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SATURDAY

DIPENUHI KASIH TUHAN
RENUNGAN : Kolose 3 : 12 - 25
Rasul Paulus melanjutkan pengajarannya tentang manusia baru di
dalam Kolose pasal 3. Agar kita dapat menjadi manusia baru yang penuh
belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan, dan
kesabaran, maka kita perlu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan
yang memampukan kita untuk dapat hidup mengasihi sesama kita. Kita
tidak dapat mengasihi yang lain dengan kekuatan kita sendiri, apalagi
mengampuni yang bersalah. Kita perlu senantiasa tinggal di dalam kasih
Tuhan. Apabila kasih Tuhan memenuhi kita, kita dapat dengan mudah
menjaga hati kita, dan dengan kerendahan hati dapat saling mengampuni.
Kita perlu menjaga agar damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah
di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan mudah tersinggung dan marah
dengan orang lain.
DEKLARASI: Kolose 3 : 15 : Hendaklah damai sejahtera Kristus
memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi
satu tubuh. Dan bersyukurlah
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YOHANES 16-18

SUNDAY

SENIN

MENGENAL ALLAH

RENUNGAN : Kolose 1 : 1-14
Kitab Kolose merupakan surat rasul Paulus yang ditujukan kepada
jemaat di Kolose. Secara garis besar, kitab ini berisi tentang pengetahuan
tentang Tuhan Yesus. Dengan membaca dan merenungkan kitab ini
maka kita akan semakin mengenal siapakah Tuhan kita Yesus Kristus.
Pada pasalnya yang pertama kitab ini Paulus mengajarkan bahwa Tuhan
Yesuslah yang telah melepaskan anak-anakNya dari kuasa kegelapan.
Ia telah mengalahkan iblis dan kerajaannya sehingga iblis tidak dapat
lagi menguasai anak-anakNya. Bahkan lebih daripada itu dikatakan
bahwa Tuhan Yesus telah memindahkan kita dari kerajaan iblis kepada
KerajaanNya. KerajaanNya berbicara mengenai sukacita, damai sejahtera
dan kebenaran, Roma 14 : 17. KerajaanNya juga berbicara mengenai
kuasa, 1 Korintus 4 : 20.
DEKLARASI: Kolose 1 : 13 : Ia telah melepaskan kita dari kuasa
kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan AnakNya yang
kekasih
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

BERJAGA DALAM DOA

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

RENUNGAN : Kolose 4 : 1 - 18

BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YOHANES 1-3

DEKLARASI: Kolose 4 : 2 : Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu
berjaga-jagalah sambil mengucap syukur
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YOHANES 19-21
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
Daily Word © 2018 - International Bethany Community Church - www.ibcchurch.cc - email: info@ibcchurch.cc

K ITA B K OLOSE

Rasul Paulus menutup suratnya kepada jemaat Kolose dengan
mengingatkan mereka untuk banyak berdoa. Bertekun dan berjaga-jaga di
dalam doa, serta banyak menaikan doa-doa ucapan syukur dan doa untuk
pemberitaan injil. Kita perlu berjaga-jaga di dalam doa-doa kita karena harihari terakhir ini kita sedang memasuki era peperangan rohani yang besar.
Iblis tidak akan tinggal diam dengan penuaian yang akan terjadi, ia akan
mulai mengacaukan pemberitaan injil yang sedang terjadi. Kita perlu banyak
berdoa bagi pemberita-pemberita injil, gereja dan anak-anak Tuhan agar
penginjilan dapat terjadi tanpa gangguan si jahat. Berdoalah sampai Tuhan
melawat hidup kita, keluarga, gereja, kota dan bangsa. Jangan berhenti
berdoa sebelum semuanya itu terjadi. Ingatkan Tuhan agar Ia segera
melaksanakan firmanNya bagi kita semua.

SELASA

KRISTUS DI TENGAH KITA

KAMIS

RENUNGAN : Kolose 1 : 15 - 29

RENUNGAN : Kolose 2 : 11 - 23

Di ayat ini Paulus mengajarkan tentang keutamaan Kristus, bahwa Kristus
adalah Tuhan dan Allah. Ialah yang menciptakan segala sesuatu baik yang ada
di sorga maupun yang ada di bumi dan seluruh alam semesta. Yesus sudah ada
sebelum segala sesuatu yang lain ada, karena itulah Ia dikatakan sebagai Alpha
dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan datang,
yang Maha Kuasa. Yesus adalah yang terutama dalam segala sesuatu. Paulus
juga mengajarkan bahwa ada rahasia tersembunyi yang Tuhan sedang nyatakan
kepada orang-orang kudusNya, di mana bangsa-bangsa (dunia) tidak mengerti
akan rahasia ini dan bagi mereka rahasia itu tetap tersembunyi. Apakah rahasia
itu ? Yaitu Kristus diam di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga, gereja,
dan komunitas kita. Dan apabila Ia tinggal di tengah-tengah kita, maka tidak ada
yang mustahil bagi kita, mujizat masih ada.

Rasul Paulus membukakan kepada gereja Tuhan akan kemenangankemenangan mutlak yang akan kita alami apabila kita percaya kepada
Yesus dan pengorbananNya di kayu salib. Yang pertama, melalui
pengorbanan Yesus di kayu salib maka dosa tidak dapat berkuasa lagi
atas kita, sebab Tuhan telah mengampuni segala perlanggaran kita dan
memakukan segala dosa kita di kayu salib. Yang kedua, melalui karya
salibNya iblis telah dikalahkan dan Yesus telah menang dengan gilang
gemulang, dan kemenangan itu telah Ia berikan kepada kita gerejaNya.
Yang ketiga, kutuk telah dipakukan Yesus di kayu salib, sehingga kita tidak
perlu lagi hidup di bawah kutuk namun di bawah anugerah Tuhan. Yesus
telah membebaskan kita dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk bagi kita
sehingga hidup kita sekarang adalah di bawah anugerah Tuhan dan bukan
di bawah kutuk.

DEKLARASI: Kolose 1 : 27 : Kepada mereka Allah mau memberitahukan,
betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu:
Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan
kemuliaan!

DEKLARASI: Kolose 2 : 15 : Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah
dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam
kemenangan-Nya atas mereka.

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YOHANES 4-6

RABU

RAHASIA ALLAH

KEMENANGAN KRISTUS

BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YOHANES 10-12
JUMAT

MANUSIA BARU

RENUNGAN : Kolose 2 : 1 - 10

RENUNGAN : Kolose 3 : 1 - 11

Rasul Paulus kembali membukakan satu rahasia Allah bagi gereja Tuhan,
yaitu Kristus. Jawaban apapun yang dunia butuhkan dapat kita peroleh di
dalam diri Yesus Kristus, sebab di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan
pengetahuan. Apabila kita membutuhkan hikmat dan pengetahuan serta
jawaban untuk menyelesaikan permasalahan kita maka kita perlu datang
di bawah kaki Tuhan. Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar dan
kemenangan. Yesuslah jawaban ! Dunia tidak mengerti akan hal ini, sebab
mereka tidak mengenal Yesus. Mereka akan mencari jawaban dari sumber
yang lain, mereka akan mencari hikmat dan pengetahuan dengan kekuatan
mereka sendiri. Karena itu kita perlu terus berakar di dalam Kristus dan
dibangun di atas Dia sehingga rahasia Kristus semakin dibukakan bagi kita

Rasul Paulus mengajarkan kita apabila kita telah percaya Yesus dan karya
salibNya maka kita akan menjadi ciptaan yang baru, 2 Korintus 5 : 17. Ini
berarti seluruh kehidupan kita harus menjadi baru di dalam Dia, mulai dari
roh kita, hati kita, pikiran kita, gaya hidup kita, dll. Kita tidak akan pusing lagi
dengan perkara-perkara yang di bumi, namun yang kita pikirkan senantiasa
adalah perkara-perkara sorgawi. Sebab apabila kita memikirkan kerajaan
sorga maka perkara-perkara di bumi Tuhan yang akan menyelesaikannya
bagi kita, Matius 6 : 33. Sudah sepatutnya kita lebih memikirkan hubungan
kita dengan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan
bagi kita, penuaian bangsa-bangsa, pemulihan kota dan bangsa, dan
perkara-perkara sorgawi lainnya. Menjadi manusia baru, kita tidak akan
hidup lagi secara duniawi, sebab semuanya itu adalah manusia lama.
Hiduplah di dalam kekudusan Tuhan.

DEKLARASI: Kolose 2 : 3 : sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta
hikmat dan pengetahuan
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YOHANES 7-9

DEKLARASI: Kolose 3 : 1-2 : Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama
dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di
sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN : YOHANES 13-15

