GEREJA KRISTEN KEMAH DAUD - BP

BERKAT

Berita Komunikasi Antar Jemaat
dan Renungan Harian Kita

RUMAH DOA
SEGALA BANGSA
Edisi 32, Juni 2016

RENUNGAN HARIAN KITA
RABU, 1 JUNI 2016

RASUL PAULUS MENDOAKAN
JEMAAT EFESUS
D1. DIBACA
EFESUS 1:15-18
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1.
2.
3.
4.
5.

Apa yang menyebabkan rasul itu bersyukur kepada Tuhan?
Apa yang diperbuat oleh jemaat Efesus sehingga rasul itu mengucap syukur kepada Tuhan?
Apa yang selalu Rasul Paulus mohonkan dalam doanya?
Mengapa dia meminta supaya roh hikmat dan wahyu menguasai jemaat Efesus?
Pengharapan seperti apa yang dimiliki oleh orang percaya?

D3. DITERAPKAN
Saudara, Rasul Paulus adalah bapa rohani bagi jemaat Efesus. Paulus sangat senang
mendengar bahwa jemaat Efesus sangat mengasihi jemaat lain yang merupakan saudarasaudara mereka sebagai orang kudus-Nya Allah di muka bumi ini. Dan juga jemaat Efesus
dikenal sebagai jemaat yang menonjolkan iman mereka dan jemaat yang sangat bertumbuh.
Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Efesus bisa mengerti bahwa jemaat Kristus
merupakan representasi dari Kristus di muka bumi ini, dan dia mau juga supaya jemaat
mengerti betapa kuasa ilahi Tuhan itu ada pada jemaat yang menjadi duta besar Kerajaan
Kristus dan Kerajaan Allah di muka bumi ini dan jemaat adalah penguasa yang ditetapkan
Tuhan untuk mengatasi segala sesuatu di muka bumi ini dan Tuhan menginginkan agar jemaat
menyadari bahwa mereka adalah kepenuhan Kristus di muka bumi ini. Rasul Paulus sering
berdoa supaya jemaat mengerti status mereka di dalam Kristus; mereka menjadi kepenuhan
Kristus di bumi ini. Sebagai orang tua rohani, Rasul Paulus sering juga memonitor
perkembangan jemaat Efesus, sehingga dia bisa mendengar kemajuan dan kondisi iman dari
jemaat yang dirintisnya itu, itulah yang menyebabkan dia bersyukur kepada Tuhan.
Saudara, apakah Anda juga rela mendoakan saudara-saudaramu jemaat Tuhan yang ada di
sekitarmu? Apakah Anda mau mendoakan jemaat Tuhan yang beribadah di tempat yang lain
dan tidak bersama-sama denganmu atau saudaramu dari komsel yang lain dalam gerejamu?
D4. DIDISKUSIKAN
Doakan para pemimpin komsel dan pemimpin-pemimpin jemaat dalam wilayah tempatmu
beribadah: Bandung Timur, Bandung Barat, Jalan Elang, atau Bandung Selatan.
AYAT HAPALAN :
KISAH PARA RASUL 4 : 31
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RENUNGAN HARIAN KITA
KAMIS, 2 JUNI 2016

JEMAAT YANG BERDAMPAK
BAGI SEKITARNYA
D1. DIBACA
EFESUS 1:19-23
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa bukti yang memperlihatkan betapa besar atau betapa hebat kuasa Tuhan yang
dianugerahkan kepada kita orang percaya?
2. Di mana saat ini Yesus berada?
3. Jauh lebih tinggi dari apa kedudukan Kristus saat ini?
4. Apa yang telah diletakkan oleh Allah di bawah kaki Kristus?
5. Siapa yang menjadi kepenuhan Allah di bumi ini saat ini? Apa artinya?
D3. DITERAPKAN
Saudara, ketika Rasul Paulus mengerti suatu rhema dari Firman Tuhan, dia ingin agar seluruh
jemaat mengerti, betapa sangat dahsyatnya kuasa ilahi yang dikaruniakan oleh Bapa di Sorga
kepada jemaat-Nya di bumi ini. Rasul Paulus menyadari bahwa Tuhan mengangkat jemaat-Nya
begitu tinggi karena Bapa memberikan kedudukan kepada Yesus begitu tinggi. Dia
mendudukkan Yesus duduk di kanan Bapa, dan Dia adalah Kepala Gereja dan segala kuasa
telah diberikan kepada Yesus Kristus, dan berdasar itu juga maka gereja atau jemaat Kristus
yang merupakan Tubuh-Nya adalah sangat berkuasa di bumi ini, namun hal ini yang belum
dimengerti oleh jemaat Kristus saat ini. Rasul Paulus berdoa supaya jemaat mengerti bahwa
jemaat memiliki kuasa yang sangat hebat yaitu kuasa Roh Kudus yang telah membangkitkan
Kristus dari kubur dan saat ini berada di Sorga untuk memimpin Kerajaan Allah dan memimpin
Gereja-Nya dari Sorga. Rasul Paulus ingin agar jemaat mengerti status mereka sebagai orang
percaya atau orang kudus yang sangat dikasihi Tuhan, sehingga Tuhan mau agar jemaat
mengerti apa yang seharusnya dimiliki oleh anak-anak Tuhan dan seharusnya orang kudus
mengerti apa yang dapat mereka lakukan sebagai pemegang kuasa yang hebat dari Allah itu.
Jemaat adalah kepenuhan Kristus di muka bumi ini. Jemaat adalah TUBUH KRISTUS di muka
bumi ini; jemaat adalah tempat kediaman Allah di muka bumi ini. Melalui jemaatlah Kristus saat
ini menjalankan misi-Nya di bumi, begitu juga Allah Bapa melalui Roh Kudus bergerak di dalam
jemaat-Nya dan Dia mau supaya jemaat menjadi representasi bagi Bapa untuk menyatakan
kasih-Nya kepada dunia ini saat ini.
Saudara, apakah Anda bersedia menyerahkan tubuhmu untuk dikendalikan Bapa untuk
mencapai kehendak-Nya dan melakukan semua keinginan Bapa? Bersediakah Anda
menyerahkan tubuhmu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus agar Dia leluasa memimpinmu untuk
melakukan pekerjaan Bapa pada zaman ini?
D4. DIDISKUSIKAN
Serahkanlah tubuhmu untuk dijadikan alat bagi Dia melakukan misi Bapa di bumi ini, saat ini!
AYAT HAPALAN :
KISAH PARA RASUL 4 : 31
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RENUNGAN HARIAN KITA
JUMAT, 3 JUNI 2016

PENDAKWA ITU TELAH
DILEMPARKAN KE MUKA BUMI
D1. DIBACA
WAHYU 12:10-12
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang didengar oleh Yohanes di Sorga?
2. Apa yang sudah tiba saatnya?
3. Apa yang telah dilakukan terhadap pendakwa saudara-saudara kita?
4. Dengan apa Iblis dikalahkan?
5. Kesaksian siapa yang dapat mengalahkan Iblis?
6. Mengapa orang di bumi dikatakan celakalah?
D3. DITERAPKAN
Saudara, peperangan telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Iblis yang dia
peroleh dengan memperdaya Hawa di Eden telah direbut oleh Yesus dan Yesus telah
menyerahkan kuasa itu pada gereja-Nya, supaya gereja dapat merebut dan menghancurkan
pintu-pintu gerbang neraka di bumi ini, sehingga jiwa-jiwa yang tertawan dapat dikeluarkan
dari tawanan si jahat dan si penipu dan si pendakwa itu. Tuhan mau supaya jemaat rela dipimpin
oleh Roh Kudus untuk merebut semua jiwa yang tertawan oleh setan si pendakwa dan si penipu
itu. Mengapa di dunia ini kejahatan semakin merajalela? Mengapa orang menjadi semakin jahat
dan ragam dosa semakin banyak dan seolah-olah kebaikan dan kebenaran menjadi sirna?
Karena Iblis telah dijatuhkan ke bumi dan dia tidak lagi bisa memasuki wilayah Sorga dan dia
tidak bisa lagi mendakwa manusia di hadapan Allah, karena Yesus sebagai PEMBELA dan yang
menjadi Imam Pensyafaat bagi kita berkuasa di sorga, Iblis tidak lagi bisa bersuara untuk
mendakwa manusia di hadapan Allah, maka dia sering menuduh kita di dalam hati kita hari ini.
Tunduk kepada Allah dan lawanlah Iblis, maka dia akan lari dari padamu. Berdamailah dengan
Tuhan dan berdamailah dengan dirimu dan lawanlah Iblis, dia akan lari dari padamu. Dan
waspadalah bagi orang kudus Tuhan supaya kita tidak kembali ditawan dan dikurungnya lagi
dengan intimidasi dan tipu daya Iblis. Berhati-hatilah, karena dia berada di bumi ini saat ini, dia
mencoba membangun kerajaannya di bumi ini. Mari Saudara, sadarilah itu dan mari bersamasama menghancurkan markas-markasnya yang dia bangun untuk mencoba melanggengkan
kekuasaannya. Dia sudah tidak berkuasa lagi, kecuali karena ada orang-orang yang mau
memberi dia kuasa dan mau tunduk kepadanya. Bagaimana caranya seseorang tunduk kepada
setan? Jika seseorang melakukan dosa, maka tanpa dia sadari, dia telah menyerahkan dirinya
dikuasai oleh si jahat. Hati-hati dan waspadai jerat dan tipu daya setan yang terus berusaha
untuk menguasai anak-anak Tuhan. Jangan takut dan jangan kuatir tentang apapun juga, dan
mengertilah bahwa Bapa di Sorga memeliharamu dangan teliti dan Dia senantiasa menyertai
kita.
Saudara, sadarilah kasih dan penyertaan Tuhan, maka Iblis tidak bisa menuduhmu, dan jika
engkau tertuduh olehnya, maka bereskanlah itu dengan Tuhan dengan mengakuinya, maka
darah Yesus akan membasuh hidupmu dan tinggallah dalam kekudusan dan kuasa darah Yesus.
D4. DIDISKUSIKAN
Waspada dan hati-hatilah, karena si jahat terus berusaha untuk menelan orang-orang yang
tidak hati-hati. Nasihati saudara-saudaramu supaya tetap berjaga-jaga, dan ingatlah, bahwa
Tuhan Yesus menyertai kita!
AYAT HAPALAN :
KISAH PARA RASUL 4 : 31
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RENUNGAN HARIAN KITA
SABTU, 4 JUNI 2016

BERDOALAH SUPAYA
PENUH SUKACITAMU
D1. DIBACA
YOHANES 16:20-24
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa orang percaya menangis dan meratap?
2. Penderitaan orang percaya digambarkan dengan apa?
3. Mengapa tidak ada yang dapat merampas kegembiraan orang percaya?
4. Dengan apa kita bisa berharap bahwa permintaan kita kepada Bapa akan dikabulkan?
5. Mengapa Bapa mengabulkan doa kita?
D3. DITERAPKAN
Saudara, ketahuilah bahwa Bapa ingin agar kita bisa bersukacita senantiasa. Bapa ingin agar
kita tidak senantiasa tinggal di dalam dukacita. Bahkan Dia mau supaya kita senantiasa berada
dalam sukacita, maka Dia mengutus Roh-Nya ke dalam kita, supaya Roh Kudus membuat kita
bersukacita dan kita tinggal dalam damai sejahtera oleh pekerjaan Roh Kudus di dalam kita.
Tuhan Yesus juga pernah mendorong murid-murid-Nya untuk memohonkan sesuatu kepada
Bapa di dalam nama Yesus dan Bapa akan mengabulkannya dan Dia mau mengabulkannya
supaya penuhlah sukacita kita. Tuhan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, supaya Roh
memimpin hidup kita untuk dapat menikmati hidup dengan gembira, agar kita bisa menikmati
kesehatan kita, karena hati yang gembira adalah obat, sementara kecemasan, kekuatiran dan
ketakutan membuat tulang kering dan mendatangkan kesakitan. Bapa menginginkan orang
percaya bisa menikmati kasih Bapa dan bisa hidup dalam keintiman dengan Tuhan, untuk itu
maka Dia menganugerahkan Roh Kudus, supaya Roh memimpin kita untuk melakukan
kehendak Bapa; Roh memimpin kita untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa, pujian dan
penyembahan. Tuhan memimpin kita untuk menjadi berkat bagi orang lain; Dia memberi
keberanian untuk memberitakan Injil Kerajaan; mendorong kita untuk melayani sesama kita.
Tuhan benar-benar berkeinginan agar kita dapat bersukacita di dalam Kristus oleh pekerjaan
Roh Kudus, dan Dia juga ingin agar kita bisa dengan bebas menyatakan keinginan hati kita
dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Dan Bapa sangat ingin
mendengarkan dan mengabulkan permohonan doa kita yang dituntun oleh keinginan Roh
Kudus, supaya penuhlah sukacita kita. Haleluya, itulah yang diinginkan oleh Bapa pada kita
anak-anak-Nya.
Saudara, apakah engkau menyadari kebaikan hati Bapa kita di Sorga terhadapmu? Dia
berkeinginan agar engkau bersukacita dan bergembira, juga agar engkau sehat-sehat, karena
hatimu diliputi oleh kegembiraan atau hatimu riang. Apakah Anda mengetahui bahwa Bapa
menghendaki itu yang terjadi dalam hidupmu?
D4. DIDISKUSIKAN
Serahkanlah hidupmu dan berdoalah meminta supaya Roh Kudus memimpin hidupmu masuk
ke dalam kehendak Bapa!
AYAT HAPALAN :
KISAH PARA RASUL 4 : 31
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RENUNGAN HARIAN KITA
MINGGU, 5 JUNI 2016

MEMINTA APA SAJA YANG
SESUAI DENGAN FIRMAN-NYA
D1. DIBACA
YOHANES 15:4-8
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang tidak dapat berbuah sendiri?
2. Bagaimana caranya Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus?
3. Seperti apa kita dibandingkan oleh Yesus, jika Dia adalah pokok atau pohon?
4. Apa saja yang dapat kita mohonkan kepada Allah Bapa?
5. Dengan apa kita bisa mempermuliakan Bapa di Sorga?
6. Apa tanda bahwa kita adalah muriud Yesus Kristus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Yesus menggambarkan diri-Nya sebagai pohon dan kita anak-anak-Nya sebagai
ranting dari pohon itu. Sebagai ranting, maka sewajarnya ranting melekat dan bersatu dengan
pohon. Kebesaran pohon itu ditentukan oleh banyaknya ranting-ranting dari pohon itu. Jika
ranting tidak melekat dengan ranting, maka secara perlahan namun pasti ranting akan mati.
Dan tidak mungkin ranting yang terpisah dengan pohon akan menghasilkan buah. Jika ranting
terpisah dari pohon maka ranting tidak memeroleh makanannya, dan zat hara yang berasal dari
tanah tidak bisa dihisap langsung oleh ranting, karena akar pohonlah yang menghisapnya dan
ranting beroleh makanannya dari pohon induknya, maka jika dia tidak melekat, dia akan
kekeringan dan tinggal tunggu waktu, dia akan mati. Yesus mengajarkan satu prinsip dalam
berdoa, jika firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam Aku, maka mintalah
apa saja, maka kamu akan menerimanya. Benarkah, boleh kita meminta apa saja? Bolehkah kita
meminta yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Jelas tidak bisa, karena tidak sesuai dengan
kehendak Tuhan. Yesus katakan: ”Jika Firman-Ku tinggal di dalam kamu”, artinya kamu
mengerti dan tahu apa yang Tuhan Firmankan, jadi kita akan dikendalikan oleh Firman,
sehingga ketika kita berdoa, maka kita akan mendoakan sesuatu yang sesuai dan tidak
menentang Firman Tuhan. Jika kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, maka doa kita akan
dikabulkan. Kata Yesus, jika doa kita dikabulkan maka akan penuhlah sukacita kita, haleluya.
Saudara, berapa sering doamu dikabulkan oleh Bapa di Sorga? Pernahkah engkau mengalami,
ada sesuatu yang Anda inginkan dan itu timbul dalam pikiran atau hatimu dan itu tidak
didoakan dan seketika kemudian apa yang Anda inginkan itu ada hadir dalam haribaanmu?
Belum dimohonkan dan Bapa sudah kabulkan? Dia mengerti kebutuhan anak-anak-Nya. Dia
senang melihat anak-anak-Nya bergembira, karena Dia adalah Bapa kita, haleluya. Dia Bapa
yang selalu memikirkan demi kebaikan anak-anak-Nya. Dia senantiasa bekerja sesuai dengan
rencana dan kedaulatan-Nya. Mintalah apa saja maka kamu akan menerimanya sesuai dengan
kehendak-Nya.
D4. DIDISKUSIKAN
Berdoalah sesuai dengan kehendak-Nya dan percayalah bahwa Anda akan menerimanya!

AYAT HAPALAN :
YOHANES 15:7
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RENUNGAN HARIAN KITA
SENIN, 6 JUNI 2016

TINGGALLAH
DI DALAM KASIHKU!
D1. DIBACA
YOHANES 15:9-13
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Seperti apa kasih Yesus yang ditunjukkan-Nya kepada kita?
2. Bagaimana bisa kita tinggal di dalam kasih Yesus?
3. Bagaimana caranya supaya sukacita Yesus tinggal di dalam kita?
4. Apa perintah Yesus, supaya kasih-Nya tinggal di dalam kita?
5. Apa perwujudan kasih yang terbesar?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Yesus mengatakan kepada murid-murid-Nya, bahwa Dia mengasihi murid-murid-Nya
seperti Bapa mengasihi Dia. Demikian besarnya kasih Bapa atas kita, sehingga Dia mengutus
kekasih-Nya, yaitu Putra Tunggal-Nya ke dunia ini, sehingga barangsiapa percaya kepada-Nya
maka orang percaya itu tidak akan binasa sampai selama-lamanya, melainkan mereka akan
diselamatkan oleh kematian Putra Tunggal-Nya. Yesus mau supaya kita tinggal di dalam
KASIH-NYA. Bagaimana syaratnya untuk bisa tinggal di dalam KASIH YESUS itu? Yesus
berkata: Jika kamu menuruti perintah-perintah-Ku maka kamu tinggal di dalam KASIH-KU.
Apa perintah Yesus? Ternyata ada dua perintah Yesus: Percaya kepada Yesus sebagai utusan
Bapa, dan kedua adalah: saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kita.
Saudara, apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang menjadi PENEBUS bagimu?
Jika Anda percaya, maka Anda sudah memenuhi perintah pertama-Nya, PERCAYA PADA
YESUS dan saling mengasihi dengan sesama kita. Jika orang percaya mengasihi sesamanya,
maka orang percaya itu telah berada di dalam KASIH YESUS. Seseorang yang berada di dalam
KASIH YESUS, juga sedang menikmati SUKA CITA YESUS.
Saudara, nikmatilah KASIH dan SUKA CITA YESUS, sehingga hidupmu semakin berguna bagi
orang lain. PERCAYA PADA YESUS DAN KASIHILAH SESAMAMU, maka engkau telah berguna
bagi orang lain dan engkau sangat mampu untuk memberkati orang lain. Dan jika engkau rela
menjadi berkat bagi orang lain, maka engkau SEDANG BERADA DI DALAM KASIH YESUS. Dan
salurkanlah kasih Yesus kepada sesamamu, terlebih bagi mereka yang belum percaya. Tuhan
ingin mengasihi semua orang dan Dia mau supaya orang percaya bisa menjadi SALURAN
KASIH YESUS. Banyak orang yang butuh KASIH YESUS, mereka merindukan dan
menginginkan KASIH YESUS. Saudara bersediakah Anda menjadi saluran KASIH YESUS?
D4. DIDISKUSIKAN
NYATAKANLAH kasih Yesus kepada sesamamu di sekitar rumahmu dan di kantormu, hari ini!
AYAT HAPALAN :
YOHANES 15:7
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RENUNGAN HARIAN KITA
SELASA, 7 JUNI 2016

SAHABAT-SAHABAT YESUS
D1. DIBACA
YOHANES 15:14-17
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang menyebabakan murid-murid-Nya tidak disebut-Nya lagi hamba tapi sahabat?
2. Siapa yang memilih murid-murid-Nya?
3. Apa yang Dia rencanakan dalam hal memilih murid-murid-Nya? Apa tujuan Yesus memilih
mereka?
4. Buah apa yang diinginkan oleh Yesus?
5. Apa perintah Yesus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Yesus mengatakan bahwa Dialah yang memilih kita; Dialah yang memilih saya,
logiskah pernyataan ini? Yesus memilih Anda, apakah Dia tidak mengenal Anda sehingga Dia
rela memilih orang seperti Anda, dipilih untuk menjadi sahabat-Nya?????? Apakah Dia
sungguh-sungguh mengenal Anda? Apakah Dia tidak rugi, tidak malu menjadikan engkau
sahabat-Nya? Saudara, Dia adalah Allah yang Mahatahu, Dia adalah Allah yang menciptakan
Anda. Dia tahu Anda, seantero hidup Anda. Dia tahu kelemahan Saudara; dia tahu baik
burukmu, bahkan Dia tahu kejahatan yang telah Anda lakukan dan sedang rencanakan. Namun
Dia adalah Allah Yang MENGASIHI ANDA. Dia menyadari bahwa ANDA harus dikasihi oleh-Nya,
kalau tidak, ANDA AKAN BINASA SELAMA-LAMANYA. Supaya Anda tidak binasa maka Dia
datang untuk menebus kita, Allah Pencipta langit dan bumi datang MENJADI MANUSIA. Dia
menebus Anda di kayu salib, di mana Dia mati untuk menebus semua dosa dunia ini. Semua
dosa manusia TELAH DITEBUS-NYA. Sorga terbuka bagi orang berdosa yang MAU PERCAYA
KEPADA YESUS. Yesus telah mengasihi kita dan Dia memilih Anda dan saya untuk menjadi
SAHABAT-NYA, yaitu orang percaya yang mau menjadi saluran kasih-Nya kepada sesama
manusia. Sahabat Yesus adalah orang percaya yang mau mengabarkan Injil kepada orang yang
belum percaya. Siapa sahabat Yesus? SAHABAT YESUS adalah orang-orang percaya YANG
BERSEDIA MENGABARKAN INJIL KESELAMATAN kepada orang-orang di sekitarnya.
Saudara, apakah ANDA adalah SAHABAT YESUS? Apakah Anda mau menjadi sahabat Yesus?
Bersediakah Anda menghasilkan buah yang tinggal tetap? Buah yang tinggal tetap sampai
kekekalan adalah JIWA MANUSIA. Hasilkanlah banyak buah yang tinggal tetap!
D4. DIDISKUSIKAN
Beritakanlah Injil kasih karunia atau Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya
di sekitarmu!
AYAT HAPALAN :
YOHANES 15:7
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RENUNGAN HARIAN KITA
RABU, 8 JUNI 2016

DUNIA MEMBENCI
SAHABAT-SAHABAT YESUS
D1. DIBACA
YOHANES 15:18-21
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang harus kita ingat jika dunia membenci kita?
2. Mengapa dunia membenci kita?
3. Jika dunia menganiaya Yesus, maka apa yang dunia akan lakukan kepada sahabat-sahabat
Yesus?
4. Jika dunia mengikuti Firman Yesus, maka apa yang dunia akan lakukan terhadap kita?
5. Apapun yang dunia lakukan kepada sahabat-sahabat Yesus, maka semua mereka lakukan
karena siapa?
D3. DITERAPKAN
Saudara, resiko mengikut Yesus adalah kita menjadi serupa dengan Dia dalam segala hal. Apa
yang Yesus alami dapat juga kita alami, apa yang Yesus kerjakan, maka Dia katakan bahwa kita
mampu melakukan yang lebih besar karena Dia mengutus Roh Bapa-Nya tinggal di dalam kita
dan bersama kita. Yesus adalah Pencipta langit dan bumi yang RELA MENJADI MANUSIA. Allah
Pencipta RELA MENJADI SERUPA dengan CIPTAAN-NYA, tidak ada Allah seperti YESUS
KRISTUS!!! ALLAH menjadi MANUSIA, DIALAH YESUS KRITUS. Dan Iblis musuh Allah tidak
suka jika Yesus memengaruhi dunia dengan KASIH YESUS, maka dia membenci Yesus dan
PENGIKUT-PENGIKUT-NYA. Iblis telah membunuh Yesus melalui imam-imam Yahudi dan
Pontius Pilatus, dan hari-hari ini Iblis juga membenci sahabat-sahabat Yesus. Dia TIDAK MAU
jika SAHABAT-SAHABAT YESUS memberitakan INJIL KERAJAAN ALLAH di muka bumi ini,
yang mampu menyelamatkan dunia dari pengaruh jahat Iblis dan setan-setan. Iblis tidak mau
KUASA NAMA YESUS dikumandangkan di dunia ini, itulah satu kuasa yang SANGAT DITAKUTI
Iblis. Untuk membungkam kuasa NAMA YESUS, maka Iblis berusaha untuk mengganggu dan
menganiaya sahabat-sabat YESUS. Penguasa dunia yang berdosa adalah Iblis, dia tidak ingin
kuasanya ditiadakan, dia masih ingin terus berkuasa di dunia ini, namun sudah tiba saatnya
KRISTUS BERKUASA DI DUNIA INI dan KERAJAAN ALLAH akan dinyatakan di dunia dan
GEREJA sebagai ALAT KERAJAAN untuk melebarkan KERAJAAN ALLAH. DUNIA membenci
sahabat-sahabat YESUS, karena Iblis tidak suka INJIL KERAJAAN diberitakan di daerah
kekuasaan setan, sehingga pengaruh Iblis akan ditiadakan.
Saudara, apakah Anda juga dibenci oleh dunia ini, atau engkau sangat disukai mereka?
Mengapa mereka suka pada sahabat-sahabat Yesus? Karena sahabat-sahabat Yesus adalah
orang-orang yang baik dan suka menolong siapa saja, juga suka melayani dan mengasihi siapa
saja. Namun mereka sangat membenci SAHABAT-SAHABAT YESUS yang gemar dan suka
MEMBERITAKAN INJIL.
Saudara, apakah Anda dianiaya oleh dunia ini? Ingatlah, bahwa Yesus telah terlebih dahulu
dianiaya, bahkan dibunuh oleh dunia yang gelap ini.
D4. DIDISKUSIKAN
Teruslah memberitakan Injil, baik atau tidak baik keadaannya!
AYAT HAPALAN :
YOHANES 15:7
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Renungan Harian Kita
KAMIS, 9 JUNI 2016

MEMBENCI YESUS
=
MEMBENCI ALLAH
D1. DIBACA
YOHANES 15:22-25
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa orang-orang Yahudi dinyatakan oleh Yesus sebagai orang berdosa?
2. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat membenci Yesus?
3. Jika seseorang membenci Yesus, maka dia juga membenci Allah, coba jelaskan!
4. Apa yang menjadi tanda bagi orang-orang Yahudi, sehingga mereka seharusnya PERCAYA
pada Yesus?
5. Apa alasan orang Yahudi membenci Yesus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, orang-orang Yahudi membenci Yesus karena mereka iri hati, pengikut-pengikut
mereka beralih haluan mengikuti Yesus. Yesus disukai oleh halayak ramai karena Yesus dengan
penuh antusias dan penuh KASIH melayani orang banyak dan sering sekali Yesus memenuhi
kebutuhan orang banyak. Ketika mereka kelaparan dalam mengikut Yesus, Yesus memberi
mereka makan dengan mengadakan mujizat lima roti dan dua ikan yang mengenyangkan lima
ribu orang laki-laki. Yesus pernah menolong suatu pesta pernikahan ketika mereka kehabisan
anggur. Yesus menghidupkan kembali anak Jairus, pengurus rumah ibadah Yahudi. Yesus
menyembuhkan orang lumpuh; orang buta dapat melihat; perempuan yang sakit pendarahan
selama dua belas tahun disembuhkan; orang yang sudah bungkuk selama delapan belas tahun
dan seorang sakit di kolam Bethesda selama tiga puluh delapan tahun disembuhkan-Nya.
Semua MUJIZAT ini MENIMBULKAN IRI HATI bagi IMAM-IMAM, PARA AHLI TAURAT. Dan orangorang SADUKI ISRAEL juga menjadi takut dan iri hati, karena mereka KEHILANGAN
PENGARUH MEREKA. Sayang sekali orang-orang Yahudi LUPA bahwa KITAB TAURAT mereka
telah MENUBUATKAN dan NABI-NABI mereka telah MENUBUATKAN bahwa MESIAS akan
datang DAN dia AKAN melakukan apa yang telah YESUS PERBUAT. Artinya YESUS adalah
MESIAS mereka, namun mereka tidak menyimak KEHADIRAN MESIAS di tengah-tengah
mereka karena IRI HATI dan KEMARAHAN mereka melihat PENGARUH MEREKA HILANG dan
PENGARUH YESUS semakin signifikan di antara orang-orang Yahudi dan guru-guru dan imamimam Yahudi JUGA TERPENGARUH. HAL ini yang menyebabkan mereka sangat membenci
Yesus dan mereka tidak sadar bahwa jika mereka membenci Yesus maka sebenarnya mereka
juga membenci ALLAH yang MENGUTUS YESUS. Maka Yesus katakan, mereka membenci Yesus
karena mereka TIDAK MENGENAL DIA YANG MENGUTUS AKU.
Saudara, apakah engkau mengenal ALLAH BAPA YESUS KRISTUS? Bagaimana caranya kita
bisa mengenal Allah Pencipta langit dan bumi? Jika kita mengenal Yesus Kristus, maka kita
sudah mengenal Allah yang mengasih kita, yaitu Allah Bapa kita. Mengenal Yesus, mengenal
Allah; mengasihi Yesus, mengasihi Allah dan membenci Yesus adalah membenci Allah.
D4. DIDISKUSIKAN
Kasihilah sesamamu seperti Yesus mengasihi kamu!
AYAT HAPALAN :
YOHANES 15:7
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RENUNGAN HARIAN KITA
JUMAT, 10 JUNI 2016

PENSYAFAAT YANG BERDIRI
DI ATAS TEMBOK YERUSALEM
D1. DIBACA
YESAYA 62:6-9
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Di mana Tuhan menempatkan pengintai-pengintai?
2. Apa yang mereka lakukan sepanjang hari dan sepanjang malam?
3. Siapa yang tidak boleh tinggal tenang?
4. Mengapa para pensyafaat harus mengingatkan Tuhan? Untuk apa mereka melakukan itu?
5. Apa yang Tuhan sudah sumpahkan atas umat-Nya?
D3. DITERAPKAN
Saudara, pada zaman Perjanjian Lamam di mana orang-orang Yahudi sering sekali diperangi
dan mereka diserang oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel, maka mereka membangun menaramenara pengintai dengan tujuan mengamat-amati kalau-kalau ada gerombolan musuh yang
akan datang menyerang mereka. Dan sudah menjadi tugas mereka untuk mengingatkan
masyarakat jika ada musuh yang datang. Begitu juga dengan para pensyafaat, mereka
berusaha untuk mengingatkan Tuhan agar Dia mengingat janji-janji-Nya terhadap bangsa
pilihan-Nya itu. Pensyafaat akan berusaha agar TUHAN, ALLAH ISRAEL mengingat semua janji
yang pernah ALLAH janjikan kepada UMAT-NYA.
Saat ini semua orang percaya memiliki PENSYAFAAT dan IMAM BESAR AGUNG dan juga
sekaligus sebagai PEMBELA bagi kita. YESUS duduk di sebelah KANAN ALLAH untuk
membela kita siang malam. YESUS menjadi pensyafaat bagi kita di hadapan BAPA-NYA. Di
Israel, pengintai berdiri di atas tembok-tembok Yerusalem dan saat ini YESUS bersyafaat DI
SEBELAH KANAN TUHAN ALLAH, BAPA KITA.
Penulis Ibrani mengatakan bahwa saat ini YESUS KRISTUS menjadi IMAM BESAR yang TERUS
BERDOA BAGI KITA, siang malam Dia membela kita, dan DIA MEMBELA KITA karena DIA tahu
seperti apa PERGUMULAN KITA karena DIA PERNAH MENJADI MANUSIA. HALELUYA, Imam
Besar kita mengerti pergumulan kita, dan Dia tahu bagaimana BERDOA DAN MEMBELA KITA.
Saudara, sadarkah Anda bahwa YESUS siang malam membela engkau di hadapan Bapa-Nya?
Bahwa Dia ingin agar kita bisa saling mengasihi dan Dia ingin agar kita bisa mengasihi orang
banyak, agar kita menjadi saluran kasih-Nya bagi orang-orang di sekitar kita.
Bersediakah Anda juga bersyafaat bagi orang-orang di sekitarmu dan bersediakah Anda
menjadi saluran kasih Tuhan bagi mereka yang engkau doakan?
D4. DIDISKUSIKAN
Berdoalah dan relakanlah dirimu untuk memberitakan Kabar Baik bagi orang-orang di
sekitarmu!
AYAT HAPALAN :
YOHANES 15:7
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RENUNGAN HARIAN KITA
SABTU, 11 JUNI 2016

BERDOA DENGAN IMAN DAN MENGUCAP
SYUKUR BAHWA DOAMU TELAH TERKABUL
D1. DIBACA
MARKUS 11:20-24
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Kapan Yesus dan rombongan-Nya lewat sebelumnya, ketika Dia marah kepada pohon ara
itu? (Markus 11:12-14)
2. Apa yang terjadi kepada pohon ara itu?
3. Apa kaitan pernyataan Petrus dengan pernyataan Yesus (“Rabi, lihatlah, pohon ara yang
Kaukutuk itu sudah kering”; “Percayalah kepada Allah”)? Coba jelaskan!
4. Apa yang dapat terjadi ketika orang percaya berkata-kata dengan tidak bimbang hatinya?
5. Bagaimana prinsip berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Yesus mengajar berdoa dengan iman dan mensyukuri bahwa kita sudah menerima
apa yang kita minta. Yesus berkata-kata kepada pohon ara dengan sepenuh hati-Nya dan yakin
bahwa akan terjadi seperti yang Dia katakan, maka terjadilah seperti yang Dia katakan. “Jangan
lagi seorangpun makan buahmu selama-lamanya!”, artinya agar pohon itu mati saja, karena
pohon itu mengecewakan Tuhan. Dari jauh pohon itu memberi pengharapan yang
menggiurkan, ada buah pohon ara, karena daunnya sangat rimbun. Yesus berharap ada buah
pohon ara yang dapat dimakan karena Dia sudah lapar, ternyata Dia tidak mendapatkan buah
pohon itu, Dia hanya mendapatkan daun yang rimbun saja. Maka Dia berkata kepada pohon itu,
sehingga benar-benar terjadi pohon ara itu mati dan kering pada keesokan harinya. Melalui
kejadian itu, Yesus mengajarkan betapa kuatnya kuasa perkataan yang dinyatakan dengan
kesungguhan hati tanpa kebimbangan, itu terjadi seperti yang dikatakan. PERCAYALAH
KEPADA ALLAH, barangsiapa berkata kepada gunung ini: “Beranjaklah dan tercampaklah ke
dalam laut! Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan
terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya.” Saudara, Tuhan Yesus ingin juga mengajarkan agar
kita bisa berdoa seperti itu. Karena itu Aku berkata kepadamu: “APA SAJA YANG KAMU
MINTA DAN DOAKAN, PERCAYALAH BAHWA KAMU TELAH MENERIMANYA, MAKA HAL
ITU AKAN DIBERIKAN KEPADAMU.”
Saudara, Allah Bapa sangat menghargai iman seseorang yang memperlihatkan pengenalannya
akan Tuhan. IMAN seseorang menggambarkan pengenalan seseorang tentang Allah, Tuhannya
yang baik, yang PEMURAH, yang mau memberikan apa yang diminta oleh orang-orang yang
percaya kepada-Nya. Dengan pengajaran Yesus kita bisa mengenal Allah Bapa-Nya sangat
PEDULI kepada orang yang percaya kepada-Nya. Allah Yang Mahakuasa yang senang untuk
memelihara orang-orang yang percaya kepada-Nya.
D4. DIDISKUSIKAN
Berdoalah bagi kebutuhanmu dan kebutuhan orang-orang di sekitarmu, dan lihat betapa
baiknya Tuhan Allah kita yang mau mendengarkan doamu yang kau naikkan dengan tidak
bimbang dan tanpa keraguan!
AYAT HAPALAN :
YOHANES 15:7
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RENUNGAN HARIAN KITA
MINGGU, 12 JUNI 2016

ABRAHAM PERCAYA KEPADA TUHAN, ALLAHNYA
D1. DIBACA
ROMA 4:18-22
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa Abraham bisa terus berharap kepada Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk
berharap?
2. Apa yang menyebabkan iman Abraham tidak menjadi lemah, tapi justru dia semakin
percaya kepada Tuhannya?
3. Mengapa Abraham dapat tetap memuliakan Allah?
4. Apa yang Tuhan janjikan sehingga Abraham bisa tetap berharap dan dia bisa memuji dan
menyembah Tuhan?
5. Apa yang menyebabkan Abraham dibenarkan oleh Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Saudara, ketika Abram mendapat perintah Tuhan agar dia keluar dari rumah keluarganya dan
meninggalkan sanak saudaranya, Tuhan juga berjanji akan membuat Abram menjadi besar dan
ternama. Abram keluar dari rumah ayahnya di Haran dan dia berjalan menuju tanah Kanaan.
Suatu kebiasaan Abram adalah mendirikan mezbah di samping atau di halaman rumahnya, di
mana dia selalu terlihat berdoa menyembah Tuhan Allah yang dipujanya. Ketika dia keluar dari
rumah keluarganya di Urkasdim, dia telah berumur 75 tahun dan Sarai 65 tahun. Ketika dia
telah tua, Abram diganti namanya oleh Allah menjadi Abraham dan Sarai menjadi Sarah.
Abraham tidak pernah kehilangan pengharapan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap
kepada janji Tuhan. Abraham telah tua, sudah menjelang 100 tahun dan Sarah sudah lama mati
haid, artinya rahimnya tidak bisa mengandung anak lagi, namun terhadap janji Tuhan, Abraham
tidak ragu, malah semakin dia meneguhkan hatinya bahwa dia sangat percaya kepada Tuhan
yang dapat menciptakan segala sesuatu, karena Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan
bumi. Ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun dan dia telah mati haid,
namun Tuhan membuka rahim Sarah dan Allah memberikan mereka seorang anak laki-laki,
Ishak namanya. Kelahiran Ishak membuat orang tertawa karena nenek tua yang sudah mati
haid masih bisa melahirkan. Mujizat itu terjadi karena Abraham tetap percaya bahwa Tuhan
Allahnya mampu melaksanakan janji-Nya. Allah PERJANJIAN itu yang bertindak untuk
merealisasikan JANJINYA kepada Abraham, bapak orang percaya.
Abraham dijuluki sebagai BAPAK ORANG BERIMAN, atau BAPAK ORANG PERCAYA.
Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham terus berharap, karena dia
memegang janji Tuhan bagi dirinya. Wah enak ya Abram, Tuhan berjanji kepadanya.
Bagaimana dengan kita pada zaman ini, apakah Tuhan Allah masih mau berjanji kepada
kita??????? Saudara, baca Alkitabmu dan berdialog dan berdoalah kepada Tuhan dan minta
supaya Dia berbicara kepadamu untuk menjanjikan sesuatu kepadamu. Saya percaya Dia
masih mau berbicara kepada kita pada zaman ini. Baca Alkitabmu dan berdoalah supaya Dia
berbicara kepadamu, dengarkan Dia, maka engkau akan mendengar tuntunan-Nya di hatimu
dan engkau tahu kalau Dia menjanjikan sesuatu kepadamu. Dan peganglah janji itu dan
mintalah Dia merealisasikan janji itu bagimu. Jangan ragu, jangan bimbang, apa lagi TAKUT.
DIA adalah ALLAH yang PENUH KASIH, maka DIA akan merealisasikan FIRMAN-NYA dan itulah
mujizat yang masih berlangsung sampai hari ini. Jika Dia telah berjanji, maka jangan ragu; jika
engkau percaya kepada-Nya, engkau tidak akan dipermalukan; jika engkau berharap kepadaNya, maka pengharapanmu itu tidak akan mengecewakanmu. Tuhan Allah kita di dalam Yesus
Kristus disebut sebagai ALLAH PERJANJIAN dan DIA adalah ALLAH yang SETIA dan selalu
MENEPATI JANJI-NYA.
D4. DIDISKUSIKAN
Baca firman-Nya dan berdoa meminta supaya apa yang Dia janjikan dalam Alkitab
direalisasikan bagimu. PERCAYALAH, maka permohonanmu itu akan kaudapatkan. Oleh
karena itu pujilah dan sembahlah DIA dengan pengucapan SYUKURMU!
AYAT HAPALAN :
I KORINTUS 14:15
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RENUNGAN HARIAN KITA
SENIN, 13 JUNI 2016

BERDOA DENGAN ROH
DAN DENGAN AKAL BUDI
D1. DIBACA
I KORINTUS 14:13-17
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapa yang harus berdoa supaya juga diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh?
2. Jika berdoa dengan bahasa roh, apa dari hidup kita yang berdoa? Dapatkah kita mengerti
apa yang kita doakan jika kita tidak memiliki karunia menafsirkan bahsa roh?
3. Jika kita berdoa dengan bahsa roh, apakah akal budi kita juga turut berdoa?
4. Jika kita berbahasa roh, adakah orang lain bisa belajar dari apa yang kita katakan jika tidak
ditafsirkan?
5. Apa yang harus kita lakukan dalam berdoa dan mengucap syukur?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Yesus pernah berkata bahwa Allah mencari orang yang menyembah Dia dengan roh
dan kebenaran. Tuhan mau kita memuji Dia dan menyembah Dia dengan bahasa roh dan juga
dengan akal budi kita. Tuhan mau juga supaya orang lain bisa dibangun melalui pengucapan
syukur kita kepada Tuhan. Jika kita berdoa sendiri dalam ruang doa kita, maka tidak ada yang
keberatan jika kita sepanjang doa itu berbahasa roh, kita bersekutu dengan Tuhan dan juga kita
membangun manusia rohani kita, emosi dan tubuh kita bisa dibangun melalui doa-doa bahasa
roh. Jika kita berdoa dengan akal budi kita, maka pikiran roh kita bisa dibangun dan orangorang di sekitar kita bisa dibangun melalui pengucapan syukur dan doa-doa kita dengan
menggunakan akal budi kita. Marilah kita berdoa dengan roh dan berdoa juga dengan akal budi
kita, terutama jika kita berdoa secara korporat, sehingga saudara-saudara kita bisa mengikuti
dan mereka bisa dibangun lewat pujian dan penyembahan dalam doa kita. Paulus membatasi
dirinya agar tidak menggunakan bahasa roh ketika berkumpul dengan saudara-saudara yang
lain, karena menurut dia itu tidak banyak gunanya, karena tidak ada yang mengerti apa yang
dia katakan dalam bahasa roh itu. Rasul Paulus berkata bahwa: ”Demikianlah juga kamu yang
berkata-kata dengan bahsa roh: Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas,
bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? KATA-KATAMU SIA-SIA KAMU
UCAPKAN DI UDARA! Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan lima kata
yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, dari pada beribu-ribu kata dengan
bahasa roh.” (I KORINTUS 14:9,19). Oleh karena itu marilah kita berdoa dengan bahasa roh dan
juga dengan akal budi kita dengan bahasa yang dimengerti oleh saudara yang lain untuk
diaminkan oleh mereka.
Saudara, apakah Anda mendapat karunia berbahasa roh? Jika belum, mengapa tidak
memintanya kepada Roh Kudus, supaya Saudara memiliki bahasa doa, bahasa rahasia dalam
doa kepada Tuhan? Bahasa roh adalah doa untuk membangun diri sendiri. Saudara, seringlah
berdoa dengan bahasa roh itu, apalagi jika engkau berdoa di rumah, sendirian, untuk
menambahkan keintiman dengan Bapa, keluhan rohmu akan dimengerti oleh Bapamu dan
rohmu yang paling mengerti apa yang paling kau butuhkan.
D4. DIDISKUSIKAN
Berdoalah dengan rohmu dan juga dengan akal budimu!
AYAT HAPALAN :
I KORINTUS 14:15
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RENUNGAN HARIAN KITA
SELASA, 14 JUNI 2016

MENYEMBAH BAPA DALAM
ROH DAN KEBENARAN
D1. DIBACA
YOHANES 4:20-22
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Di mana biasanya orang Samaria menyembah Tuhan mereka?
2. Apa yang terjadi jika saatnya sudah tiba kata Yesus?
3. Keselamatan datang dari mana?
4. Bagaimana penyembahan yang benar akan dilakukan?
5. Apa yang Allah (Bapa) kehendaki mengenai penyembahan yang benar?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Yesus berkata-kata dengan seorang wanita dari Samaria. Orang Samaria adalah
orang-orang Yahudi yang kawin dengan orang-orang dari Asyur atau Syiria. Karena mereka
kawin campur maka mereka dianggap sebagai warga kelas dua di Israel dan sering dianggap
kafir, karena banyak dari orang Samaria menyembah berhala juga. Ketika Israel dibagi dua,
Israel Utara dan Israel Selatan, maka orang-orang Israel Selatan atau Yudea mereka
menyembah Tuhan Allah Israel di Yerusalem. Orang-orang Israel Utara memindahkan pusat
peneyembahan mereka di salah satu gunung yang ada di Samaria. Maka wanita Samaria itu
katakan bahwa nenek moyang mereka menyembah Tuhan mereka di gunung di sekitar kota
Sikhar, tempat sumur Yakub, di mana Yesus berbicara dengan wanita Samaria itu.
Penyembahan dengan ritual tertentu dan di tempat tertentu merupakan penyembahan yang
tidak disukai oleh Tuhan Allah Israel. Yesus katakan bahwa akan datang saatnya penyembahan
yang benar itu, bukan ritual, namun suatu hubungan yang benar dari dalam bathin atau dari roh
seseorang, penyembahan dengan roh dan kebenaran, dan di semua tempat karena Tuhan Allah
itu MAHA HADIR (OMNIPRESENT). DIA bisa disembah dari manapun karena DIA ada di
manapun. Bapa adalah Roh maka Dia mencari penyembah-penyembah dalam Roh dan dalam
KEBENARAN. DIA ingin disembah oleh ORANG-ORANG YANG SUDAH DIBENARKAN oleh
PENEBUSAN KRISTUS.
Saudara apakah engkau seorang yang percaya kepada Yesus dan dalam dirimu ada Roh Allah
yang dikaruniakan kepada orang percaya? Jika ya, maka Anda adalah orang yang dapat
menyembah Allah dengan Roh dan Anda juga sudah dibenarkan oleh DARAH YESUS, maka
Andalah orang yang dicari oleh Bapa, dan DIA ingin ENGKAU MENYEMBAH DIA.
Saudara, sadarkah Anda bahwa Bapa menantikan engkau dalam persekutuan yang intim
dengan Roh-Nya? Bersediakah Anda menyisihkan waktu khususmu untuk bersekutu dengan
DIA dengan ROH dan KEBENARAN?
D4. DIDISKUSIKAN
Sembahlah DIA dengan roh dan kebenaran, Bapa menantikanmu!
AYAT HAPALAN :
I KORINTUS 14:15
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RENUNGAN HARIAN KITA
RABU, 15 JUNI 2016

PENYEMBAH YANG BENAR
D1. DIBACA
YOHANES 4:23-26
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang terjadi jika saatnya tiba dan kata Yesus sudah tiba saatnya?
2. Penyembahan yang bagaimana yang Bapa kehendaki?
3. Karena Allah itu Roh maka bagaimana Dia harus disembah?
4. Siapa yang akan datang untuk mengajar orang-orang Samaria mengenai kebenaran?
5. Apa kata Yesus tentang Mesias yang dinantikan oleh orang Samaria?
D3. DITERAPKAN
Saudara, dengan jelas Yesus mengatakan bahwa ALLAH itu adalah ROH, maka Dia
menghendaki supaya penyembahan yang benar seharusnyalah menyembah Allah dalam ROH
dan KEBENARAN. Penyembahan dengan ROH adalah penyembahan bukan dengan
KEDAGINGAN tapi MENYEMBAH DARI manusia rohani kita, yaitu DENGAN roh kita, dengan
menggunakan bahasa roh dan dengan KEBENARAN, yaitu oleh orang-orang yang sudah
dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi seorang yang sudah percaya kepada Yesus sudah dapat
melakukannya, dan jika disertai dengan karunia bahasa roh, itu yang lebih lengkap. Tuhan
merindukan penyembahan yang lahir dari manusia rohani yang sudah dibaharui oleh kuasa
kelahiran kembali yaitu karena percaya kepada Yesus, maka seseorang itu sudah menjadi
ciptaan baru dan dia bukan lagi orang yang hidup kedagingan, orang ini sudah hidup oleh Roh,
dan dia juga sudah mengalami pembenaran oleh karena KEBENARAN KRISTUS, bukan karena
kebenaran manusianya. Tuhan tidak berkenan kepada kesalehan dan kebenaran kita. Yesaya
mengatakan kesalehan dan kebenaran kita bagaikan kain kotor di hadapan Allah, oleh karena
itu yang disukai atau dikehendaki Bapa adalah seseorang yang karena percaya kepada Yesus
mengalami pembenaran, karena KEBENARAN KRISTUS, dan dia bukan lagi makhluk daging
tapi sudah menjadi manusia rohani karena dalam hidupnya sudah hadir Roh Kudus yang
dikaruniakan oleh Bapa ketika seseorang itu percaya kepada Injil keselamatan dan menerima
Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya.
Saudara, apakah Anda seseorang yanag dikehendaki oleh Allah untuk menyembah-Nya?
D4. DIDISKUSIKAN
Sembahlah Dia dengan ROHMU, dan dalam KEBENARAN KRISTUS!
AYAT HAPALAN :
I KORINTUS 14:15
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RENUNGAN HARIAN KITA
KAMIS, 16 JUNI 2016

PERCAYA KEPADA
NAMA YESUS KRISTUS
D1. DIBACA
I YOHANES 3:19-24
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Dari mana kita tahu kalau kita berasal dari kebenaran?
2. Bagaimana kita bisa menenangkan hati kita supaya hati kita tidak menuduh?
3. Apa yang membuat kita berani menghampiri Allah?
4. Apa perintah Allah yang musti ditaati jika kita menginginkan doa kita dikabulkan?
5. Sebutkan dua perintah Allah yang harus kita taati!
D3. DITERAPKAN
Saudara, ketika orang banyak bertanya kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat,
supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka:
”Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada DIA yang
telah diutus oleh Allah.” Juga Yesus pernah mengatakan bahwa Dia memberi perintah baru
kepada murid-murid-Nya: Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu
saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikianlah kamu harus saling
mengasihi. Ternyata dua perintah ini menjadi perintah yang terus dikehendaki oleh Allah,
bahkan untuk mengabulkan doa kitapun DIA seperti dikendalikan dua perintah-Nya itu. Dua
perintah ini juga yang menyebabkan Allah mau hadir dalam hidup kita. Allah sangat berkenan
kepada PUTRA-NYA sehingga PERCAYA kepada YESUS MERUPAKAN jalan UNTUK BISA
BERKENAN KEPADA ALLAH. IMAN kepada YESUS menjadikan kita berkenan kepada ALLAH;
tanpa IMAN kepada YESUS, ALLAH tidak berkenan kepada siapapun, dan iman kepada Yesus
membuat Dia berkenan kepada siapapun. Hal itu memperlihatkan kepada kita BETAPA
BERHARGANYA PUTRA TUNGGAL-NYA ITU BAGI DIA, sehingga seseorang yang percaya
kepada YESUS sangat dihargai oleh BAPA.
Saudara, apakah Anda percaya kepada YESUS?
D4. DIDISKUSIKAN
PERCAYALAH KEPADA YESUS! Hiduplah dengan percaya penuh kepada-Nya!
AYAT HAPALAN :
I KORINTUS 14:15
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RENUNGAN HARIAN KITA
JUMAT, 17 JUNI 2016

ALLAH ADALAH TERANG
D1. DIBACA
I YOHANES 1:5-7
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa berita yang Yohanes dengar dari Yesus Kristus?
2. Di dalam Allah sedikitpun tidak ada apa?
3. Apa yang tidak mungkin terjadi kalau kita hidup bersekutu dengan Allah?
4. Apa yang disebut dusta oleh Yohanes?
5. Jika semua orang percaya tinggal dalam terang Allah maka apa yang akan terjadi?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Allah adalah terang. Jika kita bersekutu dengan terang, maka terang itu akan
mengusir semua kegelapan dan tidak mungkin gelap dapat bertahan dalam terang. Jika dosa
menggambarkan kegelapan, maka dosa akan sirna jika kita bersekutu dengan Allah. Dan kita
tidak bisa menyimpan dosa atau kegelapan jika kita bersekutu dengan Allah dalam kebenaran
dan tidak berpura-pura bersekutu. Begitu juga kita tidak bisa berkata kita memiliki
persekutuan dengan Tuhan, sementara kita tidak bisa berdamai dengan seseorang. Tidak
mungkin kita bisa bergaul dengan Allah dan kita bermusuhan dengan saudara kita. Kita tidak
enakan dengan teman atau saudara seiman kita, sementara kita katakan kita memiliki
hubungan yang intim dengan Tuhan. Yohanes mengatakan itu adalah DUSTA. Seorang disebut
Yohanes PENDUSTA jika seseorang itu terlihat begitu baik hubungannya dengan Tuhan melalui
doa dan ibadah-ibadahnya, namun pada waktu yang sama dia memiliki beberapa orang yang
sangat tidak suka kepadanya, karena ternyata ada orang-orang yang tidak bisa berhubungan
dengan seseorang itu karena perbedaan pendapat dan orang bisa tahu bahwa terjadi friksi di
antara mereka dan nuansa itu bisa diketahui orang-orang tertentu bahwa ada ketidakcocokan
yang membuat silaturahmi di antara mereka terputus. Kelihatan tinggal di dalam Tuhan dalam
terang, namun saat yang sama tinggal dalam kegelapan, yang dinyatakan adanya
ketidakbaikan hubungan dengan orang-orang yang berbeda pendapat. Hal-hal seperti inilah
yang menyebabkaan gereja kehilangan kuasa dan kemuliaan-Nya karena Tubuh Kristus itu
tidak utuh. Kalau dua kelompok ini ketemu akan terjadi suasana tegang karena akan ada
penghakiman, bahwa kelompok itu salah, sesat dan lain-lain, sementara kalau dalam
kelompoknya saja kelihatan mereka begitu dekatnya dengan Yesus Jurudamai yang
mengaruniakan shalloom di jemaat-Nya. Itulah dusta kata Yohanes.
Saudara, apakah engkau bisa menerima semua saudara-saudaramu? Coba renungkan tulisan
ini, apakah ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang membuat hatimu kurang
enak, segan ketemu mereka, malas menyapa mereka, dan berbagai alasan bisa muncul karena
ketidakcocokan pendapat. Saudara, selesaikanlah masalah itu dan buatlah hatimu TAHIR dan
pandanglah Yesus, Juruselamaat yang menganugerahkan SHALOOM kepada GEREJA-NYA,
dan jadilah shaloom dengan semua orang percaya.
Bersediakah Anda menyelesaikan semua hal yang membuat tidak enak itu?
D4. DIDISKUSIKAN
Selesaikanlah persoalan itu dengan teman-temanmu yang sangat tajam perbedaan pendapat
itu, sehingga ada shaloom di antara kita semua!
AYAT HAPALAN :
I KORINTUS 14:15
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RENUNGAN HARIAN KITA
SABTU, 18 JUNI 2016

MENGAKU DOSA
D1. DIBACA
I YOHANES 1:8-10
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapa yang disebut menipu diri sendiri?
2. Apa yang menyebabkan kebenaran tidak ada di dalam kita?
3. Apa yang Tuhan lakukan jika kita mengaku dosa kita?
4. Bagaimana nasibnya kutuk (akibat berbuat dosa) dalam sebuah pengakuan dosa?
5. Kita menyatakan bahwa Allah berdusta jika kita melakukan atau mengatakan apa?
6. Firman Allah tidak ada di dalam kita kalau kita mengatakan apa?
D3. DITERAPKAN
Saudara, semua orang di dunia ini TIDAK LAGI BISA BERKATA “AKU TIDAK BERBUAT DOSA!”,
karena dengan ilham Roh Kudus, Rasul Paulus mengatakan bahwa: ”SEMUA ORANG TELAH
BERBUAT DOSA, DAN TELAH KEHILANGAN KEMULIAAN ALLAH.” Semua orang TELAH
BERBUAT DOSA, BISA SEKALI BERDOSA ATAUPUN SUDAH BERULANGKALI, YANG Tuhan
katakan TELAH BERBUAT DOSA, dan hal itu DIA nyatakan OLEH SEMUA ORANG, jadi tidak ada
satu orangpun yang tidak berbuat dosa. Satu-satunya anak manusia yang tidak berbuat dosa
adalah ANAK MANUSIA YESUS KRISTUS, karena DIA ADALAH ALLAH yang menjadi manusia.
Semua NABI-NABI adalah anak manusia dan ternyata mereka juga berbuat kesalahan,
kehilafan dan itulah DOSA. JADI BENAR kata Rasul Yohanes, jika kita berkata kita tidak
berdosa kita menipu diri sendiri, dan kita seolah-olah berkata bahwa Allah Pendusta dan
firman Allah tidak ada di dalam kita. NAMUN jika kita mengaku dosa kita maka Tuhan itu SETIA
dan ADIL, sehingga DIA akan MENGAMPUNI SEGALA DOSA KITA DAN MENYUCIKAN KITA
DARI SEGALA KEJAHATAN. Pengakuan menghasilkan pengampunan, pengakuan adalah
suatu tindakan dengan pernyataan SAYA SETUJU DENGAN TUHAN BAHWA APA YANG SAYA
LAKUKAN ADALAH DOSA. Suatu pengakuan adalah pernyataan yang timbul dari kesadaran
bahwa saya telah melakukan sesuatu yang Tuhan tidak suka, sesuatu yang menyakiti Tuhan,
suatu yang TELAH MEMBAWA YESUS KE KAYU SALIB. Pengakuan yang mendatangkan
pengampunan. Pengakuan merupakan hasil kerja Roh Kudus yang menginsyafkan seseorang
dan dunia ini tentang DOSA. Roh Kuduslah yang menginsyafkan orang, Dialah Hakim dalam
hati seseorang yang berhak menyatakan orang itu bersalah, karena Dialah Tuhan. Tugas kita
adalah menjadi saksi, bukan hakim yang menyatakan kesalahan saudara kita, dan Tuhan
memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita diberi kuasa untuk menjadi SAKSI bukan
HAKIM dan juga bukan JAKSA yang menuntut seseorang supaya dihukum. Seorang SAKSI
adalah seseorang yang menceritakan PENGALAMANNYA, apa yang saya LIHAT, DENGAR dan
RASAKAN, itulah yang AKU KATAKAN, itulah tugas seorang SAKSI.
Saudara, apakah Anda telah mengaku bahwa Anda seorang berdosa dan butuh Juruselamat
agar Saudara beroleh penebusan dari dosa-dosa itu? Jika belum, inilah saatnya Anda mengaku
dosa Anda dan mintalah supaya YESUS KRISTUS itu rela menebus Anda dan mengampuni
semua dosa itu dan Dia menyucikan diri Anda dan MENJADIKAN ANDA SEORANG CIPTAAN
BARU dalam Kristus!
D4. DIDISKUSIKAN
Bersaksilah kepada orang-orang di sekitarmu, apa yang kau alami bersama Yesus Kristus!
AYAT HAPALAN :
I KORINTUS 14:15
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RENUNGAN HARIAN KITA
MINGGU, 19 JUNI 2016

PERMOHONAN DENGAN
UCAPAN SYUKUR
D1. DIBACA
FILIPI 4:4-7
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang harus dilakukan di dalam Tuhan?
2. Apa yang harus diketahui semua orang?
3. Apa yang dilarang ada pada kita anak-anak Tuhan?
4. Apa yang perlu kita nyatakan kepada Tuhan dan bagaimana cara menyatakannya?
5. Apa yang seharusnya menguasai hati dan pikiran kita?
D3. DITERAPKAN
Saudara, ilham Roh Kudus mendorong Rasul Paulus untuk menuliskan supaya JEMAAT Tuhan
senantiasa bersukacita. Bersukacita, bergembira dan ceria ternyata adalah obat alami yang
berada di dalam tubuh kita, karena jika kita bergembira, maka tubuh kita akan mengeluarkan
zat-zat tertentu yang berfungsi sebagai antibody atau zat pertahanan tubuh, sehingga kita
terhindar dari serangan penyakit, kita sehat. Salomo menuliskan bahwa hati yang gembira
adalah obat. Hati senang membuat sehat, namun kecemasan atau kekuatiran adalah penyebab
banyak orang mengalami stres dan stres menimbulkan sakit penyakit. Stres memudahkan
orang terserang penyakit, hati gembira menyehatkan dan stres menyebabkan kesakitan,
silakan pilih yang mana yang Anda inginkan. Dari mana timbul stress? Stres timbul karena
ketakutan ataupun kekuatiran. Dan bagaimana kekuatiran dan ketakutan bisa datang?
Pencobaan datang dari keinginan seseorang, cita-cita dan keinginan atau kemauan. Kalau
begitu apakah keinginan itu salah? Tentu tidak selalu. Jika kita memiliki keinginan, janganlah
keinginan itu menimbulkan kekuatiran, karena memang orang sering berpikir kemauan atau
keinginan mendatangkan kekuatiran, bagi beberapa orang bisa seperti itu, tetapi orang yang
mengenal Tuhan dengan baik, tidak akan mengalami itu. Kemauan yang timbul justru
membawa dia kepada Tuhan yang dia sadari menjadi sumber keinginan itu dan Dia
mendatangi Tuhan dan menyerahkan keinginan itu kembali supaya Tuhan menuntun dia untuk
memeroleh keinginan itu. Keinginan bisa mendatangkan PENCOBAAN kata Rasul Yakobus,
tapi Rasul Paulus menganjurkan supaya kita MENYATAKAN SEGALA KEINGINAN KITA
KEPADA TUHAN DENGAN PERMOHONAN DENGAN PENGUCAPAN SYUKUR.
Saudara, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jika Anda memiliki keinginan atau cita-cita,
biarkan Roh Kudus memimpin Anda untuk mewujudkan keinginan itu.
Bersediakah Anda untuk dituntun oleh Roh Kudus dalam mencapai semua kerinduanmu?
D4. DITERAPKAN
Nyatakanlah semua keinginan hatimu kepada Bapa, melalui permohonan dengan pengucapan
syukur!
AYAT HAPALAN :
I YOHANES 3:21
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RENUNGAN HARIAN KITA
SENIN, 20 JUNI 2016

PIKIRKANLAH YANG
MULIA DAN TERPUJI
D1. DIBACA
FILIPI 4:8-10
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang seharusnya memenuhi pikiran kita?
2. Apa alasannya, mengapa kita disarankan agar memikirkan yang suci, yang manis dan sedap
untuk didengar?
3. Siapa yang dapat kita jadikan rujukan dalam kehidupan kita?
4. Apa yang dapat menyebabkan damai sejahtera Allah selalu menyertai kita?
5. Mengapa Rasul Paulus bersuka cita?
D3. DITERAPKAN
Saudara, suatu kebenaran dan telah dibuktikan dalam penelitian, bahwa jika pikiran seseorang
dipengaruhi melalui pendengaran atau audio dan penglihatan atau video, maka ketika pikiran
itu dikuasai oleh apa yang dia dengar dan lihat maka dia akan bertindak sesuai dengan apa
yang dia pikirkan. Penelitian itu sangat signifikan membuktikan bahwa pikiran dapat
dipengaruhi oleh audiovisual. Berdasarkan itu maka kita bisa katakan bahwa apa yang Rasul
Paulus katakan kepada jemaat di Filipi adalah suatu kebenaran yang perlu kita ikuti atau turuti,
karena ternyata benar-benar mujarab untuk menghilangkan kekuatiran dan ketakutan. Dan hal
itu menimbulkan SUKACITA. Saudara, jika Anda susah hati, kecewa dan marah, gantikanlah itu
dengan memasukkan ke dalam pikiran Anda yang BENAR, MULIA, KEADILAN, KESUCIAN, HAL
YANG MANIS, YANG SEDAP UNTUK DIDENGAR, KEBAJIKAN, dan pikirkanlah hal-hal yang baik
ini, maka dalam waktu selanjutnya keresahan, kekecewaan, kemarahan akan tergantikan,
sehingga wajah saudara yang TEGANG berubah menjadi TENANG, SENYUM MANIS akan
terlihat dalam wajah Saudara.
Bersediakah Anda duduk sebentar dan merenungkan mengapa Anda stres? gantikanlah
pikiran Anda dengan sesuatu yang baik, yang mulia, yang kudus dan benar, maka Anda akan
dikuasai oleh damai sejahtera dari Roh Kudus.
D4. DIDISKUSIKAN
Berdoalah dan renungkan lagi apa yang Saudara pelajari pagi ini, dan ceritakanlah itu kepada
seseorang hari ini!
AYAT HAPALAN :
I YOHANES 3:21
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RENUNGAN HARIAN KITA
SELASA, 21 JUNI 2016

SEGALA PERKARA DAPAT
KUTANGGUNG DI DALAM DIA
YANG MEMBERI KEKUATAN KEPADAKU
D1. DIBACA
FILIPI 4:11-13
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang telah dipelajari oleh Rasul Paulus?
2. Apa saja alasan seseorang untuk berkeluh kesah atau mengatakan keadaannya?
3. Apa yang tidak lagi menjadi rahasia bagi Rasul Paulus?
4. Apa yang dapat ditanggung oleh Rasul Paulus?
5. Apa yang menjadi sumber kekuatan bagi dia untuk mampu menanggung apapun?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang mengerjakan pelayanannya sambil bekerja
untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai pelayanannya. Dia adalah seorang
pemimpin yang bekerja begitu keras untuk membangun pelayanan agar Kerajaan Allah terus
berkembang, dan oleh pekerjaan Roh Kudus, maka dunia yang dikenal pada saat itu bisa
mendengarkan Injil melalui pelayanannya. Dalam pelayanannya kemudian, dia tidak lagi bisa
membuat tenda sebagai profesinya, dia sepenuhnya dibantu oleh jemaat karena dia harus
masuk penjara karena berita Injil. Kehidupan yang berat di penjara dengan keadaan keuangan
yang tidak lagi selalu ada, membuat Rasul Paulus belajar bagaimana dia katakan seperti apa itu
kelimpahan dan kekurangan, kelaparan dan kekenyangan, semua keadaan itu ternyata bisa
dialami oleh Rasul Paulus dan dia tidak mengeluh atau berteriak kekurangan, semua keadaan
itu dia pikul bersama Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan dia. Yesus menganugerahkan
Roh Kudus bagi Paulus sebagai Pengurap, sumber kasih karunia dan sumber kuasa baginya
untuk melakukan tugas pekabaran Injil dan mengajar jemaat, sekaligus juga sumber
PERTOLONGAN, PENGHIBURAN dan KEKUATAN, sehingga dia bisa tetap berdiri tegak
menghadapi lawan-lawan, yaitu setan-setan dan kuasa-kuasa yang ingin menghancurkan
Rasul Paulus dan pelayanannya. Roh Kuduslah yang memberikan kepadanya hikmat untuk
melakukan pelayanan yang dapat menggoncang dunia. RASUL ITU BERKATA DENGAN
LANTANG: SEGALA PERKARA dapat kutanggung atau dapat kupikul di dalam DIA (YESUS
KRISTUS oleh ROH KUDUS) yang MEMBERI KEKUATAN kepadaku.
Saudara, bersediakah Anda mengucap syukur dengan segala perkara yang kau alami saat ini?
Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu jika engkau mau bersyukur!
D4. DIDISKUSIKAN
Saksikan dan ceritakanlah kepada orang-orang di sekitarmu, bagaimana Tuhan memberikan
kekuatan-Nya, sehingga engkau survive dalam kehidupanmu!
AYAT HAPALAN :
I YOHANES 3:21
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RENUNGAN HARIAN KITA
RABU, 22 JUNI 2016

BUAH YANG MEMPERBESAR
KEUNTUNGAN
D1. DIBACA
FILIPI 4:14-17
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Tindakan apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu adalah
perbuatan baik?
2. Apa yang terjadi ketika Rasul Paulus meninggalkan Makedonia?
3. Apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi ketika Rasul Paulus berada di Tesalonika?
4. Bukan pemberian itu yang membuat Rasul Paulus bersukacita dan senang, tapi apa yang
terutama membuat dia sangat bersukacita?
5. Apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi melalui Epafroditus?
6. Apa doa Rasul Paulus bagi jemaat Filipi?
D3. DITERAPKAN
Saudara yang kekasih, Rasul Paulus sebagai bapa rohani dan rasul yang merintis jemaat Filipi
telah mengajarkan pelajaran-pelajaran dasar dalam hidup berjemaat dan jemaat Filipi
menyukakan hati Rasul Paulus karena mereka benar-benar mampu menjadi partner dan anak
yang manis bagi Rasul Paulus dalam pelayanan dia berikutnya. Jemaat itu memikirkan dan
bersedia membantu kebutuhan-kebutuhan dalam hidup Rasul Paulus, dan jemaat Filipi
merupakan jemaat yang sangat memerhatikan semua kebutuhan rasul dalam kehidupannya.
Merekalah satu-satunya jemaat yang juga rela ikut memikirkan masalah keuangan dari rasul
yang menjadi bapak rohani mereka. Jemaat itu menghitung dan ingin membantu Rasul Paulus
kalau-kalau dia sampai memiliki pinjaman kepada jemaat atau kepada siapapun sebelum rasul
itu pergi meninggalkan mereka. Mereka peduli dan bersedia kalau rasul punya pinjaman
mereka rela untuk membayarnya, sehingga ketika Rasul Paulus meninggalkan mereka, dia
tidak meninggalkan hutang atau perhitungan yang belum diselesaikan, supaya nama baik
Rasul Paulus terpelihara. Mereka benar-benar menjadi anak rohani yang baik bagi bapa rohani
mereka, yaitu Rasul Paulus.
Bersediakah Anda seperti jemaat Filipi, turut memikirkan kebutuhan dari pemimpinpemimpinmu dalam pelayanan?
D4. DIDISKUSIKAN
Ceritakan apa yang kau pelajari pagi ini dengan teman-teman komselmu atau kelompok Pamu!
AYAT HAPALAN:
I YOHANES 3:21
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RENUNGAN HARIAN KITA
KAMIS, 23 JUNI 2016

ALLAHKU AKAN MEMENUHI
SEGALA KEPERLUANMU
D1. DIBACA
FILIPI 4:18-20
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa saja yang diterima oleh Rasul Paulus dalam perjalanan pelayanannya?
2. Siapa yang mengantarkan semua kiriman jemaat Filipi kepada bapa rohani mereka?
3. Apa yang berkenan kepada Allah?
4. Siapa yang akan membalaskan berkat-berkat yang diterima oleh Rasul Paulus itu?
5. Siapa yang dimuliakan melalui semua pemberian-pemberian dan semua berkat yang
diterima oleh Rasul Paulus?
D3. DITERAPKAN
Jemaat Filipi adalah sekelompok orang yang benar-benar sangat diberkati oleh kehidupan
pelayanan Rasul Paulus. Jemaat yang mengerti bagaimana untuk saling merendahkan hati dan
mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang rendah hati yang rela mengorbankan apa saja supaya
misinya berhasil. Yesus menjadi guru yang baik bagi Rasul Paulus dan menjadi inspirator bagi
jemaat Filipi. Jemaat yang senantiasa rela menyediakan semua kebutuhan pelayanan bapa
rohani mereka karena Injil Kerajaan. Dan mereka merupakan jemaat yang terinspirasi untuk
dapat mengalami semua penderitaan Kristus, sehingga mereka adalah jemaat yang sangat
berubah oleh karena mereka rela melepaskan apapun untuk bisa menyembah dan melayani
Yesus Kristus yang rela berkorban bagi mereka; jemaat yang ketika mereka miskin dan
kekurangan rela menyisihkan sesuatu bagi bapa rohani mereka; jemaat yang rela memberi dari
KEKURANGAN MEREKA, bukan rela memberi DARI KELEBIHAN MEREKA. Dari kekurangan
mereka, mereka berani memberikan sesuatu untuk pemberitaan Injil, dan itulah yang
mengubahkan mereka sehingga mereka bisa hidup berkelimpahan, dan di ladang
pelayanannya, Rasul Paulus mengalami kelimpahan ketika jemaat Filipi mengirimkan
pemberian mereka melalui Epafroditus. Haleluya. Tuhan Yesus yang kaya, rela menjadi miskin
supaya orang percaya tidak miskin, diajarkan oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat ini,
dan ketika jemaat ini percaya dan mereka bertindak, terbukti, bahwa kemudian jemaat ini
sangat diberkati dan mereka hidup dalam kelimpahan. Apa buktinya mereka berkelimpahan?
Rasul Paulus dengan jelas mengatakan: ”Kini aku telah menerima semua yang kuperlukan dari
padamu, malahan lebih dari pada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima
kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan
yang berkenan kepada Allah.” Sebelumnya mereka memberi dari kemiskinan dan kekurangan
mereka, dan kemudian mereka mengirimkan persembahan ketika mereka sudah kaya, dan
mereka mengirimkan yang membuktikan bahwa mereka sekarang berkelimpahan, haleluya.
Tuhan sendiri membuktikan kebenaran Firman-Nya: siapa menabur dia akan menuai; menabur
sedikit menuai sedikit; menabur banyak menuai banyak.
Saudara, belajarlah dari jemaat Filipi, maka kita akan melihat perubahan hidup dari orangorang yang kita layani.
Bersediakah Anda menerapkan pelajaran yang Anda pelajari menjadi kehidupan Saudara?
Jemaat Filipi adalah bukti dari kemajuan finansial dalam berjemaat.
D4. DIDISKUSIKAN
Menabur sedikit akan menuai sedikit, menabur banyak akan menuai banyak pula!
AYAT HAPALAN :
I YOHANES 3:21
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RENUNGAN HARIAN KITA
JUMAT, 24 JUNI 2016

CUKUPKANLAH DIRIMU DENGAN
APA YANG ADA PADAMU
D1. DIBACA
IBRANI 13:1-5
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang harus dipelihara?
2. Apa yang tidak boleh lupa? Mengapa?
3. Apa yang harus tetap kita ingat?
4. Terhadap apa kita harus tetap hormat?
5. Apa yang tidak boleh terjadi pada kita? Mengapa?
6. Apa yang Tuhan janjikan bagi kita yang percaya kepada-Nya?
D3. DITERAPKAN
Saudara yang kekasih, Penulis Ibrani dalam akhir kitabnya menuliskan nasihat-nasihat yang dia ingin agar
orang-orang Ibrani yang sudah percaya di perantauan tetap semangat untuk tetap bergantung dan terus
berharap pada Tuhan dan firman-Nya. Supaya jemaat Ibrani itu terus memelihara kasih persaudaraan dan
juga mereka terus menerapkan suatu kebiasaan orang-orang Yahudi yang sangat baik, yaitu memberi
tumpangan. Orang-orang Ibrani belajar memberi tumpangan dari nenek moyang mereka: Abraham dan Lot
juga. Dua nenek moyang mereka ini adalah orang-orang yang pemurah, sehingga sering sekali membawa
orang yang kemalaman di jalan untuk beristirahat di rumah mereka. Mereka melayani orang-orang ini seperti
tamu mereka, mereka dijamu dan dilayani dengan baik, namun pada akhirnya mereka sangat beruntung,
ternyata yang mereka beri tumpangan adalah para malaikat, bahkan Abraham pernah memberi tumpangan
di rumahnya adalah Kristus yang menjanjikan keselamatan bagi semua orang dan semua bangsa akan
mendapat berkat dari keturunan Abraham. Abraham menjamu tiga orang musafir, dia menjamu mereka
dengan menyembelih lembu tambun yang sengaja digemukkan untuk pesta mereka, namun hari itu lembu
tambun itu dipersembahkan kepada tiga orang musafir yang kepanasan dalam perjalanan mereka. Abraham
membawa mereka ke rumahnya dan menjamu mereka seperti tamu terhormat di rumahnya. Kemudian
tamu-tamu itu menanyakan di mana Sarah isterinya, dan mereka berkata bahwa tahun depan Sarah akan
menimang seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Ishak. Kemudian sebelum pulang mereka bercerita
tentang persoalan yang ada di Sodom dan Gomora; mereka menceritakan tentang keputusan yang telah
diambil di Sorga dan diberitahukan kepada Abraham. Satu dari ketiga orang ini kembali ke Sorga namun
yang dua lagi berjalan terus ke Sodom dan Gomora. Ketika kedua orang ini hendak beristirahat di tanah
lapang di alun-alun kota itu, maka Lot datang menawarkan kepada mereka agar mereka istirahat di
rumahnya. Akhirnya mereka beristirahat di rumah Lot dan mereka dijamu seperti tamu mereka. Tamu yang
tidak diundang ini dijamu seperti tamu kebanyakan, namun akhirnya mereka tahu bahwa kedua orang ini
malaikat yang ingin menyelamatkan keluarga Lot dari api murka Tuhan yang akan diturunkan ke Sodom dan
Gomora. Keluarga ini memberi tumpangan kepada malaikat. Berdasarkan pengalaman itulah Penulis Ibrani
menasihati orang-orang Ibrani di rantau untuk tetap melaksanakan budaya Yahudi yang baik itu, untuk
dengan mudah memberi tumpangan kepada orang lain yang membutuhkan, kalau-kalau lewat memberi
tumpangan ternyata kita bisa memberi tumpangan bagi para malaikat. Nasihat ini mengajarkan agar jemaat
Ibrani bermurah hati kepada orang asing.
Begitu juga Penulis Ibrani mengajarkan agar jemaat Ibrani tidak menjadi hamba uang, tapi bisa
mengendalikan uang mereka dengan mencukupkan diri mereka dengan apa yang ada pada mereka. Jangan
menjadi hamba uang, tidak perlu terus berusaha begitu rupa untuk mendapatkan sejumlah uang yang
diinginkan, untuk memuaskan keinginan dan kedagingan yang dapat menjerumuskan. Banyak orang yang
kemudian kehidupannya hancur ketika mereka mulai menjadi hamba uang dan mencintai uang; cinta uang
akar dari segala kejahatan. Penulis Ibrani menasihatkan hal-hal penting ini melalui tulisan dalam kitab Ibrani.
Mencukupkan diri dengan apa yang ada artinya adalah mengelola dan merencanakan pengeluaran,
sehingga sejumlah uang itu bisa cukup. Sejak kecil saya diajar oleh ibu saya: sedikit cukup, banyakpun
kurang. Inilah pelajaran tentang uang yang ibu saya ajarkan. Sedikit juga kalau direncanakan bisa dicukupcukupkan dan tidak perlu harus berhutang, apalagi jadi hamba uang. Namun harus direncanakan agar
cukup. Tuhan tidak membiarkan kita, dan Dia tidak meninggalkan kita. Dia tetap beserta kita, maka Dia akan
mencukupkan semua keperluan kita. Haleluya.
Saudara, sudahkah engkau biasa dengan merencanakan pengeluaranmu, sehingga uangmu cukup?
Bersediakah Anda untuk belajar mengelola keuangan Anda sehingga Anda juga dapat berkelimpahan,
seperti apa yang YESUS KATAKAN: ”AKU datang supaya mereka hidup, dan hidup dalam segala
kelimpahan.”? Tuhan mau agar kita bisa berkelimpahan seperti jemaat di Filipi yang kemarin kita pelajari.
D4. DIDISKUSIKAN
Rencanakan keuanganmu, rencanakan pengeluaranmu, supaya Anda bisa hidup dalam kelimpahan!
AYAT HAPALAN :

I YOHANES 3:21
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RENUNGAN HARIAN KITA
SABTU, 25 JUNI 2016

SEGALA KESALEHAN KAMI
SEPERTI KAIN KOTOR
D1. DIBACA
YESAYA 64:5-8
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapa yang disongsong oleh Tuhan?
2. Mengapa Tuhan murka?
3. Seperti apa manusia disamakan, dan kesalehannya seperti apa?
4. Apa yang membuat manusia lenyap seperti daun yang diterbangkan angin?
5. Mengapa Tuhan menyembunyikan wajah-Nya terhadap umat-Nya?
6. Menjadi apa Tuhan bagi umat-Nya?
D3. DITERAPKAN
Saudara, suatu pengakuan dari umat Tuhan, bahwa tidak ada dari antara umat-Nya yang
memanggil nama-Nya, atau yang bangkit untuk berpegang pada-Nya. “Tetapi sekarang
Engkau Allah adalah Bapa kami, kami hanyalah tanah liat dan Engkau adalah Penjunan yang
membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Namun Engkau menyongsong
mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan!
Sesungguhnya, Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak
sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami
seperti kain kotor; kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap seperti daun yang
diterbangkan oleh angin.” Jika membaca pengakuan umat Allah ini, maka hanya karena
kemurahan Tuhanlah Dia mau kembali mengasihi umat-Nya, hanya karena kasih karunia Dia
kembali mengingat umat-Nya Israel yang dengan sumpah terhadap diri-Nya Dia berjanji akan
menyelamatkan mereka kelak. Dan Dia sesungguhnya mengingat kembali umat-Nya dan untuk
itu Dia mengutus Putra Tunggal-Nya menjadi PENEBUS DOSA MANUSIA dan Dia mati bagi
umat tebusan-Nya. Dia mengasihi kita bukan karena kesalehan kita, karena kesalehan kita
bagaikan kain kotor, namun oleh kemurahan-Nya saja maka Dia menebus kita karena Yesus
Putra Tunggal-Nya.
Saudara, adakah yang dapat kita andalkan supaya kita diselamatkan?
Bersediakah Anda datang kepada Tuhan dalam kerendahan untuk memohon diselamatkan?
Maka Dia akan menyelamatkan siapa saja yang datang kepada Yesus Kristus untuk
diselamatkan.
D4. DIDISKUSIKAN
Beritakanlah Injil Keselamatan kepada siapapun orang yang belum percaya di sekitarmu!
AYAT HAPALAN :
I YOHANES 3:21
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RENUNGAN HARIAN KITA
MINGGU, 26 JUNI 2016

MARI DENGAN BERANI
MENGHAMPIRI TAKHTA
RAKHMAT KRISTUS
D1. DIBACA
IBRANI 4:14-16
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang sekarang kita miliki?
2. Apa yang telah dialami oleh Kristus untuk menjadi Imam Besar Agung?
3. Apa yang dialami oleh Yesus ketika Dia dicobai?
4. Mengapa kita harus dengan keberanian penuh menghampiri takhta kasih karunia Kristus?
5. Untuk apa kita menghampiri takhta kasih karunia Kristus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, hanya karena kemurahan Allah semata-mata kita bisa memeroleh keselamatan kita,
karena YESUS KRISTUS bersedia menjadi ANAK DOMBA ALLAH, sehingga karena korban-Nya
yang sempurna kita beroleh pengampunan sekali untuk selama-lamanya. Anak Domba Allah
yang dikorbankan sekarang menjadi IMAM BESAR AGUNG. Ketika seorang imam besar
mempersembahkan darah korban untuk menyelenggarakan tugasnya, dia mengorbankan
berulang kali karena darah hewan tidak bisa menghapus dosa dan darah hewan hanya bisa
digunakan sebagai penutup dosa, sehingga perlu diulang setiap tahun pengorbanan itu, namu
ketika YESUS KRISTUS mengorbankan DARAH-NYA sendiri dan sekali untuk selamanya
setelah pengorbanan itu, maka Dia duduk di sebelah kanan Allah untuk menjadi IMAM BESAR
AGUNG, yang bersyafaat bagi kita siang malam, membela kita di hadapan Allah, Bapa-Nya.
Rasul Paulus dan Penulis Ibrani menyarankan agar umat tebusan Allah dengan berani
menghampiri takhta kasih karunia untuk mendapat rakhmat dan menemukan kasih karunia,
mendapatkan pertolongan kita pada waktunya, karena Dia tidak menyayangkan anak-Nya
sendiri, tetapi menyerahkan-Nya bagi kita, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan
segala sesuatu bersama-sama dengan Dia?
Saudara, kenalilah Bapamu yang sangat Pemurah itu, dan ketahuilah kehendak-Nya, supaya
Anda mengerti apa yang Dia rencanakan bagi hidupmu! Dan bersediakah Anda menghampiriNya dengan keberanian oleh karena kemurahan-Nya dan karena kebaikan-Nya untuk
mendapatkan pertolongan bagi setiap kebutuhanmu?
D4. DIDISKUSIKAN
Hampirilah takhta rakhmat-Nya untuk mendapatkan pertolongan bagimu tepat pada waktuNya!
AYAT HAPALAN :
IBRANI 4:16
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RENUNGAN HARIAN KITA
SENIN, 27 JUNI 2016

HARI PERHENTIAN
BAGI UMAT ALLAH
D1. DIBACA
IBRANI 4:8-11
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Yosua telah membawa umat Allah ke mana?
2. Allah ingin agar umat-Nya memasuki apa?
3. Apa yang akan terjadi jika umat memasuki apa yang Allah sediakan?
4. Apa yang menyebabkan umat Allah Israel tidak bisa memasuki Tanah Perjanjian?
5. Apa yang bisa menggagalkan usaha kita untuk memasuki PERHENTIAN?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Tuhan memerintahkan Yosua untuk memasuki TANAH PERJANJIAN, namun ALLAH
menghendaki supaya YESUS memimpin kita memasuki PERHENTIAN. Bukan tanah perjanjian,
tapi PERHENTIAN, dan Dia mau supaya tidak ada lagi di antara umat-Nya gagal masuk ke
perhentian karena ketidak percayaan, sama seperti umat Israel dulu gagal masuk ke tanah
perjanjian karena ketidak percayaan. Ketidak percayaan atau ketidakadaan iman
menyebabkan Allah tidak berkenan kepada siapapun. Hanya karena iman maka Allah berkenan
kepada siapa saja yang beriman. Perhentian adalah tempat di mana kita benar-benar berhenti
dari setiap usaha kita, dan hidup oleh karena percaya saja. Hidup mengandalkan Tuhan Yesus,
hidup berdasarkan IMAN kepada ANAK ALLAH yang telah mengasihi kita dan telah
menyerahkan diri-nya untuk kita. Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman, dan
apabila ia mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan kepadanya
Tetapi TANPA IMAN tidak mungkin orang BERKENAN kepada Allah, sebab barangsiapa
berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Anak-anak Allah seharusnya hidup seperti
apa yang Rasul Paulus hidupi: Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi
bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku
yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah
mengasihi aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku. Perhentian dalam hidup kita hari ini jika
kita benar-benar berhenti berusaha dan mengikuti apa yang Roh Kudus ingin lakukan. Setelah
penyerahan diri kita kepada Yesus Tuhan, maka Dialah seharusnya yang memimpin hidup kita,
bukan lagi daging kita. Daging kita tunduk kepada Kristus melalui kepemimpinan Roh Kudus
dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata: ”Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga
dipimpin oleh Roh.” Kita memasuki PERHENTIAN, jika hidup kita dikendalikan oleh Bapa
melalui Roh Kudus-Nya atau Roh KRISTUS yang tinggal di dalam kita. Semua orang percaya
sebenarnya sudah sampai di sana ketika kita percaya pada Yesus, namun kita tidak sepenuhnya
berhenti, karena daging kita masih mengendalikan jiwa kita. Seharusnya kita membiarkan jiwa
kita dikendalikan oleh Roh Kristus yang sudah berada di dalam kita melalui Roh-Nya. Dia
mengendalikan kita melalui FIRMAN-NYA. Jika kita hidup dikendalikan oleh FIRMAN ALLAH,
maka kita sudah sampai di PERHENTIAN kita. TUHAN ALLAH BAPA kita sangat menyukai dan
menginginkan seluruh kehidupan kita benar-benar dikendalikan oleh Roh Kristus yang saat ini
berada di dalam kita.
Saudara, sudahkah Anda menyerahkan tubuh Anda untuk dikuasai oleh Roh Allah?
Bersediakah Anda untuk sepenuhnya dikuasai dan diarahkan-Nya?
D4. DIDISKUSIKAN
Serahkanlah TUBUHMU kepada Tuhan, supaya Dia leluasa melakukan rencana-Nya melalui
dirimu. Tuhan ingin memakaimu Saudara!
AYAT HAPALAN :
IBRANI 4:16
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RENUNGAN HARIAN KITA
SELASA, 28 JUNI 2016

BERDOALAH SETIAP
WAKTU DI DALAM ROH
D1. DIBACA
EFESUS 6:16-19
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1.
Kapan kita seharusnya menggunakan PERISAI IMAN?
2.
Kapan dan untuk apa pedang ROH (FIRMAN ALLAH) digunakan?
3.
Kapan kita musti berdoa di dalam Roh?
4.
Siapa saja yang harus kita doakan?
5.
Untuk tujuan apa Rasul Paulus minta didoakan oleh jemaat Efesus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang dia layani agar mereka senantiasa TETAP
BERDOA, dan berdoalah SETIAP WAKTU di dalam Roh. Dari dua nasihat ini maka kita bisa
belajar bahwa berdoa itu bukan pada waktu-waktu tertentu saja, tapi sepatutnya KITA TETAP
BERDOA dan BERDOA SETIAP WAKTU, artinya doa itu SEPERTI NAFAS. Kita tidak bernafas
tiga kali sehari atau pada jam-jam tertentu, tapi diseluruh waktu kita bernafas, jadi begitu juga
hidup kita, agar selalu terhubung dengan Roh dan Firman Tuhan senantiasa; TETAP
TERHUBUNG DENGAN FIRMAN ALLAH DAN ROH KUDUS. Jadi berdoa sama seperti bernafas
itu bukan hanya SLOGAN atau JARGON, tapi itulah yang BAPA mau. Jika kita hidup oleh ROH,
maka hendaklah kita HIDUP DIPIMPIN OLEH ROH. Untuk itu maka sepatutnya kita
MENYERAHKAN TUBUH KITA kepada Tuhan, itulah IBADAH KITA YANG SEJATI,
mempersembahkan TUBUH kita untuk dikuasai oleh ROH KRISTUS, supaya DIA LELUASA
mengarahkan kita, agar benar-benar hidup kita untuk-Nya dan dikuasai-Nya. Jadi berdoa di
dalam ROH kita dilakukan di setiap waktu. Roh Kudus berdoa dengan roh kita dengan
menggunakan pedang Roh yaitu FIRMAN ALLAH. Melalui doa-doa dalam Roh, Tuhan bisa
mengarahkan kita agar kita bisa melakukan firman-Nya dan firman terealisasi dalam hidup kita.
Haleluya. Tuhan mau supaya kita benar-benar bergantung kepada Dia melalui tuntunan-Nya,
yaitu Firman-Nya.
Saudara, IMAN timbul jika kita mendengar FIRMAN KRISTUS, dan TUHAN MAU supaya kita
senantiasa mendengar FIRMAN KRISTUS jika selalu berdoa di dalam ROH. ORANG-KU yang
benar akan hidup oleh IMAN, JADI Tuhan mau supaya anak-anak-Nya sepenuhnya
dikendalikan oleh PENDENGARAN MEREKA AKAN FIRMAN KRISTUS. Hidup oleh IMAN yaitu
HIDUP dikendalikan oleh PENDENGARAN AKAN FIRMAN KRISTUS. HIDUP OLEH IMAN yaitu
hidup yang selalu diarahkan oleh FIRMAN yang ADA DI DALAM HIDUP KITA. FIRMAN yang
bergema di hati kita yang mendorong kita untuk bergerak.
Saudara, bersediakah Anda menyerahkan tubuhmu untuk dikendalikan Tuhan melalui
FIRMAN-NYA?
D4. DIDISKUSIKAN
Berilah dirimu dipimpin oleh ROH KUDUS dengan senantiasa dikuasai atau dikendalikan oleh
FIRMAN KRISTUS!
AYAT HAPALAN :
IBRANI 4:16
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RENUNGAN HARIAN KITA
RABU, 29 JUNI 2016

KRISTUS ADALAH BERKAT
ALLAH YANG SEMPURNA BAGI KITA
D1. DIBACA
EFESUS 1:3-8
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa Bapa dipuji dalam konteks ini?
2. Kapan Bapa memilih Saudara, dan untuk apa Dia memilih Saudara?
3. Apa ketentuan Bapa di dalam kasih bagi Saudara?
4. Siapa yang mulia yang harus kita puji?
5. Mengapa kita harus memuji-Nya?
D3. DITERAPKAN
Saudara, oleh karena kasih Bapa di dalam KRISTUS kita telah dipilih-Nya sejak dunia belum
ada, begitu juga DIA TELAH menentukan dan menetapkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya
dan DIA menginginkan SUPAYA KITA HIDUP KUDUS dan tak bercacat dan tak bercela
dihadapan-Nya. Semuanya terjadi karena KRISTUS. TUHAN ALLAH TELAH memilih KRISTUS
menjadi solusi bagi kerusakan alam semesta karena ADAM jatuh ke dalam DOSA. KRISTUSLAH
yang sebelum dunia dijadikan telah dipilih oleh BAPA untuk menjadi MESIAS, Juruselamat
BAGI semesta ini. Karena begitu BESAR KASIH ALLAH terhadap dunia ini, sehingga
DIKARUNIAKAN-NYA Anak-Nya yang tunggal, supaya barangsiapa PERCAYA kepada-Nya
tidak akan BINASA, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa menganugerahkan PUTRA
tunggal-Nya, ANAK-NYA yang tunggal dikaruniakan-Nya, supaya setiap orang yang PERCAYA
kepada-Nya TIDAK BINASA, melainkan BEROLEH HIDUP KEKAL. KRISTUSLAH yang
dianugerahkan oleh Bapa kepada dunia ini sebagai MESIAS, JURUSELAMAT, AL-MASIH.
Keselamatan karena PERCAYA KEPADA KRISTUS, dan bagaimana kehidupan setelah
diselamatkan? Bapa juga mau supaya kita hidup oleh PERCAYA KEPADA KRISTUS, karena
itulah cara hidup yang benar menurut Bapa. ORANG-KU yang benar akan hidup oleh IMAN.
IMAN timbul karena pendengaran akan FIRMAN KRISTUS, jadi seorang beriman adalah
seorang yang dengar-dengaran kepada KRISTUS. Orang percaya adalah orang yang tidak lagi
dikendalikan oleh dagingnya, tapi sepenuhnya dikendalikan oleh Roh Kristus yang sekarang
tinggal di dalam hidup orang percaya itu. Bapa mau supaya KRISTUSlah yang
MENGENDALIKAN atau MENGUASAI orang-orang percaya. KRISTUS adalah berkat yang
sempurna yang TUHAN ALLAH, BAPA kita, ANUGERAHKAN kepada kita. Bapa mau supaya
hidup kita dipenuhi oleh KRISTUS, KRISTUSLAH segalanya bagi kita orang percaya. Tuhan mau
agar kita memperkenalkan KRISTUS kepada setiap orang di sekitar kita, supaya mereka juga
diberkati oleh Bapa.
Saudara, seperti apa KRISTUS bagi hidupmu? Apakah DIA hanya sebagai JURUSELAMAT
untuk menebus dan mengampuni DOSAmu saja? Apakah DIA juga menjadi TUHAN dalam
hidupmu yang engkau PERTUANKAN, sehingga engkau memuji, menyembah DIA dan
MENAATI FIRMAN-NYA? Benarkah DIA adalah SEGALANYA bagimu?
D4. DIDISKUSIKAN
Ceritakanlah kekagumanmu terhadap KRISTUS kepada orang-orang di sekitarmu hari ini!
AYAT HAPALAN :
IBRANI 4:16
30
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RENUNGAN HARIAN KITA
KAMIS, 30 JUNI 2016

KRISTUSLAH KEPALA DARI SEGALA SESUATU
D1. DIBACA
EFESUS 1:9-14
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang selama ini Bapa rahasiakan?
2. Apa yang Bapa inginkan melalui KRISTUS?
3. Apa yang menyebabkan Rasul Paulus boleh mendapat bagian dalam rencana Bapa?
4. Apa yang akan terjadi bagi mereka yang berharap kepadas KRISTUS?
5. Apa yang dialami oleh orang ketika mereka percaya kepada berita Injil keselamatan?
D3. DITERAPKAN
Saudara, sejak semula Bapa ingin memersatukan segala sesuatu di bawah kendali KRISTUS.
BAPA telah memilih KRISTUSLAH yang akan menjadi SOLUSI bagi AKIBAT dan DAMPAK
kejatuhan ADAM di EDEN. Ribuan tahun para NABI TELAH bernubuat bahwa sekali waktu
MESIAS atau KRISTUS akan datang untuk MENYELESAIKAN semua persoalan yang
ditimbulkan oleh KEJATUHAN ADAM di EDEN, Bapa mengasihi dunia yang DIA ciptakan ini,
sehingga DIA MENGARUNIAKAN Anak-Nya yang tunggal untuk menolong dunia ini. PUTRA
tunggal BAPA yaitu KRISTUS, datang ke dunia ini, berjalan sebagai Anak Manusia, DIA adalah
YESUS KRISTUS, anak Yusuf dan Ibu Maria, seorang yang sangat terkenal karena
KESALEHANNYA; DIA seorang yang terkenal baik, santun, pengasih, pemurah. ALKITAB
mengatakan tentang DIA: “Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan
kasih karunia Allah ada pada-Nya”. Dan setelah DIA berumur dua belas tahun, ALKITAB
menuliskan tentang DIA: ”YESUS, makin bertambah besar dan bertambah hikmat-Nya dan
besar-Nya, dan MAKIN DIKASIHI oleh ALLAH dan MANUSIA.” Kesaksian Alkitab menyatakan
DIA menjadi KUAT dan KASIH KARUNIA BAPA ada pada-Nya. Sebagai Anak Manusia DIA
menjadi seorang yang sangat BERHIKMAT dan BANYAK orang MENGASIHI DIA dan juga
ALLAH sangat MENGASIHI DIA. KRISTUS juga rela menjadi ANAK DOMBA ALLAH untuk
dikorbankan sebagai KORBAN PASKAH, DOMBA PASKAH yang disembelih agar umat-Nya
TERBEBASKAN dari MAUT dan KEMATIAN KEKAL. KRISTUS merupakan SOLUSI BAPA untuk
mengatasi dampak kejatuhan ADAM di EDEN. Melalui bukit KALPARI KRISTUS membangun
kembali hubungan manusia yang rusak karena dosa, dikembalikan oleh Kristus, sehingga
terciptalah kembali PERSEKUTUAN BAPA dengan manusia yang dikasihi oleh BAPA, tanpa
BERCACAT dan TIDAK BERCELA dihadapan-Nya. Kristus DAPAT MEWUJUDKAN kerinduan
BAPA melalui KARYA SALIB KRISTUS dan DARAH SALIB KRISTUS menjadi jalan yang
mempersekutukan BAPA dengan MANUSIA yang DIA ciptakan. Bapa puas dengan karya Putra
tunggal-Nya. Dan Bapa puas karena KRISTUS yang akan menjadi KEPALA yang MENGUASAI
SEMESTA ini dan SORGA dan BUMI bisa dikuasai kembali oleh Bapa melalui KRISTUS ANAKNYA.
Saudara, apakah Anda percaya dengan apa yang Bapa firmankan melalui FIRMAN KRISTUS
yang ditulis di ALKITAB? Bersediakah Anda melakukan apa yang Bapa inginkan, sesuai apa
yang difirmankan seperti yang ditulis dalam ALKITAB?
D4. DIDISKUSIKAN
Ceritakanlah tentang karya YESUS KRISTUS kepada orang-orang di sekitarmu, supaya mereka
percaya dan diselamatkan!
AYAT HAPALAN : IBRANI 4:16
31
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