
 

 

 

Di dalam file ini ada 2 jenis materi Ibadah Harian yaitu yang menggunakan Font 

yang lebih besar jumlah halamannya lebih banyak daripada font yang ukurannya 

lebih kecil. Keduanya memiliki isi yang sama, yang berbeda hanya ukuran font. 

Oleh karena itu, Bapak ibu tidak perlu mencetak keduanya tetapi silahkan 

memilih salah satu saja sesuai dengan keperluan bapak/ibu. 

 

 

 

 

 



Langkah-langkah Mencetak dan menjilid booklet Ibadah Harian 

1. Download Acrobat Reader pada computer 

2. Tekan Ctrl+P atau klik icon printer 

3. Klik page setup, klik paper size 

4. Klik manage custom size … 

5. Pilih ukuran kertas Folio/HVS/F4 

6. Pilih Landscape 

7. Pilih Page pada halaman yang akan dicetak, ketik 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 untuk font besar dan 25, 

27, 29, 31, 33, 35 untuk font kecil 

8. Pilih print 

9. Setelah selesai selanjutnya balikkan kertas dan masukkan ke tempat kertas 

10. Tekan Ctrl+P atau klik icon printer 

11. Klik page setup, klik paper size 

12. Klik manage custome size … 

13. Pilih ukuran kertas Folio/HVS/F4 

14. Pilih Landscape 

15. Pilih Page pada halaman yang akan dicetak, ketik 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 untuk font besar dan 26, 

28, 30, 32, 34, 36 untuk font kecil 

16. Pilih print 

17. Urutkan bahan IH yang telah dicetak berdasarkan no halaman 

18. Lipat materi tersebut di tengah dan jilid materinya. 

 



 

 

 

 

FONT BESAR 











































 

 

 

 

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 
mendekatkan 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 penerapannya. 

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.

IH
IBADAH HARIAN

EDISI 12 - 18 AGUSTUS



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.]

1

DOA MEMOHON RAHMAT TUHAN

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

27 Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan! 
Biarlah mereka tetap berkata: “Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan 
hamba-Nya!” 28 Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau 
sepanjang hari. (Mazmur 35:27, 28)

Pengikut Kristus bukanlah orang yang berlidah tajam namun lembut terhadap sesama, dan bukan 
bertelinga tumpul namun tajam terhadap �irman-Nya. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kita 
demikian pula kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk di dalamnya, yaitu menghibur 
mereka yang lemah dan menguatkan mereka yang sedang berputus asa. Suatu tugas yang tidak mudah 
sebab adakalanya kita sendiri merasa lemah dan tak berdaya. Oleh karena itu, agar kita sanggup 
memenuhi panggilan yang mulia ini kita perlu senantiasa membuka telinga kita terhadap �irman-Nya 
yang meneguhkan hati kita. Sehingga dengan lidah yang lembut kita dapat meneguhkan hati sesama 
kita.

Apakah Anda berlidah tajam dan bertelinga tumpul, atau sebaliknya berlidah lembut dan bertelinga 
tajam? Apakah buktinya?

Aku bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, untuk karya-Mu yang indah dan ajaib di dalam hidupku. Dengan 
anugerah-Mu Engkau telah menyelamatkan diriku dari dosa dan kebinasaan. Dengan �irman-Mu 
Engkau membentuk diriku agar menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Sehingga pikiran, perasaan dan 
perbuatanku mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Dengan demikian kata-kataku meneguhkan 
mereka yang lemah dan menghibur mereka yang sedang berputus asa. Melaluinya aku dapat menuntun 
orang untuk datang kepada diri-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

18 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-22-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 50:4, 5

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya untuk memiliki telinga yang tajam dan lidah yang lembut inilah yang dikemukakan Allah 
melalui nubuatan seperti yang dicatat di dalam Yesaya 50. Di situ Allah menubuatkan tentang Mesias 
yang dikatakan-Nya sebagai pribadi yang memiliki lidah seorang murid supaya dengan perkataan-Nya 
Ia dapat memberikan semangat yang baru bagi mereka yang letih lesu. Itulah lidah yang lembut dan 
bukan tajam. Di samping itu Ia juga memiliki pendengaran yang tajam untuk mendengar seperti seorang 
murid. Sikap yang seperti itu pulalah yang harus ada di dalam diri kita, yaitu bertelinga tajam terhadap 
tuntunan Tuhan dan berlidah lembut terhadap sesama.

Aku berterima kasih kepada-Mu untuk hari ini yang telah kulalui bersama dengan diri-Mu. Di setiap 
keadaan Engkau tidak pernah membiarkan aku berjalan seorang diri. Dengan kesetiaan dan 
keadilan-Mu Engkau selalu membela dan melindungi diriku. Engkau menuntun diriku agar senantiasa 
berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tuhan, berkatilah semua yang telah kukerjakan pada hari ini dengan 
keberhasilan. Aku mempercayakan hari-hari yang ada di hadapanku ke dalam kemurahan-Mu. Aku 
yakin rencana-Mu indah bagi hidupku, dan tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhanku, aku memanjatkan doaku ini. Amin.



Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah! Betapa besar jumlahnya! 
(Mazmur 139:17)

Sebaliknya   dari    sekadar    memprioritaskan    harta    jasmaniah,    orang    yang    berhikmat   akan  
memprioritaskan harta rohaniah yang akan mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Semua orang yang 
mampu berpikir dengan jernih tidak akan bersedia menukarkan berlian yang ia miliki dengan pecahan 
kaca,  karena  nilai  keduanya  jauh  berbeda.  Demikian  juga  seorang yang berhikmat tidak akan 
mengorbankan harta rohaniah yang bersifat abadi dengan kekayaan jasmaniah yang bersifat sementara. 
Oleh   karena   itu,   sebaliknya   dari   mengutamakan   harta   jasmaniah,   yang   bersangkutan   akan  
mendahulukan harta rohaniah yang abadi dan mulia.

Sudah tepatkah prioritas kehidupan Anda? Mengapa demikian?

Tuhan, aku bersyukur karena Engkau mengajar diriku untuk memiliki hidup yang bermakna dan tidak 
sia-sia. Untuk itu Engkau membimbing diriku agar mendahulukan diri-Mu lebih daripada yang lain, 
serta tidak memprioritaskan kekayaan duniawi tetapi harta yang rohani. Sebab sesungguhnya Engkau 
lebih mulia daripada segala sesuatu, dan bila aku menjadi milik-Mu maka akupun memiliki segala yang 
kuperlukan bagi hidupku. Apabila kekayaan duniawi tidak abadi maka harta yang rohani kekal untuk 
selama-lamanya.

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:       1Timotius 6        Mazmur 42         Yesaya 37-38

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

12 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-2-

BACAAN ALKITAB: 1Timotius 6:10, 11

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prioritas yang benar dalam kehidupan ini dikemukakan rasul Paulus kepada Timotius dan dicatat di 
dalam 1Timotius 6. Ia berkata bahwa oleh sebab “memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang 
dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.” Oleh sebab itu ia menasihati Timotius 
agar menjauhi sikap memprioritaskan harta jasmaniah tersebut. Sebaliknya, ia menyuruh agar Timotius 
mendahulukan harta rohaniah, yaitu dengan berkata: “Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, 
kesabaran  dan  kelembutan.”  Berarti,  orang  yang  berhikmat  tidak  akan memprioritaskan harta 
jasmaniah namun kekayaan rohaniah yang bersifat abadi.

Aku berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepadaku pada hari ini. Tuntunlah 
diriku di jalan-Mu yang benar, dan sertailah diriku di setiap waktu. Karena sesungguhnya Engkau adalah 
Gembala  yang  baik  yang  memelihara  jiwaku.  Tidak  pernah  Engkau membiarkan diriku namun 
senantiasa mencukupi hidupku dengan kebaikan-Mu. Limpahilah hatiku dengan damai sejahtera-Mu 
sebab kepada-Mulah aku berharap. Pakailah diriku menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu di 
manapun diriku berada. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

16 Punya-Mulah siang, punya-Mulah juga malam. Engkaulah yang 
menaruh benda penerang dan matahari. 17 Engkaulah yang menetapkan 
segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan Engkaulah yang 
membuat-Nya. (Mazmur 74:16, 17)

1 Nyanyian. Mazmur bani Korah. 2 Besarlah TUHAN dan sangat terpuji di kota Allah kita! 3 
Gunung-Nya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi; gunung 
Sion itu, jauh di sebelah utara, kota Raja Besar. 4 Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan 
diri-Nya sebagai benteng. 5 Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama 
berjalan  maju; 6  demi  mereka  melihatnya,  mereka  tercengang-cengang,  terkejut,  lalu  lari 
kebingungan. (Mazmur 48:1-6)

Ya Tuhan, aku memuji nama-Mu sebab Engkaulah Allah yang mahabesar, dan keagungan-Mu 
mengatasi semua yang ada di alam semesta ini. Di dalam hadirat-Mu yang kudus terdapat sukacita 
yang berlimpah-limpah. Nama-Mu termasyhur di antara raja-raja dan merupakan perlindungan 
yang kokoh bagi umat-Mu. Semua lawan-Mu telah Kaubuat tercengang dan terkejut sehingga lari 
ketakutan dalam kebingungan. Oleh karena itu aku senantiasa berlindung pada-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

18 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-21-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 48:1-6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Saat ini kembali aku menaikkan ucapan syukurku kepada-Mu. Sebab Engkau telah memimpin dan 
menyertai hidupku sampai kepada saat ini. Dengan Roh-Mu Engkau menuntun diriku untuk 
melangkah di dalam kebenaran �irman-Mu. Kasih setia-Mu selalu tersedia bagi diriku. Engkau 
senantiasa menyertai diriku dan tidak pernah membiarkan aku berjalan seorang diri. Kepada-Mu, 
ya Tuhan, aku menaruhkan harapanku. Limpahilah hidupku dengan kemurahan dan berkat-Mu. Di 
dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku menaikkan doa permohonanku. Amin.



Tuhan adalah Raja! Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau 
bersukacita! (Mazmur 97:1)

2 Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya 
Allah. 3 Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat 
Allah? (Mazmur 42:2, 3)

Tuhan, jiwaku merindukan diri-Mu melebihi siapapun dan apapun yang ada di dunia ini. Karena 
Engkaulah  sungai  kehidupan  yang  senantiasa  menyegarkan hidupku. Tidak ada yang dapat 
kuandalkan dan kuharapkan selain diri-Mu, ya Tuhan. Di saat semua yang ada di sekitarku 
berubah, kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Hanya pada-Mu aku mendapatkan damai 
sejahtera, dan dekat dengan diri-Mu hatiku merasa tenang. Oleh sebab itu aku mengucap syukur 
kepada-Mu karena Engkau layak menerima pujian dan hormatku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

12 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-3-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 42:2, 3

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku memohon penyertaan-Mu dalam menjalani kehidupanku di sepanjang hari yang sedang 
kulewati ini. Peganglah hidupku dengan tangan-Mu yang kuat dan setia itu. Naungilah diriku 
dengan kemurahan-Mu, jangan biarkan aku terjerumus ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah 
diriku daripada yang jahat. Di dalam segala keadaan penuhilah diriku dengan hikmat-Mu agar 
supaya  aku  dapat  membuat  keputusan-keputusan  yang  benar  dan yang berkenan kepada-Mu. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

12 Tetapi semua orang yang berlindung pada-Mu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-la-
manya, karena Engkau menaungi mereka; dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasi-
hi nama-Mu. 13 Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan; Engkau memagari dia dengan 
anugerah-Mu seperti perisai. (Mazmur 5:12, 13)

Orang yang beriman akan memandang masa depan dengan penuh pengharapan dan mengisi masa kini 
dengan penuh kebaikan. Antara bagaimana kita memandang masa depan serta bagaimana kita mengisi 
kehidupan di masa kini memang terkait secara erat. Apabila orang memandang masa depan dengan rasa 
putus asa, maka ia akan mengisi kehidupannya di masa kini dengan kesia-siaan. Sebaliknya, apabila ia 
menghadapi hari esok secara optimis, maka ia akan mengisi waktunya di masa sekarang dengan hal-hal 
yang berguna. Oleh karena itu, apabila kita memandang masa depan dengan iman yang tertuju kepada 
Tuhan, maka kitapun akan mengisi kehidupan kita di masa kini dengan penuh kebaikan.

Sudahkah Anda memandang masa depan dengan penuh pengharapan dan mengisi masa kini dengan 
penuh kebaikan? Apakah buktinya?

Ya Tuhan, aku bersyukur karena dengan anugerah-Mu Engkau telah membebaskan diriku dari masa laluku 
yang kelam. Dengan kasih-Mu Engkau menjamin masa depan yang indah bagi diriku. Dengan kesetiaan-Mu 
Engkau menyertai hidupku di masa kini dan masa yang akan datang. Oleh sebab itu aku dapat menjalani 
kehidupanku dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kasih setia-Mu memungkinkan aku untuk menatap 
hari esok dengan penuh pengharapan kepada-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:      Titus 2      Mazmur 48       Yesaya 49-50

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

18 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-20-

BACAAN ALKITAB: Titus 2:12-14

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya untuk memandang masa depan dan mengisi waktu di masa kini dengan benar itulah yang 
dikemukakan rasul Paulus di dalam Titus 2. Di situ ia menulis bahwa sementara pengikut Kristus 
menantikan penggenapan dari pengharapan mereka yang penuh bahagia maka mereka haruslah hidup 
dengan rajin berbuat baik. Berarti sebagai orang yang beriman mereka hidup secara optimis karena 
meyakini bahwa Tuhan telah menyediakan bagi mereka masa depan yang penuh bahagia. Di saat yang 
sama, mereka juga tidak akan menyia-nyiakan waktu yang mereka miliki di masa kini. Namun mereka 
akan mengisinya dengan penuh kebaikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki bagi umat-Nya.

Mengawali hari ini kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku agar aku 
sanggup mengisi hidupku dengan kebaikan dan bukan dengan kesia-siaan. Jangan biarkan aku terjerumus ke 
dalam pencobaan dan lindungilah diriku daripada yang jahat. Pakailah diriku menjadi saluran kasih-Mu bagi 
orang-orang di sekitarku, sehingga dengan demikian hidupku memuliakan nama-Mu. Berkatilah semua yang 
akan kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, 
aku berdoa. Amin.

Doa Bapa Kami



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

Bermazmurlah bagi Tuhan, yang bersemayam di Sion, beritakanlah 
perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa. (Mazmur 9:12)

Di kala masalah datang mengejar diri kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berlari kepada 
Tuhan untuk memperoleh pertolongan-Nya. Memang hidup ini tidak bebas dari masalah. Tanpa kita 
undangpun masalah dapat datang dalam hidup kita. Ketika kita menyadari bahwa besarnya masalah 
tersebut melampaui kemampuan kita untuk mengatasinya maka rasa panik dapat menguasai hati kita. 
Di dalam situasi seperti itu, sebaliknya dari mencari pertolongan kepada siapapun juga, hal pertama 
yang harus kita lakukan adalah berlari kepada Tuhan. Kasih, kuasa dan kesetiaan-Nya tidak terbatas, 
sehingga orang yang berharap kepada-Nya tidak akan pernah dikecewakan-Nya.

Selama  ini  ketika   masalah  datang  mendesak,  kepada  siapakah Anda datang berlari? Mengapa 
demikian?

Ya Tuhan, Engkaulah penguasa alam semesta yang bertahta untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak 
terbatas sehingga tidak ada perkara yang mustahil bagi diri-Mu. Engkau berdaulat dan mengatur segala 
perkara menurut kehendak-Mu. Kepada-Mu aku menaruhkan harapan dan tak pernah Engkau 
mengecewakan diriku. Kasih setia-Mu melampaui segala sesuatu sehingga Engkau dapat diandalkan di 
segala waktu. Sebesar apapun persoalan yang kuhadapi aku percaya Engkau senantiasa sanggup 
menyediakan jalan keluar bagi 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

12 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-4-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 37:14-17

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Sikap mendahulukan Tuhan itulah yang dilakukan oleh raja Hizkia sebagaimana yang dicatat di dalam 
Yesaya 37. Di saat itu ia menerima surat ancaman dari Sanherib, raja Asyur. Di dalam situasi seperti itu, 
hal pertama yang ia lakukan adalah pergi ke rumah Tuhan, membentangkan surat itu di hadapan Tuhan 
dan berdoa kepada-Nya. Hizkia berkata bahwa Allah adalah pribadi yang mahakuasa, dan ia memohon 
agar Tuhan menyendengkan telinga serta membuka mata-Nya terhadap ancaman yang sedang dialami 
oleh   umat-Nya.    Suatu    tindakan    yang    tidak    sia-sia.    Sebab    Tuhan    menjawabnya    dengan    
memporak-porandakan  tentara Sanherib. Singkat kata, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah 
sia-sia.

Aku bersyukur kepada-Mu untuk hari ini yang kujalani di dalam kasih-Mu. Tak henti-hentinya Engkau 
memberkati diriku dengan kebaikan-Mu. Di saat aku tidak tahu jalan mana yang harus kutempuh, 
Engkau selalu menunjukkan arah yang benar bagi diriku. Di saat aku tidak berdaya, dengan tangan-Mu 
yang kuat Engkau menopang dan menolong diriku. Ya Tuhan, aku menyerahkan hari-hari yang ada di 
hadapanku ke dalam tangan-Mu. Genapilah rancangan-Mu yang indah itu dalam hidupku. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku yang baik, aku berdoa. Amin.

76 Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji 
yang Kauucapkan kepada hamba-Mu. 77 Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, 
supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. (Mazmur 119:76, 77)

Allah sanggup memakai semua perkara, termasuk masa yang sukar untuk mendatangkan kebaikan bagi 
umat-Nya. Pada umumnya orang merasa enggan untuk mengalami penderitaan dan ketidaknyamanan 
di dalam hidupnya. Yang ia harapkan adalah bahwa semua yang ia alami terasa menyenangkan dan 
seperti yang ia inginkan. Sehingga ketika dirinya menghadapi situasi yang tidak diharapkannya, ia 
menjadi marah dan kecewa kepada Tuhan. Padahal Allah adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan 
berdaulat.  Sehingga  kalau  Ia mengizinkan kita melewati kesukaran hal tersebut tidaklah bersifat 
kebetulan, namun dengan sengaja untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita.

Bila Tuhan mengizinkan Anda melewati pengalaman yang terasa tidak nyaman, bagaimana sikap Anda 
kepada-Nya? Mengapa demikian?

Ya Tuhan, Engkau adalah pribadi yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas hidupku. Engkau 
mengatur segala perkara dan tidak ada apapun yang terjadi atas hidupku di luar izin-Mu. Engkau juga 
adalah pribadi yang baik dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah atas hidupku. Itu sebabnya kalau 
Engkau  mengizinkan diriku melewati masa yang sukar aku percaya di balik semuanya itu Engkau 
memiliki rencana yang indah bagi hidupku. Aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu, dan di situ 
hatiku dipenuhi dengan damai sejahtera yang berlimpah-limpah.

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

17 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-19-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 48:10-12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prinsip tentang kebaikan dan kedaulatan Allah di dalam pengalaman yang tidak menyenangkan yang 
dialami oleh umat-Nya inilah yang Ia kemukakan di dalam Yesaya 48. Kepada umat-Nya Ia berkata: 
“Akulah yang tetap sama, Akulah yang terdahulu, Akulah juga yang terkemudian.” Artinya, Ia berdaulat 
dan kuasa-Nya tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Lebih jauh Ia berkata bahwa bila umat-Nya 
mengalami penderitaan, yaitu dibuang ke Babel, hal itu adalah dengan tujuan untuk memurnikan dan 
menguji mereka melalui dapur kesengsaraan. Berarti Allah sanggup memakai semua perkara, termasuk 
hal-hal yang terasa tidak nyaman, untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya.

Menjelang akhir dari hari ini kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku bersyukur 
karena di sepanjang hari ini Engkau telah menyertai, menuntun dan membentuk hidupku agar semakin 
sesuai dengan rencana-Mu. Melalui �irman-Mu Engkau mengajar diriku agar hidup berkenan 
kepada-Mu. Dengan Roh-Mu Engkau menyertai diriku dan menjadikan setiap langkah-langkah yang 
kuambil merupakan langkah keberhasilan. Aku berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu itu. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku menyerahkan masa depanku dan doaku ini. Amin.



Sujudlah  menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, 
gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi! (Mazmur 96:9)

Merupakan bagian Tuhan untuk memberikan karunia kepada umat-Nya, dan adalah tanggung jawab 
kita untuk mengembangkannya. Acapkali orang tidak mampu membedakan keduanya. Sebagai akibat, 
yang bersangkutan beranggapan bahwa bila dirinya memiliki karunia, seperti bakat atau kemampuan 
yang lain, hal itu adalah karena kehebatan dirinya. Sesungguhnya dengan bersikap seperti itu ia telah 
menganggap  bahwa  dirinya  adalah  Tuhan.  Akibat  yang  lain  adalah  ia  tidak merasa perlu untuk 
mempertanggungjawabkan   penggunaan   karunia   tersebut   kepada   siapapun   juga.    Alhasil,   ia  
menyia-nyiakannya dengan tidak mengembangkannya sebagaimana yang seharusnya.

Sudahkah Anda bersyukur untuk karunia yang telah Anda terima dari Tuhan? Apakah yang Anda lakukan 
untuk mengungkapkan rasa syukur itu?

Tuhan, aku bersyukur untuk anugerah-Mu bagi hidupku. Di dalam anugerah-Mu itulah Engkau telah 
memberikan berbagai karunia dan kemampuan di dalam hidupku. Aku berdoa memohon pertolongan-Mu 
agar aku dapat hidup secara bertanggung jawab atas karunia-karunia yang telah Engkau berikan kepadaku. 
Mampukan aku untuk mengembangkannya dan menggunakannya untuk memuliakan nama-Mu. Dengan 
demikian aku mensyukuri kebaikan-kebaikan-Mu 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:      2Timotius 1        Mazmur 43         Yesaya 39-40

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

13 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-5-

BACAAN ALKITAB: 2Timotius 1:6, 7

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya untuk hidup secara bertanggung jawab terhadap karunia yang Tuhan berikan ini diutarakan 
rasul Paulus di dalam 2Timotius 1. Ia menyampaikan bahwa bila Timotius memiliki karunia maka hal 
tersebut adalah karena Tuhan yang memberikannya melalui penumpangan tangan Paulus atas diri 
Timotius. Di samping itu Paulus juga memperingatkan Timotius agar bertanggung jawab atas karunia 
yang telah Allah berikan, yaitu dengan mengobarkannya. Hal ini menunjukkan bahwa memberikan 
karunia merupakan bagian Tuhan, sedangkan mengembangkan karunia dengan mengobarkannya 
merupakan tanggung jawab kita.

Aku juga bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepadaku pada hari ini. Pertemukan diriku 
dengan orang-orang yang memerlukan kasih-Mu. Berikan kepadaku kepekaan untuk memahami keperluan 
mereka. Berikan juga kepadaku keberanian untuk menggunakan karunia-karunia yang telah Engkau berikan 
kepadaku untuk melayani mereka. Tolonglah diriku agar mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawabku 
pada hari ini dengan bersandar kepada anugerah-Mu. Pimpinlah hidupku agar setiap keputusan yang kuambil 
selaras dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan anugerah, aku berdoa. 
Amin.

Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan 
masuklah ke pelataran-Nya! (Mazmur 96:8)

7 Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah! 8 Sebab 
Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran! 9 Allah memerintah 
sebagai raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahta-Nya yang kudus. 
(Mazmur 47:7-9)

Tuhan, Engkau adalah Raja atas bangsa-bangsa dan Penguasa atas segala yang ada. Engkau layak 
menerima pujian dan hormat untuk selama-lamanya. Engkau yang menciptakan semua yang ada di 
seluruh alam semesta ini dari ketiadaan, mengaturnya dengan hikmat-Mu, dan memeliharanya di 
dalam kesetiaan-Mu. Kepada-Mu aku menaikkan pujian dan ucapan syukurku karena kebaikan 
yang telah kualami di sepanjang hidupku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

17 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-18-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 47:7-9

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku berterima kasih kepada-Mu untuk penyertaan dan tuntunan-Mu yang telah kualami sampai 
kepada saat ini. Engkau telah menjaga langkah-langkahku agar tidak menyimpang ke jalan yang 
salah, dan melindungi diriku agar tidak terperosok ke dalam pencobaan. Di dalam penyertaan-Mu 
aku merasakan damai sejahtera. Karena di semua keadaan pertolongan-Mu selalu tersedia bagi 
diriku. Mampukanlah aku untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabku pada hari ini secara 
maksimal. Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan hidupku dan di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhanku, aku berdoa. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan



1 Jagalah aku, ya Allah, sebab pada-Mu aku berlindung. 2 Aku berkata 
kepada Tuhan: “Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain 
Engkau!” (Mazmur 16:1, 2)

2 Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku 
harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? 3 Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, 
supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu! 4 Maka 
aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, 
dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku! 5 Mengapa engkau tertekan, hai 
jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah! Sebab aku 
bersyukur lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku! (Mazmur 43:2-5)

Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan dan pertolonganku. Engkaulah tempat pengungsian di 
kala aku mengalami tekanan dari mereka yang memusuhi diriku. Engkau pula yang memberikan 
kelepasan bagi diriku atas setiap masalah dan pergumulan yang kualami. Biarlah terang 
�irman-Mu  menuntun  hidupku  agar  dapat  berjalan   di  jalan-jalan-Mu   yang   benar.   Sebab  
pengetahuanku terbatas dan kemampuanku untuk membuat keputusan tidaklah selalu tepat. 
Sedangkan Engkau tidak pernah tersesat ataupun menyesatkan.

PENGANTAR IBADAH

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

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

13 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-6-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 43:2-5

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini kembali aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya kuasa 
dan  kasih-Mu  tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah menjadi letih dan tak akan pernah 
melepaskan diriku dari genggaman-Mu. Tangan-Mu menyediakan berkat bagi hidupku, melindungi 
diriku dan menolong aku untuk mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Pakailah diriku untuk 
menjadi  saksi-Mu  bagi  orang-orang  di sekitarku sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui 
hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

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)

Di dalam mempercayakan tugas yang mulia, Tuhan akan lebih menilai kualitas hati daripada sekadar 
kemampuan kita. Sama halnya dengan iklan lowongan kerja. Iklan seperti itu bukan hanya berisikan 
syarat  tentang  pendidikan  dan  pengalaman  kerja saja, namun juga persyaratan karakter. Seperti 
misalnya rajin bekerja, dapat bekerja sama dengan orang lain, bertanggung jawab dan syarat-syarat 
lainnya. Semakin tinggi tanggung jawab yang diemban seseorang maka semakin ketat pula persyaratan 
karakter yang ditetapkan. Dengan kata lain, dari tingginya persyaratan yang ditentukan kita dapat 
menilai tingginya tanggung jawab di dalam pekerjaan tersebut.

Apakah yang perlu Anda lakukan agar memiliki karakter yang mulia? Mengapa demikian?

Tuhan,  apabila  Engkau  menyelamatkan  diriku  dari  dosa  dan  hukuman  dosa,  hal  itu  adalah  karena 
anugerah-Mu saja. Apabila Engkau menjamin hari esokku dengan masa depan yang indah, hal itu juga adalah 
karena anugerah-Mu semata-mata. Apabila Engkau menyertai hidupku sehari-hari di masa kini dalam 
menyongsong masa depan, hal itu adalah karena anugerah-Mu pula. Demikian juga bila Engkau memanggil 
diriku untuk terlibat di dalam rencana-Mu, hal itu juga karena anugerah-Mu yang besar bagi hidupku. 
Sungguh hidupku ini hanyalah karena 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:      Titus 1        Mazmur 47        Yesaya 47-48

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

17 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-17-

BACAAN ALKITAB: Titus 1:5, 6

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya  karakter  yang  mulia itulah yang dikemukakan rasul Paulus di dalam Titus 1. Di situ ia 
menulis agar Titus menetapkan para pemimpin jemaat di setiap kota yang ia layani. Ia juga menulis 
tentang persyaratan karakter yang sangat tinggi bagi orang-orang yang akan dipilih untuk menjadi para 
pemimpin jemaat tersebut. Seperti misalnya tidak bercacat, hidup setia sehingga hanya mempunyai satu 
istri, dan mampu memimpin rumah tangga dengan baik sehingga anak-anaknya hidup beriman. Dari 
situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa di dalam mempercayakan tugas yang mulia Tuhan akan 
lebih menilai kualitas hati daripada sekadar kemampuan kita.

Oleh  karena  itu  mengawali  hari  ini  aku  mengangkat  pujian  dan  syukurku kepada-Mu. Aku percaya 
anugerah-Mu tidak berkesudahan atas hidupku. Oleh sebab itu aku mempercayakan hidupku di sepanjang 
hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertailah diriku di setiap waktu. Tolonglah diriku agar mampu 
mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabku, dan berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Pakailah 
diriku untuk menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu di manapun diriku berada. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.



20  Pujilah   Tuhan,    hai    malaikat-malaikat-Nya,    hai   pahlawan-pahlawan   perkasa     yang  
melaksanakan �irman-Nya dengan mendengarkan suara �irman-Nya. 21 Pujilah Tuhan, hai segala 
tentara-Nya, hai pejabat-pejabat-Nya yang melakukan kehendak-Nya. 22 Pujilah Tuhan, hai segala 
buatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya! Pujilah Tuhan, hai jiwaku! (Mazmur 103:20-22)

Karena kuasa dan kasih Allah bersifat tidak terbatas itu sebabnya Ia selalu dapat diandalkan di setiap 
keadaan. Acapkali orang lebih mengandalkan kemampuan orang lain atau dirinya dan mengabaikan 
Tuhan  dalam kehidupannya. Dengan berbuat demikian ia telah beranggapan bahwa Tuhan adalah 
pribadi yang tidak dapat diandalkan. Di saat yang sama ia berpandangan bahwa orang lain atau dirinya 
dapat lebih diandalkan daripada Tuhan. Padahal sesungguhnya kasih dan kuasa Tuhan adalah tidak 
terbatas,  sehingga Ia selalu dapat diandalkan. Apabila orang memahami hal ini maka ia tidak akan 
menatap masa depan dengan keputusasaan tetapi dengan penuh pengharapan.

Apabila  kuasa  dan  kasih  Tuhan  bersifat  tidak terbatas, bagaimana seharusnya sikap kita di kala 
menghadapi kesulitan? Mengapa demikian?

Tuhan, aku bersyukur karena Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan di setiap keadaan. Kasih 
dan  kuasa-Mu   tidak   terbatas   dan    tidak    pernah   berubah   untuk   selama-lamanya.  Di  dalam  
keterbatasanku dan besarnya tantangan yang kuhadapi aku tidak berputus asa. Karena aku percaya 
kasih dan kuasa-Mu lebih besar dibandingkan setiap kesulitan yang kuhadapi. Tak akan pernah Engkau 
meninggalkan dan membiarkan diriku menghadapi semua penghalang itu seorang diri. Aku yakin 
bersama dengan Engkau aku akan melakukan perkara-perkara yang besar.

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 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-7-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 40:27-29

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Realitas bahwa diri-Nya adalah pribadi yang dapat diandalkan itulah yang diutarakan Allah melalui nabi 
Yesaya  dan  dicatat  di  dalam  Yesaya 40.  Kepada  umat-Nya  yang   beranggapan   bahwa   Ia   telah  
mengabaikan mereka, Allah menegaskan bahwa diri-Nya adalah Sang Pencipta alam semesta yang tidak 
pernah menjadi lelah atau lesu. Artinya kuasa-Nya bersifat tidak terbatas. Selain itu Ia juga berkata 
bahwa diri-Nya bersedia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan tidak berdaya. Artinya 
kasih-Nya  bersifat  tidak terbatas pula. Kedua hal ini, yaitu bahwasanya kasih dan kuasa-Nya tidak 
terbatas, itulah yang menyebabkan Allah selalu dapat diandalkan di setiap keadaan.

Aku berterima kasih untuk waktu yang telah kulalui pada hari ini. Kebaikan-Mu sungguh melampaui 
kemampuan akalku untuk mencernanya. Di setiap saat Engkau menuntun dan menyertai diriku dengan 
Roh dan �irman-Mu. Di saat aku harus membuat pilihan-pilihan, Engkau membimbing diriku agar 
mampu  membuat  keputusan  yang  benar.  Di  dalam  penyertaan-Mu  aku  mengalami  berkat dan 
pemeliharaan-Mu. Di dalam keyakinan itulah aku menatap hari esok tanpa merasa ragu. Ke dalam 
tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu aku mempercayakan hidup dan masa depanku. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pembelaku, aku berdoa. Amin.

Engkaulah persembunyianku dan perisaiku; aku berharap kepada �irman-Mu. 
(Mazmur 119:114)

Tanggapan yang patut bila Allah melibatkan kita di dalam rencana-Nya adalah menundukkan diri dalam 
rasa syukur dan bukan menepuk dada karena merasa diri hebat. Tak jarang orang beranggapan bahwa 
bila Allah memanggil dia untuk terlibat di dalam rencana-Nya hal itu adalah karena Allah memerlukan 
dirinya. Ini adalah suatu pandangan yang keliru. Allah adalah pribadi yang mahakuasa sehingga Ia tidak 
memerlukan  apapun dan siapapun juga. Sehingga kalau Ia memanggil kita untuk terlibat di dalam 
rencana-Nya hal itu adalah karena anugerah-Nya. Oleh sebab itu sebaliknya dari membanggakan diri 
justru kita harus merendahkan diri di dalam rasa syukur kepada-Nya.

Sudahkah Anda mensyukuri anugerah Allah yang Anda alami dalam hidup Anda? Untuk itu apakah 
yang Anda lakukan?

Tuhan, aku sangat menyadari bahwa sesungguhnya semua yang kuraih dan semua yang kumiliki di 
dalam hidupku adalah karena pertolongan dan anugerah-Mu saja. Bukan karena aku sanggup, namun 
karena Engkau yang menyanggupkan diriku. Bukan karena aku baik, namun karena Engkau di dalam 
kebaikan-Mu yang tidak terbatas itu telah melayakkan diriku untuk mengalami kebaikan-Mu. Oleh 
sebab itu, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku mengucap syukur serta memuji 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

16 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-16-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 45:1, 5

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Allah mengemukakan tentang anugerah-Nya ini di dalam Yesaya 45. Di situ Ia berkata bahwa bila Ia 
memakai Koresh, raja Persia, untuk terlibat di dalam rencana-Nya untuk menundukkan bangsa-bangsa, 
hal itu bukan karena Koresh layak untuk mengemban tugas tersebut. Ia berkata kepada Koresh: “Aku 
telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku.” Hal ini menunjukkan bahwa 
bukan karena Koresh layak atau mampu, tetapi karena Allah di dalam anugerah-Nya melayakkan dan 
memampukan yang bersangkutan. Oleh sebab itu apabila kita, seperti Koresh, dipanggil Tuhan untuk 
terlibat di dalam rencana-Nya sesungguhnya hal itu adalah semata-mata karena anugerah-Nya.

Aku berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Dengan penuh 
kemurahan Engkau telah melimpahi diriku dengan kebaikan-kebaikan-Mu. Dengan penuh kesetiaan 
Engkau selalu menyertai dan menuntun hidupku. Dengan anugerah-Mu Engkau telah menolong diriku 
di setiap waktu dan memampukan diriku untuk mengerjakan tugas serta tanggung jawabku. Aku 
menyerahkan semua yang telah kukerjakan pada hari ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Aku 
mempercayakan hari depanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Andalan 
hidupku, aku berdoa. Amin.



1 Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih 
setia-Nya. 2 Bersyukurlah kepada Allah segala allah! Bahwasanya untuk selama-lamanya 
kasih  setia-Nya.  3  Bersyukurlah  kepada  Tuhan  segala tuhan! Bahwasanya untuk 
selama-lamanya kasih setia-Nya. (Mazmur 136:1-3)

Memikirkan soal-soal penghidupan adalah hal yang wajar, namun memusingkannya adalah hal yang tak 
patut bagi seorang pengikut Kristus. Memang semua orang memiliki kebutuhan di dalam hidupnya. Itu 
sebabnya adalah hal yang lumrah bila kita memikirkannya. Namun sebagai pengikut Kristus adalah 
tidak patut bila kita memusingkan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Karena bila kita percaya bahwa 
Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab maka kita tidak akan menguatirkan kehidupan kita. 
Dengan hati yang teguh kita yakin bahwa Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita.

Apakah yang menjadi prioritas dari kehidupan Anda? Mengapa demikian?

Tuhan, aku percaya Engkau adalah pribadi yang berkuasa dan bertanggung jawab atas hidupku. Hanya 
dengan mematuhi kehendak-Mu dan mendahulukan perintah-perintah-Mu lebih dari semuanya 
barulah hidupku akan berkenan kepada-Mu. Di saat yang sama aku tidak perlu merasa kuatir akan 
penghidupanku. Karena Engkau tidak akan pernah lalai di dalam mencukupkan semua yang kuperlukan 
di dalam hidupku. Berada di dalam pimpinan-Mu hatiku limpah dengan damai sejahtera.

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:      2Timotius 2        Mazmur 44        Yesaya 41-42

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

14 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-8-

BACAAN ALKITAB: 2Timotius 2:3, 4

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Nasihat tentang sikap yang sepatutnya terhadap kebutuhan hidup ini disampaikan rasul Paulus di dalam 
2Timotius 2.  Di  situ  ia menggambarkan pengikut Kristus bagaikan seorang prajurit. Kemudian ia 
berkata:  “Seorang  prajurit  yang  sedang  berjuang  tidak  memusingkan  dirinya  dengan  soal-soal  
penghidupannya,  supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.” Artinya prioritas 
kehidupan dari seorang pengikut Kristus adalah bagaimana ia hidup menyenangkan hati Tuhan, dan 
bukan hal yang lain. Termasuk bukan soal-soal penghidupannya. Ia yakin bahwa selama dirinya 
mematuhi kehendak Tuhan maka Tuhan pasti akan mencukupi semua yang ia perlukan di dalam 
hidupnya.

Mengawali hari ini aku berterima kasih kepada-Mu karena Engkau memberikan kepadaku kesempatan 
yang baru untuk menikmati anugerah dan rahmat-Mu. Aku percaya Engkau yang telah memulai perkara 
yang baik di dalam hidupku akan meneruskannya sampai sempurna pada waktu-Mu. Menjalani hidup 
yang harus kulalui pada hari ini aku memohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Tuntunlah diriku dengan 
hikmat-Mu  agar  aku  mengetahui  jalan  yang  harus  kutempuh.  Sertailah diriku agar aku dapat 
mengerjakan  tugas  dan tanggung  jawabku  di dalam keberhasilan. Jadikanlah diriku berkat bagi 
sesamaku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pemelihara hidupku, aku berdoa. Amin.

Bangkitlah, ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu! Kami mau menyanyikan dan 
memazmurkan keperkasaan-Mu. (Mazmur 21:14)

2 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat 
terbukti. 3 Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung 
goncang di dalam laut; 4 sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang 
oleh geloranya. Sela (Mazmur 46:2-4)

Ya Tuhan, Engkaulah perlindunganku yang dapat diandalkan. Kuasa dan kasih-Mu nyata dan 
sangat terbukti. Sebagaimana aku telah mengalaminya di masa yang lalu demikianlah aku akan 
mengalaminya pada hari ini maupun di masa-masa yang akan datang. Apabila semua yang ada di 
sekitarku senantiasa berubah dan tidak dapat diandalkan, tidak demikian halnya dengan diri-Mu. 
Kasih, kuasa dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di bawah naungan 
sayap-Mu aku datang berlindung.

PENGANTAR IBADAH

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

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

16 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-15-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 46:2-4

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku  menyerahkan  hari  yang  sedang  kulewati  ini  ke dalam tangan-Mu. Tetapkanlah 
langkah-langkah kehidupanku dan jangan biarkan diriku jatuh tersandung. Topanglah hidupku 
dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan yang tidak pernah menjadi letih dan lesu itu. 
Arahkanlah  hidupku di jalan-Mu yang benar dan jangan biarkan diriku terjerumus ke dalam 
pencobaan. Jadikanlah diriku sebagai saluran berkat-Mu sebagaimana Engkau juga senantiasa 
memberkati hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.



10 Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, 
aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa; 11 sebab kasih 
setia-Mu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke 
awan-awan. (Mazmur 57:10, 11)

7 Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan, 
8 tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang 
yang membenci kami Kauberi malu. 9 Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan 
bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. (Mazmur 44:7-9)

Tuhan, kepada-Mu aku menaruhkan harapanku. Bukan pada kemampuan dan apa yang kupunyai 
aku mengandalkan hidupku, namun hanya kepada-Mu aku percaya. Karena Engkaulah sumber 
pertolongan yang tidak akan pernah mengecewakan. Kasih, kuasa dan kesetiaan-Mu tidak pernah 
berubah  untuk  selama-lamanya.  Itu sebabnya di masa yang sesukar apapun juga aku yakin 
sesungguhnya kemenangan yang dari pada-Mu telah tersedia bagi hidupku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

14 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-9-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 44:7-9

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pada siang hari ini kembali aku memohon tuntunan-Mu agar aku senantiasa hidup dengan berjalan 
di dalam kebenaran-Mu. Pimpinlah diriku kepada orang-orang yang memerlukan uluran kasih-Mu 
dan tolonglah diriku agar dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu yang membawa pemulihan dan 
kesembuhan itu. Mampukanlah diriku agar sanggup mengerjakan tugas dan tanggung jawabku 
secara maksimal. Tolonglah diriku agar aku dapat mengisi hari ini dengan kehidupan yang penuh 
makna dan berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penolongku, aku 
berdoa. Amin.

Aku hendak bersyukur kepada-Mu selama-lamanya, sebab Engkaulah 
yang bertindak; karena nama-Mu baik, aku hendak memasyhurkannya di 
depan orang-orang yang Kaukasihi! (Mazmur 52:11)

Bukan hanya bagaimana kita memulainya, namun bagaimana kita mengakhiri apa yang telah dimulai 
tersebut yang akan menentukan kualitas dari kehidupan kita. Sebagai contoh adalah hidup berumah 
tangga. Yang terpenting bukan hanya bagaimana orang memulainya, namun bagaimana orang merawat 
rumah tangga itu sampai kepada akhirnya. Walaupun suatu rumah tangga diawali dengan pesta 
pernikahan yang meriah namun tidak dengan sendirinya rumah tangga itu akan berakhir dengan indah. 
Diperlukan upaya untuk memelihara apa yang telah dimulai tadi agar supaya berakhir dengan gemilang. 
Baru dengan demikianlah rumah tangga tersebut dapat dipandang sebagai suatu rumah tangga yang 
berbahagia.

Apakah   yang  perlu  Anda  lakukan untuk memelihara iman Anda dengan baik? Sudahkah Anda 
mengerjakannya?

Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu sebab oleh anugerah-Mu aku dapat mengawali berbagai hal dalam hidupku 
dengan indah. Oleh pertolongan-Mu aku dimampukan untuk menyelesaikan hal-hal yang telah kumulai 
dengan baik pula. Tanpa anugerah dan pertolongan-Mu aku tidak akan dapat mencapai garis akhir dengan 
gemilang.  Oleh  sebab  itu  aku  menyerahkan  hidupku kepada-Mu dan menaruhkan harapanku kepada 
kemurahan-Mu. Tolonglah diriku agar aku dapat mengisi kehidupanku tidak dengan kesia-siaan, namun 
dengan penuh 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:      2Timotius 4        Mazmur 46         Yesaya 45-46

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

16 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-14-

BACAAN ALKITAB: 2Timotius 4:7, 8

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Sikap  memulai dan mengakhiri dengan baik itulah yang diteladankan rasul Paulus di dalam hidupnya. 
Di dalam 2Timotius 4 ia menggambarkan kehidupannya sebagai seorang yang sedang mengikuti suatu 
pertandingan yang baik. Dengan menulis seperti itu ia menyatakan bahwa dirinya telah memulai 
perjalanan  iman  dan  pelayanannya sebagaimana yang seharusnya. Namun bukan itu saja, ia juga 
berkata: “Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.” Berarti ia juga menyatakan 
bahwa dirinya telah mengakhiri apa yang telah dimulainya tadi dengan baik pula. Sikap seperti inilah 
yang menjadikan kehidupan yang bersangkutan patut dipandang sebagai kehidupan yang bermutu.

Aku  berterima  kasih  untuk  hari  yang  baru  yang  Engkau  berikan  kepadaku.  Hari  yang  merupakan  
kesempatan-kesempatan yang baru untuk mengalami kebaikan-Mu, menjadi berkat bagi sesamaku dan 
memuliakan nama-Mu. Aku memohon tuntunan dan penyertaan Roh-Mu atas hidupku di sepanjang hari ini. 
Tuntunlah diriku agar mampu membuat keputusan dan pilihan yang benar di setiap sisi kehidupanku. 
Sertailah diriku di setiap waktu karena aku sungguh bergantung kepada-Mu. Lindungilah diriku daripada 
yang jahat, dan jauhkanlah aku dari pencobaan. Berkatilah diriku dengan keberhasilan dalam semua hal yang 
kukerjakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.



Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya; Tuhan, Allahku, 
menyinari kegelapanku. (Mazmur 18:29)

Damai yang sejati bukanlah ditentukan oleh apa yang kita miliki, namun oleh siapa yang menyertai 
hidup ini. Apabila kita berjalan seorang diri menyusuri jalan yang sepi dan gelap kemungkinan besar 
hati   kita akan merasa resah. Karena bisa saja di tengah jalan bahaya sedang menghadang, seperti  
misalnya  seseorang  menodong  dengan  senjata  tajam  dan  kita tidak berdaya untuk membela diri.  
Namun kalau kita tidak berjalan seorang diri, dan kita mengenal orang yang menyertai kita sebagai 
pribadi yang dapat diandalkan maka hati kita akan merasa tenang. Kita yakin kalau bahaya datang 
mengancam maka pribadi yang menyertai kita itu pasti akan membela dan melindungi kita.

Adakah yang membuat Anda akhir-akhir ini merasa resah dan takut? Apabila ada, apakah yang perlu 
Anda lakukan untuk mengatasinya?

Tuhan, ampunilah diriku bila adakalanya aku masih merasa takut untuk menghadapi masa depanku. Padahal 
sesungguhnya Engkau tidak akan pernah meninggalkan diriku. Dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan 
kuasa Engkau selalu memegang hidupku. Tak akan pernah Engkau membiarkan diriku menghadapi semua 
keadaan seorang diri. Namun dengan kesetiaan-Mu Engkau senantiasa menyertai diriku. Tuhan, teguhkanlah 
imanku. Supaya di dalam segala keadaan hatiku tidak merasa gentar, namun diliputi dengan damai sejahtera 
yang berlimpah-limpah.

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 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-10-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 41:8-10

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Jaminan seperti itulah yang Allah berikan melalui nabi Yesaya, dan dicatat di dalam Yesaya 41. Di situ 
Allah berkata kepada umat-Nya: “Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, 
sebab Aku ini Allahmu.” Di samping itu Ia juga menjelaskan tentang siapa diri-Nya. Ia adalah pribadi 
yang penuh dengan kasih, sehingga Ia mengasihi mereka. Ia juga adalah pribadi yang penuh dengan 
kuasa sehingga mampu mengambil dan menyelamatkan umat-Nya dari ujung-ujung bumi. Bukan itu 
saja, Ia juga adalah pribadi yang setia sehingga tidak akan pernah menolak umat-Nya. Singkat kata, bila 
kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita maka hati kita akan penuh dengan damai sejahtera.

Aku bersyukur kepada-Mu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Di saat aku 
tidak mengetahui jalan mana yang harus kutempuh Engkau melalui Roh Kudus-Mu menuntun diriku. Di saat 
aku menghadapi kesukaran Engkau menolong diriku untuk memecahkannya dan melewatinya dengan 
kemenangan.  Aku  menyerahkan  semua  yang  telah  kukerjakan  pada  hari  ini  ke  dalam tangan-Mu. 
Sempurnakanlah  semuanya  itu dengan keberhasilan. Aku juga menyerahkan masa depanku ke dalam 
anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.

Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga 
aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. 
(Mazmur 32:7)

Kita tidak perlu merasa kuatir tentang masa depan yang tak dapat kita jangkau, karena tangan Allah 
sanggup untuk mengaturnya. Sebagai seorang manusia kemampuan kita untuk menjangkau hari esok 
sangatlah terbatas. Kalaupun kita ingin mengaturnya, tidak ada jaminan bahwa keinginan tersebut pasti 
akan terwujud. Sebagai akibat, tidak jarang orang yang merasa takut untuk menghadapi masa depannya. 
Namun tidak demikian halnya kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang berkuasa dan penuh 
dengan kasih. Dengan kasih dan kuasa-Nya yang tidak terbatas itu Ia sanggup menyediakan masa depan 
yang indah bagi kita, anak-anak-Nya.

Perlukah Anda merasa kuatir tentang masa depan Anda? Mengapa demikian?

Bapa surgawi, aku bersyukur kepada-Mu karena kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas. Dengan kuasa-Mu 
itu   Engkau  sanggup  melakukan  banyak   hal  yang diriku tidak mampu untuk mengerjakannya. 
Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi diri-Mu. Dengan kasih-Mu Engkau menjamin masa depanku 
dan menjadikannya indah sesuai dengan rencana-Mu. Kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu 
memampukan diriku untuk menatap hari esok dengan penuh pegharapan dan tanpa kekuatiran.

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 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-13-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 44:2, 3

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kesanggupan Allah di dalam menjangkau hari esok dengan penuh kasih itulah yang ditegaskan-Nya 
melalui nabi Yesaya dan dicatat di dalam Yesaya 44. Kepada umat-Nya Allah berkata bahwa Ia telah 
membentuk  dan  menolong  mereka  di  masa   lampau.   Kemudian   Ia   berkata   bahwa   “Aku   akan  
mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu.” Hal ini menunjukkan 
kasih dan kuasa-Nya yang tidak terbatas, sehingga Ia sanggup mengatur masa depan umat-Nya, yaitu 
sampai kepada anak cucu mereka. Kasih dan kuasa Tuhan itulah yang memungkinkan diri kita untuk 
menghadapi hari esok tanpa rasa kuatir ataupun ragu.

Di dalam rasa syukur kepada-Mu, aku menyerahkan hidupku dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. 
Aku berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Kehadiran-Mu di 
dalam hidupku memberi damai sejahtera di dalam jiwaku. Oleh pertolongan Roh-Mu aku disanggupkan 
untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melampaui kemampuan diriku. Bapa, berkatilah semua 
yang telah kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan, sehingga kehidupanku merupakan saksi yang 
memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku aku berdoa. Amin.



Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali 
dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. (Mazmur 12:7)

Bukan saja Allah selalu bekerja dengan tujuan yang jelas, juga semua yang Ia lakukan senantiasa dengan 
tujuan yang baik bagi umat-Nya. Ia tidak pernah bertindak secara serampangan seperti yang dilakukan 
oleh mereka yang hidup secara sembrono. Sebagai pribadi yang bertanggung jawab maka apapun yang 
Ia kerjakan selalu memiliki tujuan di baliknya. Bukan itu saja, di dalam setiap tindakan yang Ia lakukan 
juga selalu terkandung maksud yang baik. Sebab sebagai pribadi yang penuh dengan kasih, Tuhan tidak 
pernah merencanakan hal yang buruk bagi orang-orang yang dikasihi-Nya. Oleh sebab itu, apapun yang 
Ia rencanakan dan kerjakan bagi umat-Nya adalah selalu demi kebaikan mereka.

Patutkah Anda berprasangka yang buruk tentang tujuan Tuhan bagi hidup Anda? Mengapa demikian?

Aku  bersyukur  kepada-Mu,  ya  Bapa, karena �irman-Mu mendidik dan membentuk diriku, yaitu demi 
mendatangkan   kebaikan    bagi    hidupku.    Aku    membuka    diri    kepada    �irman-Mu,   tunjukkanlah  
kesalahan-kesalahanku, dan perbaikilah kelakuanku dengan sabda-Mu. Ajarlah diriku untuk senantiasa 
mempercayai maksud-Mu yang baik bagi hidupku, dan menyerahkan diriku ke dalam rencana-Mu. Tuntunlah 
diriku  agar  aku  hidup  sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga dengan demikian hidupku merupakan 
persembahan yang berkenan kepada-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:      2Timotius 3       Mazmur 45        Yesaya 43-44

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

15 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-11-

BACAAN ALKITAB: 2Timotius 3:16, 17

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prinsip tentang tujuan Tuhan dalam bekerja itu antara lain dapat dilihat di dalam 2Timotius 3. Di situ 
rasul Paulus mengemukakan tentang maksud Allah dalam menyampaikan �irman-Nya. Ia berkata: 
“Segala  tulisan  yang  diilhamkan  Allah  memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 
kesalahan,  untuk  memperbaiki  kelakuan  dan  untuk  mendidik orang dalam kebenaran.” Hal ini 
menunjukkan bahwa tujuan Allah dalam bekerja, dalam hal ini yaitu menyampaikan �irman-Nya, adalah 
demi kebaikan manusia. Oleh sebab itu kalaupun kita belum dapat memahami maksud dari karya-Nya 
di dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa di balik semua itu Ia memiliki tujuan yang baik bagi diri 
kita.

Bapa surgawi, aku memasrahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Aku memohon penyertaan Roh-Mu di sepanjang 
waktu yang akan kulewati pada hari ini. Di bawah naungan kasih-Mu aku merasakan damai sejahtera, karena 
Engkaulah  gunung  batu  perlindunganku.  Jagalah diriku seperti biji mata-Mu, dan jangan biarkan aku 
terjerumus ke dalam pencobaan. Tolonglah diriku agar mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung 
jawabku secara maksimal. Berkatilah hidupku dengan keberhasilan serta jadikanlah diriku sebagai saluran 
berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penuntun hidupku, aku berdoa. Amin.

2 Allahku, kepada-Mu aku percaya; janganlah kiranya aku mendapat 
malu; janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. 3 Ya, semua orang 
yang menantikan Engkau takkan mendapat malu; … (Mazmur 25:2, 3)

2 Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja; lidahku 
ialah pena seorang jurutulis yang mahir. 18 Aku mau memasyhurkan namamu turun-temurun; 
sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. 
(Mazmur 45:2, 18)

Tuhan, aku berterima kasih untuk semua janji-Mu yang indah bagi hidupku. Karena sesungguhnya 
Engkau  setia  kepada  �irman-Mu,  dan  tidak  ada  rencana-Mu  yang  gagal.   Kebaikan-Mu  
turun-temurun atas hidupku, dan semua itu kualami karena anugerah-Mu yang besar bagi diriku. 
Sebab  sebenarnya  aku  tidak   layak   untuk   mengalami   kebaikan-Mu.   Hanya  oleh   karena  
kemurahan-Mu  aku  mengalaminya.  Itu  sebabnya  aku memuji-muji nama-Mu di sepanjang 
hidupku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

15 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-12-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 45:2, 18

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pada siang hari ini kembali aku datang menghadap takhta-Mu dan memohon penyertaan-Mu. 
Mampukanlah diriku untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan 
kepadaku. Aku percaya, sesuai dengan �irman-Mu, bahwa Engkau akan memberi kemenangan 
kepadaku atas semua persoalan dalam hidupku. Supaya dengan demikian orang-orang di sekitarku 
dapat melihat betapa besarnya kebaikan-Mu dan mereka akan memuji-muji nama-Mu. Tuhan, 
muliakanlah diri-Mu melalui hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pengharapanku, 
aku berdoa. Amin.

Pengakuan Iman Rasuli
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