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TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Berdoa bagi pokok doa pribadi saya
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 57-62

MINGGU

RAHASIA ALLAH
RENUNGAN : Kolose 2 : 1 - 10
Kristus Yesus adalah rahasia Allah yang terbesar. Jawaban apapun yang
dunia butuhkan dapat kita peroleh di dalam diri Yesus Kristus, sebab di dalam
Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Apabila kita memerlukan
jawaban untuk menyelesaikan permasalahan maka kita perlu datang di
bawah kaki Tuhan. Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar dan
kemenangan. Yesuslah jawaban! Dunia tidak mengerti akan hal ini, sebab
mereka tidak mengenal Yesus. Mereka akan mencari jawaban dari sumber
yang lain, mereka akan mencari hikmat dan pengetahuan dengan kekuatan
mereka sendiri. Bagi mereka hal ini merupakan rahasia besar yang tidak
dapat dibukakan, namun bagi kita rahasia ini dibukakan. Karena itu Paulus
mengingatkan kita, agar kita terus berakar di dalam Kristus dan dibangun di
atas Dia, ayat 7, sehingga rahasia Kristus semakin dibukakan bagi kita .
DEKLARASI: Kolose 2 : 3 : sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta
hikmat dan pengetahuan
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Berdoa bagi Amerika dan bangs-bangsa
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 63-66

Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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ANUGERAH TUHAN
RENUNGAN : Galatia 1

Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia dengan satu tujuan,
yaitu untuk mengingatkan mereka agar mereka kembali kepada injil kasih
karunia. Karena banyak dari mereka yang mulai berbalik dari kasih karunia dan
anugerah Tuhan. Di dalam pembukaan suratnya Rasul Paulus mengingatkan
mereka bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan bagi kita yang percaya
kepadaNya maka kasih karunia dan anugerah akan mengikuti kita. Kita perlu
sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan karya keselamatanNya dan tidak
meragukan sedikitpun kuasa salibNya agar kita dapat sepenuhnya hidup di
dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam pertobatan senantiasa, itu menandakan
bahwa kita menghargai karya salib dan kematian Tuhan bagi kita.

DEKLARASI: Galatia 1 : 3-4 : Kasih karunia menyertai kamu dan damai
sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah
menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari
dunia jahat yang sekarang ini…
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : DOA: Berdoa bagi keluarga saya yang sedang membutuhkan
kesembuhan, terobosan keuangan, mujizat, pekerjaan yang lebih baik
dan kebutuhan lainnya.
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 30-34
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DEKLARASI: Efesus 3 : 20 : Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih
banyak dari pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari
kuasa yang bekerja di dalam kita
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Paulus berdoa bagi jemaat di Efesus agar mereka dapat memahami kasih
Tuhan yang besar bagi mereka. Tujuannya agar hidup mereka dipenuhi
seluruh kepenuhan Allah, ayat 19. Pada waktu kita memahami kasih Tuhan
yang besar untuk kita, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita tanpa persyaratan
apapun dari kita, maka kita tidak akan takut menjalani hidup ini. Kita tahu pasti
ada seorang pribadi yang selalu mengasihi kita, di pihak kita dan menyertai
kita. Kita merasa ‘puas/penuh (content)’ dengan hidup kita. Kita tidak takut dan
ragu karena kita tahu pasti bahwa Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak
dari pada apa yang kita doakan ataupun pikirkan, ayat 20. Kita memiliki
percaya diri karena kita yakin Tuhan telah memberikan kemenanganNya
kepada kita.
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RENUNGAN : Efesus 3
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SEKALI LAGI, ANUGERAH TUHAN

KAMIS

KERAJAAN TUHAN

RENUNGAN : 1 Timotius 1 & 2

RENUNGAN : Kolose 1 : 1-14

Paulus mengingatkan Timotius untuk senantiasa mengajarkan jemaat di Efesus
untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan diberikan kepada
barangsiapa yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Segala kutuk
dan penghukuman telah ditanggung oleh Yesus bagi kita di kayu salib. Kita
yang tadinya berdosa pada waktu kita percaya Yesus dan salibNya maka kita
akan dibenarkanNya. Percayalah kepada Yesus dengan segenap hati kita, dan
kasihi Dia dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Banyak membaca dan
merenungkan firman Tuhan agar kita dapat mengenal Tuhan dan anugerahNya
lebih lagi dan agar iman kita dapat bertumbuh. Tuhan telah mengganti semua
kutuk menjadi berkat, kematian menjadi kehidupan. Dia mati agar kita hidup
dan hidup di dalam kelimpahan, Yohanes 10:10.

Kitab Kolose secara garis besar berisi tentang pengetahuan tentang Tuhan
Yesus. Paulus mengajarkan jemaat Kolose bahwa Tuhan Yesuslah yang telah
melepaskan anak-anakNya dari kuasa kegelapan, Ia telah mengalahkan iblis
dan kerajaannya sehingga iblis tidak dapat lagi menguasai anak-anakNya.
Dan Tuhan telah memberikan kemenangan itu kepada kita anak-anakNya.
Bahkan lebih daripada itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus telah memindahkan
kita dari kerajaan iblis kepada KerajaanNya. KerajaanNya berbicara mengenai
sukacita, damai sejahtera dan kebenaran, Roma 14 : 17. KerajaanNya juga
berbicara mengenai kuasa, 1 Korintus 4 : 20. Sebagai anak-anakNya maka
kita akan hidup berbahagia, sukses dan sejahtera karena hidup kita tidak lagi
dikuasai oleh si jahat namun hidup kita penuh dengan kuasa Tuhan.

DEKLARASI: 1 Timotius 1 : 14 : Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah
dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam
Kristus Yesus.

DEKLARASI: Kolose 1 : 13-14 : Ia telah melepaskan kita dari kuasa
kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan AnakNya yg kekasih, di
dalam Dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa

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 : Berdoa bagi keluarga rohani saya IBC Church dan juga bagi pelayanan
saya di sana.

DOA : Berdoa bagi VIP List saya yaitu orang-orang yang saya rindukan untuk
mereka dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya.

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 35-39

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 46- 50

TRADISI DAN ANUGERAH
RENUNGAN : Galatia 2
Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Galatia untuk tidak lagi hidup di
bawah tradisi. Salah satu tradisi Yahudi pada masa itu adalah mereka harus
disunat untuk menyatakan iman percaya mereka. Namun Paulus mengatakan
bahwa seseorang tidak dibenarkan oleh karena melakukan tradisi namun
karena iman kepada Yesus. Ia mengatakan bahwa Titus yang merupakan
salah satu pengerjanya adalah orang bukan Yahudi (dia adalah orang Yunani)
dan tidak disunat, namun Paulus tidak memaksa dia untuk disunat. Pauluspun
menyatakan kepada jemaat Galatia, bahwa Tuhan memanggil dia untuk
memberitakan injil kepada orang-orang tidak bersunat. Tuhan mengasihi semua
bangsa, baik orang Yahudi yang bersunat maupun orang-orang bukan Yahudi
yang tidak bersunat, dan Tuhan memberikan mereka kebebasan untuk tidak
bersunat.
DEKLARASI: Galatia 2 : 21 : Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab
sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Berdoa bagi generasi muda termasuk anak-anak dan anak muda di
keluarga saya bahkan anak muda di Amerika.
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 40-45

JUMAT

TUHAN HADIR
RENUNGAN: Matius 1 : 18-25
Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup kita. Ia adalah Immanuel, Tuhan
yang selalu besarta dengan kita. Ia adalah Jehovah Shammah, Ia tidak
akan pernah meninggalkan kita dan juga membiarkan kita sendiri. Bersama
Tuhan kita tidak akan pernah merasa sendiri dan kesepian. Hidup kita akan
menjadi penuh pengharapan, sukacita, berkat dan kemenangan. Di tengahtengah pergumulan, kitapun akan tetap merasakan hadiratNya dan damai
sejahteraNya. Namun yang menjadi permasalahan adalah kita tidak selalu
dapat merasakanNya. Mengapa? Karena kita kurang intim dengan Dia, kita
kurang mendekatkan diri kita kepadaNya. Apabila kita lebih intim dengan Dia
maka kita akan merasakan kehadiranNya senantiasa. Karena itu mulailah
dengan menyediakan waktu berdoa, menyembah Tuhan dan membaca
firmanNya setiap hari sampai kita menjadi semakin intim dengan Dia.
DEKLARASI: Ibrani 13 : 5b : … Karena Allah telah berfirman : “Aku sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan membiarkan
engkau”
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Berdoa bagi komunitas saya yaitu teman-teman sekolah, pekerjaan,
tetangga, LIGHT cell group, dan kota saya
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: MAZMUR 51-56

