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SABTU

PERCAYA PERTOLONGAN TUHAN
RENUNGAN : Yohanes 5 : 1 – 9
Tuhan tidak akan membiarkan kita menanggung ujian ataupun pencobaan
melebihi kekuatan kita. Iblis berusaha untuk menjatuhkan kita namun Tuhan
pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita sehingga kita dapat menang
atas ujian ataupun pencobaan yang terjadi. Lihatlah kisah orang lumpuh di
kolam Bethesda ini. Hampir saja ia patah semangat dengan apa yang terjadi
dalam hidupnya (ayat 7) namun Tuhan tahu dan Ia datang memberikan jalan
keluar baginya tepat pada waktunya. Pada akhirnya si lumpuh mengalami
mujizat kesembuhan yang sempurna. Tuhan sangat mengasihi kita dan Ia
pasti akan menolong kita. Jangan goyah, tetap percaya.
DEKLARASI: 1 Korintus 10 : 13: … Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak
akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu
dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat
menanggungnya.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MATIUS 16-18

MINGGU

MASA DEPAN PENUH HARAPAN
RENUNGAN : Yeremia 29 : 11 – 14, Roma 8 : 28
Di tahun yang baru ini, kembali Tuhan memberikan janjiNya yang luar biasa
kepada kita, bahwa masa depan kita akan penuh dengan harapan dan
damai sejahtera. Rencana Tuhan selalu baik adanya bagi kita. Rencana
kecelakaan bukan berasal dari Tuhan, tapi dari iblis. Namun hari ini kita
tidak perlu takut, karena Tuhan tidak akan mengijinkan iblis melakukan hal
itu. Apabila iblis mau mereka-reka yang jahat bagi kita, maka Tuhan akan
membalikannya menjadi kebaikan. Apabila iblis hendak membuat hidup kita
penuh dengan hal-hal yang tidak mungkin, Tuhan akan merubahnya menjadi
hal yang mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, orang matipun dapat
dibangkitkan. Sekalipun iblis katakan mustahil, Tuhan dapat katakan ya.
Jangan takut dan kuatir.

SENIN

PERCAYA TUHAN
RENUNGAN : Yohanes 14 : 12-14,
Filipi 4 : 13
Pada waktu Yesus tinggal di muka
bumi ini, Ia selalu melakukan perbuatanperbuatan yang besar. Orang buta
melihat, orang mati bangkit, orang yang
terikat kuasa gelap dilepaskan. Ia juga
berjalan di atas air pada waktu badai, Ia
meredakan badai seketika, Ia merubah air
menjadi anggur, dan masih banyak hal-hal
yang luar biasa yang dilakukanNya. Firman yang
kita baca hari ini mengatakan bahwa kalau kita
percaya kepada Tuhan Yesus maka kita juga akan
dapat melakukan semua yang Ia pernah lakukan,
bahkan yang lebih besar daripada yang pernah
dilakukanNya. Kalau kita percaya sungguh, maka tidak
akan ada yang mustahil bagi kita. Bagaimana kita dapat
percaya kepada Tuhan? Apabila kita yakin bahwa Tuhan
mengasihi kita, dan percaya kepada anugerahNya dan
karya salibNya maka iman kita akan bangkit.
DEKLARASI : Filipi 4:13: Segala perkara dapat kutanggung
di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaKu
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini
setelah merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MATIUS 1-3

DEKLARASI : Roma 8 : 28 : … Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MATIUS 19-20
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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TAHUN BARU, HATI BARU

SELASA

PERCAYA KARYA SALIB TUHAN

KAMIS

RENUNGAN : Yesaya 53 : 1 - 12

RENUNGAN : Markus 5 : 21-24, 35-43

Perkataan terakhir Tuhan Yesus di kayu salib adalah : „Sudah Selesai“,
kata ini berasal dari bahasa Yunani teleo yang artinya adalah hutang yang
telah dilunaskan. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, Ia membayar lunas
semua hutang dosa kita. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya
bagi kita. Kita tidak dapat menyelesaikan semua hutang dosa kita dengan
kekuatan kita sendiri. Melalui karyaNya di kayu salib, semua dosa kita
diampuni, dan kita menjadi orang-orang yang benar karena darahNya dan
orang-orang yang berhak menerima semua berkat sorgawi. Tuhan sudah
melakukan bagiannya, bagian kita sekarang tinggal percaya akan karyaNya
dan menerima dengan iman. Kalau hari-hari ini kita mengalami pergumulan
percayalah bahwa semuanya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib.
Semua dosa kita, penyakit kita, kutuk kita sudah selesai ditanggung oleh
Tuhan sehingga tidak ada yang mustahil lagi bagi kita.

Ada 1 sikap yang sangat baik yang kita dapatkan dari Yairus, bagaimana
ia dengan sabar menanti Tuhan menyatakan mujizatnya, sekalipun
orang lain sudah mengalami mujizat terlebih dahulu yaitu perempuan
pendarahan. Padahal Yairus yang lebih dahulu memohon kepada Yesus
untuk menyembuhkan anaknya yang sudah sekarat dan hampir mati.
Dan Yesuspun bersedia pergi mengunjungi anaknya, namun di tengah
perjalananNya tiba-tiba perempuan pendarahan menunda perjalananNya
sehingga pada akhirnya anak Yairus mati juga sebelum berhasil dikunjungi
Tuhan. Namun Yairus tidak mengeluh kepada Tuhan karena Tuhan tidak
mendahului dia. Tuhan melihat hatinya yang tekun menantikan mujizat
dan tetap tabah setelah apa yang terjadi, sehingga Iapun membangkitkan
anaknya dari kematiannya.
DEKLARASI : Ibrani 6 : 12 : Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi
menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat
bagian dalam apa yang dijanjikan Allah

DEKLARASI : Yohanes 19 : 30 : Sesudah Yesus meminum anggur asam
itu, berkatalah Ia : “Sudah selesai”. Lalu Ia menundukkan kepadaNya dan
menyerahkan nyawaNya
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BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MATIUS 10-12

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MATIUS 4-6
JUMAT
RABU

PERCAYA KASIH TUHAN
RENUNGAN : Matius 4 : 23 – 25, Efesus 3 : 18
Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat mengasihi kita anak-anakNya. Ia
tidak pernah pilih kasih dengan anak-anakNya. Siapapun anak-anakNya
yang memerlukan pertolonganNya pasti ditolong olehNya. Ia tidak pernah
menahan mujizatNya hanya bagi anak-anakNya tertentu. Selama Yesus
tinggal di muka bumi, siapapun yang datang kepadanya, baik itu orang
berdosa, orang bukan Yahudi, orang miskin, orang bodoh, dan siapa saja
yang datang kepadaNya dan membutuhkan pertolonganNya selalu Ia tolong,
bahkan tanpa imbalan balik. Semua yang sakit, disembuhkanNya, yang
terikat, dilepaskanNya, serta semua yang memerlukan mujizat, diberikan
sesuai dengan keperluannya. Sekalipun orang berdosa, Ia tetap menolong
mereka, dan berpesan agar mereka tidak berbuat dosa lagi. Tuhan sangat
mengasihi semua orang.
DEKLARASI : Efesus 3 : 18 : Aku berdoa supaya kamu bersama-sama
dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan
panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MATIUS 7-9

SABAR MENANTI

LANGKAH DEMI LANGKAH
RENUNGAN : Markus 8 : 22 – 26, Mazmur 37 : 23
Melalui kisah ini kita mengetahui bahwa Tuhan dapat melakukan
kesembuhan secara langsung, tetapi Tuhan juga dapat melakukan
kesembuhan secara berangsur-angsur. Ada yang mengalami kesembuhan
seketika dari Tuhan, ada juga yang mengalami kesembuhan melalui
pengobatan medis secara berkala. Demikian juga dengan mujizat lain
yang terjadi dalam hidup kita, kadang kala Tuhan dapat menolong kita
seketika, kadang kala juga langkah demi langkah, tetapi Tuhan pasti akan
menyelesaikannya bagi kita secara tuntas. Yang penting dalam hal ini adalah
kepercayaan kita yang tidak goyah kepada Tuhan dan ketekunan di dalam
menanti mujizat untuk terjadi. Percayalah bahwa setiap langkah hidup kita
diatur oleh Tuhan dan di setiap langkah kita selalu ada pengharapan baru,
kemenangan dan mujizat yang baru.
DEKLARASI: Mazmur 37:23: Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yg
hidupnya berkenan kepadaNya
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MATIUS 13-15

