


09 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
HARTA KARUN YANG TERPENDAM DALAM 

KEGELAPAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 45:3 Aku akan memberikan kepadamu harta 
benda yang terpendam dan harta kekayaan yang 
tersembunyi, supaya engkau tahu, bahwa Akulah 
Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan 
namamu 
 
Pada masa pembuangan ke Babel, Bangsa Israel 
merasakan hal terburuk dalam kehidupan mereka. 
Sebagai bangsa yang diperbudak, mereka tidak bisa 
berbuat apa-apa selain mengikuti perintah Raja Babel. 
Namun, Daniel dan ketiga temannya, Hananya, Misael, 
dan Azarya, mempunyai komitmen untuk tetap hidup 
kudus di hadapan Tuhan. Mereka tidak menajiskan diri 
dengan makanan yang dipersembahkan kepada 
berhala. Bahkan Daniel tiga kali sehari berdoa kepada 
Allah di atas loteng rumahnya, sekalipun raja 
mengharuskan semua orang hanya menyembah 
kepada patung sembahan yang mereka buat. Karena 
komitmen tersebut, Allah memberkati keempat orang 
muda itu dengan pengetahuan, kepandaian tentang 
berbagai macam tulisan, dan hikmat. Terkhusus untuk 



Daniel, Tuhan memberi tambahan hikmat untuk 
memahami berbagai penglihatan dan mimpi. Berbekal 
hikmat tersebut, Daniel dan ketiga temannya tidak 
merasakan perbudakan, tetapi malah mendapatkan 
tempat terbaik di istana raja. 
 
Sama seperti Daniel dan ketiga temannya yang 
menghadapi masa kegelapan, kita pun sering 
mengalami kegelapan dalam kehidupan kita.  Pandemi 
COVID-19 merupakan masa kegelapan bagi hampir 
semua negara di dunia, tidak terkecuali kita di 
Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang tiba-tiba 
melambat, karyawan banyak yang dirumahkan, banyak 
usaha tidak bisa berjalan seperti biasanya, bahkan yang 
paling parah, kematian serasa hanya sejengkal di 
hadapan kita. Hal ini membuat banyak di antara kita 
merasa depresi. Banyak pula penyintas covid yang 
mengalami ketakutan yang berlebihan, sehingga 
mereka sulit sekali menguasai pikiran mereka ketika 
ketakutan itu datang. 
 
Namun, apa pun kegelapan yang tengah hadir di hidup 
kita, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa di 
dalam kegelapan, Allah menyimpan harta karun 
kehidupan bagi kita dan ingin memberikannya kepada 
kita semua tanpa terkecuali. Serahkan kegelapan di 
hidup kita sebagai panggung tempat Tuhan 
menceriterakan kedahsyatan-Nya dalam kehidupan 



kita. Ketika kita menang atas kegelapan, maka harta 
karun tersebut kita dapatkan dan nama Tuhan 
dipermuliakan. Haleluya. (AM) 
 
RENUNGAN 
Ada HARTA KARUN kehidupan yang TERPENDAM di 
dalam KEGELAPAN. 
 
APLIKASI 
1.   Pernahkan Anda merasakan kegelapan dalam 

kehidupan? 
2.   Apa yang Anda lakukan ketika berada dalam 

kegelapan tersebut? 
3.  Bagaimana supaya kita mendapatkan harta karun 

terpendam di masa kegelapan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, terima kasih untuk firman hari ini yang 

menguatkan kami, bahwa di masa kegelapan pun, 
Engkau tetap menyertai bahkan menyediakan harta 

yang terpendam. Tolong kami, supaya kami bisa hidup 
kudus dan berkenan kepada-Mu di masa kegelapan 
yang meliputi kami saat ini. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 19-20 
Yohanes 13:21-38 



10 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
MAKSUD TUHAN DALAM KEGELAPAN DI HIDUP KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Roma 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut 
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan 
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi 
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah 
 
Dirumahkan. Putri yang tengah meniti karier di 
perusahaan yang tadinya tampak menjanjikan terpaksa 
kehilangan pekerjaan. Pandemi telah merenggut masa 
depan yang diharapkannya. Putri pun terpaksa merintis 
usaha kuliner di garasi rumahnya dengan peralatan 
seadanya. Dengan ilmu marketing yang dipelajarinya di 
kantor, ia memasarkan produknya. Ia bukan hanya 
memberikan kupon hadiah bagi konsumennya, tetapi 
juga kartu yang berisikan kata-kata motivasi.  Tak 
berapa lama kemudian, usaha Putri mulai berkembang, 
sehingga ia mampu menyewa tempat dan membuka 
lapangan pekerjaan bagi ibu-ibu rumah tangga di 
sekitar rumahnya.  
 
Pernahkah Anda mengalami suatu keadaan yang 
membuat hidup Anda seperti ditarik mundur, jauh dari 
harapan? Pernahkan Anda melihat atau merasakan 



bahwa orang-orang yang pernah Anda pikir tengah 
mengalami kemunduran itu, tiba-tiba malah melesat 
cepat ke depan dan meraih banyak hasil? Ya, bagikan 
anak panah. Ada masanya ketika anak panah itu harus 
ditarik mundur, tetapi akan ada waktunya anak panah 
itu dilepaskan dari busurnya dan melesat cepat menuju 
sasaran. Semakin jauh tarikan mundurnya, semakin 
jauh pula jarak yang akan ditempuh. Semakin panjang 
rentang busur menarik ancang-ancang, makin cepat 
pula anak panah itu melesat nantinya. 
 
Kalau kita merasa seperti dalam keadaan yang mundur, 
mungkin sebenarnya Tuhan sedang menarik kita jauh-
jauh ke belakang, agar saat kita dilepaskan, kita 
memiliki daya dorong yang kuat untuk mencapai 
sasaran yang Tuhan inginkan di hidup kita. Di awal 
tahun ini, tetaplah percaya pada maksud Tuhan, 
meskipun kita harus mengalami kegelapan dalam 
hidup kita. Terus tekun dalam berdoa, dan terus 
bersandar serta berharap pada pertolongan Tuhan. 
Banyak kebaikan Tuhan yang bisa kita syukuri ketika 
berada dalam kegelapan. Banyak pelajaran berharga 
kita temukan saat berada dalam kegelapan yang akan 
menuntun kita pada terang kasih Tuhan. Akan ada 
saatnya, kita terkagum-kagum atas penyertaan-Nya 
dalam hidup kita yang membawa kita pada masa 
depan yang penuh harapan. (KRD)   
 



RENUNGAN 
Pasti ada MAKSUD TUHAN ketika Dia MENGIZINKAN 
KEGELAPAN ada dalam dunia atau dalam hidup kita. 
 

APLIKASI 
1.    Kegelapan apakah yang tengah meliputi hidup 

Anda? 
2.    Apakah yang Anda lakukan agar Anda bisa keluar 

dari kegelapan?  
3.    Apakah maksud Tuhan saat mengizinkan Anda 

mengalami kegelapan dalam hidup anda? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran berharga 
yang Engkau berikan di saat kami harus mengalami 

kegelapan dalam hidup kami. Terima kasih atas semua 
kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan, bahwa Tuhan 

ikut bekerja dalam kegelapan yang kami alami. 
Ajarilah kami terus setia dan berharap hanya pada 
kebenaran firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 21-22 

Yohanes 14 
 
 



11 JANUARI 2022 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
DI DALAM GELAP ADA TERANG TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 139:12 maka kegelapan pun tidak 
menggelapkan bagi-Mu, dan malam menjadi terang 
seperti siang; kegelapan sama seperti terang. 
 
Siapa pun pernah melalui masa sukar, masa kegelapan, 
masa ketika ia benar-benar tak berdaya. Termasuk 
Daniel, seorang yang tak kenal kata kompromi dalam 
mengikut Tuhan. Ketika ia mengalami kesulitan, Daniel 
terus berdoa, berpuasa, dan tetap berkomitmen untuk 
terus percaya kepada Tuhan. Meskipun ia harus 
kehilangan nyawanya sendiri. Akibatnya, Daniel 
dihukum dan dimasukkan ke dalam sebuah gua yang 
gelap, dan di dalam tempat itu terdapat singa-singa 
buas yang sedang kelaparan. Semua orang yang 
dihukum di sana tidak pernah bisa keluar hidup-hidup. 
Namun, Daniel keluar dari gua tersebut dalam keadaan 
baik-baik saja tanpa kekurangan sesuatu apa pun. 
Itulah ajaibnya Tuhan. 
 
Berapa banyak dari kita yang ketika mengalami masa 
sukar, masa terpuruk, atau masa gelap, lalu kita 
menjadi sangat lemah dan tak berdaya? Sebagian 



orang beranggapan bahwa tahun ini adalah tahun yang 
gelap, tahun terjadinya banyak bencana dan 
kesukaran. Namun, sebagai orang yang percaya kepada 
Tuhan, kita harus mempunyai iman yang kuat. Kita 
harus bisa bangkit dan menjadi terang. Ketika kita 
berkomitmen untuk tetap percaya kepada Tuhan, 
maka kuasa Tuhan akan dinyatakan atas hidup kita. 
Percayalah, Tuhan sanggup membalikkan keadaan 
yang tadinya gelap menjadi terang.  
 
Rhema tahun ini adalah tahun bangkit jadi terang. 
Meskipun tahun ini adalah tahun kegelapan bagi dunia, 
tetapi bagi setiap anak Tuhan yang percaya akan 
mendapatkan harta karun kegelapan di tahun ini. Mari 
kita mencari sebanyak banyaknya jiwa yang terhilang. 
Sehingga rumah Tuhan dipenuhi oleh banjir jiwa-jiwa 
dan biarlah semua anak Tuhan boleh mendapatkan 
janji Tuhan. (Ycw) 
 
 
RENUNGAN 
TUHAN TETAP BEKERJA meskipun KEGELAPAN itu 
DATANG. 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan akan tetap 

bekerja meskipun keadaan sangat gelap? 
Bagaimana cara Anda mengetahuinya? 

2. Pernahkah Anda merasa bahwa Tuhan turut 
bekerja atas hidup Anda? 
Apa yang Anda lakukan agar mengetahui bahwa 
Tuhan turut bekerja atas hidup Anda? 

3. Langkah apa yang akan Anda ambil agar Anda 
tetap dalam terang Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-
Mu atas hidup kami. 

Kami mau tetap berpegang teguh pada Janji firman-
Mu, berikanlah kami kekuatan agar kami bisa melewati 

tahun ini dengan baik. Tuntun setiap langkah kami, 
agar kami senantiasa berada di jalan-Mu. Kami mau 

menemukan harta karun yang Engkau janjikan. Terima 
kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 23-24 

Yohanes 15 
 
 
 



12 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
TUHAN BEKERJA DALAM KEGELAPAN 

 
RHEMA HARI INI 
Ibrani 12:5-6 Dan sudah lupakah kamu akan nasihat 
yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-
anak: "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan 
Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau 
diperingatkan-Nya; karena Tuhan menghajar orang 
yang dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang yang diakui-
Nya sebagai anak." 
 
Sejak zaman purbakala, kegelapan adalah hal yang 
tidak disukai bahkan ditakuti banyak orang. Namun, 
berada dalam kegelapan tidak melulu berarti buruk. 
Misalnya seperti yang terjadi kepada Saulus. Ia adalah 
seorang penentang keras Kristus. Bahkan ia 
menganiaya semua orang yang menjadi pengikut 
Yesus. Namun, dalam perjalanannya ke Damsyik, Yesus 
menampakkan diri kepada Saulus melalui cahaya 
terang dari langit yang mengelilingi Saulus, dan 
seketika itu juga, ia kehilangan penglihatannya. Selama 
tiga hari, Saulus hanya bisa melihat kegelapan. Dalam 
kegelapan itulah, Saulus justru mengenal Yesus. Ia 
membuka hati bagi Yesus. Bahkan, ia menjadi pengikut 



Yesus yang radikal dan menjadi rasul yang giat 
memberitakan Injil di berbagai daerah. 
 
Ya, Tuhan punya tujuan dalam setiap kegelapan yang 
Dia izinkan datang di hidup kita. Salah satunya agar hati 
kita yang keras bisa melunak dan akhirnya terbuka 
untuk Tuhan. Karena ada kalanya, hanya ketika kita 
mengalami kegelapan dan tidak tahu lagi harus 
berbuat apa, kita akan datang seutuhnya kepada Tuhan 
serta berdoa meminta pertolongan-Nya. Saat itulah, 
kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 
 
Itulah sebabnya, ketika kita sedang menghadapi 
kegelapan, mari kita datang kepada Tuhan supaya kita 
tahu visi ilahi-Nya di dalam hidup kita. Ketika 
kegelapan besar datang di hidup kita, percayalah 
bahwa Tuhan sedang menyiapkan mujizat yang besar 
pula dalam hidup kita. Di balik kegelapan kita akan 
menemukan harta, dan di balik kegelapan kita akan 
dibawa-Nya menuju kemuliaan. (DCE)  
 
 
RENUNGAN 
Dalam KEGELAPAN justru kita bisa MENGALAMI 
TUHAN. 
 
 
 



APLIKASI 
1.  Menurut Anda, mengapa Tuhan juga bekerja 

dalam kegelapan?  
2.  Apa yang dapat Anda pelajari ketika berada dalam        

kegelapan?  
3.  Apakah yang Anda lakukan ketika melihat teman 

Anda dan keluarga Anda sedang mengalami 
kegelapan?  

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Tuhan terima kasih atas anugerah dan firman-Mu. 
Ajarilah kami untuk semakin peka dengan tuntunan-
Mu, sebab kami percaya dari kegelapan Engkau akan 

membawa kami kepada terang-Mu, supaya kami dapat 
mengerti visi-visi-Mu, sehingga akan ada kesaksian-

kesaksian yang ajaib dan lebih banyak orang lagi yang 
mengalami Engkau secara pribadi. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 25-27 

Yohanes 16 
 



13 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
DI BALIK KEGELAPAN ADA KEJUTAN DARI TUHAN  

 
RHEMA HARI INI 
Kejadian 15:5 Lalu TUHAN membawa Abram ke luar 
serta berfirman: "Coba lihat ke langit, hitunglah 
bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." 
Maka firman-Nya kepadanya: "Demikianlah banyaknya 
nanti keturunanmu." 
 
Suatu hari, ada seorang anak yang berulang tahun. 
Kedua orangtuanya menutup matanya dengan sehelai 
kain dan membawanya ke suatu tempat. Setelah 
beberapa waktu, anak itu mulai ketakutan. Ia pun 
berteriak-teriak, “Kok gelap?? Aku nggak bisa lihat!” 
Orangtuanya pun menenangkannya dan ketika tiba di 
tujuan, penutup matanya pun dibuka. Saat anak itu 
membuka matanya, ia menemukan kejutan dan banyak 
hadiah yang telah dipersiapkan oleh kedua 
orangtuanya. Ketakutannya pun berubah menjadi 
kegembiraan. 
 
Seperti analogi di atas, seringnya tanpa kita sadari, 
Tuhan sudah mempersiapkan kejutan indah dalam 
hidup kita. Akan tetapi, ada hal yang harus kita lakukan 
sebelum kita menerima janji indah Tuhan. Kita harus 



percaya dan melakukan bagian kita dengan taat. Sama 
halnya seperti kisah di dalam Alkitab mengenai 
Abraham. Kepadanya dan istrinya yang sudah tua 
renta, Tuhan janjikan keturunan sebanyak bintang di 
langit. Bila saat itu Abraham tidak percaya dan tidak 
taat melakukan bagiannya, mungkin saja ia tidak akan 
dikenal sebagai bapa banyak bangsa hingga saat ini. 
Justru ketika Abraham memilih percaya kepada Tuhan 
dan hidup seturut kehendak Tuhan, ia sungguh-
sungguh menerima penggenapan janji Tuhan dalam 
hidupnya.  
 
Oleh karena itu, mari awali tahun ini dengan 
membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan 
dengan sungguh-sungguh. Percayalah, di saat kita 
mengalami kegelapan, Tuhan bisa memperlihatkan visi 
besar dan indah bagi hidup kita.  Miliki hati yang 
percaya dan lakukan bagian kita bersama Tuhan. Tuhan 
pasti menuntun hidup kita dari kemuliaan sampai 
kemuliaan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. (DFK) 
 
 
RENUNGAN 
Terkadang Tuhan justru MEMPERLIHATKAN VISI saat 
kita MENGALAMI KEGELAPAN. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Kegelapan apa yang Anda kuatirkan di tahun baru 

ini? 
2. Percayakah Anda bahwa di dalam kegelapan, 

Tuhan telah menyediakan kejutan indah bagi 
hidup kita? Ucapkan dengan iman percaya! 

3. Komitmen apa yang akan Anda lakukan di tahun 
baru bersama Tuhan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau selalu memberikan 
kejutan di balik kegelapan yang kami hadapi. Kami 
tidak mau takut atau kuatir, kami percaya di balik 
kegelapan itu, Tuhan  memberikan visi besar dan 

penyertaan yang sempurna yang boleh kami alami dan 
rasakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan 

Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 28-29 

Yohanes 17 



14 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
TERANG TUHAN BERCAHAYA DALAM KEGELAPAN 

 
RHEMA HARI INI 
Yohanes 1:5 Terang itu bercahaya di dalam kegelapan 
dan kegelapan itu tidak menguasainya. 
 
Tidak ada orang yang bisa luput dari masa-masa gelap 
di hidupnya. Termasuk Ayub, tokoh Alkitab yang 
dikenal paling saleh. Ia pun pernah mengalami 
kegelapan dalam hidupnya. Bagaimana tidak, segala 
ternaknya habis bahkan anak-anaknya yang berharga 
meninggal dunia. Seakan belum cukup, ia diberi sakit 
kusta yang sangat menjijikan di masa itu. Kehidupan 
yang dahulu indah dan tenteram, tiba-tiba hancur dan 
penuh kegelapan. Namun Ayub tidak menyalahkan 
Tuhan. Meski ia sempat bertanya-tanya, ia tetap 
mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan. Bahkan 
melampaui segalanya, ia berserah pada kedaulatan 
Tuhan. Sehingga melalui masa kegelapan itu, Ayub 
yang dahulu mengenal Tuhan hanya dari kata orang, ia 
dapat mengenal Tuhan secara pribadi (Ayb. 42:5). Ia 
makin tidak meragukan Tuhan. Di saat itulah, Tuhan 
memulihkan keadaan Ayub dua kali lipat dari 
keadaannya dahulu. 
 



Seperti Ayub, kita pasti pernah atau bahkan saat ini 
sedang mengalami masa kegelapan itu. Namun, 
bagaimanakah sikap hati kita kepada Tuhan? Apakah 
kita justru menyalahkan Tuhan atau tetap percaya? 
Yang banyak orang sering tidak sadari, sering kali 
Tuhan memakai masa kegelapan untuk menyatakan 
terang kemuliaan-Nya lebih lagi. Kalau kita bersabar 
dan mau percaya, terang Tuhan pasti akan datang dan 
menghancurkan kegelapan. 
 
Ya, Tuhan senang memakai masa kegelapan di hidup 
kita untuk menyatakan mujizat yang jauh lebih besar 
dan untuk menyempurnakan kesaksian kita. Tetaplah 
percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, segelap 
apa pun keadaan di sekeliling kita. Sebab pada waktu 
yang Tuhan sudah tentukan, terang-Nya akan menyala 
dalam hidup kita dan sukacita kita akan penuh. (TS) 
 
 
RENUNGAN 
Dari dalam KEGELAPAN, KESAKSIAN YANG TERANG 
akan MUNCUL. 
 
 
 
 
 
 



APLIKASI 
1. Saat kehidupan Anda terasa gelap, bagaimana 

sikap hati dan iman Anda kepada Tuhan? 
2. Bagaimana cara Anda terus memiliki iman yang 

teguh kepada Tuhan dimasa kegelapan? 
3. Selama hidup Anda, kala gelap itu ada, bagaimana 

terang Tuhan melepaskan Anda dari kegelapan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

”Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu 
dalam hidup kami. Tuhan kami percaya, ketika kami 
mengalami kegelapan, di situ tetap ada Engkau yang 

beserta kami. Justru di dalam kegelapan itu, terang-Mu 
akan bercahaya membawa kami mengalami mujizat 
serta kesaksian kami pun akan sempurna. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 30-31 
Yohanes 18:1-18 



15 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
DALAM KEGELAPAN, TERANG DAN KEMULIAAN 

TUHAN SEMAKIN NYATA 

 
RHEMA HARI INI 
Yesaya 60:2 Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi 
bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi 
terang TUHAN terbit atasmu, dan kemuliaan-Nya 
menjadi nyata atasmu. 
 
Tidak ada orang yang mau mengalami kegelapan dalam 
hidupnya. Manusia takut dan menghindari kondisi yang 
gelap, buruk, tidak enak, dan tidak menguntungkan. 
Namun, sebagai orang percaya kita telah mendengar 
bahwa dalam kekelaman, terang Tuhan terbit dan 
kemuliaan-Nya menjadi nyata. Sebagai manusia kita 
sangat terbatas, tetapi justru firman Tuhan 
mengatakan bahwa dalam kelemahan kita, kuasa 
Tuhan menjadi nyata.  
 
Ya, sekalipun Tuhan izinkan masing-masing kita 
mengalami kegelapan yang mengerikan dan sangat 
berat, percayalah Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya 
hingga perbuatan-Nya menjadi kesaksian besar bagi 
kita dan saudara seiman. Kita akan keluar dari 
kegelapan sebagai orang yang sama sekali berbeda. 



Seperti yang dialami orang-orang Daud di gua Adulam. 
Ketika mereka hidup di dalam gua, mereka hidup 
dengan penuh masalah dan rasa malu, tetapi siapa 
menyangka, dari gelapnya gua, justru muncul pasukan 
Daud yang sangat luar biasa.  
 
Tak ada yang tak dapat Tuhan lakukan. Siapa 
menyangka, dari kisah yang memalukan, malah muncul 
kesaksian dahsyat. Dari masa tergelap kita, muncul 
terang Tuhan yang menarik jiwa-jiwa kepada-Nya. 
Mari, jadikan tahun 2023 menjadi tahun kita bangkit 
jadi terang. Keluar dari kegelapan membawa harta 
karun kegelapan. Tahun kegelapan bagi dunia berubah 
menjadi tahun panen kesaksian bagi setiap anak-anak 
Tuhan. Asalkan kita mengerti prinsip firman Tuhan dan 
peka akan tuntunan Tuhan, kita akan menemukan 
harta di balik kegelapan. Kita bukan hanya akan 
mengalami Tuhan secara pribadi tetapi juga 
menyatakan kemuliaan kuasa Tuhan kepada sekitar 
kita. (RPS) 
 
RENUNGAN 
KEGELAPAN sangat DITAKUTI dan DIHINDARI manusia, 
tetapi justru sering DIPAKAI TUHAN untuk menjadi 
PANGGUNG BAGI-NYA. 
 
 
 



APLIKASI 
1. Kegelapan apa yang menjadi kekuatiran Anda saat 

ini?  
2. Mengapa Tuhan mengizinkan Anda mengalami 

kegelapan? Kesaksian apa yang mungkin akan 
muncul saat Anda telah keluar dari kegelapan? 

3. Bagaimana agar kita dapat keluar membawa harta 
karun kegelapan? 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau percaya, meski dalam 
kegelapan, terang-Mu nyata, hingga kami boleh keluar 
dari kegelapan membawa harta karun kegelapan dan 
menjadi kesaksian besar dalam hidup kami. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
  

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
2 Tawarikh 32-33 
Yohanes 18:19-40 

 


