SABTU

BESAR DAN PERKASA
RENUNGAN : Mazmur 23 : 1 - 6
Sebagai seorang gembala domba, ada masanya Daud harus bermalam
di padang bersama domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik
Daud berjaga-jaga atas domba-dombanya. Dia berjalan berkeliling di
sekitar domba-dombanya. Saat Daud berjalan di kegelapan malam,
Daud menyanyikan Mazmur 23 sebagai pujian kepada Tuhan. Mungkin
sebenarnya jauh di dalam hati Daud, ada rasa takut karena dia berada
di dalam gelap, namun Daud tidak membesar-besarkan rasa takut dan
kuatirnya. Sebaliknya Daud mengagungkan Tuhan untuk membangun
kepercayaannya. Mungkin hari ini engkau mendapati dirimu ada dalam
keadaan takut atau bingung atau kesepian atau sendirian. Pujilah
Tuhan. Jangan besarkan masalah kita, besarkan Tuhan. Besarkan
Tuhan lewat pujian dan deklarasi Firman. Ada jaminan penyertaan dan
penghiburan Tuhan dalam hidup kita.

DEKLARASI: Yeremia 10 : 6 : Tidak ada yang sama seperti Engkau
, ya Tuhan! Engkau besar dan namaMu besar oleh keperkasaan.

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

MINGGU

PENGHARAPAN PASTI
RENUNGAN : Yosua 1 : 1-6
Setelah Musa mati, Tuhan mengangkat Yosua untuk menjadi pemimpin
atas Israel. Yosua masih muda saat itu dan dia harus memimpin bangsa
Israel, bangsa yang besar untuk masuk ke tanah perjanjian. Yosua
tahu betul, untuk masuk ke tanah perjanjian mereka harus menghadapi
banyak pertempuran. Setiap jengkal tanah di tanah perjanjian harus
mereka rebut melalui pertempuran. Tuhan sangat tahu situasi yang
Yosua harus hadapi. Itulah sebabnya Tuhan memberi janji kepada
Yosua bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan
Yosua. Setiap pertempuran yang Yosua harus hadapi berakhir dengan
kemenangan. Tuhan memegang janjiNya kepada Yosua, sampai Yosua
dan bangsa Israel menduduki tanah perjanjian. Kalau engkau sedang
menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu hari-hari ini, percaya
saja! Tuhan yang kita percayai akan menggenapi janjiNya dengan
sempurna.
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SENIN

JALAN, KEBENARAN & HIDUP
RENUNGAN : Yohanes 14 : 1 - 6
Dalam kita menjalani hidup betapa sering kita dengar bahwa hidup itu
berat, banyak pergumulan yang harus dijalani, banyak tantangan dan lain
sebagainya. Karena seringnya kita dengar hal-hal itu tanpa kita sadari pikiran
dan hati kita terpola untuk setuju dengan hal itu. Firman Tuhan mengatakan
bahwa Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Sebagai orang yang percaya
hidup kita TIDAK terpola dari dunia. Benar, kita masih hidup di dunia ini
tetapi kita punya Tuhan yang besar, yang selalu mampu membuat jalan
keluar dalam masalah hidup kita. Kadang kita masih membuat pilihan yang
salah tetapi setiap kali kita datang kepada Yesus dan mengakuinya, Dia
selalu menuntun kita pada kebenaranNya. Dan ada saatnya pergumulan itu
membuat kita “seperti mau mati rasanya” tetapi Yesus berkata “Aku sudah
mati untuk kamu..Aku sudah mengalahkan maut..Aku pemenang dan kamu
lebih dari pemenang !“
DEKLARASI: Ibrani 13 : 6 : Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata: “
Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak akan takut…”
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

YOHANES 14:6

DEKLARASI: Roma 5 : 5 : Dan pengharapan tidak mengecewakan,
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita.
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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MENGENAL TUHAN

SELASA

KASIH TUHAN

KAMIS

MAHA TAHU

RENUNGAN : Yohanes 3 : 13 – 17, Yosua 10:1-15

RENUNGAN : Yeremia 1 : 4 - 8

Pada saat Tuhan ada di pihak Yosua dan bangsa Israel, tidak ada bangsa di
dunia ini dapat mengalahkan mereka. Tuhan kita itu dahsyat! Dia mengatur
saat dan waktu, Dia menciptakan dunia dengan segala isinya. Dia tenangkan
angin ribut dan gelombang, Dia merubah air jadi anggur. Alkitab menuliskan
banyak mujizat yang Yesus Tuhan kita lakukan. Tetapi Tuhan kita tidak hanya
memiliki “kedahsyatan” dalam diriNya, Dia juga memiliki “cinta yang besar”.

Tidak ada sesuatupun yang mengejutkan Tuhan di dunia ini. Tidak ada
suatupun yang kebetulan terjadi dalam hidup manusia yang Tuhan tidak
ketahui sebelumnya. Dia tahu dan kenal dengan apapun dan siapapun di
dalam dunia ini dari awal sampai akhir. Tuhan mengenal kita sebelum kita
dibentuk di rahim ibu kita. Itu berarti kejadian kita bukan kebetulan, kejadian
kita ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan tahu apapun yang akan terjadi
dalam hidup kita sehari lepas sehari, dan apapun yang Tuhan rancangkan
itu baik dan sempurna. Hari ini jalani hidup dengan satu keyakinan bahwa
tidak ada yang akan mengejutkan Tuhan sehingga Ia kehabisan cara untuk
menolong kita. Tuhan mengenal kita, dan sebelum kita bangun pagi hari, Dia
sudah siapkan segala hal yang kita perlukan untuk sepanjang hari ini.

Tuhan mengasihi umat-Nya dan Dia ingin membebaskan manusia.
Kekuatan cinta Tuhan itu sama dahsyatnya dengan kedahsyatan
mujizat yang Tuhan lakukan. Kehidupan, kema�an dan kebangkitan
Yesus adalah buk� kuat bahwa Allah mengasihi kita. Allah Bapa
mengasihi dunia ini sehingga Dia mengutus Yesus ke dalam dunia,
bukan untuk menghakimi, namun untuk mengasihi, menebus dan
menyelamatkan siapa saja yang percaya kepadaNya.

DEKLARASI: Yesaya 43:4: Oleh karena engkau berharga di mataKu dan
mulia & Aku ini mengasihi engkau..
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan?

DEKLARASI: Mazmur 63:4: Sebab kasih setiaMu lebih baik dari hidup; bibirku
akan memegahkan Engkau

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
RABU

KERAJAAN SORGA

PERLINDUNGAN TUHAN

RENUNGAN : Matius 15 : 15 – 19, Roma 8:28

RENUNGAN : Mazmur 4 : 7 – 9

Tuhan menciptakan manusia dengan memberi kebebasan untuk memilih.
Tuhan tidak menciptakan manusia sebagai robotnya Tuhan. Itu sebabnya
hidup selalu diwarnai dengan pilihan. Saat kita percaya kepadaNya, Tuhan
memberi kita kunci Kerajaan Sorga. Di dalam Kerajaan Sorga ada segala hal
yang baik, sempurna dan mulia. Mengapa Tuhan mau memberi kita kunci
Kerajaan Sorga? Karena Tuhan mau kita mendapat yang baik dan sempurna
dan mulia. Pilihan tertuju kepada kita apakah kita mau menggunakan
kunci itu atau tidak. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa tidak akan ada
gelombang ataupun air mata dalam hidup. Namun Dia berjanji semua akan
mendatangkan kebaikan yang sempurna dan mulia bagi mereka yang
mengasihi Tuhan. Walau masalah masih ada, meskipun pergumulan belum
terselesaikan, tetapi pilihlah untuk tetap berbahagia dan bersukacita dalam
Tuhan.

Amsal 29 : 25 mengatakan, takut akan orang mendatangkan jerat, tetapi siapa
percaya kepada Tuhan, dilindungi. Ada banyak hal dalam hidup yang berusaha
menjerat kita supaya kita terperangkap di dalamnya. Sebagai manusia, dengan
kekuatan kita sendiri kita tidak akan cukup kuat untuk memenangkan setiap
pertempuran hidup dan mengalahkan setiap tantangan. Jika kita menaruh
percaya kepada manusia dan bukan kepada Tuhan, satu saat kita akan kecewa

dan pada akhirnya akan terjerat. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan adalah

Satu-satunya yang dapat kita andalkan. Tuhan itu perlindungan kita. Dia
menggenggam kita di telapak tanganNya supaya kita aman. Kalau Allah
memegang kita, �dak akan ada kekuatan lain dalam dunia ini yang
dapat membuka tangan perlindungan Allah untuk kita.
DEKLARASI: Yesaya 49 : 16 : Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak
tanganKu; tembok-tembokmu tetap di ruang mataKu.
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

DEKLARASI: Filipi 4:4: Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan! Sekali
lagi kukatakan: Bersukacitalah!
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

