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SABTU

TIDAK MEMENTINGKAN DIRI
RENUNGAN : Matius 6 : 25 – 34, 1 Korintus 2 : 9
Orang yang mementingkan diri sendiri merupakan salah satu ciri dari anak
Tuhan yang masih bayi rohani. Mereka tidak perduli dengan kepentingan
orang lain maupun kepentingan Tuhan, namun mereka terus pusing dengan
kepentingan diri mereka sendiri. Sebaliknya anak Tuhan yang dewasa
rohani, mereka senantiasa mendahulukan kepentingan orang lain maupun
Tuhan di atas kepentingan mereka sendiri. Mereka akan mengutamakan
Tuhan dan pekerjaanNya di atas urusan-urusan pribadi mereka sendiri.
Firman Tuhan mengatakan justru pada waktu kita melepas keinginan kita
dan mengutamakan KerajaanNya malah Tuhan akan memberkati kita
dengan semua yang kita perlukan secara berlimpah-limpah. Bahkan apa
yang tidak pernah kita pikirkan, kita lihat dan kita dengar akan ditambahkan
bagi kita.
DEKLARASI: Matius 22 : 37 : Jawab Yesus kepadanya : “Kasihilah Tuhan
Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan
segenap akal budimu”
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KEJADIAN 4-6

MINGGU

BERDOA SEPERTI YESUS
RENUNGAN : Matius 6 : 9 - 13
Saat kita mendengar kata “berdoa” mungkin yang terlintas dalam pikiran kita
adalah urutan permintaan yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Namun
bagi Yesus berdoa adalah suatu kebutuhan hidup; nafas hidup. Berdoa adalah
sarana membangun hubungan dan komunikasi dengan BapaNya. Setiap kali
Yesus berdoa ada tujuan dalam doaNya yaitu supaya Kerajaan Tuhan turun di
bumi ini seperti di Sorga. Dengan kata lain , dalam doaNya Yesus rindu BapaNya
berdaulat penuh atas segala sesuatu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita rindu
Tuhan berdaulat penuh atas doa kita atau kita masih memaksakan kehendak kita
kepada Tuhan? Apakah kita masih menjadikan doa sebagai sarana argumentasi
kita? Sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa rohani kita akan meneladani doa
Tuhan Yesus. Berdoa merupakan hubungan yang akrab dengan Tuhan dan
merupakan deklarasi iman kita kepada Tuhan.

SENIN

BERJAGA-JAGA

RENUNGAN : Lukas 19 : 41-44, Matius 25 : 1-13
Pada waktu Yesus mengunjungi Yerusalem, bangsa Yahudi mengelu-elukan
Dia di sana. Semua bersukacita dan memuji serta menyembah Yesus karena
segala mujizat yang diperbuat Yesus. Mereka menghamparkan pakaiannya
di jalan dan melambai-lambaikan daun palem untuk menyambut Yesus yang
saat itu mengendarai keledai. Namun setelah kejadian itu selesai, Yesus naik
ke bukit Zaitun dan melihat Yerusalem dari sana. Lalu Ia menangisi Yerusalem
karena Yerusalem akan binasa akibat dari mereka tidak mengetahui kapan
Tuhan akan melawat mereka. Bagaimana kita dapat mengetahui kapan Tuhan
melawat kita ? Kita dapat belajar dari kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis
bodoh. Yang bijaksana mempersiapkan diri dengan pelita dan minyak namun
yang bodoh tidak mempersiapkan minyak. Pada waktu Tuhan datang melawat
mereka, yang bijaksana siap karena pelitanya menyala namun yang bodoh
tidak siap.
DEKLARASI: Matius
25:13: Karena itu
berjaga2lah, sebab kamu
tidak tahu akan hari
maupun akan saatnya
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 15-16

DEKLARASI: Yudas 1 : 20 : …bangunlah dirimu sendiri di atas dasar
imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KEJADIAN 7-9
Sumber: Ps. Juliet Pranoto
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KEDEWASAAN ROHANI

SELASA

MAKANAN KERAS

KAMIS

HATI YANG BARU

RENUNGAN : Ibrani 5 : 11 - 14, 1 Korintus 3 : 1 - 4

RENUNGAN : Lukas 8 : 4 - 15, Yehezkiel 36 : 26

Orang yang kurang dewasa rohani hanya dapat menerima susu sebagai
makanan rohaninya. Mereka hanya sanggup untuk menerima ajaranajaran dasar kekristenan, namun mereka tidak dapat diajarkan kebenarankebenaran lain untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat.
Mereka tidak mau menerima firman secara penuh. Seringkali mereka
menyanggah dan tidak mau mendengarkan firman sehingga mereka tidak
dapat menjalankan firman Tuhan dengan benar. Hidup mereka masih sering
berkompromi dengan dunia dan bermain-main dengan dosa. Kita perlu
menerima makanan yang keras karena itulah yang akan mendewasakan
kerohanian kita. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya, Ia hanya akan
menjemput gerejaNya yang sudah dewasa rohani.

Dari kisah di atas, hati kita diumpamakan seperti tanah. Ada tanah yang di
pinggir jalan, ada tanah yang berbatu, ada tanah yang penuh semak duri
dan ada tanah yang baik / subur. Sebagai bayi rohani, mereka memiliki
tiga tanah yang pertama. Setiap kali benih firman Tuhan ditaburkan di
tanah hati mereka, maka ada yang segera menolak firman, ada yang
menerima firman namun hanya percaya sebentar saja, ada yang menerima
firman namun kekuatiran, kekayaan dan kenikmatan dunia membuat
mereka tidak dapat berbuah. Sebagai orang yang dewasa rohani maka
benih firman yang ditabur di hatinya akan diterima dengan sukacita dan
dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga mengeluarkan buah-buah
dalam kehidupannya. Untuk dapat memiliki tanah hati yang subur kita perlu
memiliki hati yang baru. Hati yang baru adalah hati yang taat dan tidak
keras.

DEKLARASI: 1 Tesalonika 5:18: Semoga Allah damai sejahtera
menguduskan kamu seluruhnya & semoga roh, jiwa & tubuhmu terpelihara
sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus KristusTuhan kita

DEKLARASI: Yehezkiel 36 : 26 : Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan
roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu
hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat

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 17-18

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: WAHYU 21-22

RABU

KEHENDAK TUHAN YANG UTAMA
RENUNGAN : Lukas 22 : 39-44
Salah satu hal yang sangat diagungkan Allah Bapa dari Yesus Kristus adalah
ketaatanNya kepada BapaNya. Doa Yesus di Taman Getsemani adalah
salah satu bukti betapa taatnya Yesus kepada BapaNya. Yesus taat dan
tunduk kepada kehendak BapaNya karena Yesus percaya sungguh bahwa
segala sesuatu yang BapaNya lakukan itu benar dan baik adanya. Yesus
juga mau taat dan tunduk kepada BapaNya karena Dia mengasihi BapaNya,
kasih Yesus kepada BapaNya lebih besar daripada kasih kepada diriNya
sendiri. Biarlah kita juga mau menjadi dewasa rohani seperti Yesus, yang
menempatkan kehendak Bapa diatas kehendak kita. Kita taat dan tunduk
kepada kehendak Tuhan karena kita mengasihi Dia dan karena kita mengerti
bahwa kehendakNya adalah baik dan benar adanya.

JUMAT

MENGAMPUNI
RENUNGAN : Roma 12 : 12 – 17
Kejadian 37 mencatat kisah hidup Yusuf dengan saudara-saudaranya.
Saudara-saudara Yusuf iri dan membencinya tanpa alasan, mereka
memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan kemudian menjual Yusuf kepada
kafilah Mesir. Dalam semuanya itu Yusuf memilih untuk tidak marah, Yusuf
juga memilih untuk tidak mencari cara membalas dendam, tidak juga
Yusuf menjadi pahit dengan pengalaman hidupnya. Yusuf percaya bahwa
segala yang terjadi dalam hidupnya itu pada akhirnya akan mendatangkan
kebaikan. Hari ini, jalani hidup dengan sukacita, pilihlah untuk �dak

DEKLARASI: 1 Perus 5 : 6 : Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah
tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikanNya pada waktunya.

membalas kejahatan dengan kejahatan. Pilihlah untuk mengampuni.
Iblis memakai kejadian-kejadian yang buruk dalam hidup kita
untuk menghancurkan, namun Tuhan akan mengubahnya menjadi
kebaikan bagi kita.

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

DEKLARASI: Roma 12 : 18 : …kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah
dalam perdamaian ….

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

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

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: WAHYU 19-20

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KEJADIAN 1-3

