
Daily Word © 2020 - International Bethany Community Church - www.ibcchurch.cc - email: info@ibcchurch.cc 

D A I L Y  W O R D
0 7 / 2 7 / 2 0 - 0 8 / 0 2 / 2 0  -  N o . 4 4 0

BIARLAH ROHMU MENYALA
RENUNGAN: Roma 12 : 11 – 16

Penyebab anak-anak Tuhan tidak dapat 
hidup dalam panggilan dan pilihan Tuhan 
salah satunya adalah karena mereka tidak 
dapat menjaga rohnya tetap menyala.  
Mengapa roh seseorang dapat tidak menyala 
? Jawabannya ada di dalam Roma 12 : 
11, yaitu apabila kerajinan kita di dalam 
melayani Tuhan mengendor maka itulah 
cikal bakal yang membuat roh seseorang 
menjadi tidak menyala lagi. Hari-hari ini 
apapun yang Tuhan percayakan dalam 
hidup kita, pelayanan, jiwa-jiwa, lakukan 
dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan 
tekanan-tekanan hidup membuat kita menjadi 
kendor. Jangan lepaskan apapun yang Tuhan 
sudah percayakan dalam hidup kita. Jangan 
meninggalkan atau mengurangi pelayanan 
dan penginjilan yang sedang kita lakukan. 
Apabila roh kita tidak menyala-nyala lagi maka 
kita akan melihat pelayanan dan penginjilan 
sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting lagi, 
dibandingkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. 

DEKLARASI: Lukas 12 : 35 : Hendaklah 
pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap 
menyala

TINDAKAN: Hari ini saya akan 
memperbaharui komitmen saya di dalam 
pelayanan kepada Tuhan dan memohon Roh 
Kudus memberikan kekuatan bagi saya untuk 
dapat menjalani panggilan Tuhan bagi saya 
dan memenangkan jiwa-jiwa

DOA: Hari ini saya akan berdoa bagi 
pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atas 
saya, baik itu di dalam keluarga, pekerjaan 
maupun gereja lokal dan memberkati mereka 
lewat doa-doa saya

          

  

Catatan:

SENINMINGGU

SABTU

KEMULIAAN KRISTUS 
RENUNGAN: Efesus 1

Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat 
di Efesus dan mengingatkan mereka bahwa 
Tuhan Yesus telah memilih mereka dan 
menyelamatkan mereka dengan tujuan untuk 
menerima segala berkat rohani dan anugerah 
Tuhan, Ef 1 : 3,6. Selain itu, Tuhan juga akan 
mengaruniakan kemuliaanNya. Surat Paulus 
ini juga ditujukan bagi kita gerejaNya yang 
hidup di akhir jaman. Janji Tuhan bahwa 
kemuliaan Kristus akan kembali ke gerejaNya. 
Segala berkat rohani dan anugerahNya juga 
akan diberikan berlimpah bagi gerejaNya. 
Tuhan juga akan memperlengkapi gerejaNya 
dengan kuasaNya melalui Roh KudusNya, 
Efesus 1 : 13, 14, 20. Kuasa Roh Kudus 
yang dasyat yang membangkitkan Yesus dari 
kematianNya dan yang mengalahkan semua 
pemerintah dan penguasa udara (kerajaan 
iblis) diberikanNya kepada kita. Sudah 
seharusnya gereja di akhir zaman bangkit dan 
membawa kemuliaan Tuhan dan kuasaNya 
serta anugerahNya kepada jiwa-jiwa dan 
bangsa-bangsa.

Sumber : Ps. Juliet Pranoto

PEMBAWA KABAR BAIK
RENUNGAN: Roma 10 : 9-15

Tuhan tidak pernah pilih kasih terhadap 
siapapun juga, Dia mengasihi semua 
manusia ciptaanNya dan rindu agar mereka 
diselamatkan. Sekalipun orang itu begitu jahat 
hidupnya, bahkan mungkin adalah musuh 
kita sendiri, tetapi Tuhan tetap mengasihi 
mereka dan rindu menyelamatkan mereka. 
Apabila mereka berseru kepada nama 
Tuhan mereka akan diselamatkan, ayat 13. 
Namun pertanyaannya sekarang, bagaimana 
mereka dapat berseru kepada Tuhan dan 
diselamatkan kalau mereka tidak pernah 
mengenal Dia ? Harus ada orang yang 
menceritakan tentang Tuhan kepada mereka, 
ayat 14. Itulah tugas kita, anak-anak terang 
yang sudah terlebih dahulu diselamatkan 
oleh Tuhan. Marilah kita mulai membagikan 
kesaksian hidup kita bagi orang lain. Biarlah 
mereka juga merasakan berkat keselamatan 
yang luar biasa yang kita sudah rasakan juga. 
Jadilah orang-orang yang peduli terhadap 
sesamanya. 

DEKLARASI: Efesus 1 : 22 : Dan segala 
sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki 
Kristus dan Dia telah diberikan-Nya kepada 
jemaat sebagai Kepala dari segala yang ada.

TINDAKAN: Hari ini saya akan menyembah 
Tuhan sampai saya merasakan Tuhan hadir 
kemudian saya akan berdoa berbahasa Roh 
agar Roh Kudus kembali memenuhi hidup saya 
dengan kuasaNya

DOA: Saya akan berdoa untuk urapan Tuhan 
atas pastors, semua pengerja dan setiap orang 
yang mengikuti ibadah online hari ini. Catatan:
Catatan:

Kabar Baik

DEKLARASI: Yesaya 60 : 1 :  Bangkitlah menjadi 
teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan 
Tuhan terbit atasmu

TINDAKAN: Saya akan membagikan kebaikan 
Tuhan dalam hidup saya bagi orang-orang yang 
belum mengenal Tuhan agar mereka mulai 
tertarik datang kepada Tuhan.

DOA: Saya akan berdoa dan memohon Roh 
Kudus untuk mengurapi saya sehingga saya 
mendapat keberanian untuk dapat menyaksikan 
kebaikan Tuhan kepada orang lain



MILIKI INTEGRITAS HIDUP

Ayat bacaan : Kejadian 39 : 1-6, 20-23, 
Kejadian 41 : 37-45

Sebagai anak-anak terang hidup kita akan 
terbuka dan dilihat oleh semua orang. Apabila 
kita menjaga integritas hidup kita, kita akan 
menjadi teladan buat orang lain dan dapat 
memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Seperti 
Yusuf, yang selalu melakukan segala sesuatu 
dengan sungguh-sungguh, sekalipun yang 
dikerjakan adalah pekerjaan yang tidak berarti 
di mata manusia, yaitu sebagai budak dan juga 
sebagai pekerja penjara, dia melakukannya 
dengan serius seperti untuk Tuhan, sehingga 
hidupnya menjadi saksi bagi banyak orang. 
Dan pada akhirnya Tuhan mempercayakan 
bangsa Mesir baginya dan melalui kejadian 
ini seluruh Mesir dapat mengenal Tuhan. 
Kol 3 : 23 mengingatkan kita, apapun yang 
kita lakukan, lakukanlah dengan segenap 
hati seperti kita lakukan hal itu untuk Tuhan, 
walaupun sebenarnya kita lakukan untuk orang 
lain. Maukah kita menjadi terang bagi bangsa-
bangsa? Mulailah dengan memiliki integritas 
hidup.   

TAAT UNTUK BERSAKSI

RENUNGAN: Yunus 1 : 1-17, Yunus 2 : 9 
– 10, Yunus 3

Melalui kisah Yunus ini kita memperoleh 
satu pelajaran yang sangat berharga. 
Biarlah kita taat kepada Tuhan pada waktu 
Ia mengingatkan kita untuk bersaksi dan 
memberitakan injil, lakukanlah segera ! Hari 
ini kita belajar dari kisah Yunus. Bagaimana 
Tuhan memanggil dia untuk memberitakan 
keselamatan kepada bangsa Niniwe tetapi 
ia menolak untuk melakukannya. Namun 
akibat pergumulan yang dia hadapi di 
mana Ia dimakan oleh ikan besar dan 
diam di perut ikan selama 3 hari akhirnya 
ia bertobat dan kembali kepada panggilan 
Tuhan.  Bayangkan seandainya Yunus tidak 
taat, maka seluruh warga kota Niniwe akan 
mengalami penghukuman karena kejahatan 
mereka dan karena mereka tidak mengenal 
Tuhan. Puji Tuhan akhirnya Yunus taat 
sehingga seluruh bangsa ini diselamatkan 
Tuhan. Biarlah kita memiliki belas kasihan 
yang besar untuk jiwa-jiwa yang terhilang, 
sehingga kita akan taat dan tidak menunda-
nunda untuk memberitakan injil kepada 
mereka.

PERBESAR KAPASITASMU

RENUNGAN: Yesaya 54 : 2 – 4

Bagaimana kita dapat memperteguh 
panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup 
kita ? Salah satunya dengan memperbesar 
kapasitas hidup kita. Apapun yang Tuhan 
percayakan dalam hidup kita, talenta 
dan karunia, kekayaan, kepandaian dan 
sebagainya, hari-hari ini kita lipatgandakan. 
Tuhan mengingatkan kita untuk tidak 
menghemat atau dengan kata lain tidak 
hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan pun 
memberikan nyawaNya kepada kita tanpa 
hitung-hitungan dengan kita. Berikan kembali 
semua yang Tuhan percayakan kepada kita 
kepada Tuhan dengan jalan melipatgandakan 
semuanya itu dan dipakai untuk mengenapi 
panggilan dan pilihan kita. Biarlah hari-hari ini 
kita semakin rajin melayani Tuhan, semakin 
banyak menabur, dan menginjili jiwa-jiwa. 
Berikan waktu lebih banyak lagi bagi Tuhan 
dan bagi penuaian jiwa-jiwa. Jangan hidup 
hanya untuk diri kita sendiri, hanya untuk 
memenuhi kebutuhan kita, hanya untuk 
menyenangkan hidup kita namun mulailah 
memberikan hidup kita bagi jiwa-jiwa, bagi 
pelayanan, dan bagi menggenapi panggilan 

PERJUMPAAN PRIBADI DENGAN TUHAN

RENUNGAN: Yohanes 4: 5 – 26, 39

Agar kita memiliki kerinduan yang besar 
untuk menginjil dan membawa teman-teman 
kita memperoleh keselamatan di dalam 
Tuhan, kita harus mengalami hal seperti 
yang dialami oleh perempuan Samaria 
tersebut. Perempuan Samaria itu mengalami 
perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan 
perjumpaan itu telah mengubah seluruh 
hidupnya. Tuhan bertemu dengan dia dan 
berbincang-bincang dengan dia. Ia tidak 
menyalahkan setiap dosa yang dilakukan 
oleh perempuan itu sebaliknya Ia mengajak 
perempuan itu untuk percaya kepadaNya, 
ayat 21.  Kasih dan anugerah Tuhan yang 
besar ini membuat perempuan itu menjadi 
bertobat dan mulai menginjil kepada teman-
teman sekotanya. Alamilah perjumpaan 
pribadi dengan Dia dan miliki pengalaman 
pribadi berjalan dengan Dia maka kita akan 
bersemangat untuk membawa teman-teman 
kita kepada Tuhan agar mereka mengalami 
pengalaman indah dengan Tuhan yang sama 
seperti yang kita telah alami.

KAMIS

RABU JUMAT

SELASA

DEKLARASI: Kolose 3 : 23 : Apapun juga 
yang kamu perbuat, perbuatlah dengan 
segenap hatimu seperti untuk Tuhan  dan 
bukan untuk manusia.

TINDAKAN: Mulai hari ini saya akan 
memperhatikan kehidupan saya. Apapun 
yang saya lakukan saya akan lakukan 
dengan sungguh-sungguh supaya hidup 
saya dapat menjadi berkat bagi orang lain 
sehingga saya memiliki kesempatan untuk 
memberitakan kebaikan Tuhan 

DOA: Saya akan menaikan doa-doa syafaat 
bagi Amerika khususnya untuk pemilu 
president yang makin dekat

DEKLARASI: Yohanes 4 : 23 : Tetapi saatnya 
akan datang dan sudah tiba sekarang, 
bahwa penyembah-penyembah benar akan 
menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran; 
sebab Bapa menghendaki penyembah-
penyembah demikian.

TINDAKAN: Hari ini saya akan menyediakan 
waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dengan 
banyak berdoa, menyembah dan membaca 
firmanNya supaya saya terus mengalami 
perjumpaan (encounter) dengan Tuhan

DOA: Saya akan terus berdoa untuk Amerika 
supaya bisa menaggulangi masalah pandemic 
Covid 19  dengan tuntas.

DEKLARASI: Yesaya 6 : 8 : Lalu aku 
mendengar suara Tuhan berkata: „Siapakah 
yang akan Kuutus, dan siapakah yang mau 
pergi untuk Aku?“ Maka sahutku: „Ini aku, 
utuslah aku!“

TINDAKAN: Hari ini apabila Roh Kudus 
menggerakan saya untuk mulai bersaksi 
kepada jiwa-jiwa saya akan taat dan langsung 
melakukannya

DOA: Hari ini saya akan berdoa khusus bagi 
VIP List saya, yaitu orang-orang yang saya 
doakan dengan tekun sampai mereka dapat 
diselamatkan dan mengenal Tuhan

dan pilihan hidup kita. Berlari-larilah bagi 
Tuhan dan tidak fokus pada diri sendiri. 
Waktunya sudah sangat singkat, Tuhan 
datang segera !   

DEKLARASI: 2 Petrus 1 : 10 : Karena 
itu, saudara-saudaraku, berusahalah 
sungguh-sungguh, supaya panggilan dan 
pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu 
melakukannya, kamu tidak akan pernah 
tersandung

TINDAKAN: Saya akan berdoa dengan 
teman-teman LIGHT di dalam grup-grup 
LIGHT dan saling berdoa profetik satu 
dengan yang lain

DOA:  Saya akan berdoa dengan keluarga 
saya hari ini agar keluarga kami semakin 
dipakai oleh Tuhan di dalam panggilan dan 
pilihan Tuhan bagi keluarga kami

Catatan:

Catatan:

Catatan:

Catatan:


