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SABTU

YANG TERUTAMA
RENUNGAN : Markus 10 : 17-27
Dalam Alkitab dikisahkan ada seorang pemuda kaya yang menginginkan untuk
mendapatkan hidup yang kekal dan ia bertanya kepada Yesus. Tetapi jawaban
Yesus sungguh tidak dapat diterima oleh pemuda itu. Dalam pernyataan Yesus, Ia
hendak menunjukan kepadanya siapakah yang harus menjadi proritas dalam hidup.
Apakah dia benar-benar mencari Tuhan, mencari hidup kekal ataukah Tuhannya
adalah hartanya. Orang muda itu tidak dapat menyangkal diri dengan menjual
seluruh hartanya dan mengikut Yesus. Melalui kisah ini kita belajar bagaimana
kita dapat percaya kepada Yesus dan bahkan mempercayakan seluruh hidup kita
sepenuhnya kepadaNya. Dan hanya Tuhan yang menjadi prioritas utama dalam
hidup ini. Sekalipun pikiran sudah mengerti dan perasaan sudah dapat percaya
kepadaNya namun kalau kita tidak mau melangkah mengikut Kristus, kita belum
dapat menjadikan Ia yang terutama di dalam hidup ini.

SEKALI LAGI,
MENGENAL
TUHAN

DEKLARASI: Wahyu 3 : 10 : Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok;
jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku
akan masuk mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan
ia bersama-sama dengan Aku.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

MINGGU

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

SENIN

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1 TAWARIKH 14-17

MELAKUKAN PERINTAHNYA

PENOLONG
RENUNGAN : Mazmur 124
Kehidupan kristiani adalah sebuah pengalaman pribadi bersama Tuhan yang
adalah sumber segala pertolongan. Ketika masa pencobaan dan penderitaan
datang kita tahu kepada siapa kita harus datang dan berharap. Kesulitan dan
persoalan bukanlah kehendak Tuhan. Tuhan akan membawa kita melalui
persoalan kepada kemenangan. Ia akan menunjukan kuasaNya yang dasyat
kepada kita. Bahkan Tuhan akan membalikan setiap persoalan kita menjadi
kemuliaan. Ia akan membalikan setiap kutuk yang masuk di dalam hidup kita
menjadi berkat. Karena Ia telah tukarkan semuanya itu di kayu salib. Ia telah
tanggung semua hal yang tidak baik di dalam hidup kita dan menggantikannya
dengan yang baik, di atas kayu salib.
DEKLARASI: Roma 8 : 31 : Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang
semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan 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: 1 TAWARIKH 18-21

RENUNGAN : Lukas 10 : 25-37, 1 Yohanes
2 : 3-4
Berapa lama seseorang menjadi kristen bukanlah
suatu ukuran yang dapat dipakai untuk mengetahui
bahwa seseorang sudah mengenal Tuhan. Jika
demikian, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa
kita sudah mengenal Tuhan dengan benar atau belum?
Dalam Titus 1 : 16 dikatakan: “Mereka mengaku mengenal
Tuhan tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal
Dia”. Inilah tandanya kita benar-benar mengenal Tuhan yaitu
dilihat dari perbuatan-perbuatan kita. Mengapa melalui perbuatanperbuatan? Karena melalui perbuatan, dapat dilihat apakah kita
melakukan peritnah-perintah Tuhan atau tidak, itu tertulis di dalam
1 Yohanes 2 : 3-4. Apakah perintah Tuhan itu? Mengasihi Tuhan
dengan segenap hati dan mengasihi sesama dengan kasih Tuhan
yang tanpa syarat dan tulus.
DEKLARASI: Hosea 4 : 6 : UmatKu binasa karena tidak mengeal
Allah, kerena engkaulah yang menolak pengenalan itu maka Aku
menolak engkau menjadi imamKu dan karena engkau melupakan
pengajaran Allah maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

Sumber: Ps. Juliet Pranoto
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BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1 TAWARIKH 1-2

SELASA

YESUS TUHAN
RENUNGAN : Kisah Rasul 2 : 36-39

KAMIS

RENUNGAN : 1 Yohanes 4 : 7-12

Siapakah Yesus menurut saya? Petrus membuat suatu pernyataan kepada
kaum Israel juga kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya Yesus
layak untuk disembah, diagungkan, ditinggikan dan dihormati. Yesus adalah
Tuhan karena Dia sanggup mengampuni segalah dosa dan pelanggaran kita.
Terkadang dengan sangat ringan orang Kristen mengaku dengan mulutnya
bahwa Yesus adalah Tuhan namun perilaku dalam kehidupan sehari-hari tidak
menunjukan Yesus adalah Tuhan atas hidupnya. Bagaimanakah sesungguhnya
menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita? Petrus mengingatkan kita
untuk bertobat dan keluar dari segala kejahatan. Pertobatan harus dilakukan
setiap hari. Dengan bertobat kita menghormati dan mengutamakan Tuhan di
atas segalanya. Sikap kedua adalah dengan merendahkan hati di hadapan
Tuhan, bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan Yesus.

Oleh karena kasih Allah yang besar, Ia mengorbankan anakNya yang
tunggal mati bagi kita. Kasih Allah tidak berkesudahan, tidak berubah dahulu
sekarang sampai selamanya. Kasih Allah tidak terukur dan oleh kasihNya kita
dapat merasakan kehadiranNya dalam doa dan penyembahan kita. Ketika
kasih Allah kita terima, maka kasih itu akan memenuhi hati kita sehingga
memampukan kita untk mengasihi sesama kita. Bahkan memampukan kita
untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengapa kadang orang
Kirsten sulit untk mengampuni? Karena mereka tidak meminta kepada Bapa
untuk memenuhi hati mereka dengan kasih Tuhan. Kasih juga melenyapkan
segala ketakutan, kekuatiran, dan problem hidup kita.
DEKLARASI: 1 Yohanes 4 : 18 : Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih
yang sempurna melenyapkan ketakutan sebab ketakutan mengandung

DEKLARASI: Yohanes 15 : 5 : Akulah pokok anggur dan kamulah rantingrantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia,ia berbuah
banyak,sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa2

hukuman & barangsiapa takut,ia tidak sempurna di dalam kasih

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: 1 TAWARIKH 3-5

RABU

TAHU ATAU KENAL?
RENUNGAN : Matius 16 : 13-17
Jika kita ditanya siapakah presiden Amerika? Kita semua pasti tahu
jawabannya. Dari mana kita tahu? Dari media. Tetapi kalau ditanya apakah kita
mengenal dia secara pribadi? Banyak dari kita yang tidak mengenalnya secara
pribadi. Mengenal berarti lebih dari sekedar tahu. Di dalam pengenalan ada
sebuah hubungan yang intim di dalamnya. Kita tentu saja tahu siapa Yesus
itu. Namun pertanyaannya adalah apakah kita mengenal Dia secara pribadi?
Saulus (yang kemudian menjadi Paulus) memiliki pengetahuan tentang hukum
Taurat namun sayang ia tidak mengenal Tuhannya. Tetapi setelah mengenal
Tuhannya, hidupnya menjadi berubah total dan berdampak. Untuk mengenal
Tuhan kita harus banyak membaca dan merenungkan firmanNya. Jangan
mengenal Tuhan yang kita sembah hanya dari kata orang saja, namun alamilah
Tuhan dalam hidup kita pribadi
DEKLARASI: Ayub 42 : 5 : Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang
Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau.
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 TAWARIKH 6-7

KASIH TUHAN

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: 1 TAWARIKH 8-10

JUMAT

SUARA TUHAN
RENUNGAN : 1 Samuel 3 : 1-10
Tuhan dapat berbicara kepada kita dengan berbagai cara. Ia dapat berbicara
melalui firmanNya, Mazmur 119 : 105. Di saat membaca firmanNya kita
seringkali merasakan tuntunan atau teguran dari firman tersebut. Tuhanlah
yang memberi kita pengertian dan petunjuk untuk melaksanakannya. Kita
dapat merasakan rhema di hati kita, di mana ada firman yang secara khusus
berbicara di hati. Tuhan juga dapat berbicara melalui suara hati kita sebab Ia
berdiam di dalam hati kita, Yohanes 14 : 17. Tuntunan ataupun tegoran yang
kita dengar melalui suara hati apabila berasal dari Tuhan pasti tidak akan
bertentangan dengan firmanNya. Tuhan juga dapat berbicara melalui sesama
anak Tuhan, Ibrani 10 : 24-25. Melalui kotbah, konseling, bahkan sikap hidup
mereka.
DEKLARASI: Yohanes 10 : 2 : Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku
dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku
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 TAWARIKH 11-13

