


30 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 1# 
KUASA MEMUJI TUHAN  

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 34:2 Aku hendak memuji TUHAN pada segala 
waktu; puji-pujian kepada-Nya tetap di dalam mulutku. 
 
Ditinggal anak semata wayang bukanlah hal yang 
mudah diterima orangtua mana pun juga. Pak Ray dan 
istrinya bukan hanya berduka, mereka juga kecewa 
karena Tuhan memanggil anak mereka yang baru 
berumur sepuluh tahun. Setelah pemakaman usai, Pak 
Ray dan istrinya menghidupkan ponsel almarhumah 
anaknya dan membuka galeri penyimpanan. Mereka 
tertegun ketika mendengarkan sebuah rekaman suara. 
Ternyata seminggu sebelum anaknya mengalami 
kecelakaan, ia merekam latihan nyanyinya untuk 
mengikuti ujian seni musik. Satu lagu yang menyentuh 
hati Pak Ray dan istrinya adalah lagu yang menuturkan: 
Kuatkanlah hatimu; lewati setiap persoalan; Tuhan 
Yesus selalu menopangmu; jangan berhenti harap pada-
Nya. Tuhan pasti sanggup; Tangan-Nya takkan 
terlambat tuk mengangkatmu; Tuhan masih sanggup; 
percayalah Dia tak tinggalkanmu.  
 



Pak Ray dan istrinya terdiam sesaat, lalu mereka segera 
mematikan audio tersebut. Hati mereka berdua hancur 
mendengar suara almarhumah anaknya. Namun di sisi 
lain, mereka juga merasa ada kekuatan yang muncul di 
hati mereka. Keesokan harinya, mereka mencoba 
memutar kembali rekaman tersebut dan ikut 
menyanyikan lagunya. Begitu terus setiap hari dan 
semakin hari iman mereka semakin dikuatkan. Ketika 
tiba saatnya keluarga Pak Ray dipanggil oleh kepolisian 
untuk menyelesaikan masalah kecelakaan anaknya, Pak 
Ray dan istrinya memilih mengampuni pelaku yang 
menabrak anaknya. Dengan mengampuni, Pak Ray serta 
istrinya pun terbebas dari rasa dendam dan kecewa 
karena ada pengharapan bahwa Allah tidak akan 
meninggalkan mereka. 
 
Saat-saat ini, mungkin kita berada dalam kegelapan 
karena rasa kecewa, sakit hati, atau bahkan berada di 
suatu keadaan ketika kita tidak tahu harus berbuat apa 
karena beban psikologis yang begitu berat. Di saat 
seperti itu, bernyanyilah. Pujilah Tuhan, karena ada 
kuasa dalam puji-pujian, maka Allah yang bertakhta di 
atas puji-pujian akan mencurahkan sukacita dan damai 
sejahtera, sehingga kita mampu melewati kegelapan 
dengan kekuatan yang mengantarkan kita pada 
kemenangan. Haleluya. (AM) 
 
RENUNGAN 



Di momen yang TERGELAP dan penuh TANTANGAN, 
tetaplah MENYANYI bagi Tuhan.  
 
APLIKASI 
1. Hal apakah yang membuat Anda merasa seperti 

berada dalam kegelapan saat ini? 
2. Apakah yang Anda lakukan ketika berada dalam 

kegelapan tersebut? 
3. Bagaimana caranya agar Anda dapat memuji Tuhan 

ketika berada dalam kegelapan? 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami 

untuk selalu memuji-Mu di setiap waktu, karena kami 
percaya Engkau bertakhta di atas puji-pujian. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 1-2 

Kisah Para Rasul 7:22-43 
 



31 JANUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 2# 
PUJI-PUJIAN MENDATANGKAN ANUGERAH DARI 

TUHAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 59:17 Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-
Mu, pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena 
kasih setia-Mu; sebab Engkau telah menjadi kota 
bentengku, tempat pelarianku pada waktu 
kesesakanku. 
 
Masih teringat jelas dalam ingatan Retno ketika ibunya 
sakit dan masuk ICU di suatu rumah sakit. Hampir 
selama sebulan, keadaan ibunya tidak ada 
perkembangan, dan masih dalam kondisi koma. Setiap 
malam, bersama kakak-kakaknya, mereka menyatukan 
hati berdoa dan menyanyikan puji-pujian 
penyembahan. Ketakutan bahwa hal yang lebih  buruk 
terjadi, apalagi kecemasan akan kehilangan sang ibu 
mencengkeram hati Retno dan keluarganya. Ayah 
mereka sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya 
dan kini hanya ibulah satu-satunya orangtua yang 
masih mereka miliki. Sampai akhirnya, Retno 
merasakan adanya kekuatan dalam menghadapi 
permasalahan hidupnya. Kelegaan dan keikhlasan 
terbit di hatinya. Ia percaya bahwa di dalam semua 



yang terjadi, Tuhan memiliki rencana yang terbaik.  
Bahwa Tuhan lebih mengasihi ibunya, dan ibunya bisa 
pergi ke Rumah Tuhan dengan tenang. 
 

Dalam kisah Alkitab, Daud pernah mengalami hal yang 
serupa. Ia pernah berada di masa kegelapan ketika 
dikejar dan hendak dibunuh oleh Saul. Dalam 
pelariannya tersebut, meski nyawanya terancam, 
tetapi Daud masih bisa menaikkan pujian dan 
penyembahan bagi Tuhan. Hati Tuhan pun tersentuh 
sehingga Daud tetap aman dalam perlindungan Tuhan 
sampai ia diurapi menjadi raja Israel.  
 
Ya, walaupun kita sedang berada dalam kegelapan, 
tetapi jika kita tetap memiliki hati yang penuh dengan 
puji-pujian, hal itu akan mendatangkan perlindungan 
dan anugerah Tuhan, sehingga kita pun akan 
mengalami terang kasih-Nya yang ajaib. Mari kita tetap 
menyanyi sekalipun berada di tengah kegelapan. 
Mungkin kegelapan itu adalah proses yang sedang 
diizinkan Tuhan. Bisa jadi Anda sedang sakit; mungkin 
Anda sedang bergumul menghadapi perceraian; 
Mungkin Anda sedang mengalami PHK; atau mungkin 
Anda sedang serba kekurangan. Mari kita tetap 
menyanyi bagi Tuhan di tengah malam yang pekat, dan 
percayalah pujian akan mendatangkan anugerah yang 
sangat besar dalam hidup kita! (KRD) 

 



RENUNGAN: 
Jangan biarkan hari buruk MENGHALANGI kita untuk 
MENYANYIKAN PUJIAN bagi Tuhan.  
 
APLIKASI 

1. Mampukah Anda tetap memuji Tuhan saat sedang 
berada dalam kegelapan malam permasalahan yang 
Anda hadapi? Mengapa demikian? 

2. Menurut Anda, adakah perbedaannya jika Anda 
menghadapi masalah dengan tetap memuji Tuhan 
dan tidak? 

3. Komitmen apa yang bisa Anda ambil untuk berjuang 
sampai bisa, untuk memiliki hati yang tetap memuji 
Tuhan dalam segala keadaan? Tuliskan! 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu dalam 
hidup kami. Terima kasih atas momentum kegelapan 
malam yang Engkau izinkan terjadi. Ajari kami untuk 

terus tetap memuji dan memuliakan Engkau meskipun 
dalam kegelapan, sehingga kami boleh menerima 

anugerah kasih-Mu yang luar biasa  dalam hidup kami. 
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 3-4 

Kisah Para Rasul 7:44-60 



 



01 FEBRUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 3# 
TERUS MEMUJI DI TENGAH KEGELAPAN 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 73:26 Sekalipun dagingku dan hatiku habis 
lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah 
selama-lamanya. 
 
Reina mempunyai perusahaan yang bisa dibilang cukup 
besar. Usaha Reina bergerak di bidang makanan dan ia 
memiliki kurang lebih dua ratus karyawan di 
perusahaannya. Ia sangat mempercayai setiap 
karyawannya. Tak segan-segan ia senantiasa memberi 
hadiah untuk semua karyawannya. Suatu kali, Reina 
mendapati ternyata ada sebagian karyawan yang 
memalsukan tanda tangannya dan akibatnya banyak 
tagihan berjumlah besar yang masuk ke perusahaan. 
Reina berjuang untuk menghubungi dan mencari para 
karyawannya tersebut, tetapi mereka semua hilang bak 
ditelan bumi. Lambat laun, perusahaan yang sudah 
Reina bangun bertahun-tahun terpaksa harus 
bangkrut, bahkan menyisakan banyak hutang.  
 
Di tengah keadaan yang begitu menghimpit, yang bisa 
Reina lakukan hanya berserah kepada Tuhan. Ia 
berjuang membangun hati dan pikirannya untuk terus 



memuji menyembah Tuhan. Keluarga Reina 
menertawakan apa yang ia lakukan dan berkata, 
“Banyak masalah, kok malah memuji Tuhan?” Tak 
adanya dukungan dari orang sekitar membuat hari-hari 
Reina semakin gelap. Meski terasa sangat berat, Reina 
memilih untuk terus memandang Tuhan di tengah 
kegelapan. Ia terus berseru dan memuji menyembah 
Tuhan sampai ia tak merasakan lagi pergumulan yang 
ia alami. Tangan Tuhan yang ajaib pun bergerak dan 
Dia mendatangkan banyak investor untuk membantu 
Reina membangun usahanya kembali. Tak sampai satu 
tahun, Reina bangkit dan usahanya kini lebih maju 
daripada usaha sebelumnya.  
 
Sungguh, jika kita perhatikan, tidaklah mudah memuji 
Tuhan di saat keadaan kita tidak baik-baik saja. Namun 
mungkin melalui semua permasalahan itu, Tuhan 
sedang mengajari kita untuk terus memuji-Nya, sebab 
dengan pujian kita, hati Tuhan digerakan untuk 
berkarya lebih lagi atas hidup kita. Ya, di tengah kondisi 
dunia yang gelap ini, marilah kita terus memuji Tuhan, 
terus agungkan nama-Nya, sampai tangan-Nya yang 
ajaib bekerja untuk mendatangkan hal-hal baik atas 
kehidupan kita. (MC) 
 
RENUNGAN 



Tetaplah memuji Tuhan sekalipun memuji Tuhan dalam 
GELAP memang tidak semudah ketika kita memuji-Nya 
dalam TERANG.  
 
APLIKASI 
1. Keadaan seperti apa yang ada dalam hidup Anda 

saat ini?  
2. Hal apa yang Anda lakukan di tengah pergumulan 

Anda tersebut? 
3. Bagaimana Anda bisa mempraktikkan apa yang 

Anda dapatkan dari renungan hari ini? 
 

 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan Yesus, kami mau belajar untuk terus memuji-
Mu. Kami percaya, apa pun yang kami alami saat ini, 

ketika kami terus meninggikan nama-Mu maka 
tangan-Mu yang ajaib akan berkarya atas hidup kami. 

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

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 5-7 

Kisah Para Rasul 8:1-25 
 



02 FEBRUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 4# 
KASIH SETIA TUHAN MENGUATKAN KITA 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 94:17-18 Jika bukan TUHAN yang menolong 
aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku 
berpikir: "Kakiku goyang," maka kasih setia-Mu, ya 
TUHAN, menyokong aku. 
 
Kaki adalah salah satu anggota gerak tubuh bagian 
bawah yang sangat penting karena kaki berfungsi 
untuk membantu kita berjalan, berlari, melompat, dan 
memanjat. Kaki dapat membawa kita ke mana pun kita 
mau. Namun terkadang, kaki kita bisa mengalami 
kendala seperti tidak mampu berdiri dalam waktu yang 
lama, tidak mampu membawa kita berjalan dalam 
waktu yang lama, maupun terluka. Gangguan tersebut 
pun membuat kaki kita goyang dan tidak bisa berdiri 
dengan kokoh.  
 
Dalam hidup ini, yang sering membuat kita goyang 
adalah masalah yang sedang kita hadapi atau masa-
masa sulit yang sedang kita alami. Banyaknya 
pergumulan yang terjadi pun membuat kita enggan 
untuk melangkah. Dalam kondisi yang seperti ini, 
banyak dari kita yang kecewa dengan Tuhan, marah 



kepada Tuhan, mempertanyakan Tuhan, bahkan 
menyalahkan Tuhan. Sama seperti istri Ayub yang 
sempat berkata kepada Ayub setelah semua kepahitan 
melanda hidup mereka: "Kutuki saja Allahmu!"  
 
Namun, di masa-masa sulit, justru kita harus tetap 
memuji Tuhan. Memang memuji Tuhan dalam 
kegelapan tidak semudah memuji Tuhan dalam terang. 
Akan tetapi, segelap-gelapnya malam pasti akan 
berlalu dan pagi akan datang. Ketika kita membuka 
mata di pagi hari, selalu ada anugerah Tuhan yang 
baru. Percayalah, ketika kita tetap memuji Tuhan dan 
fokus pada kasih setia-Nya, maka hal itu akan 
menyentuh hati Tuhan dan membuat Tuhan 
memberikan anugerah-Nya yang berlimpah atas hidup 
kita. Anugerah-Nya akan memberikan kita kekuatan 
ekstra untuk menghadapi semua tantangan, sampai 
semua kegelapan dalam hidup kita Tuhan ubahkan 
menjadi terang dan sukacita yang berlimpah. (DCE)  
 
RENUNGAN 
Dalam masa-masa TERSULIT, perhatikanlah dan 
FOKUSLAH pada KASIH SETIA Tuhan. 
 
APLIKASI 
1. Masa sulit apakah yang sedang Anda alami?  
2. Mengapa kasih setia Tuhan dapat menguatkan hidup 

Anda di masa-masa sulit sekalipun?  



3. Langkah apa yang akan Anda ambil agar bisa fokus 
pada kasih setia Tuhan di masa sulit sekalipun?  

 
 

DOA UNTUK HARI INI 
“Bapa di sorga, terima kasih atas kasih setia-Mu dalam 
hidup kami. Anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Kami 
mau terus belajar untuk tetap fokus pada kasih setia-

Mu. Tuntun setiap langkah kami agar kami dapat 
melewati masa-masa sulit dan kami percaya bahwa 

Engkau turut bekerja di dalam kegelapan untuk 
mengubahnya menjadi terang serta sukacita dalam 

hidup kami, sehingga nama-Mu semakin 
dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 

berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 8-10 

Kisah Para Rasul 8:26-40 
 



03 FEBRUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 5# 
PUJIAN YANG DINAIKKAN DALAM GELAP 

 
RHEMA HARI INI 
Mazmur 104:33 Aku hendak menyanyi bagi TUHAN 
selama aku hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku 
selagi aku ada. 
 
Alkisah, ada seorang anak yang tidak dapat melihat. 
Kedua matanya memiliki kelainan sejak lahir. Meski 
demikian, Tuhan menggunakan cara-Nya yang sungguh 
amat ajaib. Tuhan menuntun anak ini bertemu dengan 
seorang pencipta lagu ternama di Jakarta dan 
mendapat kesempatan untuk menyanyikan lagu yang 
kemudian booming di seluruh Indonesia. Ya, anak itu 
ialah Grezia Epiphania, penyanyi rohani yang berjudul 
‘Walau Ku Tak Dapat Melihat’. 
 
Meski Grezia memiliki keterbatasan dalam 
penglihatannya, tetapi hal itu tidak membatasi Tuhan 
yang bekerja begitu dahsyat atas hidupnya. Melalui 
lagu yang ia nyanyikan, banyak orang yang terjamah 
dan mengalami lawatan Tuhan. Terkadang, Tuhan 
memang mengizinkan masa yang gelap terjadi dalam 
hidup kita. Bukan karena Tuhan jahat atau tidak sayang 
kepada kita, anak-anak-Nya. Namun, karena Tuhan 



tahu batas kemampuan kita anak-anak-Nya. Tuhan 
tahu sejauh mana kekuatan kita, dan Tuhan rindu agar 
anak-anak-Nya mengandalkan kuasa-Nya saja, bukan 
sebaliknya. 
 
Itulah mengapa, awal tahun 2023 ini adalah tahun 
terbaik untuk kita mulai menaikkan setiap pujian 
penyembahan kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan 
dengan kerendahan hati dan apa adanya. Izinkan 
Tuhan berkarya dalam hidup kita sebebas-bebasnya. 
Jangan batasi Roh Kudus maupun batasi jam doa serta 
Pondok Daud kita kepada Tuhan. Mari tingkatkan 
kembali apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Pujian 
penyembahan dan hormat kemuliaan hanya bagi 
Tuhan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.(DFK) 
 
RENUNGAN 
PUJIAN yang dinaikkan di dalam GELAP, punya KUASA 
berlipatkali ganda.  
 
APLIKASI 
1. Mengapa ada kuasa dalam pujian penyembahan? 
2. Kerinduan apa yang Tuhan miliki bagi hidup kita? 
3. Komitmen apa yang akan Anda buat agar Anda 

mampu berjalan dalam kegelapan sekalipun? 

 
DOA UNTUK HARI INI 



“Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam 
hidup kami. Terima kasih, meski Kau izinkan kami 

mengalami kegelapan, Kau tak pernah tinggalkan kami 
sendirian. Kami percaya akan rancangan-Mu yang 

besar atas hidup kami. Kami tidak ingin berfokus pada 
gelapnya dunia, tetapi kami ingin berfokus 

memandang kepada Yesus, satu-satunya Tuhan dan 
Penyelamat hidup kami. Pimpin kami, ya Tuhan. Kami 
milik-Mu sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 11-13 

Kisah Para Rasul 9:1-21 

 



04 FEBRUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 6# 
KEPENUHAN ROH MEMBAWA KEMENANGAN 

 
RHEMA HARI INI 
Efesus 5:18 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, 
karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi 
hendaklah kamu penuh dengan Roh, 
 
Hidup ini penuh tantangan dan rintangan. Tak jarang 
semua permasalahan yang menyerbu kita pun 
membuat kita merasa lelah. Kita seolah tak berdaya 
menghadapi besarnya persoalan yang menghadang 
dan akhirnya kita hanya bisa menyerah serta kalah. 
Namun, meski dunia mencap kita sebagai orang-orang 
yang kalah, Alkitab justru mengatakan bahwa kita lebih 
daripada pemenang. Hal tersebut karena Tuhan sudah 
menyediakan senjata yang lebih dari cukup bagi kita 
untuk mengatasi segala perkara yang bisa kita alami.  
 
Ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan berjanji 
akan mengaruniakan Roh Kudus atas murid-murid-Nya. 
Para rasul pun bertekun dengan sehati dalam doa 
bersama menantikan Roh Kudus turun atas mereka. 
Sampai hari Pentakosta tiba dan para rasul dipenuhi 
Roh Kudus. Sejak saat itu, yang mulanya ketakutan, kini 
mereka sangat berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. 



Bahkan, mereka dipakai Tuhan untuk mengadakan 
berbagai mujizat dalam nama Tuhan Yesus. 
 
Ya, di tahun 2023 ini, banyak ahli-ahli dunia 
mengatakan tahun ini adalah tahun yang gelap. Hal ini 
membuat kita takut tidak dapat melewati tahun ini 
dengan baik. Mungkin, saat ini ada di antara kita yang 
merasa sudah berada dalam kegelapan. Ambillah 
langkah untuk semakin dekat akan Tuhan. Mari 
naikkan pujian dan penyembahan. Mintalah Tuhan 
memenuhi hidup kita dengan Roh-Nya yang Kudus. 
Saat Roh Kudus memenuhi kita, kita akan 
mendapatkan tuntunan demi tuntunan yang 
membawa kita dalam kemenangan. (TS) 
 
RENUNGAN 
PENUH ROH adalah salah satu STRATEGI 
BERKEMENANGAN di tahun 2023. 
 
APLIKASI 
1. Apakah strategi Anda dalam menghadapi tahun 

2023? 
2. Apakah Anda sudah melibatkan Tuhan dalam 

strategi Anda di tahun 2023? Bagaimana cara Anda 
melibatkan Tuhan? 

3. Bagaimana agar Anda terus dipenuhi oleh Roh 
Kudus dalam hidup Anda supaya Anda dapat 
berkemenangan dalam Tuhan? 



 
DOA UNTUK HARI INI 

“Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan karunia-
Mu. Tuhan, di tahun 2023 ini kami rindu untuk semakin 
dekat akan Engkau. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-
Mu dan pimpinlah kami, agar kami dapat 
berkemenangan di tahun 2023 ini. Di dalam nama 
Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.” 
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 14-16 

Kisah Para Rasul 9:22-43 



05 FEBRUARI 2023 
RENUNGAN KELUARGA ALLAH 

HARI 7# 
HATI YANG GEMBIRA MEMBAWA DAMPAK BESAR 

 
RHEMA HARI INI 
Amsal 15:15 Hari orang berkesusahan buruk 
semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu 
berpesta. 
 
Dalam majalah Better Homes and Gardens, terdapat 
sebuah artikel yang berjudul “Tertawa adalah Jalan 
Menuju Sehat”. William F. Fry, M.D. memberikan 
pernyataan yang menggambarkan tertawa bagaikan 
“joging batiniah” dan mengatakan bahwa hal itu baik 
bagi sistem peredaran darah seseorang.  
 
Penelitian membuktikan bahwa ketika seseorang 
tertawa lepas, ia memperoleh beberapa keuntungan 
fisik. Di antaranya seperti: terjadi penurunan tekanan 
darah untuk sementara, penurunan kecepatan 
pernapasan, dan ketegangan otot yang berkurang. 
Selera humor yang tetap, terutama bila digabungkan 
dengan iman dan optimisme, akan menghasilkan 
kekuatan yang berpotensi untuk memperoleh 
kesehatan yang lebih baik.  
 



Artikel di atas memberi gambaran kepada kita betapa 
besar dampak dari hati yang gembira. Hal tersebut 
selaras dengan Amsal Salomo yang mengatakan bahwa 
“Hati yang gembira adalah obat yang manjur”. Oleh 
sebab itu, marilah kita senantiasa terus bersyukur dan 
miliki hati yang gembira. Ini saatnya kita bangkit 
dipakai Tuhan menjadi terang bagi dunia ini. Jika kita 
terus bersyukur dan hidup kita dipenuhi dengan 
kegembiraan, Tuhan pun bisa pakai kita lebih dan lebih 
lagi bagi dunia ini. (RPS) 
 
RENUNGAN 
HATI yang GEMBIRA dan dipenuhi oleh PUJIAN 
SYUKUR, membuat kita bisa menjadi TERANG yang 
maksimal bagi dunia ini. 
 
APLIKASI 
1. Ujilah hati Anda, apakah saat ini Anda sudah 

memiliki hati yang gembira dan hidup penuh ucapan 
syukur? Mengapa menurut Anda demikian? 

2. Hal-hal apa yang sering menghalangi Anda untuk 
bergembira dan bersyukur? 

3. Maukah Anda mempraktikkan apa yang Tuhan 
perintahkan agar Anda terus bergembira dan 
bersyukur, apa komitmen Anda?  
 

 
DOA UNTUK HARI INI 



“Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau kembali 
mengajari kami untuk terus bersyukur dan memiliki 

hati yang gembira. Kami mau belajar mempraktikkan 
hal itu, Tuhan, sehingga hidup kami berdampak bagi 
dunia dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.”  
 

BACAAN ALKITAB SETAHUN 
Ayub 17-19 

Kisah Para Rasul 10:1-23 
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