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SABTU

HIDUP SEBAGAI ORANG BENAR
RENUNGAN : Yeremia 23 : 5-6, Filipi 3 : 7 - 11
Tuhan Yesus adalah Jehovah Tsidkenu, kebenaran kita. Kita tidak mampu untuk
membenarkan diri kita sendiri, sekalipun kita berusaha segiat-giatnya melakukan
begitu banyak perbuatan baik dalam hidup kita. Sebab tidak ada satupun
perbuatan kita yang sempurna kita lakukan. Selama kita masih hidup di dunia,
hukum dosa akan terus menarik kita. Hanya Yesus yang sempurna melakukan
semua tugas yang diberikan oleh Bapa di surga, yaitu melalui karya salibNya.
Pada waktu Yesus di salib, Ia mengatakan “sudah selesai” kepada Bapa dan
Bapa melihat semua pekerjaan Yesus sempurna di matanya. Karena itu, hanya
iman kita kepada Tuhan dan karya salibNya yang dapat membenarkan kita.
Tuhan memberikan kita kelepasan dari rasa tidak layak / berdosa yang iblis terus
tuduh dalam hidup kita. Jangan tinggal di dalam dosa dan kesalahan kita sebab
Tuhan sudah mengampuni dan telah membenarkan kita dengan darahNya.

DEKLARASI: Filipi 3 : 9 : dan berada dalam Dia bukan dengan
kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan
kebenaran karena kepercayaan kepada 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: WAHYU 9-11
MINGGU

SENIN

BEBAS DARI MASA LALU
RENUNGAN: 1 Korintus 15 : 1-11
Mengapa Yesus harus mati 3 hari? Karena angka 3 melambangkan kesempurnaan
(complete). Karya penebusanNya sempurna bagi kita. Pada waktu Yesus hendak
menyerahkan nyawaNya ke tangan Bapa, Ia menyerukan “Sudah Selesai”. Dalam
bahasa Yunani artinya adalah selesai dengan sempurna. Selain itu, angka 3 juga
melambangkan pembagian waktu di dalam hidup kita, yaitu masa lalu, masa
kini dan masa depan. Artinya melalui kematianNya selama 3 hari dan kemudian
kebangkitanNya, Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi masa lalu kita,
masa sekarang bahkan bagi masa depan kita. Iblis mengerti akan kelemahan kita.
Dia menggunakan kegagalan masa lalu untuk menyiksa dan menjebak kita. Syukur
kepada Tuhan, kita sudah dibebaskan dari kegagalan masa lalu. Tuhan sudah
ampuni dan lupakan semuanya dan telah menggantikannya dengan masa depan
yang penuh pengharapan.

DEKLARASI: Filipi 3 : 13 - 14 : …aku melupakan apa yang telah di
belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, dan berlarilari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari
Allah dalam Kristus Yesus

KUASA KEBANGKITAN KRISTUS

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

RENUNGAN : 1 Petrus 1 : 1 – 4, Roma 8 : 11

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

Kebangkitan Yesus membuat setiap kita yang percaya dapat memiliki hidup yang
penuh pengharapan. Artinya, masa depan yang cerah dan berhasil. Selain itu, kita
juga akan menerima berkat-berkat rohani dari sorga, yang tidak dapat cemar, layu
dan binasa. Yaitu damai sejahtera, kerajaan Allah dan kebenarannya, kuasa Roh
Kudus, perlindungan darahNya, dan berkat rohani lainnya. Belum lagi ditambah
berkat yang tertulis di dalam Roma 8. Bahwa kuasa kebangkitan Roh Kudus yang
membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian juga akan berdiam di dalam tubuh
kita, sehingga tubuh kita akan bangkit. Roh, jiwa dan tubuh kita akan bangkit.
Roh kita akan kuat di dalam dia, jiwa kita akan tenang dan penuh sukacita dan
tubuh kita akan sehat dan mampu bekerja untuk Tuhan. Kalau kita percaya akan
pengorbanan Yesus maka kuasa kebangkitanNya akan diam di dalam hidup kita
dan kita akan terus mengalami kemenangan.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 2 & 3 YOHANES - YUDAS 1

DEKLARASI: 2 Korintus 4 : 14 : Karena kami tahu, bahwa Ia yang telah
membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersamasama dengan Yesus…
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: WAHYU 12-14
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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K UASA KEBANGKITAN
KRISTUS

SELASA

ALLAH PENYEMBUH

KAMIS

LEBIH DARI PEMENANG

RENUNGAN : Yesaya 53 : 4-5, Matius 8 : 16-17

RENUNGAN : Keluaran 17 : 8-16

Melalui kematianNya Yesus telah menanggung semua penyakit kita. Ia
adalah Jehovah Rapha, Allah Penyembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus,
kita sudah disembuhkan. Tuhan memberikan kita kelepasan dari kutuk sakit
penyakit. Latihlah iman kita untuk sungguh-sungguh menaruh kepercayaan
kita hanya kepada karya salibNya. Percaya dan mulai memperkatakan apa
yang kita percayai dengan banyak mendeklarasikan firman Tuhan tentang
kesembuhan. Jangan bimbang, tetap percaya dan tetap mendeklarasikan
firmanNya sampai kesembuhan itu menjadi bagian kita. Berdoalah dengan
sabar dan tekun. Ingatlah selalu bahwa Ia telah menanggung penyakit kita
dan menggantikannya dengan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna.
Pada waktunya Tuhan, kita akan menerima kesembuhan itu.

Tuhan Yesus adalah Jehophah Nissi, panji kemenangan kita. Pada waktu
bangsa Israel diserang oleh Amalek, Tuhan menyertai peperangan bangsa
Israel yang dipimpin oleh Yosua tersebut sehingga mengalami kemenangan.
Bahkan Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa orang Amalek tidak
akan pernah menyerang orang Israel lagi. Karena itulah Musa mendirikan
mezbah dan menamai Tuhan sebagai panji kemenangan mereka. Tuhan
yang sama hari ini memberikan janji yang sama kepada kita, bahwa Ia
akan menyertai setiap pergumulan kita dan memberikan kita kekuatan serta
kemenangan. Dan bahwa sekali kita menang, maka kemenangan itu akan
kekal menjadi milik kita. Iblis tidak dapat merampasnya dari hidup kita.
Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis sekali dan untuk selamanya
pada waktu Ia mati di kayu salib dan mencurahkan darahNya.

DEKLARASI: Yesaya 53 : 5b : …dan oleh bilur-bilurNya kita menjadi sembuh

DEKLARASI: Roma 8 : 37 : Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada
orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita

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: WAHYU 1-2

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: WAHYU 5-6

RABU

HAMPIRI TAHTA KASIH KARUNIA
RENUNGAN : Matius 27 : 50 – 51, Ibrani 10 : 19 – 22
Dengan mempersembahkan nyawaNya sebagai korban yang sempurna,
Kristus telah membuka jalan bagi umat manusia yang percaya kepadaNya
ke hadapan Bapa dan tahta kasih karunia. Peristiwa ini dilambangkan
dengan terbelahnya tabir bait suci menjadi dua. Mereka dapat menghadap
hadirat Tuhan dengan bebas tanpa ada perasaan tertuduh bahwa mereka
tidak layak menghadap hadiratNya. Setiap orang yang menerima Kristus di
dalam hatinya dan menerima pengampunan dosa dan penyucian melalui
darahNya memiliki kehormatan untuk dapat menghampiri hadiratNya. Kapan
saja kita hendak mengadap hadirat Tuhan, sudah tidak ada lagi tirai yang
akan menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kita dapat menghadap
Dia dan berdoa setiap saat kita memerlukan Tuhan. Hubungan kita dengan
Tuhan menjadi sangat erat dan intim, seperti hubungan bapak dengan anakanaknya.
DEKLARASI: Ibrani 4:16: Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan
menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: WAHYU 3-4

JUMAT

BEBAS DARI RASA TAKUT
RENUNGAN : Matius 26 : 36-39, 2 Korintus 10 : 5
Kematian dan kebangkitan Yesus telah membebaskan kita dari semua
perasaan takut kita. Pada waktu malam sebelum Ia disalibkan Yesus
merasakan ketakutan yang luar biasa sampai Ia merasa mau mati. Karena
itu Ia pergi berdoa di taman Getsemane. KetakutanNya berlanjut sampai
pada waktu Yesus disalib. Pada waktu itu Ia harus menanggung semua
ketakutan, trauma, histeris, dan depresi. Semua itu Ia tanggung agar kita
tidak perlu menanggungnya lagi. Pada waktu kita percaya Yesus dan karya
salibNya maka semua ketakutan yang kita miliki digantikan oleh Yesus
menjadi kasih dan kekuatan. Jangan takut, sebab pada waktu kita takut, iblis
akan menuduh kita sampai apa yang kita takutkan akan terjadi. Patahkan
setiap siasat dan pikiran-pikiran negatif dari iblis. Taklukan semuanya
kepada Kristus.
DEKLARASI: 2 Timotius 1 : 7 : Sebab Allah memberikan kepada kita bukan
roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan
ketertiban
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: WAHYU 7-8

