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SABTU

KUASA ROH KUDUS
RENUNGAN : Zakaria 4 : 6 - 9, 2 Korintus 12 : 9
Pada waktu kita menjadikan Yesus fokus dalam hidup kita, maka Ia akan
menjadi Raja yang memerintah hidup kita sepenuhnya. Sehingga Tuhan
yang akan mengerjakan segala sesuatunya di dalam hidup kita, sebab kita
telah berserah sepenuhnya kepadaNya. Kita tinggal berdiam diri dan tinggal
tenang sebab Yesus telah menyelesaikan segala sesuatuNya bagi kita di
kayu salib. Apapun yang kita lakukan, kita tidak perlu lagi melakukan dengan
kekuatan dan pikiran kita sendiri, namun Roh Kudus yang ada di dalam
kita yang akan melakukannya melalui hidup kita. Kita akan menyelesaikan
segala sesuatu dengan kuasa Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan bahwa
di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan akan bekerja dengan sempurna.
Kita tidak melakukan segala sesuatu dengan keterbatasan dan kelemahan
kita, justru kita melakukan dengan kuasa Tuhan.
DEKLARASI: 2 Korintus 12 : 9:…”Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu,
sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna”…
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 2 TIMOTIUS 3-4

MINGGU

YESUS SEMAKIN BESAR
RENUNGAN : Yohanes 3 : 25 – 30, Kisah 5 : 31
Kalau kita mau menjadikan Yesus yang terutama dalam hidup kita, maka kita
harus merelakan untuk Ia menjadi semakin besar dalam hidup kita dan kita
semakin kecil. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin nyata di dalam hidup kita. Dan
orang-orang di sekitar kita dapat merasakan dan diberkati dengan kemuliaan
Tuhan yang keluar dari hidup kita. Orang-orang dapat melihat Yesus di dalam
hidup kita, sehingga mereka yang belum mengenal Dia dapat ditarik untuk
mengenal Dia. Hidup kita menjadi saksi bagi dunia ini. Perkataan dan pikiran
Kristus memenuhi hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Kristus juga senantiasa
terpancar dari hidup kita, sehingga semua orang di sekitar kita selalu dapat
merasakan damai itu. Apabila Kristus makin besar dan kita semakin kecil maka
ego dan kesombongan kita akan menjadi kecil juga. Kita akan semakin murah
hati dan rendah hati.

DEKLARASI: Yohanes 3 : 30 : Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin
kecil.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: TITUS 1-3
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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SENIN

DEKAT DENGAN TUHAN
RENUNGAN : Mazmur 42

Daud adalah seorang penyembah, sejak kecil dia pandai bermain kecapi.
Tidak pernah dia lewatkan hari-harinya tanpa menyembah Tuhan karena
Tuhan adalah yang utama dalam hidupnya. Setiap hari Daud memiliki
kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, karena ia sangat mengasihi Tuhan.
Sepanjang hidupnya hanya perkara-perkara Tuhan saja yang ia pikirkan
sungguh-sungguh. Apapun yang ia lakukan, sebagai raja Israel sekalipun,
tidak pernah lepas dari Tuhan. Tuhan selalu menjadi pusat, baik dalam
hidupnya, keluarganya bahkan sampai kepada kerajaanNya. Sebagai contoh,
Ia lebih memusingkan pembangunan bait Tuhan ketimbang pembangunan
istananya sendiri. Sepanjang hidupnya sebagai raja, Ia membawa bangsa
Israel untuk mendekat kepada Tuhan. Sehingga tidak heran pada masa
kerajaanNya bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan diberkati Tuhan.

DEKLARASI: Mazmur 119 : 164 : Tujuh
kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau,
karena hukum-hukum-Mu yang adil
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan
saya ambil hari ini setelah merenungkan
firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan
Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1
TESALONIKA 1-5
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RENUNGAN : Galatia 1 : 11 - 16, 2 : 20

RENUNGAN : 2 Samuel 6 : 14 – 23

Rasul Paulus setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan,
hidupnya berubah dari seorang yang membenci Kristus menjadi seorang
yang menjadikan Kristus adalah segala-galanya dalam hidupnya. Paulus
yang sebelum bertobat adalah seorang yang menganiaya umat kristiani
mengalami kasih dan anugerah Tuhan dan pengampunan Tuhan. Dan sejak
ia menerima anugerah Tuhan, fokus hidupnya bukan lagi dirinya sendiri
namun Kristus. Lebih lanjut Paulus mengatakan bahwa hidupnya adalah
untuk Kristus. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk tidak terganggu
dengan hal-hal lain yang dapat membuat fokus kita kepada Yesus menjadi
kabur. Kadang kala kesibukan hari-hari kita akan menyebabkan kita lupa
akan Tuhan. Terus arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan dan
kerajaanNya.

Raja Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan dalam hidupnya,
dan Dia menempatkan Tuhan diatas segalanya. Dalam posisinya yang
sangat terhormat sebagai raja sekalipun, Ia tetap menempatkan Tuhan
di atas segalanya. Pada waktu dia memindahkan tabut perjanjian ke kota
Daud, dia menari-nari sekuat tenaga karena cintanya kepada Tuhan, tidak
perduli kedudukannya sebagai raja. Daud dipandang rendah dan dihina oleh
istrinya Mikhal karena apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Baginya harga
diri tidak berarti ketimbang kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Pada waktu
kita tempatkan Yesus menjadi yang utama dalam hidup kita, fokus kita tidak
lagi kepada diri kita. Sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, kita tidak
perlu kuatir akan apa yang dikatakan orang sekitar kita tentang kita. Karena
bukan mereka lagi yang menjadi fokus kita namun Tuhan.

DEKLARASI: Filipi 1:21 : “Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati
adalah keuntungan.”

DEKLARASI: 1 Petrus 5 : 6 : Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah
tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya

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

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
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DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 2 TESALONIKA 1-3

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1 TIMOTIUS 4-6

BERSERAH PENUH
RENUNGAN : Keluaran 33 : 13 - 17
Musa menyadari bahwa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan
masuk tanah perjanjian, ia memerlukan penyertaan Tuhan. Hanya apabila
Tuhan memimpin hidupnya barulah ia berani melangkah membawa bangsa
yang besar ini ke tanah perjanjian. Musa mempercayakan hidupnya dan
bangsanya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam doanya Musa berserah
sepenuhnya kepada jalan-jalan Tuhan dan rencanaNya bagi bangsanya.
Melalui kisah Musa, kita belajar bahwa untuk mengutamakan Tuhan di dalam
hidup kita, kita perlu menyerahkan seluruh rencana kita kepada Tuhan.
Artinya, biarlah rencana Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita, bukan
rencana kita yang kita paksakan kepada Tuhan. Janganlah kita membatasi
Tuhan untuk bekerja leluasa di dalam hidup kita. Jadikan Tuhan Raja di
dalam hidup kita dan memerintah hidup kita sepenuhnya. Jangan sebaliknya,
kita yang memerintah hidup kita sendiri.
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: 1 TIMOTIUS 1-3

JUMAT

PIKIRKAN PERKARA DI ATAS
RENUNGAN : Yohanes 4 : 31 – 37, Matius 6 : 33
Pada waktu kita menjadikan Yesus yang terutama di dalam hidup kita,
maka dalam hidup sehari-haripun senantiasa yang kita pikirkan adalah
perkara yang berhubungan dengan Tuhan. Di dalam kisah di atas, Yesus
mengatakan kepada murid-muridNya bahwa yang paling utama dalam
hidupnya setiap hari (Ia katakan sebagai makananNya sehari-hari) adalah
melakukan kehendak Bapanya dan menyelesaikan pekerjaanNya. Adalah
baik bagi kita untuk lebih memikirkan perkara sorgawi ketimbang perkara di
bumi. Apapun yang kita kumpulkan di bumi, baik harta, ketenaran, posisi,
tidak ada satupun yang akan kita bawa kepada kekekalan nanti. Hanya upah
sorgawi yang kita kumpulkan selama hidup di dunia yang akan kita bawa
kepada kekekalan nanti di surga. Mari kita mulai lebih memikirkan Tuhan
dan pekerjaanNya, hal-hal yang rohani, keselamatan orang lain, doa untuk
kota dan bangsa, dan hal rohani lainnya.
DEKLARASI: Wahyu 3 : 11 : Aku datang segera. Peganglah apa yang ada
padamu supaya tidak seorangpun mengambil mahkotamu
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 2 TIMOTIUS 1-2

