DAILY WORD
SEPTEMBER 2018 - 09/03/18-09/09/18 - No.340

SABTU

BERTEKUN
RENUNGAN : Lukas 18 : 1-8
Jawaban doa akan terjadi apabila kita berdoa dengan iman dan ketekunan. Berdoa
dengan tidak mengenal lelah, tidak menyerah dan terus berdoa berulang-ulang
sampai kita mendapatkan jawaban doa. Seperti kisah janda yang gigih di dalam
Lukas 18. Ia mendapatkan pembelaan dari hakim oleh karena ketekunannya di dalam
mengunjungi hakim tersebut secara berulang-ulang. Kita harus percaya bahwa Tuhan
memberikan upah kepda orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Lihatlah
contoh Elia yang berdoa dengan tekun memohon Tuhan menurunkan hujan di Israel,
ia berdoa terus sampai yang ketujuh kalinya barulah Tuhan menjawab doanya dan
hujan turun dengan lebatnya di Israel. Apabila kita meminta dengan tekun seperti
layaknya seseorang yang mengetuk pintu terus menerus maka suatu saat pasti pintu
akan dibukakan Tuhan bagi kita. Jangan gampang menyerah dan meninggalkan
Tuhan.

DEKLARASI: Matius 7 : 8 : Karena setiap orang yang meminta, menerima
dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok,
baginya pintu dibukakan.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AYUB 28-31
MINGGU

UCAPAN SYUKUR
RENUNGAN : Filipi 4 : 6-9
Sikap hati yang mengucap syukur berarti kita percaya bahwa apa yang kita
doakan sudah kita terima di alam roh, tinggal menanti penggenapannya di
kehidupan nyata kita. Di dalam ucapan syukur pasti ada unsur iman. Tidak
mungkin orang yang tidak percaya kuasa Tuhan, yang takut dan ragu dapat
mengucap syukur. Ucapan syukur yang keluar dari hati yang percaya dan
beriman kepada Tuhan pasti akan melahirkan jawaban doa dan mujizat Tuhan.
Pada waktu Tuhan Yesus harus memberi makan 5000 orang hanya dengan
5 roti dan 2 ikan, Ia mengucap syukur terlebih dahulu kepada Bapa di surga.
Walaupun hal tersebut mustahil untuk dilakukan namun ucapan syukurNya
melahirkan mujizat yang luar biasa di mana 5000 orang dapat makan sampai
kenyang bahkan masih tersisa 12 bakul roti.
DEKLARASI: Mazmur 107 : 1 : Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AYUB 32-35

Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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SENIN

DEKLARASI FIRMAN
RENUNGAN: Markus 5 : 25-34

+

IMAN
MUJIZAT

Kisah di atas menceritakan tentang seorang wanita
yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun
dan selama itu ia telah mencari segala macam cara
pengobatan namun tidak berhasil. Suatu kali ia
mendengar kabar tentang Yesus, bahwa Ia dapat
melakukan berbagai mujizat termasuk mujizat
kesembuhan. Ia maemutuskan untuk mencari dan
bertemu dengan Yesus. Bukan hal mudah baginya
untuk bertemu dengan Yesus, karena kelemahan
fisiknya, namun ia memotivasi dirinya dengan terus
berkata pada dirinya sendiri “Asal kujamah saja
jubahNya aku akan sembuh”. Ia terus menerobos
setiap penghalang di depannya sampai betulbetul ia berhasil menjamah jubah Yesus. Imannya
tidak tergoyahkan dengan keadaan yang terjadi di
sekitarnya dan ia terus mendeklarasikan bahwa ia
pasti sembuh dan hal inilah yang akhirnya membawa
mujizat kesembuhan di dalam dirinya.
DEKLARASI: 2 Korintus 4 : 13 : Namun karena kami
memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis:
“Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata”, maka kami
juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil
hari ini setelah merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AYUB 6-10

SELASA

PERBUATAN IMAN
RENUNGAN : Keluaran 14 : 1-31

KAMIS

PENYERAHAN DIRI
RENUNGAN : 2 Korintus 10 : 3-5

Pada saat bangsa Israel baru saja keluar dari Mesir setelah masa perbudakan
yang panjang dan sedang berada di tengah perjalanan tiba-tiba mereka
kembali dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Dan pada saat yang bersamaan
di depan mereka, mereka harus menghadapi Laut Merah. Kenyataan itu
membuat bangsa Israel panik. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel tidak
menjadi gentar. Ia percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka dengan
kuasaNya yang dasyat. Pada waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk
melakukan tindakan iman dengan memukulkan tongkatnya ke atas Laut Merah
ia taat melakukannya. Sehingga hasilnya adalah terbelahnya Laut Merah dan
bangsa Israel dapat menyeberangi laut itu. Pada waktu pasukan Firaun yang
mengejar mereka masih berada di tengah-tengah laut itu, tiba-tiba laut itu
menjadi satu kembali sehingga semua pasukan Firaun mati tenggelam di sana.

Sebagai manusia kadang kala tidaklah mudah untuk dapat mempercayakan
persoalan yang kita sedang hadapi kepada Tuhan. Seringkali pikiran kita
yang penuh dengan kekuatiran dan ketakutan akan menghalangi kita untuk
berserah kepada Tuhan. Kita menjadi tidak mudah untuk percaya kepada
Tuhan, bahkan seringkali mulai mempertanyakan kemampuan dan kuasa
Tuhan. Apabila pikiran-pikiran kita sedang dipenuhi dengan kekuatiran dan
ketakutan kita perlu berdoa peperangan dan mematahkan setiap pikiranpikiran itu. Usir iblis yang mencoba mengganggu pikiran kita. Berdoalah dan
taklukanlah pikiran kita kepada pikirannya Kristus. Kemudian penuhi pikiran
kita dengan firman Tuhan agar hati kita menjadi tenang dan dapat berserah
kembali kepada Tuhan.
DEKLARASI: 1 Petrus 5:7 : Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya,
sebab Ia yang memelihara kamu

DEKLARASI: Yakobus 2 : 22 : Kamu lihat, bahwa iman bekerjasama dengan
perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi
sempurna.
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BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AYUB 20-23

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AYUB 11-14

RABU

SABAR MENANTI
RENUNGAN : Ibrani 6 : 11-20
Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita akan menerima apa yang
dijanjikanNya tepat pada waktunya. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan,
pasti kita dapat dengan sabar menantikan janji Tuhan. Kita tidak akan terus
melihat kepada persoalan kita namun kita akan lebih fokus kepada Tuhan.
Kita tidak akan menghitung hari-hari yang penuh persoalan dan tenggelam di
dalamnya tapi kita akan banyak menyembah Tuhan dan bersekutu dengan
Dia. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada lagi dasar untuk berharap, sebab
ia telah sangat tua demikian juga dengan Sara istrinya dan mustahil untuk
mereka memiliki anak, namun akan janji Tuhan ia tetap percaya bahwa Tuhan
akan memberikan seorang anak baginya. Dan dengan penuh kesabaran ia
menantikan janji Tuhan. Tuhan menepati janjiNya dan ketika telah genap
waktunya Ia memberikan seorang anak bagi Abraham, yaitu Ishak.
DEKLARASI: Ibrani 6 : 11 : Tetapi kami ingin, supaya kamu masing-masing
menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu
suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AYUB 15-19

JUMAT

KUASA TUHAN
RENUNGAN : Markus 16 : 17-18
Iman kita akan menarik kuasa Tuhan untuk bekerja dengan luar biasa.
Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga ia berpesan kepada murid-muridNya
bahwa mereka akan disertai dengan kuasa Tuhan apabila mereka percaya
dan beriman kepada Tuhan. Mereka akan dapat mengusir setan, melakukan
mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit bahkan membangkitkan
orang mati. Bahkan iman yang hanya sebesar biji sesawi saja sudah dapat
memindahkan gunung! Percayalah sungguh kepada Tuhan dan karya salibNya
maka iman kita akan bertumbuh. Semakin kita mengenal anugerah Tuhan
maka semakin iman kita akan timbul dalam hati kita. Lalu lengkapi dengan
pembacaan firman yang rutin maka iman kita akan semakin kuat, karena kitab
Roma mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan.
DEKLARASI:Efesus 1:19:Betapa hebat kuasaNya bagi kita yang
percaya,sesuai dengan kekuatan kuasaNya
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AYUB 24-27

