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KEMENANGAN ATAS DUNIA

RENUNGAN: 1 Yohanes 5 : 1 – 5

Janji Tuhan hari ini begitu menghibur dan 
menguatkan kita, bahwa Tuhan telah 
mengalahkan dunia ini. Dunia melambangkan 
iblis dan segala perbuatannya. Tuhan telah 
mengalahkan mereka dengan kemenangan 
yang gilang gemilang. Kalau iblis telah 
dikalahkan, itu merupakan pertanda yang 
sangat baik bagi kita bahwa tidak akan ada 
yang mustahil lagi bagi kita, mujizat pasti 
terjadi. Karena Tuhan telah mengalahkan 
dunia ini, berarti kitapun sebagai orang-orang 
yang percaya Yesus sebagai anak Allah, juga 
telah mengalahkan dunia ini, ayat 1,4. Kita 
tidak perlu takut lagi. Jangan mau tertipu 
oleh iblis yang berusaha mengingatkan kita 
bahwa kita belum menang, bahwa iblis masih 
merajalela, dsb. Katakan dengan keras 
kepada dia, ingatkan dia bahwa dia sudah 
kalah dan tidak memiliki sengat lagi untuk 
menyerang hidup kita. 

DEKLARASI: 1 Yohanes 1 : 4 : Sebab semua 
yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan 
inilah kemenangan yang mengalahkan dunia 
: iman kita

TINDAKAN: Hari ini saya akan 
memandangi diri saya di kaca sambil 
berkata dengan iman : “Saya lebih dari 
pemenang, Saya dikasihi Tuhan, Saya 
orang benar karena darah Yesus, Saya 
akan menjadi kepala dan bukan menjadi 
ekor, Saya akan mengalami ‘increase’, 
karena Yesus sudah mati dan bangkit buat 
saya

DOA: Saya akan banyak berdoa 
berbahasa roh dan memohon Roh Kudus 
untuk kembali memenuhi hidup saya. Saya 
juga akan terus berdoa bagi VIP List dan 
mengundang mereka untuk mengikuti 
ibadah besok.

Catatan:

SENIN
MINGGU

SABTU

MASA DEPAN PENUH HARAPAN

RENUNGAN: Yeremia 29 : 11 – 14

Di hari Paskah ini, kembali Tuhan memberikan 
janjiNya yang luar biasa kepada kita, bahwa 
masa depan kita akan penuh dengan 
harapan dan damai sejahtera. Rencana 
Tuhan selalu baik adanya bagi kita. Rencana 
kecelakaan bukan berasal dari Tuhan, tapi 
dari iblis. Namun hari ini kita tidak perlu takut, 
karena Tuhan tidak akan mengijinkan iblis 
melakukan hal itu. Apabila iblis mau mereka-
reka yang jahat bagi kita, maka Tuhan akan 
membalikannya menjadi kebaikan, Roma 8 : 
28. Apabila iblis hendak membuat hidup kita 
penuh dengan hal-hal yang tidak mungkin, 
Tuhan akan berubahnya menjadi hal yang 
mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, 
orang matipun dapat dibangkitkan. Sekalipun 
iblis katakan mustahil, Tuhan dapat katakan 
ya. Jangan takut dan kuatir.

 Sumber : Ps. Juliet Pranoto

SUDAH SELESAI

RENUNGAN: Yesaya 53 : 1 – 12

Yesaya 53 seluruhnya menggambarkan 
mengenai penderitaan Yesus di kayu salib. 
Perkataan terakhir Tuhan Yesus di kayu salib 
adalah : „Sudah Selesai“, kata ini berasal 
dari bahasa Yunani teleo yang artinya adalah 
hutang yang telah dilunaskan. Pada waktu 
Yesus mati di kayu salib, Ia membayar lunas 
semua hutang dosa kita. Tuhan Yesus sudah 
menyelesaikan semuanya bagi kita. Kita tidak 
dapat menyelesaikan semua hutang dosa 
kita dengan kekuatan kita sendiri. Melalui 
karyaNya di kayu salib, semua dosa kita 
diampuni, dan kita menjadi orang-orang yang 
benar karena darahNya dan orang-orang 
yang berhak menerima semua berkat sorgawi. 
Tuhan sudah melakukan bagianNya, bagian 
kita sekarang tinggal percaya akan karyaNya 
dan menerima dengan iman. Kalau hari-hari 
ini kita mengalami pergumulan percayalah 
bahwa semuanya sudah ditanggung oleh 
Yesus di kayu salib. Semua dosa kita, 
penyakit kita, kutuk kita sudah selesai 
ditanggung oleh Tuhan sehingga tidak ada 

DEKLARASI: Roma 8 : 28 : … Allah 
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 
mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 
terpanggil sesuai dengan rencana Allah

TINDAKAN: Hari ini saya akan memberikan 
yang terbaik dari hidup saya bagi Tuhan di 
ibadah . Apapun yang Tuhan ingatkan untuk 
saya persembahkan bagiNya (baik itu pujian 
penyembahan, persembahan uang, dll) saya 
akan lakukan dengan senang hati  karena Ia 
telah mengasihi saya dengan luar biasa. 

DOA: Saya berdoa agar ibadah online hari ini 
hadiratNya dan lawatanNya memuaskan hati 
saya.                                                              

yang mustahil lagi bagi kita. Kemenangan 
sudah menjadi bagian kita. 

DEKLARASI: Yesaya 53 : 5 : Tetapi Dia 
tertikam oleh karena pemberontakan kita, 
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, 
ganjaran yang mendatangkan keselamatan 
bagi kita ditimpakan kepadaNya dan oleh bilur-
bilurNya kita menjadi sembuh

TINDAKAN:Sepanjang hari ini bahkan minggu 
ini, saya akan terus mengingatkan diri saya 
bahwa Yesus sudah selesai menanggung 
semua dosa, kutuk, pergumulan saya di kayu 
salib, dan menggantikannya dengan berkat, 
kemenangan dan kebebasan

DOA: Saya akan berdoa dengan ucapan 
syukur , karena cinta Tuhan cukup buat saya.

Catatan:

Catatan:



PIKIRAN KRISTUS

RENUNGAN: Filipi 4 : 6 – 9, 13

Untuk mengalami mujizat Tuhan pikiran kita 
jangan dipenuhi dengan kekuatiran. Karena 
hal itu akan membuat iman percaya kita 
goyah. Mintalah Tuhan memenuhi hati kita 
dengan damai sejahteraNya. Bila hati kita 
tenang kita dapat fokus kepada Tuhan dan 
anugerahNya sehingga iman kita akan bangkit. 
Pada waktu kita menjadi tenang, baru kita 
dapat memikirkan hal-hal seperti yang tertulis 
di ayat 8. Minta Tuhan memenuhi pikiran kita 
dengan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang 
benar, yang adil, yang suci sehingga kita tidak 
dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang salah 
dan penuh kekuatiran. Apabila hati dan pikiran 
kita dipenuhi oleh kasih dan pikiran Kristus 
maka tidak lama lagi mujizat akan terjadi. Tidak 
ada yang mustahil bagi kita yang percaya 
kepada Dia. Kalau pikiran kita benar maka 
segala perkara dapat kita selesaikan dengan 
kemenangan di dalam Dia, ayat 13. 

TINDAKAN IMAN

RENUNGAN: Matius 17: 14 – 20

Yesus mengajar murid-muridNya bagaimana 
untuk dapat mengalami mujizat, dan  
membuat hal yang mustahil menjadi 
mungkin dan terjadi. Pertama-tema Yesus 
mengingatkan mereka untuk memiliki iman 
(ayat 17, 20). Kemudian Yesus mengajar 
mereka untuk mempraktekan iman 
mereka melalui tindakan iman. Bagaimana 
caranya ? Ayat 18, Yesus mengusir roh 
jahat yang menguasai anak yang sakit. 
Kalau kita percaya kepada Tuhan maka 
kita akan berani untuk berdoa peperangan 
rohani, berdoa mengusir semua iblis yang 
mengganggu hidup kita. Kemudian ayat 20, 
Yesus memperkatakan / mendeklarasikan 
firman Tuhan / kata-kata berkat. Yesus 
berkata kepada gunung persoalan untuk 
pindah dan tidak kembali lagi. Hal inipun 
pasti akan terjadi apabila kita melakukannya 
dengan iman. 

DEKLARASI: Ibrani 11 : 1 : Iman adalah 
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan 

DIPENUHI ROH KUDUS

RENUNGAN: Zakharia 4 : 6 – 9

Setiap kita tentu ingin mengalami 
kemenangan di dalam pergumulan kita. 
Kalau ada gunung besar di depan kita, tentu 
kita ingin agar gunung itu dapat menjadi 
tanah yang rata. Apakah hal itu dapat terjadi 
? Tentu saja dapat. Menurut ayat yang kita 
baca di atas, hal itu sangat mungkin dan 
tidak mustahil. Bagaimana caranya ? Tuhan 
mengajar kita melalui firman hari ini, untuk 
tidak bergantung kepada kekuatan dan 
pikiran kita dalam menyelesaikan masalah 
kita, namun bergantung sepenuhnya kepada 
Tuhan melalui Roh KudusNya yang diam 
di dalam kita. Kalau Roh Kudus diam di 
dalam kita maka kuasa Tuhan akan menjadi 
nyata, Kisah 1 : 8 sehingga masalah kita 
dapat kita selesaikan dengan kuasaNya. 
Bagaimana untuk Roh Kudus dapat tinggal di 
dalam kita? Kita harus senantiasa meminta 
di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, agar 
Tuhan memenuhi kita kembali dengan Roh 
Kudusnya dan banyak menaikan doa bahasa 
roh.

PERKARA BESAR MENANTI

RENUNGAN: Yohanes 14 : 12-14

Pada waktu Yesus tinggal di muka bumi ini, 
Ia selalu melakukan perbuatan-perbuatan 
yang besar. Mujizat dan tanda-tanda heran 
senantiasa mengikuti Dia. Orang buta 
melihat, orang mati bangkit, orang yang 
terikat kuasa gelap dilepaskan. Ia juga 
berjalan di atas air pada waktu badai, Ia 
meredakan badai seketika, Ia merubah air 
menjadi anggur, dan masih banyak hal-hal 
yang luar biasa yang dilakukanNya. Firman 
yang kita baca hari ini mengatakan bahwa 
kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus 
maka kita juga akan dapat melakukan semua 
yang Ia pernah lakukan, bahkan yang lebih 
besar daripada yang pernah dilakukanNya. 
Kalau kita percaya sungguh, maka tidak 
akan ada yang mustahil bagi kita, karena 
kita sanggup melakukan perkara-perkara 
besar, dan hal yang tidak mungkin akan 
menjadi mungkin. Bagaimana kita dapat 
percaya kepada Tuhan? Apabila kita melihat 
salibNya dan kuasa salibNya, yakin bahwa 
Tuhan mengasihi kita, dan percaya kepada 
anugerahNya maka iman kita akan bangkit. 

KAMIS

RABU JUMAT

SELASA

DEKLARASI: Kolose 3 : 15 : Hendaklah 
damai sejahtera Kristus memerintah dalam 
hatimu …

TINDAKAN: Hari ini setiap kali ada pikiran 
negative masuk di dalam pikiran saya, saya 
akan usir di dalam nama Tuhan Yesus dan 
akan mendeklarasikan banyak firman Tuhan 
agar pikiran saya dipenuhi dengan firman

DOA: Saya akan  berdoa   untuk 
kesejahteraan dan keselamatan Amerika.

Iman inilah yang akan memampukan kita 
melakukan perkara-perkara yang besar, 
bahkan lebih besar dari yang Tuhan Yesus 
sendiri pernah lakukan.

DEKLARASI: Filipi 4 : 13 : Segala perkara 
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi 
kekuatan kepadaKu

TINDAKAN: Mulai hari ini saya akan sering-
sering merenungkan salib Tuhan, kasihNya 
dan anugerahNya agar iman saya bangkit 
sampai saya dapat melakukan perkara-
perkara yang besar dalam hidup saya

DOA: Saya akan mulai mempraktekan doa 
yang disertai dengan deklarasi firman sampai 
hal itu menjadi gaya hidup saya. 

dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita 
lihat

TINDAKAN: Saya akan mulai melakukan 
tindakan iman, dengan banyak 
mendeklarasikan firman Tuhan dan melakukan 
doa peperangan rohani. Saya tidak perlu takut, 
karena Tuhan selalu di pihak saya

DOA: Hari ini saya akan menaikan 
penyembahan kepada Tuhan sampai saya 
merasakan hadiratNya dan kasihNya yang 
besar. Saya juga akan terus berdoa bagi 
VIP List saya dan mulai memikirkan untuk 
mengundang VIP List saya mengikuti ibadah 
online.

DEKLARASI: Kisah 1 : 8 : Tetapi kamu akan 
menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke 
atas kamu dan kamu akan menjadi saksiKu, 
di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan 
Samaria dan sampai ke ujung bumi

TINDAKAN:Hari ini saya akan banyak 
berdoa di dalam Roh sampai saya 
merasakan kekuatan yang baru memenuhi 
hati saya 
 
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. 

Catatan:

Catatan:

Catatan:

Catatan:


