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SABTU

BERSIH DAN KUDUS
RENUNGAN : Mazmur 119 : 1-12
Hidup di dalam era dunia saat ini rasanya sangat sulit untuk memiliki kelakuan
yang bersih. Pengaruh yang tidak baik dalam pekerjaan, sekolah, lingkungan
sekitar ataupun teknologi dan hiburan dunia sepertinya sangat gencar
menawarkan kepada kita untuk kompromi terhadap dosa dan keinginan
daging. Lalu bagaimana kita dapat mempertahankan hidup bersih dan kudus?
Pemazmur yaitu Daud menemukan jawabannya. Kita dapat hidup bersih
apabila kita hidup memiliki komitmen kepada firman Tuhan. Tanpa firman
Tuhan kita tidak akan dapat bertahan. Sebab firman itu adalah kebenaran
yang akan memerdekakan kita dari segala pengaruh dunia, kedagingan dan
iblis yang jahat. Firman akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki
kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran, 2 Timotius 3 : 16.
DEKLARASI: 2 Timotius 3 : 16 : Segala tulisan yang diilhamkan Allah
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 20-24

MINGGU

SENIN

MENCINTAI FIRMAN
RENUNGAN : Mazmur 119:159-168
Ketika kita membaca surat atau email dari seseorang yang kita kasihi
kita pasti akan membacanya dengan seksama, namun apabila surat
itu berasal dari orang yang tidak kita kenal, maka kita tidak akan
memperhatikannya. Demikian juga saat kita membaca firman Tuhan.
Kalau kita membaca firman hanya karena kita adalah orang Kristen yang
memiliki kewajiban membaca alkitab maka kita tidak akan mendapatkan
apa-apa dari apa yang kita baca. Apa yang kita baca hanyalah sebuah
rentetan kata-kata yang tidak punya makna apalagi kuasa di dalamnya.
Namun apabila kita membaca alkitab sebagai surat cinta Tuhan maka
dengan penuh kerinduan kita akan membacanya dan merenungkannya
bahkan mulai memperkatakan dan melakukannya di dalam hidup kita.
Firman itu akan menjadi berkuasa bagi kita, akan menghibur kita,
memberikan tuntunan, dan memberikan kemenangan.
DEKLARASI: Mazmur 119 : 167 : Aku berpegang pada peringatanperingatan-Mu, dan aku amat mencintainya.

KUAT DALAM FIRMAN

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

RENUNGAN : Matius 7 : 24-27

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

Yesus mengajarkan murid-muridNya bahwa orang-orang yang mendengarkan
firman dan melakukannya maka pada waktu badai datang dalam hidup
mereka, mereka dapat bertahan melalui badai itu dan bahkan berakhir dengan
kemenangan. Pergumulan hidup yang berat dapat melanda kita kapan saja,
apakah kita dapat kuat menghadapinya? Hanya orang-orang yang hidup
sungguh-sungguh di dalam firmanNya dapat melaluinya dengan iman yang
teguh. Yang tidak, maka imannya akan kandas di tengah jalan, karena mereka
tidak memegang janji-janji firmanNya. Mereka tidak mempercayainya karena
mereka tidak pernah merenungkan janji-janji Tuhan sehingga mereka melihat
hal itu mustahil terjadi dalam hidup mereka. Badai dapat datang kapan saja,
bencana alam, penyakit, peperangan, kerugian dan sebagainya, hanya orangorang yang hidup di dalam firman yang dapat melaluinya dengan penuh
kemenangan.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AYUB 36-38

DEKLARASI: Mazmur 119 : 105 : Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang
bagi jalanku
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 25-29
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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ROTI SURGA
RENUNGAN : Matius 4 : 1-4

KAMIS

RENUNGAN : Yosua 1 : 1-9

Sebagai manusia kita harus makan setiap hari agar tubuh jasmani kita dapat
tetap kuat dan hidup. Demikian juga dengan manusia rohani kita. Sebagai
manusia, kita terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Selain tubuh perlu diberi makan
setiap hari, roh pun perlu diberi makan setiap hari agar tetap kuat dan hidup.
Banyak orang memiliki tubuh yang sehat dan kuat namun rohnya sakit bahkan
mati. Padahal pada waktu kita pergi ke sorga yang kekal, hanya manusia
rohani yang akan kita bawa bersama-sama dengan kita. Karena itu sangat
penting kita memberikan makanan rohani kepada manusia rohani kita yaitu
berupa firman Tuhan. Yesus mengatakan bahwa firman Tuhan adalah roti /
manna bagi manusia rohani kita. Firman Tuhan sangat diperlukan agar roh kita
menjadi kuat dan mampu menghalau segala kekuatiran, berjalan dengan iman,
memenangkan peperangan rohani, dan mengalami mujizat Tuhan.

Selain kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, perlu sekali
untuk kita juga memperkatakan / mendeklarasikan firman itu setiap hari. Kitab
Yesaya mengutip bahwa setiap firman yang kita ucapkan tidak akan kembali
dengan sia-sia tetapi firman itu akan mengerjakan segala kehendak Tuhan
sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yosuapun mengalami keberhasilan
merebut tanah perjanjian karena ia senantiasa memperkatakan firman Tuhan
bagi dirinya dan bangsanya. Firman yang kita ucapkan menandakan bahwa
kita beriman kepada Tuhan dan iman itu yang pada akhirnya akan melahirkan
mujizat. Ada kuasa di dalam firman Tuhan yang kita ucapkan. Semakin sering
kita perkatakan firmanNya maka semakin banyak hal-hal ajaib yang akan kita
alami.

DEKLARASI: Yohanes 6 : 58 : Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti
seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barangsiapa
makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya.”

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 ?

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: MAZMUR 8-15

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: AYUB 39-42

RABU

DEKLARASI FIRMAN

PEDANG FIRMAN
RENUNGAN : 1 Raja-raja 3 : 16-28
Pada waktu Raja Salomo dihadapi oleh suatu keputusan yang sangat penting
di mana ia harus menimbang dengan benar ia menggunakan pedang untuk
memutuskannya. Pedang bicara tentang firman Tuhan, Efesus 6 : 17. Kisah
di atas mengajarkan kita bahwa saat kita hendak mengambil keputusan yang
penting di dalam hidup, kita perlu menimbang dengan benar agar keputusan
yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna sehingga
hasilnya akan luar biasa. Untuk dapat menimbang dengan benar dan untuk
dapat mengerti kehendak Tuhan yang sempurna kita perlu firman Tuhan.
Firman Tuhan akan menjadi standard yang baku untuk kita dapat mengerti
kehendak Tuhan sehingga kita akan memutuskan sesuatu dengan tepat, tidak
berat sebelah, tidak mengikuti kedagingan dan hawa nafsu dunia serta iblis dan
bukan berdasarkan apa yang kita lihat, rasa dan nilai sendiri.
DEKLARASI: Efesus 6 : 17 : dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang
Roh, yaitu firman Allah
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

JUMAT

MELAKUKAN FIRMAN
RENUNGAN : Yakobus 1 : 22-25
Kita boleh saja menghafal semua bagian dari alkitab namun kalau kita tidak
melakukannya maka alkitab itu hanyalah menjadi sebuah kitab tanpa makna
dan kuasanya. Apa yang kita baca hanyalah sebatas tulisan yang mampir
sebentar di pikiran kita dan selanjutnya akan hilang. Namun apabila selain
membaca dan merenungkan kita juga melakukan firmanNya maka kita akan
mulai mengalami bahwa firman itu menjadi hidup dan terjadi di dalam hidup
kita. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan kita akan mulai mengalaminya.
Mujizat, hikmat, dan kekuatan baru akan mulai kita alami pula. Bahkan orangorang di sekitar kita akan mulai memperhatikan hidup kita. Orang dunia yang
sedang mencari jawaban akan mengenal kita dari apa yang kita ucapkan dan
kerjakan sehingga kita akan menjadi teladan bagi mereka.
DEKLARASI: Yakobus 1 : 25 : Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang
sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di
dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguhsungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

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

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 1-7

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 16-19

