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PENJELASAN	MENGGUNAKAN	MATERI	IBADAH	HARIAN	
	

ringkasan	pokok-pokok	iman	Kristen	yang	Anda	percayai.	Pengakuan	
Iman	 Rasuli	 juga	 akan	 menjadi	 pedoman	 bagi	 Anda	 agar	 Anda	 tidak	
diombang-ambingkan	oleh	ajaran-ajaran	yang	menyesatkan.	

Doa	Syafaat:	Di	dalam	bagian	ini,	Anda	didorong	untuk	berdoa	bagi	bangsa	
dan	negara,	orang-orang	di	dalam	keluarga	Anda,	dan	juga	orang-orang	yang	
perlu	Anda	doakan.	

Waktu	Teduh	Akhir:	Anda	menutup	Ibadah	Harian	dengan	berdiam	diri	di	
hadapan	Tuhan.	

Leksionari:	 Bagian	 ini	 merupakan	 panduan	 bagi	 Anda	 untuk	 membaca	
seluruh	 Alkitab	 dalam	 satu	 tahun	 secara	 kronologis	 berdasarkan	 Victory	
Bible	Reading	Plan.	
	

	
	

	
	

	
EDISI:	10	–	16	Juni	

	
	
	
Ibadah	 Harian	

	
	
Tujuan	

	
Dengan	melakukan	

	



	
	
DOA	BAPA	KAMI	
	
9	Bapa	kami	yang	di	sorga,	Dikuduskanlah	nama-Mu,	10	datanglah	
Kerajaan-Mu,	jadilah	kehendak-Mu	di	bumi	seperti	di	sorga.	11	
Berikanlah	kami	pada	hari	ini	makanan	kami	yang	secukupnya	12	dan	
ampunilah	kami	akan	kesalahan	kami,	seperti	kami	juga	mengampuni	
orang	yang	bersalah	kepada	kami;	13	dan	janganlah	membawa	kami	
ke	dalam	pencobaan,	tetapi	lepaskanlah	kami	dari	pada	yang	jahat.	
Karena	Engkaulah	yang	empunya	Kerajaan	dan	kuasa	dan	kemuliaan	
sampai	selama-lamanya.	Amin.		
(Matius	6:9-13)	
	
	
PENGAKUAN	IMAN	RASULI	
	
Aku	percaya	kepada	Allah,	Bapa	yang	Mahakuasa,	
Khalik	langit	dan	bumi.		
Dan	kepada	Yesus	Kristus,	Anak-Nya	yang	Tunggal,	Tuhan	kita.	
Yang	dikandung	daripada	Roh	Kudus,	lahir	dari	anak	dara	Maria.		
Yang	menderita	sengsara	di	bawah	pemerintahan	Pontius	Pilatus,	
disalibkan,	mati	dan	dikuburkan,	turun	ke	dalam	kerajaan	maut.	
Pada	hari	yang	ketiga	bangkit	pula	dari	antara	orang	mati.	
Naik	ke	surga,	duduk	di	sebelah	kanan	Allah,	Bapa	yang	Mahakuasa,	
Dan	dari	sana	Ia	akan	datang		
untuk	menghakimi	orang	yang	hidup	dan	yang	mati.		
Aku	percaya	kepada	Roh	Kudus;	gereja	yang	kudus	dan	am;	
persekutuan	orang	kudus;	pengampunan	dosa;	kebangkitan	tubuh;	
dan	hidup	yang	kekal.	Amin.	
	
	
DOA	MEMOHON	RAHMAT	TUHAN	
	
Yesus,	Anak	Domba	Allah,	kasihanilah	kami	
Yesus,	Anak	Domba	Allah,	kasihanilah	kami	
Yesus,	Anak	Domba	Allah,	berilah	kami	damai-Mu	

CATATAN:	
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10	JUNI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
19	 Ketika	 hari	 sudah	malam	 pada	 hari	 pertama	 minggu	 itu	 berkumpullah	
murid-murid	Yesus	di	suatu	tempat	dengan	pintu-pintu	yang	terkunci	karena	
mereka	 takut	 kepada	 orang-orang	Yahudi.	 Pada	waktu	 itu	 datanglah	Yesus	
dan	 berdiri	 di	 tengah-tengah	 mereka	 dan	 berkata:	 "Damai	 sejahtera	 bagi	
kamu!	 20	 Dan	 sesudah	 berkata	 demikian,	 Ia	menunjukkan	 tangan-Nya	dan	
lambung-Nya	 kepada	 mereka.	 Murid-murid	 itu	 bersukacita	 ketika	 mereka	
melihat	Tuhan.	21	Maka	kata	Yesus	sekali	lagi:	"Damai	sejahtera	bagi	kamu!	
Sama	 seperti	 Bapa	 mengutus	 Aku,	 demikian	 juga	 sekarang	 Aku	 mengutus	
kamu."	(Yohanes	20:19-21)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Bagaikan	 mata	 air	 di	 padang	 gurun	 demikianlah	 kehadiran	 Kristus	 akan	
mengubah	 keputusasaan	 menjadi	 hidup	 yang	 penuh	 dengan	 pengharapan.	
Bagi	orang	yang	berjalan	di	padang	gurun	yang	luas	dengan	tanpa	bekal	air	
yang	cukup	maka	masa	depan	akan	terasa	sangat	gelap.	Kekuatiran	dan	rasa	
takut	dapat	menguasai	hati	 yang	bersangkutan.	Di	 dalam	situasi	 seperti	 itu	
bila	 ia	 bertemu	 dengan	 oase	 maka	 mata	 air	 tersebut	 akan	 memulihkan	
pengharapan	 di	 dalam	 hidupnya.	 Hal	 yang	 sama	 akan	 dialami	 oleh	 orang	
yang	sedang	berputus	asa.	Kehadiran	Kristus	akan	menghapuskan	ketakutan	
di	 hati	mereka	 dan	menggantinya	 dengan	 kesanggupan	 untuk	memandang	
masa	depan	dalam	pengharapan.	
	
Kehadiran	Kristus	yang	membawa	perubahan	positif	itulah	yang	dialami	oleh	
para	murid	Yesus.	 Sebagaimana	 yang	 dicatat	 di	 dalam	 Yohanes	 20	mereka	
sedang	berada	di	dalam	ketakutan	terhadap	orang-orang	Yahudi	yang	telah	
menyerahkan	 Yesus	 ke	 tangan	 penguasa	 Romawi	 untuk	 disalibkan.	
Ketakutan	 itu	 berubah	 menjadi	 sukacita	 ketika	 Kristus	 yang	 telah	 bangkit	
kematian	 hadir	 di	 tengah-tengah	 mereka.	 Yesus	 menghamparkan	 masa	

PENGANTAR	IBADAH	

2	 Seperti	 rusa	 yang	 merindukan	 sungai	 yang	
berair,	 demikianlah	 jiwaku	 merindukan	 Engkau,	
ya	 Allah.	 3	 Jiwaku	 haus	 kepada	 Allah,	 kepada	
Allah	yang	hidup.	…	(Mazmur	42:2,	3)	
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2

depan	yang	baru	bagi	mereka	dengan	berkata:	“Sama	seperti	Bapa	mengutus	
Aku,	demikian	 juga	sekarang	Aku	mengutus	kamu.”	Singkat	kata,	kehadiran	
Kristus	 akan	 menghapus	 keputusasaan	 dari	 di	 dalam	 hidup	 kita	 dan	
menggantinya	dengan	damai	sejahtera.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 yang	 perlu	 Anda	 lakukan	 untuk	 mengalami	 kehadiran	 Kristus	 di	
dalam	hidup	Anda?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Ya	 Tuhan,	 Engkau	 telah	 bangkit	 dari	 kematian	 dan	 hidup	 selama-lamanya.	
Engkaulah	 sumber	 damai	 sejahtera	 dan	 kemenanganku.	 Engkau	 selalu	
memperhatikan	 kehidupan	 anak-anak-Mu,	 dan	 tidak	 pernah	 membiarkan	
diriku	menghadapi	 kehidupan	 ini	 dalam	 rasa	 takut,	 cemas,	maupun	 kuatir.	
Melalui	 Roh	 Kudus-Mu	 Engkau	 menyertai	 diriku,	 menghibur,	 serta	
memenuhi	hatiku	dengan	kekuatan	dan	damai	 sejahtera.	Engkau	menjamin	
masa	depanku	dan	mengubah	 kehidupanku	dari	 kesia-siaan	menjadi	 hidup	
yang	penuh	dengan	makna.		
	
Aku	 bersyukur	 kepada-Mu	 karena	 dapat	 mengawali	 hari	 ini	 dengan	
beribadah	 kepada-Mu.	 Melaluinya	 aku	 merasakan	 kehadiran-Mu	 dan	
membaharui	 iman	 serta	 penyerahan	 diriku	 kepada-Mu.	 Firman-Mu	
meneguhkan	imanku,	dan	Roh-Mu	menghibur	hatiku.	Dengan	demikian	aku	
dapat	menatap	waktu-waktu	yang	akan	kulalui	pada	hari	ini	tanpa	keraguan.	
Aku	 yakin	 Engkau	 akan	 menyertai	 diriku	 dan	 menolong	 diriku	 dalam	
mengatasi	setiap	kesukaran.	Di	dalam	anugerah-Mu	Engkau	memberkati	dan	
memakai	 diriku	 untuk	 menjadi	 saksi-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	
Tuhan	dan	Juruselamatku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).	
	

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Yohanes	20	 ¢ 	Amsal	10	 ¢ 	Kidung	Agung	4-6	
	
	

2

lakukan.	Sebagai	akibat,	kemuliaan	Tuhan	memenuhi	rumah	yang	dibangun	
oleh	Salomo	bagi	diri-Nya	tersebut.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	Anda	hidup	secara	bertanggung	jawab	serta	 rendah	hati?	Apakah	
buktinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 firman-Mu	 mengingatkan	 diriku	 untuk	 menyelesaikan	 tugas	 yang	
Engkau	 berikan	 kepadaku	 secara	 bertanggung	 jawab.	 Sehingga	 dengan	
demikian	 hidupku	 ini	 tidaklah	 sia-sia,	 namun	 memuliakan	 nama-Mu	 dan	
menjadi	 berkat	 bagi	 sesamaku.	 Aku	 menyadari	 bahwa	 aku	 memerlukan	
pertolongan-Mu	 untuk	 dapat	 mengerjakan	 semua	 yang	 menjadi	 tugas	 dan	
tanggung	jawabku.	Sebab	kemampuanku	terbatas,	dan	tanpa	campur	tangan-
Mu	apa	yang	dapat	kucapai	di	dalam	hidupku	sangatlah	terbatas.	
	
Aku	 juga	 menyadari	 bahwa	 hatiku	 masih	 dipenuhi	 dengan	 kecongkakan.	
Ampunilah	 diriku	 apabila	 aku	 beranggapan	 bahwa	 diriku	 mampu	
mengerjakan	 semua	 tugas	 dan	 tanggung	 jawabku	 hanya	 dengan	
kemampuanku	 sendiri.	 Tolonglah	 diriku	 untuk	 hidup	 mencerminkan	 hati-
Mu,	 yaitu	 hidup	 secara	 bertanggung	 jawab	dan	 rendah	hati.	 Aku	berterima	
kasih	 kepada-Mu	 karena	 Engkau	 dengan	 sabar	 dan	 penuh	 kasih	 terus	
membentuk	hidupku	 agar	semakin	berkenan	kepada-Mu.	Ke	dalam	 tangan-
Mu	 kuserahkan	 hidup	 dan	 masa	 depanku.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	
Tuhan	dan	Gembalaku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

DOA	SYAFAAT		
Berdoalah	untuk	orang-orang	yang	sedang	memerlukan	dukungan	doa	Anda.	
	

WAKTU	TEDUH:	Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).		
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WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	

BACAAN	ALKITAB	
Siapa	 mengindahkan	 didikan,	 menuju	 jalan	 kehidupan,	 tetapi	 siapa	
mengabaikan	teguran,	tersesat.	(Amsal	10:17)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 pribadi	 yang	 mahatahu	 dan	 tidak	 ada	 apapun	 yang	
tersembunyi	di	hadapan-Mu.	Engkau	selalu	berkarya	melalui	Roh	Kudus-Mu	
untuk	 membereskan	 hidupku	 dari	 segala	 dosa	 dan	 pelanggaran,	 supaya	
dengan	demikian	aku	 tidak	usah	mengalami	keruntuhan	dalam	hidupku.	Di	
dalam	kasih	setia-Mu	Engkau	menuntun	diriku	untuk	senantiasa	berjalan	di	
jalan-jalan	kehidupan	dan	menjaga	diriku	dari	ketersesatan.	Aku	berterima	
kasih	untuk	didikan	dan	teguran	yang	Engkau	sampaikan	melalui	firman-Mu.	
Semua	itu	merupakan	bukti	dari	kasih-Mu	kepadaku.	
	
Tuhan,	aku	mengucap	 syukur	karena	Engkau	bersedia	menyertai	diriku.	Di	
dalam	 penyertaan-Mu	 aku	 merasakan	 damai	 sejahtera	 dan	 mengalami	
berkat-berkat-Mu.	 Di	 dalam	 anugerah-Mu	 Engkau	 memakai	 diriku	 untuk	
membawa	 dampak	 yang	 positif	 bagi	 lingkungan	 di	 sekitarku.	 Tuhan,	
tolonglah	 aku	 dengan	 Roh	 Kudus-Mu	 supaya	 perkataan	 dan	 perbuatanku	
menjadi	 berkat	 bagi	 semua	 orang	 yang	 kujumpai	 pada	 hari	 ini.	 Aku	
memanjatkan	 doaku	 ini	 di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	
Juruselamatku.	Amin.	
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).	
	

	

10	JUNI	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

17	 Biarlah	 bergembira	 dan	 bersukacita	 karena	
Engkau	 semua	 orang	 yang	 mencari	 Engkau;	
biarlah	mereka	 yang	mencintai	 keselamatan	 dari	
pada-Mu	 tetap	 berkata:	 "TUHAN	 itu	 besar!"	 18	
Aku	 ini	 sengsara	 dan	 miskin,	 tetapi	 Tuhan	
memperhatikan	 aku.	 Engkaulah	 yang	 menolong	
aku	 dan	 meluputkan	 aku,	 ya	 Allahku,	 janganlah	
berlambat!	(Mazmur	40:17,	18)	

1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
13	 Lalu	 para	 peniup	 nafiri	 dan	 para	 penyanyi	 itu	 serentak	
memperdengarkan	 paduan	 suaranya	 untuk	 menyanyikan	 puji-pujian	 dan	
syukur	 kepada	TUHAN.	Mereka	menyaringkan	suara	dengan	nafiri,	 ceracap	
dan	 alat-alat	musik	 sambil	memuji	 TUHAN	dengan	ucapan:	 "Sebab	 Ia	 baik!	
Bahwasanya	untuk	selama-lamanya	kasih	setia-Nya."	Pada	ketika	itu	rumah	
itu,	 yakni	 rumah	TUHAN,	 dipenuhi	 awan,	14	sehingga	 imam-imam	 itu	 tidak	
tahan	 berdiri	 untuk	 menyelenggarakan	kebaktian	 oleh	 karena	 awan	 itu,	
sebab	kemuliaan	TUHAN	memenuhi	rumah	Allah.	(2Tawarikh	5:13,	14)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Tuhan	 berkenan	 kepada	 orang	 yang	 hidup	 secara	 bertanggung	 jawab	 dan	
berjalan	di	dalam	kerendahan	hati.	Sikap	bertanggung	jawab	dan	rendah	hati	
adalah	 sikap	 yang	 menyenangkan	 hati	 Tuhan,	 sebab	 kedua-duanya	
mencerminkan	sifat	diri-Nya.	Tuhan	adalah	pribadi	yang	bertanggung	jawab.	
Oleh	sebab	itu	Ia	selalu	bekerja	sampai	dengan	tuntas.	Ia	juga	adalah	pribadi	
yang	rendah	hati	sehingga	Ia	bersedia	datang	ke	dunia	menjadi	sama	dengan	
manusia	 untuk	 menyelamatkan	 kita,	 manusia	 yang	 berdosa.	 Dengan	 kata	
lain,	bila	orang	hidup	secara	bertanggung	jawab	dan	rendah	hati	maka	yang	
bersangkutan	 hidup	 sesuai	 dengan	 hati	 Tuhan,	 dan	 itu	 sebabnya	 Ia	 akan	
berkenan	kepada	mereka.	
	
Sikap	bertanggung	jawab	dan	rendah	hati	itulah	itulah	yang	ada	di	dalam	diri	
Salomo	 seperti	 yang	dicatat	 di	 dalam	2Tawarikh	5.	Di	 situ	 ditulis	bahwa	 ia	
menyelesaikan	 tugas	 yang	 Tuhan	 berikan	 untuk	 membangun	 rumah	 bagi-
Nya	secara	bertanggung	jawab,	yaitu	dengan	membangunnya	sampai	tuntas.	
Setelah	itu	ia	tidak	membanggakan	dirinya,	tetapi	di	dalam	kerendahan	hati	
ia	 mengatur	 agar	 para	 imam	 memuji	 dan	 bersyukur	 kepada	 Tuhan	 atas	
terselesaikannya	 tugas	 tersebut.	 Sikap	 bertanggung	 jawab	 dan	 rendah	 hati	
inilah	 yang	 mengakibatkan	 Tuhan	 berkenan	 terhadap	 pekerjaan	 yang	 ia	

16	JUNI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

PENGANTAR	IBADAH	

Muliakanlah	 TUHAN	 bersama-sama	 dengan	 aku,	
marilah	kita	bersama-sama	memasyhurkan	nama-
Nya!	(Mazmur	34:4)	
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10	JUNI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
Kata-katanya	 manis	 semata-mata,	 segala	 sesuatu	 padanya	 menarik.	
Demikianlah	 kekasihku,	 demikianlah	 temanku,	 hai	 puteri-puteri	 Yerusalem.	
(Kidung	Agung	5:16)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Tentu	 kata-kata	 bukanlah	 ukuran	 dari	 segalanya,	 namun	 dari	 budi	 bahasa	
yang	ia	gunakan	kita	dapat	mengukur	kualitas	dari	seseorang.	Memang	tidak	
jarang	 orang	 menyembunyikan	 niatan	 buruk	 yang	 ada	 di	 dalam	 hatinya	
dengan	cara	bicaranya	yang	halus,	sopan	dan	tertata	rapi.	Sehingga	bila	tidak	
hati-hati	 kita	 akan	 terpedaya	 oleh	 tutur	 kata	 yang	 bersangkutan	 yang	
mempesona.	Namun	bukan	berarti	 dengan	demikian	maka	 kita	 tidak	perlu	
memperhatikan	 tutur	 kata	 kita.	 Sama	 seperti	 dengan	 adanya	 uang	 palsu	
bukan	 berarti	 maka	 kita	 tidak	 perlu	 lagi	 menghargai	 uang	 yang	 asli.	 Kita	
perlu	bertutur	kata	dengan	baik	sebab	hal	 tersebut	mencerminkan	kualitas	
dari	diri	kita.				
	
Pentingnya	 budi	 bahasa	 ini	 dapat	 dilihat	 dari	 pernyataan	 pengantin	
perempuan	 di	 dalam	 Kidung	 Agung	 5	 tentang	 pengantin	 laki-lakinya.	
Pengantin	 perempuan	 tersebut	 adalah	 gadis	 dari	 Sulam.	 Sedangkan	 sang	
pengantin	laki-laki	yang	ia	sebutkan	adalah	raja	Salomo,	yang	di	dalam	kitab	
Kidung	Agung	menggambarkan	kasih	Tuhan	kepada	umat-Nya.	Ditulis	bahwa	
sang	 pengantin	 perempuan	 berkata	 tentang	 kekasihnya	 sebagai	 berikut:	
“Kata-katanya	 manis	 semata-mata,	 segala	 sesuatu	 padanya	 menarik.”	
Memang	firman	yang	Tuhan	sampaikan	kepada	umat-Nya	adalah	manis	dan	

PENGANTAR	IBADAH	

1	 Kepada-Mu	 aku	 melayangkan	 mataku,	 ya	
Engkau	 yang	 bersemayam	 di	 sorga.	 2	 Lihat,	
seperti	 mata	 para	 hamba	 laki-laki	 memandang	
kepada	 tangan	 tuannya,	 seperti	 mata	 hamba	
perempuan	 memandang	 kepada	 tangan	
nyonyanya,	 demikianlah	 mata	 kita	 memandang	
kepada	TUHAN,	Allah	kita,	sampai	Ia	mengasihani	
kita.	(Mazmur	123:1,	2)	

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	

BACAAN	ALKITAB	
1	 Manusia	 dapat	 menimbang-nimbang	 dalam	 hati,	 tetapi	 jawaban	
lidah	berasal	dari	pada	TUHAN.	2	Segala	 jalan	orang	adalah	bersih	menurut	
pandangannya	 sendiri,	tetapi	 Tuhanlah	 yang	 menguji	 hati.	 3	 Serahkanlah	
perbuatanmu	kepada	TUHAN,	maka	terlaksanalah	segala	rencanamu.		
(Amsal	16:1-3)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 adalah	 pribadi	 yang	 berdaulat	 atas	 hidupku.	 Tidak	 ada	 hal	
yang	 tersembunyi	 di	 hadapan-Mu.	 Engkau	 mengerti	 apa	 yang	 menjadi	 isi	
hati	dan	pemikiranku.	Engkau	mengetahui	jalan	hidup	yang	harus	kutempuh.	
Dalam	 keterbatasanku	 seringkali	 aku	 menganggap	 bahwa	 apa	 yang	
kurencanakan	dan	kulakukan	adalah	 yang	 terbaik	 dan	yang	benar.	Padahal	
sesungguhnya	 pemahaman	 dan	 pengertianku	 sangatlah	 terbatas.	 Itu	
sebabnya	aku	memohon	agar	Engkau	senantiasa	menuntun	hidupku.	
	
Siang	 hari	 ini	 kembali	 aku	 datang	 menghadap	 takhta	 anugerah-Mu,	 ya	
Tuhan.	 Aku	 menyerahkan	 seluruh	 hidupku	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Jadilah	
kehendak-Mu	di	dalam	hidupku	dan	genapilah	rencana-Mu	di	dalam	diriku.	
Tolonglah	 diriku	 agar	 aku	 dapat	 mengisi	 hari	 ini	 sebagai	 hari	 yang	 penuh	
makna	 dan	 tidak	 sia-sia.	 Kepada-Mu	 aku	 berharap	 dan	 aku	 yakin	 bahwa	
orang	 yang	 percaya	 kepada-Mu	 tidak	 akan	 pernah	 Engkau	 kecewakan.	 Di	
dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Juruselamatku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).	
	

	

16	JUNI	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

Engkau,	 TUHAN,	 janganlah	 menahan	 rahmat-Mu	
dari	padaku,	kasih-Mu	dan	kebenaran-Mu	kiranya	
menjaga	aku	selalu!	(Mazmur	40:12)	
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2

bermutu.	Hal	yang	sama	pulalah	yang	harus	mewarnai	tutur	kata	kita,	sebab	
hal	itu	merupakan	salah	satu	ukuran	dari	orang	yang	mulia.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	 tutur	 kata	 Anda	 mencerminkan	 bahwa	 Anda	 adalah	 orang	 yang	
mulia?	Apakah	buktinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 firman-Mu	indah,	manis	dan	memberi	kehidupan.	Penuhilah	pikiran,	
hati	dan	mulutku	dengan	firman-Mu	itu	sehingga	kata-kata	yang	kuucapkan	
juga	 manis	 dan	 membawa	 pemulihan	 bagi	 orang	 yang	 mendengarnya.	
Ampunilah	 diriku	 apabila	 acapkali	 aku	 tidak	 menggunakan	mulutku	 untuk	
membangun	 iman	 orang	 lain	 tetapi	 justru	 meruntuhkan	 pengharapan	
mereka.	 Tolonglah	 aku	 untuk	 dapat	 menjaga	 perkataanku	 sehingga	 semua	
yang	kuucapkan	menjadi	berkat	bagi	sesamaku	dan	memuliakan	nama-Mu.	
	
Aku	 berterima	 kasih	 untuk	 hari	 yang	 indah	 yang	 telah	 Engkau	 berikan	
kepadaku	pada	hari	ini.	Aku	merasakan	tangan-Mu	yang	penuh	dengan	kasih	
telah	menggandeng	hidupku,	 dan	membimbing	 langkah-langkah	 kehidupan	
yang	 harus	 kuambil.	 Dengan	 hikmat-Mu	 Engkau	 menolong	 diriku	 untuk	
mengatasi	 setiap	 kesukaran	 dan	 melewatinya	 di	 dalam	 kemenangan.	 Aku	
menyerahkan	 semua	yang	 telah	kukerjakan	pada	hari	 ini	ke	dalam	 tangan-
Mu	 dan	 memohon	 agar	 Engkau	 memberkatinya	 dengan	 keberhasilan.	 Di	
dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Penuntun	hidupku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

DOA	SYAFAAT		
Berdoalah	untuk	orang-orang	yang	sedang	memerlukan	dukungan	doa	Anda.	
	

WAKTU	TEDUH:	Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).		
	
	

2

	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	Anda	hidup	di	dalam	kemerdekaan	yang	sejati?	 Jelaskan	 jawaban	
Anda	tersebut.	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 bersyukur	 kepada-Mu	 karena	 oleh	 kasih-Mu	 Engkau	 rela	
mengorbankan	diri-Mu	sampai	mati	di	kayu	salib.	Dengan	demikian	Engkau	
memerdekakan	diriku	dari	 belenggu	 dosa	 dan	 kehidupan	 yang	 sia-sia.	 Aku	
menyadari	 bahwa	 Engkau	memerdekakan	 diriku	 dengan	maksud	 agar	 aku	
mengisinya	secara	bertanggung	jawab.	Yaitu	tidak	lagi	hidup	di	dalam	kesia-
siaan	namun	dalam	kehidupan	 yang	 sesuai	dengan	 kehendak-Mu.	 Sehingga	
dengan	 demikian	 hidupku	 akan	memuliakan	 nama-Mu	dan	menjadi	 berkat	
bagi	sesamaku.		
	
Tuhan,	 aku	 menyerahkan	 hidupku	 di	 sepanjang	 hari	 ini	 kepada-Mu.	 Aku	
menyerahkan	 seluruh	 rencana	 yang	 telah	 kususun	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	
Pimpinlah	 aku	 dengan	 kebenaran	 firman-Mu	 dan	 sertailah	 diriku	 dengan	
Roh	Kudus-Mu,	 supaya	 semua	 yang	 kukerjakan	pada	hari	 ini	 akan	berhasil	
dan	 menyenangkan	 hati-Mu.	 Pakailah	 hidupku	 untuk	 menjadi	 saluran	 dari	
kasih-Mu	 kepada	 sesamaku.	 Karena	 hanya	 oleh	 anugerah-Mu	 aku	 dapat	
kembali	 hidup	 sesuai	 dengan	 maksud-Mu	 bagi	 hidupku.	 Di	 dalam	 nama	
Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Juruselamatku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).		
	

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Galatia	5	 ¢ 	Amsal	16	 ¢ 	2Tawarikh	4-5	
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11	JUNI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
3	 Kata	 Simon	 Petrus	 kepada	 mereka:	 "Aku	 pergi	 menangkap	 ikan."	 Kata	
mereka	kepadanya:	"Kami	pergi	juga	dengan	engkau."	Mereka	berangkat	lalu	
naik	ke	perahu,	tetapi	malam	itu	mereka	tidak	menangkap	apa-apa.	4	Ketika	
hari	mulai	 siang,	Yesus	berdiri	di	pantai;	 akan	 tetapi	murid-murid	itu	 tidak	
tahu,	bahwa	itu	adalah	Yesus.	5	Kata	Yesus	kepada	mereka:	"Hai	anak-anak,	
adakah	 kamu	mempunyai	 lauk-pauk?"	 Jawab	mereka:	 "Tidak	 ada."	 6	Maka	
kata	 Yesus	 kepada	mereka:	 "Tebarkanlah	 jalamu	 di	 sebelah	 kanan	 perahu,	
maka	 akan	 kamu	peroleh."	 Lalu	mereka	menebarkannya	dan	mereka	 tidak	
dapat	menariknya	lagi	karena	banyaknya	ikan.	(Yohanes	21:3-6)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Memang	 perintah	 Tuhan	 tidak	 selalu	 dapat	 kita	 cerna	 dengan	 akal,	 namun	
ketaatan	 kita	 kepada	 firman-Nya	 akan	membuka	 pintu	 mujizat	 bagi	 hidup	
kita.	Berbeda	dengan	kemampuan	akal	manusia	yang	terbatas,	hikmat	Tuhan	
bersifat	sempurna.	Itu	sebabnya	rencana	Tuhan	tidaklah	selalu	sama	dengan	
rencana	 manusia.	 Sebagai	 akibat,	 manusia	 tidak	 selalu	 mampu	 mencerna	
pikiran-pikiran	 Tuhan	 yang	 diungkapkan-Nya	 melalui	 firman-Nya.	
Sedangkan	Tuhan	menjamin	rencana-Nya	dengan	kuasa	dan	kesetiaan-Nya,	
sehingga	 firman-Nya	 tidak	 akan	 pernah	 gagal.	 Oleh	 karena	 itu	 bila	 kita	
menaati	 firman-Nya	 maka	 Tuhan	 sendiri	 yang	 akan	 menggenapinya	 bagi	
hidup	kita,	dan	pintu	mujizat	akan	terbuka	bagi	diri	kita.		
	
Hal	 itulah	yang	dialami	oleh	para	murid	Yesus	seperti	yang	dicatat	di	dalam	
Yohanes	21.	Sesudah	mereka	bekerja	semalam-malaman	untuk	mencari	ikan,	
dan	 tidak	 menangkap	 apa-apa,	 Yesus	 menyuruh	 para	 murid-Nya	 untuk	
kembali	menebar	 jala.	 Ia	menyuruh	mereka	menjala	 di	 tempat	 yang	 sama,	
yaitu	 danau	 tempat	 mereka	 tidak	 memperoleh	 ikan	 tadi.	 Selain	 itu	 Ia	 juga	
menyuruh	 mereka	 agar	 menjala	 di	 saat	 hari	 sudah	 mulai	 siang.	 Artinya	

PENGANTAR	IBADAH	

Kuatkanlah	 dan	 teguhkanlah	 hatimu,	 hai	 semua	
orang	yang	berharap	kepada	TUHAN!		
(Mazmur	31:25)	

16	JUNI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
1	Supaya	kita	sungguh-sungguh	merdeka,	Kristus	telah	memerdekakan	kita.	
Karena	itu	berdirilah	teguh	dan	jangan	mau	lagi	dikenakan	kuk	perhambaan.	
13	 Saudara-saudara,	memang	 kamu	 telah	 dipanggil	 untuk	merdeka.	 Tetapi	
janganlah	 kamu	 mempergunakan	 kemerdekaan	 itu	 sebagai	 kesempatan	
untuk	 kehidupan	 dalam	 dosa,	 melainkan	 layanilah	 seorang	 akan	 yang	 lain	
oleh	kasih.	(Galatia	5:1,	13)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Kemerdekaan	 yang	 sejati	 adalah	 kemerdekaan	 yang	 diisi	 dengan	 perilaku	
yang	 bertanggung	 jawab.	 Acapkali	 orang	 salah	 mengerti	 tentang	 makna	
kemerdekaan	yang	sesungguhnya.	Mereka	menyangka	bahwa	kemerdekaan	
adalah	 kesempatan	untuk	melakukan	apa	 saja	yang	mereka	 inginkan	 tanpa	
ada	aturan	yang	boleh	membatasinya.	Sebagai	contoh,	atas	dasar	kebebasan	
untuk	 menyampaikan	 pendapat	 maka	 orang	 menyangka	 bahwa	 dia	 boleh	
melakukan	 demonstrasi	 di	 jalan	 raya	 dengan	mengganggu	 orang	 lain	 yang	
menggunakan	 jalan	 itu.	 Tentu	 perilaku	 tersebut	 bukanlah	 suatu	
kemerdekaan	 yang	 sejati,	 tetapi	 kebebasan	 yang	 kebablasan	 dan	 tidak	
bertanggung	jawab.	
	
Kemerdekaan	 yang	bertanggung	 jawab	 itulah	 yang	diutarakan	 rasul	Paulus	
di	dalam	Galatia	5.	 Ia	menulis	bahwa	sebagai	 seorang	pengikut	Kristus	kita	
tidak	 lagi	 diperhamba	 oleh	 hukum	 Taurat.	 Namun	 bukan	 berarti	 dengan	
demikian	 maka	 kita	 boleh	 hidup	 sekehendak	 hati	 kita	 sendiri	 dengan	
mengabaikan	 kehendak	 Tuhan.	 Oleh	 karena	 anugerah	 Allah	 kita	 telah	
dimerdekakan	dari	 kuasa	 dosa,	 dan	 kita	 harus	menggunakan	 kemerdekaan	
tersebut	dengan	hidup	secara	bertanggung	jawab.	Yaitu	dengan	menjauhkan	
diri	 dari	 dosa,	 dan	 hidup	 menjadi	 berkat	 bagi	 sesama	 kita.	 Hanya	 dengan	
demikian	barulah	kemerdekaan	tersebut	menjadi	kebebasan	yang	bermakna.	
		

PENGANTAR	IBADAH	

Perlihatkanlah	 kepada	 kami	 kasih	 setia-Mu,	 ya	
TUHAN,	dan	berikanlah	kepada	kami	keselamatan	
dari	pada-Mu!	(Mazmur	85:8)	
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2

bukan	pada	waktu	yang	tepat,	yaitu	pada	malam	hari	saat	bagi	para	nelayan	
untuk	 mencari	 ikan.	 Singkat	 kata,	 perintah	 Yesus	 ini	 tidak	 dapat	 dicerna	
dengan	 akal.	 Namun	 ketaatan	 para	 murid-Nya	 terhadap	 firman	 Tuhan	 itu	
telah	membuka	pintu	mujizat	bagi	mereka.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apa	yang	seharusnya	Anda	lakukan	bila	firman	yang	Tuhan	sampaikan	tidak	
dapat	Anda	cerna	dengan	akal?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	aku	bersyukur	bahwa	pengetahuan	dan	hikmat-Mu	jauh	 lebih	tinggi	
dibandingkan	pengetahuan	dan	hikmat	yang	ada	pada	diriku.	Bukan	itu	saja,	
kuasa-Mu	juga	tidak	terbatas,	jauh	lebih	besar	daripada	kemampuanku	yang	
terbatas.	 Oleh	 sebab	 itu,	 Engkau	 sanggup	 bekerja	 melampaui	
keterbatasanku.	 Karena	 itu	 kalaupun	 firman-Mu	 melampaui	 kemampuan	
akalku	 untuk	 mencernanya	 namun	 aku	 percaya	 kepada	 sabda-Mu.	 Karena	
sesungguhnya	Engkau	adalah	pribadi	yang	dapat	diandalkan.	 Justru	dengan	
melangkah	 menaati	 firman-Mu	 aku	 akan	 mengalami	 mujizat-Mu	 di	 dalam	
hidupku.		
	
Aku	 menyerahkan	 hidupku	 di	 sepanjang	 hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	
Tolonglah	diriku	agar	 dapat	bersikap	peka	 terhadap	 tuntunan-Mu	di	dalam	
keputusan-keputusan	yang	harus	kuambil	pada	hari	 ini.	Ajarlah	diriku	agar	
mampu	memahami	kehendak-Mu	dan	bersedia	menaati	 fiman-Mu	di	dalam	
kehidupanku	 sehari-hari.	 Sebab	 hanya	 dengan	 demikian	 barulah	 hidupku	
akan	 menyenangkan	 hati-Mu.	 Juga	 hanya	 dengan	 demikian	 barulah	 aku	
boleh	 berharap	 bahwa	 Engkau	 akan	menyertai	 diriku	 dan	menjadikan	 apa	
yang	 kukerjakan	 mengalami	 keberhasilan.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	
Tuhanku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

DOA	BAPA	KAMI:	Silakan	lihat	teks	di	halaman	depan.		
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).	
	

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Yohanes	21	 ¢ 	Amsal	11	 ¢ 	Kidung	Agung	7-8	
	
	

2

diri	 Salomo,	 dan	 memberkati	 yang	 bersangkutan	 dengan	 kekayaan	 serta	
kehormatan	 secara	 berlimpah-limpah.	 Memang,	 hikmat	 akan	 menolong	
orang	 untuk	 mengutamakan	 yang	 ia	 perlukan	 lebih	 daripada	 yang	 ia	
inginkan.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	 Anda	 termasuk	 orang	 yang	 berhikmat?	Apa	 alasan	 dari	 jawaban	
Anda	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkaulah	 Allah	 yang	 empunya	 segala-galanya	 yang	 ada	 di	 alam	
semesta	 ini.	Dengan	 kuasa-Mu	yang	besar	Engkau	menjadikan	 semua	 yang	
ada	 ini	 dari	 ketiadaan.	 Dengan	 hikmat-Mu	 yang	 tidak	 terbatas	 Engkau	
mengatur	seluruh	alam	semesta	sehingga	semuanya	berjalan	dengan	teratur	
dan	 umat	 manusia	 yang	 tinggal	 di	 dalamnya	 akan	 memuji-muji	 diri-Mu.	
Tuhan,	 berikan	 kepadaku	 hikmat-Mu	 karena	 itulah	 kuperlukan	 lebih	 dari	
semua	 yang	 kuinginkan.	 Hanya	 dengan	 hikmat-Mu	 itu	 aku	 akan	 dapat	
mengisi	hidupku	dengan	kehidupan	yang	menyenangkan	hati-Mu.	
	
Aku	 menyerahkan	 seluruh	 kehidupanku	 di	 sepanjang	 hari	 yang	 hampir	
selesai	 kulewati	 ini	 kepada-Mu.	 Engkau	 telah	 memberi	 diriku	 kemampuan	
untuk	 mengerjakan	 tugas	 dan	 tanggung	 jawabku.	 Engkau	 telah	 menuntun	
hidupku	sehingga	aku	dapat	menjalani	hari	 ini	sesuai	dengan	kehendak-Mu,	
dan	menyelesaikannya	sebagai	hari	yang	tidak	sia-sia	namun	penuh	dengan	
makna.	 Tuhan,	 berkati	 dan	 sempurnakanlah	 semua	 yang	 telah	 kukerjakan	
sehingga	 mengalami	 keberhasilan	 dan	 memuliakan	 nama-Mu.	 Aku	
mempercayakan	seluruh	hidupku	dan	masa	depanku	ke	dalam	tangan-Mu.	Di	
dalam	nama	Yesus	Kristus,	 Tuhan	dan	 Sumber	 hikmat	yang	sempurna,	aku	
berdoa.	Amin.	
	

DOA	SYAFAAT		
Berdoalah	untuk	orang-orang	yang	sedang	memerlukan	dukungan	doa	Anda.	
	

WAKTU	TEDUH:	Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).		
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WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	

BACAAN	ALKITAB	
4	 Pada	 hari	 kemurkaan	harta	 tidak	 berguna,	 tetapi	 kebenaran	melepaskan	
orang	 dari	 maut.	 5	 Jalan	 orang	 saleh	 diratakan	 oleh	 kebenarannya,	 tetapi	
orang	 fasik	 jatuh	 karena	 kefasikannya.	 6	 Orang	 yang	 jujur	 dilepaskan	 oleh	
kebenarannya,	tetapi	pengkhianat	tertangkap	oleh	hawa	nafsunya.		
(Amsal	11:4-6)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Ya	Tuhan,	 aku	menyadari	 bahwa	kebenaran-Mu	 lebih	 berharga	dari	 segala	
harta,	 sebab	 kebenaran-Mu	 tidak	 pernah	 berubah	 untuk	 selama-lamanya.	
Apabila	 harta	 kekayaan	 bersifat	 tidak	 tetap	 dan	 terbatas	 gunanya,	 tidak	
demikian	 halnya	 dengan	 kebenaran-Mu.	 Aku	 bersyukur	 karena	 Engkau	
berkenan	 menyatakan	 kebenaran-Mu	 melalui	 firman-Mu.	 Kebenaran-Mu	
menuntun	 diriku	untuk	 berjalan	 di	 jalan	 yang	 rata	 dan	menjauhkan	diriku	
dari	kefasikan	yang	membinasakan.	
	
Tuhan,	 sertailah	 diriku	 dengan	 Roh	 dan	 firman	 kebenaran-Mu.	 Sehingga	
dengan	 demikian	 aku	 akan	 sanggup	 mengerjakan	 tugas	 dan	 kewajibanku	
pada	 hari	 ini	 secara	 maksimal.	 Tolonglah	 diriku	 agar	 kehidupanku	 di	
sepanjang	hari	ini	merupakan	ibadah	kepada-Mu	dan	memuliakan	nama-Mu	
di	antara	orang-orang	yang	ada	di	sekitarku.	Sebab	hanya	dengan	demikian	
barulah	 aku	 dapat	 hidup	 sebagai	 saksi-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	
Tuhan	yang	layak	menerima	segala	pujian	dan	hormat,	aku	berdoa.	Amin.	
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).	
	

	

11	JUNI	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

11	 Tunjukkanlah	 kepadaku	 jalan-Mu,	 ya	 TUHAN,	
supaya	 aku	 hidup	 menurut	 kebenaran-Mu;	
bulatkanlah	hatiku	untuk	takut	akan	nama-Mu.	12	
Aku	 hendak	 bersyukur	 kepada-Mu,	 ya	 Tuhan,	
Allahku,	dengan	segenap	hatiku,	dan	memuliakan	
nama-Mu	untuk	selama-lamanya.		
(Mazmur	86:11,	12)	

1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
11	Berfirmanlah	Allah	kepada	Salomo:	 "Oleh	karena	 itu	yang	kauingini	dan	
engkau	 tidak	 meminta	 kekayaan,	 harta	 benda,	 kemuliaan	 atau	 nyawa	
pembencimu,	 dan	 juga	 tidak	 meminta	 umur	 panjang,	 tetapi	 sebaliknya	
engkau	 meminta	 kebijaksanaan	 dan	 pengertian	 untuk	 dapat	 menghakimi	
umat-Ku	yang	atasnya	Aku	telah	merajakan	engkau,	12	maka	kebijaksanaan	
dan	 pengertian	 itu	 diberikan	 kepadamu;	 selain	 itu	 Aku	 berikan	 kepadamu	
kekayaan,	harta	benda	dan	kemuliaan,	sebagaimana	belum	pernah	ada	pada	
raja-raja	sebelum	engkau	dan	tidak	akan	ada	pada	raja-raja	sesudah	engkau."	
(2Tawarikh	1:11,	12)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Orang	yang	berhikmat	akan	mengutamakan	apa	yang	ia	perlukan	lebih	dari	
apa	 yang	 ia	 inginkan.	 Sebab	 tidak	 semua	 yang	 kita	 perlukan	 pastilah	 yang	
kita	inginkan.	Sebaliknya,	demikian	pula	tidak	semua	hal	yang	kita	inginkan	
adalah	 yang	 juga	 kita	 perlukan.	 Bagi	 orang	 yang	 sedang	 menderita	 sakit	
tentu	 obat	 merupakan	 hal	 yang	 ia	 perlukan	 walaupun	 belum	 tentu	 itulah	
yang	 ia	 inginkan.	 Demikian	 juga	 bagi	 seorang	 anak	 bermain	 sepuasnya	
merupakan	hal	yang	 ia	 inginkan	padahal	belum	 tentu	 itu	 yang	 ia	perlukan.	
Hanya	orang	yang	berhikmatlah	yang	akan	mampu	membedakan	keduanya,	
serta	memilih	untuk	mendahulukan	apa	yang	 ia	perlukan	lebih	dari	yang	ia	
inginkan.		
	
Hikmat	 yang	 seperti	 itulah	 yang	 ada	 pada	 diri	 Salomo	 sebagaimana	 yang	
terungkap	di	dalam	2Tawarikh	1.	Ia	mengetahui	bahwa	dirinya	memerlukan	
hikmat	lebih	daripada	kekayaan	dan	hal-hal	yang	lain.	Oleh	sebab	itu	ia	tidak	
meminta	 harta	 kekayaan	 namun	 hikmat	 dari	 Tuhan	 agar	 ia	 mampu	
melaksanakan	 tanggung	 jawabnya	di	dalam	memimpin	 rakyatnya.	Prioritas	
yang	 benar	 ini	 mengakibatkan	 Tuhan	menambah-nambahkan	 hikmat	 pada	

15	JUNI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

PENGANTAR	IBADAH	

1	Pujilah	TUHAN,	hai	segala	bangsa,	megahkanlah	
Dia,	 hai	 segala	 suku	 bangsa!	 2	 Sebab	 kasih-Nya	
hebat	 atas	 kita,	 dan	 kesetiaan	 TUHAN	 untuk	
selama-lamanya.	Haleluya!	(Mazmur	117:	1,	2)	
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WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
6	Taruhlah	aku	seperti	meterai	pada	hatimu,	seperti	meterai	pada	lenganmu,	
karena	 cinta	 kuat	 seperti	maut,	 kegairahan	 gigih	 seperti	 dunia	 orang	mati,	
nyalanya	adalah	nyala	api,	 seperti	nyala	api	TUHAN!	7	Air	yang	banyak	 tak	
dapat	 memadamkan	 cinta,	 sungai-sungai	 tak	 dapat	 menghanyutkannya.	
Sekalipun	orang	memberi	segala	harta	benda	rumahnya	untuk	cinta,	namun	
ia	pasti	akan	dihina.	(Kidung	Agung	8:6,	7)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Siapa	 atau	 apa	 yang	 kita	 cintai	 akan	 menentukan	masa	 depan	 kita,	 sebab	
cinta	 adalah	 kekuatan	 yang	 mempengaruhi	 kehidupan	 kita.	 Tidak	 jarang	
karena	 cinta	 orang	 rela	 mengorbankan	 dirinya	 bagi	 pribadi	 atau	 apapun	
yang	 ia	 cintai.	Oleh	sebab	cinta	kepada	 tanah	 air	orang	rela	mengorbankan	
nyawanya.	 Karena	 mencintai	 harta	 orang	 rela	 mengorbankan	 rumah	
tangganya.	Semua	 itu	menunjukkan	bahwa	mencintai	pribadi	atau	hal	yang	
tepat	 sangatlah	 penting.	 Sebab	 bila	 orang	 mencintai	 hal	 yang	 benar	 maka	
hidupnya	 akan	 berbahagia.	 Sebaliknya,	 bila	 ia	 mencintai	 hal	 yang	 keliru	
maka	hidupnya	akan	menjadi	berantakan.		
	
Besarnya	kekuatan	dari	cinta	 ini	dikemukakan	di	dalam	Kidung	Agung	8.	Di	
sini	 sang	 gadis	 Sulam	 berkata	 kepada	 Salomo	 bahwa	 cinta	 itu	 kuat	 seperti	
maut,	 gigih	 seperti	 dunia	 orang	 mati,	 menyala	 bagaikan	 api	 yang	 tak	
terpadamkan.	 Bahkan	 sedemikian	 berharganya	 cinta	 itu	 sehingga	melebihi	
segala	 harta	 yang	 ia	 punyai.	 Beruntung	 bahwa	 ia	 mengasihi	 Salomo	 dan	
Salomo	juga	mengasihi	dirinya	sehingga	ia	memiliki	hari	esok	yang	terjamin.	
Dengan	 kata	 lain,	 karena	 cinta	 memiliki	 kekuatan	 yang	 tidak	 boleh	
dipandang	remeh	maka	kita	tidak	boleh	secara	serampangan	mencintai	apa	
saja	atau	siapa	saja.	Mencintai	pribadi	yang	tepat,	yaitu	Tuhan,	adalah	sangat	
penting,	sebab	hal	itu	akan	menentukan	hari	esok	kita.	

11	JUNI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

PENGANTAR	IBADAH	

Kasihilah	TUHAN,	hai	semua	orang	yang	dikasihi-
Nya!	TUHAN	menjaga	orang-orang	yang	setiawan,	
tetapi	 orang-orang	 yang	 berbuat	 congkak	
diganjar-Nya	 dengan	 tidak	 tanggung-tanggung.	
(Mazmur	31:24)	WAKTU	TEDUH	

Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	

BACAAN	ALKITAB	
31	Orang	yang	mengarahkan	telinga	kepada	teguran	yang	membawa	kepada	
kehidupan	akan	tinggal	di	tengah-tengah	orang	bijak.	32	Siapa	mengabaikan	
didikan	 membuang	 dirinya	 sendiri,	 tetapi	 siapa	 mendengarkan	 teguran,	
memperoleh	 akal	 budi.	 33	 Takut	 akan	 TUHAN	 adalah	 didikan	 yang	
mendatangkan	 hikmat,	 dan	 kerendahan	 hati	 mendahului	 kehormatan.	
(Amsal	15:31-33)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Aku	 bersyukur	 kepada-Mu,	 ya	 Tuhan,	 karena	 Engkau	 senantiasa	
mengarahkan	 hidupku	 kepada	 kehidupan.	 Lewat	 berbagai	 peristiwa	 yang	
Engkau	 izinkan	 terjadi	 di	 dalam	 hidupku	 Engkau	 bekerja	 untuk	
mendatangkan	 kebaikan	bagi	 hidupku.	Melalui	 firman	dan	Roh-Mu	Engkau	
menuntun	 diriku	 untuk	 hidup	 di	 dalam	 hikmat	 dan	 akal	 budi	 yang	 sehat.	
Ajarlah	 diriku	 untuk	 senantiasa	 hidup	 di	 dalam	 takut	 kepada-Mu	 dan	
berjalan	di	dalam	sikap	rendah	hati	agar	dengan	demikian	diriku	berkenan	
kepada-Mu.	
	
Tuhan,	 aku	 memohon	 bimbingan-Mu	 dalam	 menyelesaikan	 semua	 tugas	
yang	 kukerjakan	pada	hari	 ini.	 Berkatilah	 semuanya	 itu	 agar	membuahkan	
keberhasilan,	 membawa	 dampak	 yang	 positif	 bagi	 sesamaku	 serta	
memuliakan	 nama-Mu.	 Dengan	demikian	 aku	 dapat	menjadi	 saksi-Mu	bagi	
mereka	 yang	 belum	 mengenal	 diri-Mu.	 Jauhkanlah	 dari	 padaku	 hati	 yang	
keras	 dan	 baharuilah	 senantiasa	 dengan	 firman-Mu	 yang	 hidup	 dan	
berkuasa,	supaya	takut	akan	Tuhan	semakin	bertumbuh	di	dalam	hatiku.	Di	
dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	 Juruselamatku	 yang	 hidup,	 aku	
berdoa.	Amin.	
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).	
	

	

15	JUNI	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

Tetapi	 pada-Mu	 ada	 pengampunan,	 supaya	
Engkau	ditakuti	orang.	(Mazmur	130:4)	
	



	
27	

	
	 	
	

	
10	

	
	 	
	

2

	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	 Anda	 mengasihi	 Tuhan	 lebih	 dari	 semua	 hal	 yang	 ada	 di	 dalam	
hidup	Anda?	Apakah	bukti	dari	jawaban	Anda	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	 yang	penuh	 dengan	 rahmat,	 aku	bersyukur	 karena	Engkau	mencintai	
diriku	dan	oleh	karena	cinta-Mu	itulah	maka	aku	dapat	mencintai	diri-Mu.	Di	
dalam	cinta-Mu	Engkau	 telah	mengorbankan	putra-Mu	yang	 tunggal,	Yesus	
Kristus,	 sampai	 mati	 di	 kayu	 salib	 untuk	 menyelamatkan	 diriku	 manusia	
yang	berdosa	ini.	Oleh	cinta-Mu	yang	 lebih	kuat	dari	maut	 itu	Engkau	telah	
membebaskan	 diriku	 dari	 masa	 lalu	 yang	 kelam,	 serta	 menyanggupkan	
diriku	untuk	mengasihi	diri-Mu.	Dengan	demikian	aku	memiliki	masa	depan	
yang	baru	dan	yang	penuh	dengan	pengharapan.	Aku	bersyukur	kepada-Mu	
untuk	semua	itu.	
	
Tuhan,	aku	menaikkan	syukurku	kepada-Mu	untuk	anugerah	dan	kebaikan-
kebaikan-Mu	yang	telah	kualami	di	sepanjang	hari	ini.	Tidak	pernah	Engkau	
merancang	 hal	 yang	 buruk	 bagi	 diriku.	 Sebaliknya,	 semua	 yang	 Engkau	
kerjakan	 selalu	 membawa	 kebaikan	 bagi	 hidupku.	 Kalaupun	 Engkau	
menuntun	 diriku	 untuk	 melewati	 kesukaran	 dan	 pengalaman	 yang	 tidak	
seperti	 yang	 kuinginkan,	 namun	 aku	 percaya	 bahwa	 di	 balik	 semua	 itu	
Engkau	 sedang	 bekerja	 demi	 kebaikanku.	 Aku	 menyerahkan	 hidupku	 dan	
masa	depanku	ke	dalam	tangan-Mu.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	
Gembala	yang	menuntun	hidupku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

DOA	SYAFAAT		
Berdoalah	untuk	orang-orang	yang	sedang	memerlukan	dukungan	doa	Anda.	
	

WAKTU	TEDUH:	Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).		
	
	

2

	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 yang	 menjadi	 sikap	 Anda	 ketika	 Tuhan	 menegur	 Anda	 melalui	
firman-Nya?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 karena	 Engkau	 mengasihi	 diriku	 maka	 Engkau	 bersedia	 menegur	
diriku	 ketika	 aku	 melanggar	 firman-Mu.	 Sebab	 sesungguhnya	 firman-Mu	
adalah	 pelita	 yang	 menuntun	 diriku	 untuk	 hidup	 di	 dalam	 kebenaran	 dan	
menghindarkan	 diriku	 dari	 kebinasaan.	 Ampunilah	 diriku	 apabila	
adakalanya	 aku	 tidak	 menyambut	 teguran-Mu	 dengan	 rasa	 syukur	 namun	
dengan	sikap	uring-uringan	terhadap	diri-Mu.	Tolonglah	diriku	agar	aku	juga	
rela	menegur	 orang	 lain	 yang	berbuat	 salah	walaupun	 adakalanya	maksud	
baikku	itu	tidak	memperoleh	sambutan	sebagaimana	yang	seharusnya.		
	
Mengawali	hari	ini	kembali	aku	menyerahkan	hidupku	ke	dalam	tangan-Mu.	
Penuhilah	 diriku	 dengan	 hikmat-Mu,	 dan	 tuntunan	 diriku	 dengan	 Roh-Mu	
agar	 keputusan-keputusan	 yang	 kuambil	 selaras	 dengan	 kehendak-Mu.	
Engkau	 mahatahu,	 tidak	 pernah	 tersesat	 maupun	 menyesatkan	 siapapun	
juga.	Di	dalam	tuntunan	dan	penyertaan-Mu	aku	akan	hidup	di	dalam	damai	
sejahtera,	dan	sanggup	menjalani	hidupku	secara	bermakna.	Jauhkanlah	aku	
dari	pencobaan	dan	lepaskanlah	diriku	daripada	yang	jahat.	Di	dalam	nama	
Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Gembalaku	yang	baik,	aku	berdoa.	Amin.	
	

PENGAKUAN	IMAN	RASULI:	Silakan	lihat	teks	di	halaman	depan.		
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).	
	

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Galatia	4	 ¢ 	Amsal	15	 ¢ 	2Tawarikh	1-3	
	
	



	
26	

	
	 	
	

	
11	

	
	 	
	

12	JUNI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
6	 Aku	 heran,	 bahwa	 kamu	 begitu	 lekas	 berbalik	 dari	 pada	 Dia,	 yang	 oleh	
kasih	karunia	Kristus	telah	memanggil	kamu,	dan	mengikuti	suatu	injil	lain	7	
yang	sebenarnya	bukan	Injil.	Hanya	ada	orang	yang	mengacaukan	kamu	dan	
yang	bermaksud	untuk	memutarbalikkan	Injil	Kristus.	(Galatia	1:6,	7)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Apabila	 Injil	yang	sejati	mengantar	orang	kepada	anugerah	Allah	maka	 injil	
yang	 palsu	 akan	 mengagung-agungkan	 upaya	 manusia	 dalam	 memperoleh	
keselamatan.	 Bahwasanya	 manusia	 diselamatkan	 dari	 dosa	 dan	 hukuman	
dosa	 oleh	 anugerah	 Allah	 dan	 bukan	 karena	 usahanya	 sendiri	 itulah	 yang	
menjadi	inti	dari	berita	Injil	yang	sejati.	Sedangkan	injil	yang	palsu	mengajar	
bahwa	 manusia	 dapat	 menyelamatkan	 dirinya	 dengan	 perbuatan	 baik,	
sehingga	mereka	tidak	memerlukan	anugerah	Allah.	Kewaspadaan	terhadap	
injil	 yang	 palsu	 ini	 tidaklah	 boleh	 dipandang	 remeh	 sebab	 Injil	 yang	 telah	
diputarbalikkan	 itu	 dapat	 mengakibatkan	 kita	 berbalik	 dari	 Kristus	 yang	
telah	menyelamatkan	kita.		
	
Peringatan	terhadap	bahaya	dari	 injil	yang	palsu	ini	dikemukakan	di	Galatia	
1.	Di	situ	rasul	Paulus	menjelaskan	tentang	adanya	dua	Injil,	yaitu	Injil	yang	
sejati,	dan	Injil	yang	telah	diputarbalikkan.	Apabila	Injil	yang	sejati,	yaitu	Injil	
Kristus,	mengungkapkan	bahwa	hanya	karena	kasih	 karunia	 atau	anugerah	
kita	diselamatkan,	maka	injil	yang	lain	atau	injil	yang	palsu	mengajar	bahwa	
orang	 dapat	 diselamatkan	 karena	 melakukan	 peraturan-peraturan	 Taurat.	
Terhadap	 injil	 yang	 seperti	 itu	 kita	 harus	 bersikap	waspada	 sebab	 ia	 akan	
menyesatkan	dan	mengacaukan	iman	kita.	Alhasil,	bukannya	membawa	kita	
semakin	dekat	dengan	Kristus	injil	yang	palsu	itu	akan	membujuk	kita	untuk	
meninggalkan	Dia.	
	

PENGANTAR	IBADAH	

Dengan	 perbuatan-perbuatan	 yang	 dahsyat	 dan	
dengan	keadilan	Engkau	menjawab	kami,	ya	Allah	
yang	menyelamatkan	kami,	Engkau,	yang	menjadi	
kepercayaan	 segala	 ujung	 bumi	 dan	 pulau-pulau	
yang	jauh-jauh.	(Mazmur	65:6)	

15	JUNI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
Apakah	 dengan	 mengatakan	 kebenaran	 kepadamu	 aku	 telah	 menjadi	
musuhmu?	(Galatia	4:16)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Salah	 satu	 wujud	 dari	 kasih	 adalah	 kerelaan	 untuk	 menegur	 orang	 yang	
dikasihi	 bila	yang	bersangkutan	berbuat	 salah.	Memang	 tidak	 semua	orang	
akan	menyambut	dengan	baik	teguran	yang	ditujukan	kepada	dirinya.	Tidak	
jarang	 teguran	 tersebut	 disalah	 mengerti	 sehingga	 tidak	 mendapatkan	
tanggapan	 yang	 tepat	 sebagaimana	 yang	 seharusnya.	 Sama	 seperti	 teguran	
yang	 disampaikan	 oleh	 seorang	 ayah	 atau	 ibu	 kepada	 anak-anaknya	 yang	
melakukan	 kesalahan.	 Bukannya	 disambut	 dengan	 baik,	 malahan	 tidak	
jarang	 justru	 anak-anak	 itu	menanggapinya	 dengan	 amarah.	 Namun	 orang	
tua	yang	penuh	dengan	kasih	akan	tetap	rela	menegur	anak-anaknya	apapun	
resikonya.	
	
Kasih	yang	seperti	itulah	yang	ada	di	dalam	diri	rasul	Paulus	terhadap	jemaat	
di	Galatia	seperti	yang	nampak	di	dalam	suratnya,	yaitu	Galatia	4.	Walaupun	
teguran	 yang	 ia	 berikan	 sehubungan	 dengan	 ajaran	 yang	 keliru	 yang	
berkembang	 di	 dalam	 jemaat	 tersebut	 tidak	 mendapatkan	 sambutan	 yang	
baik	 tetap	 saja	 ia	 bersedia	 untuk	 menegur	 mereka.	 Untuk	 itu	 ia	 menulis:	
“Apakah	 dengan	 mengatakan	 kebenaran	 kepadamu	 aku	 telah	 menjadi	
musuhmu?”	 Kerelaannya	 untuk	 menanggung	 resiko	 sebagai	 balasan	 dari	
teguran	 yang	 ia	 berikan	 tersebut	 menunjukkan	 besarnya	 kasih	 Paulus	
kepada	 jemaat	 di	 Galatia.	 Memang	 orang	 yang	 mengasihi	 akan	 rela	
menanggung	resiko	dalam	menegur	orang	yang	ia	kasihi.	
	
	
	

PENGANTAR	IBADAH	

Selamatkanlah	 kami,	 ya	 TUHAN,	 Allah	 kami,	 dan	
kumpulkanlah	 kami	 dari	 antara	 bangsa-bangsa,	
supaya	 kami	 bersyukur	 kepada	 nama-Mu	 yang	
kudus,	 dan	 bermegah	 dalam	 puji-pujian	 kepada-
Mu.	(Mazmur	106:47)	
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PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Kalau	 kita	 diselamatkan	 dari	 hukuman	 dosa	 oleh	 karena	 anugerah	 Allah,	
masih	perlukah	kita	melakukan	kebaikan?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 sadar	 bahwa	 dengan	 anugerah-Mu	 Engkau	 menyelamatkan	
diriku	dari	 hidup	 yang	penuh	dengan	dosa,	 dan	memerdekakan	diriku	dari	
hukuman	 dosa.	 Semua	 itu	 bukan	 karena	 aku	 orang	 yang	 baik	 dan	 yang	
melakukan	 kebaikan,	 tetapi	 karena	 anugerah-Mu	 yang	 mulia.	 Tuhan,	
tolonglah	diriku	untuk	senantiasa	bersikap	waspada	terhadap	injil	lain	yang	
akan	menyeret	diriku	untuk	berbalik	dari	pada-Mu,	dan	beranggapan	bahwa	
aku	 dapat	 menyelamatkan	 diriku	 sendiri	 dengan	 amal	 dan	 ibadahku.	
Tolonglah	 diriku	 agar	 di	 dalam	 kerendahan	 hati	 aku	 hidup	 berbuat	 baik	
sebagai	ucapan	syukurku	kepada	anugerah-Mu.	
	 	
Tuhan,	ajarlah	 diriku	untuk	meneladani	 jejak-Mu,	yaitu	 dengan	 tidak	hidup	
hanya	 memikirkan	 diriku	 sendiri,	 namun	 hidup	 menjadi	 berkat	 bagi	
sesamaku	 manusia.	 Sebab	 hanya	 dengan	 demikian	 barulah	 hidupku	 akan	
memuliakan	nama-Mu.	Tuntunlah	diriku	di	 sepanjang	hari	 ini	 dengan	Roh-
Mu	agar	apapun	yang	kulakukan	menjadi	berhasil	serta	berkenan	di	hati-Mu.	
Ubahlah	hatiku	 agar	 semakin	 bertambah	 serupa	 dengan	 hati-Mu.	 Di	 dalam	
nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Teladan	dari	kasih	yang	sejati,	 aku	berdoa.	
Amin.	
	

WAKTU	TEDUH:	Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).		
	

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Galatia	1	 ¢ 	Amsal	12	 ¢ 	1Raja-raja	5-6	
	
	

2

negeri	 Syeba.	 Berita	 ini	 membuat	 ratu	 dari	 negeri	 tersebut	 datang	 ke	
Yerusalem	 untuk	 membuktikan	 sendiri	 kebenarannya.	 Ketika	 ia	 melihat	
kemampuan	Salomo	di	dalam	mengatur	perilaku	para	pegawainya	serta	tata	
cara	 ibadah	di	dalam	rumah	Allah	maka	sang	ratu	mengakui	bahwa	hikmat	
yang	 besar	 ada	 pada	 diri	 Salomo.	 Dengan	 kata	 lain,	 orang	 yang	 berhikmat	
tidak	 usah	 membanggakan	 dirinya,	 namun	 kehidupannyalah	 yang	 akan	
membuktikan	besarnya	hikmat	Allah	yang	ada	pada	dirinya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	Anda	hidup	di	dalam	hikmat	Allah?	Apakah	buktinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 memerlukan	 hikmat-Mu	 di	 dalam	 hidupku	 sehingga	 dengan	
demikian	aku	dapat	hidup	secara	efektif	dan	maksimal.	Tolonglah	diriku	agar	
di	 dalam	 setiap	 langkah	 dan	 tindakan	 yang	 kuambil	 di	 dalam	 hidupku	
hikmat-Mu	 selalu	 menuntun	 diriku.	 Sebab	 dengan	 hikmat-Mu	 aku	 akan	
mampu	 mengambil	 keputusan-keputusan	 yang	 benar	 dan	 yang	
menyenangkan	 hati-Mu.	 Tuhan,	 berikanlah	 kepadaku	 hati	 yang	 senantiasa	
menghormati	 firman-Mu	 supaya	 dengan	 demikian	 hikmat-Mu	 memenuhi	
diriku.	
	
Aku	 bersyukur	 oleh	 karena	 rahmat-Mu	 Engkau	 telah	 menyertai	 dan	
menuntun	 hidupku	 di	 sepanjang	 hari	 ini.	 Dengan	 firman-Mu	 Engkau	 telah	
menunjukkan	 jalan-jalan	 yang	 harus	 kutempuh	 di	 dalam	 hidupku.	 Dengan	
Roh-Mu	Engkau	 telah	menjaga	 langkah	kakiku	agar	 tidak	menyimpang	dari	
jalan-jalan-Mu	 itu.	Melalui	 penyertaan-Mu	Engkau	 telah	memberkati	 diriku	
di	 setiap	 hal	 yang	 kukerjakan.	 Tuhan,	 sungguh	 besar	 kebaikan-Mu	 bagi	
diriku.	 Aku	 bersyukur	 dan	 memanjatkan	 doaku	 ini	 di	 dalam	 nama	 Yesus	
Kristus,	Tuhan	yang	limpah	dengan	kasih	setia.	Amin.	
	

DOA	SYAFAAT		
Berdoalah	untuk	orang-orang	yang	sedang	memerlukan	dukungan	doa	Anda.	
	

WAKTU	TEDUH:	Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).		
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WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	

BACAAN	ALKITAB	
24	 Tangan	 orang	 rajin	 memegang	 kekuasaan,	 tetapi	 kemalasan	
mengakibatkan	 kerja	 paksa.	 27	 Orang	 malas	 tidak	 akan	 menangkap	
buruannya,	tetapi	orang	rajin	akan	memperoleh	harta	yang	berharga.		
(Amsal	12:24,	27)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	 surgawi,	aku	menyadari	 bahwa	hidupku	 adalah	 karena	 anugerah-Mu,	
dan	 apa	 yang	 kumiliki	 adalah	 berasal	 dari	 pada-Mu.	 Itu	 sebabnya	 ajarlah	
diriku	 untuk	 mengerjakan	 tugas-tugasku	 secara	 bertanggung	 jawab,	 dan	
melaksanakan	kewajibanku	dengan	rajin.	Karena	hanya	dengan	menyambut	
anugerah-Mu	 sebagaimana	 yang	 seharusnya	 dan	 tidak	 mengisi	 hidupku	
dengan	 bermalas-malasan	 maka	 barulah	 aku	 akan	 dapat	 hidup	 dengan	
memuliakan	nama-Mu.		
	
Siang	 hari	 ini	 aku	 datang	 kepada-Mu,	 ya	 Tuhan	 yang	 mahabaik.	 Aku	
menyerahkan	semua	 tugas	yang	harus	kukerjakan	hari	 ini	ke	dalam	tangan	
pertolongan-Mu.	 Sanggupkan	 diriku	 untuk	 mampu	 mengatasi	 semua	
tantangan	 dan	 berikan	 kepadaku	 hikmat	 agar	 aku	 sanggup	 membuat	
keputusan-keputusan	 yang	 benar	 serta	 menyenangkan	 hati-Mu.	 Pakailah	
hidupku	menjadi	berkat	bagi	orang-orang	di	sekitarku	dan	menjadi	alat	yang	
memuliakan	 nama-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	
Juruselamatku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).	
	

	

12	JUNI	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

Sinarilah	 hamba-Mu	 dengan	 wajah-Mu,	 dan	
ajarkanlah	 ketetapan-ketetapan-Mu	 kepadaku.	
(Mazmur	119:135)	

14	JUNI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
4	 Ketika	 ratu	 negeri	 Syeba	melihat	 segala	 hikmat	 Salomo	 dan	 rumah	 yang	
telah	didirikannya,	5	makanan	di	mejanya,	cara	duduk	pegawai-pegawainya,	
cara	pelayan-pelayannya	melayani	dan	berpakaian,	minumannya	dan	korban	
bakaran	 yang	 biasa	 dipersembahkannya	 di	 rumah	 TUHAN,	 maka	
tercenganglah	ratu	itu.	6	Dan	ia	berkata	kepada	raja:	“Benar	juga	kabar	yang	
kudengar	 di	 negeriku	 tentang	 engkau	 dan	 tentang	 hikmatmu,	 8	
Berbahagialah	 para	 istrimu,	 berbahagialah	para	 pegawaimu	 ini	 yang	 selalu	
melayani	engkau	dan	menyaksikan	hikmatmu.	9	Terpujilah	TUHAN,	Allahmu,	
yang	telah	berkenan	kepadamu	sedemikian,	hingga	Ia	mendudukkan	engkau	
di	atas	 takhta	kerajaan	 Israel!	Karena	TUHAN	mengasihi	orang	Israel	untuk	
selama-lamanya,	 maka	 Ia	 telah	 mengangkat	 engkau	 menjadi	 raja	 untuk	
melakukan	keadilan	dan	kebenaran.”	(1Raja-raja	10:4-6,	8-9)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Hikmat	 seseorang	 tidak	 dapat	 diukur	 dari	 apa	 yang	 ia	 katakan	 tentang	
dirinya	sendiri,	namun	dari	apa	yang	ia	hasilkan	di	dalam	hidupnya.	Karena	
bisa	 saja	 seseorang	 beranggapan	 dan	 berkata	 bahwa	 dirinya	 adalah	 orang	
yang	 bijaksana,	 padahal	 sesungguhnya	 tidak	 demikian	 adanya.	 Sedangkan	
bisa	 jadi	 orang	 yang	 tidak	 membanggakan	 diri	 dengan	 berkata	 bahwa	 ia	
adalah	 seorang	 yang	 arif	 sesungguhnya	 adalah	 orang	 yang	 penuh	 dengan	
hikmat.	Oleh	sebab	itu	hikmat	seseorang	tidak	dapat	diukur	dari	pengakuan	
dirinya,	 namun	dari	 kehidupan	yang	bersangkutan.	Hikmat	 seseorang	 akan	
nampak	dari	 kehidupannya	serta	 dampak	positif	yang	 ia	 hasilkan	 terhadap	
lingkungannya.		
	
Hikmat	 yang	 terbukti	 dalam	 tindakan	 inilah	 yang	 ada	 pada	 diri	 Salomo	
sebagaimana	 yang	 ditulis	 di	 dalam	 1Raja-raja	 10.	 Sedemikian	 terkenal	
hikmat	 yang	 ada	 pada	 dirinya	 sehingga	 berita	 tersebut	 tersiar	 sampai	 ke	

PENGANTAR	IBADAH	

Bernyanyilah	 bagi	 Allah,	 mazmurkanlah	 nama-
Nya,	 buatlah	 jalan	 bagi	 Dia	 yang	 berkendaraan	
melintasi	 awan-awan!	 Nama-Nya	 ialah	 TUHAN;	
beria-rialah	di	hadapan-Nya!	(Mazmur	68:5)	
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12	JUNI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
5	Dan	ketahuilah,	aku	berpikir-pikir	hendak	mendirikan	sebuah	rumah	bagi	
nama	TUHAN,	Allahku,	seperti	yang	dijanjikan	TUHAN	kepada	Daud,	ayahku,	
demikian:	 Anakmu	 yang	 hendak	 Kududukkan	 nanti	 di	 atas	 takhtamu	
menggantikan	 engkau,	 dialah	 yang	 akan	mendirikan	 rumah	 itu	 bagi	 nama-
Ku.	6	Oleh	sebab	 itu,	perintahkanlah	orang	menebang	bagiku	pohon-pohon	
aras	 dari	gunung	Libanon,	 dan	biarlah	 hamba-hambaku	membantu	hamba-
hambamu,	 dan	 upah	 hamba-hambamu	 akan	 kubayar	 kepadamu	 seberapa	
juga	kauminta,	 sebab	engkau	 tahu,	bahwa	di	antara	kami	 tidak	ada	seorang	
pun	yang	pandai	menebang	pohon	sama	seperti	orang	Sidon."		
(1Raja-raja	5:5,	6)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Kemampuan	 untuk	 menjalin	 relasi	 sangatlah	 penting,	 sebab	 keterampilan	
tersebut	akan	menentukan	keberhasilan	kita.	Tidak	jarang	terjadi	orang	yang	
pandai	namun	karena	tidak	mampu	menjalin	relasi	yang	baik	dengan	orang	
lain	maka	keberhasilan	yang	ia	peroleh	bersifat	terbatas.	Sebab	tanpa	relasi	
yang	baik	dengan	orang	lain	maka	berarti	yang	bersangkutan	harus	bekerja	
sendiri.	Ia	tidak	dapat	mendayagunakan	kemampuan	dari	orang-orang	yang	
ada	di	sekitarnya.	Memang	adalah	lebih	mudah	untuk	bekerja	sendiri,	sebab	
dengan	 demikian	 tidak	 diperlukan	 usaha	 untuk	 menjalin	 relasi.	 Namun	
hanya	melalui	kerja	sama	dengan	orang	lain	sajalah	kita	akan	mencapai	hasil	
yang	lebih	besar.		
	
Kemampuan	 untuk	 menjalin	 relasi	 yang	 baik	 itulah	 yang	 ada	 pada	 diri	
Salomo	 sebagaimana	 yang	dicatat	 dalam	1Raja-raja	 5.	Sebagai	 seorang	 raja	
yang	masih	muda	 ia	meneruskan	relasi	yang	baik	yang	telah	 terjalin	antara	

PENGANTAR	IBADAH	

5	Nyanyikanlah	mazmur	 bagi	 TUHAN,	 hai	 orang-
orang	 yang	 dikasihi-Nya,	 dan	 persembahkanlah	
syukur	 kepada	 nama-Nya	 yang	 kudus!	 6	 Sebab	
sesaat	 saja	 Ia	 murka,	 tetapi	 seumur	 hidup	 Ia	
murah	 hati;	 sepanjang	 malam	 ada	 tangisan,	
menjelang	pagi	terdengar	sorak-sorai.		
(Mazmur	30:5,	6)	

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	

BACAAN	ALKITAB	
26	 Dalam	 takut	 akan	 TUHAN	 ada	 ketenteraman	 yang	 besar,	 bahkan	 ada	
perlindungan	 bagi	 anak-anak-Nya.	 27	 Takut	 akan	 TUHAN	 adalah	 sumber	
kehidupan	sehingga	orang	terhindar	dari	jerat	maut.	(Amsal	14:26,	27)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 ajarlah	 diriku	 untuk	 senantiasa	 hidup	 di	 dalam	 takut	 kepada-Mu,	
sebab	 Engkau	 layak	 menerima	 hormat	 dan	 pengagunganku.	 Dengan	
menghargai	 tuntunan	 firman-Mu	 aku	 akan	 hidup	 dalam	 ketenteraman	 dan	
terlindungi	dari	kesesatan.	Dengan	menaati	sabda-Mu	aku	akan	dapat	hidup	
berbahagia	dan	terhindarkan	dari	 jerat	dosa	yang	menghancurkan	hidupku.	
Aku	sungguh	bersyukur	karena	Engkau	bersedia	menuntun	hidupku	dengan	
terang	firman-Mu.		
	
Bapa	yang	penuh	dengan	belas	kasihan,	kembali	aku	menyerahkan	hidupku	
ke	dalam	kemurahan-Mu.	Penuhilah	hatiku	dengan	sukacita-Mu	agar	dengan	
demikian	orang-orang	di	sekitarku	dapat	melihat	betapa	besar	anugerah-Mu.	
Dengan	 demikian	 maka	 merekapun	 akan	 datang	 kepada-Mu	 untuk	
mengalami	 rahmat-Mu	 seperti	 yang	 telah	 kualami	 di	 dalam	 hidupku.	 Ya	
Tuhan,	 jadikanlah	diriku	saksi	dari	betapa	besarnya	kebaikan-Mu.	Di	dalam	
nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	yang	limpah	dengan	anugerah,	aku	berdoa.	Amin.	
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).	
	

	

14	JUNI	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

7	 Bangkitlah,	 TUHAN,	 …	 	 ya	 Engkau	 yang	 telah	
memerintahkan	 penghakiman!	 8	 Biarlah	 bangsa-
bangsa	 berkumpul	 mengelilingi	 Engkau,	 …	 10	
Biarlah	 berakhir	 kejahatan	 orang	 fasik,	 tetapi	
teguhkanlah	 orang	 yang	 benar,	 Engkau,	 yang	
menguji	 hati	 dan	 batin	 orang,	 ya	Allah	 yang	 adil.	
(Mazmur	7:7,	8,	10)	
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2

ayahnya,	yaitu	raja	Daud,	dengan	Hiram,	raja	Sidon.	Alhasil,	relasi	yang	baik	
yang	 ia	 jalin	 dengan	 raja	 Sidon	 ini	 mengakibatkan	 Salomo	 memperoleh	
bantuan	dari	raja	Hiram,	baik	dalam	bentuk	kayu	aras	dari	gunung	Libanon	
maupun	 tenaga	 kerja	 untuk	 menebang	 pohon-pohon	 aras	 tersebut.	
Kemampuan	 dirinya	 untuk	 menjalin	 relasi	 dengan	 orang	 lain	 telah	
mengakibatkan	Salomo	memperoleh	keberhasilan	yang	lebih	besar	daripada	
bila	ia	bekerja	dengan	kemampuannya	sendiri.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 Anda	 memiliki	 kesulitan	 untuk	 menjalin	 relasi	 yang	 baik	 dengan	
orang-orang	 di	 sekitar	 Anda?	 Apakah	 yang	 harus	 Anda	 lakukan	 untuk	
mengatasi	hal	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 bersyukur	 karena	 Engkau	 telah	 memberi	 contoh	 tentang	
pentingnya	 relasi	 yang	 baik,	 yaitu	 dengan	 rela	 mengorbankan	 diri-Mu	 di	
kayu	salib	demi	memulihkan	relasiku	dengan	Allah	Bapa.	Melalui	hidup	yang	
diperdamaikan	 dengan	 diri-Mu	 itulah	 aku	 dapat	 berdamai	 dengan	 diriku	
sendiri	dan	dengan	sesamaku.	Tuhan,	tolonglah	diriku	dan	berikan	kepadaku	
hikmat	 agar	 aku	 dapat	 mengembangkan	 relasi	 yang	 sehat	 dengan	 orang-
orang	 di	 sekitarku.	 Sehingga	 bukan	 saja	 hidupku	 dapat	 semakin	 maksimal	
tetapi	aku	juga	dapat	menjadi	saluran	berkat-Mu	kepada	sesamaku.	
	
Aku	bersyukur	untuk	kasih	setia-Mu	yang	telah	kualami	di	sepanjang	hari	ini.	
Dengan	 penuh	 kasih	 Engkau	 telah	 menuntun	 diriku	 untuk	 hidup	 di	 jalan-
jalan-Mu.	 Dengan	 setia	 Engkau	 telah	 menyertai	 hidupku	 di	 setiap	 keadaan	
sehingga	damai	sejahtera-Mu	berlimpah-limpah	di	dalam	hatiku.	Tuhan,	aku	
berterima	kasih	untuk	anugerah-Mu	yang	sangat	besar	itu.	Sekarang	kembali	
aku	menyerahkan	hidupku	dan	masa	depanku	ke	dalam	tangan	kemurahan-
Mu.	Di	 dalam	nama	Yesus	Kristus,	 Tuhan	dan	Teladan	 yang	 sempurna	dari	
ketaatan	kepada	kehendak	Allah	Bapa,	aku	berdoa.	Amin.	
	

DOA	SYAFAAT		
Berdoalah	untuk	orang-orang	yang	sedang	memerlukan	dukungan	doa	Anda.	
	

WAKTU	TEDUH:	Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).		
	
	

2

kita	diselamatkan	dari	hukuman.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Mengapa	 manusia	 tidak	 mampu	 menyelamatkan	 dirinya	 sendiri	 dari	
hukuman	 dosa?	 Apakah	 yang	 diperlukan	 manusia	 untuk	 mengalami	
keselamatan	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 melalui	 pengorbanan-Mu	 Engkau	 telah	 menebus	 serta	
memerdekakan	 diriku	 dari	 kutuk	 dan	 hukuman	 dosa.	 Anugerah-Mu	
menyanggupkan	 diriku	 untuk	 memandang	 hari	 esok	 dengan	 penuh	
pengharapan.	 Sebab	 Engkau	 menghapuskan	 masa	 laluku	 yang	 kelam	 dan	
membuka	 lembaran	yang	baru	bagi	hidupku.	Tolonglah	diriku	agar	mampu	
mengisi	 hidupku	 secara	 bertanggung	 jawab,	 menyenangkan	 hati-Mu	 dan	
membagikan	kasih-Mu	kepada	orang-orang	yang	belum	mengenalnya.		
	
Mengawali	hari	 ini	kembali	aku	mengucap	syukur	kepada-Mu	untuk	semua	
kebaikan-Mu	 yang	 telah	 kualami	 di	 dalam	 hidupku.	 Aku	 percaya	 Engkau	
yang	 telah	 memulai	 karya	 yang	 indah	 di	 dalam	 hidupku,	 yaitu	 dengan	
menyelamatkan	aku,	akan	meneruskannya	sampai	sempurna.	Oleh	sebab	itu	
bentuklah	hidupku	agar	semakin	menjadi	serupa	dengan	hati-Mu.	Berkatilah	
semua	 yang	 kukerjakan	pada	hari	 ini	 dengan	 keberhasilan,	 dan	 jauhkanlah	
diriku	 dari	 pencobaan.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	
Juruselamatku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).		
	

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Galatia	3	 ¢ 	Amsal	14	 ¢ 	1Raja-raja	9-10	
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1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
16	 Kamu	 tahu,	 bahwa	 tidak	 seorang	 pun	 yang	 dibenarkan	 oleh	 karena	
melakukan	 hukum	 Taurat,	 tetapi	 hanya	 oleh	 karena	 iman	 dalam	 Kristus	
Yesus.	Sebab	itu	kami	pun	telah	percaya	kepada	Kristus	Yesus,	supaya	kami	
dibenarkan	 oleh	 karena	 iman	 dalam	 Kristus	 dan	 bukan	 oleh	 karena	
melakukan	hukum	Taurat.	Sebab:	"tidak	ada	seorang	pun	yang	dibenarkan"	
oleh	karena	melakukan	hukum	Taurat.	21	Aku	tidak	menolak	kasih	karunia	
Allah.	 Sebab	 sekiranya	 ada	 kebenaran	 oleh	 hukum	 Taurat,	maka	 sia-sialah	
kematian	Kristus.	(Galatia	2:16,	21)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Allah	 membenarkan	 diri	 kita	 bukan	 karena	 perbuatan	 baik	 yang	 kita	
lakukan,	namun	karena	anugerah-Nya	yang	kita	sambut	dengan	iman	dalam	
Yesus	 Kristus.	 Bukan	 berarti	 dengan	 demikian	 maka	 kita	 tidak	 perlu	
melakukan	kebaikan.	 Justru	sebagai	orang	yang	telah	dibenarkan	oleh	Allah	
kita	 harus	 melakukan	 kebaikan,	 yaitu	 dengan	 menaati	 perintah-perintah-
Nya.	Namun	kita	perlu	menyadari	bahwa	perbuatan	baik	yang	kita	 lakukan	
adalah	jauh	dari	sempurna,	sehingga	tidak	akan	mampu	menjadikan	diri	kita	
sebagai	 orang	 yang	 benar	 di	 hadapan	 Allah.	 Hanya	 karena	 Kristus	 telah	
mengorbankan	diri-Nya	bagi	 kita	 dan	 anugerah	di	dalam	pengorbanan-Nya	
tersebut	kita	sambut	dengan	iman	maka	kita	dibenarkan-Nya.	
	
Prinsip	 yang	sangat	 penting	 ini	berkali-kali	ditegaskan	oleh	 rasul	 Paulus	 di	
dalam	 Galatia	 2.	 Ia	 menulis	 karena	 ada	 beberapa	 orang	 yang	 mengajar	
jemaat	 di	 Galatia	 bahwa	 iman	 kepada	 Kristus	 saja	 tidak	 cukup	 untuk	
membuat	orang	dibenarkan	di	hadapan	Allah.	Mereka	berkata	bahwa	untuk	
itu	 orang	 harus	 menaati	 hukum	 Taurat.	 Oleh	 sebab	 itu	 Paulus	 menulis:	
“Sebab	 sekiranya	 ada	 kebenaran	 oleh	 hukum	 Taurat,	 maka	 sia-sialah	
kematian	Kristus.”	Singkat	kata,	perbuatan	baik	oleh	karena	menaati	hukum	
Taurat	 tidak	akan	membenarkan	manusia.	Namun	anugerah	Allah	 di	dalam	

13	JUNI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

PENGANTAR	IBADAH	

Bibirku	 bersorak-sorai	 sementara	 menyanyikan	
mazmur	 bagi-Mu,	 juga	 jiwaku	 yang	 telah	
Kaubebaskan.	(Mazmur	71:23)	

14	JUNI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
10	Karena	semua	orang,	yang	hidup	dari	pekerjaan	hukum	Taurat,	berada	di	
bawah	 kutuk.	 Sebab	 ada	 tertulis:	 "Terkutuklah	 orang	 yang	 tidak	 setia	
melakukan	 segala	 sesuatu	 yang	 tertulis	 dalam	 kitab	 hukum	 Taurat.”	 13	
Kristus	 telah	menebus	 kita	 dari	 kutuk	hukum	Taurat	 dengan	 jalan	menjadi	
kutuk	 karena	 kita,	 sebab	 ada	 tertulis:	 "Terkutuklah	 orang	 yang	 digantung	
pada	kayu	salib!”	(Galatia	3:10,	13)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Melalui	 pengorbanan-Nya	 di	 kayu	 salib	 Kristus	 menanggung	 kutuk	 yang	
seharusnya	 menimpa	 diri	 kita,	 sehingga	 olehnya	 kita	 dibebaskan	 dari	
hukuman	 dosa.	 Sebagai	 orang	 yang	 berdosa	 kita	 tidak	 akan	 mampu	
melakukan	seluruh	perintah	Tuhan	secara	sempurna.	Sedangkan	orang	yang	
tidak	menaati	perintah	Tuhan	akan	mengalami	hukuman.	Dengan	kata	 lain,	
perbuatan	 baik	 yang	 dilakukan	 oleh	 orang	 berdosa	 tidak	 akan	 mampu	
membebaskan	 yang	 bersangkutan	 dari	 kutuk	 atau	 hukuman	 dosa.	 Namun	
Kristus	di	dalam	kasih-Nya	 telah	 rela	menanggung	hukuman	 tersebut	 pada	
diri-Nya	 sendiri	 di	 kayu	 salib.	 Sehingga	 dengan	 demikian	 kita	 ditebus	 dan	
dibebaskan-Nya	dari	kutuk	dosa	dan	menerima	anugerah	keselamatan.		
	
Rasul	Paulus	menjelaskan	pengorbanan	Kristus	ini	di	dalam	Galatia	3.	Di	situ	
ia	mengutip	 firman	Tuhan	di	 dalam	Ulangan	27	dan	menulis:	 “Terkutuklah	
orang	 yang	 tidak	 setia	melakukan	 segala	 sesuatu	 yang	 tertulis	 dalam	 kitab	
hukum	 Taurat.”	 Melaluinya	 Paulus	 menegaskan	 bahwa	 tidak	 seorangpun	
manusia	 berdosa	 yang	 akan	 luput	 dari	 kutuk	 atau	 hukuman.	 Kemudian	 ia	
mengutip	 firman	 Tuhan	 di	 dalam	 Ulangan	 21	 dan	 menulis:	 “Terkutuklah	
orang	 yang	 digantung	 pada	 kayu	 salib!”	 Melaluinya	 Paulus	 menjelaskan	
bahwa	dengan	pengorbanan-Nya	di	kayu	salib	Yesus	telah	menebus	kita	dari	
hukuman	dosa.	Yaitu	dengan	menanggungnya	pada	diri-Nya	sendiri	sehingga	

PENGANTAR	IBADAH	

1	Marilah	kita	 bersorak-sorai	 untuk	TUHAN,	…	3	
Sebab	TUHAN	 adalah	 Allah	 yang	 besar,	 dan	 Raja	
yang	besar	mengatasi	segala	allah.		
(Mazmur	95:1,	3)	
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pengorbanan	Kristus	di	kayu	salib	yang	kita	sambut	di	dalam	imanlah	yang	
akan	membenarkan	hidup	kita	di	hadapan-Nya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Mengapa	para	pengikut	Kristus	harus	melakukan	kebaikan?	Sudahkah	Anda	
melakukannya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 sadar	 bahwa	 semua	 orang	 memerlukan	 anugerah-Mu.	 Sebab	
sesungguhnya	 kebaikan	 apapun	 yang	 dilakukan	 oleh	 manusia	 tidak	 akan	
membuat	 yang	 bersangkutan	 dibenarkan	 di	 hadapan-Mu.	 Hanya	 karena	
anugerah	 di	 dalam	 pengorbanan-Mu	 di	 kayu	 salib	 maka	 manusia	 yang	
berdosa	 dibenarkan	 dan	 diselamatkan.	 Anugerah	 yang	 harus	 disambut	
dengan	 iman	dan	disyukuri	dengan	berbuat	baik	sesuai	 dengan	 firman-Mu.	
Aku	 bersyukur	 untuk	 anugerah-Mu	 yang	 mulia	 dan	 yang	 membenarkan	
diriku	itu.	
	
Aku	 menyerahkan	 hidupku	 di	 sepanjang	 hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	
Tolonglah	diriku	agar	dapat	menjadi	kepanjangan	tangan-Mu	dalam	berbuat	
baik	kepada	sesamaku.	Tolonglah	diriku	untuk	tidak	hidup	memikirkan	diri	
sendiri	ataupun	terperangkap	di	dalam	keinginan	untuk	memperoleh	pujian	
dari	manusia.	Sebab	sesungguhnya	Engkaulah	teladan	dari	kasih	yang	tidak	
mementingkan	diri	sendiri	dan	bagi-Mulah	segala	pujian	serta	hormat	patut	
diberikan.	Tuhan,	 lindungilah	diriku	daripada	yang	jahat	dan	berkatilah	aku	
dengan	keberhasilan	di	dalam	semua	yang	kukerjakan	pada	hari	ini.	Di	dalam	
nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Juruselamatku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

DOA	MEMOHON	RAHMAT	TUHAN:	Silakan	lihat	teks	di	halaman	depan.		
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).	
	

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Galatia	2	 ¢ 	Amsal	13	 ¢ 	1Raja-raja	7-8	
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PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	 doa	 Anda	 berkenan	 kepada	 Allah?	 Apakah	 dasar	 dari	 jawaban	
Anda	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	Engkau	mahamulia	dan	mahaagung,	 sedangkan	aku	adalah	manusia	
yang	 hina	 dan	 terbatas.	 Namun	 di	 dalam	 anugerah-Mu	 Engkau	 bersedia	
menerima	 diriku	 secara	 apa	 adanya.	 Anugerah-Mu	 itu	 telah	 mengangkat	
harkat	 hidupku,	 dari	 kesia-siaan	 menjadi	 berharga	 di	 mata-Mu.	
Sesungguhnya	 hidupku	 ini	 hanyalah	 karena	 kemurahan-Mu	 belaka.	 Oleh	
karena	itu,	ampunilah	diriku	apabila	aku	masih	suka	membanggakan	diriku	
sendiri	 dan	 tidak	 hidup	 di	 dalam	 kerendahan	 hati	 di	 hadapan-Mu.	 Tuhan,	
tolonglah	diriku.	
	
Aku	berterima	kasih	 karena	di	dalam	 segala	 kekuranganku	Engkau	dengan	
kasih	 setia-Mu	 bersedia	 menyertai	 diriku	 di	 sepanjang	 hari	 ini.	 Di	 setiap	
langkah	 yang	 harus	 kuambil	 Engkau	 dengan	 penuh	 kasih	 dan	 kesabaran	
telah	membimbing	diriku.	Terima	kasih	untuk	Roh-Mu	yang	selalu	menuntun	
dan	memampukan	diriku	untuk	mengatasi	setiap	persoalan	yang	kuhadapi	di	
dalam	 hidupku.	 Aku	 percaya	 bahwa	 Engkau	 selalu	 bekerja	 untuk	
mendatangkan	kebaikan	bagi	hidupku.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	
yang	setia,	aku	berdoa	dan	menyerahkan	hidupku.	Amin.	
	

DOA	SYAFAAT		
Berdoalah	untuk	orang-orang	yang	sedang	memerlukan	dukungan	doa	Anda.	
	

WAKTU	TEDUH:	Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).		
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WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	

BACAAN	ALKITAB	
Hati	 si	 pemalas	 penuh	keinginan,	 tetapi	 sia-sia,	 sedangkan	 hati	 orang	 rajin	
diberi	kelimpahan.	(Amsal	13:4)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	mengajar	 diriku	 agar	 memiliki	 keinginan	 yang	 luhur,	 yaitu	
hidup	 yang	 bermakna	 dan	 memuliakan	 nama-Mu.	 Aku	 menyadari	 bahwa	
berkeinginan	 untuk	 melakukan	 kebaikan	 saja	 tidaklah	 cukup	 apabila	 hal	
tersebut	tidak	diwujudkan	di	dalam	tindakan.	Oleh	sebab	itu	tolonglah	diriku	
agar	 bukan	 saja	 memiliki	 cita-cita	 yang	 mulia	 namun	 juga	 tekad	 dan	
kerajinan	 untuk	 mewujudkannya	 di	 dalam	 tindakan.	 Mampukan	 diriku	
untuk	mengerjakan	apa	yang	seharusnya	menjadi	tanggung	jawabku	dengan	
sebaik-baiknya.	
	
Bimbinglah	 aku	 di	 sepanjang	 hari	 ini	 untuk	 selalu	 hidup	 selaras	 dengan	
firman-Mu.	 Berikan	 kepadaku	 hikmat	 dan	 pengertian	 agar	 aku	 mampu	
mengambil	 keputusan-keputusan	 yang	 berkenan	 kepada-Mu.	 Kiranya	
hidupku	mencerminkan	hati-Mu	sehingga	orang	yang	belum	mengenal	diri-
Mu	 akan	 datang	 kepada	 anugerah-Mu	 oleh	 karena	 kesaksian	 hidupku.	
Dengan	demikian	 aku	 akan	dapat	menjadi	berkat	bagi	orang-orang	yang	di	
sekitarku.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Penolong	hidupku,	aku	
berdoa.	Amin.	
	

WAKTU	TEDUH:		Meneduhkan	hati	di	hadapan	Tuhan	(2	menit).	
	

	

13	JUNI	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

Bernazarlah	 dan	 bayarlah	 nazarmu	 itu	 kepada	
TUHAN,	 Allahmu!	 Biarlah	 semua	 orang	 yang	 di	
sekeliling-Nya	 menyampaikan	 persembahan	
kepada	Dia	yang	ditakuti.	(Mazmur	76:12)	
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WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	
	

PUJIAN	KEPADA	TUHAN	
Memuji	Tuhan	dengan	satu	lagu	pujian	yang	Anda	pilih	sendiri.	

BACAAN	ALKITAB	
27	Tetapi	 benarkah	Allah	 hendak	diam	di	 atas	 bumi?	 Sesungguhnya	 langit,	
bahkan	langit	yang	mengatasi	segala	langitpun	tidak	dapat	memuat	Engkau,	
terlebih	lagi	rumah	yang	kudirikan	ini.	28	Maka	berpalinglah	kepada	doa	dan	
permohonan	 hamba-Mu	 ini,	 ya	 TUHAN	 Allahku,	 dengarkanlah	 seruan	 dan	
doa	yang	hamba-Mu	panjatkan	di	hadapan-Mu	pada	hari	ini!		
(1Raja-raja	8:27,	28)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Doa	 yang	 berkenan	 kepada	 Allah	 adalah	 doa	 yang	 didasarkan	 pada	 iman	
kepada	 Allah	 dan	 kerendahan	 hati	 di	 hadapan-Nya.	 Karena	 pada	 dasarnya	
doa	 merupakan	 ungkapan	 dari	 iman	 dan	 kerendahan	 hati.	 Iman,	 yaitu	
percaya	bahwa	Allah	adalah	pribadi	yang	kuasa,	hikmat,	kasih	dan	kesetiaan-
Nya	 tidak	 terbatas.	 Kerendahan	 hati,	 yaitu	 kesadaran	 bahwa	 di	 hadapan	
Allah	 yang	 tidak	 terbatas	 itu	 kita	 adalah	 makhluk	 yang	 terbatas.	 Tanpa	
dilandaskan	 di	 atas	 iman	 dan	 kerendahan	 hati	 tersebut	 maka	 doa	 yang	
dipanjatkan	 seseorang	 hanyalah	 kata-kata	 kosong	 belaka.	 Seindah	 apapun	
kalimat	 doa	 yang	 diucapkannya	 sesungguhnya	 itu	 hanyalah	 untaian	 kata-
kata	yang	bukan	merupakan	doa	yang	bermakna.			
	
Doa	 yang	 berkenan	 di	 hadapan	 Allah	 itulah	 yang	 dipanjatkan	 Salomo	
sebagaimana	 yang	 dicatat	 di	 dalam	 1Raja-raja	 8.	 Di	 situ	 Ia	 menyatakan	
imannya	 kepada	Allah	 dengan	berkata	 bahwa	 langit	 yang	mengatasi	 segala	
langitpun	 tidak	 dapat	 memuat	 Allah.	 Artinya	 Allah	 adalah	 pribadi	 yang	
mahabesar	 dan	 tidak	 terbatas.	 Salomo	 juga	 mengungkapkan	 kerendahan	
hatinya	 dengan	 berkata	 bahwa	 rumah	 yang	 ia	 dirikan	bagi	 Allah	 sangatlah	
terbatas,	 sehingga	 tidak	dapat	memuat	Allah	 yang	mahabesar.	Dilandaskan	
pada	 iman	 dan	 kerendahan	 hati	 tersebut	 Salomo	 memohon	 agar	 Allah	
mendengarkan	doa	yang	ia	panjatkan.	Doa	yang	seperti	itulah	yang	berkenan	
kepada	Allah.	
	

13	JUNI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

PENGANTAR	IBADAH	

Bersukacitalah	 dalam	 TUHAN	 dan	 bersorak-
soraklah,	 hai	 orang-orang	 benar;	 bersorak-
sorailah,	hai	orang-orang	jujur!	(Mazmur	32:11)	



 

 

 

 

FONT KECIL 



PENJELASAN MENGGUNAKAN MATERI IBADAH HARIAN

Pengantar Ibadah: Di dalam bagian ini, Anda diharapkan untuk membaca ayat 
sebagai pengantar untuk masuk di dalam Ibadah Harian. 

Waktu Teduh Awal: Waktu teduh ini merupakan saat dimana Anda memfokuskan hati 
dan pikiran Anda kepada Tuhan dengan tuntunan dari ayat di dalam Pengantar Ibadah.

Pujian Kepada Tuhan: Pilihlah lagu pujian yang Anda ketahui yang dapat mendekat-
kan diri Anda kepada Tuhan.

Bacaan Alkitab: Bacalah ayat yang tersedia dengan tidak terburu-buru sambil 
direnungkan. Jika diperlukan Anda dapat membacanya lebih dari satu kali sampai 
Anda menangkap pesan Firman Tuhan tersebut.

Pengantar untuk Renungan: Bagian ini merupakan pengantar bagi Anda di dalam 
merenungkan Firman Tuhan yang telah Anda baca sebelumya.

Pertanyaan untuk Direnungkan: Bagian ini bertujuan untuk menolong Anda di 
dalam merenungkan esensi dari Firman Tuhan yang telah Anda baca beserta penera-
pannya. 

Doa Menanggapi Bacaan Alkitab: Bacalah doa ini sebagai respon Anda terhadap 
renungan Firman Tuhan yang telah Anda lakukan. Anda juga dapat berdoa dengan 
menggunakan kata-kata Anda sendiri selama doa yang Anda panjatkan sesuai dengan 
renungan yang telah Anda lakukan.

Doa Bapa Kami: Di dalam bagian ini, Anda didorong untuk mengucapkan Doa Bapa 
Kami sebagai doa yang langsung diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Isi Doa Bapa 
Kami itu sendiri sangatlah kaya sehingga menolong kita untuk mengerti bagaimana 
berdoa yang benar.

Pengakuan Iman Rasuli: Bagian ini bertujuan untuk mengingatkan Anda tentang 
ringkasan pokok-pokok iman Kristen yang Anda percayai. Pengakuan Iman Rasuli juga 
akan menjadi pedoman bagi Anda agar Anda tidak diombang-ambingkan oleh ajaran-
ajaran yang menyesatkan. 

Doa Syafaat: Di dalam bagian ini, Anda didorong untuk berdoa bagi bangsa dan 
negara, orang-orang di dalam keluarga Anda dan juga orang-orang yang perlu Anda 
doakan.

Waktu Teduh Akhir: Waktu teduh ini merupakan saat dimana Anda meneduhkan hati 
di hadapan Tuhan untuk mengakhiri Ibadah.

Leksionari: Bagian ini merupakan panduan bagi Anda untuk membaca seluruh 
Alkitab dalam satu tahun secara kronologis berdasarkan Victory Bible Reading Plan.

Ibadah Harian adalah rangkaian ibadah pribadi sepanjang hari yang 
dilakukan dengan sengaja dalam waktu-waktu tertentu. Di dalam ibadah 
Harian, setiap orang didorong untuk berhenti sejenak, melambatkan tempo 
dan berfokus kepada Tuhan Yesus. Inti dari Ibadah harian adalah memiliki 
relasi yang akrab dengan Tuhan dan berada bersama Tuhan.

Tujuan Ibadah Harian adalah untuk menciptakan ritme atau irama yang 
memampukan Anda untuk menghentikan kegiatan pada waktu-waktu yang 
ditentukan sepanjang hari supaya dapat bersama-sama dengan Tuhan. 
Melalui  Ibadah  harian,  Anda   akan   menyadari   kehadiran   Allah   dan  
bersekutu  dengan  Dia  sepanjang  hari sehingga menciptakan suatu 
keakraban yang nyaman dan berkelanjutan dalam hadirat Allah. Intisari 
dari kekristenan adalah relasi yang akrab dengan Tuhan.

Dengan Melakukan Ibadah Harian secara teratur maka Anda sedang 
membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dan semakin mengenal 
Tuhan. Hal inilah yang membuat Anda tetap kuat dan bertindak meskipun 
sedang mengalami masa-masa sulit (Daniel 11:32b). Dengan memiliki 
relasi yang akrab dengan Tuhan maka Anda memiliki hidup yang produktif, 
doa yang efektif,  dan hidup yang mempermuliakan Tuhan.
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PENGAKUAN IMAN RASULI

Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan kita
Yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria. Yang menderita sengsara
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, 
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati
Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa,
Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan 
yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh;
dan hidup yang kekal. Amin 

DOA BAPA KAMI

Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami 
ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
[Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.]
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DOA MEMOHON RAHMAT TUHAN

Yesus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami
Yesus, Anak Domba Allah, kasihanilah kami
Yesus, Anak Domba Allah, berilah kami damai-Mu

Muliakanlah TUHAN bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-
sama memasyhurkan nama-Nya! (Mazmur 34:4)

Tuhan  berkenan  kepada  orang yang hidup secara bertanggung jawab dan berjalan di dalam 
kerendahan hati. Sikap bertanggung jawab dan rendah hati adalah sikap yang menyenangkan hati 
Tuhan, sebab kedua-duanya mencerminkan sifat diri-Nya. Tuhan adalah pribadi yang bertanggung 
jawab. Oleh sebab itu Ia selalu bekerja sampai dengan tuntas. Ia juga adalah pribadi yang rendah 
hati sehingga Ia bersedia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan 
kita, manusia yang berdosa. Dengan kata lain, bila orang hidup secara bertanggung jawab dan 
rendah hati maka yang bersangkutan hidup sesuai dengan hati Tuhan, dan itu sebabnya Ia akan 
berkenan kepada mereka.

Sudahkah Anda hidup secara bertanggung jawab serta rendah hati? Apakah buktinya? 

Tuhan, �irman-Mu mengingatkan diriku untuk menyelesaikan tugas yang Engkau berikan kepadaku 
secara bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian hidupku ini tidaklah sia-sia, namun memuliakan 
nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesamaku. Aku menyadari bahwa aku memerlukan pertolongan-Mu 
untuk dapat mengerjakan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawabku. Sebab kemampuanku 
terbatas, dan tanpa campur tangan-Mu apa yang dapat kucapai di dalam hidupku sangatlah terbatas.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

DOA SYAFAAT: berdoa untuk orang-orang yang sedang memerlukan dukungan doa Anda

16 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-22-

BACAAN ALKITAB: 2Tawarikh 5:13, 14

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Sikap bertanggung jawab dan rendah hati itulah itulah yang ada di dalam diri Salomo seperti yang 
dicatat di dalam 2Tawarikh 5. Di situ ditulis bahwa ia menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan 
untuk membangun rumah bagi-Nya secara bertanggung jawab, yaitu dengan membangunnya 
sampai tuntas. Setelah itu ia tidak membanggakan dirinya, tetapi di dalam kerendahan hati ia 
mengatur  agar  para  imam memuji dan bersyukur kepada Tuhan atas terselesaikannya tugas 
tersebut. Sikap bertanggung jawab dan rendah hati inilah yang mengakibatkan Tuhan berkenan 
terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Sebagai akibat, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah yang 
dibangun oleh Salomo bagi diri-Nya tersebut. 

Aku juga menyadari bahwa hatiku masih dipenuhi dengan kecongkakan. Ampunilah diriku apabila aku 
beranggapan bahwa diriku mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabku hanya dengan 
kemampuanku sendiri. Tolonglah diriku untuk hidup mencerminkan hati-Mu, yaitu hidup secara 
bertanggung jawab dan rendah hati. Aku berterima kasih kepada-Mu karena Engkau dengan sabar dan 
penuh  kasih terus membentuk hidupku agar semakin berkenan kepada-Mu. Ke dalam tangan-Mu 
kuserahkan hidup dan masa depanku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. 
Amin. 



2 Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindu-
kan Engkau, ya Allah. 3 Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. … 
(Mazmur 42:2, 3)

Bagaikan mata air di padang gurun demikianlah kehadiran Kristus akan mengubah keputusasaan 
menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Bagi orang yang berjalan di padang gurun yang luas 
dengan tanpa bekal air yang cukup maka masa depan akan terasa sangat gelap. Kekuatiran dan rasa 
takut dapat menguasai hati yang bersangkutan. Di dalam situasi seperti itu bila ia bertemu dengan oase 
maka mata air tersebut akan memulihkan pengharapan di dalam hidupnya. Hal yang sama akan dialami 
oleh orang yang sedang berputus asa. Kehadiran Kristus akan menghapuskan ketakutan di hati mereka 
dan menggantinya dengan kesanggupan untuk memandang masa depan dalam pengharapan.

Apakah yang perlu Anda lakukan untuk mengalami kehadiran Kristus di dalam hidup Anda? Mengapa 
demikian?

Ya Tuhan, Engkau telah bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Engkaulah sumber damai 
sejahtera dan kemenanganku. Engkau selalu memperhatikan kehidupan anak-anak-Mu, dan tidak 
pernah membiarkan diriku menghadapi kehidupan ini dalam rasa takut, cemas, maupun kuatir. Melalui 
Roh Kudus-Mu Engkau menyertai diriku, menghibur, serta memenuhi hatiku dengan kekuatan dan 
damai sejahtera. Engkau menjamin masa depanku dan mengubah kehidupanku dari kesia-siaan 
menjadi hidup yang penuh dengan makna. 

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

LEKSIONARI:      Yohanes 20        Amsal 10         Kidung Agung 4-6

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

10 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-2-

BACAAN ALKITAB: Yohanes 20:19-21

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kehadiran Kristus yang membawa perubahan positif itulah yang dialami oleh para murid Yesus. 
Sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes 20 mereka sedang berada di dalam ketakutan terhadap 
orang-orang Yahudi yang telah menyerahkan Yesus ke tangan penguasa Romawi untuk disalibkan. 
Ketakutan  itu  berubah  menjadi  sukacita  ketika  Kristus  yang  telah  bangkit  kematian hadir di 
tengah-tengah mereka. Yesus menghamparkan masa depan yang baru bagi mereka dengan berkata: 
“Sama  seperti  Bapa  mengutus  Aku,  demikian  juga sekarang Aku mengutus kamu.” Singkat kata, 
kehadiran Kristus akan menghapus keputusasaan dari di dalam hidup kita dan menggantinya dengan 
damai sejahtera.

Aku bersyukur kepada-Mu karena dapat mengawali hari ini dengan beribadah kepada-Mu. Melaluinya 
aku merasakan kehadiran-Mu dan membaharui iman serta penyerahan diriku kepada-Mu. Firman-Mu 
meneguhkan  imanku,  dan  Roh-Mu  menghibur  hatiku.  Dengan  demikian  aku  dapat  menatap  
waktu-waktu yang akan kulalui pada hari ini tanpa keraguan. Aku yakin Engkau akan menyertai diriku 
dan menolong diriku dalam mengatasi setiap kesukaran. Di dalam anugerah-Mu Engkau memberkati 
dan memakai diriku untuk menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, 
aku berdoa. Amin.

Engkau, TUHAN, janganlah menahan rahmat-Mu dari padaku, kasih-Mu 
dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu! (Mazmur 40:12)

1 Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari pada TUHAN. 
2 Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji 
hati. 3 Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala rencanamu. 
(Amsal 16:1-3)

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang berdaulat atas hidupku. Tidak ada hal yang tersembunyi di 
hadapan-Mu. Engkau mengerti apa yang menjadi isi hati dan pemikiranku. Engkau mengetahui 
jalan hidup yang harus kutempuh. Dalam keterbatasanku seringkali aku menganggap bahwa apa 
yang kurencanakan dan kulakukan adalah yang terbaik dan yang benar. Padahal sesungguhnya 
pemahaman  dan pengertianku sangatlah terbatas. Itu sebabnya aku memohon agar Engkau 
senantiasa menuntun hidupku.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

16 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-21-

BACAAN ALKITAB: Amsal 16:1-3

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini kembali aku datang menghadap takhta anugerah-Mu, ya Tuhan. Aku menyerahkan 
seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku dan genapilah 
rencana-Mu di dalam diriku. Tolonglah diriku agar aku dapat mengisi hari ini sebagai hari yang 
penuh makna dan tidak sia-sia. Kepada-Mu aku berharap dan aku yakin bahwa orang yang percaya 
kepada-Mu  tidak  akan pernah Engkau kecewakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan



17 Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang 
mencari Engkau; biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari pada-Mu 
tetap berkata: "TUHAN itu besar!" 18 Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan 
memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya 
Allahku, janganlah berlambat! (Mazmur 40:17, 18)

Siapa mengindahkan didikan, menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, 
tersesat. (Amsal 10:17)

Tuhan, Engkau pribadi yang mahatahu dan tidak ada apapun yang tersembunyi di hadapan-Mu. 
Engkau selalu berkarya melalui Roh Kudus-Mu untuk membereskan hidupku dari segala dosa dan 
pelanggaran, supaya dengan demikian aku tidak usah mengalami keruntuhan dalam hidupku. Di 
dalam kasih setia-Mu Engkau menuntun diriku untuk senantiasa berjalan di jalan-jalan kehidupan 
dan menjaga diriku dari ketersesatan. Aku berterima kasih untuk didikan dan teguran yang 
Engkau sampaikan melalui �irman-Mu. Semua itu merupakan bukti dari kasih-Mu kepadaku.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

10 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-3-

BACAAN ALKITAB: Amsal 10:17

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, aku mengucap syukur karena Engkau bersedia menyertai diriku. Di dalam penyertaan-Mu 
aku merasakan damai sejahtera dan mengalami berkat-berkat-Mu. Di dalam anugerah-Mu Engkau 
memakai diriku untuk membawa dampak yang positif bagi lingkungan di sekitarku. Tuhan, 
tolonglah aku dengan Roh Kudus-Mu supaya perkataan dan perbuatanku menjadi berkat bagi 
semua orang yang kujumpai pada hari ini. Aku memanjatkan doaku ini di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamatku. Amin.  

Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya TUHAN, dan berikanlah 
kepada kami keselamatan dari pada-Mu! (Mazmur 85:8)

Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang diisi dengan perilaku yang bertanggung jawab. 
Acapkali orang salah mengerti tentang makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka 
menyangka bahwa kemerdekaan adalah kesempatan untuk melakukan apa saja yang mereka 
inginkan tanpa ada aturan yang boleh membatasinya. Sebagai contoh, atas dasar kebebasan untuk 
menyampaikan pendapat maka orang menyangka bahwa dia boleh melakukan demonstrasi di 
jalan raya dengan mengganggu orang lain yang menggunakan jalan itu. Tentu perilaku tersebut 
bukanlah  suatu  kemerdekaan  yang  sejati,  tetapi  kebebasan  yang  kebablasan  dan  tidak 
bertanggung jawab.

Sudahkah Anda hidup di dalam kemerdekaan yang sejati? Jelaskan jawaban Anda tersebut.

Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu karena oleh kasih-Mu Engkau rela mengorbankan diri-Mu sampai 
mati di kayu salib. Dengan demikian Engkau memerdekakan diriku dari belenggu dosa dan kehidupan 
yang sia-sia. Aku menyadari bahwa Engkau memerdekakan diriku dengan maksud agar aku mengisinya 
secara bertanggung jawab. Yaitu tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan namun dalam kehidupan yang 
sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga dengan demikian hidupku akan memuliakan nama-Mu dan 
menjadi berkat bagi sesamaku. 

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

LEKSIONARI:      Galatia 5        Amsal 16        2Tawarikh 4-5

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

16 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-20-

BACAAN ALKITAB: Galatia 5:1, 13

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kemerdekaan yang bertanggung jawab itulah yang diutarakan rasul Paulus di dalam Galatia 5. Ia 
menulis bahwa sebagai seorang pengikut Kristus kita tidak lagi diperhamba oleh hukum Taurat. 
Namun bukan berarti dengan demikian maka kita boleh hidup sekehendak hati kita sendiri dengan 
mengabaikan kehendak Tuhan. Oleh karena anugerah Allah kita telah dimerdekakan dari kuasa 
dosa, dan kita harus menggunakan kemerdekaan tersebut dengan hidup secara bertanggung 
jawab. Yaitu dengan menjauhkan diri dari dosa, dan hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Hanya 
dengan demikian barulah kemerdekaan tersebut menjadi kebebasan yang bermakna.

Tuhan, aku menyerahkan hidupku di sepanjang hari ini kepada-Mu. Aku menyerahkan seluruh rencana 
yang telah kususun ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah aku dengan kebenaran �irman-Mu dan sertailah 
diriku  dengan  Roh  Kudus-Mu,  supaya  semua  yang  kukerjakan  pada  hari  ini  akan berhasil dan 
menyenangkan hati-Mu. Pakailah hidupku untuk menjadi saluran dari kasih-Mu kepada sesamaku. 
Karena hanya oleh anugerah-Mu aku dapat kembali hidup sesuai dengan maksud-Mu bagi hidupku. Di 
dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan



WAKTU TEDUH, meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

1 Kepada-Mu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. 2 Lihat, 
seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba 
perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang 
kepada TUHAN, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. (Mazmur 123:1, 2)

Tentu kata-kata bukanlah ukuran dari segalanya, namun dari budi bahasa yang ia gunakan kita 
dapat mengukur kualitas dari seseorang. Memang tidak jarang orang menyembunyikan niatan 
buruk yang ada di dalam hatinya dengan cara bicaranya yang halus, sopan dan tertata rapi. 
Sehingga  bila  tidak  hati-hati  kita  akan  terpedaya  oleh  tutur  kata  yang  bersangkutan yang 
mempesona. Namun bukan berarti dengan demikian maka kita tidak perlu memperhatikan tutur 
kata  kita.  Sama  seperti  dengan  adanya  uang  palsu bukan berarti maka kita tidak perlu lagi 
menghargai uang yang asli. Kita perlu bertutur kata dengan baik sebab hal tersebut mencerminkan 
kualitas dari diri kita.   

Sudahkah tutur kata Anda mencerminkan bahwa Anda adalah orang yang mulia? Apakah buktinya?

Tuhan, �irman-Mu indah, manis dan memberi kehidupan. Penuhilah pikiran, hati dan mulutku dengan 
�irman-Mu itu sehingga kata-kata yang kuucapkan juga manis dan membawa pemulihan bagi orang 
yang  mendengarnya.  Ampunilah  diriku  apabila  acapkali aku tidak menggunakan mulutku untuk 
membangun iman orang lain tetapi justru meruntuhkan pengharapan mereka. Tolonglah aku untuk 
dapat menjaga perkataanku sehingga semua yang kuucapkan menjadi berkat bagi sesamaku dan 
memuliakan nama-Mu.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

DOA SYAFAAT: berdoa untuk orang-orang yang sedang memerlukan dukungan doa Anda

10 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-4-

BACAAN ALKITAB: Kidung Agung 5:16

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya budi bahasa ini dapat dilihat dari pernyataan pengantin perempuan di dalam Kidung 
Agung 5 tentang pengantin laki-lakinya. Pengantin perempuan tersebut adalah gadis dari Sulam. 
Sedangkan sang pengantin laki-laki yang ia sebutkan adalah raja Salomo, yang di dalam kitab 
Kidung Agung menggambarkan kasih Tuhan kepada umat-Nya. Ditulis bahwa sang pengantin 
perempuan berkata tentang kekasihnya sebagai berikut: “Kata-katanya manis semata-mata, segala 
sesuatu padanya menarik.” Memang �irman yang Tuhan sampaikan kepada umat-Nya adalah manis 
dan bermutu. Hal yang sama pulalah yang harus mewarnai tutur kata kita, sebab hal itu merupakan 
salah satu ukuran dari orang yang mulia.

Aku berterima kasih untuk hari yang indah yang telah Engkau berikan kepadaku pada hari ini. Aku 
merasakan tangan-Mu yang penuh dengan kasih telah menggandeng hidupku, dan membimbing 
langkah-langkah kehidupan yang harus kuambil. Dengan hikmat-Mu Engkau menolong diriku untuk 
mengatasi setiap kesukaran dan melewatinya di dalam kemenangan. Aku menyerahkan semua yang 
telah kukerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu dan memohon agar Engkau memberkatinya dengan 
keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penuntun hidupku, aku berdoa. Amin. 

1 Pujilah TUHAN, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku 
bangsa! 2 Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan TUHAN untuk 
selama-lamanya. Haleluya! (Mazmur 117: 1, 2)

Orang yang berhikmat akan mengutamakan apa yang ia perlukan lebih dari apa yang ia inginkan. 
Sebab tidak semua yang kita perlukan pastilah yang kita inginkan. Sebaliknya, demikian pula tidak 
semua hal yang kita inginkan adalah yang juga kita perlukan. Bagi orang yang sedang menderita 
sakit tentu obat merupakan hal yang ia perlukan walaupun belum tentu itulah yang ia inginkan. 
Demikian juga bagi seorang anak bermain sepuasnya merupakan hal yang ia inginkan padahal 
belum tentu itu yang ia perlukan. Hanya orang yang berhikmatlah yang akan mampu membedakan 
keduanya, serta memilih untuk mendahulukan apa yang ia perlukan lebih dari yang ia inginkan. 

Sudahkah Anda termasuk orang yang berhikmat? Apa alasan dari jawaban Anda tersebut?

Tuhan, Engkaulah Allah yang empunya segala-galanya yang ada di alam semesta ini. Dengan kuasa-Mu 
yang besar Engkau menjadikan semua yang ada ini dari ketiadaan. Dengan hikmat-Mu yang tidak 
terbatas Engkau mengatur seluruh alam semesta sehingga semuanya berjalan dengan teratur dan umat 
manusia yang tinggal di dalamnya akan memuji-muji diri-Mu. Tuhan, berikan kepadaku hikmat-Mu 
karena itulah kuperlukan lebih dari  semua  yang  kuinginkan.  Hanya  dengan  hikmat-Mu itu aku akan 
dapat mengisi hidupku dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

DOA SYAFAAT: berdoa untuk orang-orang yang sedang memerlukan dukungan doa Anda

15 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-19-

BACAAN ALKITAB: 2Tawarikh 1:11, 12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hikmat yang seperti itulah yang ada pada diri Salomo sebagaimana yang terungkap di dalam 
2Tawarikh 1. Ia mengetahui bahwa dirinya memerlukan hikmat lebih daripada kekayaan dan 
hal-hal yang lain. Oleh sebab itu ia tidak meminta harta kekayaan namun hikmat dari Tuhan agar ia 
mampu melaksanakan tanggung jawabnya di dalam memimpin rakyatnya. Prioritas yang benar ini 
mengakibatkan Tuhan menambah-nambahkan hikmat pada diri Salomo, dan memberkati yang 
bersangkutan dengan kekayaan serta kehormatan secara berlimpah-limpah. Memang, hikmat akan 
menolong orang untuk mengutamakan yang ia perlukan lebih daripada yang ia inginkan.

Aku menyerahkan seluruh kehidupanku di sepanjang hari yang hampir selesai kulewati ini kepada-Mu. 
Engkau telah memberi diriku kemampuan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabku. Engkau 
telah menuntun    hidupku    sehingga    aku    dapat   menjalani   hari   ini   sesuai   dengan   kehendak-Mu,   
dan  menyelesaikannya  sebagai  hari  yang  tidak  sia-sia  namun penuh dengan makna. Tuhan, berkati 
dan sempurnakanlah semua yang telah kukerjakan sehingga mengalami keberhasilan dan memuliakan 
nama-Mu. Aku mempercayakan seluruh hidupku dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhan dan Sumber hikmat yang sempurna, aku berdoa. Amin.



Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap 
kepada TUHAN! (Mazmur 31:25)

Memang  perintah Tuhan tidak selalu dapat kita cerna dengan akal, namun ketaatan kita kepada 
�irman-Nya akan membuka pintu mujizat bagi hidup kita. Berbeda dengan kemampuan akal manusia 
yang terbatas, hikmat Tuhan bersifat sempurna. Itu sebabnya rencana Tuhan tidaklah selalu sama 
dengan rencana manusia. Sebagai akibat, manusia tidak selalu mampu mencerna pikiran-pikiran Tuhan 
yang diungkapkan-Nya melalui �irman-Nya. Sedangkan Tuhan menjamin rencana-Nya dengan kuasa 
dan kesetiaan-Nya, sehingga �irman-Nya tidak akan pernah gagal. Oleh karena itu bila kita menaati 
�irman-Nya maka Tuhan sendiri yang akan menggenapinya bagi hidup kita, dan pintu mujizat akan 
terbuka bagi diri kita. 

Apa yang seharusnya Anda lakukan bila �irman yang Tuhan sampaikan tidak dapat Anda cerna dengan akal? 
Mengapa demikian?

Tuhan, aku bersyukur bahwa pengetahuan dan hikmat-Mu jauh lebih tinggi dibandingkan pengetahuan dan 
hikmat  yang  ada  pada diriku. Bukan itu saja, kuasa-Mu juga tidak terbatas, jauh lebih besar daripada 
kemampuanku yang terbatas. Oleh sebab itu, Engkau sanggup bekerja melampaui keterbatasanku. Karena itu 
kalaupun  �irman-Mu  melampaui kemampuan akalku untuk mencernanya namun aku percaya kepada 
sabda-Mu. Karena sesungguhnya Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Justru dengan melangkah 
menaati �irman-Mu aku akan mengalami mujizat-Mu di dalam hidupku. 

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

LEKSIONARI:      Yohanes 21        Amsal 11         Kidung Agung 7-8

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

11 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-5-

BACAAN ALKITAB: Yohanes 21:3-6

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal itulah yang dialami oleh para murid Yesus seperti yang dicatat di dalam Yohanes 21. Sesudah mereka 
bekerja semalam-malaman untuk mencari ikan, dan tidak menangkap apa-apa, Yesus menyuruh para 
murid-Nya untuk kembali menebar jala. Ia menyuruh mereka menjala di tempat yang sama, yaitu danau 
tempat mereka tidak memperoleh ikan tadi. Selain itu Ia juga menyuruh mereka agar menjala di saat 
hari sudah mulai siang. Artinya bukan pada waktu yang tepat, yaitu pada malam hari saat bagi para 
nelayan untuk mencari ikan. Singkat kata, perintah Yesus ini tidak dapat dicerna dengan akal. Namun 
ketaatan para murid-Nya terhadap �irman Tuhan itu telah membuka pintu mujizat bagi mereka. 

Aku menyerahkan hidupku di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku agar dapat bersikap 
peka terhadap tuntunan-Mu di dalam keputusan-keputusan yang harus kuambil pada hari ini. Ajarlah diriku 
agar mampu memahami kehendak-Mu dan bersedia menaati �iman-Mu di dalam kehidupanku sehari-hari. 
Sebab hanya dengan demikian barulah hidupku akan menyenangkan hati-Mu. Juga hanya dengan demikian 
barulah aku boleh berharap bahwa Engkau akan menyertai diriku dan menjadikan apa yang kukerjakan 
mengalami keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. 
(Mazmur 130:4)

31 Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan 
tinggal di tengah-tengah orang bijak. 32 Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, 
tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. 33 Takut akan TUHAN adalah didikan 
yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. (Amsal 15:31-33)

Aku bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, karena Engkau senantiasa mengarahkan hidupku kepada 
kehidupan. Lewat berbagai peristiwa yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidupku Engkau 
bekerja  untuk  mendatangkan  kebaikan  bagi hidupku. Melalui �irman dan Roh-Mu Engkau 
menuntun diriku untuk hidup di dalam hikmat dan akal budi yang sehat. Ajarlah diriku untuk 
senantiasa hidup di dalam takut kepada-Mu dan berjalan di dalam sikap rendah hati agar dengan 
demikian diriku berkenan kepada-Mu.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

15 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-18-

BACAAN ALKITAB: Amsal 15:31-33

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, aku memohon bimbingan-Mu dalam menyelesaikan semua tugas yang kukerjakan pada 
hari ini. Berkatilah semuanya itu agar membuahkan keberhasilan, membawa dampak yang positif 
bagi sesamaku serta memuliakan nama-Mu. Dengan demikian aku dapat menjadi saksi-Mu bagi 
mereka yang belum mengenal diri-Mu. Jauhkanlah dari padaku hati yang keras dan baharuilah 
senantiasa dengan �irman-Mu yang hidup dan berkuasa, supaya takut akan Tuhan semakin 
bertumbuh di dalam hatiku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku yang hidup, 
aku berdoa. Amin.

Doa Bapa Kami



11 Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku hidup menurut 
kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. 12 Aku hendak 
bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memulia-
kan nama-Mu untuk selama-lamanya. (Mazmur 86:11, 12)

4 Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. 5 Jalan 
orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. 6 Orang 
yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. 
(Amsal 11:4-6)

Ya Tuhan, aku menyadari bahwa kebenaran-Mu lebih berharga dari segala harta, sebab 
kebenaran-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Apabila harta kekayaan bersifat tidak 
tetap dan terbatas gunanya, tidak demikian halnya dengan kebenaran-Mu. Aku bersyukur karena 
Engkau berkenan menyatakan kebenaran-Mu melalui �irman-Mu. Kebenaran-Mu menuntun diriku 
untuk berjalan di jalan yang rata dan menjauhkan diriku dari kefasikan yang membinasakan.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

11 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-6-

BACAAN ALKITAB: Amsal 11:4-6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, sertailah diriku dengan Roh dan �irman kebenaran-Mu. Sehingga dengan demikian aku 
akan sanggup mengerjakan tugas dan kewajibanku pada hari ini secara maksimal. Tolonglah diriku 
agar kehidupanku di sepanjang hari ini merupakan ibadah kepada-Mu dan memuliakan nama-Mu 
di antara orang-orang yang ada di sekitarku. Sebab hanya dengan demikian barulah aku dapat 
hidup sebagai saksi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang layak menerima segala pujian 
dan hormat, aku berdoa. Amin.

Selamatkanlah kami, ya TUHAN, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari 
antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang 
kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. (Mazmur 106:47)

Salah   satu   wujud  dari  kasih  adalah  kerelaan  untuk  menegur  orang  yang  dikasihi  bila yang 
bersangkutan berbuat salah. Memang tidak semua orang akan menyambut dengan baik teguran yang 
ditujukan kepada dirinya. Tidak jarang teguran tersebut disalah mengerti sehingga tidak mendapatkan 
tanggapan yang tepat sebagaimana yang seharusnya. Sama seperti teguran yang disampaikan  oleh  
seorang  ayah atau ibu kepada anak-anaknya yang melakukan kesalahan. Bukannya disambut dengan 
baik, malahan tidak jarang justru anak-anak itu menanggapinya dengan amarah. Namun orang tua yang 
penuh dengan kasih akan tetap rela menegur anak-anaknya apapun resikonya.

Apakah yang menjadi sikap Anda ketika Tuhan menegur Anda melalui �irman-Nya? Mengapa 
demikian?

Tuhan, karena Engkau mengasihi diriku maka Engkau bersedia menegur diriku ketika aku melanggar 
�irman-Mu. Sebab sesungguhnya �irman-Mu adalah pelita yang menuntun diriku untuk hidup di dalam 
kebenaran  dan menghindarkan diriku dari kebinasaan. Ampunilah diriku apabila adakalanya aku tidak 
menyambut teguran-Mu dengan rasa syukur namun dengan sikap uring-uringan terhadap diri-Mu. 
Tolonglah diriku agar aku juga rela menegur orang lain yang berbuat salah walaupun adakalanya 
maksud baikku itu tidak memperoleh sambutan sebagaimana yang seharusnya. 

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

LEKSIONARI:      Galatia 4        Amsal 15        2Tawarikh 1-3

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

15 JUNI 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-17-

BACAAN ALKITAB: Galatia 4:16

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kasih yang seperti itulah yang ada di dalam diri rasul Paulus terhadap jemaat di Galatia seperti yang 
nampak di dalam suratnya, yaitu Galatia 4. Walaupun teguran yang ia berikan sehubungan dengan  
ajaran  yang  keliru  yang berkembang di dalam jemaat tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik 
tetap saja ia bersedia untuk menegur mereka. Untuk itu ia menulis: “Apakah dengan mengatakan 
kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?” Kerelaannya untuk menanggung resiko sebagai 
balasan dari teguran yang ia berikan tersebut menunjukkan besarnya kasih Paulus kepada jemaat di 
Galatia. Memang orang yang mengasihi akan rela menanggung resiko dalam menegur orang yang ia 
kasihi.

Mengawali hari ini kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Penuhilah diriku dengan 
hikmat-Mu, dan tuntunan diriku dengan Roh-Mu agar keputusan-keputusan yang kuambil selaras 
dengan kehendak-Mu.  Engkau  mahatahu, tidak pernah tersesat maupun menyesatkan siapapun juga. 
Di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu aku akan hidup di dalam damai sejahtera, dan sanggup 
menjalani hidupku secara bermakna. Jauhkanlah aku dari pencobaan dan lepaskanlah diriku daripada 
yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku yang baik, aku berdoa. Amin.

Pengakuan Iman Rasuli



Kasihilah TUHAN, hai semua orang yang dikasihi-Nya! TUHAN menjaga orang-orang 
yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjar-Nya dengan tidak 
tanggung-tanggung. (Mazmur 31:24)

Siapa atau apa yang kita cintai akan menentukan masa depan kita, sebab cinta adalah kekuatan yang 
mempengaruhi kehidupan kita. Tidak jarang karena cinta orang rela mengorbankan dirinya bagi pribadi 
atau apapun yang ia cintai. Oleh sebab cinta kepada tanah air orang rela mengorbankan nyawanya. 
Karena mencintai harta orang rela mengorbankan rumah tangganya. Semua itu menunjukkan bahwa 
mencintai pribadi atau hal yang tepat sangatlah penting. Sebab bila orang mencintai hal yang benar 
maka hidupnya akan berbahagia. Sebaliknya, bila ia mencintai hal yang keliru maka hidupnya akan 
menjadi berantakan. 

Sudahkah Anda mengasihi Tuhan lebih dari semua hal yang ada di dalam hidup Anda? Apakah bukti 
dari jawaban Anda tersebut? 

Bapa yang penuh dengan rahmat, aku bersyukur karena Engkau mencintai diriku dan oleh karena cinta-Mu 
itulah maka aku dapat mencintai diri-Mu. Di dalam cinta-Mu Engkau telah mengorbankan putra-Mu yang 
tunggal, Yesus Kristus, sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan diriku manusia yang berdosa ini. Oleh 
cinta-Mu yang lebih kuat dari maut itu Engkau telah membebaskan diriku dari masa lalu yang kelam, serta 
menyanggupkan diriku untuk mengasihi diri-Mu. Dengan demikian aku memiliki masa depan yang baru dan 
yang penuh dengan pengharapan. Aku bersyukur kepada-Mu untuk semua itu.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

DOA SYAFAAT: berdoa untuk orang-orang yang sedang memerlukan dukungan doa Anda

11 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-7-

BACAAN ALKITAB: Kidung Agung 8:6, 7

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Besarnya kekuatan dari cinta ini dikemukakan di dalam Kidung Agung 8. Di sini sang gadis Sulam 
berkata kepada Salomo bahwa cinta itu kuat seperti maut, gigih seperti dunia orang mati, menyala 
bagaikan api yang tak terpadamkan. Bahkan sedemikian berharganya cinta itu sehingga melebihi segala 
harta yang ia punyai. Beruntung bahwa ia mengasihi Salomo dan Salomo juga mengasihi dirinya 
sehingga ia memiliki hari esok yang terjamin. Dengan kata lain, karena cinta memiliki kekuatan yang 
tidak boleh dipandang remeh maka kita tidak boleh secara serampangan mencintai apa saja atau siapa 
saja. Mencintai pribadi yang tepat, yaitu Tuhan, adalah sangat penting, sebab hal itu akan menentukan 
hari esok kita.

Tuhan, aku menaikkan syukurku kepada-Mu untuk anugerah dan kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kualami 
di sepanjang hari ini. Tidak pernah Engkau merancang hal yang buruk bagi diriku. Sebaliknya, semua yang 
Engkau kerjakan selalu membawa kebaikan bagi hidupku. Kalaupun Engkau menuntun diriku untuk 
melewati kesukaran dan pengalaman yang tidak seperti yang kuinginkan, namun aku percaya bahwa di balik 
semua itu Engkau sedang bekerja demi kebaikanku. Aku menyerahkan hidupku dan masa depanku ke dalam 
tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala yang menuntun hidupku, aku berdoa. Amin.

Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah nama-Nya, buatlah jalan bagi Dia 
yang berkendaraan melintasi awan-awan! Nama-Nya ialah TUHAN; 
beria-rialah di hadapan-Nya! (Mazmur 68:5)

Hikmat seseorang tidak dapat diukur dari apa yang ia katakan tentang dirinya sendiri, namun dari apa 
yang ia hasilkan di dalam hidupnya. Karena bisa saja seseorang beranggapan dan berkata bahwa  dirinya  
adalah  orang yang bijaksana, padahal sesungguhnya tidak demikian adanya. Sedangkan bisa jadi orang 
yang tidak membanggakan diri dengan berkata bahwa ia adalah seorang yang arif sesungguhnya adalah 
orang yang penuh dengan hikmat. Oleh sebab itu hikmat seseorang tidak dapat diukur dari pengakuan 
dirinya, namun dari kehidupan yang bersangkutan. Hikmat seseorang akan nampak dari kehidupannya 
serta dampak positif yang ia hasilkan terhadap lingkungannya. 

Sudahkah Anda hidup di dalam hikmat Allah? Apakah buktinya?

Tuhan, aku memerlukan hikmat-Mu di dalam hidupku sehingga dengan demikian aku dapat hidup 
secara efektif dan maksimal. Tolonglah diriku agar di dalam setiap langkah dan tindakan yang kuambil 
di dalam hidupku hikmat-Mu selalu menuntun diriku. Sebab dengan hikmat-Mu aku akan mampu 
mengambil keputusan-keputusan yang benar dan yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, berikanlah 
kepadaku  hati  yang  senantiasa  menghormati  �irman-Mu supaya dengan demikian hikmat-Mu 
memenuhi diriku.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

DOA SYAFAAT: berdoa untuk orang-orang yang sedang memerlukan dukungan doa Anda

14 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-16-

BACAAN ALKITAB: 1Raja-raja 10:4-6, 8-9

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hikmat yang terbukti dalam tindakan inilah yang ada pada diri Salomo sebagaimana yang ditulis di 
dalam 1Raja-raja 10. Sedemikian terkenal hikmat yang ada pada dirinya sehingga berita tersebut tersiar 
sampai  ke  negeri  Syeba. Berita ini membuat ratu dari negeri tersebut datang ke Yerusalem untuk  
membuktikan sendiri kebenarannya. Ketika ia melihat kemampuan Salomo di dalam mengatur perilaku 
para pegawainya serta tata cara ibadah di dalam rumah Allah maka sang ratu mengakui bahwa hikmat 
yang besar ada pada diri Salomo. Dengan kata lain, orang yang berhikmat tidak usah membanggakan 
dirinya, namun kehidupannyalah yang akan membuktikan besarnya hikmat Allah yang ada pada dirinya.

Aku bersyukur oleh karena rahmat-Mu Engkau telah menyertai dan menuntun hidupku di sepanjang 
hari ini. Dengan �irman-Mu Engkau telah menunjukkan jalan-jalan yang harus kutempuh di dalam 
hidupku.  Dengan  Roh-Mu  Engkau  telah  menjaga  langkah  kakiku  agar  tidak  menyimpang  dari  
jalan-jalan-Mu  itu.  Melalui  penyertaan-Mu  Engkau  telah  memberkati  diriku  di  setiap  hal yang 
kukerjakan. Tuhan, sungguh besar kebaikan-Mu bagi diriku. Aku bersyukur dan memanjatkan doaku ini 
di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang limpah dengan kasih setia. Amin.



Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau 
menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau, yang menjadi keper-
cayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. (Mazmur 65:6)

Apabila Injil yang sejati mengantar orang kepada anugerah Allah maka injil yang palsu akan 
mengagung-agungkan upaya manusia dalam memperoleh keselamatan. Bahwasanya manusia 
diselamatkan dari dosa dan hukuman dosa oleh anugerah Allah dan bukan karena usahanya sendiri 
itulah yang menjadi inti dari berita Injil yang sejati. Sedangkan injil yang palsu mengajar bahwa manusia 
dapat menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik, sehingga mereka tidak memerlukan anugerah 
Allah. Kewaspadaan terhadap injil yang palsu ini tidaklah boleh dipandang remeh sebab Injil yang telah 
diputarbalikkan itu dapat mengakibatkan kita berbalik dari Kristus yang telah menyelamatkan kita. 

Kalau   kita  diselamatkan  dari  hukuman  dosa  oleh karena anugerah Allah, masih perlukah kita 
melakukan kebaikan? Mengapa demikian?

Tuhan, aku sadar bahwa dengan anugerah-Mu Engkau menyelamatkan diriku dari hidup yang penuh 
dengan dosa, dan memerdekakan diriku dari hukuman dosa. Semua itu bukan karena aku orang yang 
baik dan yang melakukan kebaikan, tetapi karena anugerah-Mu yang mulia. Tuhan, tolonglah diriku 
untuk senantiasa bersikap waspada terhadap injil lain yang akan menyeret diriku untuk berbalik dari 
pada-Mu, dan beranggapan bahwa aku dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan amal dan ibadahku. 
Tolonglah diriku agar di dalam kerendahan hati aku hidup berbuat baik sebagai ucapan syukurku 
kepada anugerah-Mu.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

LEKSIONARI:      Galatia 1        Amsal 12        1Raja-raja 5-6

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

12 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-8-

BACAAN ALKITAB: Galatia 1:6, 7

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Peringatan terhadap bahaya dari injil yang palsu ini dikemukakan di Galatia 1. Di situ rasul Paulus 
menjelaskan tentang adanya dua Injil, yaitu Injil yang sejati, dan Injil yang telah diputarbalikkan. Apabila 
Injil yang sejati, yaitu Injil Kristus, mengungkapkan bahwa hanya karena kasih karunia atau anugerah 
kita diselamatkan, maka injil yang lain atau injil yang palsu mengajar bahwa orang dapat diselamatkan 
karena melakukan peraturan-peraturan Taurat. Terhadap injil yang seperti itu kita harus bersikap 
waspada sebab ia akan menyesatkan dan mengacaukan iman kita. Alhasil, bukannya membawa kita 
semakin dekat dengan Kristus injil yang palsu itu akan membujuk kita untuk meninggalkan Dia.

Tuhan, ajarlah diriku untuk meneladani jejak-Mu, yaitu dengan tidak hidup hanya memikirkan diriku 
sendiri, namun hidup menjadi berkat bagi sesamaku manusia. Sebab hanya dengan demikian barulah 
hidupku akan memuliakan nama-Mu. Tuntunlah diriku di sepanjang hari ini dengan Roh-Mu agar 
apapun yang kulakukan menjadi berhasil serta berkenan di hati-Mu. Ubahlah hatiku agar semakin 
bertambah serupa dengan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Teladan dari kasih yang 
sejati, aku berdoa. Amin.

7 Bangkitlah, TUHAN, …  ya Engkau yang telah memerintahkan penghaki-
man! 8 Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, … 10 
Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang 
benar, Engkau, yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. 
(Mazmur 7:7, 8, 10)

26  Dalam  takut  akan  TUHAN  ada  ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi 
anak-anak-Nya. 27 Takut akan TUHAN adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari 
jerat maut. (Amsal 14:26, 27)

Tuhan, ajarlah diriku untuk senantiasa hidup di dalam takut kepada-Mu, sebab Engkau layak 
menerima hormat dan pengagunganku. Dengan menghargai tuntunan �irman-Mu aku akan hidup 
dalam ketenteraman dan terlindungi dari kesesatan. Dengan menaati sabda-Mu aku akan dapat 
hidup berbahagia dan terhindarkan dari jerat dosa yang menghancurkan hidupku. Aku sungguh 
bersyukur karena Engkau bersedia menuntun hidupku dengan terang �irman-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

14 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-15-

BACAAN ALKITAB: Amsal 14:26, 27

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bapa  yang  penuh dengan belas kasihan, kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam 
kemurahan-Mu. Penuhilah hatiku dengan sukacita-Mu agar dengan demikian orang-orang di 
sekitarku dapat melihat betapa besar anugerah-Mu. Dengan demikian maka merekapun akan 
datang kepada-Mu untuk mengalami rahmat-Mu seperti yang telah kualami di dalam hidupku. Ya 
Tuhan, jadikanlah diriku saksi dari betapa besarnya kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan yang limpah dengan anugerah, aku berdoa. Amin.



Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-
ketetapan-Mu kepadaku. (Mazmur 119:135)

24 Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. 27 
Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang 
berharga. (Amsal 12:24, 27)

Bapa surgawi, aku menyadari bahwa hidupku adalah karena anugerah-Mu, dan apa yang kumiliki 
adalah berasal dari pada-Mu. Itu sebabnya ajarlah diriku untuk mengerjakan tugas-tugasku secara 
bertanggung  jawab,  dan  melaksanakan  kewajibanku  dengan  rajin.  Karena  hanya  dengan  
menyambut anugerah-Mu sebagaimana yang seharusnya dan tidak mengisi hidupku dengan 
bermalas-malasan maka barulah aku akan dapat hidup dengan memuliakan nama-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

12 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-9-

BACAAN ALKITAB: Amsal 12:24, 27

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini aku datang kepada-Mu, ya Tuhan yang mahabaik. Aku menyerahkan semua tugas 
yang harus kukerjakan hari ini ke dalam tangan pertolongan-Mu. Sanggupkan diriku untuk mampu 
mengatasi semua tantangan dan berikan kepadaku hikmat agar aku sanggup membuat 
keputusan-keputusan yang benar serta menyenangkan hati-Mu. Pakailah hidupku menjadi berkat 
bagi orang-orang di sekitarku dan menjadi alat yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

1 Marilah kita bersorak-sorai untuk TUHAN, … 3 Sebab TUHAN adalah 
Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala allah. 
(Mazmur 95:1, 3)

Melalui pengorbanan-Nya di kayu salib Kristus menanggung kutuk yang seharusnya menimpa diri kita, 
sehingga olehnya kita dibebaskan dari hukuman dosa. Sebagai orang yang berdosa kita tidak akan 
mampu melakukan seluruh perintah Tuhan secara sempurna. Sedangkan orang yang tidak menaati  
perintah  Tuhan  akan mengalami hukuman. Dengan kata lain, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang 
berdosa tidak akan mampu membebaskan yang bersangkutan dari kutuk atau hukuman dosa. Namun 
Kristus di dalam kasih-Nya telah rela menanggung hukuman tersebut pada diri-Nya sendiri di kayu 
salib. Sehingga dengan demikian kita ditebus dan dibebaskan-Nya dari kutuk dosa dan menerima 
anugerah keselamatan. 

Mengapa   manusia   tidak   mampu   menyelamatkan   dirinya   sendiri   dari   hukuman   dosa?  Apakah  
yang diperlukan manusia untuk mengalami keselamatan tersebut?

Tuhan, melalui pengorbanan-Mu Engkau telah menebus serta memerdekakan diriku dari kutuk dan 
hukuman  dosa. Anugerah-Mu menyanggupkan diriku untuk memandang hari esok dengan penuh 
pengharapan. Sebab Engkau menghapuskan masa laluku yang kelam dan membuka lembaran yang baru 
bagi   hidupku.   Tolonglah   diriku   agar   mampu   mengisi    hidupku   secara   bertanggung   jawab,  
menyenangkan hati-Mu dan membagikan kasih-Mu kepada orang-orang yang belum mengenalnya. 

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

LEKSIONARI:      Galatia 3        Amsal 14         1Raja-raja 9-10

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

14 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-14-

BACAAN ALKITAB: Galatia 3:10, 13

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Rasul Paulus menjelaskan pengorbanan Kristus ini di dalam Galatia 3. Di situ ia mengutip �irman Tuhan 
di dalam Ulangan 27 dan menulis: “Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang 
tertulis dalam kitab hukum Taurat.” Melaluinya Paulus menegaskan bahwa tidak seorangpun manusia 
berdosa yang akan luput dari kutuk atau hukuman. Kemudian ia mengutip �irman Tuhan di dalam 
Ulangan 21 dan menulis: “Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!” Melaluinya Paulus 
menjelaskan bahwa dengan pengorbanan-Nya di kayu salib Yesus telah menebus kita dari hukuman 
dosa. Yaitu dengan menanggungnya pada diri-Nya sendiri sehingga kita diselamatkan dari hukuman. 

Mengawali hari ini kembali aku mengucap syukur kepada-Mu untuk semua kebaikan-Mu yang telah 
kualami di dalam hidupku. Aku percaya Engkau yang telah memulai karya yang indah di dalam hidupku, 
yaitu dengan menyelamatkan aku, akan meneruskannya sampai sempurna. Oleh sebab itu bentuklah 
hidupku agar semakin menjadi serupa dengan hati-Mu. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini 
dengan keberhasilan, dan jauhkanlah diriku dari pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamatku, aku berdoa. Amin.



5 Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembah-
kanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus! 6 Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur 
hidup Ia murah hati; sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. 
(Mazmur 30:5, 6)

Kemampuan  untuk  menjalin  relasi  sangatlah  penting,  sebab  keterampilan tersebut akan 
menentukan keberhasilan kita. Tidak jarang terjadi orang yang pandai namun karena tidak mampu 
menjalin relasi yang baik dengan orang lain maka keberhasilan yang ia peroleh bersifat terbatas. 
Sebab tanpa relasi yang baik dengan orang lain maka berarti yang bersangkutan harus bekerja 
sendiri. Ia tidak dapat mendayagunakan kemampuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. 
Memang adalah lebih mudah untuk bekerja sendiri, sebab dengan demikian tidak diperlukan 
usaha untuk menjalin relasi. Namun hanya melalui kerja sama dengan orang lain sajalah kita akan 
mencapai hasil yang lebih besar. 

Apakah Anda memiliki kesulitan untuk menjalin relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar Anda? 
Apakah yang harus Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? 

Tuhan, aku bersyukur karena Engkau telah memberi contoh tentang pentingnya relasi yang baik, yaitu 
dengan rela mengorbankan diri-Mu di kayu salib demi memulihkan relasiku dengan Allah Bapa. Melalui 
hidup yang diperdamaikan dengan diri-Mu itulah aku dapat berdamai dengan diriku sendiri dan dengan 
sesamaku. Tuhan, tolonglah diriku dan berikan kepadaku hikmat agar aku dapat mengembangkan 
relasi  yang  sehat  dengan  orang-orang di sekitarku. Sehingga bukan saja hidupku dapat semakin 
maksimal tetapi aku juga dapat menjadi saluran berkat-Mu kepada sesamaku.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

DOA SYAFAAT: berdoa untuk orang-orang yang sedang memerlukan dukungan doa Anda

12 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-10-

BACAAN ALKITAB: 1Raja-raja 5:5, 6

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kemampuan untuk menjalin relasi yang baik itulah yang ada pada diri Salomo sebagaimana yang 
dicatat dalam 1Raja-raja 5. Sebagai seorang raja yang masih muda ia meneruskan relasi yang baik 
yang telah terjalin antara ayahnya, yaitu raja Daud, dengan Hiram, raja Sidon. Alhasil, relasi yang 
baik yang ia jalin dengan raja Sidon ini mengakibatkan Salomo memperoleh bantuan dari raja 
Hiram, baik dalam bentuk kayu aras dari gunung Libanon maupun tenaga kerja untuk menebang 
pohon-pohon aras tersebut. Kemampuan dirinya untuk menjalin relasi dengan orang lain telah 
mengakibatkan Salomo memperoleh keberhasilan yang lebih besar daripada bila ia bekerja 
dengan kemampuannya sendiri. 

Aku bersyukur untuk kasih setia-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Dengan penuh kasih 
Engkau telah menuntun diriku untuk hidup di jalan-jalan-Mu. Dengan setia Engkau telah menyertai 
hidupku di setiap keadaan sehingga damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah di dalam hatiku. Tuhan, aku 
berterima kasih untuk anugerah-Mu yang sangat besar itu. Sekarang kembali aku menyerahkan 
hidupku dan masa depanku ke dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Teladan yang sempurna dari ketaatan kepada kehendak Allah Bapa, aku berdoa. Amin.

Bersukacitalah dalam TUHAN dan bersorak-soraklah, hai orang-orang 
benar; bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur! (Mazmur 32:11)

Doa   yang   berkenan   kepada   Allah   adalah   doa  yang  didasarkan  pada  iman  kepada  Allah  dan 
kerendahan  hati di hadapan-Nya. Karena pada dasarnya doa merupakan ungkapan dari iman dan 
kerendahan hati. Iman, yaitu percaya bahwa Allah adalah pribadi yang kuasa, hikmat, kasih dan 
kesetiaan-Nya tidak terbatas. Kerendahan hati, yaitu kesadaran bahwa di hadapan Allah yang tidak 
terbatas itu kita adalah makhluk yang terbatas. Tanpa dilandaskan di atas iman dan kerendahan hati 
tersebut maka doa yang dipanjatkan seseorang hanyalah kata-kata kosong belaka. Seindah apapun 
kalimat doa yang diucapkannya sesungguhnya itu hanyalah untaian kata-kata yang bukan merupakan 
doa yang bermakna.  

Sudahkah doa Anda berkenan kepada Allah? Apakah dasar dari jawaban Anda tersebut?

Tuhan, Engkau mahamulia dan mahaagung, sedangkan aku adalah manusia yang hina dan terbatas. 
Namun di dalam anugerah-Mu Engkau bersedia menerima diriku secara apa adanya. Anugerah-Mu itu 
telah mengangkat harkat hidupku, dari kesia-siaan menjadi berharga di mata-Mu. Sesungguhnya 
hidupku ini hanyalah karena kemurahan-Mu belaka. Oleh karena itu, ampunilah diriku apabila aku 
masih suka membanggakan diriku sendiri dan tidak hidup di dalam kerendahan hati di hadapan-Mu. 
Tuhan, tolonglah diriku.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

DOA SYAFAAT: berdoa untuk orang-orang yang sedang memerlukan dukungan doa Anda

13 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-13-

BACAAN ALKITAB: 1Raja-raja 8:27, 28

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Doa yang berkenan di hadapan Allah itulah yang dipanjatkan Salomo sebagaimana yang dicatat di dalam 
1Raja-raja 8. Di situ Ia menyatakan imannya kepada Allah dengan berkata bahwa langit yang mengatasi  
segala  langitpun  tidak  dapat memuat Allah.  Artinya Allah adalah pribadi yang mahabesar dan tidak 
terbatas. Salomo juga mengungkapkan kerendahan hatinya dengan berkata bahwa rumah yang ia 
dirikan bagi Allah sangatlah terbatas, sehingga tidak dapat memuat Allah yang mahabesar. Dilandaskan 
pada iman dan kerendahan hati tersebut Salomo memohon agar Allah mendengarkan doa yang ia 
panjatkan. Doa yang seperti itulah yang berkenan kepada Allah.

Aku berterima kasih karena di dalam segala kekuranganku Engkau dengan kasih setia-Mu bersedia 
menyertai diriku di sepanjang hari ini. Di setiap langkah yang harus kuambil Engkau dengan penuh 
kasih dan kesabaran telah membimbing diriku. Terima kasih untuk Roh-Mu yang selalu menuntun dan 
memampukan diriku untuk mengatasi setiap persoalan yang kuhadapi di dalam hidupku. Aku percaya 
bahwa Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan yang setia, aku berdoa dan menyerahkan hidupku. Amin.



Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagi-Mu, juga 
jiwaku yang telah Kaubebaskan. (Mazmur 71:23)

Allah  membenarkan  diri kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, namun karena 
anugerah-Nya yang kita sambut dengan iman dalam Yesus Kristus. Bukan berarti dengan demikian 
maka kita tidak perlu melakukan kebaikan. Justru sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah kita 
harus melakukan kebaikan, yaitu dengan menaati perintah-perintah-Nya. Namun kita perlu menyadari 
bahwa perbuatan baik yang kita lakukan adalah jauh dari sempurna, sehingga tidak akan mampu 
menjadikan  diri  kita  sebagai  orang  yang  benar  di  hadapan  Allah.  Hanya  karena Kristus telah 
mengorbankan diri-Nya bagi kita dan anugerah di dalam pengorbanan-Nya tersebut kita sambut dengan 
iman maka kita dibenarkan-Nya.

Mengapa para pengikut Kristus harus melakukan kebaikan? Sudahkah Anda melakukannya? 

Tuhan, aku sadar bahwa semua orang memerlukan anugerah-Mu. Sebab sesungguhnya kebaikan apapun 
yang dilakukan oleh manusia tidak akan membuat yang bersangkutan dibenarkan di hadapan-Mu. Hanya 
karena anugerah di dalam pengorbanan-Mu di kayu salib maka manusia yang berdosa dibenarkan dan 
diselamatkan. Anugerah yang harus disambut dengan iman dan disyukuri dengan berbuat baik sesuai dengan 
�irman-Mu. Aku bersyukur untuk anugerah-Mu yang mulia dan yang membenarkan diriku itu.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

PUJIAN KEPADA TUHAN: memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang Anda pilih sendiri.

LEKSIONARI:      Galatia 2       Amsal 13        1Raja-raja 7-8

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

13 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-11-

BACAAN ALKITAB: Galatia 2:16, 21

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prinsip yang sangat penting ini berkali-kali ditegaskan oleh rasul Paulus di dalam Galatia 2. Ia menulis 
karena ada beberapa orang yang mengajar jemaat di Galatia bahwa iman kepada Kristus saja tidak 
cukup untuk membuat orang dibenarkan di hadapan Allah. Mereka berkata bahwa untuk itu orang 
harus menaati hukum Taurat. Oleh sebab itu Paulus menulis: “Sebab sekiranya ada kebenaran oleh 
hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus.” Singkat kata, perbuatan baik oleh karena menaati 
hukum Taurat tidak akan membenarkan manusia. Namun anugerah Allah di dalam pengorbanan Kristus 
di kayu salib yang kita sambut di dalam imanlah yang akan membenarkan hidup kita di hadapan-Nya.

Aku menyerahkan hidupku di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku agar dapat menjadi 
kepanjangan  tangan-Mu  dalam  berbuat  baik  kepada  sesamaku.  Tolonglah diriku untuk tidak hidup 
memikirkan diri sendiri ataupun terperangkap di dalam keinginan untuk memperoleh pujian dari manusia. 
Sebab sesungguhnya Engkaulah teladan dari kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan bagi-Mulah 
segala pujian serta hormat patut diberikan. Tuhan, lindungilah diriku daripada yang jahat dan berkatilah aku 
dengan keberhasilan di dalam semua yang kukerjakan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada TUHAN, Allahmu! Biarlah 
semua orang yang di sekeliling-Nya menyampaikan persembahan kepada 
Dia yang ditakuti. (Mazmur 76:12)

Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. 
(Amsal 13:4)

Tuhan, Engkau mengajar diriku agar memiliki keinginan yang luhur, yaitu hidup yang bermakna 
dan memuliakan nama-Mu. Aku menyadari bahwa berkeinginan untuk melakukan kebaikan saja 
tidaklah cukup apabila hal tersebut tidak diwujudkan di dalam tindakan. Oleh sebab itu tolonglah 
diriku  agar  bukan saja memiliki cita-cita yang mulia namun juga tekad dan kerajinan untuk 
mewujudkannya di dalam tindakan. Mampukan diriku untuk mengerjakan apa yang seharusnya 
menjadi tanggung jawabku dengan sebaik-baiknya.

PENGANTAR IBADAH

WAKTU TEDUH: meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit).

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).

13 JUNI 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-12-

BACAAN ALKITAB: Amsal 13:4

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bimbinglah aku di sepanjang hari ini untuk selalu hidup selaras dengan �irman-Mu. Berikan 
kepadaku  hikmat  dan  pengertian  agar  aku  mampu  mengambil  keputusan-keputusan  yang 
berkenan  kepada-Mu. Kiranya hidupku mencerminkan hati-Mu sehingga orang yang belum 
mengenal diri-Mu akan datang kepada anugerah-Mu oleh karena kesaksian hidupku. Dengan 
demikian aku akan dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitarku. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Penolong hidupku, aku berdoa. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan
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