SABTU

PIKIRAN TUHAN
RENUNGAN: Filipi 2 : 5 – 11
Memusatkan pikiran pada perkara yang berkenan kepada Tuhan
senantiasa bukanlah hal yang mudah. Saat kita menghadapi
persoalan dan pergumulan hidup seringkali pikiran kita mudah
melayang-layang memikirkan segala kemungkinan yang dapat
terjadi, dan berusaha keras untuk mendapat semua jawaban dan
penyelesaiannya dengan segera. Bila yang terjadi tidak sesuai
dengan yang kita pikirkan atau harapkan seringkali hal itu membuat
kita menjadi gelisah,marah, sedih, kuatir, panik dan lain sebagainya.
Firman Tuhan mengajarkan supaya kita menaruh pikiran dan
perasaan Kristus kepada pikiran kita. Pikiran Kristus adalah pikiran
yang selalu rindu untuk menyenangkan BapaNya dan melakukan
kehendakNya. Pikiran Kristus itu pikiran yang positif, yang kudus ,
yang suci , yang baik, yang patut dipuji, yang tidak mementingkan
diri sendiri tetapi yang selalu mempunyai tujuan supaya Bapa
dipermuliakan.
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PENYERTAAN

DEKLARASI: I Korintus 2 : 16b ; Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus
MINGGU

TELINGA TUHAN
RENUNGAN: Mazmur 5 : 1 – 4 ; Mazmur 130 : 2
Dalam kitab Markus ada seorang buta yang bernama Bartimeus.
Dalam keadaannya yang buta, dia berseru-seru memanggil Yesus
untuk menarik perhatian Yesus. Bahkan saat orang-orang disekitarnya
mulai terganggu dengan seruannya, Bartimeus bukannya berhenti
memanggil Yesus namun dia berseru lebih keras lagi. Firman Tuhan
mengatakan bahwa pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk
mendengar. Telinga Tuhan itu selalu menaruh perhatian kepada
suara anak-anakNya. Tuhan kenal suara kita dan Dia tidak pernah
mengabaikan kita. Dia sedang menunggu saat yang tepat buat
kita. Kalau mungkin hari-hari ini kita sedang menantikan jawaban
Tuhan atas persoalan kita, kita sedang berseru-seru kepada Tuhan
dan sepertinya Tuhan tidak mendengarkan, kuatkanlah iman kita
dan percayalah kepada Firman Tuhan. Tuhan tidak tuli sebaliknya
telingaNya peka untuk mendengar setiap doa kita.
DEKLARASI: Amsal 15 : 29 ; Tuhan itu jauh daripada orang fasik,
tetapi doa orang benar didengarNya.
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

MATA TUHAN
RENUNGAN: Mazmur 33 : 18 – 22

TUHAN

Firman Tuhan mengatakan bahwa mata Tuhan tertuju
kepada mereka yang takut akan Tuhan. Mata Tuhan
bukanlah sepasang mata yang menghakimi atau yang
mencari-cari kelemahan atau kesalahan kita. Mata Tuhan
yang tertuju kepada kita adalah mata yang penuh kasih
dan cinta. Seperti mata seorang ibu yang memandang
anaknya. Seperti mata seorang kekasih memandang kepada
kekasihnya. Pandangan mata Tuhan itu meneduhkan hati
yang gelisah dan menghiburkan hati yang duka. Hari ini
jalani hidup dengan mantap. Apapun yang ada dihadapan
kita, hadapi dengan yakin karena mata Tuhan memandang
dan mengawasi kita dengan cinta. Mata Tuhan tidak pernah
terlelap dan selalu mengawasi kita setiap hari.
DEKLARASI: Yesaya 43:4: Oleh karena
engkau berharga dimataKu & mulia & Aku
ini mengasihi engkau
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan
saya ambil hari ini setelah merenungkan
firman Tuhan ?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan
Roh Kudus

SELASA

TANGAN TUHAN

KAMIS

JARI TUHAN
RENUNGAN: Mazmur 8 : 4,5 ; Mazmur 139 : 13 - 16

RENUNGAN: Yesaya 41 : 8-14

Firman Tuhan mengatakan bahwa langit, bulan dan bintang-bintang adalah
buatan jari Tuhan. Kita dapat membayangkan betapa kreatifnya Tuhan
membentuk satu persatu alam dengan segala isinya. Dalam kitab Mazmur,
Daud membandingkan alam semesta yang besar dan luas itu dengan
keadaan manusia yang sangat kecil. Tetapi dalam perbandingannya itu
Daud mendapati bahwa walau manusia sangat kecil, Tuhan juga bekerja
dengan jari-jariNya dengan sangat detail dalam menciptakan setiap manusia.
Daud menggambarkannya seperti seorang yang sedang menenun. Daud
juga begitu yakin dengan hari-hari hidupnya karena dia percaya Tuhan
menuliskan semuanya dengan jari-jariNya di dalam bukuNya. Hari ini jalani
hidup dengan percaya dan berpengharapan, karena Tuhan mengetahui harihari kita jauh sebelum kita dilahirkan. Semua sudah diketahui Tuhan. Jangan
takut , percaya saja !

Tangan Tuhan itu tangan yang kuat, tangan yang siap menopang saat kita
jatuh sehingga kita tidak sampai tergeletak. Tangan Tuhan adalah tangan
yang memberikan kemenangan bagi kita. Tuhan berjanji bahwa sampai masa
tua bahkan sampai putih rambut kita, Dia akan menggendong kita dengan
tanganNya yang kuat. Seperti tangan seorang ibu yang menggendong erat
bayinya sehingga kita akan merasa nyaman dan aman. Tidak perduli apapun
yang terjadi di sekeliling kita bahkan ditengah badai topan dan gempa
sekalipun, kita akan seperti bayi yang tidur nyenyak digendongan tangan
ibunya. Tangan Tuhan itu berkuasa untuk meninggikan dan tangan Tuhan itu
mampu melakukan keperkasaan, Mazmur 118 : 16
DEKLARASI: Mazmur 138 : 8 ; Tuhan akan menyelesaikannya bagiku ! …
janganlah Kautinggalkan perbuatan tanganMu !

DEKLARASI: Mazmur 139 : 14 ; Aku bersyukur kepadaMu oleh karena
kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benarbenar menyadarinya.

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
RABU

SUARA TUHAN

KAKI TUHAN

RENUNGAN : Yesaya 48 : 16 - 19

RENUNGAN: I Korintus 15 : 24 - 28

Markus mencatat saat Tuhan memperdengarkan suaraNya, maka angin dan
danau jadi tenang. Daud mencatat bahwa suara Tuhan itu dahsyat. Ayub
mengatakan bahwa suara Tuhan itu megah dan mengagumkan. Yesaya
menuliskan bahwa suara Tuhan itu mulia. Yoel menuliskan bahwa suara
Tuhan membuat langit dan bumi bergoncang. Betapa dahsyat, besar dan luar
biasa suara Tuhan kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa jika mendengarkan
suara Tuhan maka damai sejahtera dan kebahagiaan kita akan berlimpahlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Apakah kita ada
di persimpangan jalan hari-hari ini? Apakah kita sedang dalam pilihan yang
sulit? Apakah kita sedang butuh jawaban hidup hari-hari ini? Datang kepada
Tuhan, sampaikan doamu dan Tuhan akan “memperdengarkan suaraNya”
melalui Firman Tuhan, hamba Tuhan, ataupun situasi di sekitar kita.

Tempat kesukaan Maria adalah di kaki Tuhan. Karena disitulah tempat di mana
ia dapat mendengarkan Tuhan dan menceritakan keluhan hatinya. Saat Maria
mendengar Firman Yesus, dia duduk di kaki Tuhan. Saat dia sedih karena
saudaranya mati, dia tumpahkan kesedihannya di kaki Tuhan. Saat Maria
ingin memberi, dia menuangkan minyak narwastu di kaki Tuhan. Firman Tuhan
menyatakan bahwa di kaki Tuhan sudah ditaklukkan segala sesuatu. Dengan
lain kata, tidak ada yang lebih besar dan lebih tinggi dari Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan menjadi semua dan di dalam semua, 1 Korintus 15:28. Hari ini sebelum
menjalani hari lebih jauh, ambil waktu untuk datang terlebih dahulu di Kaki
Tuhan. Tempatkan Tuhan menjadi semua dan di dalam semua dan di atas semua
untuk hidup kita dan kita pasti alami kemenangan.
DEKLARASI: Efesus 1 : 22 ; Dan segala sesuatu telah diletakkanNya di bawah
kaki Kristus…
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

DEKLARASI: Ibrani 4 : 7b ; “Pada hari ini, jika kamu mendengar suaraNya,
janganlah keraskan hatimu! “
TINDAKAN: Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA: Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

