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SABTU

DAMAI SEJAHTERA TUHAN
RENUNGAN : Yohanes 20 : 19 - 23
Tiga hari setelah kematian Yesus, murid-murid Tuhan berkumpul di suatu
tempat dengan pintu yang terkunci rapat. Mereka sangat ketakutan dengan
orang-orang Yahudi yang akan menangkap mereka karena mereka adalah
pengikut Yesus. Namun secara tiba-tiba Yesus datang dan berdiri di
tengah-tengah mereka dan berkata“Damai sejahtera bagi kamu“. Tuhan
memberikan damai sejahteraNya yang melampaui segala akal untuk
menenangkan hati murid-muridNya yang sedang ketakutan. Semua
perasaan takut yang memenuhi hati murid-muridNya digantikan dengan
kasih Tuhan yang sejati, dan kasih ini melenyapkan segala ketakutan
mereka. Demikian dengan kita, anugerahTuhan dan damai sejahteraNya
akan senantiasa menyertai kita bahkan sampai kepada kesudahan jaman.
DEKLARASI: 1 Yohanes 4:18: Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih
yang sempurna melenyapkan ketakutan,sebab ketakutan mengandung
hukuman & barangsiapa takut,ia tidak sempurna di dalam kasih
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: FILIPI 3-4

SENIN DARI ANUGERAH KEPADA

ANUGERAH

RENUNGAN: Yohanes 1 : 1 - 18
MINGGU

TUHAN DI PIHAK KITA
RENUNGAN : Roma 8 : 31 - 34
Selama hidup di dunia ini masalah dan kesesakan akan mewarnai hidup
kita, namun firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak tawar hati dan tetap
kuat. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita. Tuhan
mempunyai tujuan yang besar atas hidup kita. Yusuf mengalami kesesakan
namun Tuhan melepaskan dia untuk menyelamatkan suatu bangsa dari
kelaparan dan goncangan ekonomi yang akan datang. Tuhan memberkati
Yusuf dan menyertainya dengan anugerahNya seperti perisai. Jangan
takut, sebab anugerah Tuhan akan selalu mengelilingi kita, iblis tidak dapat
menjamah hidup kita. Karena itu jangan mudah putus asa, Tuhan senantiasa
di pihak kita. Iblis tidak memiliki hak lagi atas hidup kita, dia tidak bisa
melawan kita lagi karena Tuhan senantiasa beserta dengan kita.
DEKLARASI: Roma 8 : 31 : …Jika Allah di pihak kita siapakah yang akan
melawan kita ?
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KOLOSE 1-4
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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Anugerah Tuhan akan terus mengikuti kita,
baik di dalam suka maupun duka di dalam
hidup kita. Yohanes 1 : 16 mengingatkan
kita bahwa kita akan hidup dari kasih karunia
(anugerah) kepada kasih karunia. Bahkan
anugerah Tuhan akan sangat berlimpah justru di
saat keadaan kita paling lemah. Artinya di saat kita di
dalam pergumulan ataupun di saat kita sedang jatuh
di dalam dosa. Anugerah Tuhan bukanlah berkat Tuhan
yang kita terima hanya sekali-sekali di dalam hidup kita.
Tapi janjiNya, anugerah Tuhan akan senantiasa mengikuti
hidup kita. Sebagai contoh kehidupan Yusuf. Pada waktu ia
menjadi budaknya Potifar justru anugerah Tuhan mengikuti
dia. Segala pekerjaannya menjadi berhasil sehingga Yusuf
menyenangkan tuannya.
DEKLARASI: Markus 5 : 36 : … jangan takut, percaya saja
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: GALATIA 1-3

ANUGERAH TUHAN

SELASA

ANUGERAH BERLIMPAH

KAMIS

PENGHARAPAN PASTI

RENUNGAN: Roma 5 : 20, Yesaya 60 : 1 - 3

RENUNGAN : Ibrani 6 : 11 – 20

Alkitab mengatakan di mana dosa bertambah banyak di situ anugerah Tuhan
justru akan berlimpah-limpah. Kalau kita melihat keadaan dunia hari-hari
ini, tidak dapat disangkali bahwa dunia semakin hari semakin buruk, penuh
dengan kejahatan dan penuh dengan dosa. Karena itulah anugerah Tuhan
hari-hari ini juga semakin berlimpah-limpah. Di tengah dunia yang semakin
memburuk, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darahNya
tidak perlu takut dan kuatir. Kita percaya bahwa keadaan kita tidak akan
ikut memburuk, sebab janji Tuhan, bahwa anugerah Tuhan akan berlimpahlimpah bagi kita. Tuhan akan memelihara hidup kita dengan anugerahNya.
Di situasi dunia yang semakin sulit, hidup kita malahan akan terus diberkati
dan mengalami anugerah demi anugerah. Kita akan terheran-heran karena
mujizat demi mujizat akan terjadi bahkan perkara besar akan kita alami

Hidup di dalam anugerah Tuhan memberikan jaminan kepada kita bahwa
Tuhanlah yang menjadi pengharapan kita yang pasti. Sebab Yesus telah
mati bagi kita dan telah memberikan segalanya bagi kita, kemenangan,
berkat, kuasa dan anugerahNya. Jangan takut untuk menjalani hidup
ini. Kita tidak akan berjalan sendiri, namun senantiasa bersama dengan
Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit kita Tuhan akan menggendong
kita. Pengharapan kita untuk masa depan pun sungguh pasti, karena
pengharapan kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau dunia
memberikan banyak pengharapan palsu yang berakhir mengecewakan,
Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang senantiasa menjadi
kenyataan. Bagian kita adalah mempercayakan diri sepenuhnya kepada
Tuhan. Jangan ragu dan kuatir. Percaya saja dan relakan Tuhan yang
bertindak untuk hidup kita.

DEKLARASI: Yesaya 60 : 2 : Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi
bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa; tetapi terang TUHAN terbit
atasmu, dan kemuliaan-Nya menjadi nyata atasmu.

DEKLARASI: Yesaya 41 : 10 : Janganlah takut sebab Aku menyertai
Engkau. Janganlah bimbang sebab Aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan
bahkan menolong Engkau. Aku akan memegang Engkau dengan tangan
kananKu yang membawa kemenangan.

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
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: GALATIA 4-6

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: EFESUS 4-6

RABU

PENGALAMAN BERSAMA TUHAN
RENUNGAN : 1 Samuel 17 : 20 - 37
Pada waktu kita mengerti anugerah Tuhan dan mulai hidup di dalam
anugerahNya maka kita akan mulai mengalami pengalaman-pengalaman
pribadi dengan Tuhan. Seperti Daud contohnya, dalam menghadapi
peperangan melawan Goliat, Daud tidak tawar hati sedikitpun. Sekalipun
lawan yang dihadapi jauh lebih besar daripada dirinya. Daud sangat
percaya kepada Tuhannya, bahwa Ia akan menyertai dia dan memberikan
kemenangan baginya. Mengapa dia begitu yakin? Karena dia telah memiliki
pengalaman pribadi dengan Tuhan sebelumnya, bagaimana Tuhan
menyertainya pada waktu ia melawan singa dan beruang pada saat ia
sedang menjaga kambing dombanya. Bagaimana caranya kita dapat memiliki
pengalaman pribadi dengan Tuhan ? Kita harus memiliki waktu fellowship
dengan Tuhan seperti Daud. Daud senantiasa menyembah Tuhan pada
waktu ia menggembalakan kambing dombanya.
DEKLARASI: Keluaran 14 : 14 : Tuhan akan berperang untuk kamu dan
kamu akan diam saja.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: EFESUS 1-3

JUMAT

KEMENANGAN
RENUNGAN : Daniel 6 : 4-14, 20-29
Suatu kali Daniel menghadapi satu tantangan yang berat bahkan maut
mengancam hidupnya. Pada waktu itu para pejabat tinggi kerajaan iri
hati dengan dia, mereka membujuk raja untuk membuat satu peraturan.
Peraturan itu adalah untuk tidak melakukan permohonan doa kepada
siapapun kecuali kepada raja. Daniel yang setiap hari mencari wajah Tuhan
tidak dapat melakukan peraturan itu, sehingga ia harus menghadapi gua
singa sebagai hukumannya. Daniel berdoa memohon pertolongan Tuhan
namun seakan-akan Tuhan tidak menjawab doanya dan ia kemudian
dijebloskan ke dalam gua singa. Tetapi yang terjadi adalah Daniel tidak
dimakan oleh singa-singa itu karena malaikat Tuhan mengatupkan mulutmulut singa itu. Daniel bukan hanya lolos dari cengkeraman maut, namun
sebagai ‘bonusnya’ seluruh kerajaan menjadi mengenal Tuhan dan percaya
kepadaNya. Tuhan juga menaikan pangkat Daniel di kerajaan itu.
DEKLARASI: Ibrani 13 : 5b : Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau
dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: FILIPI 1-2

