


02 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
MENAPAKI TAHUN YANG BARU BERSAMA TUHAN  

 
RHEMA HARI INI 
Matius 6:33 Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan 
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan 
kepadamu. 
 
Diva dan ayahnya mengunjungi pusat perbelanjaan 
terkenal di Yogyakarta. Ia ingin sekali mencoba wahana 
yang tersedia di sana, tetapi ia tidak ingin bermain 
sendirian. Ayahnya pun memutuskan untuk 
menemaninya di salah satu wahana. Mereka memilih 
wahana crazy car yang peminatnya cukup banyak. Di 
luar dugaan, wahana yang mereka naiki tidak memiliki 
pengaman yang cukup baik untuk anak-anak berusia 
tujuh tahun. Ketika melalui lintasan yang berada kurang 
lebih sepuluh meter dari tanah, kendaraan tersebut 
melaju dengan kencang, dan pada saat posisi menukik 
dengan tajam di lintasan yang sebagian berada di luar 
gedung perbelanjaan tersebut, semua penumpang 
berteriak ketakutan, tidak terkecuali Diva dan ayahnya. 
Untungnya, ayah Diva menahan tubuh kecil Diva 
sehingga ia tidak terjatuh. Setelah dua putaran yang 
mengerikan tersebut, akhirnya mereka tiba di tempat 
semula. Diva dan ayahnya turun, tetapi masih dengan 



suasana hati yang ketakutan. Tak terbayangkan jika Diva 
tidak mengajak ayahnya bersama-sama dengannya, 
pasti ia sudah terjatuh.  
 
Saat menjalani hidup, kita sering kali tidak mengetahui 
bahaya apa yang mungkin mengancam kita. Mungkin 
juga karena belum mempunyai pengalaman, atau kita 
menganggap segala sesuatu dapat kita atasi sendiri, 
sehingga kita membuat keputusan-keputusan yang 
ceroboh dan tanpa pikir panjang lagi. Padahal sebagai 
manusia, kita mempunyai keterbatasan dan tidak 
semua hal tidak bisa kita hadapi sendiri. Untuk itu kita 
perlu penolong, dan Penolong terbaik kita adalah 
Tuhan.  
 
Saat ini kita memasuki tahun 2023, kita belum tahu apa 
yang akan terjadi di tahun ini. Namun segelap apa pun 
jalan di hadapan kita, Tuhanlah Sang Penerang yang 
sanggup menjagai setiap langkah kita. Rhema hari ini 
pun mengingatkan kita untuk mencari dan 
mendapatkan Tuhan terlebih dahulu, maka kita tidak 
perlu takut menghadapi segala sesuatu yang akan 
terjadi sepanjang tahun 2023 yang akan datang. Bahkan 
ketika berjalan dengan Sang Terang, kita pun akan 
dibangkitkan-Nya menjadi terang. 
 
 
 



RENUNGAN 
START PALING BAIK untuk mengawali tahun 2023 
adalah MEMULAINYA BERSAMA TUHAN. 
 
APLIKASI 
1.  Apa yang biasanya Anda lakukan ketika akan 

memulai sesuatu? 
2.  Mengapa penting memulai sesuatu bersama 

Tuhan?  
3.  Bagaimana untuk bisa memulai sesuatu dengan 

Tuhan? 
 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, terima kasih untuk firman hari ini. Kami mau 

memulai kehidupan di tahun 2023 ini bersama-Mu, 
Tuhan. Sertai kami sehingga kami bisa menjalani tahun 

ini di jalan-Mu. Mampukan kami melewati tahun ini, 
karena kami percaya, jika kami berjalan bersama-Mu, 
kami dapat melewati apa pun yang Kau izinkan terjadi. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 1-3 

Yohanes 10:1-23 

 

 



03 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MENGALAMI YANG KITA IMANI 

 
RHEMA HARI INI 
Matius 8:13b ... jadilah kepadamu seperti yang engkau 

percaya... 

Kekuatiran dan kecemasan menguasai hati Theodora. 
Ia bertanya-tanya apakah ia bisa melajutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi yang berkualitas. 
Karena kendala keuangan, selama ini ia tidak pernah 
mengikuti bimbingan belajar khusus seperti teman-
temannya. Sementara itu, satu per satu temannya 
diterima masuk di universitas, tetapi Theodora belum 
juga diterima di satu pun kampus pilihannya. Rasanya 
ia ingin menyerah saja.   Sang ibu merasakan 
kegelisahan hati anaknya dan mengajaknya terus 
berdoa dan berpuasa. Sampai pada akhirnya, tantenya  
memberikan info bahwa masih ada pembukaan di 
salah satu perguruan tinggi negeri di kotanya. Awalnya 
Theodora merasa tidak yakin karena ia merasa 
universitas itu terlalu jauh dari jangkauannya, tetapi ia 
mencoba untuk menjalani tes sebaik mungkin. Hasilnya 
ia serahkan kepada Tuhan, karena ia sudah tidak tahu 
harus mencoba ke mana lagi.  
 



Namun, yang dirasa tidak mungkin bagi manusia, itulah 
yang Tuhan sediakan. Meskipun pertolongan Tuhan 
datang di detik-detik terakhir, tetapi Dia memberikan 
lebih dari apa yang diinginkan Theodora. Meski 
Theodora tidak percaya bisa diterima, dan sedikit ragu 
bahwa ia bisa mengikuti mata kuliah di universitas itu 
dengan baik, tetapi ia percaya Tuhan yang sama yang 
telah menolongnya untuk masuk kuliah di tempat itu, 
pasti Dia juga yang akan menuntunnya berjalan 
bersama sampai lulus nantinya.  
 
Ya, saat kita yakin dengan penuh, Tuhan yang terasa 
jauh akan terasa begitu dekat, dan kita akan melihat 
Dia selalu bekerja dalam setiap persoalan hidup kita. 
Dalam setiap kegelapan hidup yang datang di hidup 
kita, selalu datang pula terang-Nya yang begitu ajaib. 
Demikian jugalah, di awal tahun 2023 ini, percayai 
bahwa Tuhan yang telah menolong kita dan melakukan 
banyak perkara yang ajaib di tahun 2022, juga akan 
menolong kita menjalani serta melewati tahun 2023 
dengan terang kasih-Nya yang terus bersinar bagi kita. 
Perbesar kapasitas iman kita, sehingga kita akan 
mengalami mujizat dan terobosan besar. Inilah 
waktunya kita bangkit dan terus bersinar bagi 
kemuliaan Tuhan. (KRD) 
 
 
 



RENUNGAN 
Apa yang akan kita ALAMI di tahun 2023 akan seperti 
yang kita IMANI. 
 
APLIKASI 
1.     Apakah Anda masih memiliki kekuatiran saat 

memasuki tahun yang baru di tahun 2023 ini? 
Mengenai hal apakah itu? 

2.    Seberapa besar iman Anda, bahwa di tahun 2023 
ini Tuhan ikut berjalan dan bekerja bersama Anda, 
serta memberi pertolongan bagi Anda? 

3.     Apa yang perlu Anda lakukan agar hidup Anda di 
tahun 2023 ini terus bersinar dan mendatangkan 
hidup yang penuh sukacita serta pengharapan? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran-Mu yang 

begitu berharga di tahun 2022 yang lalu. Kami 
bersyukur, atas kesempatan yang Engkau berikan bagi 

kami untuk merasakan kasih-Mu di tahun 2023 ini. 
Kami serahkan hidup kami di tahun ini hanya kepada-
Mu saja, sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya 
Engkau turut bekerja dalam setiap proses yang kami 

alami untuk masa depan kami yang penuh harapan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
 



BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 4-6 

Yohanes 10:24-42 



04 JANUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
RANCANGAN TUHAN YANG TERBAIK  

 
RHEMA HARI INI 
Yeremia 29:11 Sebab Aku ini mengetahui rancangan-
rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, 
demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai 
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk 
memberikan kepadamu hari depan yang penuh 
harapan. 
 
Menjadi seorang dokter gigi merupakan cita-cita 
Melisa sejak lama. Sayangnya, impiannya harus 
terhenti karena ia tidak punya cukup uang untuk 
membayar biaya kuliahnya. Melisa sempat putus asa. 
Namun, ia ingat tentang kebaikan Tuhan. Melisa pun 
berdoa dan terus berdoa. Ia terus berharap dan 
bersandar hanya kepada Tuhan. Sampai suatu ketika, ia 
bertemu dengan seorang teman yang dulu pernah ia 
tolong dan sudah lama tidak dijumpainya. Melisa 
menceritakan tentang kesulitannya kepada temannya 
tersebut. Beberapa hari kemudian, saat Melisa 
mengecek saldo rekeningnya, betapa terkejutnya ia 
saat melihat jumlah saldonya persis sejumlah nominal 
yang harus dibayarkan untuk biaya sekolahnya dan 



uang itu persis ditransfer di hari ketika ia harus 
menyetor pembayaran uang kuliahnya.  
 
Ya, sebaik itulah Tuhan. Pertolongan-Nya kepada anak 
yang dikasihi-Nya tidak pernah terlambat dan setiap 
rancangan-Nya atas hidup kita tidak pernah gagal. Mari 
kita belajar bersandar kepada Tuhan seperti Melisa 
yang percaya dan hanya berharap kepada Tuhan, 
sehingga Tuhan menjawab persoalannya dengan 
caranya yang ajaib. 
 
Ketahuilah, Tuhan tidak ingin melihat hidup kita gagal 
begitu saja. Tuhan ingin melihat kita berhasil dalam 
mencapai impian kita. Jadi kita pun jangan menyerah. 
Teruslah berusaha dan berharap hanya kepada Tuhan. 
Sesulit dan segelap apa pun hari-hari kita, tetapi saat 
kita berjalan bersama Sang Terang, hidup kita pasti 
akan mengalami perubahan yang luar biasa dan masa 
depan yang gilang-gemilang akan kita raih. Meskipun 
semua orang berkata itu mustahil tetapi bagi Tuhan 
tidak ada yang mustahil. (Ycw) 
 
RENUNGAN 
Tuhan TAHU apa yang akan terjadi pada kita di TAHUN 
INI dan tahun-tahun YANG AKAN DATANG. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda menyadari bahwa Tuhan sudah 

punya rencana yang indah bagi masa depan Anda?  
Mengapa demikian? 

2. Bagaimana cara Anda mengetahui bahwa Tuhan 
peduli akan masa depan Anda? 

3. Langkah apa yang Anda ambil ketika Tuhan 
memberikan rancangan-Nya atas hidup Anda? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Kami 
percaya Tuhan hidup dan kami akan aman dalam 

rancangan-Mu. Kami juga percaya bahwa rancangan 
yang Kau sediakan bagi kami adalah untuk membuat 

kami semakin melekat lagi kepada-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Tawarikh 7-9 
Yohanes 11:1-29 

 



05 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
MEMPEROLEH TERANG KEMULIAAN TUHAN DI 

TENGAH KEGELAPAN 

 
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. 
 
Terbelenggu dalam kegelapan. Demikianlah kondisi 
yang dialami selama ratusan tahun ketika mereka 
menjadi budak di Mesir. Padahal tadinya mereka 
adalah bangsa yang jaya, mereka percaya bahwa 
mereka adalah bangsa terpilih. Pemilik janji Tuhan. 
Namun suatu ketika kegelapan itu tiba-tiba menjerat 
mereka dan masa depan mereka direnggut begitu saja. 
Tak peduli seberapa keras mereka berseru, tidak ada 
yang datang menolong mereka. Keputusasaan pun 
menelan harapan terakhir mereka. Bangsa Israel tidak 
percaya lagi dengan janji Tuhan tentang Tanah 
Perjanjian. 
 
Ya, kegelapan memang sanggup menenggelamkan kita 
dalam rasa gelisah, takut, kuatir, putus asa, dan 



membuat kita sukar menerima perkataan janji Tuhan. 
Apalagi banyak yang berkata bahwa tahun 2023, kita 
akan mengalami masa kegelapan. Akan ada banyak 
krisis dan akan ada banyak momen kejatuhan. Namun, 
apa pun yang dikatakan dunia, kebenarannya adalah, 
di tahun 2023, Tuhan akan membuatnya menjadi 
tahun yang terang, tahun yang penuh dengan sukacita, 
tawa, keberhasilan, terobosan, kemenangan, serta 
kemuliaan. 
 
Ya, jangan biarkan kegelapan menenggelamkan kita 
dalam ketakutan. Takut dalam menghadapi krisis, 
bahkan percaya isu-isu yang negatif, karena semua itu 
akan mengecilkan kekuatan kita sehingga kita tidak 
bisa bangkit dan menjadi terang. Sebaliknya, 
bangkitlah! Singkirkan semua rasa ketakutan dan terus 
berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan sendiri 
adalah Terang Yang Sejati. Dia yang akan membuat kita 
terus berjalan dalam terang dan mengalami terobosan-
terobosan besar dalam hidup kita, serta beroleh 
kemenangan yang kekal. (DCE) 
 
 
RENUNGAN 
Bagi dunia, 2023 adalah tahun KEGELAPAN, tetapi bagi 
Tuhan 2023 akan menjadi tahun yang BERSINAR 
TERANG dan tahun LOMPATAN BESAR. 
 



APLIKASI 
1. Pernahkah Anda takut menghadapi masa gelap? 

Mengapa?  
2. Menurut Anda sanggupkah Tuhan mengubah 

kegelapan menjadi terang? Jelaskan alasannya!  
3. Komitmen apa yang Anda ambil untuk tetap 

percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan 
memperoleh terang dan kemenangan? 

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup 

kami. Ajarilah kami untuk selalu berjalan bersama 
dengan Engkau, agar kami dapat memiliki kekuatan 

untuk melawan kegelapan, sehingga terang-Mu nyata 
atas hidup kami, dan kami pun dapat beroleh 

keberhasilan, terobosan, kemenangan, dan kemuliaan 
bersama dengan Engkau di masa gelap sekalipun. Di 

dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 10-12 
Yohanes 11:30-57 

 



06 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
MENGALAMI TERANG DI TENGAH KEGELAPAN DUNIA 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 8:12 Maka Yesus berkata pula kepada orang 
banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; barangsiapa 
mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, 
melainkan ia akan mempunyai terang hidup." 
 
“Dekat dengan merah menjadi merah, dekat dengan 
hitam menjadi hitam,” demikianlah bunyi salah satu 
pepatah dari negeri Tiongkok. Pepatah ini 
memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam 
pergaulan. Orangtua yang bijak pun akan menasihati 
anak-anaknya agar tidak bergaul dengan kelompok 
peminum, pembuat onar, atau penggosip. Sebab ketika 
kita bergaul dengan orang-orang peminum, salah-salah 
kita juga akan menjadi seorang peminum. Ketika kita 
bergaul dengan sekelompok pembuat onar, kita bisa 
terlibat menjadi salah satu di antaranya. Atau ketika 
kita bergaul dengan sekelompok penggosip, kita pun 
jadi gemar bergosip. 
 
Sebaliknya, ketika kita dekat dengan orang-orang yang 
positif dan senang berbuat baik, kita akan tertular oleh 
perilaku mereka yang baik. Itu sebabnya, penting bagi 



kita untuk memilih dengan siapa kita sebaiknya dekat-
dekat. Karena cara kita berpikir, bersikap, dan 
bertindak akan mempengaruhi masa depan kita. 
Namun, sebaik-baiknya manusia, mereka tetap 
memiliki kekurangan dan keterbatasan tersendiri. Pun 
sebijak-bijaknya dan sepintar-pintarnya manusia, akan 
ada saatnya mereka bisa membuat keputusan yang 
salah serta mengalami kegagalan. Hanya ada satu 
Pribadi yang patut kita tiru dan ikuti. Pribadi yang tahu 
apa yang baik, benar, dan adil. Dia bahkan tahu jalan 
terbaik bagi setiap permasalahan kita.  
 
Dia adalah Tuhan Yesus, yang sanggup memberikan 
kita terang dan kedamaian di tengah gelapnya 
kehidupan sekalipun. Itu sebabnya, Tuhan disebut 
sebagai Terang Dunia. Tanpa Tuhan, kita akan 
mengalami kegelapan; misalnya kekuatiran, putus asa, 
kegelisahan, dan lain sebagainya. Kalau kita ingin lepas 
dari segala kegelapan, inilah saatnya kita buka hati kita, 
mintalah Tuhan memenuhi hati dan hidup kita. 
Percayalah Tuhan adalah sumber terang dunia, tidak 
ada terang yang melebihi Tuhan kita, Yesus Kristus. 
Teruslah berjalan bersama Tuhan dan mendekat 
kepada Tuhan di awal tahun sampai pada akhirnya. 
Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. (TS) 
 
 
 



RENUNGAN 
Kalau kita mau MENGALAMI TERANG di tengah 
kegelapan dunia, maka kita harus BERJALAN BERSAMA 
YESUS, Sang Terang Dunia. 

 
APLIKASI 
1. Kegelapan apakah yang kini tengah meliputi hidup 

Anda? 
2. Mengapa Anda perlu berjalan bersama Sang 

Terang Dunia?  
3. Apa komitmen Anda agar lepas dari kegelapan dan 

mengalami terang?  
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-
Mu. Kami percaya, Engkaulah terang dunia. Hanya 

Engkau yang bisa menerangi hati kami dengan 
kedamaian dan sukacita dari-Mu, Tuhan. Ini kami, 
tolong kami agar terus berjalan bersama-Mu, apa 

pun musim hidup kami. Dan bahkan di awal tahun ini 
Tuhan, kami mau selalu berjalan bersama-Mu. Kami 

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

 
BACAAN ALKITAB SETAHUN 

2 Tawarikh 13-14 
Yohanes 12:1-26 



07 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
ARTI MENGIKUTI YESUS  

 
RHEMA HARI INI 
Lukas 9:23b Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia 
harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari 
dan mengikut Aku. 
 
"Kerja buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib selalu 
manise. Ayo, kerja buat Tuhan, sungguh senang-
senange. Dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri 
ke ladang Tuhan, Sodara. Serta Tuhan selalu manise. 
Manise, Manise ikut Tuhan selalu manise." Seperti 
itulah lirik lagu “Kerja buat Tuhan Selalu Manise” yang 
dilantunkan oleh Yehuda Singers. Namun, meski lagu 
tersebut berulang-ulang menekankan manisnya ikut 
Tuhan dan bekerja buat-Nya, seberapa banyak dari 
anak-anak Tuhan yang ketika mengikuti panggilan-Nya 
terbentur pada kenyataan yang jauh dari kata manis? 
Ya, mengikut Tuhan tidaklah selalu mudah. Ada harga 
mahal yang harus dibayar. Ada ujian yang harus diikuti. 
Ada proses yang mau tak mau harus kita lewati. Belum 
lagi gesekan dengan sesama anak Tuhan, permasalahan 
hidup yang timbul, atau kelelahan mental yang bisa saja 
menerjang. Ada kalanya kita merasa begitu terhimpit 
sehingga rasanya kita ingin menyerah saja.  



Itu sebabnya, kita perlu mengetahui dengan benar 
apakah yang dimaksud dengan mengikut Yesus. Sebagai 
seorang pengikut, sudah selayaknya kita melakukan apa 
yang dilakukan oleh Pribadi yang kita ikuti. Dengan 
demikian, kita perlu memperhatikan dan mengetahui 
apa saja yang sudah Tuhan lakukan, yang Dia pikirkan, 
serta yang berkenan di hati-Nya. Tuhan pun sudah 
menyediakan sarana untuk mengungkapkan semua itu 
kepada kita, yaitu firman-Nya yang tertulis. Saat kita 
terus membaca firman Tuhan, kita akan semakin 
mengenal Tuhan, dan kebenaran-Nya menerangi hati 
kita, sehingga semakin hari langkah kita akan semakin 
berada di jalan yang benar dan tepat.  
 
Ya, mengikut Yesus berarti berjalan bersama Yesus 
mengikuti setiap perintah, petunjuk, dan prinsip-prinsip 
yang Dia lakukan. Meskipun banyak tantangan dan kita 
harus memikul salib setiap hari, tetapi jalan Tuhan itu 
selalu yang terbaik. Mungkin jalan Tuhan tidak mudah 
kita pahami, tetapi ketika kita terus mengikut-Nya dan 
sampai pada tujuan, sukacita kita pun akan penuh. 
Maka, kita pun akan melihat betapa manisnya mengikut 
Yesus. 
 
RENUNGAN 
MENGIKUTI TUHAN berarti berada di JALAN YANG 
SAMA dengan TEPAT sebagai MURID Kristus. 
 



APLIKASI 
1. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, apakah 

Anda berjalan mengikuti keinginan dan pengertian 
Anda sendiri atau Tuhan? 

2. Apa yang Anda lakukan untuk bisa mengikuti Tuhan 
Yesus dengan baik? 

3. Bagaimana pengalaman dan perasaan Anda, ketika 
Anda sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu 
dalam hidup kami. Kami rindu untuk terus bisa 

mengikuti-Mu dengan sungguh-sungguh. Pimpin kami 
dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, agar kami selalu 
berada di jalan yang sesuai kehendak-Mu. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 15-16 
Yohanes 12-27-50 

 
 
 
 
 
 
 

 



08 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
JANGAN LEWATKAN PENGURAPAN AWAL TAHUN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 20:7 Sekarang aku tahu, bahwa TUHAN 
memberi kemenangan kepada orang yang diurapi-Nya 
dan menjawabnya dari sorga-Nya yang kudus dengan 
kemenangan yang gilang-gemilang oleh tangan kanan-
Nya. 
 
Tak ada pelita yang bisa menyala tanpa minyak. Tanpa 
minyak yang bisa dibakar, tak ada api yang bisa 
dikobarkan. Bila minyak habis, cahaya api pun padam 
dan kegelapan kembali menguasai malam. Seperti 
pelita yang membutuhkan minyak, demikian pula 
manusia roh kita membutuhkan minyak urapan agar 
roh kita bisa berkobar. Saat roh kita padam, dengan 
sangat mudah, kita bisa dikuasai oleh berbagai hal yang 
dapat melemahkan kekuatan kita. Oleh sebab itu, kita 
butuh mempersiapkan minyak ekstra supaya kita 
jangan kehabisan urapan Tuhan.  
 
Setiap ibadah awal tahun, gereja kita selalu 
memberikan pengurapan minyak bagi seluruh jemaat. 
Kita tidak mau kekurangan minyak seperti 
perumpamaan gadis bodoh, tetapi kita mau menjadi 



seperti para gadis bijaksana yang selalu memiliki 
cadangan minyak untuk mejalani sepanjang tahun yang 
baru ini. Di saat dunia ketakutan akan mengalami 
kekurangan, justru kita bangkit dan jadi terang dengan 
pengurapan yang dari Tuhan. Sekalipun sekeliling kita 
tampak suram, kita tetap berjalan dalam terang sebab 
kita berjalan dengan Tuhan yang memberikan 
kemenangan gilang-gemilang oleh tangan kanan-Nya. 
Kita diteguhkan melalui rhema hari ini yang 
mengatakan bahwa Tuhan memberi kemenangan 
kepada orang yang diurapi-Nya dan menjawabnya dari 
sorga-Nya yang kudus dengan kemenangan yang 
gilang-gemilang. 
 
Mari, jadikan pengurapan awal tahun yang sudah kita 
terima sebagi momen ilahi yang akan mendatangkan 
terobosan sejak awal tahun. Kita mau menjalani tahun 
seperti para gadis bijaksana yang selalu memiliki ekstra 
minyak. Dengan pengurapan yang sudah kita terima, 
kita bisa bangkit menjadi terang bagi sekeliling kita, 
sehingga sepanjang tahun ini kita akan terus erjalan 
dengan terang Tuhan yang menuntun setiap langkah 
kita. Kita percaya bahwa Tuhan menjawab orang yang 
diurapi-Nya dengan kemenangan oleh tangan kanan-
Nya. Mari mulai segala sesuatu bersama Tuhan, 
dapatkan urapan-Nya, sehingga kita boleh mengalami 
kemenangan demi kemenangan bersama Dia.  
 



RENUNGAN 
Jadikan PENGURAPAN AWAL TAHUN menjadi MOMEN 
ILAHI yang akan mendatangkan TEROBOSAN sejak 
awal tahun ini. 

 
APLIKASI 
1. Bagaimana Anda akan mengawali tahun yang 

baru?  
2. Mengapa minyak urapan penting?  
3. Bagaimana agar terobosan dan kemenangan dapat 

kita peroleh? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami terima pengurapan awal tahun 
menjadi titik momen ilahi terjadinya kemenangan dan 

terobosan dalam hidup kami sepanjang tahun yang 
baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 17-18 
Yohanes 13:1-20 

 


