SABTU

PERHATIKAN PERINTAH TUHAN
RENUNGAN: Yesaya 48: 17-19
DEKLARASI: Matius 13: 23: Yang ditaburkan
di tanah yang baik ialah orang yang
mendengar firman itu dan mengerti, dan
karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat,
ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat
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TINDAKAN: Saya akan merenungkan firman
hari ini dan juga akan mulai melakukannya
sepanjang hari ini
DOA: Saya akan berdoa bagi teman-teman
maupun keluarga yang sedang di dalam
pergumulan agar Tuhan melepaskan mereka
dan memberikan keberhasilan bagi mereka

SENIN

SUKACITA ILAHI
RENUNGAN: Yohanes 15: 9 – 11, Nehemia
8: 11

MINGGU

PENGURAPAN ROH KUDUS
RENUNGAN: Mazmur 20
Untuk mengalami keberhasilan dan
kesuksesan di dalam hidup ini kita perlu
senantiasa diurapi oleh Roh Kudus. Roh
Kudus adalah kuasa yang Tuhan berikan
dalam hidup kita sehingga kita dapat
mengalami kemenangan-kemenangan.
Kita berhasil bukan karena kekuatan
dan kepandaian kita, namun karena Roh
KudusNya yang bekerja di dalam kita,
Zak 4 : 6. Daud sepanjang hidupnya
sebagai raja senantiasa memohon
pengurapan Roh Kudus untuk menuntun
dan memberikan kuasa sehingga
ia dapat memerintah bangsa Israel
dengan benar, Maz 51 : 11. Pada masa
pemerintahannya, bangsa Israel hidup
di dalam berkat Tuhan yang berlimpahlimpah. Sebaliknya dengan Saul, pada
waktu ia memerintah sebagai raja Israel,
hidupnya tidak di dalam pengurapan
Tuhan sehingga bangsa Israel
mengalami kekalahan besar melawan
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musuhnya Filistin, 1 Samuel 16: 14. Biarlah
kedua tokoh ini dapat menjadi pelajaran yang
berharga bagi kita hari ini untuk senantiasa
bergantung kepada pengurapan Roh Kudus
DEKLARASI: Zakharia 4: 6: Maka
berbicaralah ia, katanya: “Inilah firman
TUHAN kepada Zerubabel bunyinya: Bukan
dengan keperkasaan dan bukan dengan
kekuatan, melainkan dengan roh-Ku, firman
TUHAN semesta alam.
TINDAKAN: Saya akan berdoa dan
memohon Roh Kudus untuk memenuhi saya
hari ini dengan kuasaNya sehingga saya
akan mengalami keberhasilan sepanjang hari
ini
DOA: Saya akan berdoa bersama keluarga
dan memohon Roh Kudus untuk kembali
mengurapi keluarga kami dengan kuasaNya.

Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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HIDUP SUKSES

Apabila kita ingin hidup kita bahagia
dan sukses senantiasa maka kuncinya
adalah memperhatikan perintah-perintah
Tuhan. Bagaimana kita dapat mengetahui
perintah-perintahNya? Melalui firman
Tuhan yang kita baca dan renungkan
setiap hari. Pada saat kita mengetahui
perintah-perintahNya barulah kita dapat
melakukannya di dalam hidup kita. Orang
yang merenungkan dan melakukan
perintah dan firman Tuhan akan berhasil
di dalam hidupnya. Sebab firman Tuhan
itu akan memberikan kita hikmat untuk
melakukan segala sesuatu dengan benar.
Apabila kita melakukan firman Tuhan
dengan benar maka hidup kita akan mulai
berbuah, apa yang kita kerjakan akan
memberikan hasil 30 kali, 60 kali bahkan
100 kali lipat, Mat 13: 23. Semakin hari kita
akan semakin diberkati, semakin berhasil
dan berbahagia.
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Apakah yang membedakan sukacita yang
ditawarkan dunia dengan sukacita yang
berasal dari Tuhan sendiri? Kita semua
mengetahui bahwa sukacita yang diberikan
dunia adalah sementara sifatnya dan sangat
dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang
terjadi di sekitar kita. Seringkali kita menyadari
bahwa sukacita yang seperti itu sangat
tergantung dengan “mood” hati kita. Namun
sukacita yang berasal dari Tuhan itu sifatnya
kekal dan tidak terpengaruh sedikitpun
dengan situasi, kondisi maupun “mood” hati
kita. Di tengah-tengah badai yang sedang
kita hadapi sekalipun, apabila sukacita ilahi
itu ada di dalam hati kita maka kita dapat
melalui badai tersebut dengan hati yang
damai dan penuh ucapan syukur. Firman
Tuhan mengatakan bahwa pada waktu kita
bersukacita karena Tuhan maka Tuhan akan
memberikan apa yang diinginkan oleh hati
kita (Maz 37: 4). Rahasia hidup sukses adalah
apabila kita senantiasa bersukacita di dalam
Tuhan.
DEKLARASI: Filipi 4: 4: Bersukacitalah
senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi
kukatakan: Bersukacitalah!
TINDAKAN: Hari ini saya akan menyembah
Tuhan sampai saya merasakan Tuhan hadir
bersama dengan saya, kemudian saya
akan mengucap syukur karena hal itu yang
membuat hati saya bersukacita
DOA: Saya akan berdoa bagi VIP List (List
orang-orang yang belum mengenal Tuhan)
dengan tekun sampai hidup mereka dijamah
oleh Tuhan dan diselamatkan

SELASA

KAMIS

SUKACITA MEMBERI

KEBANGKITAN IMAN

Ayat bacaan: Matius 8: 1-4, 2 Korintus 9: 6-8

RENUNGAN: Roma 1: 16-17, Matius 19:
26

Hari ini Tuhan membukakan kembali
rahasia untuk kita mengalami hidup sukses
yaitu dengan menabur / memberi bagi
Tuhan. Firman Tuhan di dalam Luk 6: 38
mengatakan bahwa pada waktu kita memberi
bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberkati
kehidupan kita berlimpah-limpah bahkan
melebihi apapun yang telah kita berikan. 2
Kor 9: 8 mengatakan bahwa pada waktu
kita memberi, maka Tuhan akan senantiasa
mencukupi semua kebutuhan kita. Mat 8: 1-4
menceritakan mengenai seorang yang sakit
kusta yang dengan seketika disembuhkan
Tuhan. Pada waktu ia telah menjadi
sembuh, Yesus mengatakan kepadanya
untuk pergi dan memperlihatkan dirinya
kepada imam, Tuhan mengajar dia untuk
menghormati Tuhan. Namun selanjutnya
Yesus mengatakan kepadanya, bahwa ia
harus memberikan persembahan syukur
kepada Tuhan di dalam rumah Tuhan.
Kisah ini mengajarkan kepada kita, bahwa
setiap kali Tuhan melalukan pergumulan

/ ujian dalam hidup kita dan memberikan
kemenangan, alangkah baiknya apabila kita
datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia
dan membawa persembahan syukur kita
kepadaNya.
DEKLARASI: Lukas 6: 38: Berilah dan kamu
akan diberi: suatu takaran yang baik, yang
dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah
ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu.
Sebab ukuran yang kamu pakai untuk
mengukur, akan diukurkan kepadamu.
TINDAKAN: Saya akan memberikan
persembahan yang terbaik bagi Tuhan setiap
kali saya beribadah di rumah Tuhan
DOA: Saya akan berdoa dengan keluarga
saya hari ini dengan pokok-pokok doa
keluarga kami
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Ukuran kesuksesan setiap orang berbeda,
ada yang mengukurnya berdasarkan
posisi tertentu, berdasarkan penampilan
ataupun berdasarkan seberapa banyak
harta yang dimilikinya. Namun sebetulnya
yang dimaksudkan sukses adalah sukses di
dalam setiap area kehidupan. Contohnya,
mereka yang sukses dengan pekerjaannya
dan sukses juga dengan hubungannya di
dalam rumah tangga, hubungannya dengan
teman-teman maupun dengan Tuhan.
Seorang yang sukses adalah seorang
yang melakukan apa saja dan berhasil,
seperti yang dikatakan di dalam Mazmur
1:3b. Firman Tuhan memberikan jawaban
bagi kita yang percaya bagaimana untuk
mengalami kesuksesan yaitu dengan terus
merenungkan dan memperkatakan Firman
Tuhan yang kita baca atau dengar dengan
berulang-ulang, siang dan malam. Firman
Tuhan juga akan memberikan kita hikmat.
Hikmat yang datangnya dari Firman Tuhan
itu akan menuntun kita dan memberikan kita

TINDAKAN: Hari ini saya akan banyak
memuji dan menyembah Tuhan sampai
saya merasakan kasihNya dan hadiratNya
sehingga membangkitkan iman saya
kembali
DOA: Hari ini saya akan berdoa bersama
dengan keluarga dan juga bersama-sama
merenungkan dan memperkatakan firman
Tuhan agar iman kami bangkit kembali

JUMAT

TINGGAL DALAM FIRMANNYA
RENUNGAN: Mazmur 1, Yosua 1: 8

Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus
di kayu salib, segala sesuatu menjadi
mungkin bagi kita. Karena melalui
pengorbananNya semua kelemahan kita,
kemiskinan kita, sakit penyakit kita, serta
kutuk kita telah ditanggungNya. Mujizat
dan hidup yang sukses akan terjadi bagi
anak-anakNya yang percaya dan beriman
kepadaNya. Bagaimana agar iman kita
bangkit? Pandanglah kepada salibNya hari
ini. Sadari dan rasakan kasihNya. Nikmati
hadiratNya dan kasihNya melalui pujian
penyembahan dan firman Tuhan. Tidak
ada yang mustahil bagi kita yang percaya
kepadaNya, karena melalui karya salibNya
iblis telah dikalahkan, Wahyu 12:10.
Harapkanlah dengan sungguh-sungguh
mujizat dan keberhasilan serta kesuksesan
hidup maka hal itu akan terjadi bagi kita.
Perkatakan terus sepanjang hari ini, “Tiada
yang mustahil bagiMu”, “Apa saja yang aku
perbuat akan berhasil (Maz 1: 3)”.

DEKLARASI: Roma 10: 17: Jadi iman
timbul dari pendengaran dan pendengaran
oleh firman Kristus

MENGENAL TUHAN
pertimbangan sehingga menghindari kita
untuk berbuat kesalahan dan mengalami
kesuksesan
DEKLARASI:
Mazmur 119: 105: FirmanMu itu pelita bagi
kakiku dan terang bagi jalanku
TINDAKAN: Hari ini saya akan
memperbaharui komitment saya untuk
merenungkan dan memperkatakan firman
Tuhan setiap hari
DOA: Hari ini saya akan berdoa bersama
keluarga saya bagi VIP List keluarga kami

RENUNGAN: Efesus 1: 17 – 23, Hosea
6: 3
Pada waktu kita mengenal Tuhan lebih
lagi, mengenal anugerahNya serta
kasihNya lebih lagi maka Tuhan akan
memberkati hidup kita berlimpah-limpah
bak hujan yang deras yang menyirami
hidup kita. Pada waktu kita mulai
sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia
pasti akan menampakan diri kepada
kita seperti fajar yang terang, kita akan
dapat melihat Tuhan dengan jelas dan
mulai membangun ‘fellowship’ yang baik
dengan Dia. Kita akan mulai mendengar
suaraNya. Pada waktu kita membaca
firmanNyapun pengertian yang kita peroleh
akan semakin jelas. Sebagai gereja akhir
jaman yang merupakan mempelai wanita
yang menantikan kedatangan mempelai
prianya yaitu Tuhan Yesus sendiri, kita
perlu untuk mengenal Dia lebih lagi.
Selayaknya sepasang pengantin, pastilah
mempelai pria dan wanita saling mengenal

satu dengan yang lainnya. Demikianlah
seharusnya kita dengan Tuhan Yesus.
DEKLARASI: Efesus 1: 17: dan meminta
kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus,
yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia
memberikan kepadamu Roh hikmat dan
wahyu untuk mengenal Dia dengan benar
TINDAKAN: Hari ini saya berdoa
memohon Roh Kudus untuk membawa
saya dalam pengenalan yang lebih dalam
akan Tuhan Yesus
DOA: Saya akan berdoa dengan temanteman FA di ibadah FA malam ini dan
saling menguatkan di dalam doa-doa kami
dengan cara mendeklarasikan firman
Tuhan bersama-sama

