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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:	13	–	19	Mei	

	
	
	
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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13	MEI	
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	
15	Dan	Kristus	 telah	mati	 untuk	 semua	 orang,	 supaya	mereka	 yang	 hidup,	
tidak	lagi	hidup	untuk	dirinya	sendiri,	 tetapi	untuk	Dia,	yang	telah	mati	dan	
telah	 dibangkitkan	 untuk	 mereka.	 16	 Sebab	 itu	 kami	 tidak	 lagi	 menilai	
seorang	 jugapun	 menurut	 ukuran	 manusia.	 Dan	 jika	 kami	 pernah	 menilai	
Kristus	 menurut	 ukuran	 manusia,	 sekarang	 kami	 tidak	 lagi	 menilai-Nya	
demikian.	 17	 Jadi	 siapa	 yang	 ada	 di	 dalam	Kristus,	 ia	 adalah	 ciptaan	 baru:	
yang	lama	sudah	berlalu,	sesungguhnya	yang	baru	sudah	datang.		
(2Korintus	5:15-17)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Nilai	 diri	 kita	 bukanlah	 terletak	 pada	 keadaan	 lahiriah	 kita,	 namun	 pada	
kasih	 Kristus	 yang	 menjadikan	 kita	 sebagai	 ciptaan	 yang	 baru.	 Pada	
umumnya	orang	menilai	orang	lain	berdasarkan	keadaan	 lahiriah	dari	yang	
bersangkutan.	 Oleh	 sebab	 itu	 orang	 berlomba-lomba	 mengenakan	 pakaian	
yang	 mewah,	 menggunakan	 tas	 yang	 mahal	 dan	 menghias	 diri	 dengan	
berbagai	 perhiasan	 yang	 gemerlapan.	 Padahal	 nilai	 hidup	 kita	 yang	
sebenarnya	terletak	di	dalam	diri	kita.	Yaitu	senilai	dengan	harga	yang	telah	
Kristus	 bayar	 di	 dalam	 kasih-Nya	 di	 kayu	 salib	 untuk	 menebus	 diri	 kita.	
Kasih-Nya	yang	mengangkat	 harkat	 hidup	 kita,	 dari	 kehidupan	yang	 sia-sia	
menjadi	sangat	berharga.	
	
Perubahan	 harkat	 hidup	 oleh	 kasih	Kristus	 itulah	 yang	dikemukakan	 rasul	
Paulus	 di	 dalam	 2Korintus	 5.	 Di	 situ	 ia	 menulis	 bahwa	 sebelum	 menjadi	
pengikut	 Kristus	 ia	 menilai	 orang	 berdasarkan	 ukuran	 manusia,	 yaitu	
keadaan	 lahiriah	mereka.	 Namun	 sesudah	mengenal	 kasih	 Kristus,	 ia	 tidak	
lagi	 bersikap	 demikian.	 Sebab	 ia	 tahu	 bahwa	 “siapa	 yang	 ada	 di	 dalam	
Kristus,	 ia	 adalah	 ciptaan	 baru.”	 Kasih	 Kristus	 yang	 Ia	 tunjukkan	 dengan	
kerelaan-Nya	untuk	mati	bagi	semua	orang	menghapuskan	masa	lampau	dan	

PENGANTAR	IBADAH	

Haleluya!	 Aku	 mau	 bersyukur	 kepada	 TUHAN	
dengan	 segenap	 hati,	 dalam	 lingkungan	 orang-
orang	benar	dan	dalam	jemaah.	(Mazmur	111:1)	
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2

menjadikan	 orang	 yang	 percaya	 kepada-Nya	 sebagai	 manusia	 yang	 baru.	
Kasih-Nya	mengubah	kehidupan	yang	sia-sia	menjadi	kehidupan	yang	penuh	
dengan	makna.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Patutkah	Anda	merasa	rendah	diri	ataupun	bangga	dengan	keadaan	lahiriah	
Anda?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 bersyukur	 kepada-Mu	 untuk	 kasih-Mu	 yang	 telah	 Engkau	
tunjukkan	 melalui	 pengorbanan-Mu	 yang	 mulia	 di	 kayu	 salib.	 Di	 dalam	
kemurahan-Mu	 itu	 Engkau	 telah	 menghapuskan	 masa	 laluku	 dan	
membentangkan	masa	depan	 yang	baru	dan	 yang	penuh	pengharapan	bagi	
diriku.	Kehidupanku	yang	lama	telah	mati	bersama	dengan	kematian-Mu	dan	
sekarang	aku	dilahirkan	sebagai	ciptaan	yang	baru	di	dalam	kebangkitan-Mu.	
Terima	 kasih	 untuk	 rahmat-Mu	 yang	 besar	 dan	 yang	 mengangkat	 harkat	
hidupku	itu.		
	
Aku	 menyambut	 hari	 ini	 dengan	 penuh	 syukur	 karena	 menyadari	 bahwa	
hidupku	 adalah	 anugerah-Mu.	 Aku	 menyerahkan	 perjalanan	 hidupku	 di	
sepanjang	 hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Sertailah	 diriku	 dan	 berkatilah	
semua	 yang	 kukerjakan	 dengan	 keberhasilan.	 Aku	 memohon	 Engkau	
berkenan	 menuntun	 hidupku	 agar	 aku	 senantiasa	 berjalan	 di	 dalam	
kehendak-Mu	 dan	 hidup	 dengan	 memuliakan	 nama-Mu.	 Pakailah	 diriku	
menjadi	 saksi-Mu	di	manapun	diriku	berada.	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:		
¢ 	2Korintus	5	 ¢ 	Mazmur	132	 ¢ 	1Samuel	30-31	
	
	

2

menyuruh	 putranya,	 Salomo,	 untuk	 menghukum	 mati	 yang	 bersangkutan.	
Singkat	kata,	tindakan	Yoab	di	dalam	membalas	dendamnya	tadi	justru	telah	
menimbulkan	masalah	bagi	dirinya	sendiri.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	yang	seharusnya	Anda	lakukan	terhadap	orang	yang	telah	menyakiti	
hati	Anda?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 pribadi	 yang	 maha	 pengampun.	 Engkau	 tidak	 membalas	
dengan	 setimpal	 perbuatan-perbuatan	 jahat	 yang	 kulakukan.	 Di	 dalam	
kemurahan	 dan	 belas	 kasihan-Mu	 Engkau	 telah	 menghapus	 segala	
kesalahanku	dan	mengampuni	 diriku	 jauh	 lebih	 dari	 yang	sepantasnya	 aku	
alami.	 Tolonglah	 aku	 untuk	 dapat	 hidup	 dengan	 hati-Mu	 itu.	 Mampukan	
diriku	 untuk	 mengampuni	 orang	 yang	 berbuat	 salah	 kepadaku	 dan	
menyerahkan	semua	hak	pembalasan	kepada-Mu.	Sehingga	dengan	demikian	
hidupku	dibebaskan	dari	rasa	dendam	dan	jiwaku	mengalami	kemerdekaan	
dari	kepahitan.		
	
Aku	 berterima	 kasih	 karena	 dengan	 rahmat-Mu	 Engkau	 telah	 menuntun	
hidupku	 untuk	 melewati	 waktu	 yang	 kujalani	 pada	 hari	 ini.	 Dengan	 kasih	
setia-Mu	 Engkau	 selalu	 menyertai	 diriku	 dan	 tidak	 pernah	 meninggalkan	
hidupku.	Dengan	penuh	kesabaran	Engkau	membimbing	 aku	di	 jalan-jalan-
Mu	 yang	 benar.	 Tuhan,	 aku	 sungguh	 bersyukur	 untuk	 semua	 kebaikan-Mu	
yang	 telah	 kualami	 di	 dalam	hidupku.	 Aku	menyerahkan	 semua	 yang	 telah	
kukerjakan	di	sepanjang	hari	 ini	ke	dalam	tangan-Mu.	Berkatilah	semuanya	
itu	 dengan	 keberhasilan.	 Ke	 dalam	 tangan-Mu	 aku	 mempercayakan	 semua	
harapanku.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	 Juruselamatku,	 aku	
menaikkan	doa	serta	ucapan	syukurku.	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	
3	"Sesungguhnya	aku	tidak	akan	masuk	ke	dalam	kemah	kediamanku,	tidak	
akan	 berbaring	 di	 ranjang	 petiduranku,	 4	 sesungguhnya	 aku	 tidak	 akan	
membiarkan	 mataku	 tidur	 atau	 membiarkan	 kelopak	 mataku	 terlelap,	 5	
sampai	 aku	 mendapat	 tempat	 untuk	 TUHAN,	 kediaman	 untuk	 Yang	
Mahakuat	dari	Yakub."	(Mazmur	132:3-5)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Allah	 yang	 mulia,	 bagi	 diriku	 tidak	 ada	 yang	 yang	 lebih	 utama	
melebihi	 diri-Mu.	 Semua	 keberhasilan,	 kesejahteraan,	 dan	 berkat-berkat	
yang	kualami	tidak	membuat	diriku	terlena	dan	melupakan	kemurahan-Mu.	
Sesungguhnya	Engkaulah	sumber	dari	segala	yang	ada	padaku	karena	semua	
itu	 berasal	 dari	 pada-Mu.	 Oleh	 karena	 itu	 aku	 bersyukur	 kepada-Mu	 dan	
ingin	 hidup	 menyenangkan	 hati-Mu	 melalui	 pikiran,	 perkataan	 dan	
perbuatanku.	 Jangan	biarkan	aku	tinggal	tenang	sampai	aku	menyelesaikan	
kehendak-Mu,	 melayani	 Engkau	 dengan	 segenap	 hatiku	 dan	 memuliakan	
diri-Mu	melalui	hidupku.			
	
Tuhan,	 curahkanlah	 kasih	 setia-Mu	 dan	 limpahkanlah	 rahmat-Mu	 agar	
hidupku	 senantiasa	 memuliakan	 nama-Mu.	 Kuatkan	 hatiku	 untuk	 tetap	
berpegang	 pada	 perjanjian-Mu	 karena	 Engkaulah	 Allahku	 yang	 setia.	
Kupercayakan	 hidupku	 dan	 kusandarkan	 diriku	 kepada	 janji-janji-Mu.	 Aku	
menyerahkan	 sisa	 waktu	 hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Tolonglah	 diriku	
dalam	menggenapi	rencana-Mu	sehingga	hidupku	dapat	membawa	dampak	
yang	positif	bagi	orang-orang	di	sekitarku.	Berikanlah	sukacita	dalam	hatiku	
karena	 perbuatan	 tangan-Mu	 yang	 ajaib	 sehingga	 mereka	 dapat	 mengenal	
dan	 percaya	 kepada-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	
Juruselamatku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

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

PENGANTAR	IBADAH	

18	 Terpujilah	 TUHAN,	 Allah	 Israel,	 yang	
melakukan	perbuatan	yang	ajaib	seorang	diri!	19	
Dan	 terpujilah	 kiranya	 nama-Nya	 yang	 mulia	
selama-lamanya,	 dan	 kiranya	 kemuliaan-Nya	
memenuhi	seluruh	bumi.	Amin,	ya	amin.		
(Mazmur	72:18,	19)	

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	
26	 Sesudah	 itu	 keluarlah	 Yoab	 meninggalkan	 Daud	 dan	 menyuruh	 orang	
menyusul	 Abner,	 lalu	 mereka	membawanya	 kembali	 dari	 perigi	 Sira	 tanpa	
diketahui	 Daud.	 	 27	 Ketika	 Abner	 kembali	 ke	 Hebron,	 maka	 Yoab	
membawanya	 sebentar	 ke	 samping	 di	 tengah-tengah	 pintu	 gerbang	 itu,	
seakan-akan	 hendak	 berbicara	 dengan	 dia	 dengan	 diam-diam;	 kemudian	
ditikamnyalah	 dia	 di	 sana	 pada	 perutnya,	 sehingga	 mati,	 membalas	 darah	
Asael,	adiknya.	(2Samuel	3:26,	27)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Tindakan	 untuk	 membalas	 dendam	 tidak	 akan	 menyelesaikan	 masalah,	
malahan	 sebaliknya	 akan	 menambah	 persoalan.	 Pada	 saat	 seseorang	
mengalami	 perlakuan	 yang	 buruk	 maka	 sebagai	 seorang	 manusia	 sudah	
menjadi	 nalurinya	 untuk	 berupaya	 membalas	 dendam.	 Orang	 seringkali	
berpikir	 bahwa	 dengan	 membalas	 dendam	 maka	 bukan	 saja	 hatinya	 akan	
terpuaskan	tetapi	 juga	masalah	yang	terjadi	dapat	terselesaikan.	Padahal	di	
dalam	kenyataannya	justru	tindakan	untuk	membalas	dendam	tersebut	akan	
menambah	 besarnya	 persoalan.	 Sebab	 demi	 membalas	 dendamnya	 tidak	
jarang	 orang	menghalalkan	 semua	 cara,	 termasuk	menggunakan	 cara	 yang	
licik	 dan	 penuh	 tipu	 muslihat.	 Sehingga	 sebagai	 akibat	 hal	 ini	 justru	 akan	
timbul	mata	rantai	balas	dendam	yang	tidak	terputus.		
	
Tindakan	 Yoab	 di	 dalam	 membalas	 dendam	 terhadap	 Abner	 yang	 telah	
membunuh	adiknya,	yaitu	Asael,	menunjukkan	dampak	yang	buruk	dari	rasa	
dendam.	 Sebagaimana	 yang	 dikisahkan	 di	 dalam	 2Samuel	 3	 bahwa	 Yoab	
secara	 licik	 telah	 melampiaskan	 rasa	 dendam	 di	 hatinya	 karena	 kematian	
Asael	 di	 dalam	 peperangan	 melawan	 Abner.	 Dengan	 tipu	 muslihat	 ia	
membunuh	 Abner	 tanpa	 memberikan	 kesempatan	 kepada	 yang	
bersangkutan	untuk	membela	dirinya.	Di	kemudian	hari,	 sebagaimana	yang	
dicatat	 di	 dalam	 1Raja-raja	 2,	 tindakan	 Yoab	 ini	 dibalas	 oleh	 Daud	 dengan	

19	MEI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

PENGANTAR	IBADAH	

Ya	Allah	semesta	alam,	pulihkanlah	kami,	buatlah	
wajah-Mu	 bersinar,	 maka	 kami	 akan	 selamat.	
(Mazmur	80:8)	
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13	MEI	
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	
6	 Dan	 Daud	 sangat	 terjepit,	 karena	 rakyat	 mengatakan	 hendak	melempari	
dia	dengan	batu.	Seluruh	rakyat	 itu	telah	pedih	hati,	masing-masing	karena	
anaknya	laki-laki	dan	perempuan.	Tetapi	Daud	menguatkan	kepercayaannya	
kepada	 TUHAN,	 Allahnya.	 7	 Lalu	 Daud	 memberi	 perintah	 kepada	 imam	
Abyatar	 bin	 Ahimelekh:	 "Bawalah	 efod	 itu	 kepadaku."	 Maka	 Abyatar	
membawa	 efod	 itu	 kepada	 Daud.	 8	 Kemudian	 bertanyalah	 Daud	 kepada	
TUHAN,	 katanya:	 "Haruskah	 aku	mengejar	 gerombolan	 itu?	Akan	dapatkah	
mereka	 kususul?"	 Dan	 Ia	 berfirman	 kepadanya:	 "Kejarlah,	 sebab	
sesungguhnya,	 engkau	 akan	 dapat	menyusul	mereka	 dan	melepaskan	 para	
tawanan."	(1Samuel	30:6-8)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Langkah	 terbaik	 yang	 dapat	 kita	 lakukan	 di	 saat	 terjepit	 adalah	 berlari	
kepada	Tuhan,	dan	bukan	kepada	manusia.	Memang	kecenderungan	orang	di	
saat	 ia	 di	 dalam	 keadaan	 terhimpit	 oleh	 persoalan	 adalah	 terlebih	 dahulu	
mencari	 pertolongan	 manusia.	 Ini	 merupakan	 suatu	 langkah	 yang	 keliru.	
Bukan	berarti	kita	tidak	boleh	meminta	pertolongan	manusia,	namun	jangan	
mengutamakan	 mereka	 dan	 mengabaikan	 Tuhan.	 Sebab	 kemampuan	 dan	
kesetiaan	 manusia	 adalah	 terbatas,	 sehingga	 pertolongan	 yang	 mereka	
berikan	tidaklah	selalu	dapat	diandalkan.	Sedangkan	Tuhan,	kasih	dan	kuasa-
Nya	tidak	terbatas.	Itu	sebabnya	bila	kita	mendahulukan	Tuhan,	yaitu	dengan	
memohon	pertolongan-Nya	di	dalam	segala	keadaan,	kita	tidak	akan	pernah	
dikecewakan-Nya.		
	
Pelajaran	itulah	yang	dipetik	oleh	Daud	di	Ziklag	sebagaimana	yang	dicatat	di	
dalam	 1Samuel	 30.	 Karena	 terus	 dikejar-kejar	 oleh	 raja	 Saul	 maka	 ia	
memutuskan	untuk	meminta	pertolongan	kepada	Akhis,	raja	kota	Gat,	orang	

PENGANTAR	IBADAH	

3	 …	 Jadilah	 bagiku	 gunung	 batu	 tempat	
perlindungan,	 kubu	 pertahanan	 untuk	
menyelamatkan	aku!	4	Sebab	Engkau	bukit	batuku	
dan	 pertahananku,	 dan	 oleh	 karena	 nama-Mu	
Engkau	 akan	 menuntun	 dan	 membimbing	 aku.	
(Mazmur	31:3,	4)	 WAKTU	TEDUH	

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

BACAAN	ALKITAB	
7	 Jika	 aku	 berada	 dalam	 kesesakan,	 Engkau	 mempertahankan	 hidupku;	
terhadap	 amarah	 musuhku	 Engkau	 mengulurkan	 tangan-Mu,	 dan	 tangan	
kanan-Mu	menyelamatkan	aku.	8	TUHAN	akan	menyelesaikannya	bagiku!	Ya	
TUHAN,	 kasih	 setia-Mu	 untuk	 selama-lamanya;	 janganlah	 Kautinggalkan	
perbuatan	tangan-Mu!	(Mazmur	138:7,	8)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa,	Engkau	pribadi	yang	perkasa.	Tidak	ada	yang	dapat	menandingi	diri-
Mu.	 Aku	 bersyukur	 karena	 Engkau	 tidak	 pernah	 membiarkan	 diriku	
menghadapi	 kesesakan	 seorang	 diri.	 Dengan	 tangan-Mu	yang	 penuh	 kuasa	
dan	dengan	kasih-Mu	yang	tidak	terbatas	Engkau	selalu	mengulurkan	tangan	
untuk	 menolong	 dan	 membela	 diriku.	 Engkau	 selalu	 membuka	 jalan	 bagi	
diriku	 tepat	 pada	waktunya.	Dengan	 anugerah-Mu	Engkau	melindungi	 aku	
dari	 para	 lawanku,	 dan	 dengan	 kasih	 setia-Mu	 Engkau	 memberikan	
kemenangan	 pada	 diriku	 atas	 semua	 masalah	 yang	 menghadang	 hidupku.	
Tak	pernah	Engkau	meninggalkan	perbuatan	tangan-Mu	ini.		
	
Tuhan,	 Engkaulah	 kekuatanku.	 Mampukan	 diriku,	 berikan	 hikmat	 bagiku,	
dan	bukalah	kesempatan	agar	aku	dapat	menyaksikan	kemurahan-Mu	yang	
telah	 kualami	 kepada	 orang-orang	 yang	 ada	di	 sekitarku.	 Sehingga	 dengan	
demikian	 semua	 pertolongan	 dan	 pembelaan	 yang	 Engkau	 lakukan	 bagiku	
membuka	 jalan	 bagi	 mereka	 untuk	 juga	 mengenal	 anugerah-Mu.	 Aku	
memohon	Engkau	memberkati	semua	yang	sedang	kulakukan	dan	yang	akan	
kukerjakan	 hari	 ini.	 Sempurnakan	 hasil	 karyaku	 dan	 aku	
mempersembahkannya	untuk	memuliakan	nama-Mu.	Di	dalam	nama	Tuhan	
Yesus,	Sang	Pelindung	dan	Penolongku	yang	sejati,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

19	MEI	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

8	 Pujilah	 Allah	 kami,	 hai	 bangsa-bangsa,	 dan	
perdengarkanlah	 puji-pujian	 kepada-Nya!	 9	 Ia	
mempertahankan	 jiwa	 kami	 di	 dalam	 hidup	 dan	
tidak	membiarkan	kaki	kami	goyah.		
(Mazmur	66:8,	9)	
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2

Filistin.	 Suatu	 langkah	 yang	 keliru.	 Memang	 untuk	 sementara	 ia	 dalam	
keadaan	 aman,	 sampai	 ketika	 seluruh	 harta,	 istri	 dan	 anak-anak	 para	
pengikutnya	dan	dirinya	dirampok	oleh	orang	Amalek.	Sekarang	ia	semakin	
terjepit	 karena	 para	 pengikutnya	 hendak	 melempari	 dirinya	 dengan	 batu.	
Barulah	di	situ	ia	kembali	menguatkan	imannya	dan	memohon	pertolongan	
Tuhan.	Langkah	yang	tepat,	sebab	Tuhan	tidak	pernah	mengecewakan	orang	
yang	berlari	kepada-Nya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Di	 dalam	 keadaan	 terjepit	 kepada	 siapakah	 Anda	 berlari	 memohon	
pertolongan?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 memuji	 nama-Mu	 karena	 Engkau	 adalah	 pribadi	 yang	 limpah	
dengan	kasih	setia.	Ketika	aku	mengabaikan	dan	melupakan	diri-Mu	Engkau	
tetap	mengingat	diriku.	Ketika	aku	datang	kembali	kepada-Mu,	menguatkan	
imanku	 dan	 memohon	 pertolongan-Mu,	 Engkau	 tidak	 pernah	 menolak	
diriku.	 Tuhan,	 ampunilah	 diriku	 bila	 acapkali	 aku	 lebih	 mendahulukan	
manusia	 dibandingkan	 diri-Mu.	 Sekarang	 aku	 sadar	 bahwa	 langkah	 yang	
sepatutnya	 dan	 yang	 terbaik	 di	 dalam	 hidupku	 adalah	 dengan	
mengutamakan	diri-Mu	lebih	dari	siapapun	juga.			
	
Aku	berterima	kasih	untuk	kemurahan-Mu	yang	telah	kualami	di	sepanjang	
hari	 ini.	 Sungguh,	 orang	 yang	 mengandalkan	 diri-Mu	 tidak	 akan	 pernah	
Engkau	 kecewakan.	 Setiap	 kali	 aku	 berseru	 kepada-Mu	 Engkau	 selalu	
mengulurkan	 pertolongan	 tepat	 pada	 waktunya.	 Setiap	 kali	 aku	 memohon	
tuntunan-Mu	 Engkau	 selalu	 menjawab	 dan	 membimbing	 diriku	 dengan	
firman-Mu.	Aku	menyerahkan	hidupku	dan	masa	depanku	ke	dalam	tangan-
Mu.	 Bentangkanlah	 hari	 depan	 yang	 penuh	 dengan	 pengharapan	 itu	 bagi	
diriku.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	 Penolongku,	 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

dalam	2Korintus	11	ia	menyebut	berbagai	kesukaran	dan	penderitaan	yang	
ia	 alami	 karena	 iman	 dan	 pelayanannya	 kepada	 Kristus.	 Kesulitan	 yang	
datang	 bertubi-tubi	 dan	 seakan-akan	 tanpa	 henti.	 Di	 dalam	 menghadapi	
semua	 itu	 ia	 bersikap	 gigih	 dan	 pantang	 menyerah.	 Tanpa	 jera	 ia	 terus	
melayani	 Tuhan	 dan	 membagikan	 imannya	 ke	 berbagai	 penjuru	 wilayah	
yang	 tidak	 mudah	 untuk	 dijangkau.	 Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 seorang	
pengikut	 Kristus	 yang	 sejati	 tidaklah	 sekadar	 hidup	 untuk	 mencari	
kenyamanan	 dan	 berkat	 Tuhan,	 namun	 ia	 akan	 rela	 untuk	 menanggung	
kesulitan	karena	iman	dan	pengabdiannya	kepada	Kristus.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudah	teguhkah	iman	Anda	kepada	Tuhan?	Apakah	buktinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 telah	 memberi	 teladan	 bagiku	 tentang	 kerelaan	 untuk	
berkorban	 dan	 menderita	 sampai	 akhir.	 Diri-Mu	 tidak	 berbuat	 salah	 dan	
justru	karena	melakukan	 kebaikan	Engkau	 telah	mengalami	penderitaan	 di	
kayu	 salib.	 Ya	 Tuhan,	 ajarlah	 aku	 untuk	 mengikuti	 jejak-Mu	 dan	 berikan	
kepadaku	hati	 yang	 gigih	 di	 dalam	menanggung	 kesukaran	 karena	menjadi	
pengikut-Mu.	Ajarlah	diriku	untuk	tetap	hidup	di	dalam	kerendahan	hati	dan	
tidak	 membangga-banggakan	 diri	 atas	 semua	 kesulitan	 dan	 pengorbanan	
yang	 harus	 kutanggung	 karena	 imanku	 kepada-Mu.	 Tolonglah	 aku	 untuk	
semakin	 teguh	 di	 dalam	 iman	 dan	 murnikan	 motivasi	 hatiku	 di	 dalam	
mengikut	Engkau.		
	
Ya	Allah	sumber	segala	anugerah,	sanggupkanlah	diriku	untuk	hidup	sesuai	
dengan	 kehendak-Mu.	 Tuntunlah	 aku	 untuk	 senantiasa	 berjalan	 di	 dalam	
kebenaran	firman-Mu	supaya	dengan	demikian	hidupku	menyenangkan	hati-
Mu	dan	memuliakan	nama-Mu.	Sertailah	diriku	di	sepanjang	hari	ini,	jagalah	
langkah-langkah	 hidupku	 dan	 jauhkanlah	 aku	 daripada	 yang	 jahat.	 Aku	
menyerahkan	 hidupku	 untuk	 menjadi	 alat	 kebenaran-Mu	 yang	 membawa	
terang	di	tengah	kegelapan.	Pakailah	hidupku	untuk	menjadi	saksi-Mu	yang	
membawa	 orang-orang	 di	 sekitarku	 untuk	 semakin	 mengenal	 diri-Mu	 dan	
anugerah-Mu.	 Kepada-Mu	 aku	 mempercayakan	 hidupku.	 Di	 dalam	 nama	
Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Teladan	iman	yang	sejati,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	2Korintus	11	 ¢ 	Mazmur	138	 ¢ 	2Samuel	3-4	
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14	MEI	
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	
Janganlah	 kamu	merupakan	 pasangan	 yang	 tidak	 seimbang	 dengan	 orang-
orang	yang	tak	percaya.	Sebab	persamaan	apakah	terdapat	antara	kebenaran	
dan	 kedurhakaan?	Atau	bagaimanakah	 terang	dapat	bersatu	dengan	 gelap?	
(2Korintus	6:14)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Sebagaimana	 terang	 berbeda	 dengan	 kegelapan	 demikianlah	 pengikut	
Kristus	haruslah	hidup	berbeda	dengan	orang	yang	belum	mengenal	Kristus.	
Perbedaan	 tersebut	 antara	 lain	 di	 dalam	 hal	 iman,	 tata	 nilai	 dan	 perilaku	
kehidupan.	Oleh	sebab	 itu	pengikut	Kristus	 tidak	boleh	mengikatkan	diri	di	
dalam	kesatuan	dengan	orang	yang	belum	seiman,	khususnya	dalam	ikatan	
relasi	 yang	 dapat	 melunturkan	 iman	 mereka.	 Salah	 satunya	 adalah	 ikatan	
perkawinan.	 Ikatan	 seperti	 itu	 bukan	 saja	 akan	 menghalangi	 berkat	 Allah	
atas	 hidup	 yang	 bersangkutan	 tetapi	 juga	 dapat	 menyeret	 mereka	 untuk	
berkompromi	dengan	tata	nilai	dan	perilaku	yang	tidak	kristiani.	Kompromi	
seperti	 itu	 akan	 mengakibatkan	 mereka	 tidak	 lagi	 hidup	 berbeda	 dengan	
orang	yang	belum	mengenal	Kristus.	
		
Hal	 itulah	yang	menjadi	salah	satu	alasan	dari	peringatan	rasul	Paulus	agar	
jemaat	tidak	menjadi	pasangan	yang	tidak	seimbang	dengan	orang	yang	tak	
percaya,	 seperti	 yang	 ditulis	 di	 dalam	 2Korintus	 6.	 Bukan	 berarti	 mereka	
tidak	 boleh	 bergaul	 dengan	orang	 yang	belum	 seiman,	 sebab	bila	demikian	
maka	 pengikut	 Kristus	 tidak	 akan	 dapat	menjadi	 saksi	 dan	mempengaruhi	
lingkungan	 sekitar	mereka.	Namun	 apabila	mereka	 bukan	 sekadar	 bergaul,	
tetapi	menjalin	relasi	yang	mengikat	secara	rohani	seperti	suatu	perkawinan,	
maka	ikatan	seperti	itulah	yang	dilarang	oleh	firman	Tuhan.	
	
	
	

PENGANTAR	IBADAH	

Ya	Allah,	Engkau	telah	mengajar	aku	sejak	kecilku,	
dan	 sampai	 sekarang	 aku	 memberitakan	
perbuatan-Mu	yang	ajaib.	(Mazmur	71:17)	

19	MEI	
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	
23	 Apakah	 mereka	 pelayan	 Kristus?	 --aku	 berkata	 seperti	 orang	 gila--aku	
lebih	 lagi!	 Aku	 lebih	 banyak	 berjerih	 lelah;	 lebih	 sering	 di	 dalam	 penjara;	
didera	di	luar	batas;	kerap	kali	dalam	bahaya	maut.	24	Lima	kali	aku	disesah	
orang	Yahudi,	setiap	kali	empat	puluh	kurang	satu	pukulan,	25	tiga	kali	aku	
didera,	satu	kali	aku	dilempari	dengan	batu,	tiga	kali	mengalami	karam	kapal,	
sehari	semalam	aku	terkatung-katung	di	tengah	laut.	26	Dalam	perjalananku	
aku	sering	diancam	bahaya	banjir	dan	bahaya	penyamun,	bahaya	dari	pihak	
orang-orang	 Yahudi	 dan	 dari	 pihak	 orang-orang	 bukan	 Yahudi;	 bahaya	 di	
kota,	bahaya	di	padang	gurun,	bahaya	di	tengah	laut,	dan	bahaya	dari	pihak	
saudara-saudara	 palsu.	 27	 Aku	 banyak	 berjerih	 lelah	 dan	 bekerja	 berat;	
kerap	 kali	 aku	 tidak	 tidur;	 aku	 lapar	 dan	 dahaga;	 kerap	 kali	 aku	 berpuasa,	
kedinginan	 dan	 tanpa	pakaian,	 28	dan,	 dengan	 tidak	menyebut	 banyak	 hal	
lain	 lagi,	 urusanku	 sehari-hari,	 yaitu	 untuk	 memelihara	 semua	 jemaat-
jemaat.	(2Korintus	11:23-28)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Keteguhan	 iman	 bukan	 hanya	 dibuktikan	 melalui	 berkat	 Tuhan	 yang	 kita	
alami,	 namun	 terlebih	 lagi	 yaitu	 melalui	 kegigihan	 kita	 dalam	 mengikut	
Kristus	 apapun	 resikonya.	 Acapkali	 orang	 berpikir	 bahwa	 orang	 yang	
beriman	 pastilah	 akan	 hidup	 diberkati	 oleh	 Tuhan.	 Suatu	 pendapat	 yang	
walaupun	 tidak	 salah	 namun	 tidak	 menggambarkan	 ajaran	 Alkitab	 yang	
utuh.	 Sebab	 dengan	 hidup	 beriman	 bukan	 berarti	 orang	 akan	 hidup	 bebas	
dari	 masalah.	 Justru	 karena	 ia	 mengikut	 dan	 beriman	 kepada	 Kristus	
akibatnya	 acapkali	 ia	 harus	 menghadapi	 tantangan	 dan	 kesulitan.	 Oleh	
karena	 itu	 kegigihan	 dirinya	di	 dalam	menghadapi	 semua	 kesukaran,	 yaitu	
sebagai	 harga	 yang	 harus	 ia	 bayar	 di	 dalam	mengikut	 Kristus,	 merupakan	
bukti	dari	keteguhan	iman	yang	ada	di	dalam	dirinya.		
	
Kegigihan	 tersebut	 dapat	 kita	 lihat	 di	 dalam	 kehidupan	 rasul	 Paulus.	 Di	

PENGANTAR	IBADAH	

Aku	berseru-seru	kepada-Mu,	ya	TUHAN,	kataku:	
"Engkaulah	 tempat	 perlindunganku,	 bagianku	 di	
negeri	orang-orang	hidup!"	(Mazmur	142:6)	
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PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	 Anda	 hidup	 berbeda	 dengan	 orang	 yang	 belum	 beriman	 kepada	
Kristus?	Bila	sudah,	apakah	perbedaannya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	sorgawi,	aku	mengucap	syukur	karena	oleh	anugerah-Mu	Engkau	telah	
memanggil	 aku	 keluar	 dari	 kegelapan	 dosa	 dan	 hidup	 di	 dalam	 terang	
kebenaran-Mu.	 Di	 dalam	 rencana-Mu	 yang	 besar	 Engkau	 telah	 memanggil	
diriku	 untuk	 menjadi	 terang	 bagi	 lingkungan	 di	 sekitarku.	 Oleh	 karena	 itu	
tolonglah	 aku	 agar	 dapat	 hidup	 berbeda	 dengan	 kegelapan	 yang	 ada	 di	
sekitarku,	 sebab	 hanya	 dengan	demikian	 barulah	 aku	dapat	 hidup	menjadi	
saksi-Mu.	 Tolonglah	 aku	 untuk	 dapat	 menjaga	 pergaulanku	 sebagai	
pergaulan	yang	sehat	dan	 tidak	membiarkan	diriku	menjadi	pasangan	yang	
tidak	seimbang	dengan	orang	yang	tak	percaya.		
	
Pagi	 ini	 kembali	 aku	 datang	 menghadap	 takhta	 anugerah-Mu	 dan	
menyerahkan	 hidupku	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Aku	 memohon	 Engkau	
berkenan	menyertai	dan	menuntun	diriku	di	sepanjang	hari	ini.	Penyertaan-
Mu	memberikan	damai	sejahtera	di	dalam	jiwaku,	sebab	hanya	dekat	Engkau	
saja	aku	 tenang.	Tuntunan-Mu	memungkinkan	diriku	untuk	berjalan	sesuai	
dengan	 kehendak-Mu.	 Tuhan,	 jangan	 biarkan	 aku	 terjerumus	 ke	 dalam	
pencobaan	 dan	 tolonglah	 aku	 agar	 hidupku	 dapat	 menjadi	 berkat	 bagi	
lingkunganku.	Tolonglah	aku	di	dalam	semua	hal	yang	kukerjakan	pada	hari	
ini	 dan	 jadikan	 semua	 itu	 berhasil	 serta	 memuliakan	 nama-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:		
¢ 	2Korintus	6	 ¢ 	Mazmur	133	 ¢ 	1Tawarikh	1-2	
	
	

2

yang	 berjalan	 di	 dalam	 penyertaan-Nya	 akan	 mampu	 hidup	 melampaui	
semua	keterbatasan	dirinya.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apabila	Tuhan	menyertai	Anda,	perlukah	Anda	merasa	berputus	asa	dengan	
hidup	Anda?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 sadar	 bahwa	 hal	 yang	 terpenting	 dalam	 hidupku	 adalah	
penyertaan-Mu.	 Sebab	 apapun	 yang	 kualami	 dan	 keadaan	 apapun	 yang	
kuhadapi	kalau	Engkau	beserta	dengan	aku	dan	aku	hidup	di	dalam	rencana-
Mu	maka	aku	akan	melihat	masa	depan	yang	indah	sedang	menanti	diriku.	Di	
balik	 kekelaman	 yang	 sedang	 kulewati	 sesungguhnya	 sedang	 menunggu	
masa	 depan	 yang	 cerah	 bagi	 hidupku.	 Oleh	 karena	 itu	 selama	 Engkau	
menyertai	 diriku	 maka	 aku	 pantang	 berputus	 asa	 dan	 akan	 tetap	 hidup	
dalam	kehidupan	yang	penuh	dengan	pengharapan.	Rencana-Mu	yang	tidak	
pernah	gagal	dan	penyertaan-Mu	yang	dapat	kuandalkan	itu	yang	menjamin	
hari	esokku.		
	
Aku	 berterima	 kasih,	 ya	 Tuhan,	 untuk	 hari	 ini.	 Engkau	 telah	 menuntun	
hidupku	 melewati	 setiap	 waktu	 tanpa	 sekalipun	 Engkau	 meninggalkan	
diriku.	 Penyertaan-Mu	 memberi	 rasa	 aman	 dan	 damai	 di	 dalam	 jiwaku.	
Pertolongan-Mu	 menyanggupkan	 aku	 mengerjakan	 semua	 tugas	 dan	
tanggung	 jawabku	 bukan	 berdasarkan	 kemampuanku	 yang	 terbatas	 tetapi	
dengan	kuasa-Mu	yang	tidak	terbatas.	Aku	menyerahkan	hari-hari	yang	akan	
kulalui	ke	dalam	 tangan	anugerah-Mu.	 Tolonglah	 aku	untuk	menyelesaikan	
semua	 tugas	 dan	 tanggung	 jawabku	di	 dalam	keberhasilan.	Di	 dalam	nama	
Yesus	Kristus,	Tuhan	yang	setia,	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	
1	Nyanyian	 ziarah	Daud.	 Sungguh,	alangkah	baiknya	dan	 indahnya,	apabila	
saudara-saudara	diam	bersama	dengan	rukun!	3	…	Sebab	ke	sanalah	TUHAN	
memerintahkan	berkat,	kehidupan	untuk	selama-lamanya.		
(Mazmur	133:1,	3b)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 menyadari	 pentingnya	 kesanggupan	 untuk	 menerima	 semua	
orang	 di	 dalam	 segala	 kekurangan	 dan	 kelebihan	 mereka,	 dan	 belajar	
berdamai	 di	 dalam	 perbedaan.	 Bukan	 hanya	 di	 antara	 sanak	 keluargaku	
sendiri,	 tetapi	 juga	 saling	menerima	di	 dalam	kesehatian	di	 antara	 sesama	
saudara	seiman.	 Sebab	di	 dalam	kesehatian	 itulah	 akan	 terdapat	 kekuatan,	
damai	 sejahtera	 dan	 berkat-berkat-Mu.	 Bahkan	 melaluinya	 barulah	 aku	
dapat	 menjadi	 saksi-Mu	 di	 dalam	 kehidupanku	 sehari-hari.	 Tolonglah	 aku	
untuk	 mampu	 menerima	 orang	 yang	 lemah	 dan	 tidak	 sempurna	 seperti	
Engkau	 sendiri	 telah	 bersedia	menerima	diriku	manusia	 yang	 terbatas	 dan	
penuh	dengan	kekurangan	ini.			
	
Tuhan,	 aku	 memohon	 penyertaan-Mu	 di	 dalam	 hidupku	 agar	 aku	 dapat	
menjadi	pembawa	damai	bagi	lingkungan	di	sekitarku.	Di	tengah	perpecahan	
dan	 perseteruan	 aku	 menjadi	 jembatan	 yang	 merukunkan.	 Di	 tengah	
percideraan	 dan	 persengketaan	 aku	 menjadi	 pembawa	 pemulihan.	 Aku	
memohon	penuhilah	hatiku	dengan	kasih	seperti	yang	ada	di	dalam	hati-Mu,	
dan	kerelaan	untuk	mengampuni	seperti	Engkau	sendiri	telah	mengampuni	
diriku.	 Oleh	 pertolongan	 Roh	 Kudus-Mu	 dan	 melalui	 tuntunan	 firman-Mu	
aku	 dapat	 menjadi	 saluran	 berkat-Mu	 bagi	 orang-orang	 di	 sekitarku.	 Di	
dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	yang	penuh	dengan	anugerah,	aku	berdoa	
dan	mengucap	syukur.	Amin.	
	

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

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

PENGANTAR	IBADAH	

5	 Bermazmurlah	 bagi	 TUHAN	 dengan	 kecapi,	
dengan	 kecapi	 dan	 lagu	 yang	 nyaring,	 6	 dengan	
nafiri	 dan	 sangkakala	 yang	 nyaring	 bersorak-
soraklah	di	hadapan	Raja,	yakni	TUHAN!		
(Mazmur	98:5,	6)	

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	 Kemudian	 datanglah	 orang-orang	 Yehuda,	 lalu	 mengurapi	 Daud	 di	 sana	
menjadi	 raja	 atas	 kaum	Yehuda.	Ketika	 kepada	Daud	 diberitahukan	 bahwa	
orang-orang	 Yabesh-Gilead	 menguburkan	 Saul,	 8	 Abner	 bin	 Ner,	 panglima	
Saul,	telah	mengambil	Isyboset,	anak	Saul,	dan	membawanya	ke	Mahanaim	9	
serta	 menjadikannya	 raja	 atas	 Gilead,	 atas	 orang	 Asyuri,	 atas	 Yizreel,	 atas	
Efraim	dan	atas	Benyamin,	bahkan	atas	 seluruh	 Israel.	10	Isyboset	bin	Saul	
berumur	 empat	 puluh	 tahun	 pada	waktu	 ia	menjadi	 raja	 atas	 Israel	 dan	 ia	
memerintah	 dua	 tahun	 lamanya.	 Hanyalah	 kaum	 Yehuda	 yang	 mengikuti	
Daud.	(2Samuel	2:4,	8-10)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Walaupun	dimulai	 dari	 awal	 yang	 sederhana,	 namun	bila	Tuhan	menyertai	
kita,	 hal-hal	 yang	 besar	 akan	 kita	 alami	 di	 dalam	 hidup	 kita.	 Sebab	
penyertaan	 Tuhan	 akan	 memungkinkan	 kita	 untuk	 hidup	 melampaui	
keadaan	 sekitar	 kita,	 termasuk	 keadaan	 yang	 sederhana	 dan	 terbatas	
maupun	 keadaan	 yang	 sulit	 dan	 menghambat	 hidup	 kita.	 Sebab	 pada	
dasarnya	 siapa	 yang	 menyertai	 kita	 itulah	 yang	 akan	 menentukan	 masa	
depan	 kita.	 Kalau	Tuhan	 yang	 kuasa	 dan	 kasih-Nya	 tidak	 terbatas	 itu	 yang	
menyertai	 kita	 maka	 apapun	 kesulitan	 dan	 keterbatasan	 yang	 kita	 alami	
tidak	akan	sanggup	menggagalkan	rencana-Nya	untuk	hidup	kita.		
	
Hal	 inilah	 yang	 dialami	 oleh	 Daud	 sebagaimana	 yang	 dicatat	 di	 dalam	
2Samuel	 2.	 Sepeninggal	 raja	 Saul	 maka	 orang-orang	 Yehuda	 mengangkat	
Daud	menjadi	raja	mereka.	Sedangkan	seluruh	suku	Israel	yang	lain	berpihak	
kepada	Isyboset,	anak	raja	Saul	dan	menjadikan	yang	bersangkutan	sebagai	
raja	mereka.	Walaupun	hanya	bermula	sebagai	raja	atas	salah	satu	suku	dari	
antara	 dua	 belas	 suku	 Israel,	 yaitu	 suku	 Yehuda	 saja,	 tetapi	 karena	 Tuhan	
menyertai	 dirinya	 maka	 pada	 akhirnya	 Daud	 berhasil	 menjadi	 raja	 atas	
seluruh	 Israel.	 Singkat	 kata,	 rencana	 Tuhan	 tidak	 pernah	 gagal	 dan	 orang	

18	MEI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

PENGANTAR	IBADAH	

Pada	waktu	malam	aku	ingat	kepada	nama-Mu,	ya	
TUHAN;	 aku	 hendak	 berpegang	 pada	 Taurat-Mu.	
(Mazmur	119:55)	
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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	
1	Adam,	Set,	Enos,	2	Kenan,	Mahalaleel,	Yared,	3	Henokh,	Metusalah,	Lamekh,	
4	Nuh,	Sem,	Ham	dan	Yafet.	(1Tawarikh	1:1-4)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Berhati-hatilah,	 karena	 tindakan	 kita	 di	masa	 kini	 akan	berdampak	 sampai	
ke	masa	depan	yang	lebih	jauh	daripada	yang	dapat	kita	perkirakan.	Hukum	
sebab	 akibat	 merupakan	 prinsip	 yang	 bersifat	 universal	 dan	 tak	
terbantahkan.	Apa	yang	ditabur	orang	itulah	yang	akan	dituainya.	Apa	yang	
dikerjakan	 oleh	 seseorang	 dapat	 berdampak	 terhadap	 dirinya	 sendiri,	
lingkungannya	dan	bahkan	 terhadap	 generasi-generasi	berikutnya.	Seorang	
yang	menanam	sebatang	pohon	belum	tentu	akan	sempat	memetik	buahnya,	
namun	bisa	jadi	baru	anak	cucunyalah	yang	akan	menikmatinya.	Oleh	sebab	
itu	di	dalam	bertindak	orang	tidak	boleh	bersikap	ceroboh	karena	buah	dari	
tindakannya	tersebut	dapat	berakibat	sampai	kepada	anak	cucunya.	
	
Hal	 tersebutlah	 yang	 dapat	 kita	 lihat	 di	 dalam	 silsilah	 keturunan	 Adam	
sebagaimana	yang	dicatat	di	dalam	1Tawarikh	1.	Di	situ	disebut	bahwa	Adam	
memperanakan	 Set,	 Set	memperanakan	 Enos,	 Enos	memperanakan	 Kenan,	
demikian	seterusnya	sampai	kepada	Abraham	dan	anak	cucunya.	Padahal	di	
samping	 Set,	 menurut	 catatan	 Kejadian	 4	 sebenarnya	 Adam	 juga	 memiliki	
anak	yang	bernama	Kain	dan	Habel.	Habel	mati	dibunuh	oleh	Kain.	Namun	di	
dalam	 1Tawarikh	 1	 nama	 Kain	 dan	 keturunannya	 sama	 sekali	 tidak	
disebutkan.	Kejahatannya	dalam	membunuh	adiknya,	Habel,	mengakibatkan	
kehidupan	Kain	seakan-akan	 terhapuskan	dari	 catatan	sejarah	keselamatan	
atau	 heilege	 geschichte.	 Tindakan	 kejahatan	 yang	 ia	 lakukan	 bukan	 hanya	
berdampak	 terhadap	 dirinya	 sendiri	 tetapi	 juga	 terhadap	 anak	 cucunya,	
artinya	 berdampak	 sampai	 ke	 masa	 depan	 yang	 lebih	 jauh	 dari	 yang	 ia	
perkirakan.	

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

PENGANTAR	IBADAH	

2	Kiranya	Allah	mengasihani	kita	dan	memberkati	
kita,	kiranya	Ia	menyinari	kita	dengan	wajah-Nya,	
3	 supaya	 jalan-Mu	 dikenal	 di	 bumi,	 dan	
keselamatan-Mu	di	antara	segala	bangsa.		
(Mazmur	67:2,	3)	WAKTU	TEDUH	

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

BACAAN	ALKITAB	
5	Jika	aku	melupakan	engkau,	hai	Yerusalem,	biarlah	menjadi	kering	tangan	
kananku!	 6	 Biarlah	 lidahku	 melekat	 pada	 langit-langitku,	 jika	 aku	 tidak	
mengingat	 engkau,	 jika	 aku	 tidak	 jadikan	 Yerusalem	 puncak	 sukacitaku!	
(Mazmur	137:5,	6)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkaulah	 pribadi	 yang	 penuh	 dengan	 anugerah	 dan	 rahmat-Mu	
yang	 besar	 melampaui	 kemampuanku	 untuk	 memahaminya.	 Penuhilah	
hatiku	 dengan	 kerinduan	 untuk	 senantiasa	 menempatkan	 diri-Mu	 sebagai	
pusat	 kehidupanku.	Tolonglah	aku	untuk	senantiasa	menyadari	betapa	 aku	
memerlukan	 diri-Mu,	 sehingga	 aku	 tidak	 akan	 pernah	 melupakan	 Engkau	
seumur	 hidupku.	 Ajarlah	 aku	 untuk	 menjadikan	 kehendak-Mu	 sebagai	
puncak	sukacitaku,	sehingga	dengan	demikian	hatiku	selalu	ingin	melakukan	
firman-Mu.		
	
Ya	Allah,	bentuklah	hidupku	agar	sesuai	dengan	rencana-Mu.	Tolonglah	aku	
untuk	senantiasa	menempatkan	firman-Mu	sebagai	pelita	bagi	 jalanku	yang	
menerangi	 langkah-langkah	 hidupku.	 Tuhan,	 aku	memerlukan	 penyertaan-
Mu	 di	 dalam	 setiap	 sisi	 hidupku.	 Sebab	 hanya	 dengan	 demikian	 barulah	
hidupku	akan	menjadi	hidup	yang	penuh	dengan	makna	dan	menyenangkan	
hati-Mu.	Aku	menyerahkan	hidupku	ke	 dalam	anugerah-Mu.	 Jadikan	diriku	
sebagai	 saluran	 berkat-Mu	 bagi	 lingkungan	 di	 sekitarku.	 Di	 dalam	 nama	
Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Sumber	sukacita	yang	sejati,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

18	MEI	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

Aku	 hendak	 bersyukur	 kepada-Mu,	 ya	 Tuhan,	
Allahku,	dengan	segenap	hatiku,	dan	memuliakan	
nama-Mu	untuk	selama-lamanya.	(Mazmur	86:12)	
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PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Karena	tindakan	Anda	dapat	berdampak	sampai	ke	masa	depan,	apakah	yang	
semestinya	Anda	lakukan	sebelum	melakukan	sesuatu?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	tolonglah	aku	dengan	Roh	Kudus-Mu	agar	aku	berpikir,	berbicara	dan	
bertindak	 di	 dalam	 hikmat-Mu.	 Sebab	 aku	menyadari	 semua	 yang	 kutabur	
akan	kutuai.	Semua	yang	kulakukan	akan	berimbas	terhadap	diriku	bahkan	
sampai	 kepada	 masa	 depan	 generasi-generasi	 yang	 berada	 di	 bawahku.	
Jauhkan	diriku	dari	pikiran	 jahat	dan	niatan	yang	buruk	yang	bertentangan	
dengan	 kehendak-Mu.	 Sebaliknya,	 oleh	 tuntunan	 firman-Mu	 tolonglah	 aku	
untuk	 menaburkan	 kebaikan	 dan	 perbuatan-perbuatan	 yang	 memuliakan	
nama-Mu	di	dalam	kehidupanku	sehari-hari.		
	
Di	 dalam	 rasa	 syukurku	 aku	 kembali	 memasrahkan	 hidupku	 ke	 dalam	
tangan-Mu.	 Aku	 berterima	 kasih	 karena	 Engkau	 telah	 menuntun	 diriku	 di	
sepanjang	 hari	 yang	 telah	 kulewati	 sampai	 saat	 ini.	 Engkau	 telah	 menjaga	
diriku	dari	melakukan	tindakan-tindakan	yang	menyimpang	dari	kehendak-
Mu	dan	menempuh	 jalan	 yang	mendukakan	hati-Mu.	Di	 dalam	penyertaan-
Mu	 aku	 melewati	 hari	 ini	 di	 dalam	 damai	 sejahtera,	 pertolongan	 dan	
perlindungan-Mu.	 Tuhan,	 sempurnakanlah	 semua	 yang	 telah	 kukerjakan	
sepanjang	hari	 ini	 dengan	anugerah-Mu	yang	memberikan	 keberhasilan.	Di	
dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Pembimbingku	yang	setia,	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

akan	 bekerja	 dalam	 hidup	 kita.	 Sehingga	 dengan	 demikian	 akan	 semakin	
efektif	 pelayanan	 yang	 kita	 lakukan	 dan	 semakin	 kokoh	 kehidupan	 kita	 di	
dalam	menghadapi	tantangan	zaman.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Hal-hal	 apakah	 yang	 menghalangi	 Anda	 untuk	 mengenal	 Allah	 lebih	 dekat	
lagi?	Apakah	yang	harus	Anda	lakukan	agar	dapat	mengatasi	hal	itu?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	penguasa	langit	dan	bumi,	Engkau	adalah	pribadi	yang	mahamulia	yang	
patut	 disembah	dan	dipuja	 oleh	seluruh	 isi	alam	semesta.	Namun	di	 dalam	
kerendahan	 hati	 Engkau	 bersedia	 datang	 ke	 dunia	 menjadi	 sama	 dengan	
manusia	dan	menyapa	kami	di	dalam	kasih	yang	penuh	pengorbanan	melalui	
Yesus	Kristus,	Tuhan	kami.	Oleh	anugerah-Mu	aku	dapat	mengenal	diri-Mu.	
Oleh	 kemurahan-Mu	 Engkau	 berkenan	menyelamatkan	 aku	 dari	 kegelapan	
dosa	 dan	menganugerahkan	 hidup	 yang	 kekal	 bagi	 diriku	 yang	 semestinya	
binasa	di	dalam	segala	kesalahanku.		
	
Bapa,	 ajarlah	 aku	 untuk	 hidup	 di	 dalam	 kerendahan	 hati	 seperti	 diri-Mu.	
Tolonglah	 diriku	 untuk	 senantiasa	 hidup	 bergantung	 kepada	 kuasa-Mu.	
Sebab	 hanya	 dengan	 demikian	 aku	 dapat	 berdiri	 teguh	menghadapi	 setiap	
tantangan	 dan	 kesukaran	 di	 dalam	 hidupku,	 serta	 dapat	 melayani	 Engkau	
dengan	 efektif.	 Sebab	 di	 dalam	 kelemahanku	 kuasa-Mu	menjadi	 nyata	 atas	
hidupku.	 Aku	 memerlukan	 Engkau	 di	 setiap	 waktu.	 Tuntun	 dan	 sertailah	
diriku	dengan	Roh	Kudus-Mu	dan	bawalah	diriku	di	 jalan-jalan	yang	sesuai	
dengan	kehendak-Mu.	Aku	menyerahkan	semua	yang	akan	kukerjakan	pada	
hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Berkatilah	 diriku	 dengan	 keberhasilan	 dan	
mampukan	 aku	 untuk	 menjadi	 saksi-Mu	 yang	 efektif	 di	 lingkunganku.	 Di	
dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Raja	 alam	 semesta	 yang	 lemah	 lembut	 dan	
rendah	hati,	aku	memohon.	Amin.	
	

DOA	BAPA	KAMI:	Silakan	lihat	teks	di	halaman	depan.		
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	2Korintus	10	 ¢ 	Mazmur	137	 ¢ 	2Samuel	1-2	
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15	MEI	
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	
8	 Jadi	meskipun	aku	telah	menyedihkan	hatimu	dengan	suratku	 itu,	namun	
aku	 tidak	 menyesalkannya.	 Memang	 pernah	 aku	 menyesalkannya,	 karena	
aku	lihat,	bahwa	surat	 itu	menyedihkan	hatimu--kendatipun	untuk	seketika	
saja	lamanya--,	9	namun	sekarang	aku	bersukacita,	bukan	karena	kamu	telah	
berdukacita,	melainkan	karena	dukacitamu	membuat	kamu	bertobat.	Sebab	
dukacitamu	 itu	adalah	menurut	kehendak	Allah,	sehingga	kamu	sedikit	pun	
tidak	 dirugikan	 oleh	 karena	 kami.	 10	 Sebab	 dukacita	 menurut	 kehendak	
Allah	menghasilkan	pertobatan	yang	membawa	keselamatan	dan	yang	tidak	
akan	disesalkan,	tetapi	dukacita	yang	dari	dunia	ini	menghasilkan	kematian.	
(2Korintus	7:8-10)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Kritik	 yang	membangun	walaupun	 awalnya	 terasa	 tidak	 nyaman	bagi	 yang	
mengalaminya	 namun	 sesungguhnya	 diperlukan.	 Memang	 acapkali	 pada	
awalnya	orang	tidak	dapat	membedakan	apakah	kritik	yang	ia	alami	bersifat	
membangun	 atau	 tidak.	 Sehingga	 kritik	 tersebut	 terasa	 tidak	 nyaman,	
bahkan	 menimbulkan	 rasa	 pedih	 dan	 sedih	 di	 hati	 yang	 bersangkutan.	
Namun	apabila	ia	menanggapi	kritik	yang	membangun	yang	ia	alami	dengan	
sikap	hati	 yang	 terbuka	maka	 kritik	 tersebut	 akan	membuahkan	perbaikan	
dan	 kemajuan	 bagi	 dirinya.	 Dengan	 kata	 lain,	 walaupun	 di	 awalnya	 terasa	
tidak	menyenangkan	namun	kritik	yang	membangun	sebenarnya	merupakan	
vitamin	yang	menyehatkan	kehidupan.	
	
Paulus	 mengajarkan	 prinsip	 ini	 dalam	 suratnya	 di	 2Korintus	 7.	 Ia	 berkata	
bahwa	 kritik	 atau	 teguran	 yang	 ia	 sampaikan	 kepada	 jemaat	 di	 Korintus	

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)	

18	MEI	
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	 Memang	 kami	 masih	 hidup	 di	 dunia,	 tetapi	 kami	 tidak	 berjuang	 secara	
duniawi,	4	karena	senjata	kami	dalam	perjuangan	bukanlah	senjata	duniawi,	
melainkan	 senjata	 yang	 diperlengkapi	 dengan	 kuasa	 Allah,	 yang	 sanggup	
untuk	 meruntuhkan	 benteng-benteng.	 5	 Kami	 mematahkan	 setiap	 siasat	
orang	 dan	 merubuhkan	 setiap	 kubu	 yang	 dibangun	 oleh	 keangkuhan	
manusia	 untuk	 menentang	 pengenalan	 akan	 Allah.	 Kami	 menawan	 segala	
pikiran	dan	menaklukkannya	kepada	Kristus.	(2Korintus	10:3-5)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Apabila	 keangkuhan	 menghalangi	 orang	 untuk	 mengenal	 Allah	 maka	
kerendahan	hati	akan	membuka	pintu	bagi	dirinya	untuk	mengalami	 kuasa	
Tuhan.	 Di	 dalam	 anugerah-Nya	 Allah	 bersedia	 untuk	 dikenal	 oleh	 semua	
orang.	Namun	keangkuhan	manusia	menjadi	penghalang	bagi	mereka	untuk	
mengalami	 anugerah	 yang	 mulia	 tersebut.	 Keangkuhan	 yang	 tak	 dapat	
ditaklukkan	kecuali	oleh	kuasa	Tuhan	yang	Ia	curahkan	atas	diri	orang	yang	
hidup	di	dalam	kerendahan	hati.	Dengan	kata	lain,	orang	yang	hidup	di	dalam	
kerendahan	hatilah	yang	akan	mampu	menaklukkan	orang	yang	 tinggi	hati.	
Sebab	 hanya	 kuasa	 Allah	 yang	 menaungi	 orang	 yang	 rendah	 hatilah	 yang	
akan	mampu	merubuhkan	kubu-kubu	pertahanan	yang	dibangun	manusia	di	
dalam	keangkuhan	dirinya.		
	
Prinsip	yang	penting	ini	dikemukakan	rasul	Paulus	di	dalam	2Korintus	10.	Di	
situ	 ia	berkata	bahwa	keangkuhan	manusia	bagaikan	kubu	yang	menentang	
pengenalan	 akan	 Allah.	 Ia	 juga	 berkata	 bahwa	 hanya	 dengan	 kuasa	 Allah	
sajalah	ia	akan	sanggup	meruntuhkan	benteng-benteng	keangkuhan	manusia	
tersebut.	 Pernyataan	 Paulus	 ini	 menunjukkan	 kerendahan	 hatinya,	 suatu	
sikap	 yang	 mengundang	 kuasa	 Allah	 atas hidupnya.	 Dengan	 kata	 lain,	
semakin	kita	hidup	dalam	kerendahan	hati	maka	semakin	besar	kuasa	Allah	

PENGANTAR	IBADAH	

Aku	 berseru	dengan	 segenap	 hati;	 jawablah	 aku,	
ya	 TUHAN!	 Ketetapan-ketetapan-Mu	 hendak	
kupegang.	(Mazmur	119:145)	
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2

melalui	suratnya	yang	pertama	telah	menimbulkan	rasa	sedih	di	hati	jemaat	
itu.	Namun	rasa	sedih	atau	dukacita	yang	menurut	kehendak	Allah	tersebut	
akhirnya	 telah	 menghasilkan	 pertobatan	 di	 antara	 mereka.	 Oleh	 sebab	 itu	
Paulus	 bersukacita,	 bukan	 karena	 ia	 telah	 membuat	 jemaat	 di	 Korintus	
berdukacita,	 melainkan	 karena	 teguran	 atau	 kritik	 membangun	 yang	 ia	
sampaikan	 kepada	mereka	 telah	menghasilkan	perbaikan	 dan	 kemajuan	 di	
antara	mereka.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 ciri-ciri	 dari	 kritik	 yang	membangun?	Manakah	 yang	 lebih	 banyak	
Anda	lakukan,	menyampaikan	kritik	yang	membangun	atau	meruntuhkan?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	Engkau	menegur	umat-Mu	di	kala	mereka	berbuat	salah	bukan	untuk	
menghancurkan	mereka	namun	justru	untuk	meluruskan,	membenarkan	dan	
membangun	 hidup	mereka.	 Tak	 pernah	 Engkau	menegur	 untuk	 menyakiti	
hati	maupun	untuk	meruntuhkan	hidup	mereka.	Ajarlah	aku	untuk	melihat	
orang	 di	 dalam	 kasih	 dan	 menolong	 orang	 yang	 menyimpang	 di	 dalam	
kesalahan	juga	di	dalam	kasih	seperti	yang	ada	pada	diri-Mu.	Ajarlah	diriku	
juga	 untuk	 dapat	 menerima	 teguran	 yang	 membangun	 dari	 sesamaku	
maupun	 dari	 firman-Mu	 dengan	 sikap	 hati	 yang	 terbuka	 dan	 rendah	 hati.	
Sebab	hanya	dengan	demikianlah	baru	hidupku	 akan	mengalami	 kemajuan	
seperti	yang	seharusnya.		
	
Tuhan,	 tolonglah	 aku	 untuk	 semakin	 memahami	 jalan-jalan	 yang	 Engkau	
tunjukkan	 kepadaku	melalui	 firman-Mu.	 Aku	 sadar	 tidak	 semua	 jalan	 yang	
Engkau	 kehendaki	 adalah	 seperti	 yang	 aku	 inginkan.	 Namun	 aku	 juga	
percaya	 bahwa	 jalan-Mu	 adalah	 selalu	 yang	 terbaik,	 jauh	 lebih	 tinggi	 dan	
sempurna	 dibandingkan	 jalan-jalanku	 sendiri.	 Ajarlah	 aku	 untuk	 hidup	
menaati	 tuntunan-Mu	 sehingga	 dengan	 demikian	 hari-hari	 yang	 kulalui	
merupakan	hari-hari	yang	penuh	dengan	makna	dan	memuliakan	nama-Mu.	
Sertailah	 aku	 hari	 ini,	 berkatilah	 semua	 yang	 kukerjakan	 dan	 jauhkanlah	
diriku	daripada	yang	jahat.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	yang	maha	
pengasih	dan	penyayang,	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:		
¢ 	2Korintus	7	 ¢ 	Mazmur	134	 ¢ 	1Tawarikh	3-4	

2

	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	 Anda	 bersikap	 setia	 kepada	 Tuhan?	 Apakah	 bukti	 dari	 jawaban	
Anda	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 pribadi	 yang	 setia.	 Engkau	 setia	 kepada	 firman-Mu	 dan	
kepada	 umat-Mu.	 Tolonglah	 aku	 untuk	 hidup	 meneladani	 kesetiaan-Mu,	
yaitu	 dengan	 bersikap	 setia	 kepada	 diri-Mu,	 firman-Mu	 dan	 tuntunan-Mu.	
Ampunilah	 aku	 apabila	 di	 berbagai	 keadaan	 aku	 melupakan	 Engkau,	
mengabaikan	 firman-Mu	 dan	 tidak	 merasa	 memerlukan	 tuntunan-Mu.	
Sekarang	 aku	 sadar	 justru	 di	 titik	 itulah	 aku	 berada	 di	 posisi	 yang	 paling	
lemah	 dalam	 hidupku.	 Ajarlah	 aku	 untuk	 tidak	 menjadi	 takabur	 dengan	
beranggapan	bahwa	aku	dapat	hidup	 tanpa	bergantung	 kepada-Mu.	 Tuhan,	
tolonglah	aku.		
	
Aku	 bersyukur	 untuk	 pimpinan	 dan	 kesetiaan-Mu	 yang	 telah	 kualami	 di	
sepanjang	hari	 ini.	Melalui	Roh	dan	 firman-Mu	Engkau	membimbing	aku	di	
jalan-jalan-Mu	 yang	 benar.	 Dengan	 setia	 Engkau	 telah	 menyertai	 hidupku	
dan	tidak	pernah	membiarkan	aku	berjalan	sendirian.	Dengan	kasih	setia-Mu	
Engkau	 selalu	 meraih	 hidupku	 dari	 jalan	 yang	 sesat	 dan	 membawaku	
kembali	 kepada-Mu.	 Sekali	 lagi	 aku	 berterima	 kasih	 untuk	 rahmat	 dan	
kemurahan-Mu	 itu.	 Aku	 menyerahkan	 semua	 yang	 telah	 kukerjakan	 pada	
hari	 ini	 dan	 masa	 depanku	 ke	 dalam	 tangan	 anugerah-Mu.	 Kepada-Mu,	 ya	
Tuhan,	aku	berharap.	Di	dalam	nama	Yesus,	Tuhanku	yang	setia,	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	
2	 Angkatlah	 tanganmu	 ke	 tempat	 kudus	 dan	 pujilah	 TUHAN!	 3	 Kiranya	
TUHAN	 yang	 menjadikan	 langit	 dan	 bumi,	 memberkati	 engkau	 dari	 Sion.	
(Mazmur	134:2,	3)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	Engkaulah	yang	telah	menjadikan	langit	dan	bumi	dari	yang	tidak	ada	
menjadi	ada.	Dengan	 kuasa-Mu	yang	 tidak	 terbatas	Engkau	mengatur	alam	
semesta	 dan	 menjadikannya	 indah	 pada	 waktunya.	 Di	 dalam	
ketidakterbatasan	 dan	 kemuliaan-Mu	 Engkau	masih	 juga	 rela	memberikan	
perhatian	 kepada	 diriku	 yang	 terbatas	 ini.	 Di	 dalam	 anugerah-Mu	 Engkau	
bersedia	tinggal	menyertai	hidupku,	seperti	Engkau	tinggal	dan	memberkati	
umat-Mu	dari	Sion.	Aku	sungguh	bersyukur	untuk	besarnya	kemurahan-Mu	
pada	diriku.		
	
Aku	 berterima	 kasih	 karena	 selama	 menjadi	 pengikut-Mu	 aku	 senantiasa	
mengalami	limpahnya	berkat	dan	kebaikan-Mu.	Tidak	pernah	Engkau	lalai	di	
dalam	 memelihara	 hidupku.	 Semua	 yang	 kuperlukan	 selalu	 Engkau	
cukupkan.	 Tolonglah	 diriku	 untuk	 tidak	 menikmati	 kebaikan-kebaikan-Mu	
itu	 hanya	 bagi	 diriku	 sendiri	 tetapi	 juga	 mampukan	 aku	 untuk	
menyalurkannya	 bagi	 orang-orang	 yang	 memerlukannya.	 Bukalah	 pintu	
bagiku	untuk	berkesempatan	membagikan	kasih-Mu	kepada	orang-orang	di	
sekitarku.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Sumber	segala	anugerah,	
aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Sebab	 Engkau	 bukit	 batuku	 dan	 pertahananku,	
dan	 oleh	 karena	 nama-Mu	 Engkau	 akan	
menuntun	dan	membimbing	aku.	(Mazmur	31:4)	

17	MEI	
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	
13	 Demikianlah	 Saul	 mati	 karena	 perbuatannya	 yang	 tidak	 setia	 terhadap	
TUHAN,	oleh	karena	ia	tidak	berpegang	pada	firman	TUHAN,	dan	juga	karena	
ia	 telah	 meminta	 petunjuk	 dari	 arwah,	 14	 dan	 tidak	 meminta	 petunjuk	
TUHAN.	Sebab	itu	TUHAN	membunuh	dia	dan	menyerahkan	jabatan	raja	itu	
kepada	Daud	bin	Isai.	(1Tawarikh	10:13,	14)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Kesetiaan	 yang	 hanya	 separuh	 jalan	 bukanlah	 kesetiaan	 yang	 sejati,	 dan	
hanya	 kesetiaan	 sampai	 akhirlah	 yang	 merupakan	 kesetiaan	 yang	
sesungguhnya.	Dengan	kata	 lain,	 tidaklah	 cukup	bagi	 orang	untuk	bersikap	
setia	 di	masa	 awal	 dari	 babak	 kehidupannya,	 namun	 ia	 harus	memelihara	
sikap	 yang	 luhur	 tersebut	 sampai	 akhir.	 Sama	 seperti	 seorang	 suami	 tidak	
hanya	perlu	bersikap	setia	kepada	istrinya	di	awal	dari	pernikahan	mereka,	
namun	 ia	 juga	 harus	 tetap	 bersikap	 yang	 sama	 sampai	 di	 akhir	
kehidupannya.	 Sebab	 bila	 di	 tengah	 perjalanan	 hidupnya	 ia	 berubah	 setia	
maka	 runtuhlah	 rumah	 tangga	 yang	 telah	 ia	 bangun	 tersebut,	 sehingga	
kesetiaan	di	awal	pernikahannya	sama	sekali	tidak	berguna.	
	
Pentingnya	 bersikap	 setia	 sampai	 akhir	 ini	 dapat	 kita	 lihat	 di	 dalam	
kehidupan	Saul	 sebagaimana	yang	dicatat	 di	dalam	1Tawarikh	10.	Di	masa	
awal	 pemerintahannya	 ia	 berpegang	 pada	 firman	 Tuhan	 dengan	
melenyapkan	 dari	 Israel	 para	 pemanggil	 arwah	 dan	 roh	 peramal.	 Namun	
sayang,	 di	 tengah	 perjalanan	 hidupnya	 ia	 berubah	 setia	 kepada	 Tuhan.	 Ia	
tidak	 lagi	 berpegang	 pada	 firman	 Tuhan,	 dan	 berpaling	 dari	 pada-Nya	
dengan	meminta	petunjuk	kepada	arwah.	Sebagai	akibat	Tuhan	mengakhiri	
jabatan	Saul	sebagai	raja	atas	Israel.	Singkat	kata,	 tak	cukup	orang	bersikap	
setia	 di	 awal	 kehidupannya,	 namun	 ia	 perlu	 terus	 memeliharanya	 sampai	
akhir.	
	

PENGANTAR	IBADAH	

Kerahkanlah	kekuatan-Mu,	ya	Allah,	tunjukkanlah	
kekuatan-Mu,	 ya	 Allah,	 Engkau	 yang	 telah	
bertindak	bagi	kami.	(Mazmur	68:29)	
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15	MEI	
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	
9	 Yabes	 lebih	 dimuliakan	 dari	 pada	 saudara-saudaranya;	 nama	 Yabes	 itu	
diberi	 ibunya	 kepadanya	 sebab	 katanya:	 "Aku	 telah	melahirkan	dia	dengan	
kesakitan."	10	Yabes	berseru	kepada	Allah	Israel,	katanya:	"Kiranya	Engkau	
memberkati	aku	berlimpah-limpah	dan	memperluas	daerahku,	dan	kiranya	
tangan-Mu	 menyertai	 aku,	 dan	 melindungi	 aku	 dari	 pada	 malapetaka,	
sehingga	 kesakitan	 tidak	 menimpa	 aku!"	 Dan	 Allah	 mengabulkan	
permintaannya	itu.	(1Tawarikh	4:9,	10)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Hidup	tidak	boleh	diserahkan	kepada	nasib,	namun	kepada	anugerah	Tuhan.	
Ada	banyak	hal	 yang	 kita	 alami	 di	 dalam	hidup	 ini	 yang	bukan	merupakan	
pilihan	kita.	 Sebagai	 contoh,	 siapakah	 orang	 tua	yang	melahirkan	kita,	 atau	
apakah	jenis	gender	kita	waktu	dilahirkan,	semua	itu	kita	alami	bukan	karena	
pilihan	kita.	Apa	saja	yang	kita	alami	dan	yang	bukan	merupakan	pilihan	kita	
tersebut	biasa	diistilahkan	orang	sebagai	nasib.	Memang	 tidak	jarang	orang	
yang	 membiarkan	 hidupnya	 ditentukan	 oleh	 nasib.	 Tetapi	 orang	 yang	
beriman	kepada	Tuhan	tidak	akan	membiarkan	hidupnya	didikte	oleh	nasib,	
melainkan	 ia	akan	menyerahkannya	ke	dalam	tangan	anugerah	Tuhan.	Doa	
di	dalam	iman	dan	penyerahan	diri	kepada	anugerah	Allah	itulah	yang	akan	
mengubah	hidup	yang	bersangkutan.	
	
Hal	itulah	yang	dialami	oleh	Yabes	seperti	yang	ditulis	di	dalam	1Tawarikh	4.	
Apabila	 kelahirannya	 mengakibatkan	 ibunya	 merasa	 kesakitan,	 itu	 tentu	
bukan	 karena	 pilihannya.	 Apabila	 oleh	 sebab	 itu	 ibunya	 memberi	 dirinya	
nama	 Yabes	 maka	 hal	 tersebut	 juga	 bukan	 karena	 ia	 yang	 memilihnya.	
Namun	demikian	ia	tidak	menyerahkan	hidupnya	kepada	nasib.	Sebaliknya,	
di	dalam	iman	ia	memohon	agar	Tuhan	di	dalam	anugerah-Nya	memberkati	
dirinya	 dan	 Allah	 mengabulkan	 permohonannya.	 Sebagai	 akibat,	 pribadi	
yang	mengingatkan	ibunya	kepada	kesakitan	yang	ia	alami	saat	melahirkan	

PENGANTAR	IBADAH	

Cemerlang	 Engkau,	 lebih	 mulia	 dari	 pada	
pegunungan	yang	ada	sejak	purba.	(Mazmur	76:5)	

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

BACAAN	ALKITAB	
23	Dia	yang	mengingatkan	 kita	dalam	kerendahan	 kita;	 bahwasanya	untuk	
selama-lamanya	kasih	setia-Nya.	24	Dan	membebaskan	kita	dari	pada	para	
lawan	kita;	bahwasanya	untuk	selama-lamanya	kasih	setia-Nya.	25	Dia	yang	
memberikan	 roti	 kepada	 segala	 makhluk;	 bahwasanya	 untuk	 selama-
lamanya	 kasih	 setia-Nya.	 26	 Bersyukurlah	 kepada	 Allah	 semesta	 langit!	
Bahwasanya	untuk	selama-lamanya	kasih	setia-Nya.	(Mazmur	136:23-26)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	Engkaulah	pembelaku	di	kala	para	lawanku	menghadang	langkahku.	
Perbuatan-Mu	 yang	 ajaib	 melampaui	 kemampuan	 akalku	 untuk	
mencernanya	 dan	 menolongku	 untuk	 senantiasa	 berjalan	 di	 dalam	
kemenangan.	 Di	 dalam	 anugerah-Mu	 Engkau	 selalu	 mendengar	 seruanku	
yang	 meminta	 pertolongan	 kepada-Mu.	 Engkau	 Tuhan	 yang	 tidak	 pernah	
meninggalkan	 aku	 dan	 tidak	 pernah	 berada	 jauh	 dari	 diriku.	 Tangan-Mu	
selalu	 siap	untuk	diulurkan	 guna	mengangkat	 diriku	dari	 jurang	maut	 dan	
melepaskan	aku	dari	jerat	musuh.	Aku	sungguh	berterima	kasih	untuk	kasih	
setia-Mu	yang	tidak	pernah	berkesudahan	itu.		
	
Tuhan,	aku	percaya	bahwa	Engkau	selalu	memimpin	hidupku.	Engkau	tidak	
pernah	 tersesat	 dan	 tidak	 pernah	 menyesatkan	 orang	 yang	 berharap	
kepada-Mu.	 Di	 dalam	 kemurahan-Mu	 Engkau	 selalu	 menyertai	 diriku	 dan	
menjadikan	 semua	 yang	 kukerjakan	menjadi	 berhasil.	 Engkau	memelihara	
hidupku	dan	 tidak	pernah	 lalai	menopang	diriku.	Tolonglah	aku,	ya	Tuhan,	
untuk	 senantiasa	 bersandar	 kepada-Mu	 dan	 hidup	 sebagai	 saksi-Mu	 di	
lingkunganku	sehari-hari.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	yang	limpah	
dengan	kasih	setia	dan	anugerah,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

17	MEI	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

4	 Ya	 Allahku,	 luputkanlah	 aku	 dari	 tangan	 orang	
fasik,	 dari	 cengkeraman	 orang-orang	 lalim	 dan	
kejam.	 5	 Sebab	 Engkaulah	 harapanku,	 ya	 Tuhan,	
kepercayaanku	 sejak	 masa	 muda,	 ya	 ALLAH.	
(Mazmur	71:4,	5)	
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2

ini	 dimuliakan	 lebih	 daripada	 saudara-saudaranya.	 Itulah	 penyerahan	 diri	
kepada	anugerah	Allah	yang	mengoyak	tabir	nasib.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Mengapa	 orang	 menyerahkan	 hidupnya	 untuk	 ditentukan	 oleh	 nasib?	
Bagaimana	dengan	diri	Anda	sendiri,	apakah	Anda	menyerahkan	hidup	Anda	
kepada	nasib?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 berterima	 kasih	 karena	 rencana-Mu	 selalu	 indah	 bagi	 hidupku.	
Kalaupun	di	dalam	hidupku	aku	melewati	 berbagai	pengalaman	yang	 tidak	
nyaman,	memedihkan	bahkan	melukai	hatiku	namun	aku	percaya	anugerah-
Mu	lebih	besar	daripada	semua	itu.	Banyak	hal	yang	tidak	aku	inginkan	dan	
yang	 bukan	merupakan	 pilihanku	 telah	 kualami	 di	 dalam	 hidupku.	 Namun	
dengan	 mengingat	 kepada	 besarnya	 anugerah-Mu	 aku	 tidak	 bersedia	
menyerahkan	 masa	 depanku	 ditentukan	 oleh	 semua	 nasib	 yang	 pahit	
tersebut.	 Aku	mempercayakan	 hidupku	 dan	masa	 depanku	 ke	 dalam	 kasih	
setia-Mu.		
	
Seperti	 Yabes	 aku	 berdoa:	 "Kiranya	 Engkau	 memberkati	 aku	 berlimpah-
limpah	 dan	memperluas	 daerahku,	 dan	 kiranya	 tangan-Mu	menyertai	 aku,	
dan	 melindungi	 aku	 dari	 pada	 malapetaka,	 sehingga	 kesakitan	 tidak	
menimpa	aku!"	Kabulkanlah	doaku	ini,	ya	Tuhan,	oleh	karena	anugerah-Mu	
besar	 bagi	 diriku.	 Aku	 menyerahkan	 semua	 yang	 telah	 kulalui	 hari	 ini	 ke	
dalam	 tangan-Mu.	 Aku	 mempercayakan	 hari	 depanku	 ke	 dalam	 belas	
kasihan-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	 Juruselamatku,	 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

sebagian	lagi	harus	kita	tabur	yaitu	dengan	mempersembahkannya	kembali	
kepada	Tuhan.	 Tindakan	 yang	bijak	 seperti	 itu	 tidaklah	 akan	 sia-sia.	 Sebab	
semakin	banyak	kita	menabur	di	 ladang-Nya	maka	semakin	melimpah	pula	
berkat	yang	akan	kita	terima	dari	Tuhan.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Di	 dalam	 masa	 kekurangan,	 apakah	 Anda	 masih	 perlu	 untuk	 menabur	 di	
ladang	Tuhan?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	 yang	 bertahta	 dalam	 Kerajaan	 Sorga,	 firman-Mu	 senantiasa	
mendatangkan	 kebaikan	 bagi	 diriku.	 Kalau	 Engkau	 mengajar	 diriku	 agar	
menyediakan	 benih	 untuk	 ditabur,	 hal	 tersebut	 adalah	 demi	 kebaikanku.	
Kalau	 Engkau	 menyediakan	 roti	 untuk	 kumakan,	 hal	 itu	 adalah	 karena	
kemurahan-Mu.	 Aku	 bersyukur	 untuk	 semua	 rencana-Mu	 yang	 indah	 dan	
mulia	 tersebut.	 Ajarlah	 aku	 untuk	 menaati	 firman-Mu	 sebab	 Engkau	 tidak	
pernah	 berlaku	 curang	 ataupun	 berniat	 untuk	 merugikan	 diriku.	 Justru	
dengan	menaati	perintah-perintah-Mu	aku	membuka	pintu	berkat-Mu	yang	
lebih	besar	bagi	hidupku.		
	
Tuhan,	 bukalah	 mata	 hatiku	 dan	 berikanlah	 kepekaan	 kepadaku	 terhadap	
tuntunan-Mu.	 Sebab	 tuntunan-Mu	 tidak	 pernah	 salah	 dan	 selalu	membawa	
diriku	 ke	 arah	 yang	 benar.	 Jauhkanlah	 diriku	 dari	 sifat	 serakah,	 namun	
tolonglah	 aku	 untuk	 dapat	 hidup	 mencukupkan	 diri	 dengan	 semua	 yang	
telah	 Engkau	 sediakan	 bagiku.	 Jadikan	 hidupku	 hari	 ini	 sebagai	 saluran	
berkat-Mu	 bagi	 orang-orang	 di	 sekitarku,	 sertailah	 hidupku	dan	 berkatilah	
semua	yang	kukerjakan	dengan	keberhasilan.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	
Tuhan	dan	Sumber	segala	berkat,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	2Korintus	9	 ¢ 	Mazmur	136	 ¢ 	1Tawarikh	8-10	
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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	
1	 Saudara-saudara,	 kami	 hendak	 memberitahukan	 kepada	 kamu	 tentang	
kasih	 karunia	 yang	 dianugerahkan	 kepada	 jemaat-jemaat	 di	 Makedonia.	 2	
Selagi	 dicobai	 dengan	 berat	 dalam	 pelbagai	 penderitaan,	 sukacita	 mereka	
meluap	 dan	 meskipun	 mereka	 sangat	 miskin,	 namun	 mereka	 kaya	 dalam	
kemurahan.	 3	 Aku	 bersaksi,	 bahwa	 mereka	 telah	 memberikan	 menurut	
kemampuan	mereka,	bahkan	melampaui	kemampuan	mereka.		
(2Korintus	8:1-3)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Pengikut	 Kristus	 tidak	 boleh	 hidup	 bergantung	 kepada	 keadaan,	 namun	
kepada	anugerah	Tuhan.	Memang	hidup	kita	tidak	sepenuhnya	terlepas	dari	
keadaan,	 namun	 bukan	 berarti	 karena	 itu	 maka	 kita	 boleh	 membiarkan	
keadaan	 menentukan	 bagaimana	 kita	 akan	 hidup.	 Sebab	 kita	 tahu	 bahwa	
keadaan	 di	 sekitar	 kita	 tidaklah	 tetap	 tetapi	 berubah-ubah,	 bahkan	
adakalanya	 berlangsung	 tidak	 seperti	 yang	 kita	 inginkan.	 Sebagai	 akibat,	
apabila	 diri	 kita	 bergantung	 kepada	 keadaan	 maka	 hidup	 kita	 akan	
terombang-ambing	 dan	 kita	 tidak	 akan	 dapat	 hidup	 seperti	 yang	 Tuhan	
maksudkan.	Yang	benar	adalah,	dengan	bergantung	kepada	anugerah	Tuhan	
maka	kita	akan	hidup	melampaui	keadaan	di	sekitar	kita.	
	
Hal	 ini	dapat	kita	 lihat	pada	jemaat	di	Makedonia.	Sebagaimana	yang	ditulis	
oleh	 Paulus	 di	 dalam	 2Korintus	 8,	 mereka	 hidup	 di	 dalam	 keadaan	 yang	
sukar.	Mereka	dicobai	dengan	berat	dalam	pelbagai	penderitaan	dan	secara	
jasmaniah	mereka	dalam	keadaan	yang	miskin.	Namun,	walaupun	demikian	
mereka	 tidak	 hidup	 bergantung	 kepada	 keadaan	 sukar	 itu.	 Sebaliknya,	
dengan	bergantung	kepada	kasih	karunia	atau	anugerah	Allah	mereka	hidup	
di	 dalam	 sukacita	 yang	 meluap	 dan	 di	 dalam	 kemurahan	 hati	 mereka	
memberi	 bantuan	 keuangan	 kepada	 Paulus	 di	 dalam	 mengemban	 tugas	
pelayanannya.	 Dengan	 demikian	 mereka	 membuktikan	 bahwa	 sebagai	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Buatlah	 jiwa	 hamba-Mu	 bersukacita,	 sebab	
kepada-Mulah,	 ya	 Tuhan,	 kuangkat	 jiwaku.	
(Mazmur	86:4)	

17	MEI	
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	Ia	yang	menyediakan	benih	bagi	penabur,	dan	roti	untuk	dimakan,	Ia	juga	
yang	 akan	 menyediakan	 benih	 bagi	 kamu	 dan	 melipatgandakannya	 dan	
menumbuhkan	 buah-buah	 kebenaranmu,	 11	 kamu	 akan	 diperkaya	 dalam	
segala	 macam	 kemurahan	 hati,	 yang	 membangkitkan	 syukur	 kepada	 Allah	
oleh	karena	kami.	12	Sebab	pelayanan	kasih	yang	berisi	pemberian	ini	bukan	
hanya	 mencukupkan	 keperluan-keperluan	 orang-orang	 kudus,	 tetapi	 juga	
melimpahkan	ucapan	syukur	kepada	Allah.	(2Korintus	9:10-12)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Sebagaimana	benih	haruslah	ditabur	dan	bukan	untuk	dimakan,	demikianlah	
kita	harus	 kita	menabur	berkat	Tuhan	di	 ladang-Nya	agar	menjadi	 berlipat	
kali	ganda.	Seorang	petani	yang	bijak	selalu	menyisihkan	sebagian	dari	hasil	
panen	 yang	 ia	 peroleh	 dan	 menyediakannya	 sebagai	 benih	 untuk	 ditabur.	
Sebab	bila	seluruh	hasil	panen	yang	didapatnya	 ia	makan	habis	maka	tentu	
tidak	 akan	 ada	 lagi	 yang	 dapat	 ia	 tabur.	 Sebagai	 konsekuensinya	 di	 saat	
musim	panen	tiba	ia	hanya	akan	duduk	menggigit	jari.	Hal	yang	sama	dengan	
berkat	 yang	 kita	 terima	 dari	 Tuhan.	 Sebagian	 dari	 berkat	 itu	 harus	 kita	
sisihkan	 untuk	 ditabur,	 yaitu	 dalam	 bentuk	 persembahan	 untuk	 pekerjaan	
Tuhan	 di	 ladang-Nya.	 Langkah	 ini	 akan	 mengakibatkan	 berkat	 Tuhan	
semakin	melimpah	di	dalam	hidup	kita.	
	
Prinsip	 tabur	 tuai	di	dalam	hal	berkat	 secara	keuangan	 ini	dicatat	di	dalam	
2Korintus	9.	Di	 situ	 rasul	Paulus	menulis	bahwa	Tuhan	menyediakan	benih	
bagi	 penabur	 dan	 roti	 untuk	dimakan.	Keduanya	berasal	 dari	 sumber	 yang	
sama,	 yaitu	 berkat	 Tuhan	 yang	 bagaikan	 masa	 panen	 bagi	 umat-Nya.	
Sebagian	 dari	 hasil	 panen	 tersebut	 harus	 disediakan	 untuk	 menjadi	 benih,	
dan	sebagian	lagi	diolah	menjadi	roti	untuk	dimakan.	Artinya	sebagian	dari	
berkat	 yang	 kita	 terima	 dari	 Tuhan	 tersebut	 boleh	 kita	 nikmati,	 namun	

PENGANTAR	IBADAH	

Ajarlah	 kami	 menghitung	 hari-hari	 kami	
sedemikian,	 hingga	 kami	 beroleh	 hati	 yang	
bijaksana.	(Mazmur	90:12)	
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2

pengikut	 Kristus	 mereka	 dapat	 hidup	 tanpa	 tergantung	 kepada	 keadaan	
namun	kepada	anugerah	Allah.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	yang	menjadi	penghalang	bagi	Anda	untuk	hidup	dalam	sukacita	dan	
kemurahan	hati?	Apakah	yang	perlu	Anda	lakukan	untuk	mengatasinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	aku	sadar	semua	yang	ada	di	sekitarku	berubah-ubah	dan	tidak	dapat	
diandalkan.	 Oleh	 karena	 itu	 aku	 tidak	 bersedia	 menyandarkan	 diri	 dan	
menggantungkan	harapan	kepada	semua	yang	ada	di	 sekitarku.	Sebaliknya,	
kepada-Mu	 dan	 anugerah-Mu	 aku	 mengandalkan	 hidupku.	 Anugerah-Mu	
cukup	 bagiku.	 Di	 dalam	 kelemahanku	 aku	 dapat	 memandang	 hari	 depan	
tanpa	takut	dan	ragu,	sebab	rencana-Mu	tidak	pernah	gagal	dan	maksud-Mu	
selalu	 indah	 bagiku.	 Di	 dalam	 Engkau	 aku	 bersukacita	 dan	 akan	 selalu	
bersukacita.		
	
Tuhan,	 sebagaimana	 Engkau	 bersikap	 murah	 hati	 terhadap	 diriku,	 ajarlah	
aku	untuk	dapat	 hidup	bermurah	hati	 juga	 kepada	 sesamaku.	 Sebab	hanya	
dengan	 demikian	 barulah	 aku	 patut	 disebut	 sebagai	 anak-anak-Mu.	
Tuntunlah	 aku	 dengan	 Roh-Mu	 yang	 kudus	 di	 sepanjang	 hari	 ini,	 agar	 aku	
dapat	 mengambil	 keputusan-keputusan	 dengan	 benar.	 Sertailah	 aku	 di	
dalam	 semua	 aktivitas	 yang	 kukerjakan	 pada	 hari	 ini.	 Pakailah	 hidupku	
untuk	memuliakan	 nama-Mu.	 Biarlah	 sukacita-Mu	 dan	 kemurahan	 hati-Mu	
yang	memenuhi	 hatiku	 menjadikan	 diriku	 saksi-Mu	 yang	 hidup	 di	 tengah-
tengah	 lingkunganku.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	 Sumber	
sukacita	yang	sejati,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	2Korintus	8	 ¢ 	Mazmur	135	 ¢ 	1Tawarikh	5-7	
	
	

2

akibat,	 Allah	 menyerahkan	 mereka	 ke	 tangan	 raja	 Asyur	 dan	 diangkut	 ke	
pembuangan.	Mereka	telah	memulai	kehidupan	mereka	di	Tanah	Perjanjian	
dengan	 baik	 namun	 sayang	 tidak	 mengakhirinya	 dengan	 gemilang.	 Hal	 ini	
merupakan	suatu	pelajaran	agar	tidak	terulang	di	dalam	hidup	kita.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	Anda	pernah	melupakan	Tuhan	 setelah	hidup	Anda	 diberkati-Nya?	
Apakah	yang	harus	Anda	lakukan	untuk	menghindari	hal	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	 yang	baik,	 aku	bersyukur	untuk	pertolongan-Mu	dalam	hidupku	yang	
tidak	 pernah	 habis-habisnya.	 Tolonglah	 aku	 agar	 tidak	 pernah	 melupakan	
kemurahan-Mu	bagi	 hidupku.	 Sehingga	 ketika	 aku	mengalami	 keberhasilan	
dan	 menikmati	 semua	 berkat-Mu	 aku	 tidak	 menjadi	 takabur	 dan	 berubah	
setia	 kepada-Mu.	 Karena	 aku	 sadar	 bahwa	 sesungguhnya	 semua	 yang	
kucapai	 dan	 kumiliki	 hari	 ini	 adalah	 berasal	 dari	 pada-Mu.	 Oleh	 sebab	 itu	
ampunilah	aku,	ya	Tuhan,	kalau	di	dalam	kenyamanan	dan	kemapanan	aku	
melupakan	diri-Mu.	Tolonglah	diriku	dengan	Roh	Kudus-Mu	dan	firman-Mu	
agar	 aku	 selalu	 hidup	 di	 dalam	 kerendahan	 hati	 dan	 sikap	 mawas	 diri.	
Supaya	dengan	demikian	hidupku	selalu	berkenan	kepada-Mu.		
	
Tuhan,	 aku	 bersyukur	 untuk	 semua	 kebaikan-Mu	 yang	 telah	 kualami	 pada	
hari	 ini.	 Tidak	 terhitung	 berkat-berkat-Mu	 yang	 telah	 kuterima	 dan	 tidak	
terbilang	pertolongan-Mu	yang	 telah	 kualami	 di	 dalam	hidupku.	 Semua	 itu	
memungkinkan	 aku	 untuk	 menatap	 hari	 esok	 tanpa	 rasa	 ragu,	 dan	
menyanggupkan	 diriku	untuk	mengarungi	 samudera	 kehidupan	 ini	 dengan	
penuh	 pengharapan.	 Engkau	 tidak	 pernah	 mengingkari	 janji-Mu.	 Dengan	
setia	Engkau	selalu	menggenapi	 firman-Mu.	Terima	kasih	Tuhan	untuk	hari	
yang	penuh	berkat	 yang	 telah	 kujalani	 pada	hari	 ini.	Di	 dalam	nama	Yesus	
Kristus,	 Tuhan	 dan	 Penuntun	 hidupku,	 aku	 telah	 berdoa	 dan	 mengucap	
syukur.	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	
1	Haleluya!	 Pujilah	 nama	TUHAN,	 pujilah,	 hai	 hamba-hamba	 TUHAN,	 2	 hai	
orang-orang	 yang	 datang	 melayani	 di	 rumah	 TUHAN,	 di	 pelataran	 rumah	
Allah	 kita!	 3	 Pujilah	 TUHAN,	 sebab	 TUHAN	 itu	 baik,	 bermazmurlah	 bagi	
nama-Nya,	sebab	nama	itu	indah!	(Mazmur	135:1-3)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 layak	menerima	 segala	 pujian	dan	 syukur	 karena	 tidak	 ada	
Allah	 yang	 seperti	 diri-Mu.	 Engkau	 Allah	 yang	 dahsyat	 yang	 menjadikan	
langit	 dan	 bumi	 beserta	 segala	 isinya.	 Engkau	 tidak	 dapat	 dibandingkan	
dengan	ilah	maupun	berhala	yang	mati	karena	Engkaulah	Allah	yang	hidup.	
Tidak	ada	alasan	bagiku	untuk	tidak	mengangkat	pujian	dan	syukur	dengan	
segenap	 hatiku.	 Aku	 percaya	 bahwa	 Engkau	 turut	 bekerja	 dalam	 segala	
persoalan	 yang	 kuhadapi	 untuk	 mendatangkan	 kebaikan	 bagi	 hidupku.	
Kebaikan	 dan	 kasih	 setia-Mu	 itulah	 yang	 mengenyangkan	 hatiku	 sehingga	
sepanjang	hari	mulutku	penuh	dengan	puji-pujian	kepada-Mu.	
	
Tuhan,	pimpinlah	hidupku	dalam	menjalani	 segala	aktivitasku	di	 sepanjang	
hari	 ini.	 Ingatkan	aku	untuk	selalu	percaya	bahwa	Engkau	menyertai	aku	di	
setiap	 saat	 dan	 menolong	 diriku	 untuk	 mengalami	 keberhasilan	 di	 dalam	
apapun	 yang	 kukerjakan.	 Lindungilah	 diriku	 dari	 segala	 hal	 yang	
membahayakan	 maupun	 dari	 orang-orang	 yang	 merencanakan	 hal	 yang	
jahat	 terhadap	 diriku.	 Biarlah	 aku	 selalu	 mengingat	 semua	 kebaikan	 dan	
perbuatan-perbuatan-Mu	 yang	 ajaib	 yang	 pernah	 kualami,	 dan	 dari	 dalam	
hatiku	 selalu	 terpancar	 sukacita	 dan	 ucapan	 syukur	 kepada-Mu.	 Hanya	 di	
dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhanku	 yang	 ajaib	 dan	 berkuasa,	 aku	
menaikkan	doaku	ini.	Amin.	
	

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

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

PENGANTAR	IBADAH	

1	 Marilah	 kita	 bersorak-sorai	 untuk	 TUHAN,	
bersorak-sorak	 bagi	 gunung	 batu	 keselamatan	
kita.	2	Biarlah	kita	menghadap	wajah-Nya	dengan	
nyanyian	 syukur,	 bersorak-sorak	 bagi-Nya	
dengan	nyanyian	mazmur.	3	Sebab	TUHAN	adalah	
Allah	 yang	besar,	 dan	Raja	 yang	besar	mengatasi	
segala	allah.	(Mazmur	95:1-3)	

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	
25	Tetapi	ketika	mereka	berubah	setia	terhadap	Allah	nenek	moyang	mereka	
dan	berzinah	dengan	mengikuti	segala	allah	bangsa-bangsa	negeri	yang	telah	
dimusnahkan	Allah	dari	depan	mereka,	26	maka	Allah	Israel	menggerakkan	
hati	Pul,	yakni	Tilgat-Pilneser,	raja	Asyur,	lalu	raja	itu	mengangkut	mereka	ke	
dalam	 pembuangan,	 yaitu	 orang	 Ruben,	 orang	 Gad	 dan	 setengah	 suku	
Manasye.	 Ia	 membawa	 mereka	 ke	 Halah,	 Habor,	 Hara	 dan	 sungai	 negeri	
Gozan;	demikianlah	mereka	ada	di	sana	sampai	hari	ini.	(1Tawarikh	5:25,26)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Bukan	 hanya	 bagaimana	 kita	memulai	 hidup	 ini	 saja	 yang	 penting,	 namun	
juga	 bagaimana	 kita	 menyelesaikannya	 tidaklah	 boleh	 diabaikan.	 Tidak	
jarang	 orang	 mengawali	 kariernya	 dengan	 baik	 namun	 sayang	 ia	 tidak	
memeliharanya	 dengan	 bertanggung	 jawab	 sehingga	 menutup	 lembaran	
akhir	 dari	 hidupnya	dengan	buruk.	Demikian	 juga	 tidak	 sedikit	 orang	yang	
mengawali	 perjalanan	 imannya	 dengan	 gemilang,	 tetapi	 karena	 tidak	
memeliharanya	dengan	benar	sehingga	hidup	kerohaniannya	berakhir	dalam	
keadaan	yang	berantakan.	Itu	sebabnya	adalah	penting	bagi	kita	untuk	tetap	
bersikap	 setia	 kepada	 Tuhan,	 agar	 supaya	 dengan	 demikian	 kita	 dapat	
memelihara	iman	sampai	akhir	dengan	gemilang.	
	
Hal	 itulah	yang	 tidak	dialami	oleh	suku	Ruben,	Gad	dan	setengah	dari	suku	
Manasye.	 Mereka	 tinggal	 di	 seberang	 timur	 sungai	 Yordan.	 Sebagaimana	
yang	dicatat	di	dalam	1Tawarikh	5,	pada	awalnya	mereka	hidup	bergantung	
kepada	 Tuhan	 sehingga	 Allah	menganugerahi	mereka	 dengan	 kemenangan	
atas	 bangsa-bangsa	 Kanaan.	 Namun	 sesudah	 diberkati	 Tuhan	 mereka	
berubah	 setia	 terhadap	 Allah	 dengan	 menyembah	 ilah-ilah	 lain.	 Sebagai	

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

PENGANTAR	IBADAH	

17	Tetapi	 aku	 berseru	 kepada	 Allah,	 dan	 TUHAN	
akan	 menyelamatkan	 aku.	 18	 --Di	 waktu	 petang,	
pagi	 dan	 tengah	 hari	 aku	 cemas	 dan	 menangis;	
dan	 Ia	 mendengar	 suaraku.	 19	 Ia	 membebaskan	
aku	dengan	aman	…	20	Allah	akan	mendengar	dan	
merendahkan	 mereka,	 --Dia	 yang	 bersemayam	
sejak	purbakala.	…	(Mazmur	55:17-20)	



 

 

 

 

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 berse-
kutu dengan Dia sepanjang hari sehingga menciptakan suatu keakraban 
yang nyaman dan berkelanjutan dalam hadirat Allah. Intisari dari kekriste-
nan 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 13 - 19 Mei



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

Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami 
akan selamat. (Mazmur 80:8)

Tindakan untuk membalas dendam tidak akan menyelesaikan masalah, malahan sebaliknya akan 
menambah persoalan. Pada saat seseorang mengalami perlakuan yang buruk maka sebagai seorang 
manusia sudah menjadi nalurinya untuk berupaya membalas dendam. Orang seringkali berpikir bahwa 
dengan membalas dendam maka bukan saja hatinya akan terpuaskan tetapi juga masalah yang terjadi 
dapat terselesaikan. Padahal di dalam kenyataannya justru tindakan untuk membalas dendam tersebut 
akan  menambah  besarnya  persoalan.  Sebab  demi  membalas  dendamnya  tidak  jarang orang 
menghalalkan semua cara, termasuk menggunakan cara yang licik dan penuh tipu muslihat. Sehingga 
sebagai akibat hal ini justru akan timbul mata rantai balas dendam yang tidak terputus. 

Apakah yang seharusnya Anda lakukan terhadap orang yang telah menyakiti hati Anda? Mengapa demikian?

Tuhan,   Engkau   pribadi   yang   maha   pengampun.   Engkau   tidak   membalas   dengan   setimpal  
perbuatan-perbuatan  jahat  yang  kulakukan.  Di dalam kemurahan dan belas kasihan-Mu Engkau telah 
menghapus segala kesalahanku dan mengampuni diriku jauh lebih dari yang sepantasnya aku alami. 
Tolonglah aku untuk dapat hidup dengan hati-Mu itu. Mampukan diriku untuk mengampuni orang yang 
berbuat salah kepadaku dan menyerahkan semua hak pembalasan kepada-Mu. Sehingga dengan demikian 
hidupku dibebaskan dari rasa dendam dan jiwaku mengalami kemerdekaan dari kepahitan. 

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

19 MEI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-22-

BACAAN ALKITAB:2Samuel 3:26, 27

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tindakan Yoab di dalam membalas dendam terhadap Abner yang telah membunuh adiknya, yaitu Asael, 
menunjukkan dampak yang buruk dari rasa dendam. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam 2Samuel 3 
bahwa Yoab secara licik telah melampiaskan rasa dendam di hatinya karena kematian Asael di dalam 
peperangan melawan Abner. Dengan tipu muslihat ia membunuh Abner tanpa memberikan kesempatan 
kepada yang bersangkutan untuk membela dirinya. Di kemudian hari, sebagaimana yang dicatat di 
dalam 1Raja-raja 2, tindakan Yoab ini dibalas oleh Daud dengan menyuruh putranya, Salomo, untuk 
menghukum mati yang bersangkutan. Singkat kata, tindakan Yoab di dalam membalas dendamnya tadi 
justru telah menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri.

Aku berterima kasih karena dengan rahmat-Mu Engkau telah menuntun hidupku untuk melewati waktu yang 
kujalani pada hari ini. Dengan kasih setia-Mu Engkau selalu menyertai diriku dan tidak pernah meninggalkan 
hidupku. Dengan penuh kesabaran Engkau membimbing aku di jalan-jalan-Mu yang benar. Tuhan, aku 
sungguh bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang telah kualami di dalam hidupku. Aku menyerahkan 
semua yang telah kukerjakan di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semuanya itu dengan 
keberhasilan. Ke dalam tangan-Mu aku mempercayakan semua harapanku. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Juruselamatku, aku menaikkan doa serta ucapan syukurku. Amin. 



Haleluya! Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan segenap hati, dalam 
lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. (Mazmur 111:1)

Nilai diri kita bukanlah terletak pada keadaan lahiriah kita, namun pada kasih Kristus yang menjadikan 
kita sebagai ciptaan yang baru. Pada umumnya orang menilai orang lain berdasarkan keadaan lahiriah 
dari yang bersangkutan. Oleh sebab itu orang berlomba-lomba mengenakan pakaian yang mewah, 
menggunakan tas yang mahal dan menghias diri dengan berbagai perhiasan yang gemerlapan. Padahal 
nilai hidup kita yang sebenarnya terletak di dalam diri kita. Yaitu senilai dengan harga yang telah Kristus 
bayar di dalam kasih-Nya di kayu salib untuk menebus diri kita. Kasih-Nya yang mengangkat harkat 
hidup kita, dari kehidupan yang sia-sia menjadi sangat berharga.

Patutkah Anda merasa rendah diri ataupun bangga dengan keadaan lahiriah Anda? Mengapa 
demikian?

Tuhan,  aku bersyukur kepada-Mu untuk kasih-Mu yang  telah Engkau tunjukkan melalui 
pengorbanan-Mu yang mulia di kayu salib. Di dalam kemurahan-Mu itu Engkau telah menghapuskan 
masa laluku dan membentangkan masa depan yang baru dan yang penuh pengharapan bagi diriku. 
Kehidupanku yang lama telah mati bersama dengan kematian-Mu dan sekarang aku dilahirkan sebagai 
ciptaan yang baru di dalam kebangkitan-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang besar dan yang 
mengangkat harkat hidupku 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:      2Korintus 5        Mazmur 132         1 Samuel 30-31

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

13 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-2-

BACAAN ALKITAB: 2Korintus 5:15-17

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Perubahan harkat hidup oleh kasih Kristus itulah yang dikemukakan rasul Paulus di dalam 2Korintus 5. 
Di situ ia  menulis  bahwa sebelum menjadi pengikut Kristus ia menilai orang berdasarkan ukuran 
manusia, yaitu keadaan lahiriah mereka. Namun sesudah mengenal kasih Kristus, ia tidak lagi bersikap 
demikian. Sebab ia tahu bahwa “siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.” Kasih Kristus 
yang Ia tunjukkan dengan kerelaan-Nya untuk mati bagi semua orang menghapuskan masa lampau dan 
menjadikan  orang  yang  percaya  kepada-Nya  sebagai manusia yang baru. Kasih-Nya mengubah 
kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang penuh dengan makna.

Aku menyambut hari ini dengan penuh syukur karena menyadari bahwa hidupku adalah anugerah-Mu. 
Aku menyerahkan perjalanan hidupku di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah diriku dan 
berkatilah semua yang kukerjakan dengan keberhasilan. Aku memohon Engkau berkenan menuntun 
hidupku agar aku senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu dan hidup dengan memuliakan nama-Mu. 
Pakailah diriku menjadi saksi-Mu di manapun diriku berada. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

8 Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian 
kepada-Nya! 9 Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak mem-
biarkan kaki kami goyah. (Mazmur 66:8, 9)

7 Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku; terhadap amarah musuhku 
Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. 8 TUHAN akan 
menyelesaikannya bagiku! Ya TUHAN, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya; janganlah Kauting-
galkan perbuatan tangan-Mu! (Mazmur 138:7, 8)

Bapa, Engkau pribadi yang perkasa. Tidak ada yang dapat menandingi diri-Mu. Aku bersyukur 
karena Engkau tidak pernah membiarkan diriku menghadapi kesesakan seorang diri. Dengan 
tangan-Mu  yang  penuh  kuasa  dan   dengan   kasih-Mu   yang   tidak   terbatas   Engkau   selalu  
mengulurkan tangan untuk menolong dan membela diriku. Engkau selalu membuka jalan bagi 
diriku tepat pada waktunya. Dengan anugerah-Mu Engkau melindungi aku dari para lawanku, dan 
dengan kasih setia-Mu Engkau memberikan kemenangan pada diriku atas semua masalah yang 
menghadang hidupku. Tak pernah Engkau meninggalkan perbuatan tangan-Mu ini. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

19 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-21-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 138:7, 8

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Mampukan diriku, berikan hikmat bagiku, dan bukalah kesempatan 
agar aku dapat menyaksikan kemurahan-Mu yang telah kualami kepada orang-orang yang ada di 
sekitarku. Sehingga dengan demikian semua pertolongan dan pembelaan yang Engkau lakukan 
bagiku membuka jalan bagi mereka untuk juga mengenal anugerah-Mu. Aku memohon Engkau 
memberkati semua yang sedang kulakukan dan yang akan kukerjakan hari ini. Sempurnakan hasil 
karyaku dan aku mempersembahkannya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan 
Yesus, Sang Pelindung dan Penolongku yang sejati, aku berdoa. Amin. 

Doa Memohon Rahmat Tuhan



18 Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang 
ajaib seorang diri! 19 Dan terpujilah kiranya nama-Nya yang mulia 
selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi. 
Amin, ya amin. (Mazmur 72:18, 19)

3 "Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di 
ranjang petiduranku, 4 sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan 
kelopak mataku terlelap, 5 sampai aku mendapat tempat untuk TUHAN, kediaman untuk Yang 
Mahakuat dari Yakub." (Mazmur 132:3-5)

Tuhan, Allah yang mulia, bagi diriku tidak ada yang yang lebih utama melebihi diri-Mu. Semua 
keberhasilan, kesejahteraan, dan berkat-berkat yang kualami tidak membuat diriku terlena dan 
melupakan kemurahan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah sumber dari segala yang ada padaku karena 
semua  itu  berasal  dari pada-Mu. Oleh karena itu aku bersyukur kepada-Mu dan ingin hidup 
menyenangkan hati-Mu melalui pikiran, perkataan dan perbuatanku. Jangan biarkan aku tinggal 
tenang sampai aku menyelesaikan kehendak-Mu, melayani Engkau dengan segenap hatiku dan 
memuliakan diri-Mu melalui hidupku.  

PENGANTAR IBADAH

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

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

13 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-3-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 132:3-5

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, curahkanlah kasih setia-Mu dan limpahkanlah rahmat-Mu agar hidupku senantiasa 
memuliakan nama-Mu. Kuatkan hatiku untuk tetap berpegang pada perjanjian-Mu karena 
Engkaulah   Allahku   yang   setia.   Kupercayakan   hidupku   dan   kusandarkan  diriku  kepada  
janji-janji-Mu. Aku menyerahkan sisa waktu hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku dalam 
menggenapi rencana-Mu sehingga hidupku dapat membawa dampak yang positif bagi orang-orang 
di sekitarku. Berikanlah sukacita dalam hatiku karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib sehingga 
mereka  dapat  mengenal  dan  percaya  kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

Aku berseru-seru kepada-Mu, ya TUHAN, kataku: "Engkaulah tempat 
perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup!" (Mazmur 142:6)

Keteguhan iman bukan hanya dibuktikan melalui berkat Tuhan yang kita alami, namun terlebih lagi 
yaitu melalui kegigihan kita dalam mengikut Kristus apapun resikonya. Acapkali orang berpikir bahwa 
orang yang beriman pastilah akan hidup diberkati oleh Tuhan. Suatu pendapat yang walaupun tidak 
salah namun tidak menggambarkan ajaran Alkitab yang utuh. Sebab dengan hidup beriman bukan 
berarti orang akan hidup bebas dari masalah. Justru karena ia mengikut dan beriman kepada Kristus 
akibatnya acapkali ia harus menghadapi tantangan dan kesulitan. Oleh karena itu kegigihan dirinya di 
dalam menghadapi semua kesukaran, yaitu sebagai harga yang harus ia bayar di dalam mengikut 
Kristus, merupakan bukti dari keteguhan iman yang ada di dalam dirinya. 

Sudah teguhkah iman Anda kepada Tuhan? Apakah buktinya?

Tuhan, Engkau telah memberi teladan bagiku tentang kerelaan untuk berkorban dan menderita sampai 
akhir. Diri-Mu tidak berbuat salah dan justru karena melakukan kebaikan Engkau telah mengalami 
penderitaan di kayu salib. Ya Tuhan, ajarlah aku untuk mengikuti jejak-Mu dan berikan kepadaku hati 
yang gigih di dalam menanggung kesukaran karena menjadi pengikut-Mu. Ajarlah diriku untuk tetap 
hidup di dalam kerendahan hati dan tidak membangga-banggakan diri atas semua kesulitan dan 
pengorbanan yang harus kutanggung karena imanku kepada-Mu. Tolonglah aku untuk semakin teguh di 
dalam iman dan murnikan motivasi hatiku di dalam mengikut Engkau. 

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:      2Korintus 11        Mazmur 138        2 Samuel 3-4

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

19 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-20-

BACAAN ALKITAB: 2Korintus 11:23-28

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kegigihan tersebut dapat kita lihat di dalam kehidupan rasul Paulus. Di dalam 2Korintus 11 ia menyebut 
berbagai kesukaran dan penderitaan yang ia alami karena iman dan pelayanannya kepada Kristus. 
Kesulitan yang datang bertubi-tubi dan seakan-akan tanpa henti. Di dalam menghadapi semua itu ia 
bersikap gigih dan pantang menyerah. Tanpa jera ia terus melayani Tuhan dan membagikan imannya ke 
berbagai penjuru wilayah yang tidak mudah untuk dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa seorang 
pengikut Kristus yang sejati tidaklah sekadar hidup untuk mencari kenyamanan dan berkat Tuhan, 
namun ia akan rela untuk menanggung kesulitan karena iman dan pengabdiannya kepada Kristus. 

Ya Allah sumber segala anugerah, sanggupkanlah diriku untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. 
Tuntunlah aku untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran �irman-Mu supaya dengan demikian 
hidupku menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Sertailah diriku di sepanjang hari ini, 
jagalah langkah-langkah hidupku dan jauhkanlah aku daripada yang jahat. Aku menyerahkan hidupku 
untuk menjadi alat kebenaran-Mu yang membawa terang di tengah kegelapan. Pakailah hidupku untuk 
menjadi saksi-Mu yang membawa orang-orang di sekitarku untuk semakin mengenal diri-Mu dan 
anugerah-Mu. Kepada-Mu aku mempercayakan hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Teladan iman yang sejati, aku berdoa. Amin. 



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

3 … Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk 
menyelamatkan aku! 4 Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh 
karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. (Mazmur 31:3, 4)

Langkah terbaik yang dapat kita lakukan di saat terjepit adalah berlari kepada Tuhan, dan bukan kepada 
manusia. Memang kecenderungan orang di saat ia di dalam keadaan terhimpit oleh persoalan adalah 
terlebih dahulu mencari pertolongan manusia. Ini merupakan suatu langkah yang keliru. Bukan berarti 
kita  tidak  boleh  meminta   pertolongan   manusia,   namun   jangan   mengutamakan   mereka  dan  
mengabaikan Tuhan. Sebab kemampuan dan kesetiaan manusia adalah terbatas, sehingga pertolongan 
yang mereka berikan tidaklah selalu dapat diandalkan. Sedangkan Tuhan, kasih dan kuasa-Nya tidak 
terbatas.  Itu  sebabnya  bila  kita  mendahulukan  Tuhan,  yaitu   dengan   memohon   pertolongan-Nya  
di dalam segala keadaan, kita tidak akan pernah dikecewakan-Nya. 

Di dalam keadaan terjepit kepada siapakah Anda berlari memohon pertolongan? Mengapa demikian?

Tuhan, aku memuji nama-Mu karena Engkau adalah pribadi yang limpah dengan kasih setia. Ketika aku 
mengabaikan dan melupakan diri-Mu Engkau tetap mengingat diriku. Ketika aku datang kembali 
kepada-Mu, menguatkan imanku dan memohon pertolongan-Mu, Engkau tidak pernah menolak diriku. 
Tuhan, ampunilah diriku bila acapkali aku lebih mendahulukan manusia dibandingkan diri-Mu. 
Sekarang aku sadar bahwa langkah yang sepatutnya dan yang terbaik di dalam hidupku adalah dengan 
mengutamakan diri-Mu lebih dari siapapun juga.  

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 MEI 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-4-

BACAAN ALKITAB: 1Samuel 30:6-8

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pelajaran itulah yang dipetik oleh Daud di Ziklag sebagaimana yang dicatat di dalam 1Samuel 30. Karena 
terus dikejar-kejar oleh raja Saul maka ia memutuskan untuk meminta pertolongan kepada Akhis, raja 
kota Gat, orang Filistin. Suatu langkah yang keliru. Memang untuk sementara ia dalam keadaan aman, 
sampai ketika seluruh harta, istri dan anak-anak para pengikutnya dan dirinya dirampok oleh orang 
Amalek. Sekarang ia semakin terjepit karena para pengikutnya hendak melempari dirinya dengan batu. 
Barulah di situ ia kembali menguatkan imannya dan memohon pertolongan Tuhan. Langkah yang tepat, 
sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berlari kepada-Nya.

Aku berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Sungguh, orang 
yang mengandalkan diri-Mu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Setiap kali aku berseru kepada-Mu 
Engkau selalu mengulurkan pertolongan tepat pada waktunya. Setiap kali aku memohon tuntunan-Mu 
Engkau selalu menjawab dan membimbing diriku dengan �irman-Mu. Aku menyerahkan hidupku dan 
masa depanku ke dalam tangan-Mu. Bentangkanlah hari depan yang penuh dengan pengharapan itu 
bagi diriku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penolongku, aku berdoa. Amin. 

Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya TUHAN; aku hendak 
berpegang pada Taurat-Mu. (Mazmur 119:55)

Walaupun dimulai dari awal yang sederhana, namun bila Tuhan menyertai kita, hal-hal yang besar akan 
kita  alami di dalam hidup kita. Sebab  penyertaan   Tuhan  akan  memungkinkan  kita  untuk  hidup  
melampaui keadaan sekitar kita, termasuk keadaan yang sederhana dan terbatas maupun keadaan yang 
sulit dan  menghambat  hidup  kita. Sebab pada dasarnya siapa yang menyertai kita itulah yang akan 
menentukan masa depan kita. Kalau Tuhan yang kuasa dan kasih-Nya tidak terbatas itu yang menyertai 
kita maka apapun kesulitan dan keterbatasan yang kita alami tidak akan sanggup menggagalkan 
rencana-Nya untuk hidup kita. 

Apabila Tuhan menyertai Anda, perlukah Anda merasa berputus asa dengan hidup Anda? Mengapa 
demikian?

Tuhan, aku sadar bahwa hal yang terpenting dalam hidupku adalah penyertaan-Mu. Sebab apapun yang 
kualami dan keadaan apapun yang kuhadapi kalau Engkau beserta dengan aku dan aku hidup di dalam 
rencana-Mu maka aku akan melihat masa depan yang indah sedang menanti diriku. Di balik kekelaman yang 
sedang kulewati sesungguhnya sedang menunggu masa depan yang cerah bagi hidupku. Oleh karena itu 
selama Engkau menyertai diriku maka aku pantang berputus asa dan akan tetap hidup dalam kehidupan yang 
penuh  dengan  pengharapan.  Rencana-Mu  yang  tidak  pernah  gagal  dan  penyertaan-Mu yang dapat 
kuandalkan itu yang menjamin hari esokku. 

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 MEI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-19-

BACAAN ALKITAB: 2Samuel 2:4, 8-10

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal inilah yang dialami oleh Daud sebagaimana yang dicatat di dalam 2Samuel 2. Sepeninggal raja Saul 
maka orang-orang Yehuda mengangkat Daud menjadi raja mereka. Sedangkan seluruh suku Israel yang 
lain berpihak kepada Isyboset, anak raja Saul dan menjadikan yang bersangkutan sebagai raja mereka. 
Walaupun hanya bermula sebagai raja atas salah satu suku dari antara dua belas suku Israel, yaitu suku 
Yehuda saja, tetapi karena Tuhan menyertai dirinya maka pada akhirnya Daud berhasil menjadi raja atas 
seluruh Israel. Singkat kata, rencana Tuhan tidak pernah gagal dan orang yang berjalan di dalam 
penyertaan-Nya akan mampu hidup melampaui semua keterbatasan dirinya. 

Aku berterima kasih, ya Tuhan, untuk hari ini. Engkau telah menuntun hidupku melewati setiap waktu tanpa 
sekalipun Engkau meninggalkan diriku. Penyertaan-Mu memberi rasa aman dan damai di dalam jiwaku. 
Pertolongan-Mu menyanggupkan aku mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabku bukan berdasarkan 
kemampuanku yang terbatas tetapi dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Aku menyerahkan hari-hari yang 
akan kulalui ke dalam tangan anugerah-Mu. Tolonglah aku untuk menyelesaikan semua tugas dan tanggung 
jawabku di dalam keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang setia, aku berdoa. Amin.



Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang 
aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. (Mazmur 71:17)

Sebagaimana terang berbeda dengan kegelapan demikianlah pengikut Kristus haruslah hidup berbeda 
dengan orang yang belum mengenal Kristus. Perbedaan tersebut antara lain di dalam hal iman, tata nilai 
dan perilaku kehidupan. Oleh sebab itu pengikut Kristus tidak boleh mengikatkan diri di dalam 
kesatuan dengan orang yang belum seiman, khususnya dalam ikatan relasi yang dapat melunturkan 
iman mereka. Salah satunya adalah ikatan perkawinan. Ikatan seperti itu bukan saja akan menghalangi 
berkat Allah atas hidup yang bersangkutan tetapi juga dapat menyeret mereka untuk berkompromi 
dengan tata nilai dan perilaku yang tidak kristiani. Kompromi seperti itu akan mengakibatkan mereka 
tidak lagi hidup berbeda dengan orang yang belum mengenal Kristus.

Sudahkah Anda hidup berbeda dengan orang yang belum beriman kepada Kristus? Bila sudah, apakah 
perbedaannya?

Bapa sorgawi, aku mengucap syukur karena oleh anugerah-Mu Engkau telah memanggil aku keluar dari 
kegelapan dosa dan hidup di dalam terang kebenaran-Mu. Di dalam rencana-Mu yang besar Engkau telah 
memanggil diriku untuk menjadi terang bagi lingkungan di sekitarku. Oleh karena itu tolonglah aku agar 
dapat hidup berbeda dengan kegelapan yang ada di sekitarku, sebab hanya dengan demikian barulah aku 
dapat hidup menjadi saksi-Mu. Tolonglah aku untuk dapat menjaga pergaulanku sebagai pergaulan yang 
sehat dan tidak membiarkan diriku menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. 

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:      2Korintus 6        Mazmur 133         1 Tawarikh 1-2

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

14 MEI 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-5-

BACAAN ALKITAB: 2Korintus 6:14

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal  itulah  yang menjadi salah satu alasan dari peringatan rasul Paulus agar jemaat tidak menjadi 
pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya, seperti yang ditulis di dalam 2Korintus 
6. Bukan berarti mereka tidak boleh bergaul dengan orang yang belum seiman, sebab bila demikian 
maka pengikut Kristus tidak akan dapat menjadi saksi dan mempengaruhi lingkungan sekitar mereka. 
Namun apabila mereka bukan sekadar bergaul, tetapi menjalin relasi yang mengikat secara rohani 
seperti suatu perkawinan, maka ikatan seperti itulah yang dilarang oleh �irman Tuhan. 

Pagi ini kembali aku datang menghadap takhta anugerah-Mu dan menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. 
Aku memohon Engkau berkenan menyertai dan menuntun diriku di sepanjang hari ini. Penyertaan-Mu 
memberikan damai sejahtera di dalam jiwaku, sebab hanya dekat Engkau saja aku tenang. Tuntunan-Mu 
memungkinkan diriku untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, jangan biarkan aku terjerumus ke 
dalam pencobaan dan tolonglah aku agar hidupku dapat menjadi berkat bagi lingkunganku. Tolonglah aku di 
dalam semua hal yang kukerjakan pada hari ini dan jadikan semua itu berhasil serta memuliakan nama-Mu. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin. 

Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap 
hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. 
(Mazmur 86:12)

5 Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku! 6 Biarlah 
lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan 
Yerusalem puncak sukacitaku! (Mazmur 137:5, 6)

Tuhan, Engkaulah pribadi yang penuh dengan anugerah dan rahmat-Mu yang besar melampaui 
kemampuanku untuk memahaminya. Penuhilah hatiku dengan kerinduan untuk senantiasa 
menempatkan diri-Mu sebagai pusat kehidupanku. Tolonglah aku untuk senantiasa menyadari 
betapa aku memerlukan diri-Mu, sehingga aku tidak akan pernah melupakan Engkau seumur 
hidupku. Ajarlah aku untuk menjadikan kehendak-Mu sebagai puncak sukacitaku, sehingga 
dengan demikian hatiku selalu ingin melakukan �irman-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

18 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-18-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 137:5, 6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Ya Allah, bentuklah hidupku agar sesuai dengan rencana-Mu. Tolonglah aku untuk senantiasa 
menempatkan �irman-Mu sebagai pelita bagi jalanku yang menerangi langkah-langkah hidupku. 
Tuhan, aku memerlukan penyertaan-Mu di dalam setiap sisi hidupku. Sebab hanya dengan 
demikian barulah hidupku akan menjadi hidup yang penuh dengan makna dan menyenangkan 
hati-Mu. Aku menyerahkan hidupku ke dalam anugerah-Mu. Jadikan diriku sebagai saluran 
berkat-Mu bagi lingkungan di sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Sumber sukacita 
yang sejati, aku berdoa. Amin. 



5 Bermazmurlah bagi TUHAN dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu yang 
nyaring, 6 dengan na�iri dan sangkakala yang nyaring bersorak-soraklah di 
hadapan Raja, yakni TUHAN! (Mazmur 98:5, 6)

1 Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam 
bersama dengan rukun! 3 … Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk 
selama-lamanya. (Mazmur 133:1, 3b)

Tuhan, aku menyadari pentingnya kesanggupan untuk menerima semua orang di dalam segala 
kekurangan dan kelebihan mereka, dan belajar berdamai di dalam perbedaan. Bukan hanya di 
antara sanak keluargaku sendiri, tetapi juga saling menerima di dalam kesehatian di antara sesama 
saudara seiman. Sebab di dalam kesehatian itulah akan terdapat kekuatan, damai sejahtera dan 
berkat-berkat-Mu. Bahkan melaluinya barulah aku dapat menjadi saksi-Mu di dalam kehidupanku 
sehari-hari. Tolonglah aku untuk mampu menerima orang yang lemah dan tidak sempurna seperti 
Engkau sendiri telah bersedia menerima diriku manusia yang terbatas dan penuh dengan 
kekurangan ini.  

PENGANTAR IBADAH

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

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

14 MEI 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-6-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 133:1, 3b

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, aku memohon penyertaan-Mu di dalam hidupku agar aku dapat menjadi pembawa damai 
bagi lingkungan di sekitarku. Di tengah perpecahan dan perseteruan aku menjadi jembatan yang 
merukunkan. Di tengah percideraan dan persengketaan aku menjadi pembawa pemulihan. Aku 
memohon penuhilah hatiku dengan kasih seperti yang ada di dalam hati-Mu, dan kerelaan untuk 
mengampuni seperti Engkau sendiri telah mengampuni diriku. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu 
dan melalui tuntunan �irman-Mu aku dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di 
sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan anugerah, aku berdoa dan 
mengucap syukur. Amin. 

Aku berseru dengan segenap hati; jawablah aku, ya TUHAN! Ketetapan-
ketetapan-Mu hendak kupegang. (Mazmur 119:145)

Apabila keangkuhan menghalangi orang untuk mengenal Allah maka kerendahan hati akan membuka pintu 
bagi dirinya untuk mengalami kuasa Tuhan. Di dalam anugerah-Nya Allah bersedia untuk dikenal oleh semua 
orang. Namun keangkuhan manusia menjadi penghalang bagi mereka untuk mengalami anugerah yang mulia 
tersebut. Keangkuhan yang tak dapat ditaklukkan kecuali oleh kuasa Tuhan yang Ia curahkan atas diri orang 
yang hidup di dalam kerendahan hati. Dengan kata lain, orang yang hidup di dalam kerendahan hatilah yang 
akan mampu menaklukkan orang yang tinggi hati. Sebab hanya kuasa Allah yang menaungi orang yang rendah 
hatilah yang akan mampu merubuhkan kubu-kubu pertahanan yang dibangun manusia di dalam keangkuhan 
dirinya. 

Hal-hal apakah yang menghalangi Anda untuk mengenal Allah lebih dekat lagi? Apakah yang harus Anda 
lakukan agar dapat mengatasi hal itu?

Bapa penguasa langit dan bumi, Engkau adalah pribadi yang mahamulia yang patut disembah dan dipuja oleh 
seluruh isi alam semesta. Namun di dalam kerendahan hati Engkau bersedia datang ke dunia menjadi sama 
dengan manusia dan menyapa kami di dalam kasih yang penuh pengorbanan melalui Yesus Kristus, Tuhan 
kami.  Oleh  anugerah-Mu  aku  dapat  mengenal  diri-Mu.  Oleh kemurahan-Mu Engkau berkenan 
menyelamatkan  aku  dari  kegelapan  dosa  dan  menganugerahkan  hidup  yang  kekal bagi diriku yang 
semestinya binasa di dalam segala kesalahanku. 

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:      2Korintus 10        Mazmur 137        2 Samuel 1-2

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

18 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-17-

BACAAN ALKITAB: 2Korintus 10:3-5

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prinsip  yang  penting  ini  dikemukakan  rasul  Paulus  di dalam  2Korintus  10.  Di  situ ia berkata bahwa 
keangkuhan manusia bagaikan kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Ia juga berkata bahwa hanya 
dengan kuasa  Allah  sajalah  ia  akan  sanggup   meruntuhkan   benteng-benteng  keangkuhan manusia 
tersebut. Pernyataan Paulus ini menunjukkan kerendahan hatinya, suatu sikap yang mengundang kuasa Allah 
atas hidupnya. Dengan kata lain, semakin kita hidup dalam kerendahan hati maka semakin besar kuasa Allah 
akan bekerja dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian akan semakin efektif pelayanan yang kita lakukan 
dan semakin kokoh kehidupan kita di dalam menghadapi tantangan zaman. 

Bapa, ajarlah aku untuk hidup di dalam kerendahan hati seperti diri-Mu. Tolonglah diriku untuk senantiasa 
hidup bergantung kepada kuasa-Mu. Sebab hanya dengan demikian aku dapat berdiri teguh menghadapi 
setiap tantangan dan kesukaran di dalam hidupku, serta dapat melayani Engkau dengan efektif. Sebab di 
dalam kelemahanku kuasa-Mu menjadi nyata atas hidupku. Aku memerlukan Engkau di setiap waktu. Tuntun 
dan  sertailah  diriku  dengan  Roh  Kudus-Mu dan bawalah diriku di jalan-jalan yang sesuai dengan 
kehendak-Mu. Aku menyerahkan semua yang akan kukerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah 
diriku dengan keberhasilan dan mampukan aku untuk menjadi saksi-Mu yang efektif di lingkunganku. Di 
dalam nama Yesus Kristus, Raja alam semesta yang lemah lembut dan rendah hati, aku memohon. Amin. 

Doa Bapa Kami



2 Kiranya  Allah  mengasihani  kita dan memberkati kita, kiranya Ia 
menyinari kita dengan wajah-Nya, 3 supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan 
keselamatan-Mu di antara segala bangsa. (Mazmur 67:2, 3)

Berhati-hatilah, karena tindakan kita di masa kini akan berdampak sampai ke masa depan yang lebih jauh 
daripada yang dapat kita perkirakan. Hukum sebab akibat merupakan prinsip yang bersifat universal dan tak 
terbantahkan. Apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Apa yang dikerjakan oleh seseorang dapat 
berdampak terhadap dirinya sendiri, lingkungannya dan bahkan terhadap generasi-generasi berikutnya. 
Seorang yang menanam sebatang pohon belum tentu akan sempat memetik buahnya, namun bisa jadi baru 
anak cucunyalah yang akan menikmatinya. Oleh sebab itu di dalam bertindak orang tidak boleh bersikap 
ceroboh karena buah dari tindakannya tersebut dapat berakibat sampai kepada anak cucunya.

Karena tindakan Anda dapat berdampak sampai ke masa depan, apakah yang semestinya Anda lakukan 
sebelum melakukan sesuatu? Mengapa demikian?

Tuhan, tolonglah aku dengan Roh Kudus-Mu agar aku berpikir, berbicara dan bertindak di dalam hikmat-Mu. 
Sebab aku menyadari semua yang kutabur akan kutuai. Semua yang kulakukan akan berimbas terhadap 
diriku bahkan sampai kepada masa depan generasi-generasi yang berada di bawahku. Jauhkan diriku dari 
pikiran jahat dan niatan yang buruk yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Sebaliknya, oleh tuntunan 
�irman-Mu tolonglah aku untuk menaburkan kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama-Mu 
di dalam kehidupanku sehari-hari. 

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 MEI 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-7-

BACAAN ALKITAB: 1Tawarikh 1:1-4

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal tersebutlah yang dapat kita lihat di dalam silsilah keturunan Adam sebagaimana yang dicatat di dalam 
1Tawarikh 1. Di situ disebut bahwa Adam memperanakan Set, Set memperanakan Enos, Enos memperanakan 
Kenan, demikian seterusnya sampai kepada Abraham dan anak cucunya. Padahal di samping Set, menurut 
catatan Kejadian 4 sebenarnya Adam juga memiliki anak yang bernama Kain dan Habel. Habel mati dibunuh 
oleh Kain.   Namun  di  dalam  1Tawarikh 1  nama Kain dan keturunannya sama sekali tidak disebutkan. 
Kejahatannya dalam membunuh adiknya, Habel, mengakibatkan kehidupan Kain seakan-akan terhapuskan 
dari catatan sejarah keselamatan atau heilege geschichte. Tindakan kejahatan yang ia lakukan bukan hanya 
berdampak terhadap dirinya sendiri tetapi juga terhadap anak cucunya, artinya berdampak sampai ke masa 
depan yang lebih jauh dari yang ia perkirakan.

Di dalam rasa syukurku aku kembali memasrahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku berterima kasih karena 
Engkau telah menuntun diriku di sepanjang hari yang telah kulewati sampai saat ini. Engkau telah menjaga 
diriku dari melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kehendak-Mu dan menempuh jalan yang 
mendukakan hati-Mu. Di dalam penyertaan-Mu aku melewati hari ini di dalam damai sejahtera, pertolongan 
dan perlindungan-Mu. Tuhan, sempurnakanlah semua yang telah kukerjakan sepanjang hari ini dengan 
anugerah-Mu yang memberikan keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pembimbingku yang 
setia, aku berdoa. Amin. 

Kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu, ya Allah, 
Engkau yang telah bertindak bagi kami. (Mazmur 68:29)

Kesetiaan yang hanya separuh jalan bukanlah kesetiaan yang sejati, dan hanya kesetiaan sampai 
akhirlah yang merupakan kesetiaan yang sesungguhnya. Dengan kata lain, tidaklah cukup bagi 
orang untuk bersikap setia di masa awal dari babak kehidupannya, namun ia harus memelihara 
sikap yang luhur tersebut sampai akhir. Sama seperti seorang suami tidak hanya perlu bersikap 
setia kepada istrinya di awal dari pernikahan mereka, namun ia juga harus tetap bersikap yang 
sama sampai di akhir kehidupannya. Sebab bila di tengah perjalanan hidupnya ia berubah setia 
maka  runtuhlah  rumah  tangga  yang  telah  ia  bangun  tersebut,  sehingga  kesetiaan  di  awal 
pernikahannya sama sekali tidak berguna.

Sudahkah Anda bersikap setia kepada Tuhan? Apakah bukti dari jawaban Anda tersebut?

Tuhan, Engkau pribadi yang setia. Engkau setia kepada �irman-Mu dan kepada umat-Mu. Tolonglah aku 
untuk hidup meneladani kesetiaan-Mu, yaitu dengan bersikap setia kepada diri-Mu, �irman-Mu dan 
tuntunan-Mu. Ampunilah aku apabila di berbagai keadaan aku melupakan Engkau, mengabaikan 
�irman-Mu dan tidak merasa memerlukan tuntunan-Mu. Sekarang aku sadar justru di titik itulah aku 
berada di posisi yang paling lemah dalam hidupku. Ajarlah aku untuk tidak menjadi takabur dengan 
beranggapan bahwa aku dapat hidup tanpa bergantung kepada-Mu. Tuhan, tolonglah aku. 

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 MEI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-16-

BACAAN ALKITAB: 1Tawarikh 10:13, 14

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya bersikap setia sampai akhir ini dapat kita lihat di dalam kehidupan Saul sebagaimana 
yang dicatat di dalam 1Tawarikh 10. Di masa awal pemerintahannya ia berpegang pada �irman 
Tuhan dengan melenyapkan dari Israel para pemanggil arwah dan roh peramal. Namun sayang, di 
tengah perjalanan hidupnya ia berubah setia kepada Tuhan. Ia tidak lagi berpegang pada �irman 
Tuhan, dan berpaling dari pada-Nya dengan meminta petunjuk kepada arwah. Sebagai akibat 
Tuhan mengakhiri jabatan Saul sebagai raja atas Israel. Singkat kata, tak cukup orang bersikap 
setia di awal kehidupannya, namun ia perlu terus memeliharanya sampai akhir. 

Aku bersyukur untuk pimpinan dan kesetiaan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Melalui Roh 
dan �irman-Mu Engkau membimbing aku di jalan-jalan-Mu yang benar. Dengan setia Engkau telah 
menyertai hidupku dan tidak pernah membiarkan aku berjalan sendirian. Dengan kasih setia-Mu 
Engkau selalu meraih hidupku dari jalan yang sesat dan membawaku kembali kepada-Mu. Sekali lagi 
aku  berterima  kasih  untuk  rahmat  dan  kemurahan-Mu itu. Aku menyerahkan semua yang telah 
kukerjakan pada hari ini dan masa depanku ke dalam tangan anugerah-Mu. Kepada-Mu, ya Tuhan, aku 
berharap. Di dalam nama Yesus, Tuhanku yang setia, aku berdoa. Amin. 



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)

Kritik   yang membangun  walaupun  awalnya  terasa  tidak  nyaman  bagi  yang  mengalaminya  namun  
sesungguhnya diperlukan. Memang acapkali pada awalnya orang tidak dapat membedakan apakah kritik yang 
ia alami bersifat membangun atau tidak. Sehingga kritik tersebut terasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan 
rasa pedih dan sedih di hati yang bersangkutan. Namun apabila ia menanggapi kritik yang membangun yang 
ia alami dengan sikap hati yang terbuka maka kritik tersebut akan membuahkan perbaikan dan kemajuan 
bagi  dirinya.  Dengan  kata  lain, walaupun di awalnya terasa tidak menyenangkan namun kritik yang 
membangun sebenarnya merupakan vitamin yang menyehatkan kehidupan.

Apakah ciri-ciri dari kritik yang membangun? Manakah yang lebih banyak Anda lakukan, menyampaikan 
kritik yang membangun atau meruntuhkan?

Tuhan, Engkau menegur umat-Mu di kala mereka berbuat salah bukan untuk menghancurkan mereka namun 
justru untuk meluruskan, membenarkan dan membangun hidup mereka. Tak pernah Engkau menegur untuk 
menyakiti hati maupun untuk meruntuhkan hidup mereka. Ajarlah aku untuk melihat orang di dalam kasih 
dan menolong orang yang menyimpang di dalam kesalahan juga di dalam kasih seperti yang ada pada diri-Mu. 
Ajarlah diriku juga untuk dapat menerima teguran yang membangun dari sesamaku maupun dari �irman-Mu 
dengan sikap hati yang terbuka dan rendah hati. Sebab hanya dengan demikianlah baru hidupku akan 
mengalami kemajuan seperti 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:      2Korintus 7        Mazmur 134        1 Tawarikh 3-4

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

15 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-8-

BACAAN ALKITAB: 2Korintus 7:8-10

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Paulus mengajarkan prinsip ini dalam suratnya di 2Korintus 7. Ia berkata bahwa kritik atau teguran yang ia 
sampaikan kepada jemaat di Korintus melalui suratnya yang pertama telah menimbulkan rasa sedih di hati 
jemaat itu.  Namun  rasa  sedih  atau  dukacita  yang  menurut  kehendak  Allah  tersebut   akhirnya  telah  
menghasilkan pertobatan di antara mereka. Oleh sebab itu Paulus bersukacita, bukan karena ia telah 
membuat  jemaat  di Korintus  berdukacita,  melainkan karena teguran atau kritik membangun yang ia 
sampaikan kepada mereka telah menghasilkan perbaikan dan kemajuan di antara mereka.

Tuhan, tolonglah aku untuk semakin memahami jalan-jalan yang Engkau tunjukkan kepadaku melalui 
�irman-Mu. Aku sadar tidak semua jalan yang Engkau kehendaki adalah seperti yang aku inginkan. Namun 
aku juga percaya bahwa jalan-Mu adalah selalu yang terbaik, jauh lebih tinggi dan sempurna dibandingkan 
jalan-jalanku sendiri. Ajarlah aku untuk hidup menaati tuntunan-Mu sehingga dengan demikian hari-hari 
yang kulalui merupakan hari-hari yang penuh dengan makna dan memuliakan nama-Mu. Sertailah aku hari 
ini, berkatilah semua yang kukerjakan dan jauhkanlah diriku daripada yang jahat. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, aku berdoa. Amin.  

Pengakuan Iman Rasuli

4 Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman 
orang-orang lalim dan kejam. 5 Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, 
kepercayaanku sejak masa muda, ya ALLAH. (Mazmur 71:4, 5)

23 Dia yang mengingatkan kita dalam kerendahan kita; bahwasanya untuk selama-lamanya kasih 
setia-Nya.  24  Dan  membebaskan  kita  dari   pada   para   lawan   kita;   bahwasanya   untuk  
selama-lamanya kasih setia-Nya. 25 Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk; 
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 26 Bersyukurlah kepada Allah semesta langit! 
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. (Mazmur 136:23-26)

Tuhan, Engkaulah pembelaku di kala para lawanku menghadang langkahku. Perbuatan-Mu yang 
ajaib melampaui kemampuan akalku untuk mencernanya dan menolongku untuk senantiasa 
berjalan di dalam kemenangan. Di dalam anugerah-Mu Engkau selalu mendengar seruanku yang 
meminta pertolongan kepada-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan aku dan tidak 
pernah berada jauh dari diriku. Tangan-Mu selalu siap untuk diulurkan guna mengangkat diriku 
dari jurang maut dan melepaskan aku dari jerat musuh. Aku sungguh berterima kasih untuk kasih 
setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan itu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

17 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-15-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 136:23-26

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, aku percaya bahwa Engkau selalu memimpin hidupku. Engkau tidak pernah tersesat dan 
tidak pernah menyesatkan orang yang berharap kepada-Mu. Di dalam kemurahan-Mu Engkau 
selalu  menyertai  diriku dan menjadikan semua yang kukerjakan menjadi berhasil. Engkau 
memelihara hidupku dan tidak pernah lalai menopang diriku. Tolonglah aku, ya Tuhan, untuk 
senantiasa bersandar kepada-Mu dan hidup sebagai saksi-Mu di lingkunganku sehari-hari. Di 
dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang limpah dengan kasih setia dan anugerah, aku berdoa. Amin. 



Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu 
Engkau akan menuntun dan membimbing aku. (Mazmur 31:4)

2 Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah TUHAN! 3 Kiranya TUHAN yang menjadikan 
langit dan bumi, memberkati engkau dari Sion. (Mazmur 134:2, 3)

Tuhan, Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan 
kuasa-Mu yang tidak terbatas Engkau mengatur alam semesta dan menjadikannya indah pada 
waktunya. Di dalam ketidakterbatasan dan kemuliaan-Mu Engkau masih juga rela memberikan 
perhatian  kepada  diriku  yang  terbatas ini.  Di  dalam anugerah-Mu Engkau bersedia tinggal 
menyertai hidupku, seperti Engkau tinggal dan memberkati umat-Mu dari Sion. Aku sungguh 
bersyukur untuk besarnya kemurahan-Mu pada diriku. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

15 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-9-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 134:2, 3

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku berterima kasih karena selama menjadi pengikut-Mu aku senantiasa mengalami limpahnya 
berkat  dan kebaikan-Mu.  Tidak pernah  Engkau  lalai  di  dalam  memelihara  hidupku.  Semua  
yang kuperlukan   selalu   Engkau   cukupkan.   Tolonglah   diriku   untuk   tidak   menikmati  
kebaikan-kebaikan-Mu  itu  hanya  bagi  diriku  sendiri  tetapi  juga  mampukan aku untuk 
menyalurkannya  bagi  orang-orang  yang  memerlukannya.  Bukalah  pintu bagiku untuk 
berkesempatan membagikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitarku. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Sumber segala anugerah, aku berdoa. Amin. 

Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami 
beroleh hati yang bijaksana. (Mazmur 90:12)

Sebagaimana benih haruslah ditabur dan bukan untuk dimakan, demikianlah kita harus kita menabur 
berkat  Tuhan  di  ladang-Nya  agar  menjadi  berlipat  kali  ganda.  Seorang  petani yang bijak selalu 
menyisihkan sebagian dari hasil panen yang ia peroleh dan menyediakannya sebagai benih untuk 
ditabur. Sebab bila seluruh hasil panen yang didapatnya ia makan habis maka tentu tidak akan ada lagi 
yang dapat ia tabur. Sebagai konsekuensinya di saat musim panen tiba ia hanya akan duduk menggigit 
jari. Hal yang sama dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Sebagian dari berkat itu harus kita 
sisihkan untuk ditabur, yaitu dalam bentuk persembahan untuk pekerjaan Tuhan di ladang-Nya. 
Langkah ini akan mengakibatkan berkat Tuhan semakin melimpah di dalam hidup kita.

Di dalam masa kekurangan, apakah Anda masih perlu untuk menabur di ladang Tuhan? Mengapa demikian?

Bapa yang bertahta dalam Kerajaan Sorga, �irman-Mu senantiasa mendatangkan kebaikan bagi diriku. Kalau 
Engkau mengajar diriku agar menyediakan benih untuk ditabur, hal tersebut adalah demi kebaikanku. Kalau 
Engkau menyediakan roti untuk kumakan, hal itu adalah karena kemurahan-Mu. Aku bersyukur untuk semua 
rencana-Mu yang indah dan mulia tersebut. Ajarlah aku untuk menaati �irman-Mu sebab Engkau tidak pernah 
berlaku curang ataupun berniat untuk merugikan diriku. Justru dengan menaati perintah-perintah-Mu aku 
membuka pintu berkat-Mu yang lebih besar bagi 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:      2Korintus 9        Mazmur 136         1 Tawarikh 8-10

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

17 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-14-

BACAAN ALKITAB: 2Korintus 9:10-12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prinsip tabur tuai di dalam hal berkat secara keuangan ini dicatat di dalam 2Korintus 9. Di situ rasul 
Paulus menulis bahwa Tuhan menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Keduanya 
berasal dari sumber yang sama, yaitu berkat Tuhan yang bagaikan masa panen bagi umat-Nya. Sebagian 
dari hasil panen tersebut harus disediakan untuk menjadi benih, dan sebagian lagi diolah menjadi roti 
untuk dimakan. Artinya sebagian dari berkat yang kita terima dari Tuhan tersebut boleh kita nikmati, 
namun sebagian lagi harus kita tabur yaitu dengan mempersembahkannya kembali kepada Tuhan. 
Tindakan yang bijak seperti itu tidaklah akan sia-sia. Sebab semakin banyak kita menabur di ladang-Nya 
maka semakin melimpah pula berkat yang akan kita terima dari Tuhan. 

Tuhan, bukalah mata hatiku dan berikanlah kepekaan kepadaku terhadap tuntunan-Mu. Sebab tuntunan-Mu 
tidak pernah salah dan selalu membawa diriku ke arah yang benar. Jauhkanlah diriku dari sifat serakah, 
namun tolonglah aku untuk dapat hidup mencukupkan diri dengan semua yang telah Engkau sediakan 
bagiku. Jadikan hidupku hari ini sebagai saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitarku, sertailah hidupku 
dan berkatilah semua yang kukerjakan dengan keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Sumber 
segala berkat, aku berdoa. Amin.



Cemerlang Engkau, lebih mulia dari pada pegunungan yang ada sejak 
purba. (Mazmur 76:5)

Hidup tidak boleh diserahkan kepada nasib, namun kepada anugerah Tuhan. Ada banyak hal yang kita 
alami di dalam hidup ini yang bukan merupakan pilihan kita. Sebagai contoh, siapakah orang tua yang 
melahirkan kita, atau apakah jenis gender kita waktu dilahirkan, semua itu kita alami bukan karena 
pilihan kita. Apa saja yang kita alami dan yang bukan merupakan pilihan kita tersebut biasa diistilahkan 
orang sebagai nasib. Memang tidak jarang orang yang membiarkan hidupnya ditentukan oleh nasib. 
Tetapi  orang  yang  beriman  kepada Tuhan tidak akan membiarkan hidupnya didikte oleh nasib, 
melainkan  ia  akan  menyerahkannya  ke  dalam  tangan  anugerah  Tuhan.  Doa  di  dalam iman dan 
penyerahan diri kepada anugerah Allah itulah yang akan mengubah hidup yang bersangkutan.

Mengapa orang menyerahkan hidupnya untuk ditentukan oleh nasib? Bagaimana dengan diri Anda sendiri, 
apakah Anda menyerahkan hidup Anda kepada nasib?

Tuhan, aku berterima kasih karena rencana-Mu selalu indah bagi hidupku. Kalaupun di dalam hidupku aku 
melewati berbagai pengalaman yang tidak nyaman, memedihkan bahkan melukai hatiku namun aku percaya 
anugerah-Mu lebih besar daripada semua itu. Banyak hal yang tidak aku inginkan dan yang bukan merupakan 
pilihanku telah kualami di dalam hidupku. Namun dengan mengingat kepada besarnya anugerah-Mu aku 
tidak  bersedia  menyerahkan  masa  depanku  ditentukan oleh semua nasib yang pahit tersebut. Aku 
mempercayakan hidupku dan masa depanku ke dalam kasih setia-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 MEI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-10-

BACAAN ALKITAB: 1Tawarikh 4:9, 10

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal itulah yang dialami oleh Yabes seperti yang ditulis di dalam 1Tawarikh 4. Apabila kelahirannya 
mengakibatkan ibunya merasa kesakitan, itu tentu bukan karena pilihannya. Apabila oleh sebab itu 
ibunya memberi dirinya nama Yabes maka hal tersebut juga bukan karena ia yang memilihnya. Namun 
demikian ia tidak menyerahkan hidupnya kepada nasib. Sebaliknya, di dalam iman ia memohon agar 
Tuhan di dalam anugerah-Nya memberkati dirinya dan Allah mengabulkan permohonannya. Sebagai 
akibat,  pribadi  yang  mengingatkan  ibunya  kepada kesakitan yang ia alami saat melahirkan ini 
dimuliakan lebih daripada saudara-saudaranya. Itulah penyerahan diri kepada anugerah Allah yang 
mengoyak tabir nasib.

Seperti Yabes aku berdoa: "Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, 
dan kiranya tangan-Mu menyertai aku, dan melindungi aku dari pada malapetaka, sehingga kesakitan tidak 
menimpa aku!"  Kabulkanlah  doaku  ini,  ya  Tuhan,  oleh  karena  anugerah-Mu  besar  bagi  diriku.   Aku  
menyerahkan semua yang telah kulalui hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku mempercayakan hari depanku ke 
dalam belas kasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin. 

17 Tetapi aku berseru kepada Allah, dan TUHAN akan menyelamatkan aku. 18 --Di waktu 
petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis; dan Ia mendengar suaraku. 19 Ia 
membebaskan aku dengan aman … 20 Allah akan mendengar dan merendahkan mereka, 
--Dia yang bersemayam sejak purbakala. … (Mazmur 55:17-20)

Bukan  hanya  bagaimana  kita  memulai  hidup  ini saja yang penting, namun juga bagaimana kita 
menyelesaikannya tidaklah boleh diabaikan. Tidak jarang orang mengawali kariernya dengan baik 
namun sayang ia tidak memeliharanya dengan bertanggung jawab sehingga menutup lembaran akhir 
dari hidupnya dengan buruk. Demikian juga tidak sedikit orang yang mengawali perjalanan imannya 
dengan gemilang, tetapi karena tidak memeliharanya dengan benar sehingga hidup kerohaniannya 
berakhir dalam keadaan yang berantakan. Itu sebabnya adalah penting bagi kita untuk tetap bersikap 
setia kepada Tuhan, agar supaya dengan demikian kita dapat memelihara iman sampai akhir dengan 
gemilang.

Apakah Anda pernah melupakan Tuhan setelah hidup Anda diberkati-Nya? Apakah yang harus Anda 
lakukan untuk menghindari hal tersebut?

Bapa yang baik, aku bersyukur untuk pertolongan-Mu dalam hidupku yang tidak pernah habis-habisnya. 
Tolonglah aku agar tidak pernah melupakan kemurahan-Mu bagi hidupku. Sehingga ketika aku mengalami 
keberhasilan dan menikmati semua berkat-Mu aku tidak menjadi takabur dan berubah setia kepada-Mu. 
Karena  aku  sadar  bahwa  sesungguhnya  semua  yang kucapai dan kumiliki hari ini adalah berasal dari 
pada-Mu.  Oleh  sebab  itu  ampunilah  aku, ya Tuhan, kalau di dalam kenyamanan dan kemapanan aku 
melupakan diri-Mu. Tolonglah diriku dengan Roh Kudus-Mu dan �irman-Mu agar aku selalu hidup di dalam 
kerendahan hati dan sikap mawas diri. Supaya dengan demikian hidupku selalu 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.

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

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

16 MEI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-13-

BACAAN ALKITAB: 1Tawarikh 5:25,26

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal itulah yang tidak dialami oleh suku Ruben, Gad dan setengah dari suku Manasye. Mereka tinggal di 
seberang timur sungai Yordan. Sebagaimana yang dicatat di dalam 1Tawarikh 5, pada awalnya mereka 
hidup bergantung kepada Tuhan sehingga Allah menganugerahi mereka dengan kemenangan atas 
bangsa-bangsa Kanaan. Namun sesudah diberkati Tuhan mereka berubah setia terhadap Allah dengan 
menyembah ilah-ilah lain. Sebagai akibat, Allah menyerahkan mereka ke tangan raja Asyur dan diangkut 
ke pembuangan. Mereka telah memulai kehidupan mereka di Tanah Perjanjian dengan baik namun 
sayang tidak mengakhirinya dengan gemilang. Hal ini merupakan suatu pelajaran agar tidak terulang di 
dalam hidup kita.

Tuhan,  aku  bersyukur  untuk  semua  kebaikan-Mu  yang  telah  kualami pada hari ini. Tidak terhitung 
berkat-berkat-Mu yang telah kuterima dan tidak terbilang pertolongan-Mu yang telah kualami di dalam 
hidupku. Semua itu memungkinkan aku untuk menatap hari esok tanpa rasa ragu, dan menyanggupkan diriku 
untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Engkau tidak pernah mengingkari 
janji-Mu. Dengan setia Engkau selalu menggenapi �irman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang penuh 
berkat yang telah kujalani pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penuntun hidupku, aku telah 
berdoa dan mengucap syukur. Amin.



Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita, sebab kepada-Mulah, ya Tuhan, 
kuangkat jiwaku. (Mazmur 86:4)

Pengikut Kristus tidak boleh hidup bergantung kepada keadaan, namun kepada anugerah Tuhan. 
Memang hidup kita tidak sepenuhnya terlepas dari keadaan, namun bukan berarti karena itu maka kita 
boleh membiarkan keadaan menentukan bagaimana kita akan hidup. Sebab kita tahu bahwa keadaan di 
sekitar kita tidaklah tetap tetapi berubah-ubah, bahkan adakalanya berlangsung tidak seperti yang kita 
inginkan. Sebagai akibat, apabila diri kita bergantung kepada keadaan maka hidup kita akan 
terombang-ambing dan kita tidak akan dapat hidup seperti yang Tuhan maksudkan. Yang benar adalah, 
dengan bergantung kepada anugerah Tuhan maka kita akan hidup melampaui keadaan di sekitar kita.

Apakah yang menjadi penghalang bagi Anda untuk hidup dalam sukacita dan kemurahan hati? Apakah yang 
perlu Anda lakukan untuk mengatasinya?

Tuhan, aku sadar semua yang ada di sekitarku berubah-ubah dan tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu aku 
tidak bersedia menyandarkan diri dan menggantungkan harapan kepada semua yang ada di sekitarku. 
Sebaliknya, kepada-Mu dan anugerah-Mu aku mengandalkan hidupku. Anugerah-Mu cukup bagiku. Di dalam 
kelemahanku aku dapat memandang hari depan tanpa takut dan ragu, sebab rencana-Mu tidak pernah gagal 
dan maksud-Mu selalu indah bagiku. Di dalam Engkau aku bersukacita dan akan selalu bersukacita. 

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:      2Korintus 8       Mazmur 135        1 Tawarikh 5-7

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

16 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-11-

BACAAN ALKITAB: 2Korintus 8:1-3

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal ini dapat kita lihat pada jemaat di Makedonia. Sebagaimana yang ditulis oleh Paulus di dalam 
2Korintus 8, mereka hidup di dalam keadaan yang sukar. Mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai 
penderitaan dan secara jasmaniah mereka dalam keadaan yang miskin. Namun, walaupun demikian 
mereka tidak hidup bergantung kepada keadaan sukar itu. Sebaliknya, dengan bergantung kepada kasih 
karunia atau anugerah Allah mereka hidup di dalam sukacita yang meluap dan di dalam kemurahan hati 
mereka memberi bantuan keuangan kepada Paulus di dalam mengemban tugas pelayanannya. Dengan 
demikian mereka membuktikan bahwa sebagai pengikut Kristus mereka dapat hidup tanpa tergantung 
kepada keadaan namun kepada anugerah Allah.

Tuhan, sebagaimana Engkau bersikap murah hati terhadap diriku, ajarlah aku untuk dapat hidup bermurah 
hati juga kepada sesamaku. Sebab hanya dengan demikian barulah aku patut disebut sebagai anak-anak-Mu. 
Tuntunlah  aku  dengan  Roh-Mu  yang  kudus  di  sepanjang  hari  ini,  agar  aku  dapat   mengambil  
keputusan-keputusan dengan benar. Sertailah aku di dalam semua aktivitas yang kukerjakan pada hari ini. 
Pakailah hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah sukacita-Mu dan kemurahan hati-Mu yang memenuhi 
hatiku menjadikan diriku saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah lingkunganku. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Sumber sukacita yang sejati, aku berdoa. Amin. 

1 Marilah kita bersorak-sorai untuk TUHAN, bersorak-sorak bagi gunung 
batu keselamatan kita. 2 Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan 
nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. 3 
Sebab TUHAN adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi 
segala allah. (Mazmur 95:1-3)

1 Haleluya! Pujilah nama TUHAN, pujilah, hai hamba-hamba TUHAN, 2 hai orang-orang yang 
datang melayani di rumah TUHAN, di pelataran rumah Allah kita! 3 Pujilah TUHAN, sebab TUHAN 
itu baik, bermazmurlah bagi nama-Nya, sebab nama itu indah! (Mazmur 135:1-3)

Tuhan, Engkau layak menerima segala pujian dan syukur karena tidak ada Allah yang seperti 
diri-Mu. Engkau Allah yang dahsyat yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Engkau 
tidak dapat dibandingkan dengan ilah maupun berhala yang mati karena Engkaulah Allah yang 
hidup. Tidak ada alasan bagiku untuk tidak mengangkat pujian dan syukur dengan segenap hatiku. 
Aku  percaya   bahwa  Engkau  turut  bekerja  dalam  segala  persoalan  yang kuhadapi untuk 
mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Kebaikan dan kasih setia-Mu itulah yang mengenyangkan 
hatiku sehingga sepanjang hari mulutku penuh dengan puji-pujian kepada-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

16 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-12-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 135:1-3

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, pimpinlah hidupku dalam menjalani segala aktivitasku di sepanjang hari ini. Ingatkan aku 
untuk selalu percaya bahwa Engkau menyertai aku di setiap saat dan menolong diriku untuk 
mengalami keberhasilan di dalam apapun yang kukerjakan. Lindungilah diriku dari segala hal yang 
membahayakan maupun dari orang-orang yang merencanakan hal yang jahat terhadap diriku. 
Biarlah aku selalu mengingat semua kebaikan dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib yang 
pernah kualami, dan dari dalam hatiku selalu terpancar sukacita dan ucapan syukur kepada-Mu. 
Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku yang ajaib dan berkuasa, aku menaikkan doaku ini. 
Amin.
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