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“
◍ Tujuan

Untuk boleh mensyukuri kasih Tuhan dalam tahun
ini, sehingga hidup kita lebih happy.

◍ Mohon
Boleh bersyukur atas kasih Tuhan yang kita alami.
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Pengantar
◍ Teman-teman CLC yang baik, selamat bertemu dalam

retret tahunan 2020 ini! 

◍ Semoga di tengah keramaian dan kesibukan tugas dan
pekerjaan kita, kita masih dapat menyisihkan waktu
sejenak untuk berdoa, bermenung, dan berefleksi
tentang hidup dan panggilan kita sebagai seorang CLC.

◍ Sebagai seorang CLC, dasar hidup kita adalah bahwa
kita ini dicintai Tuhan, apapun keadaan kita. Cinta Tuhan
itu dapat kita rasakan dalam berbagai pengalaman
hidup kita setahun ini, lewat orang-orang yang baik
kepada kita, lewat kemajuan dan rahmat yang kita alami
setahun ini. Maka kita ingin merenungkan hal itu.
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Pengantar
◍ Untuk membuka hati kita, kita sejenak ingin membaca

pelan-pelan, merenungkan pengalaman pemasmur yang 
sungguh mengalami dalam hidupnya kasih Tuhan, yaitu
dalam masmur 23: Tuhanlah Gembalaku.

◍ Silahkan dengan tenang anda baca masmur ini dengan
pelan, resapkan isinya, dengarkan gerak batin anda
selama membaca masmur ini!
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Mazmur 23

TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan
aku. Ia membaringkan aku di padang yang 
berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang 
tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun
aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. 
Sekalipun aku berjalan dalam lembah 
kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab 
Engkau besertaku, gada-Mu dan tongkat-Mu, 
itulah yang menghibur aku. Engkau 
menyediakan hidangan bagiku, di hadapan 
lawanku; Engkau mengurapi kepalaku dengan 
minyak; pialaku penuh melimpah. Kebajikan 
dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, 
seumur hidupku; dan aku akan diam dalam 
rumah TUHAN sepanjang masa. 6



Bahan Renungan
1. Melihat pengalaman yang mengesankan tahun ini

◍ Lihatlah kembali pengalaman-pengalaman yang 
mengesankan dalam hidup anda selama setahun ini, 
yang anda rasakan sebagai bentuk kasih Tuhan pada
anda! 

◍ Pengalaman apa itu? Apa yang anda alami? 

◍ Apa peran Tuhan yang anda rasakan dalam pengalaman
itu? 

◍ Setelah itu dengan tenang, ungkapkan perasaan anda
pada Tuhan! Syukurilah semua itu!
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Bahan Renungan
2. Orang-orang yang menyertai anda setahun ini

◍ Dengan tenang, anda ingat kembali beberapa orang 
yang sungguh anda rasakan sebagai tanda kasih Tuhan
bagi hidup anda setahun ini! 

◍ Siapa saja mereka itu? Apa yang mereka lakukan pada
anda? 

◍ Bagaimana perasaan dan hati anda mengenang apa
yang dibuat orang itu? 

◍ Syukurilah mereka, karena mereka telah menjadi tanda
kasih Tuhan bagi anda. 

◍ Dengan tenang doakan orang itu pada Tuhan pula.
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Bahan Renungan
3. Kemajuan dan berkat pribadi yang dialami

◍ Dengan tenang anda lihat kembali kemajuan apa yang 
anda alami selama setahun ini baik sebagai pribadi
maupun dalam tugas anda. 

◍ Barangkali anda bertambah pengetahuan, bakat, 
kebijaksanan, penghasilan, tambah penghargaan, 
kesehatan yg baik, makin mantap dalam hidup, makin
tenang, dll.  

◍ Sadarilah bahwa itu semua adalah bentuk kasih Tuhan
pada anda. Syukurilah itu semua di depan Tuhan.
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Bersyukur dan berdoa pribadi
1. Dari semua yang ada temukan diatas, berdoalah

secara pribadi pada Tuhan, ungkapkan semua
perasaan dan isi hati anda pada Dia yang 
mencintai anda!

2. Kalau anda ingin bernyanyi, bernyanyilah, kalau
ingin menulis puisi, tulislah!  

3. Ingin menulis doa, silahkan pula!

4. Mau diam menatap Tuhan, silahkan!
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Mensharingkan pada teman
di WAG
◍ Tulislah secara singkat apa yang ada alami, yang 

anda rasakan, yang anda temukan, yang 
mengesankan dalam permenungan sehari ini. 
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SELAMAT BERMENUNG! 
TUHAN MEMBERKATI!
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