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BERBAHAGIA KARENA MEMBAWA 
DAMAI 

RENUNGAN:  Roma 12:9-18.

Orang yang hidup berdamai dengan orang lain 
� dak akan menyimpan kepahitan dan � dak 
mudah terluka. Orang ini  � dak akan membalas 
kejahatan dengan kejahatan tetapi melakukan 
yang baik bagi semua orang ( Roma 12: 17).  
Seorang pembawa damai akan membuat 
masalah yang besar menjadi kecil dan masalah 
kecil menjadi � dak ada.  Dia � dak akan terus 
menyalahkan orang lain dan keadaan tertentu, 
tetapi percaya bahwa Tuhan turut bekerja 
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan 
kebaikan bagi hidupnya (Roma 8:28). Tidak 
mudah untuk menjadi pembawa damai pada 
waktu keadaan disekitar kita dipenuhi dengan 
orang-orang yang karakternya bermasalah 
dan keadaan terasa menekan dan � dak 
menyenangkan. Tuhan rindu kehadiran kita 
ditengah keluarga, lingkungan gereja,  sekolah,  
pekerjaan dan masyarakat akan memberikan 

SENINMINGGU

BERBAHAGIA KARENA MISKIN 
DIHADAPAN ALLAH 

RENUNGAN:  Filipi 2:5-11.

Mengosongkan diri adalah sikap yang � dak 
menganggap diri sebagai seseorang yang 
hebat, tetapi memiliki sikap bahwa kita � dak 
ada apa-apanya atau miskin dihadapan Tuhan ( 
Ma� us 5:3). Orang yang seper�  ini tahu bahwa 
pengetahuan, gelar, jabatan, kesuksesan,talenta 
dan berkat adalah karena kasih karunia dan 
anugerah Tuhan. Hanya Tuhan yang memberi 
keberhasilan sehingga � dak ada yang patut 
disombongkan. Ma� us 5:3 mengatakan bahwa 
orang yang miskin dihadapan Tuhan adalah orang 
yang berbahagia karena ialah yang memiliki 
Kerajaan Surga. Ini terjadi karena orang yang 
miskin dihadapan Tuhan pas�  adalah orang 
yang rendah ha�  dan bergantung sepenuhnya 
kepada Tuhan. Orang yang rendah ha�  akan 
menerima apapun yang terjadi dalam hidupnya 
tanpa bersungut-sungut dan dia akan mensyukuri 
se� ap berkat, baik berkat besar maupun kecil. Hal 
seper�  ini menyenangkan ha�  Tuhan sehingga 
doa dan permintaan orang yang rendah ha�  
akan dijawab oleh Tuhan bahkan Tuhan akan 

SABTU

memberikan Kerajaan Allah bagi orang tersebut. 
Memiliki Kerajaan Allah berar�  memiliki Tuhan 
sebagai yang empunya Kerajaan dan memiliki 
apa yang ada dalam Kerajaan itu. Luar biasa.

DEKLARASI:  Filipi 2:7:” Melainkan telah 
mengosongkan diriNya sendiri dan 
mengambil rupa seorang hamba dan 
menjadi sama dengan manusia”.

TINDAKAN: Saya mau mengucap syukur 
se� ap hari atas kebaikan dan anugerah 
Tuhan yang � dak pernah berhen� . 
 
DOA: Saya berdoa agar proses yang di 
alami anak-anakNya akan membuat mereka 
menjadi orang yang rendah ha�  dan 
bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 
      

dampak yang posi� f. Kita menjadi 
orang yang mendamaikan hubungan 
yang retak, menciptakan suasana yang 
menyenangkan dan kondusif sehingga 
orang lain akan berubah menjadi baik dan 
hubungan-hubungan dipulihkan.

DEKLARASI:  Yakobus 3:18:” Dan buah 
yang terdiri dari kebenaran ditaburkan 
dalam damai untuk mereka yang 
mengadakan damai”. 

TINDAKAN: Meski orang berbuat � dak 
baik terhadap saya, saya tetap mau hidup 
dalam perdamaian  dengan orang itu.

DOA: Saya berdoa agar gereja Tuhan 
saling mendukung dan hidup damai satu 
dengan lainnya. 

BERBAHAGIA KARENA DIANIAYA OLEH 
SEBAB KEBENARAN

RENUNGAN:  2 Timo� us 3:10-17.

Rasul Paulus adalah seorang pengikut Tuhan yang 
banyak mengalami penganiayaan. Ia dapat bertahan 
dalam semua penganiayaan karena ia tahu dengan 
jelas panggilan hidupnya yaitu  “bagiku hidup adalah 
Kristus dan ma�  adalah keuntungan”. Apapun ia 
lakukan agar injil dapat sampai ke bangsa-bangsa. 
Diakhir jaman ini, anak-anak Tuhan juga mengalami 
berbagai jenis penganiayaan karena hidup dalam 
kebenaran.  Penganiayaan yang dialami dapat secara 
fi sik, mental ataupun spiritual. Apapun penganiayaan 
yang sedang atau akan kita alami, percayalah akan 
Firman Tuhan yang mengatakan bahwa pencobaan 
yang kita alami � dak akan melebihi kekuatan kita (1 
Korintus 10:13). Tuhan akan memberikan kekuatan 
dan se� a mendampingi disaat penganiayaan itu 
terjadi. Tetap mengarahkan mata pada panggilan 
Tuhan dan mahkota yang akan diterima dalam 
kekekalan akan membuat seseorang kuat dalam 
masa-masa penganiayaan. Biarlah kita belajar dari 
Tuhan Yesus, Rasul Paulus dan tokoh-tokoh Alkitab 

lainnya untuk tetap bertahan dalam iman dan 
se� a sampai akhir.
 
DEKLARASI:  Ma� us 5:44:” Tetapi Aku 
berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu 
dan berdoalah bagi mereka yang 
menganiaya kamu.  

TINDAKAN: Saya akan berdoa untuk anak-
anak Tuhan yang sedang mengalami aniaya 
agar mereka tetap percaya kepada Yesus 
dan kuat menghadapi semuanya. 

DOA: Saya berdoa agar Tuhan melakukan 
pelayanan Malaikat kepada tempat-tempat 
yang sulit dijangkau oleh injil agar mereka 
bertobat dan percaya kepada Yesus. 
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BERBAHAGIA KARENA MURAH HATI

RENUNGAN:  Kisah Para Rasul 4:32-37.

Kebutuhan yang semakin banyak dan biaya hidup 
yang semakin �nggi membuat  banyak orang 
menjadi takut kekurangan dan hanya memikirkan 
keperluan diri sendiri. Tidak ada lagi keinginan 
untuk memberi dan menolong orang lain. 
Karena Firman Tuhan �dak mengenal masa dan 
keadaan, maka sebagai anak-anak Tuhan yang 
taat, kita harus berani melawan arus dunia dan 
tetap mempraktekkan kemurahan ha� seper� 
yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ada 
kecenderungan bahwa manusia hanya bermurah 
ha� kepada orang yang terlebih dahulu bermurah 
ha� kepadanya. Tuhan ingin agar kita bermurah 
ha� kepada semua orang dan memberi dengan 
mo�vasi yang benar. Orang yang murah ha� 
�dak akan hitung-hitungan baik dengan Tuhan 
maupun sesama manusia. Se�ap ada kesempatan 
untuk memberi, maka orang itu akan memberi. 
Kemurahan ha� akan memberka� orang itu 
sendiri karena pada waktu dia memberi, dia akan 
merasakan sukacita diha� dan dia akan menuai 

BERBAHAGIA KARENA LAPAR DAN 
HAUS AKAN KEBENARAN

RENUNGAN:  Yosua 1:7-9.

Dalam mempersiapkan bangsa Israel masuk 
tanah perjanjian Yosua dibekali Tuhan 
dengan suatu perintah yang tertulis dalam 
Yosua 1:7-9. Yaitu agar Yosua dan seluruh 
bangsa Israel �dak lupa memperkatakan, 
merenungi dan melakukan perintah 
Tuhan yang tertulis dalam Kitab Taurat. 
Jika mereka melakukannya, maka Tuhan 
memberikan jaminan akan keberuntungan 
dan keberhasilan dalam perjalanan mereka. 
Selain itu, mereka juga akan ber�ndak ha�-
ha� karena adanya rambu-rambu dari firman 
yang harus mereka iku�. Seper� Yosua, kita 
perlu haus dan lapar akan Firman Tuhan 
bukan hanya seminggu sekali tetapi se�ap 
hari. Kita harus sampai di posisi dimana jika 
kita �dak membaca Firman Tuhan sehari saja, 
kita akan merasa ada yang kurang dihari itu. 

BERBAHAGIA KARENA SUCI HATI 

RENUNGAN:  Mazmur 24:1-6.

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa kesucian 
ha� adalah hal yang membuat seseorang dapat 
melihat/bertemu dengan Tuhan. Ar� kata suci 
adalah bersih, murni, �dak ada noda/cacat. Tidak 
mudah untuk memiliki ha� yang suci/bersih karena 
kondisi ha� seseorang dipengaruhi oleh apa yang 
ada dipikirannya, apa yang didengar, dilihat dan 
dialami. Jika yang dipikirkan, didengar, dilihat dan 
dialami adalah hal-hal yang nega�f, maka seseorang 
cenderung memiliki ha� yang nega�f. Amsal 4:23:” 
Jagalah ha�mu dengan segala kewaspadaan, 
karena dari situlah terpancar kehidupan”. Untuk 
memiliki ha� yang suci, kita perlu mengisi pikiran 
kita dengan Firman Tuhan karena Firman Tuhan 
itulah yang akan melawan se�ap hal nega�f yang 
ditembakkan iblis kepikiran kita. Selain itu, jangan 
biarkan hal nega�f apapun seper� kemarahan, sakit 
ha�, dendam, iri ha� berada diha� kita. Pada saat 
perasaan yang �dak baik muncul, segera buang 
perasaan itu dan gan�lah dengan segala yang baik, 
benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan dekat 

BERBAHAGIA KARENA LEMBAH 
LEMBUT
RENUNGAN:  Amsal 15:1- 4.

Lemah lembut bukan berar� lemah atau plin 
plan. Lemah lembut berasal dari kata Yunani yaitu 
Praus yang berar� kelembutan, kerendahan ha�, 
perha�an, �dak kasar. Ada beberapa ciri utama 
dari orang yang lemah lembut. Yang pertama 
adalah memiliki pribadi yang rela untuk menderita. 
Contohnya adalah Tuhan Yesus. Yesus rela 
menderita dan disalibkan karena kasihNya yang 
besar bagi umat manusia. Ciri yang kedua adalah 
terbuka terhadap teguran Tuhan. Contohnya 
adalah Daud. Pada waktu nabi Natan menegur 
Daud atas dosa yang dilakukannya, Daud langsung 
bertobat dan menyesali perbuatannya. Orang 
yang lemah lembut menerima kebenaran sebagai 
kebenaran, �dak berdalih dan �dak menyalahkan 
orang lain. Ciri terakhir adalah mudah dibentuk. 
Orang yang lemah lembut rela menerima 
pembentukan Tuhan melalui se�ap peris�wa 
dan kejadian yang dialami agar rancangan dan 

KAMIS

RABU JUMAT

SELASA

rencana Tuhan terjadi atas hidupnya. Karena ciri-
ciri luar biasa yang dimiliki oleh seseorang yang 
lembah lembut, �dak heran kalau Firman Tuhan 
mengatakan bahwa orang yang lemah lembut 
akan memiliki bumi. Ini berar� bahwa orang yang 
lembah lembut akan menerima berkat yang besar 
selama hidupnya dibumi ini. 

TINDAKAN: Kiranya  tutur kata saya akan selalu 
lemah lembut sehingga dapat menjadi berkat bagi 
yang mendengarnya
. 
DEKLARASI:  Amsal 15:1:” Jawaban yang lembah 
lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan 
yang pedas membangkitkan marah”. 

DOA: Saya berdoa agar se�ap keluarga 
Kristen bertumbuh dalam kelemah lembutan 
sehingga akan  tercipta hubungan yang 
harmonis dan saling mengasihi.      

Firman Tuhan adalah air kehidupan yang akan 
memuaskan jiwa dan roh kita. Oleh sebab 
itu, jika ada diantara kita yang ha�nya kering, 
jiwanya merana dan rohnya �dak bernyala-
nyala, cepat membaca dan merenungkan 
Firman Tuhan dengan tekun se�ap hari. 

DEKLARASI:  Yohanes 8:32:” Dan kamu akan 
mengetahui kebenaran dan kebenaran itu 
akan memerdekakan kamu. 

TINDAKAN: Sele�h apapun tubuh saya, saya 
mau komitmen untuk membaca Firman Tuhan 
se�ap hari. 

DOA: Saya berdoa agar kebenaran Firman 
Tuhan akan membebaskan banyak anak 
Tuhan dari keterikatan akan dosa dan 
perbuatan yang �dak berkenan kepada Tuhan. 

pada waktunya. Orang yang murah ha� �dak 
akan pernah kekurangan dan meminta-minta 
karena pertolongan Tuhan akan selalu datang 
pada waktu yang dibutuhkan (Ma�us 5:7). 
Pada waktu kita memberi, sesungguhnya kita 
memiutangi Tuhan yang akan membalaskannya 
dengan berlipat kali ganda. 

DEKLARASI:  Kisah Para Rasul 20:35B: 
“Adalah lebih berbahagia memberi 
daripada menerima”.

TINDAKAN: Tuhan ajar saya untuk memberi 
dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan 
apapun .

DOA: Saya berdoa agar gereja Tuhan akan 
banyak melakukan doa keliling untuk 
memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan.   

dengan orang yang suci ha�nya. Jika Tuhan 
dekat, maka doa-doa orang itu akan didengar 
dan dijawab oleh Tuhan serta Tuhan akan terlibat 
dalam se�ap aspek kehidupan orang tersebut. 

DEKLARASI:  Mazmur 24:3-4:” Siapakah 
yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? 
Siapakah yang boleh berdiri ditempatNya 
yang kudus? Orang yang bersih tangannya 
& murni ha�nya, yang �dak menyerahkan 
dirinya kepada penipuan dan yang �dak 
bersumpah palsu”. 

TINDAKAN: Saya �dak akan membiarkan  
perasaan nega�f mencuri damai sejahtera 
yang ada diha� saya.

DOA: Saya berdoa agar Tuhan memakai 
dan mengurapi media elektronik untuk 
penginjilan.      


