SABTU

TANAH PERJANJIAN
RENUNGAN: Mazmur 89
Ketaatan membawa kita kepada “tanah perjanjian”. Tanah perjanjian
selama kita hidup di dunia ini adalah penggenapan janji-janji Tuhan
dalam hidup kita. Ketaatan adalah pilihan. Jadi kunci untuk taat hanya
satu kata yaitu MAU. Supaya tahu apa yang harus ditaati, kita harus
membaca Firman Tuhan setiap hari. Kita harus mengisi manusia
batiniah kita dengan Firman Tuhan karena manusia batiniah kitalah
yang mengontrol manusia lahiriah kita. Setelah kita mengetahui
kebenaran Firman Tuhan, langkah berikutnya adalah mau melakukan
Firman itu. Orang yang melakukan Firman Tuhan akan menerima
buah dari perbuatannya yaitu menerima janji-janji Tuhan yang dasyat
dan luar biasa. Ada janji berkat, kesembuhan, pemulihan, damai
sejahtera, pembelaan Tuhan, jalan keluar, perlindungan dan mujizat.
DEKLARASI: Mazmur 89:35: ”Aku tidak akan melanggar
perjanjianKu, dan apa yang keluar dari bibirKu tidak akan Kuubah“.
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

BERKENAN KEPADA TUHAN
RENUNGAN: Matius 3:13-17.
Perjuangan Tuhan Yesus selama Ia ada di dunia bahkan sampai mati di atas
kayu salib bukanlah hal yang mudah. Tuhan Yesus dimusuhi dan difitnah
oleh para ahli Taurat dan orang Farisi atas pengajaran-pengajaran yang Ia
berikan. Bahkan Ia disebut pengikut iblis karena dapat menyembuhkan orang
sakit dan mengusir setan. Sepanjang perjalananNya menuju bukit Golgota,
Ia dicambuk dan diludahi. Karena ketaatan Tuhan Yesus untuk melakukan
kehendak Bapa yaitu mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh isi
dunia, maka Tuhan Yesus sangat ditinggikan dan dimuliakan oleh Bapa di
Surga. Ketaatan kita kepada Tuhan membuat perkenanan Tuhan turun atas
hidup kita. Jika Tuhan berkenan maka mujizat, penyertaan dan perkara besar
akan kita terima sepanjang hidup kita.
DEKLARASI: Matius 3:17: Lalu terdengarlah suara dari Sorga yang
mengatakan: “Inilah Anak yang Kukasihi, kepadaNya Aku berkenan”.

MINGGU

IBLIS LARI

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

RENUNGAN: Yakobus 4

DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

Yakobus 4:7 diawali dengan kata “tunduklah kepada Allah”. Di dalam
kata ini tersirat arti hormat, takut dan taat. Setelah “tunduk kepada
Allah” dilakukan, maka seseorang baru dapat melawan iblis dan iblis
akan lari dari orang itu. Jadi ketaatan adalah salah satu unsur yang
penting untuk melawan iblis. Banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya
selalu jadi bulan-bulanan iblis karena meski orang Kristen tapi tidak
hidup dalam hormat, takut dan taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan
adalah menjalani hidup sesuai dengan perintah dan Firman Tuhan.
Jangan hanya memilih Firman yang mana yang mau ditaati dan yang
mana yang hendak dilanggar. Ketaatan yang Tuhan kehendaki adalah
ketaatan yang mutlak, 100%. Jika kita taat sepenuhnya kepada Tuhan
dan FirmanNya, maka tanpa diusirpun iblis akan lari dari kehidupan
kita.
DEKLARASI: Yakobus 4:7:” Karena itu tunduklah kepada Allah, dan
lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu”.
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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BUAH

K E TA ATA N

SELASA

TERHINDAR DARI BAHAYA

KAMIS

RENUNGAN: Mazmur 23.

RENUNGAN: Yohanes 14:15-31.

Keadaan dunia saat ini begitu mengerikan. Banyak terjadi penculikan,
pembunuhan, kecelakaan, bencana alam dan sebagainya. Seseorang bisa saja
masih hidup sehat walafiat hari ini, tetapi besok sudah tidak ada lagi karena
mengalami hal-hal tersebut. Hanya ada satu tempat yang aman dan tidak
tergoncangkan yaitu Kerajaan Allah. Untuk hidup dalam Kerajaan Allah, kita
harus hidup dekat dengan Tuhan sebagai pemilik Kerajaan itu. Selain itu, kita
harus taat dan berjalan bersama Tuhan setiap hari dan melandasi kehidupan
dengan Firman Tuhan. Firman Tuhan yang dilakukan dalam keadaan baik
maupun tidak baik akan melindungi dirinya dari kesulitan dan mara bahaya.
Jadikan Tuhan Yesus sebagai Gembala yang akan memimpin kehidupan kita
kepada air yang tenang, padang yang berumput hijau serta menjaga kita dari
malapetaka. Bahkan Ia akan melawan musuh-musuh kita.

Damai sejahtera yang tidak dapat dipengaruhi oleh persoalan, pergumulan
hidup, sakit penyakit dan keadaan yang tidak baik adalah damai sejahtera
yang berasal dari Tuhan. Hanya damai sejahtera Tuhan yang dapat
melampaui akal pikiran manusia dan tidak dapat dicuri oleh apapun juga
termasuk iblis. Damai sejahtera Tuhan akan diam dalam hati anak-anak
Tuhan yang taat kepada Tuhan dan FirmanNya. Tanpa adanya damai
sejahtera, hidup seseorang tidak akan pernah tenang dan bersuka cita.
Akibatnya, orang ini akan mencari ketenangan dan penghiburan dari hal-hal
yang bersifat keduniawian dan akhirnya jatuh dalam berbagai dosa. Inilah
yang menjadi kehendak iblis yaitu mencuri dan membinasakan manusia
sebagai umat ciptaan Allah yang tertinggi.
DEKLARASI: Yohanes 4:27b: “Damai sejahteraKu Kuberikan kepadamu,
dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
Janganlah gelisah dan gentar hatimu“.

DEKLARASI: Mazmur 23:4: ”Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku: gadaMu dan tongkatMu,
itulah yang menghibur aku ”.

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

JUMAT
RABU

TENTERAM DAN DAMAI

DIBERKATI

TERHINDAR DARI DOSA

RENUNGAN: Yesaya 1:10-20.

RENUNGAN: Kejadian 4:1-16.

Pada masa nabi Yesaya, Tuhan jijik terhadap korban-korban yang
dipersembahkan oleh bangsa Israel, karena meskipun mempersembahkan
korban, mereka tetap hidup dalam dosa. Bagi Tuhan, lebih baik hidup
dalam kebenaran daripada segala macam persembahan yang diberikan.
Selanjutnya, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa untuk memiliki
hidup yang berkenan dan diberkati Tuhan, maka bangsa Israel harus menurut
dan mendengar suara Tuhan. Jadi kunci untuk diperkenan dan diberkati
adalah apabila kita menurut dan mau mendengar. Tuhan memberikan
jaminan bahwa kita akan memakan hasil baik dari negeri dimana kita tinggal.
Dengan kata lain, ketaatan mendatangkan berkat Tuhan atas hidup kita.
Tuhan hanya menaruh kepercayaan dan berkat kepada orang yang taat
kepadaNya.

Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum
yang berjalan berkeliling untuk mencari mangsa yang siap ditelan (1 Petrus 5:8).
Itulah yang dialami oleh Kain. Ia marah dan cemburu kepada adiknya, Habel
karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahannya tidak
diterima. Karena marah dan panas hati yang merupakan celah bagi iblis untuk
menguasai Kain, maka kehendak iblis terjadi yaitu Kain membunuh Habel. Iblis
akan melakukan hal yang sama yaitu terus mencari kesempatan untuk membuat
anak-anak Tuhan berbuat dosa. Tetapi iblis tidak akan berhasil mempengaruhi
anak-anak Tuhan yang hidup dalam ketaatan. Oleh sebab itu taatlah selalu akan
perintah Tuhan dan jalani kehidupan ini sesuai kebenaran Firman Tuhan, maka
kita akan terhindar dari panah api si jahat dan dosa yang membinasakan.
DEKLARASI: Kejadian 4:7b: ”Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah
mengintip didepan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus
berkuasa atasnya“.
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

DEKLARASI: Yesaya 1:19: ”Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka
kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu”.
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

