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SABTU

TUHAN YANG UTAMA
RENUNGAN : Daniel 3:1 – 30
Sadrakh, Mesakh, Abednego masuk dapur api karena tidak mau
menyembah patung raja Nebukadnezar namun hanya mau menyembah
Tuhan semesta alam. Luar biasa iman dan cinta mereka kepada Tuhan.
Saat inipun banyak anak-anak Tuhan yang mengalami aniaya dan problem
karena apa yang mereka lakukan untuk Tuhan. Dipecat karena tidak bekerja
pada hari Minggu, tidak naik pangkat karena tidak mau pindah agama, dll.
Ungkapan Sadrakh, Mesakh, Abednego menunjukkan bahwa Tuhan adalah
yang utama dalam hidupnya, “Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami
tidak akan menyembah yang lain selain Allah”. Karena sikap hati mereka ini
maka Tuhan membela dan meluputkan mereka dari dapur api. Melalui kisah
ini kita belajar bahwa pada waktu fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus
maka persoalan seberat apapun yang kita hadapi, Tuhan akan bereskan
untuk kita.
DEKLARASI: Matius 6:33 : Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan
kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KEJADIAN 24-25

MINGGU

HORMATI HADIRAT TUHAN
RENUNGAN : 1 Tawarikh 16 : 1-6, 17 : 11-15
Pada jaman Imam Eli memerintah menjadi hakim di Israel, tabut Allah sempat
dicuri oleh bangsa Filistin. Karena pada jamannya tabut Allah tidak dipelihara
dengan baik. Tabut Allah menggambarkan hadirat Tuhan. Namun setelah 7 bulan
tabut Allah di tempat bangsa Filistin, mereka terus mengalami malapetaka demi
malapetaka. Akhirnya mereka mengembalikan tabut Tuhan tersebut ke Kiryat Yearim
di Israel. Selama 20 tahun tabut Tuhan tinggal di sana dan tidak seorangpun yang
mengindahkannya termasuk Raja Saul yang di kemudian hari memerintah Israel.
Dan akibat bangsa Israel tidak mengindahkan hadirat Tuhan, mereka hidup di dalam
kesengsaraan. Pada jaman raja Daud barulah tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem
dan dijunjung tinggi. Karena Daud sangat menghormati hadirat Tuhan maka hati
Tuhan disenangkan sehingga Ia memberkati Israel sepanjang kehidupan Daud dan
Salomo anaknya.

SENIN

TINGGAL TENANG
RENUNGAN : Mazmur 127
Seorang yang lelah perlu beristirahat untuk memulihkan kekuatan yang
hilang karena bekerja atau olah raga ataupun karena pergumulan yang
berat. Kita perlu tidur, sehingga pada waktu bangun kita akan pulih
kembali dan dapat bekerja kembali dengan kekuatan yang baru. Tetapi
yang menjadi kenyataan adalah seseorang akan sulit untuk tidur karena
terlalu lelah atau terlalu beratnya beban hidup. Yesus pernah berkata:
“Marilah kepadaKu semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan
memberi kelegaan kepadamu”. Yesus adalah kuncinya untuk kita dapat
beristirahat/ tidur. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, Dia katakan:
“Sudah Selesai”. Dia telah menanggung semua yang harus kita
derita: sakit, ketakutan, cemooh, kutuk, hukuman atas dosa
manusia. Bagian kita adalah percaya dengan tinggal
tenang dalam karya salib Kristus dan mulai
merima semua berkat yang telah disediakan
oleh Tuhan bagi kita.
DEKLARASI: Matius 11:28 :
“Marilah kepadaKu semua yang
letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan
kepadamu.”
TINDAKAN :Apakah tindakan
yang akan saya ambil hari ini
setelah merenungkan firman
Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai
pimpinan Roh KuduS
BACAAN ALKITAB TAHUNAN:
KEJADIAN 10-12

DEKLARASI: Mazmur 42 : 1 : Seperti rusa yang merindukan sungai yang
berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya 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: KEJADIAN 26-27
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IMAN DAN KEMENANGAN

SELASA

PERCAYA DAN BERSERAH
RENUNGAN : Yohanes 5 : 1-9

KAMIS

RENUNGAN : 1 Korintus 15 : 54a - 58

Pada waktu Yesus datang ke kolam Betesda ada seorang lumpuh yang sudah 38
tahun berada di tempat itu dan belum mengalami kesembuhan. Ia menjadi sangat
putus asa sehingga pada waktu Yesus bertanya kepadanya “Maukah engkau sembuh
?” ia tidak langsung menjawab mau, malahan ia mengeluh betapa beratnya penyakit
yang ia derita selama 38 tahun. Seringkali kitapun sama seperti si lumpuh itu. Kita
terlalu tenggelam dengan permasalahan kita sehingga kita tidak dapat melihat bahwa
Yesus lebih besar dari semua permasalahan kita. Pada waktu Tuhan bertanya kepada
kita, kita malah menjawab kepadaNya betapa beratnya pergumulan kita dan apakah
Tuhan sanggup menolong kita. Kalau kita melihat kisah si lumpuh ini, untuk menerima
mujizat itu sangat sederhana yaitu percaya saja dan berserah sepenuhnya kepada Dia
tanpa banyak berpikir ataupun bertanya.

Kemenangan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu kita fokus
kepada kemenangan yang Tuhan Yesus telah raih atas segala musuh-musuhNya
dan atas maut, kita juga akan mengalami kemenangan. Mari kita lihat kehidupan
Daud. Daud adalah seorang yang penuh dengan pengalaman indah bersama
Tuhan karena Tuhan memberi dia kemenangan demi kemenangan. Sejak muda
Tuhan menyertai dia menggembalakan domba ayahnya, dengan memberikan
kemenangan dalam mengalakan singa dan beruang. Daud tahu dan sangat
yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bukan kekalahan.
Kemenangan-kemenangan yang pernah Tuhan lakukan untuk Daud pada waktu
yang lalu, Tuhan lakukan lagi dalam kehidupan Daud seterusnya. Daud percaya
akan hal itu dan sikap hati yang demikianlah yang dimiliki Daud juga pada waktu
melawan Goliat raksasa Filistin.

DEKLARASI: Markus 5 : 36: Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan
mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat: “Jangan takut, percaya

DEKLARASI: Roma 8:37 : “Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada
orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita.”

saja”

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: KEJADIAN 13-15

RABU

KALAHKAN IBLIS

LEBIH DARI PEMENANG

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KEJADIAN 19-20

JUMAT

PEGANG JANJINYA

RENUNGAN : Matius 4 : 1 - 11

RENUNGAN : Yakobus 1:1-8

Hari ini kita akan belajar bagaimana untuk dapat melawan iblis dan tipu
muslihatnya dan mengalami kemenangan. Kita akan belajar langsung dari
kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Dialah satu-satunya teladan kita yang paling
sempurna. Setiap kali iblis mencoba menyerang Tuhan Yesus, Ia selalu
menangkisnya dengan mendeklarasikan firman Tuhan, “Ada tertulis….”.
Iblis terus menerus berusaha menyerang Dia, sampai akhirnya Tuhan Yesus
mengusir iblis dari hadapanNya dengan mengatakan “Enyahlah iblis ! Sebab
ada tertulis….” Tuhan Yesus mengajarkan kita, apabila iblis menyerang kita
dengan tipu muslihatnya lawanlah dia dengan firman Tuhan, deklarasikan
firman Tuhan senantiasa dan usir dia dari kehidupan kita.
Lawan dia dengan berani, sebab kemenangan telah Tuhan berikan bagi kita,
janganlah takut.

Adakalanya kesesakan dan kesusahan akan datang kepada kita dalam hidup
ini. Ketika saat itu tiba, sebagai orang percaya kita harus kuat di dalam Tuhan
dan yakin bahwa janji-Nya “Ia tidak akan meninggalkan kita” akan menyertai
kita, Ibrani 13:5b. Orang yang mengandalkan Tuhan dengan setia diberikan
kekuatan dan kasih karunia yang cukup untuk bertahan pada masa kesukaran.
Contohlah kehidupan Daud. Ia adalah seorang penyembah, pahlawan yang
gagah perkasa dan sanggup mengalahkan singa dan beruang yang menyerang
domba gembalaannya. Daud pernah mengalami masa-masa sulit dalam
hidupnya yaitu pada waktu dia di kejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Kadang
kala ia tidak kuat untuk menghadapi hidup. Tetapi pada masa dia takut dia tahu
sumber kekuatannya adalah Tuhan semesta alam. Agar kita dapat menjadi
kuat senantiasa, kita perlu berpegang teguh kepada janji Tuhan dan tidak ragu
sedikitpun.

DEKLARASI: Wahyu 12 : 11a : Dan mereka mengalahkan dia (iblis) oleh
darah Anak Domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka

DEKLARASI: Yesaya 40:29 : “Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan
menambah semangat kepada yang tiada berdaya.”
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merenungkan firman Tuhan ?
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DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KEJADIAN 16-18

BACAAN ALKITAB TAHUNAN: KEJADIAN 21-23

