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MENGUCAP SYUKUR UNTUK TAHUN INI 
 

Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 
dikehendaki Allah didalam Kristus Yesus bagi kamu. 
(1Tesalonika5:18) 

 

Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Satu tahun 
sudah kita akan lalui nanti diakhir Desember2020. Tahun 2020 
adalah tahun Dimensi yang Baru dan kita melihat banyak hal-hal 
baru terjadi ditahun ini yang tidak pernah kita alami ditahun-tahun 
yang lalu. Pertemuan-pertemuan daring yang semula tidak / jarang 
pernah dilakukan sekarang malah banyak dilakukan. Perubahan yang baru juga terjadi didalam gaya hidup kita 
sekarang ini. Dulu mungkin kita tidak terlalu memperhatikan bahkan mengabaikan masalah kesehatan diri namun 
sekarang mau tidak mau kita harus sangat memperhatikan sungguh-sungguh kesehatan agar terhindar dari virus 
yang mematikan. Semua perubahan yang terjadi pasti ada maksud dan rencana Tuhan didalamnya. Untuk itu mari di 
penghujung tahun ini kita lakukan dua hal:  

 

1. Merenungkan kebaikan Tuhan selama tahun ini 

Merenungkan segala kebaikan Tuhan akan menyadarkan bahwa kita bisa sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. 
Kita menyadari bahwa hidup ini membutuhkan pertolongan-Nya, kekuatan-Nya, mujizat-Nya, dan pemeliharaan-
Nya. Merenungkan kebaikan Tuhan juga membuat kita melihat janji-janji Tuhan yang digenapi ditahun ini. Dengan 
melakukan hal tersebut, menyebabkan mulut kita tidak bisa berhenti mengucap syukur kepada-Nya. Mari banyak 
mengucap syukur dipenghujung tahun ini atas segala karya dan penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. 

Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk 
selama-lamanya. (Mazmur86:12)  

 

2. Membuat komitmen baru memasuki tahun yang baru  

Sebelum memasuki tahun yang baru, kita perlu mengevaluasi diri apakah di tahun Dimensi yang Baru ini sudah 
berjalan didalam tuntunan Tuhan, serta hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Berdoalah agar Tuhan mengingatkan apa 
yang pernah dilakukan selama tahun 2020. Buatlah komitmen baru untuk tahun yang baru dihadapan Tuhan sebagai 
persiapan menyambut tuntunan Tuhan yang baru ditahun yang akan datang. Lalu tuliskan dan doakan supaya Tuhan 
menolong kita melakukan komitmen tersebut dengan suatu harapan dimasa depan bahwa hidup kita lebih 
mengasihi Tuhan.   

"Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala! Lihat, Aku 
hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku 
hendak membuat jalan dipadang gurun dan sungai-sungai dipadang belantara.” (Yes.43:18-19) 

 

 ACTION:  

• Mengajak seluruh anggota cool untuk merenungkan segala kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini dan 
mengucap syukur akan apa yang dialami. 

• Mengajak seluruh anggota cool untuk membuat komitmen baru di hadapan Tuhan dan bersama-sama 
mendoakan. 


