SABTU

TIDAK BERLAMBAT-LAMBAT
RENUNGAN: Kejadian 19 : 12 – 17
Kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam
hidup adalah untuk kebaikan kita. Tetapi seringkali tanpa kita sadari,
kita tidak segera menanggapi apa yang Tuhan sampaikan untuk kita,
seperti yang dilakukan oleh Lot dan keluarganya. Lot tahu bahwa Tuhan
akan memusnahkan kota tempat dia tinggal karena kejahatan Sodom
dan Gomora sudah memuakkan Tuhan. Tuhan ingin mengasihani dan
menyelamatkan serta memberi tempat yang lebih baik untuk Lot. Tapi Lot
berlambat-lambat untuk keluar dari Sodom. Untung Tuhan mengutus dua
malaikat untuk segera menarik tangan keluarga Lot supaya mereka dapat
diselamatkan. Hari ini mari kita peka dengan setiap kesempatan yang
Tuhan bukakan untuk kita. Jangan berlambat-lambat menuruti Tuhan.
Sekarang ini masanya kita berlari-lari dengan Tuhan. Arahkan pandangan
kita ke depan dan fokus kepada Tuhan,
DEKLARASI: Mazmur 119 : 60 : Aku bersegera dan tidak berlambatlambat untuk berpegang pada perintah-perintahMu.
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

MINGGU

INTIM DENGAN TUHAN
RENUNGAN: Mazmur 25: 12 - 15
Semua tokoh di dalam Firman Tuhan sudah membuktikan bahwa bila
manusia mau bergaul intim dengan Tuhan maka mereka pasti berhasil
dalam hidupnya. Tidak perduli banyak pergumulan dan proses yang
harus dihadapi tetapi mereka selalu berhasil dan berkemenangan. Nuh
diselamatkan dari air bah karena dia hidup bergaul dengan Tuhan.
Henokh hidup intim dan bergaul dengan Tuhan dan dia diangkat oleh
Tuhan. Ishak bergaul dengan Tuhan dan dia diberkati dengan luar biasa
di negeri asing. Abraham bergaul sangat intim dengan Tuhan dan Tuhan
memberikan Ishak kepadanya. Yosua dan Kaleb bergaul intim dengan
Tuhan dan mereka mengalami kekuatan Tuhan dan sampai usia tua
mereka dapat mewarisi tanah perjanjian. Daud bergaul karib dengan
Tuhan dan Tuhan membuat hidupnya sangat berhasil. Apabila kita mau
berhasil dan berkemenangan dalam hidup mulailah membangun keintiman
dengan Tuhan.
DEKLARASI: Roma 10: 11 : … “Barangsiapa yang percaya kepada Dia,
tidak akan dipermalukan.”
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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PERCAYA
RENUNGAN: Mazmur 40 1-6
Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud sangat
mempercayai Tuhan dalam segala sesuatu di dalam hidupnya.
Dalam setiap pilihan hidupnya, ia selalu bertanya kepada Tuhan dan
menuruti apapun yang Tuhan katakan kepadanya tanpa berbantah.
Kita juga punya pilihan yang sama seperti Daud. Apakah kita mau
menaruh percaya kepada Tuhan dalam menjalani hidup ini atau
tidak? Saat kita memilih untuk menaruh percaya kepada Tuhan, kita
akan memiliki damai sejahtera, sukacita dan harapan yang pasti
dalam hidup. Karena kita yakin bahwa jawaban akhir dari setiap
persoalan kita adalah kemenangan dan kebaikan. Itu sebabnya
Daud berkata “Berbahagia orang yang menaruh percaya kepada
Tuhan” dan Daud sudah membuktikan hal itu dalam hidupnya.
DEKLARASI: Korintus 1 : 10b : …kepadaNya kami menaruh
pengharapan kami, bahwa Ia akan
menyelamatkan kami lagi
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah
merenungkan firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

RAHASIA

HIDUP
BERKEMENANGAN

SELASA

BANGUN DARI TIDURMU

KAMIS

MENGUCAP SYUKUR

RENUNGAN: Amsal 6 : 6-11, Roma 13 : 11

RENUNGAN: Kolose 3 : 15 – 17 ; Kisah Para Rasul 28 : 15b

Manusia hidup hari-hari ini dituntut dengan banyak hal, misalnya kebutuhan
hidup, tanggung jawab, dan keinginan hati untuk bisa menjadi seperti orang
lain. Semuanya itu membuat manusia mengalami kelelahan jiwa dan juga
tubuh. Kelelahan yang seperti ini dapat mengaburkan rencana Tuhan dalam
hidup manusia. Kelelahan membuat manusia tidak ingin berbuat apa-apa
lagi, hanya ingin “tidur” saja. Firman Tuhan mengatakan, sekarang saatnya
“bangun dari tidur!” karena waktu kedatangan Tuhan sudah dekat! Perhatikan
keadaanmu, perhatikan hidupmu, kobarkan lagi api Tuhan dalam hidupmu,
kembali pada kasih yang mula-mula dan fokus kepada Tuhan lebih lagi! Itu
kunci kemenangan buat kita hari-hari ini. Hari-hari ini Tuhan akan mempecayai
kita lebih lagi dan akan membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor, Tuhan
akan mengangkat kita menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Karena itu jangan
“miss the moment”.

Bersyukur saat semua ada dalam keadaan yang baik sangat mudah dilakukan
dan hampir setiap orang dapat melakukannya. Tetapi Firman Tuhan mengajar
kita untuk bersyukur di dalam segala sesuatu. Baik atau tidak baik keadaannya.
Tuhan memiliki alasan, mengapa kita harus bersyukur senantiasa. Dalam
perjalanan pelayanan Paulus, dia mengalami banyak hal, hal baik dan hal
buruk. Ada waktu saat-saat Paulus merasa sangat lelah dalam pelayanannya,
tetapi dalam keadaannya itu Paulus tahu kemana dia dapat memperbaharui
kekuatannya. Paulus senantiasa datang kepada Tuhan dan mengucap syukur.
Saat Paulus mengucap syukur, Firman Tuhan menuliskan “lalu kuatlah hatinya”.
Ucapan syukur itu mendatangkan kekuatan. Sebaliknya keluh kesah itu
memerosotkan kekuatan dan melemahkan tulang (Mazmur 31:11).
DEKLARASI: Efesus 5 : 20 : Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu
dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita…

DEKLARASI: 1 Samuel 12 : 16 : Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah
perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini.

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

PAGAR PERLINDUNGAN TUHAN
RENUNGAN: Mazmur 5
Saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
Juruselamat maka saat itu juga Tuhan membangun pagar sekeliling hidup kita.
Tidak ada satupun kuasa dan kekuatan baik di langit dan di bumi yang mampu
menggoyahkan atau menghancurkan pagar Tuhan sekeliling kita. Ingat kisah
Ayub, dikatakan bahwa Tuhan membangun pagar sekeliling Ayub, sehingga
iblis tidak mampu menyentuh Ayub. Tidak ada suatupun yang kita hadapi dan
alami tanpa sepengetahuan Tuhan kita. Kuncinya untuk kita mengalami hidup
yang berkemenangan hari-hari ini adalah tinggal tetap dalam pagar anugerah
Tuhan. Jangan pernah keluar dari situ karena di situ ada kemenangan, jalan
keluar, kekuatan, mujizat, damai sejahtera dan jawaban-jawaban doa
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

JUMAT

MENCINTAI FIRMAN
RENUNGAN: Mazmur 119 : 97-106
Daud adalah salah satu contoh pribadi manusia yang sangat mencintai Tuhan
dan FirmanNya. Kita dapat melihat ekspresi cinta Daud dari tiap kata-kata di
kitab Mazmur yang ia tuliskan dan ungkapkan kepada Tuhan. Daud sangat suka
memegang dan mencintai Firman karena Firman itu menghidupkan jiwanya
(Mazmur 119 : 93), membuatnya lebih bijaksana (Mazmur 119 : 98), menuntun
hidupnya (Mazmur 119 : 105), dan Firman itu dapat dipercaya (Mazmur 119 :
86). Daud sangat menyadari kunci kemenangan hidupnya adalah Tuhan dan
FirmanNya. Jika saat ini kita berada dalam keadaan yang kalut karena keputusan
yang salah dalam hidup maka Firman itu akan membuat kita menjadi bijak dan
berakal budi. Apabila kita berada di persimpangan jalan dan tidak tahu harus
kemana, Firman akan menuntun kita. Apabila kita sedang mencari tempat untuk
menumpahkan segala kesusahan, Firman itu dapat dipercaya.
DEKLARASI: Mazmur 119 : 96 : Kulihat bahwa yang sempurna pun terbatas,
hanya perintah-Mulah yang sempurna. (Terjemahan Bahasa Sehari-hari)
TINDAKAN : Apakah tindakan yang akan saya ambil hari ini setelah merenungkan
firman Tuhan ?
DOA : Naikan doa-doa sesuai pimpinan Roh Kudus

