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SABTU

KEMENANGAN BARU
RENUNGAN : Ulangan 28:7; 1 Korintus 15:57-58; Roma 8:37
Banyak orang mengalami tekanan bahkan sering berakhir menjadi stress.
Tetapi sebagai orang percaya, tekanan itu tidak membuat kita menjadi
putus asa. Pada saat tekanan datang, kita merasakan ada pelita yang
menyala dalam hidup kita sehingga kita diberikan semangat kembali
untuk mengalahkan tekanan itu. Itu adalah Roh Kudus. Dialah yang
membangkitkan Yesus dari maut, kuasa maut dikalahkan. Roh Kudus
disebut juga Roh Kasih karunia, Ibrani 10:29. Kalau Roh Kudus ada didalam
kita, maka peperangan kita bukan untuk meraih kemenangan lagi, karena
Yesus sudah menang. Namun kita akan terus berjalan dari kemenangan
kepada kemenangan yang baru. Oleh sebab itu setiap kali iblis mulai
menyerang kita, deklarasikankanlah kemenangan Yesus atas maut. Dia
sudah menang dan kita yang bersama Dia juga akan menang.
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 ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: RUT 1-4

MINGGU

HIKMAT BARU
RENUNGAN : 1 Korintus 1:18-25; Lukas 2:52
Dunia penuh dengan persaingan, dimanapun kita berada kita akan melihat
dan merasakan itu. Dunia butuh sesuatu inovasi baru. Bagi kita anak-anak
Tuhan hal itu dapat kita peroleh dari hikmat Tuhan yang baru. Hikmat Tuhan
ini yang akan membawa promosi bagi anak- anakNya. Kalau kita belajar
dari kehidupan Yesus pada waktu di dunia ini, dalam Lukas 2:52 dikatakan
bahwa Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatNya sehingga pada
waktu pelayananNya Dia adalah seorang yang penuh hikmat. Apa yang
Yesus lakukan selama masa remajanya? Lukas 2:49 menuliskan bahwa
Dia selalu ada di rumah BapaNya yaitu di bait Allah, Yesus banyak belajar
tentang siapa BapaNya, Ia banyak merenungkan firman Tuhan sebab
sumber hikmat.

SENIN

PENGHARAPAN BARU
RENUNGAN: Roma 8:24-25; Ibrani 6:11-19; Yesaya 43:19
Pada waktu seseorang menghadapi persoalan yang tidak kunjung selesai,
penyakit yang tidak sembuh-sembuh, jawaban atas pertanyaan yang tidak
kunjung datang maka cenderung orang itu akan putus asa, mulai kuatir
dan akhirnya pengharapannya mulai kendor. Matius 6:27 mengatakan
bahwa kuatir tidak dapat menambah panjangnya jalan hidup manusia.
Malah yang ada adalah akan menambah persoalan, membuat seseorang
menjadi tidak damai dan dapat mengakibatkan sakit. Yesus mengingatkan
kita untuk tidak kuatir, Dia sudah menanggung segala kekuatiran kita.
Kematian Tuhan Yesus di salib membuka jalan untuk kita mengalami
anugerah Tuhan. Pengharapan yang baru selalu Dia berikan setiap hari.
Pengharapan di dalam Yesus adalah suatu hal yang pasti karena Dia telah
mati dan hidup kembali bagi kita.
DEKLARASI: Ibrani 6 : 19-20a : Pengharapan itu adalah sauh yg kuat dan
aman bagi jiwa kita yg telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana
Yesus telah masuk sebagai Perintis bagi 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: HAKIM-HAKIM 5-7

DEKLARASI : 1 Korintus 1:25 : “Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar
hikmatnya dari pada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari pada
manusia”
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 SAMUEL 1-4
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ERA BARU

SELASA

KEKUATAN BARU
RENUNGAN : Yesaya 40 : 29-31 ; 57:10

KAMIS

RENUNGAN : Yehezkiel 36:26-27; Amsal 27:19

Seorang yang letih perlu untuk beristirahat. Letih karena pekerjaan berat,
olah raga yang keras, tanggung jawab dalam banyak hal, atau juga karena
pergumulan serta tekanan hidup.

Keadaan sekitar seseorang dapat mempengaruhi hati orang itu. Apabila dia
hidup ditengah orang-orang yang selalu tidak puas, pemberontak, selalu
membicarakan kejelekan orang lain maka lama kelamaan orang itupun akan
menjadi sama dengan lingkungannya. Sebagai seorang yang percaya Tuhan
Yesus, Roh kudus ada didalam hati kita. Ia akan memberikan hati yang baru
sehingga setiap hari kita akan menjadi lebih taat kepada Tuhan. Kisah 1:8
mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kita maka kita akan menerima
kuasa. Kalau kita dalam kondisi penuh Roh Kudus setiap hari, kuasa Roh
Kudus akan bekerja di dalam kita maka hidup kita bukan dipengaruhi lagi
oleh lingkungan tetapi justru akan membawa pengaruh yang baik terhadap
lingkungan.

Ada orang yang melayani Tuhan dengan begitu bersemangat tetapi tiba-tiba
semua semangatnya hilang. Rupanya dia merasa gagal dalam hidupnya,
pekerjaannya tidak ada hasilnya, serta tidak adanya penghargaan. Sama
seperti seorang olahragawan yang letih memerlukan istirahat, seorang yang
letih memerlukan istirahat untuk memulihkan semua kekuatannya. Bagi kita
anak-anak Tuhan kita memerlukan waktu untuk beristirahat yaitu dengan
memiliki waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dalam waktu itulah kita
akan merenungkan kembali kasih Kristus yang besar atas kita. Kasih Krsitus
akan memberikan semangat dan kekuatan baru bagi kita.

DEKLARASI : Kisah 1:8 : “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh
Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku…”

DEKLARASI: Mazmur 42 : 2 : Seperti rusa yang merindukan sungai yang
berair demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah

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: HAKIM-HAKIM 15-18

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: HAKIM-HAKIM 8-10

RABU

KASIH SETIA BARU
RENUNGAN : Mazmur 100:4-5; Ratapan 3:22-23
Apakah pertanyaan yang timbul dalam hatimu hari ini? Apakah saya akan
berhasil hari ini? Apakah saya akan sembuh hari ini? Apakah saya akan
mengalami mujizat hari ini? Yesus Tuhan pada waktu Ia masih hidup di dunia
sebagai manusia, Dia 100% Allah tetapi Dia juga 100% manusia. Dia juga
pernah mengalami rasa takut, apakah Ia akan berhasil melakukan semua
kehendak BapaNya. Puji Tuhan, karena ketaatanNya kepada Bapa di surga
Dia berhasil melakukan semua kehendak Bapa sampai mati di kayu salib
bagi dunia ini. Dia sudah melakukanNya untuk kita, supaya setiap orang yang
percaya kepadaNya hidup didalam kepastian dan tidak lagi hidup di dalam
ketakutan dan kebimbangan. Mazmur 100:5 mengatakan bahwa Tuhan itu
baik, kasih setianya untuk selamanya! Pastikan Yesus adalah Tuhan bagi kita
setiap hari.
DEKLARASI: Ratapan 3:22-23 : “Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak
habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu!”
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: HAKIM-HAKIM 11-14

HATI BARU

JUMAT

PARADIGMA BARU
RENUNGAN : Ulangan 28:13; Mazmur 18:44(43)
Kita tahu bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Dia telah menanggung semua
kutuk yang seharusnya ditanggung oleh kita di kayu salib. Yesus Kristus
telah melakukan semuanya supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai
kepada bangsa-bangsa lain. Kalau dulu hidup kita sebentar naik lalu turun
kembali. Tetapi sekarang kita percaya hidup dalam anugerah Tuhan Yesus,
kita akan terus naik dan tidak turun, hidup dalam berkat dan bukan kutuk.
Kalau kita melihat kehidupan Daud, Daud adalah seorang yang intim dengan
Tuhan, dia menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah
karena kebaikan Tuhan. Hidupnya penuh dengan pujian dan ucapan syukur.
Dalam perjalanan hidupnya Daud adalah seorang yang diangkat tinggi oleh
Tuhan.
DEKLARASI: Filipi 2 : 5 : Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama,
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus 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: HAKIM-HAKIM 19-21

