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MUJIZAT DALAM SEGALA AREA 
KEHIDUPAN
RENUNGAN:  Markus 1: 29 – 34

Banyak kali kita berpikir bahwa mujizat Tuhan 
hanya terjadi untuk hal-hal yang besar dan 
mustahil dalam hidup kita. Kenyataannya kitapun 
dapat mengharapkan mujizat terjadi dalam hal-
hal yang sederhana bahkan dalam segala segi 
kehidupan kita. Mujizat tetap terjadi sekalipun 
untuk hal-hal yang kecil dan kadang kala luput 
dari perhatian kita tetapi tidak pernah luput dari 
perhatian Tuhan kita. Contoh saja kisah yang 
kita pelajari bersama ini. Ibu mertua Petrus sakit 
demam, bukan suatu penyakit yang berat namun 
Tuhan kita sangat memperhatikan hidup Petrus 
dan keluarganya sehingga Ia menyembuhkan 
ibu mertua Petrus agar ia dapat melayani 
tamu-tamu yang datang ke rumahnya bersama 
dengan Tuhan Yesus. Sungguh Ia Tuhan yang 
memelihara hidup kita. Ingatlah perkataan 
Tuhan Yesus di dalam Matius 10: 30, bahwa 
rambut di kepala kita saja diperhatikan Tuhan, 
sesuatu yang tidak kita perhatikan namun Tuhan 
memperhatikannya.

SENIN

MINGGU

SABTU

DEKLARASI:  Matius 10: 29 – 31: 
Bukankan burung pipit dijual dua ekor 
seduit ? Namun seekorpun dari padanya 
tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak 
Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamupun 
terhitung semuanya. Sebab itu janganlah 
kamu takut, karena kamu lebih berharga 
dari pada banyak burung pipit

TINDAKAN: Hari ini saya mau 
mengucap syukur karena Tuhan sangat 
memperhatikan hidup saya, bahkan hal-hal 
yang sangat kecil sekalipun diperhatikan 
olehNya. Saya bersyukur karena seluruh 
urusan hidup saya besar maupun kecil ada 
di dalam perhatiannya Tuhan

DOA: Saya akan banyak berdoa 
berbahasa roh dan memohon Roh Kudus 
untuk kembali memenuhi hidup saya  

TIDAK PILIH KASIH
RENUNGAN:  Matius 4: 23 – 25

Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat 
mengasihi kita anak-anakNya. Ia tidak 
pernah pilih kasih dengan anak-anakNya. 
Siapapun anak-anakNya yang memerlukan 
pertolonganNya pasti ditolong olehNya. Ia 
tidak pernah menahan mujizatNya hanya bagi 
anak-anakNya tertentu. Ayat yang kita baca 
diatas membuktikan akan hal itu. Selama 
Yesus tinggal di muka bumi, siapapun yang 
datang kepadanya, baik itu orang berdosa, 
orang bukan Yahudi, orang miskin, orang 
bodoh, dan siapa saja yang datang kepadaNya 
dan membutuhkan pertolonganNya selalu Ia 
tolong, bahkan tanpa imbalan balik. Semua 
yang sakit, disembuhkanNya, yang terikat, 
dilepaskanNya, serta semua yang memerlukan 
mujizat, diberikan sesuai dengan keperluannya. 
Sekalipun orang berdosa, Ia tetap tolong 
mereka, dan berpesan agar mereka tidak 
berbuat dosa lagi. Biarlah hari ini kita dapat 
menyadari akan kasih Tuhan yang luar biasa 

atas hidup kita sehingga kita tidak akan 
pernah mempertanyakan lagi, apakah 
Ia mengasihi kita atau tidak. Ia PASTI 
mengasihi kita. 

DEKLARASI:  Efesus 3: 18: Aku berdoa 
supaya kamu bersama-sama dengan 
segala orang kudus dapat memahami 
betapa lebarnya dan panjangnya dan 
tingginya dan dalamnya kasih Kristus

TINDAKAN: Hari ini saya akan belajar 
untuk memberikan yang terbaik dari hidup 
saya bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan 
ingatkan untuk saya persembahakan 
bagiNya saya akan lakukan dengan senang 
hati  karena Ia telah mengasihi saya 
dengan luar biasa

DOA: Saya akan memberikan waktu saya 
yang terbaik bagi Tuhan untuk menaikan 
doa-doa ucapan syukur dan menyembah 
Tuhan atas kebaikanNya dan kasihNya

                                         
Sumber : Ps. Juliet Pranoto
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MENANTI DENGAN SABAR
RENUNGAN:  Markus 5: 21-24, 35-43

Ada 1 sikap yang sangat baik yang kita dapatkan dari Yairus, bagaimana 
ia dengan sabar menanti Tuhan menyatakan mujizatnya, sekalipun 
orang lain sudah mengalami mujizat terlebih dahulu yaitu perempuan 
pendarahan, Markus 5 : 25-34.  Padahal Yairus yang lebih dahulu 
memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sudah 
sekarat dan hampir mati. Dan Yesuspun bersedia paergi mengunjungi 
anaknya, namun di tengah perjalananNya tiba-tiba perempuan 
pendarahan menunda perjalananNya sehingga pada akhirnya anak 
Yairus mati juga sebelum berhasil dikunjungi Tuhan. Namun Yairus 
tidak mengeluh kepada Tuhan karena Tuhan tidak mendahului dia. 
Tuhan melihat hatinya yang tekun menantikan mujizat dan tetap tabah 
setelah apa yang terjadi, sehingga Iapun membangkitkan anaknya dari 
kematiannya. 

DEKLARASI:  Ibrani 6: 12: Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi 
menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran 
mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah

TINDAKAN: Hari ini apabila ada pergumulan dalam hidup saya yang 
belum selesai, saya akan menguatkan hati saya dan tetap sabar dan 
percaya karena Tuhan pasti akan membuat mujizat bagi saya. Saya akan 
banyak mendeklarasikan firman Tuhan agar hati saya tidak mudah lemah 
dan goyah.

DOA: Hari ini di dalam mezbah keluarga kami, saya akan menaikan doa-
doa ucapan syukur atas apapun yang sedang kami alami baik maupun 
tidak baik. Saya akan menyerahkan semua pergumulan keluarga kami ke 
dalam tangan Tuhan. 



TAAT
RENUNGAN:  Yohanes 2: 1 – 11

Tuhan akan mengadakan mujizat dalam 
hidup kita pada waktunya Tuhan (waktu 
Tuhan = kairos). Pada waktu kita menantikan 
hal itu, maka ada bagian yang harus kita 
lakukan, yaitu mentaati perintah Tuhan. Tuhan 
menghendaki ketaatan yang sepenuhnya 
artinya ketaatan tanpa syarat. Banyak kali kita 
mau melakukan apa yang Tuhan suruh asal 
hal itu tidak memberatkan kita, itulah yang 
dinamakan ketaataan namun dengan syarat. 
Teladanilah pelayan-pelayan perkawinan 
Kana itu. Mereka taat pada waktu Tuhan 
menyuruh mereka untuk menuangkan air ke 
dalam tempayan lalu menuangkan air tersebut 
ke dalam gelas-gelas dan memberikan 
kepada pemimpin pesta. Sekalipun mereka 
tahu pasti bahwa yang ada di dalam gelas itu 
adalah air dan bukan anggur, namun mereka 
taat sepenuhnya tanpa bertanya-tanya lagi. 
Padahal mereka dapat dipecat oleh pemimpin 
pesta kalau mereka berbuat kesalahan. 
Ketaatan mereka itulah yang akhirnya 

KETEGUHAN DAN KEYAKINAN HATI
RENUNGAN:  Markus 10: 46 – 52

Ini adalah pesan Tuhan yang ketiga kalinya 
sejak hari Senin yang lalu. Bahwa Tuhan 
rindu untuk kita tidak menyerah namun terus 
bertekun menanti janji Tuhan dengan sabar 
sampai kita mendapatkannya. Bartimeus 
terus berteriak kepada Tuhan sampai Tuhan 
menjawabnya. Ia tidak berhenti berteriak, 
ia tidak menyerah sedikitpun, sekalipun 
banyak orang menegornya, ia tidak perduli. 
Iman dan keteguhan hati seperti itu yang 
Tuhan inginkan, jangan peduli dengan 
perkataan orang yang melemahkan kita, 
tetap percaya kepada janji Tuhan dalam 
hidup kita dan ketok terus pintu surga sampai 
Tuhan membukakannya bagi kita. Mintalah 
maka Tuhan akan memberikan kepada kita, 
carilah Tuhan maka Ia akan membuat kita 
mendapatiNya. Percayalah, Tuhan kita bukan 
Tuhan yang senang bermain petak umpet 
dan sengaja membuat diriNya tidak dapat 
diketemukan. Malahan Ia adalah Tuhan yang 

TIDAK MELEBIHI KEKUATAN
RENUNGAN:  Yohanes 5: 1 – 9

Dari kisah ini kita dapat menarik kesimpulan, 
bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita 
menanggung ujian ataupun pencobaan 
melebihi kekuatan kita, 1 Kor 10: 13. Iblis 
berusaha untuk menjatuhkan kita namun 
Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar 
bagi kita sehingga kita dapat menang atas 
ujian ataupun pencobaan yang terjadi. Lihatlah 
kisah orang lumpuh di kolam Bethesda ini. 
Hampir saja ia patah semangat dengan apa 
yang terjadi dalam hidupnya (ayat 7) namun 
Tuhan tahu dan Ia datang memberikan 
jalan keluar baginya tepat pada waktunya. 
Pada akhirnya si lumpuh mengalami mujizat 
kesembuhan yang sempurna. Tuhan sangat 
mengasihi kita dan Ia pasti akan memberikan 
jalan keluar bagi pergumulan kita. Jangan 
goyah, tetap percaya.

DEKLARASI:  1 Korintus 10: 13 : Pencobaan-
pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-
pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan 
manusia. Sebab Allah setia dan karena itu 

LANGKAH DEMI LANGKAH
RENUNGAN:  Markus 8: 22 – 26

Melalui kisah ini kita mendapat kesimpulan 
bahwa Tuhan dapat melakukan kesembuhan 
secara langsung, tetapi Tuhan juga 
dapat melakukan kesembuhan secara 
berangsur-angsur. Ada yang mengalami 
kesembuhan seketika dari Tuhan, ada 
juga yang mengalami kesembuhan 
melalui pengobatan medis secara berkala. 
Demikian juga dengan mujizat lain yang 
terjadi dalam hidup kita, kadang kala Tuhan 
dapat menolong kita seketika, kadang kala 
juga langkah demi langkah, tetapi Tuhan 
pasti akan menyelesaikannya bagi kita 
secara tuntas. Yang penting dalam hal ini 
adalah kepercayaan kita yang tidak goyah 
kepada Tuhan dan ketekunan di dalam 
menanti mujizat untuk terjadi. Percayalah 
bahwa setiap langkah hidup kita diatur oleh 
Tuhan dan di setiap langkah kita selalu ada 
pengharapan baru, kemenangan dan mujizat 
yang menanti kita.
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DEKLARASI:  Maz 37: 23: Tuhan menetapkan 
langkah-langkah orang yang hidupnya 
berkenan kepadaNya

TINDAKAN: Hari ini saya mau meneguhkan 
hati saya bahwa setiap hari Tuhan selalu 
menyertai saya. Dia bukan Tuhan yang hanya 
sekali-kali menyertai saya, bahkan janjiNya 
Dia akan menyertai saya dalam setiap 
langkah hidup saya. Saya tidak akan pernah 
sendiri menjalani hidup ini

DOA: Saya akan mulai mempraktekan doa 
yang disertai dengan deklarasi firman sampai 
hal itu menjadi gaya hidup saya dan juga 
menaikan doa-doa ucapan syukur serta doa-
doa permohonan saya.

mencari kita orang-orang yang berdosa untuk 
diselamatkanNya.

DEKLARASI:  Matius 7: 7 – 8 : Mintalah, maka 
akan diberikan kepadamu, Carilah, maka 
kamu akan mendapat, Ketoklah, maka pintu 
akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang 
yang meminta, menerima, dan setiap orang 
yang mencari, mendapat dan setiap orang 
yang mengetok, baginya pintu dibukakan

TINDAKAN: Apapun pergumulan yang saya 
sedang alami, saya akan bertindak seperti 
Bartimeus. Saya akan terus meminta kepada 
Tuhan dengan tekun sampai Tuhan menolong 
saya. Saya tidak mau terkecoh oleh intimidasi 
dari si jahat yang melemahkan iman saya

DOA:Hari ini saya akan menaikan doa 
permohonan yang disertai dengan 
penyembahan kepada Tuhan sampai saya 
merasakan hadiratNya dan kasihNya yang 
besar karena hal itu yang memberi kekuatan 
yang baru bagi saya

membawa mujizat terjadi, air itu berubah 
menjadi anggur.

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 kepada hati yang taat

TINDAKAN: Kalau ada sesuatu yang 
Tuhan ingatkan untuk saya lakukan hari 
ini, saya akan lakukan dengan senang 
hati tanpa bertanya-tanya lagi ataupun 
memberikan alasan-alasan untuk tidak mau 
melakukannya

DOA: Saya akan menulis VIP (Very 
Important Person) List, yaitu orang-orang 
yang saya kenal namun belum menerima 
keselamatan Tuhan. Saya akan berdoa 
dengan setia sampai mereka menerima 
keselamatan Tuhan

Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai 
melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu 
dicobai Ia akan memberikan kepadamu 
jalan ke luar, sehingga kamu dapat 
menanggungnya.

TINDAKAN:Apabila saya mengalami 
pergumulan dan belum dijawab Tuhan 
sampai hari ini saya tidak akan menjadi 
kecewa. Saya tetap akan percaya, pada 
waktunya Tuhan, semuanya akan menjadi 
baik adanya

DOA:Saya akan menaikan doa-doa syafaat 
bagi orang-orang yang saya kenal yang 
sedang mengalami pergumulan agar 
mereka diberi kekuatan dan jawaban doa 
pada waktunya Tuhan dan caranya Tuhan 
sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi 
mereka


