


26 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KUNCI HIDUP PENUH SUKACITA 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 12:25a Kekuatiran dalam hati membungkukkan 
orang... 
 
Hari itu adalah kali pertama Ray menggunakan kereta 
api sebagai alat transportasi. Ia baru saja menghadiri 
acara keluarga dan hendak kembali ke tempat 
tinggalnya di Bogor. Ray memilih kereta api karena ia 
ingin menikmati pemandangan yang indah sepanjang 
perjalanan. Ia membawa satu koper dan beberapa tas 
berisi oleh-oleh. Sayangnya, karena kereta ekonomi 
yang ia tumpangi penuh, maka ia harus berdiri. Ketika 
turun dari kereta, ia merasakan tangan dan bahunya 
sangat sakit. Tanpa ia sadari, selama kurang lebih satu 
jam perjalanan, ia berdiri sambil terus menjinjing koper 
dan tas-tasnya karena ia sangat kuatir barang 
bawaannya hilang atau tercecer.  
 
Terkadang tanpa kita sadari, kita pun bertindak seperti 
Ray. Awalnya kita begitu bersemangat dan menantikan 
hidup yang dipimpin Tuhan. Kita berpikir kita sudah 
menyerahkan semua kendali hidup kita kepada Tuhan. 
Namun, kita menemukan bahwa perjalanan tersebut 



tidaklah seindah dan senyaman yang kita bayangkan. 
Kekuatiran pun menguasai pikiran kita. Kita lupa bahwa 
sebenarnya kita bisa meletakkan beban hidup kita ke 
dalam tangan Tuhan dan pada akhirnya kita akan 
sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan atas hidup kita 
tanpa perlu memikul beban kita sendirian.  
 
Salomo menggambarkan efek kekuatiran sebagai 
penyebab seseorang menjadi tidak bisa berdiri tegak 
dan terbungkuk. Saat seseorang dalam keadaan tulang 
belakang melengkung melebihi batas normal, hal 
tersebut bisa berdampak buruk pada kesehatan organ 
lain. Ya, kuatir dan cemas yang berlebihan tidak 
mendatangkan kebaikan, malah bisa merugikan diri.  
Ketahuilah, Allah kita adalah Allah yang peduli dan 
sangat mengasihi kita. Ketika kita menyerahkan 
kekuatiran dan kecemasan kita kepada Allah, maka saat 
itu juga kita seperti meletakkan bawaan kita di atas 
kendaraan yang kita tumpangi.  Dampaknya bagi kita 
adalah Allah tidak saja akan membuat kita menjalani 
kehidupan dengan penuh sukacita, tetapi lebih dari itu, 
Dia menyediakan jalan keluar terbaik bagi setiap 
masalah kita. 
 
RENUNGAN 
Kita hanya bisa HIDUP PENUH SUKACITA kalau kita bisa 
hidup BEBAS DARI KECEMASAN dan KEKUATIRAN. 
 



APLIKASI 
1. Apakah anda pernah merasa kuatir dan cemas yang 

berlebihan sehingga sulit untuk merasakan 
sukacita? 

2. Mengapa kita harus menyerahkan semua 
kekuatiran dan kecemasan kita kepada Tuhan? 

3. Bagaimana caranya agar kita bisa menyerahkan 
kekuatiran dan kecemasan kita kepada Tuhan? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang 

mengajarkan kami untuk menyerahkan semua 
kekuatiran dan kecemasan kami kepada-Mu. Tolong 
kami agar kami senantiasa mengandalkan Engkau 

sebagai Tuhan yang sangat mengasihi kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 10-12 

Yohanes 6:45-71 

 



27 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
TUHAN PEDULI SEKALIPUN TIDAK ADA YANG PEDULI  

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 31:10-11 Kasihanilah aku, ya TUHAN, sebab 
aku merasa sesak; karena sakit hati mengidaplah 
mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku 
habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam 
keluh kesah; kekuatanku merosot karena sengsaraku, 
dan tulang-tulangku menjadi lemah. 
 
Tanpa terasa pernikahan Wulan sudah memasuki 
tahun yang ke-20. Masih jelas di ingatan Wulan, ketika 
rumah tangganya diterpa badai besar sepuluh tahun 
yang lalu. Tinggal di kota yang berlainan selama 
bertahun-tahun dengan sang suami menimbulkan 
jurang yang kian membesar. Akhirnya Wulan terpaksa 
meninggalkan pekerjaan, keluarga besar, dan teman-
temannya supaya ia dan anak-anaknya bisa tinggal 
bersama suaminya. Di tempat yang baru, ia harus 
menghadapi proses adaptasi yang tidak mudah. 
Ditambah lagi, semua harus dilakukan sendiri. Mulai 
dari memasak, pekerjaan rumah, mengurus anak, dan 
ia pun mencoba merintis usaha untuk memulihkan 
ekonomi keluarga.  
 



Awalnya Wulan merasa sendirian, tidak ada yang 
peduli pada kesulitannya. Saking kelelahan, tak jarang 
ia jatuh sakit. Namun, dalam setiap permasalahan dan 
kelemahannya, Wulan menemukan bahwa hanya 
Tuhan yang begitu peduli dengan segala keluh 
kesahnya. Seiring waktu, ia pun menyaksikan 
bagaimana melalui berbagai masalah, Tuhan bekerja 
memulihkan keluarganya dan mereka bisa menikmati 
kebersamaan sebagai keluarga yang utuh. 
Keterampilan Wulan dalam memasak pun Tuhan 
tempa, sehingga ia bisa memiliki usaha katering yang 
cukup sukses di kota tempat tinggalnya. 
 
Ya, saat kita merasa tidak ada seorang pun yang 
mengerti dan mempedulikan kita, kesendirian kerap 
menguasai hati kita, dan kesendirian itu membuat 
beban permasalahan terasa semakin berat. Namun, 
sesungguhnya kita memiliki Bapa di sorga yang 
SENANTIASA PEDULI akan hidup kita. Datanglah 
kepada Tuhan dan terus taati kebenaran firman-Nya, 
maka aliran kasih-Nya akan membanjiri hidup kita 
sehingga hidup kita penuh sukacita. Sukacita dari-Nya 
akan memberikan kita kekuatan di saat kita lemah dan 
kita bisa menjalani hidup dengan teguh. 
 
 
 
 



RENUNGAN 
Waspadalah, sering kali PERASAAN tidak ada yang 
mempedulikan membuat seseorang BISA MENJADI 
LELAH.  
 
APLIKASI 
1. Apakah Anda pernah atau sedang merasa 

sendirian di hidup ini? Apakah akibatnya bagi 
hidup Anda? 

2. Mengapa perasaan tidak ada yang mempedulikan 
bisa membuat Anda menjadi lelah? 

3. Bagaimana Anda menjaga perasaan dan hati Anda, 
untuk terus percaya pada penyertaan dan kasih-
Nya sehingga kita hidup dengan penuh sukacita? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas permasalahan hidup 
yang kami alami. Karena melalui masalah, kami boleh 
merasakan kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup 

kami. Ajarilah kami, untuk terus mengandalkan 
pertolongan dan kasih-Mu saja, sehingga melalui hidup 
kami, kami bisa menjadi sumber berkat dan kesaksian 

bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 13-15 

Yohanes 7:1-27 



28 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
PROYEK TERPENTING TUHAN SEPANJANG SEJARAH 

DUNIA  

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 19:10 Sebab Anak Manusia datang untuk 
mencari dan menyelamatkan yang hilang. " 
 
Kehadiran buah hati merupakan hal yang dinantikan 
setiap pasangan yang ingin memiliki anak. Sebelum 
kelahirannya, kita pasti sudah membuat rencana dan 
persiapan yang matang, agar semua kebutuhan sang 
buah hati terpenuhi dengan baik. Mulai dari pakaian, 
makanan, tempat tidur, dan semua yang diperlukan. 
Bahkan ketika anak beranjak dewasa, kita pun sudah 
mempunyai rencana untuk memberikan pendidikan 
yang terbaik, agar kelak anak-anak kita bisa memiliki 
masa depan yang cerah. 
 
Sebagaimana kita telah mempersiapkan dan 
merancang apa yang menjadi kebutuhan untuk masa 
depan anak-anak kita.  Begitu pula dengan Tuhan 
ketika menciptakan manusia. Dia sudah merencanakan 
sedemikian rupa tentang masa depan setiap anak-
anak-Nya. Namun, kejatuhan manusia ke dalam dosa 
telah merusak rancangan Allah yang baik bagi kita. 



Manusia tidak lagi dapat mencapai rancangan awal 
Allah di hidup mereka. Sebab Tuhan tidak bisa hidup 
berdampingan dengan ketidakkudusan. Karena itulah, 
sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, jauh 
sebelum malaikat Gabriel mendatangi Maria untuk 
memberitakan kehamilannya dari Roh Kudus, Tuhan 
sudah merencanakan untuk mengutus Anak-Nya yang 
tunggal ke dunia. Semua itu dilakukan agar Dia bisa 
menyelamatkan setiap kita dari hukuman dosa dan 
mengembalikan kita ke rancangan semula. 
 
Bulan Desember ini kita merayakan kelahiran Yesus 
Kristus. Kelahiran Yesus Kristus merupakan momen 
yang sangat penting bagi umat kristiani karena dengan 
kelahiran Yesus Kristus, kita semua diingatkan kembali 
bahwa Tuhan sangat mengasihi dan peduli kepada 
setiap kita. Mari buka hati untuk dapat menerima 
kehadiran Yesus dalam hidup kita. Biarlah sukacita dan 
damai sejahtera selalu menyertai kita, sehingga kita 
bisa hidup bebas dari kecemasan serta kekuatiran. 
(YCW) 
 
RENUNGAN 
Kelahiran Juruselamat adalah PROYEK TERPENTING 
sepanjang sejarah dunia. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda menyadari bahwa Tuhan sangat 

mengasihi dan peduli kepada Anda? Bagaimana 
cara Anda mengetahui kasih Tuhan yang begitu 
besar dalam hidup Anda? 

2. Mengapa kelahiran Juruselamat adalah proyek 
terpenting sepanjang sejarah dunia? 

3. Apa komitmen Anda setelah mengetahui bahwa 
Tuhan begitu peduli kepada Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan dan 

kemurahan-Mu atas hidup kami. Sehingga melalui 
kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini boleh membuat hati 

kami selalu dipenuhi oleh sukacita dan damai 
sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 16-18 

Yohanes 7:28-53 

 



29 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
PEMELIHARAAN TUHAN YANG SEMPURNA DALM 

KRISIS 

 
RHEMA HARI INI 
Ulangan 2:7 Sebab TUHAN, Allahmu, memberkati 
engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia 
memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun 
yang besar ini; keempat puluh tahun ini TUHAN, 
Allahmu, menyertai engkau, dan engkau tidak 
kekurangan apapun. 
 
Di tahun 2020, pandemi COVID-19 menerjang bumi 
Indonesia. Banyak orang terjangkit virus Corona dan 
banyak pula yang takut ke luar rumah. Krisis di 
berbagai bidang pun mulai mengikuti, di antaranya 
krisis ekonomi. Nilai tukar mata uang rupiah terhadap 
dolar melemah, inflasi terjadi, bahkan banyak 
perusahaan yang terpaksa melakukan PHK terhadap 
karyawannya, sehingga pada saat itu banyak orang 
yang kehilangan pendapatan.  
 
Krisis sendiri merupakan keadaan tidak stabil yang 
berpotensi menimbulkan kekacauan. Di dalam dunia 
ini, kita tak bisa menghindari krisis yang bisa membuat 
kita merasa kuatir dan ketakutan. Namun, krisis apa 



pun tidak akan berarti lagi ketika kita menyadari bahwa 
Tuhanlah yang memegang kendali dan memelihara 
kita. Pemeliharaan Tuhan sungguh ajaib dan sempurna. 
Kuasa-Nya lebih besar dari segala macam krisis dan 
tidak ada yang tidak bisa diatasi-Nya. Dia tidak terbatas 
dan sanggup memberikan segala pasokan berkat-Nya 
atas kita, sehingga kita tidak perlu hidup dalam 
ketakutan dan kekuatiran. 
 
Percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan dan 
melangkah bersama-Nya, berkat Tuhan akan 
senantiasa tercurah dalam hidup kita. Tuntunan-Nya 
tidak akan membuat kita terjebak dalam tekanan 
hidup, melainkan akan membuat kita bisa mengalami 
terobosan besar dalam hidup kita. Tuhan sanggup 
melindungi kita dari segala penyakit, Tuhan sanggup 
melindungi masa depan kita, dan Tuhan sanggup 
melindungi seluruh aspek kehidupan kita dari keadaan 
apa pun. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya dan 
mencari kehendak-Nya atas kita. Saat kita setia 
mengiring-Nya, kita pun akan melihat betapa Tuhan 
mempedulikan hidup kita. 
 
RENUNGAN 
Tuhan dan Kerajaan Sorga TIDAK PERNAH MENGENAL 
KRISIS. 
 
 



APLIKASI 
1.  Masa krisis apa yang pernah Anda alami?  
2.  Bagaimana cara Anda untuk menghadapi krisis 

dalam hidup Anda?  
3.  Pemeliharaan Tuhan apakah yang sudah Anda 

rasakan dalam hidup Anda?  
 
 

DOA UNTUK HARI INI 
Tuhan Yesus, terimakasih atas berkat dan 

pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, 
ajarilah kami untuk selalu berjalan bersama Engkau 

supaya hidup kami tidak dilingkupi oleh ketakutan dan 
kekuatiran karena kami percaya berkat-Mu selalu 

tercurah dalam hidup kami sehingga kami tidak akan 
pernah kekurangan apapun. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 19-21 

Yohanes 8:1-27 

 

 

 

 

 

 



30 DESEMBER 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
TUHAN PEDULI PADA KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 31:3 Dari jauh TUHAN menampakkan diri 
kepadanya: Aku mengasihi engkau dengan kasih yang 
kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku 
kepadamu. 
 
“Ah… malam Natal ini terasa sunyi sekali,” bisik Elsa 
lirih sembari merenung di depan jendela kamarnya. 
Anak berusia sembilan tahun itu merindukan ayahnya. 
Di kala ia melihat anak-anak lain berkumpul bersama 
seluruh keluarganya, ia harus tinggal bersama ibu, 
kakek, dan neneknya saja. Ayah yang biasanya ada 
bersamanya di malam Natal tidak bisa pulang karena 
ada urusan pekerjaan. Malam pun tiba, seperti 
biasanya sebelum Elsa tidur, ibunya menceritakan 
kisah Alkitab dan mengajak Elsa berdoa. Setelah ibunya 
berdoa, giliran Elsa berdoa. Ia pun berdoa, “Tuhan 
Yesus, aku percaya Tuhan sayang sama Elsa. Elsa 
kangen sama ayah dan Elsa ingin berkumpul bersama 
dengan ayah lagi. Sekarang Elsa mau tidur Tuhan, 
tolong jagain Elsa, ayah, ibu, kakek, dan nenek juga, ya 
Tuhan… dalam nama Tuhan Yesus. Amin.” 
 



Keesokan paginya, Elsa berlari kepada ibunya sambil 
berkata, “Ibu… semalam Elsa bermimpi ketemu Tuhan 
Yesus.” Lalu ibunya bertanya, “Apa yang Tuhan Yesus 
lakukan, Sayang?” Elsa menjawab, “Tuhan Yesus 
membuka tangan-Nya dan berkata Tuhan sayang sama 
Elsa. Tuhan meminta agar Elsa tenang dan kata Tuhan, 
Tuhan sudah siapkan hadiah buat Elsa, Bu... Elsa 
senang sekali.” Ibunya pun tersenyum bahagia dan 
memeluknya. Ia berkata, “Sekarang Elsa tenang ya… 
Seperti yang Tuhan bilang, Tuhan pasti sudah sediakan 
hadiah yang terbaik buat kamu.” Tidak lama kemudian, 
tiba-tiba saja terdengar ketokan pintu. Ketika Ibu 
membuka pintu, tampak Ayah sedang tersenyum lebar 
sambil membawa kado besar. Elsa pun berlari keluar 
dan berteriak bahagia.  
 
Seperti kisah di atas, Tuhan selalu memiliki cara-Nya 
yang ajaib untuk menjawab doa kita. Kalau sampai hari 
ini masih ada doa yang belum Tuhan jawab, tetaplah 
berharap dan berdoa kepada-Nya. Ingatlah, janji Tuhan 
ya dan amin. Tuhan selalu peduli akan setiap 
pergumulan hidup kita. Datanglah kepada Tuhan dan 
jadikan Dia sebagai tempat sandaran kita. Percayalah, 
Dia, Tuhan, selalu tepat waktu dalam menunjukkan 
kasih dan kepedulian-Nya kepada kita. Haleluya!  
 
 
 



RENUNGAN 
Kepedulian Tuhan memiliki KELAS YANG LEBIH TINGGI 
daripada kepedulian manusia. 
 
APLIKASI 
1. Menurut Anda, siapakah di dunia ini yang paling 

peduli akan hidup kita? 
2. Mengapa kepedulian Tuhan lebih tinggi daripada 

kepedulian manusia? 
3. Langkah apa yang akan Anda lakukan agar tetap 

hidup dalam kasih setia dan kasih kekal yang sudah 
Tuhan sediakan bagi Anda? 

 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas kepeduliaan-Mu dan 

kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, 
kami mohon ampuni kami apabila kami masih sering 

ragu dan bimbang akan kasih-Mu. Mulai hari ini, kami 
mau bangkitkan iman kami dan percaya bahwa kasih 
setia yang kekal Tuhan sediakan bagi kami yang mau 

terus bersandar pada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, 
kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 22-24 

Yohanes 8:28-59 

 



31 DESEMBER 2022 

RENUNGAN KELUARGA ALLAH 
HARI 6# 

TUHAN SUMBER PERLINDUNGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 37:39 Orang-orang benar diselamatkan oleh 
TUHAN; Ia adalah tempat perlindungan mereka pada 
waktu kesesakan; 
 
Setelah bayi Yesus lahir, Maria dan Yusuf segera lari ke 
Mesir atas petunjuk Tuhan. Saat itu Herodes hendak 
mencari bayi Yesus dan membunuh-Nya. Kemungkinan 
besar, Maria dan Yusuf akan ikut disingkirkan.  Sebagai 
seorang raja yang memiliki kekuasaan, dengan sangat 
mudah Herodes dapat menemukan mereka. Namun 
Allah melindungi mereka sedemikian rupa di Mesir, 
sehingga Herodes tidak pernah menemukan mereka 
sampai ia meninggal dunia.  
 
Begitu ajaib perlindungan Tuhan atas hidup anak-anak-
Nya. Tuhan melindungi bayi Yesus dari kejaran 
Herodes. Tuhan melindungi Daniel dari terkaman 
singa-singa. Tuhan melindungi bangsa Israel dari 
kejaran bangsa Mesir. Perlindungan yang sering kali 
tidak bisa kita pahami bagaimana cara kerjanya. 
Namun begitulah Tuhan kita, perlindungan-Nya selalu 



ajaib, tak terbatas, dan selalu tepat pada waktu-Nya. 
Terlebih dari semua itu, Tuhan sangat mempedulikan 
kita, anak-anak yang dikasihi-Nya. 
 
Jangan takut dan percayalah, Tuhan sanggup dan akan 
melindungi segala aspek kehidupan kita. Tuhan akan 
melindungi kita dari segala sakit-penyakit. Tuhan akan 
melindungi kehidupan pernikahan kita yang mungkin 
sedang di ujung tanduk. Tuhan akan melindungi bisnis 
kita dari kebangkrutan. Tuhan akan melindungi masa 
depan kita sehingga masa depan kita akan tetap gilang-
gemilang. Tuhan adalah tempat perlindungan yang 
tepat bagi kita. Esok kita akan memasuki tahun 2023. 
Apa pun kata orang mengenai hal-hal yang akan kita 
hadapi di tahun depan, percayalah, jika Tuhan 
melindungi dan menyertai kita di tahun 2022, Tuhan 
juga akan melindungi dan menyertai kita di tahun 
2023. 
 
RENUNGAN 
Karena Tuhan peduli, Dia MENYEDIAKAN 
PERLINDUNGAN yang ajaib. 
 
APLIKASI 
1. Bagaimana perasaan Anda saat mengalami kondisi 

yang menyesakkan atau mendesak? Bagaimana 
cara Anda mencari solusi atau perlindungan saat 
Anda mengalami kondisi tersebut? 



2. Menurut Anda, mengapa Tuhan peduli pada Anda? 
3. Bagaimana Anda bisa menyerahkan hidup Anda 

dalam perlindungan-Nya yang ajaib? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi 
hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah 

meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya, 
pertolongan dan perlindungan-Mu selalu nyata atas 

hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 
Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

1 Tawarikh 25-27 

Yohanes 9:1-23 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
PERLINDUNGAN AJAIB DARI TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Bilangan 6:24-26 TUHAN memberkati engkau dan 
melindungi engkau; TUHAN menyinari engkau dengan 
wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; TUHAN 
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi 
engkau damai sejahtera 
 
Hari ini merupakan hari pertama kita memasuki tahun 
yang baru di tahun 2023. Banyak peristiwa telah 
dilewati beberapa tahun yang telah lalu. Sekarang 
saatnya kita menghadapi tahun yang baru dengan 
berani. Meskipun berita and cerita di sekeliling kita 
tampak menakutkan, kita tidak perlu takut atau 
khawatir tentang kehidupan kita. Tuhan sangat 
mencintai dan peduli akan hidup kita, perlindungan 
dan berkat Dia berikan kepada kita. Perlindungan-Nya 
menjadi bekal paling penting untuk kita melewati 
waktu-waktu di hari depan. 
 
Seperti Tuhan melindungi Maria dan Yusuf dari kejaran 
Herodes; Daniel tidak dimakan singa; Sadrakh, Mesakh, 
dan Abednego tidak terbakar api, demikian 
perlindungan dari Tuhan menyertai serta melindungi 



kita semua. Ya, perlindungan-Nya begitu teruji! 
Perlidungan-Nya tidak bisa ditembus musuh. Tuhan 
sanggup melindungi kita dari sakit-penyakit, 
melindungi bisnis pekerjaan kita dari kerugian, 
melindungi nama baik, dan seluruh aspek kehidupan 
kita, termasuk masa depan kita. 
 
Itu sebabnya kita bisa hidup tanpa rasa khawatir, sebab 
Tuhanlah yang mempedulikan hidup kita dan 
perlindungan yang ajaib Dia sediakan bagi kita. Mari 
hadapi tahun 2023 tanpa kekhawatiran. Tuhan peduli 
dan sanggup memberkati serta memenuhi kebutuhan 
kita, bahkan Dia sanggup meluputkan kita dari sakit-
penyakit serta rancangan jahat atas kita. Terimalah 
pemeliharaan Tuhan dan tuntunan-Nya. Alamilah 
perlindungan-Nya yang ajaib. Sebab tak sekali pun Dia 
memalingkan wajah-Nya dari kita. 
 
 
 
RENUNGAN 
Tuhan begitu CINTA DAN PEDULI terhadap kita dan Dia 
ingin MEMBERIKAN BERKAT-NYA kepada kita.  
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Kekhawatiran apa yang Anda pikirkan dalam 

menghadapi tahun 2023? 
2. Perlindungan ajaib seperti apa yang pernah Anda 

terima dari Tuhan? 
3. Seberapa besar Anda percaya bahwa Tuhan cinta 

dan peduli serta ingin memberikan berkatNya 
pada Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih telah mencintai dan begitu 
peduli akan hidup kami. Kami terima berkat dan 

perlindungan yang ajaib dari Tuhan untuk menjalani 
tahun 2023. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
1 Tawarikh 28-29 

Yohanes 9:24-41 

 


