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TANAH YANG SUBUR
RENUNGAN:  Lukas 8 : 4 : 15, Yehezkiel 36 : 26

Hari ini kembali kita akan belajar perbedaan 
antara bayi rohani dan dewasa rohani. Dari 
kisah di atas, hati kita diumpamakan seperti 
tanah. Ada tanah yang di pinggir jalan, ada 
tanah yang berbatu, ada tanah yang penuh 
semak duri dan ada tanah yang baik / subur. 
Sebagai bayi rohani, mereka memiliki tiga tanah 
yang pertama. Setiap kali benih firman Tuhan 
ditaburkan di tanah hati mereka, maka ada yang 
segera menolak firman, ada yang menerima 
firman namun hanya percaya sebentar saja, 
ada yang menerima firman namun kekuatiran, 
kekayaan dan kenikmatan dunia membuat 
mereka tidak dapat berbuah. Sebagai orang 
yang dewasa rohani maka benih firman yang 
ditabur di hatinya akan diterima dengan sukacita 
dan dilakukan dengan sungguh-sungguh 
sehingga mengeluarkan buah-buah dalam 
kehidupannya. Untuk dapat memiliki tanah 
hati yang subur kita perlu memiliki hati yang 
baru. Hati yang baru adalah hati yang taat dan 
tidak keras. Hati yang keras adalah seperti 
yang tertulis di atas, yang di pinggir jalan, yang 
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MENANG DARI PENCOBAAN
RENUNGAN:  Matius 4: 1 – 11

Hari ini Tuhan mengajarkan kita bagaimana 
kita dapat menang dari pencobaan yang 
iblis sodorkan dalam kehidupan kita. Kita 
akan belajar langsung dari kehidupan Tuhan 
Yesus sendiri. Dialah satu-satunya teladan 
kita yang paling sempurna. Kita hidup 
untuk meneladani Tuhan Yesus. Setiap 
kali iblis menggoda Tuhan Yesus, Ia selalu 
menangkisnya dengan mendeklarasikan 
firman Tuhan, “Ada tertulis….”. Iblis 
terus menerus menggodaNya, sampai 
akhirnya Tuhan Yesus mengusir iblis dari 
hadapanNya dengan mengatakan “Enyahlah 
iblis ! Sebab ada tertulis….” Tuhan Yesus 
mengajarkan kita, apabila iblis menawarkan 
pencobaan kepada kita lawanlah dia dengan 
firman Tuhan, deklarasikan firman Tuhan 
senantiasa dan juga usir dia dari kehidupan 
kita. Pada waktu Tuhan mengusir iblis, iblis 
meninggalkan Dia. Percayalah pada waktu 
kita mengusir iblis, ia akan meninggalkan 
kita. 

DEKLARASI:  Wahyu 12: 11a: Dan mereka 
mengalahkan dia (iblis) oleh darah Anak 
Domba, dan oleh perkataan kesaksian 
mereka

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa agar 
Roh Kudus memberikan kuasaNya sehingga 
saya tidak akan mudah terlena oleh godaan 
iblis berupa kenikmatan-kenikmatan dunia 
yang ia tawarkan

DOA: Saya akan berdoa dengan keluarga 
saya dan saling menguatkan satu dengan 
yang lainnya

SABTU

berbatu-batu dan yang penuh semak. 
Hati ini merupakan hati yang tidak taat 
dan memberontak sehingga sulit untuk 
menerima firman dan melakukan dengan 
sungguh-sungguh. Hari ini mari kita minta 
agar Tuhan memberikan kepada kita hati 
yang baru.  

DEKLARASI:  Yehezkiel 36 : 26 : Kamu 
akan Kuberikan hati yang baru, dan roh 
yang baru di dalam batinmu dan Aku akan 
menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras 
dan Kuberikan kepadamu hati yang taat

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa 
memohon Roh Kudus memberikan saya 
hati yang baru, yaitu hati yang taat dan 
lembut sehingga mudah untuk diajar dan 
tidak mudah marah dan memberontak

DOA: Hari ini saya akan berdoa bersama 
dengan keluarga di dalam kesatuan, agar 
semua pokok-pokok doa keluarga kami 
dijawab oleh Tuhan

UTAMAKAN TUHAN

RENUNGAN:  Matius 6 : 25 – 34

Orang yang mementingkan diri sendiri 
merupakan salah satu ciri dari anak Tuhan yang 
masih bayi rohani. Mereka tidak perduli dengan 
kepentingan orang lain maupun kepentingan 
Tuhan, namun mereka terus pusing dengan 
kepentingan diri mereka sendiri. Sebaliknya 
anak Tuhan yang dewasa rohani, mereka 
senantiasa mendahulukan kepentingan orang 
lain maupun Tuhan di atas kepentingan mereka 
sendiri. Mereka akan mengutamakan Tuhan 
dan pekerjaanNya di atas urusan-urusan pribadi 
mereka sendiri. Firman Tuhan mengatakan 
justru pada waktu kita melepas keinginan kita 
dan mengutamakan KerajaanNya malah Tuhan 
akan memberkati kita dengan semua yang kita 
perlukan secara berlimpah-limpah. Bahkan apa 
yang tidak pernah kita pikirkan, kita lihat dan 
kita dengar akan ditambahkan sekalian bagi kita 
(1 Kor 2 : 9). 

DEKLARASI:  Matius 22 : 37 : Jawab 
Yesus kepadanya : “Kasihilah Tuhan 
Allahmu dengan segenap hatimu dan 
dengan segenap jiwamu dan dengan 
segenap akal budimu”

TINDAKAN: Saya akan belajar 
untuk mengutamakan Tuhan di atas 
kepentingan pribadi saya, saya percaya itu 
menyenangkan hati Tuhan dan sayapun 
akan diberkati berlimpah

DOA: Saya akan merenungkan kasih 
Tuhan kepada saya. Saya akan 
merenungkan pengorbanan Tuhan di 
kayu salib. Dan saya akan bersyukur 
kepadaNya.

                                                                  
  Sumber : Ps. Juliet Pranoto

Dewasa
Rohani



MAUKAH ENGKAU SEMBUH ?
RENUNGAN:  Yohanes 5 : 1-9

Pada waktu Yesus datang ke kolam Betesda 
ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun 
berada di tempat itu dan belum mengalami 
kesembuhan. Ia menjadi sangat putus 
asa sehingga pada waktu Yesus bertanya 
kepadanya “Maukah engkau sembuh ?” 
ia tidak langsung menjawab “Mau Tuhan” 
malahan ia mengeluh betapa beratnya 
penyakit yang ia derita selama 38 tahun. 
Seringkali kitapun sama seperti si lumpuh itu. 
Kita terlalu tenggelam dengan permasalahan 
kita sehingga kita tidak dapat melihat bahwa 
Yesus lebih besar dari semua permasalahan 
kita. Pada waktu Tuhan bertanya kepada 
kita “Maukah engkau sembuh / pulih ?” kita 
malah menjawab kepadaNya betapa beratnya 
pergumulan kita dan apakah Tuhan sanggup 
menolong kita. Kalau kita melihat kisah si 
lumpuh ini, untuk menerima mujizat itu sangat 
sederhana yaitu percaya saja dan berserah 
sepenuhnya kepada Dia. Pada waktu Yesus 
bertanya hal yang sama kepada kita, marilah 
kita segera meresponinya dengan “Ya Tuhan 

SADARI LAWATAN TUHAN
RENUNGAN:  Lukas 19 : 41-44, Matius 25 : 
1-13

Pada waktu Yesus mengunjungi Yerusalem, 
bangsa Yahudi mengelu-elukan Dia di 
sana. Semua bersukacita dan memuji 
serta menyembah Yesus karena segala 
mujizat yang diperbuat Yesus. Mereka 
menghamparkan pakaiannya di jalan dan 
melambai-lambaikan daun palem untuk 
menyambut Yesus yang saat itu mengendarai 
keledai. Namun setelah kejadian itu selesai, 
Yesus naik ke bukit Zaitun dan melihat 
Yerusalem dari sana, lalu Ia menangisi 
Yerusalem karena Yerusalem akan binasa 
akibat dari mereka tidak mengetahui kapan 
Tuhan akan melawat mereka. Bagaimana 
kita dapat mengetahui kapan Tuhan melawat 
kita ? Kita dapat belajar dari kisah 5 gadis 
bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yang bijaksana 
mempersiapkan diri dengan pelita dan minyak 
namun yang bodoh tidak mempersiapkan 
minyak. Pada waktu Tuhan datang melawat 

MAKANAN KERAS
RENUNGAN:  Ibrani 5 : 11 - 14, 1 Korintus 3 
: 1 – 4

Orang yang kurang dewasa rohani hanya 
dapat menerima susu sebagai makanan 
rohaninya, mereka hanya sanggup untuk 
menerima ajaran-ajaran dasar kekristenan, 
namun mereka tidak dapat diajarkan 
kebenaran-kebenaran lain yang sangat 
diperlukan untuk dapat membedakan yang 
baik dan yang jahat. Mereka tidak mau 
menerima firman secara penuh, seringkali 
mereka menyanggah firman dan tidak mau 
mendengarkan apa yang diajarkan oleh firman 
sehingga mereka tidak dapat menjalankan 
firman Tuhan dengan benar. Hidup mereka 
masih sering berkompromi dengan dunia dan 
bermain-main dengan dosa. Mereka juga 
mudah untuk iri hati dan bahkan berselisih 
dengan sesamanya. Kita perlu menerima 
makanan yang keras karena itulah yang akan 
mendewasakan kerohanian kita. Kita tidak 
dapat menjadi bayi selamanya yang hanya 
minum susu. Pada waktu Yesus datang kedua 
kalinya, Ia hanya akan menjemput gerejaNya 

JANGAN TINGGALKAN HADIRATNYA
RENUNGAN:  1 Tawarikh 16 : 1-6, 17 : 11-15

Pada jaman Imam Eli memerintah menjadi 
hakim di Israel, tabut Allah sempat dicuri oleh 
bangsa Filistin. Karena pada jamannya tabut 
Allah tidak dipelihara dengan baik. Tabut 
Allah menggambarkan hadirat Tuhan. Imam 
Eli tidak menghormati hadirat Tuhan bahkan 
tidak perduli dengan hadiratNya sehingga 
Tuhan mengijinkan bangsa Filistin untuk 
merebut tabut Allah. Namun setelah 7 bulan 
di tempat mereka, bangsa Filistin mengalami 
malapetaka demi malapetakan. Akhirnya 
mereka mengembalikan tabut Tuhan tersebut 
ke Kiryat Yearim di Israel. Selama 20 tahun 
tabut Tuhan tinggal di sana dan tidak ada 
seorangpun yang mengindahkannya termasuk 
Raja Saul yang kemudian memerintah Israel. 
Akibat bangsa Israel tidak mengindahkan 
hadirat Tuhan, mereka hidup di dalam 
kesengsaraan senantiasa. Pada jaman Daud 
menjadi raja barulah tabut Allah dipindahkan 
ke Yerusalem dan dijunjung tinggi.  Karena 
Daud sangat menghormati hadirat Tuhan dan 
selalu membutuhkan hadirat Tuhan, maka 
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Tuhan disenangkan sehingga Ia memberkati 
Israel sepanjang kehidupan Daud, bahkan 
terus berlanjut sampai kehidupan anaknya 
Raja Salomo. Bukan hanya itu saja, namun 
Tuhan juga memberikan janji kepada Daud 
bahwa Salomo nanti akan mendirikan bait 
suci di mana tabut Tuhan akan disimpan 
dengan baik di sana. 

DEKLARASI:  Mazmur 42 : 1 : Seperti 
rusa yang merindukan sungai yang berair, 

demikianlah jiwaku merindukan  Engkau, ya 
Allah.

TINDAKAN: Hari ini saya akan menyembah 
Tuhan sampai saya merasakan Tuhan hadir 
bersama dengan saya

DOA: Saya akan berdoa bagi VIP List (List 
orang-orang yang belum mengenal Tuhan) 
dengan setia sampai hidup mereka dijamah 
oleh Tuhan dan diselamatkan

mereka, yang bijaksana siap karena pelitanya 
menyala namun yang bodoh tidak siap. 
Pelita berbicara tentang firman Tuhan (Maz 
119 : 105), minyak berbicara tentang Roh 
Kudus. Bila hati kita dipenuhi firman yang 
hidup dan api Roh Kudus maka pada waktu 
Tuhan memberitahukan lawatanNya kita 
dapat mendengar suaraNya, namun apabila 
firman hanya sebagai ilham biasa saja dan 
bukan menjadi sesuatu yang menghidupkan 
kita ditambah dengan Roh Kudus yang tidak 
menyala dalam hati kita, maka kita akan ‘miss 
the moment’ pada waktu Tuhan melawat kita. 

DEKLARASI:  Matius 25 : 13 : Karena itu, 
berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan 
hari maupun akan saatnya.

TINDAKAN: Saya akan banyak berdoa 
berbahasa roh hari ini agar api Roh Kudus 
terus menyala di dalam hati saya

DOA: Saya akan berdoa bagi orang-orang 
yang saya kenal yang sedang berada di dalam 
pergumulan yang berat dalam hidupnya

aku mau”. Percaya dan terimalah semuanya 
dengan iman, tanpa banyak berpikir 
ataupun bertanya. Hati yang polos seperti 
itu yaitu hati seperti seorang anak kecil, itu 
yang Tuhan sangat suka.

DEKLARASI:  Matius 18 : 4 : Sedangkan 
barangsiapa merendahkan diri dan menjadi 
seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar 
dalam Kerajaan Sorga

TINDAKAN: Saya akan menulis di secarik 
kertas, sifat-sifat positif yang dimiliki 
seorang anak kecil terhadap orang tuanya, 
lalu saya akan berdoa agar saya memiliki 
hal-hal itu terhadap Bapa di sorga

DOA: Hari ini saya akan berdoa bersama 
keluarga saya bagi VIP List keluarga kami

yang sudah dewasa rohani. Karena itu hari-
hari ini kita perlu tinggal di dalam firmanNya 
dan melakukannya dengan sepenuhnya. 

DEKLARASI:  1 Tesalonika 5 : 18 : Semoga 
Allah damai sejahtera menguduskan kamu 
seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan 
tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak 
bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, 
Tuhan kita

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa 
menyerahkan hidup saya sepenuhnya 
kepada Tuhan dan merelakan Roh 
KudusNya untuk mulai mengajar saya 
dengan makanan keras, karena hal itu 
adalah untuk kebaikan saya sendiri.

DOA: Saya akan berdoa dengan teman-
teman FA di ibadah FA malam ini dan saling 
menguatkan di dalam doa-doa kami


