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KUASA FIRMAN TUHAN
RENUNGAN: 1 Petrus 1:23-25

Ada istilah yang mengatakan “ tak kenal, maka 
tak sayang”. Ini juga berlaku atas hubungan 
kita dengan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan dan 
FirmanNya, kita harus memberikan waktu setiap 
hari untuk Tuhan dan FirmanNya. Semakin 
kita mengenal Tuhan, maka semakin kita akan 
percaya kepada FirmanNya. Kepercayaan itu 
akan melahirkan iman dan iman itulah yang 
akan mengaktifkan Firman Tuhan untuk bekerja 
dan terjadi dalam hidup kita. Pengalaman hidup 
bersama dengan Tuhan dan FirmanNya akan 
membuat kita melihat bahwa Firman Tuhan 
itu sungguh berkuasa. Akibatnya, keadaan 
apapun yang kita alami, kita akan langsung 
menggunakan Firman Tuhan yang berkuasa itu. 
Firman itu akan terus kita perkatakan sampai 
kita melihat hasilnya. Firman Tuhan juga akan 
kita gunakan untuk melawan iblis dan setiap 
keadaan negative yang terjadi. Kuasa Firman 
Tuhan akan membuat kita tetap kuat berdiri 
teguh pada saat tantangan dan masalah datang. 
Orang yang beriman akan kebenaran Firman 
Tuhan dan rajin memperkatakannya pasti akan 
memetik buahnya. 

DEKLARASI: Mazmur 119:105: FirmanMu itu 
pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku.

TINDAKAN: Saya mau rajin membaca dan 
menghafalkan Firman Tuhan karena Firman 
Tuhan adalah salah satu perlengkapan senjata 
Allah yang saya butuhkan. 

DOA: Hari ini saya akan berdoa agar setiap 
anggota keluarga saya semakin dekat dengan 
Tuhan dan berakar dalam firmanNya. 

Catatan:
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JANGAN MENYERAH
RENUNGAN: Yesaya 40:12-31.

Seekor burung rajawali hanya dapat mencapai 
usia 70 tahun apabila burung itu bersedia 
melalui proses transformasi tubuh yang sangat 
menyakitkan diusia 40 tahun. Pada usia 40 
tahun, paruh burung rajawali sudah sangat 
bengkok dan panjang hingga mencapai lehernya 
dan membuatnya sulit untuk makan. Cakar-
cakarnya sudah tumpul dan bulu sayapnya 
sangat tebal sehingga tidak bisa terbang tinggi 
lagi. Pada saat itu, burung tersebut harus naik 
kegunung yang tinggi dan membuat sarang 
disana untuk proses transformasinya. Burung 
itu akan mematuk-matukkan paruhnya pada 
batu sehingga terlepas dan tumbuh paruh yang 
baru. Dengan paruh baru, burung itu akan 
mencabut kukunya sehingga tumbuh kuku 
baru yang tajam. Dengan kuku baru ,burung 
rajawali akan mencabut bulu sayapnya hingga 
rontok semua dan tumbuh sayap yang baru. 
Proses transformasi ini berlangsung selama 6 
bulan. Bila burung ini dapat melewati proses 
transformasi dengan baik, maka ia akan menjadi 
burung yang “ baru” dan dapat terbang tinggi 
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UMAT PILIHAN
RENUNGAN: 1 Petrus 2: 1-10.

Betapa  bersyukurnya kita yang telah dipilih 
Tuhan dari milyaran penduduk dunia untuk 
dijadikan umat kepunyaanNya dengan tujuan 
untuk memberitakan perbuatan-perbuatan 
Tuhan yang ajaib. Sayangnya, begitu banyak 
orang Kristen tidak menyadari bahwa dia 
adalah umat pilihan dan istimewa dimata 
Tuhan. Akibatnya, orang-orang ini menjalani 
hidupnya dengan sembarangan. Terus jatuh 
bangun dalam dosa, hidup dalam kekalahan 
dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang 
membawa nilai kekekalan. Hidupnya bukan 
menjadi berkat, tetapi batu sandungan dan 
mencoreng kekristenan yang sejati. Sebagai 
umat pilihan, apapun yang kita alami dalam 
hidup ini, kita harus ingat bahwa panggilan 
sebagai umat pilihan adalah melakukan 
perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. 
Ini perlu komitmen, keberanian dan konsistensi. 
Tantangan apapun yang dihadapi, janganlah 

melawan badai. Anak-anak Tuhanpun memiliki 
proses transformasi kehidupan yang seringkali 
menyakitkan. Belajarlah untuk tidak menyerah 
seperti burung rajawali, tetapi percaya bahwa 
Tuhan selalu menyertai dan ada masa depan 
yang Tuhan telah sediakan pada akhirnya. 

DEKLARASI: 1 Yoh.5:4: Sebab semua yang 
lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah 
kemenangan yang mengalahkan dunia : iman kita. 

TINDAKAN: Saya akan banyak memperkatakan 
Firman Tuhan pada saat saya sedang lemah.

DOA: Saya akan berdoa untuk Pastors dan 
seluruh pengerja yang melayani ibadah online 
hari ini.

                                                                            
Catatan:

kita menjadi lemah dan menyerah tetapi tetap 
berdiri teguh dan melakukan apa yang Tuhan 
kehendaki sehingga orang lain dapat melihat 
perbuatan kita yang baik dan nama Tuhan akan 
dipermuliakan.  

DEKLARASI: Matius 22:14: Sebab banyak yang 
dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. 

TINDAKAN: Pada saat saya lemah dan hidup 
saya sepertinya tidak berarti, saya akan selalu 
memperkatakan 

1 Petrus 2:9 sehingga saya akan selalu hidup 
dalam kemenangan.  

DOA: Saya akan berdoa agar semakin banyak 
anak Tuhan yang menghasilkan banyak buah Roh 
dalam hidupnya sehingga memberi dampak bagi 
bangsa ini.

TETAP BERDIRI TEGUH



HIDUP KUDUS
RENUNGAN: Ibrani 12:14-17

Hidup kudus bukanlah hal yang mudah 
tetapi itulah kehendak Tuhan. Firman Tuhan 
mengatakan bahwa tanpa kekudusan, kita 
tidak dapat melihat Tuhan. Hidup kudus harus 
mencakup seluruh aspek dari kehidupan kita, 
artinya tubuh, jiwa dan roh kita harus selalu 
kudus. Ada beberapa hal yang bisa membuat 
kita memiliki hidup yang kudus yaitu Firman 
Tuhan, Roh Kudus dan hadirat Tuhan. Firman 
Tuhan yang adalah suara Tuhan sendiri akan 
mengajar, menegur, memberi arahan dan 
hikmat sehingga kita tahu apa yang baik, benar 
dan berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan 
yang telah dibaca dan didengar harus ditaati 
dan dijalani karena tanpa melakukan Firman 
Tuhan yang kita baca, hidup kita tidak akan 
berubah. Selain itu, kita harus minta pimpinan 
Roh Kudus setiap hari dan taat melakukan 
apa yang Roh Kudus taruh dihati kita. Segera 
bertobat apabila ada dosa yang kita lakukan dan 
jangan melakukannya lagi. Hadirat Tuhan juga 
dapat menguduskan hidup kita, oleh sebab itu 
kita harus banyak masuk dalam hadirat Tuhan. 

HIDUP DALAM PIMPINAN ROH KUDUS
RENUNGAN: Galatia 5:16-26.

Tubuh fana kita masih dikuasai oleh banyak 
keinginan daging yang bertentangan dengan 
keinginan Roh . Oleh sebab itu, kita harus 
mengambil keputusan siapa yang diijinkan 
untuk memimpin hidup kita, Roh Tuhan atau 
kedagingan kita. Jika kita memutuskan bahwa 
hidup kita mau dipimpin oleh Roh Tuhan, maka 
hal pertama yang harus kita lakukan adalah 
berdoa agar Roh Kudus yang memimpin hidup 
kita setiap hari. Ini diperlukan kepekaan untuk 
mendengar suara Roh Kudus yang akan 
berbicara kepada hati nurani kita. Kita harus 
memiliki hati nurani yang bersih artinya tidak 
ada dendam, kebencian, iri hati, kemarahan 
dan ganjalan lainnya yang bisa membuat 
hati kita tidak murni dan sulit mendengar 
suara Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus 
membisikkan kita sesuatu, maka kita harus 
taat melakukannya. Untuk hidup dipimpin 
oleh Roh,  kita juga harus menyangkal dan 
menghindari untuk melakukan hal-hal yang 
kita tahu tidak berkenan kepada Tuhan. 
Kita akan tercengang melihat bahwa yang 

LAWAN IBLIS
RENUNGAN: 1 Petrus 5:6-11.

Banyak orang Kristen yang takut kepada iblis 
dan berpikir bahwa hanya seorang pendeta 
yang bisa mengusir iblis. Tuhan Yesus telah 
mengalahkan iblis  diatas kayu salib sehingga 
iblis  tidak punya kuasa lagi untuk mengganggu 
kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan telah 
memberikan kuasaNya kepada setiap anak-
anakNya  untuk mengalahkan iblis tetapi 
seringkali kuasa itu tidak dapat bekerja karena 
tidak adanya iman.  Kita harus melawan iblis 
dengan iman yang teguh artinya percaya 
bahwa Firman Tuhan untuk setiap situasi 
tertentu akan terjadi dalam hidup kita dan 
jangan percaya pada tipu muslihat iblis. Firman 
yang diperkatakan dengan rajin akan membuat 
iblis melarikan diri dari kehidupan kita. Selain 
iman yang teguh, persyaratan mutlak lainnya 
adalah mengenakan seluruh perlengkapan 
senjata Allah ( Efesus 6:11-18). Bukan saatnya 
lagi anak-anak Tuhan hidup dalam kekalahan, 
tetapi ini saatnya dimana anak-anak Tuhan 
harus berdiri tegak, merebut haknya dari 
tangan iblis dan selalu menjadi pemenang 
dalam segala hal. Peperangan rohani harus 

MENJADI  TERANG
RENUNGAN: Matius 5:13-16.

Dunia yang semakin gelap ini sangat 
membutuhkan terang Kristus dan terang itu 
hanya dapat muncul dari kehidupan anak-anak 
Tuhan. Ini saatnya dimana gereja Tuhan harus 
bangkit dan bercahaya. Dosa dunia yang 
semakin besar menyebabkan kegelapan yang 
ada semakin pekat, oleh sebab itu terang yang 
ada didalam diri setiap orang percaya harus 
bercahaya dengan gemilang, bukan remang-
remang. Cahaya Kristus hanya akan semakin 
memancar dengan terang dari kehidupan kita 
apabila kita melekat erat pada Yesus, terang 
abadi itu. Seberapa kuat kita melekat pada 
Yesus, sebesar itu pula terang yang akan 
terpancar dari hidup kita . Kita yang adalah 
anak-anak Tuhan harus dapat berdiri teguh 
atas kebenaran dan berani memberitakan 
kabar keselamatan yang hanya ada dalam 
Yesus.  Banyak dari antara kita yang sudah 
percaya Yesus puluhan tahun dan kita perlu 
bertanya apakah selama ini hidup kita telah 
menjadi terang bagi keluarga dan lingkungan 
disekitar kita atau malah terang kita semakin 

KAMIS

RABU JUMAT

SELASA

Di dalam hadirat Tuhan kita akan diubahkan 
dan dipulihkan. Semakin sering kita berada di 
dalam hadirat Tuhan semakin kuduslah hati 
dan pikiran kita. 

DEKLARASI: 1 Petrus 1:15: Tetapi hendaklah 
kamu menjadi kudus didalam seluruh hidupmu 
sama seperti Dia yang kudus, yang telah 
memanggil kamu. 

TINDAKAN: Saya akan menjadikan Firman 
Tuhan sebagai dasar dari setiap keputusan 
dan tindakan yang saya ambil. 

DOA: Saya akan berdoa buat bangsa Amerika 
, khususnya untuk pemilihan umum president 
yang makin dekat.

pudar dan siap untuk padam ? Mari bangkit dan 
menjadi terang supaya banyak orang datang 
dan percaya kepada Yesus. 

DEKLARASI: Matius 5:16: Demikianlah 
hendaknya terangmu bercahaya didepan orang, 
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik 
dan memuliakan Bapamu yang di Sorga.

TINDAKAN: Saya harus semakin melekat 
kepada Tuhan dan FirmanNya sehingga terang 
Kristus akan semakin bercahaya melalui 
kehidupan saya. 

DOA: Saya akan berdoa bagi sekolah atau 
tempat kerja saya supaya kebenaran selalu 
ditegakkan .

memimpin, mengatur dan mengambil keputusan 
untuk hidup kita adalah Tuhan / Roh Kudus 
dimana hasil akhirnya pasti baik.  Hidup kitapun 
akan otomatis menghasilkan buah-buah Roh 
yang pasti akan menjadi berkat untuk orang lain 
dan menyenangkan hati Tuhan. 

DEKLARASI: Galatia 5:24: Barangsiapa 
menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan 
daging dengan segala hawa nafsu dan 
keinginannya.

TINDAKAN: Dimasa yang semakin jahat dan 
tidak menentu ini, saya berdoa agar hidup saya 
dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari dan mau 
taat melakukan apa yang Roh Kudus taruh di 
dalam hati.

DOA: Saya akan berdoa dimanapun Tuhan 
menempatkan kita, kita dapat menjadi 
perpanjangan tangan Tuhan bagi yang 
membutuhkan.

menjadi bagian dari kehidupan kekristenan 
kita supaya apapun yang mau dicuri iblis dari 
hidup kita tidak akan berhasil. 

DEKLARASI: Matius 18:18 : Aku berkata 
kepadamu “ Sesungguhnya apa yang kamu 
ikat di dunia ini akan terikat di Sorga dan apa 
yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas 
di Sorga”

TINDAKAN: Saya akan selalu menggunakan 
kuasa Tuhan untuk melawan iblis yang mau 
mengganggu hidup saya. 

DOA: Saya berdoa agar Roh Kudus 
memberikan kuasaNya bagi saya dan saudara 
seiman yang lain.

Catatan:

Catatan:

Catatan:

Catatan:


