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D A I L Y  W R D
1 2 / 0 9 / 1 9 - 1 2 / 1 5 / 1 9  -  N o . 4 0 7

YESUS
MENJADI YANG

UTAMA 
(JESUS BE THE CENTER) 

PERCAYAKAN TUHAN MEMIMPIN HIDUPMU

RENUNGAN:  Keluaran 33:14-16

Alkitab mencatat bahwa Musa adalah seorang 
yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap 
manusia yang ada di bumi (Bil 12:3). Kalau 
kita pelajari kehidupan Musa kita dapat melihat 
bagaimana seorang yang lemah lembut dapat 
memimpin bangsa yang besar. Sejak berusia 3 
tahun ia telah diangkat menjadi anak oleh putri 
Firaun. Sampai usia 40 tahun, pada waktu ia 
menolong seorang Yahudi yang dianiaya tentara 
Mesir, itu merupakan tahun yang terakhir ia 
tinggal di Mesir. Ia lari dari Mesir menuju ke 
Midian. Ia tinggal 40 tahun disana dan menjadi 
gembala domba sampai Tuhan memanggil dia 
melalui semak yang menyala. Musa berusaha 
menghindar dari panggilan, sampai akhirnya 
dia menyadari dan menerima panggilan Tuhan 
yaitu membawa bangsa Israel keluar dari 
perbudakan Mesir. Pada waktu ia berusia 80 
tahun ia kembali ke Mesir. Ia kembali ke Mesir 
bukan sebagai orang penting seperti dahulu. 
Ia menyadari bahwa ia perlu Tuhan. Ia benar-

SENIN

MINGGU

SABTU

benar merasakan bahwa ia tidak mampu 
kalau Tuhan tidak beserta dengan dia. 
Hanya apabila Tuhan memimpin hidupnya 
barulah ia berani melangkah membawa 
bangsa yang besar ini ke tanah perjanjian. 
Musa mempercayakan hidupnya dan 
bangsanya sepenuhnya kepada Tuhan. 
Akhirnya Musa mengalami kemenangan 
dan berhasil membawa bangsanya ke 
tanah perjanjian.

DEKLARASI:  Mazmur 37: 23: TUHAN 
menetapkan langkah-langkah orang yang 
hidupnya berkenan kepada-Nya

TINDAKAN: Hari ini saya akan minta 
penyertaan Tuhan dalam segala rencana 
saya. Biar semua rencana saya menjadi 
rencananya Tuhan sendiri. 

DOA: Saya akan berdoa bersama 
keluarga dan memohon agar Tuhan 
senantiasa memimpin keluarga kami

KEKUATAN BARU PADA MASA 
KESESAKAN

RENUNGAN:  Yakobus 1:3-4

Adakalanya kesesakan dan kesusahan akan 
datang kepada kita dalam hidup ini. Ketika 
saat itu tiba, sebagai orang percaya kita harus 
kuat di dalam Tuhan, memandang Dia sebagai 
perlindungan kita (Ul 33:27) dan berseru 
kepada-Nya, yakin bahwa janji-Nya “Ia tidak 
akan meninggalkan kita” itu benar (Ibr 13:5b). 
Orang yang mengandalkan Dia dengan setia, 
diberikan kekuatan dan kasih karunia yang 
cukup untuk bertahan pada masa kesukaran. 
Daud adalah seorang penyembah, sejak kecil 
dia pandai bermain kecapi, pahlawan yang 
gagah perkasa dan sanggup mengalahkan 
singa dan beruang yang menyerang domba 
gembalaannya. Tidak pernah dia lewatkan 
hari-harinya tanpa menyembah Tuhan karena 
Tuhan adalah yang utama dalam hidupnya. 
Daud pernah mengalami masa-masa sulit dalam 
hidupnya yaitu pada waktu dia di kejar-kejar oleh 
Saul untuk dibunuh. Kadang kala ia tidak kuat 
untuk menghadapi hidup. Tetapi pada masa dia 

takut dia selalu mengatakan: “Aku percaya 
kepadaMu” (Maz 56:4(3)). Dia tahu sumber 
kekuatannya adalah Tuhan semesta alam. 
Dia tidak akan pernah membiarkan 
dirinya untuk tidak menyembah Tuhan 
karena tekanan berat yang sedang datang. 
Hendaklah kita juga menjadi sama seperti 
Daud. 

DEKLARASI:  Yes 40:29: “Dia memberi 
kekuatan kepada yang lelah dan menambah 
semangat kepada yang tiada berdaya.”

TINDAKAN: Saya akan menaikkan 
penyembahan saya hari ini dengan ucapan 
syukur atas karyaNya yang besar untuk 
saya di kayu salib. Tuhan Yesus sanggup 
melaluinya, saya bersama Dia juga akan 
sanggup.

DOA: Saya akan berdoa hari ini dan 
meminta kekuatan yang baru dari Tuhan

                                                         
Sumber : Ps. Raymond Pranoto

HARGA DIRI BUKAN YANG UTAMA

RENUNGAN:  2 Samuel 6:14-23

Raja Daud adalah seorang yang sangat 
mengasihi Tuhan dalam hidupnya, dan Dia 
menempatkan Tuhan diatas segalanya. Dalam 
posisinya yang sangat terhormat sebagai raja 
sekalipun, Ia tetap menempatkan Tuhan di 
atas segalanya. Pada waktu dia memindahkan 
tabut perjanjian ke kota Daud, dia menari-nari 
sekuat tenaga karena cintanya kepada Tuhan, 
tidak perduli kedudukannya sebagai raja, 
karena yang menjadi pusat adalah kehadiran 
Tuhan dalam hidupnya. Daud dipandang 
rendah dan dihina oleh istrinya Mikhal karena 
apa yang dia lakukan untuk Tuhan.  Baginya 
harga diri tidak berarti ketimbang kehadiran 
Tuhan dalam hidupnya. Pada waktu kita 
tempatkan Yesus menjadi yang utama dalam 
hidup kita, fokus kita tidak lagi kepada diri 
kita. Yesus telah mencurahkan darahNya 
untuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang 
yang telah dibenarkan oleh Allah didalam 

Kristus Yesus (2 Kor 5:21). Sebagai orang-orang 
yang telah dibenarkan, kita tidak perlu kuatir akan 
apa yang dikatakan orang sekitar kita tentang kita 
karena bukan mereka lagi yang menjadi fokus kita 
namun Tuhan. Daud tetap menjadi orang yang 
diberkati, seluruh aspek kehidupannya diberkati. 
Sebaliknya Mikhal tidak mengalami berkat Tuhan, 
ia mandul seumur hidupnya. 

DEKLARASI:  1 Petrus 5: 6 : Karena itu 
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan 
yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada 
waktunya

TINDAKAN: Hari ini saya akan bertobat dari 
kesombongan saya. Saya akan menjadikan Yesus 
yang utama dalam hidup saya bukan diri saya, 
pekerjaan saya, posisi saya, dll.

DOA: Mulai hari ini saya akan berdoa bersama 
keluarga kami, dan menjadikan Yesus yang 
terutama di dalam kehidupan kami sekeluarga



KEMENANGAN KITA

RENUNGAN:  1 Korintus 15: 54a - 58

Kemenangan kita ada di dalam Tuhan 
Yesus Kristus. Pada waktu kita fokus 
kepada kemenangan yang Tuhan Yesus 
telah raih atas segala musuh-musuhNya 
dan atas maut, kita juga akan mengalami 
kemenangan. Kalau Dia sudah menang maka 
kita yang bersama Dia juga akan menang. 
Biarlah kita penuh dengan kemenangan; 
kemenangan-kemenangan yang pernah 
Tuhan Yesus lakukan untuk kita pada waktu 
yang lalu, Dia juga akan melakukannya lagi 
dalam kehidupan kita. Daud adalah seorang 
yang penuh dengan pengalaman indah 
bersama Tuhan karena Tuhan memberi 
dia kemenangan demi kemenangan. Sejak 
muda Tuhan menyertai dia menggembalakan 
domba ayahnya, dengan memberikan 
kemenangan dalam mengalakan singa dan 
beruang. Daud tahu dan sangat yakin bahwa 
Tuhan akan memberikan kemenangan bukan 
kekalahan. Sikap hati yang demikianlah yang 
dimiliki Daud juga pada waktu melawan Goliat 

TUHAN MEMBERKATI PADA WAKTU 
TIDUR

RENUNGAN:  Mazmur 127:1-2

Seorang yang lelah perlu istirahat, untuk 
memulihkan kekuatan yang hilang karena 
bekerja atau olah raga ataupun karena 
pergumulan yang berat. Kita perlu tidur, 
sehingga pada waktu bangun kita akan pulih 
kembali dan dapat bekerja kembali dengan 
kekuatan yang baru. Tetapi yang menjadi 
kenyataan adalah seseorang akan sulit 
untuk tidur karena terlalu lelah atau terlalu 
beratnya beban hidup. Yesus pernah berkata: 
“Marilah kepadaKu semua yang letih lesu dan 
berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
(rest) kepadamu.” (Mat 11:28). Yesus adalah 
kuncinya untuk kita bisa istirahat/ tidur. Pada 
waktu Yesus mati di kayu salib, Dia katakan: 
“Sudah Selesai”. Dia telah menanggung 
semua yang harus di derita oleh kita: sakit, 

PROBLEM TIDAK AKAN MENJADI 
PENGHALANG

RENUNGAN:  Daniel 3:1 – 30 

Sadrakh, Mesakh, Abednego masuk dapur 
api karena tidak mau menyembah patung 
raja Nebukadnezar namun hanya mau 
menyembah Tuhan semesta alam - yang 
kita kenal adalah Tuhan Yesus Kristus. Luar 
biasa iman dan cinta mereka kepada Tuhan. 
Saat inipun banyak anak-anak Tuhan yang 
mengalami aniaya dan problem karena apa 
yang mereka lakukan untuk Tuhan. Dipecat 
karena tidak bekerja pada hari Minggu, tidak 
naik pangkat karena tidak mau pindah agama, 
dll. Ungkapan Sadrakh, Mesakh, Abednego 
menunjukkan bahwa Tuhan adalah yang 
utama dalam hidupnya. Inilah ungkapan 
mereka : “Sekalipun Tuhan tidak menolong 
kami, kami tidak akan menyembah yang lain 
selain Allah”. Melalui kisah ini kita belajar 
bahwa pada waktu fokus kita hanya kepada 
Tuhan Yesus maka  persoalan seberat apapun 
yang kita hadapi, Tuhan akan bereskan 
untuk kita, Halleluyah. Sekalipun ditengah 

HIDUPKU BUKANNYA AKU LAGI

RENUNGAN:  Galatia 1:11-16; 2:20

Rasul Paulus setelah mengalami perjumpaan 
pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah 
dari seorang yang membenci Kristus menjadi 
seorang yang menjadikan Kristus adalah 
segala-galanya dalam hidupnya. Paulus 
adalah rasul yang mendapatkan pewahyuan 
tentang anugerah Tuhan, yaitu bahwa seorang 
dibenarkan bukan karena perbuatannya/ 
melakukan hukum taurat melainkan karena 
apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk 
kita di kayu salib (Gal 2:16). Kristus telah 
memerdekakan kita dari kutuk hukum taurat. 
Pengertian tentang anugerah Tuhan Yesus 
akan mengubah hidup seseorang. Kita akan 
melewati hari-hari kita dengan merasakan 
kasihNya. Setiap kali kita membaca firman 
Tuhan, Tuhan akan memberikan pengertian 
tentang kasihNya. Semakin kita merasakan 
kasihNya, hidup kita akan berubah, fokus 
hidup kita bukan lagi keinginan pribadi tetapi 
keinginan Kristus yang ada dalam kita. Apabila 
Kristus yang hidup di dalam kita, sama seperti 
ranting yang tinggal pada pokok anggur, 

KAMIS

RABU JUMAT

SELASA

ranting itu akan berbuah-buah banyak karena 
pokok anggur (Kristus) itu yang memberi 
kehidupan dan buah. Utamakan Yesus dalam 
hidupmu maka hidupmu akan berbuah-
buah banyak, di dalam keluarga, pekerjaan, 
kehidupan sehari-hari juga di dalam pelayanan 
kita untuk Tuhan.

DEKLARASI:  Filipi 1:21: “Karena bagiku 
hidup adalah Kristus dan mati adalah 
keuntungan.”

TINDAKAN: Saya akan berdoa agar Tuhan 
memberikan pewahyuan dan pengertian akan 
anugerah Tuhan lebih lagi, supaya saya dapat 
menempatkan Yesus menjadi yang utama 
dalam kehidupan saya.

DOA: Saya akan berdoa bagi VIP List saya 
agar mereka diselamatkan Tuhan dan dapat 
mengerti akan anugerah Tuhan lebih lagi

ketakutan, cemooh, kutuk, hukuman atas 
dosa manusia. Bagian kita adalah percaya 
dengan tinggal/ rest dalam karya salib Kristus 
untuk kita dan terima semua berkat yang telah 
disediakan dengan iman. 

DEKLARASI:  Matius 11:28: “Marilah 
kepadaKu semua yang letih lesu dan 
berbeban berat, Aku akanmemberi kelegaan 
(rest) kepadamu.”

TINDAKAN: Saya percaya bahwa Yesus 
telah mati untuk persoalan saya, saya tidak 
akan menjadi stress tetapi percaya bahwa Dia 
sudah tanggung semuanya untuk saya. Hari 
ini saya hanya akan ‘beristirahat’ didalam Dia.

DOA: Saya akan berdoa bagi teman-teman 
yang sedang di dalam pergumulan agar Tuhan 
memberikan kelegaan kepada mereka

raksasa Filistin. Sikap hati ini pula yang 
perlu kita miliki, kalau kita mau mengalami 
kemenangan di depan kita

DEKLARASI:  Roma 8:37: “Tetapi dalam 
semuanya itu kita lebih dari pada orang-
orang yang menang,oleh Dia yang telah 
mengasihi kita.”

TINDAKAN: Saya akan belajar 
mengarahkan mata saya hanya kepada 
kemenangan Tuhan dan bukan kepada 
beban dan pergumulan hidup

DOA: Hari ini saya akan berdoa dan 
menaikan lagu penyembahan tentang 
kemenangan Tuhan sampai saya 
merasakan hadiratNya turun di dalam hati 
say

perapian ataupun di dalam lembah maut 
- Tuhan ada disitu menyertai kita. Sadrakh, 
Mesakh dan Abedngedo keluar dari 
persoalan mereka dengan kemenangan 
yang gilang gemilang dari Tuhan. 

DEKLARASI:  Matius 6:33: Tetapi carilah 
dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, 
maka semuanya itu akan ditambahkan 
kepadamu

TINDAKAN: Hari ini saya akan berdoa dan 
membawa semua problem yang ada kepada 
Tuhan, dan menjadikan Yesus fokus di 
dalam hidup saya, sehingga saya percaya, 
Tuhan yang akan membereskan semuanya 
bagi saya

DOA: Hari ini saya akan berdoa bersama 
dengan teman-teman L.I.G.H.T. dengan 
pokok doa yang akan diberikan di sana


