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SABTU

MANUSIA BARU
RENUNGAN : Kolose 3 : 1 - 11
Sebagai anak-anak terang yang percaya Yesus kita merupakan ciptaan yang
baru. Ini berarti seluruh kehidupan kita harus menjadi baru di dalam Dia, mulai
dari roh, hati, pikiran, dan gaya hidup kita. Kita tidak akan pusing lagi dengan
perkara-perkara yang di bumi, namun yang kita pikirkan senantiasa adalah
perkara-perkara sorgawi. Sebab apabila kita memikirkan kerajaan sorga maka
perkara-perkara di bumi Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita, Matius 6 :
33. Sudah sepatutnya kita lebih memikirkan hubungan dengan Tuhan, pelayanan
pekerjaan Tuhan, penuaian bangsa-bangsa, pemulihan kota dan bangsa, dan
perkara-perkara sorgawi lainnya. Sebagai manusia baru, kita tidak akan hidup
lagi secara duniawi, sebab semuanya itu adalah manusia lama. Hawa nafsu,
penyembahan berhala, keserakahan, kemarahan, kata-kata sia-sia, dusta harus
kita matikan. Kita perlu hidup di dalam kekudusan Tuhan.

DEKLARASI: Kolose 3 : 1-2 : Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama
dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di
sebelah kanan Allah…
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 24-27

MINGGU

SEKALI LAGI, MANUSIA BARU
RENUNGAN : Kolose 3 : 12 - 25
Agar kita dapat menjadi manusia baru yang penuh belas kasihan, kemurahan,
kerendahan hati, kelemahlembutan, dan kesabaran, maka kita perlu dipenuhi
oleh kasih Tuhan. Hanya kasih Tuhan yang memampukan kita untuk dapat hidup
mengasihi sesama kita. Kita tidak dapat mengasihi yang lain dengan kekuatan
sendiri, apalagi mengampuni yang bersalah. Apabila kasih Tuhan memenuhi kita,
kita dapat dengan mudah menjaga hati kita, dan dengan kerendahan hati dapat
saling mengampuni. Kita perlu menjaga agar damai sejahtera Kristus senantiasa
memerintah di dalam hati, sehingga kita tidak akan mudah tersinggung dan
marah dengan orang lain. Kristus harus betul-betul bertahta dan memerintah di
dalam hati, sehingga damai sejahtera Kristus terus ada di dalam hati kita.

SENIN

MENJADI TERANG
RENUNGAN : Efesus 5 : 1-21
Melalui suratnya Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk tidak lagi
hidup di dalam kehidupan mereka yang lama, yang masih di dalam
kegelapan dan mulai hidup sebagai anak-anak terang. Dan sebagai anakanak terang mereka tidak lagi berkawan dengan orang-orang yang masih
hidup di dalam kegelapan dan menghindari pergaulan yang buruk. Sebab
pergaulan yang buruk akan merusakan kebiasaan mereka yang baik di
dalam Tuhan, 1 Korintus 15 : 33. Sebagai anak-anak terang mereka harus
selalu menguji apa yang berkenan kepada Tuhan dan mengerti kehendak
Tuhan. Dan yang terakhir, ia juga mengingatkan mereka agar hidup
dengan bijaksana dan menggunakan waktu yang ada dengan sebaikbaiknya. Biarlah nesehat-nasehat Paulus ini dapat menjadi pelajaran juga
bagi kita sebagai anak-anak terang di akhir jaman ini.
DEKLARASI: Efesus 5 : 15-16 : Karena itu, perhatikanlah dengan
saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi
seperti orang arif...
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 5-8

DEKLARASI: Kolose 3 : 15 : Hendaklah damai sejahtera Kristus
memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi
satu tubuh. Dan bersyukurlah
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 28-31

Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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MENJADI TERANG

SELASA

PANGGILAN TUHAN
RENUNGAN : Efesus 4

KAMIS

RENUNGAN : Filipi 1 : 19 - 30

Sebagai anak-anak terang kita perlu menghidupi panggilan Tuhan di dalam
hidup kita. Panggilan Tuhan yang terutama adalah memberitakan injil Tuhan
kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tuhan juga memanggil kita
untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Panggilan berikutnya adalah kita
mulai berfungsi di dalam gereja lokal (ayat 16). Terlibat di dalam pelayanan
pekerjaan Tuhan di sana. Sudah bukan waktunya lagi untuk kita hidup sama
seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mengingatkan
kita untuk menanggalkan manusia lama kita (ayat 22) dan mengenakan
manusia baru yang terus diperbaharui dengan RohNya dan hidup di dalam
kehendakNya. Jauhkanlah amarah, dusta, mencuri, malas, perkataan sia-sia,
pahit, fitnah, dan perkelahian. Mulai hidup ramah, penuh kasih, mengampuni,
rendah hati, lemah lembut, sabar, dan unity.

Sebagai anak-anak terang hidup kita sepenuhnya adalah untuk memuliakan
Kristus, ayat 20. Apakah yang dimaksudkan dengan hidup yang memuliakan
Kristus ? Hidup kita harus berpadanan dengan injil Kristus, ayat 27. Artinya
hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Banyak kali anak-anak
Tuhan hidup tidak sesuai firman Tuhan. Mereka masih banyak melakukan
kompromi dengan dosa dan dunia, sehingga hidup mereka tidak menjadi
berkat buat orang lain, bahkan menjadi batu sandungan. Dan yang kedua
adalah hidup menghasilkan buah. Yohanes 15 : 8 mengatakan bahwa pada
waktu kita berbuah banyak maka Tuhan akan dipermuliakan. Tuhan akan
menikmati buah dari hidup kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita
juga akan menikmati buah dari hidup kita.
DEKLARASI: Yohanes 15 : 8 : Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridmurid-Ku

DEKLARASI: Efesus 4 : 7 : Tetapi kepada kita masing-masing telah
dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus.
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: 1 SAMUEL 9-12

RABU

BERSATU
RENUNGAN : Filipi 2 : 1 - 18
Bagaimana agar terang kita bercahaya di tengah dunia yang gelap ini? Yaitu
dengan cara kita bersatu dengan sesama anak Tuhan yang lain. Bagaimana
kita dapat bersatu ? Pada waktu kita mulai memikirkan kepentingan orang
lain dan bukan hanya kepentingan kita sendiri, ayat 4, pada waktu kita
rendah hati satu dengan yang lain, ayat 6-8, dan pada waktu kita tidak
berbantah-bantahan satu dengan yang lain, ayat 14, maka persatuan itu akan
terjadi di antara anak-anak Tuhan. Diperlukan pengorbanan agar hal-hal ini
dapat kita lakukan. Namun percayalah Tuhan akan memberkati kita dengan
luar biasa apabila kita bersedia dan taat untuk melakukannya. Firman Tuhan
mengatakan, apa yang kita tabur maka kita juga akan menuainya. Apabila
kita menabur kasih kepada sesama kita, maka hidup kitapun akan dipuaskan
Tuhan dengan kasihNya dan berkat-berkatNya.
DEKLARASI: Filipi 2 : 2 : … hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu
kasih, satu jiwa, satu tujuan
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

MEMULIAKAN TUHAN

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1 SAMUEL 16-19

JUMAT

LEPASKAN MASA LALU
RENUNGAN : Filipi 3
Sebagai anak-anak terang kita perlu meninggalkan semua hal yang tidak
baik yang ada di belakang kita. Kegagalan, kepahitan, kekecewaan,
trauma, sakit penyakit dan hal-hal lain di masa lalu. Sebab hal-hal itu
merupakan sisi gelap dari hidup kita. Bagaimana caranya meninggalkan
semua hal buruk di belakang kita? Yaitu dengan percaya bahwa Tuhan
Yesus telah menanggung semuanya itu bagi kita sehingga kita tidak perlu
menanggungnya lagi. Malahan yang kita akan terima apabila kita percaya
dan menyerahkan masa lalu kita kepadaNya, kita akan menerima masa
depan yang penuh berkat. Kita perlu mengerti pengorbananNya di kayu salib
dan juga kebangkitanNya dari kematianNya. Ada kuasa yang dasyat di balik
kematian dan kebangkitanNya. Bila kita percaya dan mulai menggunakan
kuasaNya untuk mengalahkan iblis maka kita dapat meninggalkan masa lalu
itu.
DEKLARASI: Filipi 3 : 10 : Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa
kebangkitan-Nya …

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

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

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1 SAMUEL 13-15

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1 SAMUEL 20-23

