SABTU

SETIA SAMPAI AKHIR
RENUNGAN : 2 Timotius 4 : 5 - 8
Seringkali kita mendengar pepatah ‘langkah pertama penting,
tetapi langkah akhir yang menentukan’. Dalam pertandingan iman,
membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat
sangat penting. Tetapi tidak kalah pentingnya juga cara kita menjalani
hidup percaya kita kepada Tuhan sehari-hari sampai mencapai
garis akhir hidup kita. Dalam Yohanes 6, Yesus memberi makan
5000 orang. Dituliskan setelah kejadian itu banyak orang kagum
dan heran dan percaya kepada Yesus karena mujizat itu. Tetapi
dengan berjalannya waktu, tidak semua orang-orang itu setia sampai
akhir dalam percayanya. Ada diantara mereka mundur karena tidak
beriman lagi. Ada juga yang karena tidak melihat mujizat lagi. Ada
juga yang mundur karena bosan dan lebih memilih untuk bersungutsungut. Untuk dapat setia sampai akhir kita perlu kasih mula-mula dan
semangat yang terus menyala serta kepenuhan Roh Kudus.
DEKLARASI: Wahyu 2 : 10b ; …Hendaklah engkau setia sampai
mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

MINGGU

MENANTIKAN TUHAN
RENUNGAN : Mazmur 42 : 1 - 6
Apakah hari-hari ini kita sedang menantikan jawaban Tuhan dalam
hidup kita? Firman Tuhan mengajarkan, saat kita menantikan Tuhan
kita harus terus berjalan maju sambil menabur benih. Maksudnya
jangan hanya berdiam diri serta mengasihani diri sendiri. Bangkitkan
iman saat kita menanti jawaban Tuhan. Perkatakan Firman dan
lakukan persiapan untuk menerima jawaban Tuhan. Milikilah pikiran
yang positif. Sama seperti seorang ibu yang sedang mengandung
anaknya, ibu itu pasti berpikir dia tidak akan selamanya mengandung.
Satu saat dia akan melahirkan anaknya. Dan saat dia mengandung
untuk menanti kelahiran anaknya, ibu itu melakukan persiapan untuk
segala sesuatu yang akan dibutuhkan saat anak itu lahir. Sikap yang
sama kiranya kita miliki juga. Nantikanlah Tuhan dengan percaya
bahwa suatu saat Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita.
DEKLARASI: Ibrani 6 : 12 ; Agar kamu jangan menjadi lamban,
tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran
mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah.
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
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SENIN

BERBUAH
RENUNGAN : Yohanes 15 : 1 - 8
Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat pribadi, Firman
Tuhan menuliskan bahwa kita itu seperti ranting yang terikat dengan pokok
anggur. Kehidupan dan pertumbuhan ranting anggur itu tergantung
pada keterikatannya kepada pokok anggur. Hal ini berbicara tentang
relationship (hubungan) kita dengan Tuhan Yesus. Saat kita
menerima Yesus sebagai Juruselamat, kita terikat hubungan dengan
Yesus Kristus. Ikatan ini supaya kita menghasilkan buah-buah
kehidupan yang sama seperti karakter Yesus. Tuhan Yesus rindu
kita menghasilkan buah yang dapat dinikmati dan memberkati
orang yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini nama Tuhan
Yesus akan dipermuliakan. Tanpa hubungan yang baik
dengan Tuhan Yesus, mustahil kita menghasilkan buah
yang sepadan dengan karakter Yesus.
DEKLARASI: Yohanes 15 : 8 : Dalam hal inilah

Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu
berbuah banyak dan dengan demikian
kamu adalah murid-murid-Ku

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

KENAKAN TUHAN YESUS

KAMIS

BERSYUKUR

RENUNGAN : Roma 13 : 11 - 14

RENUNGAN : Mazmur 100

Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hal yang Tuhan lakukan untuk mereka
adalah membuat pakaian dan mengenakannya kepada mereka ( Kejadian 3
: 21 ). Hal yang sama juga berlaku untuk setiap kita. Kita perlu “berpakaian
rohani”. Yaitu kita harus berpakaiankan Tuhan Yesus dalam hidup kita seharihari. Kenakan Yesus dalam pikiran dan hati kita maksudnya adalah kita
‘berpakaiankan’ Firman Tuhan. Lindungi setiap akses yang masuk dalam
pikiran kita dengan Firman Tuhan. Lindungi pendengaran kita dari hal-hal yang
negative dengan banyak mendengar Firman Tuhan. Lindungi penglihatan kita
dengan hanya melihat hal-hal yang diperkenankan Tuhan. Lindungi mulut kita
untuk memperkatakan perkataan yang sia-sia dengan deklarasi Firman. Saat
kita mengenakan Yesus dalam hidup kita maka kita akan terlindung dari segala
macam tantangan dan kita akan mengalami kemenangan.

Mudah untuk bersyukur saat semua ada dalam keadaan yang baik atau
seperti yang kita harapkan. Tetapi Mazmur 100 ditulis sebagai mazmur
korban syukur, maksudnya nyanyian atau mazmur yang dinaikkan walaupun
dalam keadaan yang tidak baik. Dengan nyanyian syukur dan pujian, kita
percaya bahwa kita akan menang. Ingat kisah bangsa Israel saat mereka
mengalahkan kota Yerikho (Yosua 6). Tuhan perintahkan mereka berjalan
mengelilingi tembok itu selama 6 hari. Tetapi pada hari ke 7 saat mereka
mengelilingi tembok Yerikho mereka harus melakukannya dengan bersorak
sorai dan meniup sangkakala. Firman Tuhan tidak menulis bahwa umat
Israel harus bersorak sorai setelah tembok Yerikho runtuh namun sebelum
Tuhan runtuhkan tembok itu. Nyanyian syukur dan pujian kepada Tuhan itu
dahsyat kuasanya karena hal itu dapat menghancurkan “tembok” persoalan
dan pergumulan kita.

DEKLARASI: Roma 13 : 12b ; Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan
-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang !

DEKLARASI: Mazmur 92 : 2 ; Adalah baik untuk menyanyikan syukur
kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan mazmur bagi namaMu , ya Yang
Mahatinggi

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

RASA CUKUP

JUMAT

BERUBAH

RENUNGAN : Mazmur 18 : 1-4

RENUNGAN : Yesaya 43 : 18 - 21

Dalam Mazmur yang Daud tuliskan banyak kali dia ungkapkan kekaguman, kasih
dan penghargaannya kepada Tuhan. Mengapa Daud mengatakan segala hal
yang baik tentang Tuhan? Sebab Tuhan itu sungguh baik dan mengagumkan.
Tetapi lebih dari itu, karena Daud merasa “cukup” dengan Tuhan yang dia
percayai. Rasa “cukup” itu yang membuat Daud tidak menginginkan hal yang
lain atau pribadi yang lain dalam hidupnya. Rasa “cukup” itu juga yang membuat
Daud sangat mencintai dan menghargai Tuhan dalam hidupnya, tidak perduli
apapun yang dia hadapi. Rasa “cukup” itu membuat Daud stabil dengan imannya
kepada Tuhan. Hari ini mari renungkan apa ukuran kepuasan atau kecukupan
hidup kita. Apakah financial ukuran kecukupan kita? Apakah keberhasilan karier
ukuran kecukupan kita? Atau apakah Tuhan ukuran kecukupan hidup kita ?

Perubahan adalah hal yang sangat sulit dihadapi oleh siapapun. Salah
satu alasan mengapa kita tidak suka perubahan karena kita sudah merasa
nyaman dan terbiasa dengan keadaan kita. Kita terbiasa dengan lingkungan
hidup kita, dengan teman-teman, dengan pekerjaan dan lain sebagainya.
Meskipun kita belum ada dalam keadaan yang terbaik untuk ukuran kita, kita
mau menerimanya hanya karena terbiasa dengan keadaan itu dan enggan
untuk memulai sesuatu yang baru. Firman Tuhan mengajar kita, Tuhan
sedang membuat sesuatu yang baru untuk masa depan kita. Dan masa
depan yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita jauh lebih indah dari apa yang
kita nikmati sekarang ini. Saat kita tidak mau berubah, kita akan terjebak
dengan kenangan karya Tuhan di masa lalu. Pada akhirnya kita tidak akan
mengalami berkati Tuhan yang sepenuhnya.

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

DEKLARASI: 2 Korintus 5 : 17 ; Jadi siapa yang ada di dalam Kristus , ia
adalah ciptaan baru; yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru
sudah datang.
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

