Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Terorisme, gempa bumi, bencana
alam, kecelakaan dan sakit penyakit dapat terjadi dimana saja. Firman Tuhan
mengatakan bahwa diakhir jaman ini, semua akan digoncang dan yang
tidak tergoncangkan hanyalah Kerajaan Allah. Artinya, orang-orang yang
melekat, bergantung dan berlindung sepenuhnya pada Tuhan yang tidak
akan tergoncangkan. Masalah boleh datang, tetapi kita akan tetap teguh
dalam iman dan tidak akan pernah menyangkal serta meninggalkan Tuhan.
Tangan Tuhanlah yang akan terus menopang dan melindungi apabila kita
berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Alam maut sekalipun tidak akan dapat
memisahkan kita dari kasih Tuhan. Damai sejahteraNya akan selalu ada dihati
orang-orang yang mengandalkan Dia.
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MENJADI ANAK
RENUNGAN : Roma 8:1-17.
Pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juruslamat,
maka status kita yang sebelumnya adalah hamba dosa langsung
berubah menjadi anak Tuhan. Sayangnya, banyak orang
percaya yang tidak menyadari hak ini sehingga hanya melihat
dirinya sebagai orang biasa, bukan anak Raja diatas segala
Raja. Akibatnya dia tidak memiliki iman bahwa ada jaminan
pemeliharaan dan kehidupan yang berkelimpahan yang sudah
disediakan oleh Bapa Surgawi. Bapa mau kita bergantung
sepenuhnya dan mempercayakan hidup kita dalam bimbinganNya.
Tuhan selalu merindukan kita dan Ia mau berkomunikasi dengan
kita setiap hari. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Bapa
Surgawi. Jika hidup kita dilingkupi oleh kasih itu, maka persoalan
sebesar apapun yang kita alami, kita tidak akan patah semangat
dan putus asa. Kita akan mampu berdiri melawan intimidasi iblis
yang mau menjatuhkan kita.

DEKLARASI: Amsal 14:26:” Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang
besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anakNya”.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

MINGGU

JAWABAN DOA

DEKLARASI: Amsal 24:21:”hai anakku, takutilah Tuhan & Raja,
jangan melawan terhadap kedua-duanya”.

RENUNGAN : 1 Raja-Raja 18:20-46.

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
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TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?

DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

CAYA

DEKLARASI: Yakobus 5:16b.: “Doa orang yang benar, bila dengan yakin
didoakan, sangat besar kuasanya”

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini
setelah merenungkan firman Tuhan ?
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Pada waktu Elia ada di gunung Karmel, ia menunjukkan kepada bangsa Israel
bahwa Tuhan bangsa Israel adalah Tuhan yang menjawab doa. Nabi-nabi Baal
berdoa kepada dewa-dewa mereka agar api turun dari langit tetapi tidak terjadi
apa-apa. Elia hanya berdoa sekali kepada Tuhan agar api turun dari langit
membakar korban persembahan yang telah disiapkan dan Tuhan langsung
mengabulkan doanya. Elia berani menantang dewa Baal karena ia yakin
bahwa Tuhan yang dia percayai sanggup melakukan perkara yang mustahil
bagi manusia. Dari kisah Elia ini, kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan
senang menjawab doa-doa yang berani dan penuh iman. Kita harus percaya
bahwa Tuhan selalu ingin menjawab doa kita dan mau memberikan yang
terbaik untuk hidup kita. Jangan pernah putus asa dan berhenti berdoa sampai
doa kita dijawab oleh Tuhan.
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RCAYA

RENUNGAN : Mazmur 23.
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PEMELIHARAAN TUHAN
RENUNGAN : Matius 6:25-34.

RENUNGAN : Roma 8:14-17.

Kehidupan yang semakin tidak mudah dan hal-hal buruk yang sedang terjadi
di dunia saat ini membuat banyak anak Tuhan merasa khawatir dan takut.
Alkitab mengatakan bahwa bunga dipadang dan burung di udara Tuhan
pelihara apalagi kita yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi.
Kekhawatiran seringkali membuat iman kita menjadi lemah dan tidak percaya
bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara hidup kita. Apabila kita kehilangan
iman maka kita hanya akan bergantung pada manusia dan kemampuan diri
sendiri. Untuk itu perlu banyak memperkatakan Firman Tuhan yang berisi janjijanji pemeliharaan Tuhan. Serahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan
dan percaya kepadaNya. Mazmur 23 menjamin bahwa meski kita ada dalam
lembah kekelaman sekalipun, gada dan tongkat Tuhan selalu menjagai kita.

Menjadi ahli waris Kerajaan Allah bukan berarti otomatis anak-anak Tuhan
menjadi kaya raya dan hidup tanpa masalah. Pada waktu kita menjadi ahli
waris Kerajaan Allah, maka kehidupan kekal yang dulunya bukan milik kita
menjadi milik kita. Demikianpun dengan damai sejahtera, sukacita Ilahi,
perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Selain itu, pengurapan dan kuasa
Tuhan juga diberikan kepada kita. Banyak anak Tuhan yang tidak tahu bahwa
ia adalah ahli waris Kerajaan Allah sehingga terus menerus hidup dalam
kekalahan, tidak berhenti bergumul dengan berbagai masalah kehidupan dan
takut melawan iblis. Bayangkan apa yang akan terjadi di dunia ini jika semua
anak-anak Tuhan mengerti dan menggunakan haknya sebagai ahli waris
Kerajaan Allah. Dunia akan melihat adanya damai sejahtera, sukacita, mujizat
dan kuasa Tuhan yang dapat menarik orang-orang untuk percaya kepada
Yesus.

DEKLARASI: 1 Petrus 5:7:”Serahkanlah segala kekuatiranmu
kepadaNya,sebab Ia yang memelihara kamu”

DEKLARASI: Yakobus 2:5:” Dengarkanlah, hai saudara2 yang kukasihi!
Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini
untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris Kerajaan yang telah
dijanjikanNya kepada barangsiapa yang mengasihi Dia ?

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

JUMAT
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PEKERJAAN BESAR
RENUNGAN : Yohanes 14:7-13.
Seringkali pada waktu seseorang percaya Yesus sebagai Tuhan dan
Juruslamatnya, orang itu sangat meggebu-gebu untuk melayani Tuhan.
Rintangan apapun dan berapapun harganya tidak akan membuat orang
itu mundur. Sayangnya semangat menggebu-gebu ini seringkali menjadi
hilang sejalan dengan waktu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu selalu
mengingatkan diri sendiri bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita bukanlah
hanya untuk keselamatan itu saja. Tetapi ada panggilan khusus untuk
melakukan pekerjaan besar agar banyak jiwa lain yang diselamatkan. Jangan
puas dengan hanya berdiam diri atau melakukan suatu pelayanan dengan
skala kecil, tetapi mari kita ijinkan Tuhan untuk memperluas pelayanan kita.
Jika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang
lebih besar. Kita akan dapat melakukannya tidak dengan kekuatan sendiri,
tetapi dengan urapan dan kuasa Tuhan.
DEKLARASI: Mazmur 145:4: ”Angkatan demi angkatan akan memegahkan
pekerjaan-pekerjaanMu dan akan memberitakah keperkasaanMu ”.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

TUHAN TURUT BEKERJA
RENUNGAN: Roma 8:18-30.
Banyak anak Tuhan yang merasa tidak memerlukan Tuhan pada waktu
keadaan berjalan dengan baik. Tetapi mulai berteriak kepada Tuhan pada
waktu ada dalam masalah dan tekanan. Orang yang seperti ini tidak
sepenuhnya melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Perlu kita sadari bahwa
ditengah keadaan dunia yang semakin kacau dan tidak ada harapan ini, perlu
untuk melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus minta
Roh Kudus untuk menuntun, mengarahkan dan memberikan hikmat setiap
hari. Selain itu, banyak masuk dalam hadirat Tuhan dan bersekutu dengan Dia
melalui pembacaan Alkitab, doa, pujian dan penyembahan. Kita akan hidup
dengan tenang apabila kita tahu bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai dan
membentengi hidup kita. Meski kadang kala terjadi hal-hal yang tidak baik, hati
kita percaya bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan karena Tuhan
ada bersama kita.
DEKLARASI: Yesaya 46:4a: “ Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai
masa putih rambutmu Aku menggendong kamu “.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

