
 

 

 

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

yang lebih besar jumlah halamannya lebih banyak daripada font yang ukurannya 

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

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

memilih salah satu saja sesuai dengan keperluan bapak/ibu. 

 

 

 

 

 



Langkah-langkah Mencetak dan menjilid booklet Ibadah Harian 

1. Download Acrobat Reader pada computer 

2. Tekan Ctrl+P atau klik icon printer 

3. Klik page setup, klik paper size 

4. Klik manage custom size … 

5. Pilih ukuran kertas Folio/HVS/F4 

6. Pilih Landscape 

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

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

8. Pilih print 

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

10. Tekan Ctrl+P atau klik icon printer 

11. Klik page setup, klik paper size 

12. Klik manage custome size … 

13. Pilih ukuran kertas Folio/HVS/F4 

14. Pilih Landscape 

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

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

16. Pilih print 

17. Urutkan bahan IH yang telah dicetak berdasarkan no halaman 

18. Lipat materi tersebut di tengah dan jilid materinya. 
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PENJELASAN MENGGUNAKAN MATERI IBADAH HARIAN 

Pengantar Ibadah

Waktu Teduh Awal

Pujian Kepada Tuhan

Bacaan Alkitab

Pengantar untuk Renungan

Pertanyaan untuk Direnungkan

Doa Menanggapi Bacaan Alkitab

Doa Bapa Kami

Pengakuan Iman Rasuli

Doa Syafaat

Waktu Teduh Akhir

Leksionari



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATATAN: 

 

DOA BAPA KAMI 

PENGAKUAN IMAN RASULI 
 

DOA MEMOHON RAHMAT TUHAN 
 



 

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 

 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATATAN: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 

 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Yakobus 2  Mazmur 105  Yehezkiel 15-16 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

 

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

 

14 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

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. 

BACAAN ALKITAB

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

 20 OKTOBER 
IBADAH MALAM 
Pk. 18:00-22:00 

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. 

BACAAN ALKITAB 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

20 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

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. 

BACAAN ALKITAB 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

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

PENGANTAR IBADAH 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 

 

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 1Petrus 3   Mazmur 111  Yehezkiel 26-27 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

20 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

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. 

BACAAN ALKITAB 

 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

15 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 

 

PENGAKUAN IMAN RASULI: Silahkan lihat teks di halaman depan. 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Yakobus 3   Mazmur 106  Yehezkiel 17-18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 

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

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. 

BACAAN ALKITAB

 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

 

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

15 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

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. 

BACAAN ALKITAB

 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 

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

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. 

BACAAN ALKITAB 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 

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

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

PENGANTAR IBADAH 



 

 
 
  
PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 1Petrus 2               Mazmur 110             Yehezkiel 25, 29:1-16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

16 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

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. 

BACAAN ALKITAB

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

19 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 



 

 
  

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Yakobus 4   Mazmur 107  Yehezkiel 19-20 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

16 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

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. 

BACAAN ALKITAB

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

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

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. 

BACAAN ALKITAB 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

18 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

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. 

BACAAN ALKITAB

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

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

PENGANTAR IBADAH 



 

 
  

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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

 

 
  PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

DOA BAPA KAMI: Silahkan lihat teks di halaman depan. 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 1Petrus 1   Mazmur 109  Yehezkiel 23-24 



 

 
  

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 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

18 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

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. 

BACAAN ALKITAB

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

17 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 



 

 
  

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Yakobus 5   Mazmur 108   Yehezkiel 21-22 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 

Destined for the 
Throne

17 OKTOBER 
IBADAH MALAM 
Pk. 18:00-22:00 

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. 

BACAAN ALKITAB 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 

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

 

17 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 



 

 

 

 

FONT KECIL 



PENJELASAN MENGGUNAKAN MATERI IBADAH HARIAN

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

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

Pujian  Kepada  Tuhan:  Pilihlah  lagu  pujian  yang  Anda ketahui yang dapat 
mendekatkan diri Anda kepada Tuhan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IH
IBADAH HARIAN

EDISI 14 - 20 Oktober



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

TUHAN adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. 
Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku 
bersyukur kepada-Nya. (Mazmur 28:7)

Kasih setia Allah tetap untuk selama-lamanya, oleh sebab itu ketidaksetiaan umat-Nya tidak akan 
mengubah kesetiaan-Nya terhadap mereka. Kasih dan kesetiaan manusia bersifat terbatas dan mudah 
berubah-ubah. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Kasih setia-Nya jauh lebih besar daripada 
kasih  dan kesetiaan manusia. Itu sebabnya kasih setianya bersifat abadi, atau tetap untuk selama- 
lamanya  dan  tidak  tergantung  kepada  apapun  juga.   Besarnya   kasih   setia   Allah   inilah   yang  
memungkinkan kita untuk tetap berpengharapan dan tidak berputus asa di dalam segala keadaan.

Bolehkah kita meremehkan kasih setia Tuhan dengan tetap hidup di dalam dosa? Mengapa demikian?

Tuhan, kesetiaan-Mu bagaikan gunung-gunung yang kokoh, sehingga tidak akan pernah beranjak untuk 
selama-lamanya. Bagaikan sinar surya yang senantiasa menerangi serta membawa kehidupan bagi 
bumi ini. Kepada kasih setia-Mu itu aku berharap. Ampunilah aku kalau aku meremehkan kesetiaan-Mu 
dengan hidup di dalam ketidaksetiaan kepada-Mu. Ampunilah diriku bila aku telah menyakiti hati-Mu 
dengan hidup mengabaikan �irman dan kehendak-Mu. Tuhan, bawalah aku untuk kembali hidup sesuai 
dengan  jalan-jalan-Mu,  sehingga  demikian  hidupku  ini  akan  menyenangkan  hati-Mu.  Karena 
sesungguhnya Engkau layak menerima hormat, kasih dan pengabdianku.

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

20 OKTOBER  
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-22-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 26:1-3

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya kasih setia Allah tetap untuk selama-lamanya dan lebih besar daripada kasih manusia ini 
nampak dari tindakan-Nya seperti yang dicatat di dalam Yehezkiel 26. Di situ dicatat bahwa penduduk 
kota Tirus bersukacita atas runtuhnya Yerusalem karena Tuhan menghukum umat-Nya. Sebagai akibat, 
maka Allah menjadi lawan dari penduduk kota Tirus. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun umat-Nya 
telah bersikap tidak setia, sehingga Ia menghukum mereka, namun Allah tetap bersikap setia kepada 
umat-Nya. Dengan kata lain, ketidaksetiaan umat-Nya tidak akan mengubah kesetiaan Allah terhadap 
mereka. 

Aku berterima kasih untuk hari yang hampir selesai kulalui ini. Aku mengalami betapa limpah kebai-
kan-Mu bagi diriku. Sungguh tak terbilang berkat yang telah Engkau curahkan di dalam hidupku. 
Dengan setia Engkau telah menuntun dan memelihara hidupku. Engkau melindungi diriku dan menjaga 
hidupku dari berbagai marabahaya. Aku menyerahkan waktu yang telah aku lewati pada hari ini demi 
hormat dan kemuliaan-Mu. Aku memasrahkan hari depan yang terbentang di hadapanku ke dalam 
kemurahan-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau senantiasa memegang masa depanku dan menjadikannya 
indah pada waktunya. Demi hormat dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku, aku berdoa. 
Amin.



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

Memperlakukan orang lain dengan memandang muka merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Hal 
ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Allah adalah pribadi yang mengasihi semua orang dengan tanpa 
memandang muka. Artinya Ia tidak membeda-bedakan orang berdasarkan keadaan jasmaniah maupun 
status sosial mereka. Ia menciptakan semua orang sebagai pribadi yang berharga di mata-Nya. Oleh 
sebab itu membedakan manusia berdasarkan keadaan jasmaniah atau sosial mereka merupakan suatu 
kejahatan di mata-Nya. Karena tindakan tersebut adalah sama dengan pelecehan terhadap ciptaan 
Tuhan dan bertentangan dengan sifat-Nya yang mulia. 

Bagaimana dengan diri Anda, apakah Anda memperlakukan orang dengan memandang muka? Apakah 
bukti dari jawaban Anda tersebut?

Tuhan, Engkau pribadi yang penuh dengan kasih. Di dalam kasih-Mu Engkau bersedia menerima diriku apa 
adanya, bahkan memperlakukan diriku bagaikan biji mata-Mu sendiri. Aku berharga di mata-Mu dan Engkau 
mengasihi diriku. Oleh sebab itu ampunilah diriku apabila aku masih bersikap membeda-bedakan orang 
berdasarkan keadaan jasmaniah maupun status sosial mereka. Sebab dengan demikian aku tidak menghargai 
ciptaan-Mu dan hidup bertentangan dengan sifat-sifat-Mu. Tuhan ajarlah diriku agar dengan rendah hati dan 
penuh kasih dapat menghargai semua orang sebagaimana Engkau mengasihi mereka.

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:       Yakobus 2        Mazmur 105         Yehezkiel 15-16

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

14 OKTOBER
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-2-

BACAAN ALKITAB: Yakobus 2:1, 8-9

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya membedakan orang berdasarkan keadaan jasmaniah dan status sosial mereka merupakan 
suatu kejahatan di mata Tuhan itulah yang ditulis di dalam Yakobus 2. Di situ rasul Yakobus menulis: 
“Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka.” Lebih lanjut ia menjelaskan nasihatnya 
tersebut dengan berkata: “Jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu 
menjadi nyata, bahwa kamu melakukan pelanggaran.” Penegasan ini menunjukkan bahwa Tuhan 
mengasihi semua orang dengan tanpa memandang muka. Karena sesungguhnya semua orang berharga 
di mata-Nya.

Aku juga bersyukur kepada-Mu karena kasih-Mu mengangkat harkat hidupku. Dari kehidupan yang sia-sia 
Engkau membentangkan kehidupan yang penuh makna bagi diriku. Tuhan, tolonglah diriku agar dapat 
mengisi kehidupanku ini sesuai rencana-Mu itu. Yaitu bukan mengisinya dengan kesia-siaan, namun dengan 
kehidupan yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu tuntunlah diriku agar 
hidup  sesuai  dengan �irman-Mu. Pakailah diriku untuk menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang di 
sekitarku. Kepada-Mu aku berharap dan berlindung. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang limpah dengan 
anugerah, aku berdoa. Amin. 

Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan 
Allah, bergembira dan bersukacita. (Mazmur 68:4)

Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, semua orang yang melakukannya berakal budi yang 
baik. Puji-pujian kepada-Nya tetap untuk selamanya. (Mazmur 111:10)

Ya Tuhan, berbahagialah orang yang takut kepada-Mu karena mereka akan memperoleh hikmat. 
Biarlah bersukacita semua orang yang mencintai �irman-Mu karena mereka akan senantiasa hidup 
di dalam takut akan Engkau. Tuhan, bentuklah hatiku dengan �irman-Mu agar hidupku selaras 
dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah hati yang bebal dari hidupku dan berikan kepadaku hati yang 
taat kepada-Mu. Sehingga dengan demikian hidupku menyenangkan hati-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

20 OKTOBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-21-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 111:10

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku memohon agar kuasa dan kasih-Mu senantiasa menyertai hidupku. Kuasa-Mu akan menolong 
diriku untuk melakukan perkara-perkara yang melampaui keterbatasanku. Kasih-Mu akan 
memampukan aku untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang berjumpa dengan 
diriku. Dengan demikian hidup memuliakan nama-Mu dan menjadi persembahan yang harum di 
hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Penolongku, aku berdoa. Amin.



2 Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah nama-Nya, kabarkanlah keselamatan 
yang dari pada-Nya dari hari ke hari. 3 Ceritakanlah kemuliaan-Nya di 
antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara 
segala suku bangsa. (Mazmur 96:2, 3)

1 Bersyukurlah kepada TUHAN, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara 
bangsa-bangsa! 2 Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala 
perbuatan-Nya yang ajaib! 3 Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus, biarlah bersukahati 
orang-orang yang mencari TUHAN! (Mazmur 105:1-3)

Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu karena sungguh ajaib karya-Mu di dalam hidupku. Aku orang 
yang tidak pantas untuk Engkau kasihi, namun Engkau rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di 
kayu salib demi menebus hidupku. Engkau menerima diriku menjadi anak-Mu. Di dalam kasih-Mu 
itu Engkau menuntun, menyertai dan memelihara hidupku. Sungguh besar kemurahan-Mu bagi 
hidupku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

14 OKTOBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-3-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 105:1-3

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Ya Tuhan,  aku  mempercayakan  hidupku  ke  dalam tangan-Mu.  Di  dalam  naungan-Mu  aku 
merasakan damai sejahtera yang penuh. Engkau menggendong diriku dan membawa hidupku 
menuju ke hari depan yang indah seperti yang telah Engkau rencanakan bagi hidupku. Dengan 
berharap kepada anugerah-Mu aku memohon Engkau memberkati semua yang kukerjakan pada 
hari ini. Mampukan diriku mengerjakan tugas dan tanggung jawabku. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhanku, aku berdoa. Amin.

Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, 
bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. (Mazmur 95:2)

Walaupun kita telah berbuat baik dan ternyata orang tetap berbuat jahat kepada kita, tak perlulah kita 
berputus asa karena Tuhan sendirilah yang akan membela diri kita. Memang tidak semua kebaikan yang 
kita lakukan akan dibalas orang dengan kebaikan. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang bersifat 
setia dan tahu membalas budi. Sehingga bukan saja yang bersangkutan tidak membalas kebaikan kita 
dengan kebaikan, malahan ia membalasnya dengan kejahatan. Namun kalaupun hal itu yang kita alami, 
tidak perlu kita berputus asa. Sebab Tuhan setia, sehingga Ia sendirilah yang akan membela kita. 

Apakah yang perlu Anda lakukan ketika orang membalas kebaikan Anda dengan kejahatan? Mengapa 
demikian?

Tuhan, memang adakalanya air susu yang kuberikan kepada sesamaku dan air tuba yang mereka balaskan 
terhadap diriku. Aku melakukan kebaikan dan kebenaran, dan justru karena itu aku dibenci dan perkara- 
perkara yang jahat dirancangkan terhadap diriku. Namun aku percaya bahwa di balik semuanya itu 
tangan-Mu tidak akan pernah meninggalkan diriku. Engkau sanggup mengubah reka-rekaan yang jahat yang 
dirancang manusia terhadap diriku justru akan mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Itu sebabnya aku 
menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu dan di dalam naungan sayap-Mu aku berlindung.

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:      1Petrus 3      Mazmur 111       Yehezkiel 26-27

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

20 OKTOBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-20-

BACAAN ALKITAB: 1Petrus 3:12-14

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Janji Tuhan bahwa Ia akan membela orang yang walaupun telah berbuat baik namun tetap diperlakukan 
orang secara tidak adil ini dicatat di dalam 1Petrus 3. Di situ dijelaskan bahwa mata-Nya tertuju kepada 
orang yang benar, telinga-Nya terbuka kepada mereka yang minta tolong dan wajah-Nya menentang 
orang yang berbuat jahat. Sehingga kalau kita rajin berbuat baik dan justru karena itu orang berbuat 
jahat  kepada kita maka Tuhan tidak akan berdiam diri. Ia akan bertindak untuk membela kita. Itu 
sebabnya di dalam segala keadaan kita tetap dapat berbahagia, termasuk ketika orang berbuat jahat 
terhadap diri kita.

Oh Tuhan, Pembelaku, kepada-Mu aku bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepadaku pada 
hari ini. Tolonglah diriku yaitu agar aku menjalaninya di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Genggamlah 
hidupku dengan tangan-Mu yang kuat dan yang tidak pernah mengenal lelah itu. Di dalam anugerah-Mu 
luruskan langkah-langkah kehidupan yang kuambil pada hari ini agar sesuai dengan �irman-Mu, dan 
berkenan kepada-Mu. Lindungilah diriku daripada yang jahat dan pakailah hidupku untuk menjadi saluran 
kasih-Mu bagi semua orang. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pembelaku, aku berdoa. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan



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

2 Kiranya nama TUHAN dimasyhurkan, sekarang ini dan selama-lamanya. 
3 Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari terpujilah nama 
TUHAN. (Mazmur 113:2, 3)

Allah  memilih  kita  menjadi  umat-Nya bukan karena kebaikan kita, namun semata-mata karena 
anugerah-Nya.  Apabila  Tuhan  menerima  kita  berdasarkan keadaan kita, maka tentu tidak ada 
seorangpun di antara kita yang dapat menjadi umat-Nya. Karena sesungguhnya semua kita adalah orang 
yang berdosa, sehingga tidak ada yang baik yang ada pada diri kita yang menjadikan kita patut untuk 
menjadi umat-Nya. Sehingga dengan demikian apabila Tuhan bersedia menerima kita yang penuh noda 
dosa  ini  sebagai  umat-Nya maka hal tersebut semata-mata karena anugerah-Nya. Anugerah yang 
seharusnya kita syukuri dan kita tanggapi dengan hidup secara bertanggung jawab di hadapan-Nya.

Bagaimana yang seharusnya menjadi tanggapan Anda terhadap anugerah Tuhan bagi diri Anda? 
Mengapa demikian?

Tuhan, anugerah-Mu sungguh besar bagi hidupku. Di dalam kasih-Mu itu Engkau memilih diriku untuk 
menjadi anak-Mu dan menerima aku sebagai umat-Mu. Sesungguhnya tidak ada yang baik yang ada 
pada diriku sehingga Engkau harus mengasihi diriku. Bahkan dari kehidupan yang sia-sia dan yang 
seharusnya binasa di dalam kegelapan dosa, Engkau telah menebus diriku melalui pengorbanan-Mu di 
kayu salib. Engkau memahkotai hidupku dengan rahmat, dan menyediakan hari esok yang indah bagi 
diriku. Sungguh aku bersyukur untuk semuanya itu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

14 OKTOBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-4-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 15:1-3

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan mengemukakan tentang anugerah-Nya di dalam memilih orang untuk menjadi umat-Nya ini 
kepada  nabi  Yehezkiel  di  dalam  Yehezkiel  15. Di situ Ia mempersamakan umat-Nya, yaitu Israel, 
bagaikan kayu anggur yang tidak memiliki kelebihan dibandingkan kayu-kayu di hutan. Ia berkata: 
“Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu dari padanya...?” Tentu jawabannya adalah: 
“Tidak.” Sebab memang kayu anggur tidak dapat digunakan untuk membuat sesuatu. Dengan demikian 
Tuhan menegaskan bahwa bila Ia memilih bangsa Israel menjadi umat-Nya maka hal itu bukan karena 
kebaikan mereka. Pemilihan-Nya tersebut adalah semata-mata karena anugerah-Nya. 

Tuhan, tolonglah diriku agar dapat menanggapi anugerah-Mu itu dengan hidup yang berkenan 
kepada-Mu. Ampunilah diriku kalau aku telah menyia-nyiakan anugerah-Mu dengan hidup sekehendak 
diriku sendiri. Tolonglah diriku, ya Tuhan, agar aku mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Itu 
sebabnya aku berterima kasih untuk tuntunan dan penyertaan Roh-Mu di dalam hidupku di setiap 
waktu. Aku menyerahkan semua yang telah kukerjakan pada hari ini. Aku juga mempercayakan hari 
esokku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin. 

Nantikanlah    TUHAN!     Kuatkanlah   dan   teguhkanlah   hatimu!  Ya,  
nantikanlah TUHAN! (Mazmur 27:14)

Di dalam kasih Allah menghukum umat-Nya, dan di dalam kasih itu pula Ia akan membela umat-Nya 
terhadap para lawan mereka. Semua yang Allah lakukan adalah dilandaskan oleh karena kasih. Oleh 
sebab itu apabila umat-Nya berbuat dosa dan sebagai akibat Ia menghukum mereka, tindakan itu adalah 
juga karena dorongan kasih-Nya kepada mereka. Dengan kasih yang sama itu pulalah Ia akan membela 
umat-Nya terhadap orang-orang yang menindas mereka. Oleh karena itu bila Ia menghukum umat-Nya 
Ia tidak akan membiarkan umat-Nya mengalami hukuman yang melampaui takaran yang seharusnya. 

Apabila Allah di dalam kasih membela diri Anda, perlukah Anda merasa takut terhadap orang-orang yang 
memusuhi diri Anda? Mengapa begitu?

Tuhan, bila Engkau adalah pembelaku, kepada siapakah aku harus takut? Apabila Engkau selalu bersama 
dengan diriku, kepada siapa aku harus gemetar? Kasih-Mu itu menaungi diriku dari teriknya matahari yang 
menyengat, dan melindungi diriku dari anak panah yang diluncurkan dari dalam kegelapan. Di dalam 
kasih-Mu  Engkau menghukum diriku agar dengan demikian aku tidak jauh tersesat di dalam dosa dan 
pelanggaranku. Di dalam kasih-Mu itu pula Engkau menjamin masa depanku sehingga aku tidak perlu merasa 
kuatir dan bimbang. Sungguh besar kebaikan-Mu bagiku, dan aku bersukacita di dalamnya.

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 OKTOBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-19-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 25:15-17

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kasih sebagai latar belakang dari hukuman dan pembelaan Tuhan ini dikemukakan-Nya di dalam 
Yehezkiel 25. Oleh karena kasih-Nya kepada umat-Nya yang berdosa maka Ia menghukum mereka. 
Namun  ketika  bangsa  Filistin bergembira atas penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan karena 
hukuman yang Ia jatuhkan atas mereka, maka Allah melawan orang-orang Filistin itu. Tentang hal itu 
Allah  berkata:  “Mereka  akan  mengetahui  bahwa  Akulah  TUHAN,  pada  waktu  Aku melakukan 
pembalasan-Ku terhadap mereka.” Artinya bukan saja di dalam kasih Allah menghukum umat-Nya, di 
dalam kasih itu pula Ia akan membela umat-Nya terhadap para lawan mereka.

Menjelang akhir dari hari ini kembali aku berterima kasih untuk semua kemurahan-Mu yang telah Engkau 
limpahkan di dalam hidupku. Banyak hal yang telah kulalui di dalam pertolongan-Mu. Kalaupun tidak semua 
hal yang kualami dapat kumengerti, namun aku percaya bahwa di balik semuanya itu tangan-Mu ikut bekerja. 
Engkau  membentuk  diriku  agar  menjadi  seperti  yang  telah  Engkau  rencanakan bagi hidupku. Aku 
menyerahkan semua yang telah kukerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah itu dengan 
keberhasilan. Aku juga mempercayakan hari esokku ke dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Pembelaku yang setia, aku berdoa. Amin.



Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari 
Engkau;  biarlah  mereka  yang  mencintai  keselamatan  dari pada-Mu  selalu 
berkata: “Allah itu besar!” (Mazmur 70:5)

Orang yang berhikmat adalah pribadi yang menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik bagi 
orang-orang di sekitarnya. Memang hikmat dan kepandaian merupakan dua hal yang berbeda. Tidak 
semua orang yang pandai dengan sendirinya adalah orang yang berhikmat. Sebab tidak sedikit orang 
yang walaupun pandai namun tidak memiliki perilaku yang mulia. Sehingga tidak jarang orang yang 
pandai namun dirinya menyebabkan banyak persoalan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi 
tidak  demikian  halnya  dengan orang yang berhikmat. Perilaku yang bersangkutan adalah mulia, 
sehingga ia akan membawa berkat bagi lingkungannya.

Sudahkah Anda dipenuhi dengan hikmat yang dari atas? Apakah buktinya?

Tuhan, Engkaulah sumber dari hikmat yang mulia. Hikmat-Mu itu menjadikan hidup ini penuh dengan makna 
dan limpah dengan kebahagiaan. Engkau memenuhi orang yang hidup dalam takut kepada-Mu dengan 
hikmat-Mu, sehingga mereka akan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, 
aku memerlukan hikmat-Mu. Supaya dengan demikian kehidupanku tidak sia-sia, namun dapat menjadi 
saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Oleh sebab itu, ya Tuhan, penuhilah hidupku 
dengan Roh dan hikmat-Mu itu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Yakobus 3       Mazmur 106         Yehezkiel 17-18

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

15 OKTOBER
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-5-

BACAAN ALKITAB: Yakobus 3:15-17

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya wujud dari hikmat dalam diri seseorang adalah buah kehidupan yang baik bagi 
orang-orang di sekitarnya itulah yang ditulis di dalam Yakobus 3. Di situ rasul Yakobus menulis tentang 
dua macam hikmat. Yang pertama yaitu hikmat yang datang dari atas dan yang kedua yaitu hikmat yang 
datang dari dunia. Hikmat yang datang dari dunia akan menimbulkan kekacauan dan segala macam 
perbuatan jahat. Sedangkan hikmat yang dari atas bersifat murni, mengakibatkan orang berperilaku 
“pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik.” Dengan kata lain, dari 
buah kehidupan yang ia hasilkan kita dapat mengetahui hikmat yang ada pada diri seseorang.

Pagi hari ini dengan merendahkan hati di hadapan-Mu aku menyerahkan kehidupanku di sepanjang hari ini 
ke dalam tangan-Mu. Sertai dan tuntunlah diriku senantiasa. Di dalam penyertaan-Mu damai sejahtera dan 
keberhasilan akan mengikuti diriku. Di dalam tuntunan-Mu aku akan berjalan di jalan yang penuh dengan 
kemenangan dan yang menyenangkan hati-Mu. Jangan biarkan aku terjerumus ke dalam pencobaan dan 
lepaskanlah diriku daripada yang jahat. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

33 Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah 
bagi Tuhan; 34 bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. 
Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suara-Nya, suara-Nya yang dahsyat! 
(Mazmur 68:33, 34)

1 Mazmur Daud. Demikianlah �irman TUHAN kepada tuanku: "Duduklah di sebelah kanan-Ku, 
sampai  Kubuat  musuh-musuhmu  menjadi  tumpuan  kakimu." 2 Tongkat kekuatanmu akan 
diulurkan TUHAN dari Sion: memerintahlah di antara musuhmu! 3 Pada hari tentaramu bangsamu 
merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan; dari kandungan fajar tampil bagimu 
keremajaanmu seperti embun. (Mazmur 110:1-3)

Tuhan, Engkaulah penolong dan pelindung yang sempurna bagi umat-Mu. Engkau tidak akan 
pernah membiarkan diriku menghadapi kesukaran di dalam hidup ini seorang diri. Dengan kasih 
dan kuasa-Mu Engkau menyertai hidupku, dan memberikan kemenangan atas semua rintangan 
yang ada di hadapanku. Dengan kasih setia-Mu Engkau membuka jalan bagi diriku, sehingga hari 
depan yang penuh pengharapan terbentang lebar bagi hidupku. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

19 OKTOBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-18-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 110: 1-3

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini aku datang merendahkan diriku di hadapan-Mu. Aku menyerahkan hidupku ke dalam 
tangan-Mu. Tuntunlah hidupku agar aku dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan berjalan 
dalam  kekudusan  di  hadapan-Mu.  Sehingga  dengan  demikian  kehidupanku  merupakan 
persembahan yang harum bagi diri-Mu. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan 
keberhasilan. Kepada pertolongan-Mu aku berharap. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Penolongku yang setia, aku berdoa. Amin.

Pengakuan Iman Rasuli



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

13 Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatan-Nya, dan tidak menantikan 
nasihat-Nya;  14  mereka  dirangsang  nafsu  di  padang  gurun, dan mencobai Allah di padang 
belantara.  15 Diberikan-Nya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkan-Nya 
penyakit paru-paru di antara mereka. (Mazmur 106:13-15)

Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu karena sungguh limpah berkat-Mu bagi hidupku. Aku memohon 
agar supaya Engkau menjaga hatiku sehingga dengan demikian berkat-berkat-Mu tidak membuat 
diriku terlena dan melupakan diri-Mu. Penuhilah diriku senantiasa dengan Roh-Mu supaya dengan 
demikian di hatiku tidak ada tempat bagi sikap yang mendukakan hati-Mu. Sebaliknya, pikiran, 
perasaan dan perbuatanku selalu menyenangkan hati-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

15 OKTOBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-6-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 106:13-15

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku datang memohon pertolongan-Mu. 
Mampukanlah diriku untuk mengisi hari ini bukan dengan kesia-siaan tetapi dengan kehidupan 
yang produktif dan penuh makna. Tuntunan Roh dan �irman-Mu sungguh kuperlukan di setiap 
waktu. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang senantiasa menolong anak-anak-Mu untuk 
hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan makna dan bahagia. Permuliakanlah nama-Mu di 
dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku yang baik, aku berdoa. Amin.

Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk 
menyelamatkan aku; sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. 
(Mazmur 71:3)

Orang yang menyadari bahwa dirinya telah mengalami kebaikan Tuhan akan membenci kejahatan dan 
mengasihi kebenaran. Karena tidak ada kebaikan Tuhan yang lebih besar melampaui keselamatan yang 
Ia anugerahkan kepada manusia yang berdosa. Untuk itu Ia telah mengorbankan diri-Nya sampai mati 
di kayu salib. Apabila orang menyadari akan besarnya anugerah Allah tersebut maka ia tidak akan lagi 
bersedia untuk hidup di dalam kehidupan yang lama yang diwarnai dengan keberdosaan. Sebaliknya ia 
akan hidup di dalam pola kehidupan yang baru, yaitu yang diwarnai dengan keinginan untuk bertumbuh 
di dalam kebenaran. 

Sudahkah Anda membenci kejahatan dan mengasihi kebenaran? Apakah buktinya dalam kehidupan Anda 
sehari-hari?

Tuhan, aku berdoa agar Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku dengan rasa dahaga akan diri-Mu dan �irman-Mu. Di 
dalam kerinduan kepada-Mu itulah aku akan semakin bertumbuh di dalam kasih kepada diri-Mu dan semakin 
bertambah  membenci  kejahatan.  Di  dalam  rasa  haus  akan  �irman-Mu  itu  aku  akan  hidup semakin 
menyenangkan hati-Mu, yaitu dengan hidup semakin sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, aku berdoa agar 
Roh  dan  �irman-Mu  terus-menerus menguduskan diriku, memisahkan hidupku dari kegelapan dan 
membentuk pola pikir sehingga semakin selaras dengan hati-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      1Petrus 2        Mazmur 110        Yehezkiel 25, 29:1-16

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

19 OKTOBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-17-

BACAAN ALKITAB: 1Petrus 2:1-3

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tindak lanjut sesudah memperoleh keselamatan, yaitu meninggalkan kejahatan dan mengasihi 
kebenaran ini dikemukakan di dalam 1Petrus 2. Di situ dijelaskan apabila orang benar-benar telah 
mengecap kebaikan Tuhan, yaitu keselamatan yang Ia anugerahkan, maka ia haruslah membuang segala 
kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemuna�ikan, kedengkian dan �itnah. Orang itu harus 
hidup bagaikan seorang bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, 
yaitu �irman Tuhan yang adalah kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang menyadari bahwa 
dirinya telah mengalami kebaikan Tuhan akan membenci kejahatan dan mengasihi kebenaran. 

Aku bersyukur karena Engkau di dalam kasih setia-Mu Engkau tidak pernah lalai untuk memelihara hidupku. 
Aku   yakin  hari  inipun  akan  kulalui  di  dalam  tuntunan  dan  penyertaan-Mu.  Sertailah  diriku dengan 
kemurahan-Mu dan jagalah aku seperti biji mata-Mu sendiri. Berkatilah semua yang akan kukerjakan pada 
hari ini dengan keberhasilan. Jangan biarkan aku terjerumus ke dalam pencobaan dan lepaskanlah aku 
daripada yang jahat. Pakailah hidupku menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang kujumpai pada hari 
ini. Supaya dengan demikian hidupku bukan merupakan kehidupan yang sia-sia, namun memuliakan 
nama-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.



1 Kepada-Mu, ya TUHAN, kuangkat jiwaku; 2 Allahku, kepada-Mu aku 
percaya; … (Mazmur 25:1, 2)

Di hadapan takhta Allah tak seorangpun yang dapat bersembunyi di belakang punggung orang lain, karena ia 
harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri kepada Tuhan. Adakalanya seorang suami, karena takut 
menghadapi kesukaran, menyuruh istrinya membohongi tamu yang mencari dirinya dengan berkata: “Jawab, 
saya tidak ada di rumah.” Dengan berbuat demikian sesungguhnya ia sedang menyembunyikan diri di 
belakang punggung istrinya. Perbuatan seperti itu tidak akan dapat ia lakukan di hadapan Allah. Sebab bukan 
saja  Allah  tidak  dapat dibohongi, tetapi terlebih lagi yaitu karena semua orang harus memberikan 
pertanggungjawaban atas hidupnya kepada Allah secara masing-masing.

Sudah siapkah Anda untuk memberikan pertanggungjawaban atas hidup Anda kepada Tuhan? Mengapa 
begitu?

Ya Tuhan, Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab. Engkau menciptakan semua yang ada dan tidak 
membiarkannya tanpa Engkau menjaga dan memelihara mereka. Engkau juga menghendaki agar umat-Mu 
hidup  secara  bertanggung  jawab.  Oleh  sebab  itu  Engkau  menuntut  agar  setiap  orang  mempertanggung-
jawabkan hidup mereka masing-masing di hadapan-Mu, baik di masa kini maupun di akhir zaman nanti. 
Tuhan, aku memohon pengampunan-Mu apabila aku telah mengisi hidupku ini secara tidak bertanggung 
jawab. Tolonglah diriku agar aku tidak menyia-nyiakan hidupku dengan perbuatan-perbuatan yang tidak 
berkenan kepada-Mu, namun dengan sikap dan perilaku yang memuliakan nama-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

15 OKTOBER
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-7-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 18:20, 21

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya setiap orang harus menanggung sendiri konsekuensi dari perbuatan yang ia lakukan ini 
dikemukakan di dalam Yehezkiel 18. Di situ ditulis bahwa “anak tidak akan turut menanggung kesalahan 
ayahnya  dan  ayah  tidak  akan turut menanggung kesalahan anaknya.” Artinya, setiap orang harus memikul 
tanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan ia tidak dapat meminta orang lain untuk menanggungnya  bagi  
dirinya.  Oleh  sebab  itu  tidak seorangpun yang boleh bersikap sembrono di hadapan Allah. Karena 
masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri di hadapan takhta Tuhan, dan ia 
tidak dapat melemparkan tanggung jawab atas perbuatannya pada pundak orang lain.

Aku berterima kasih kepada-Mu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Dari 
waktu ke waktu Engkau senantiasa menyertai dan menuntun hidupku. Tak pernah Engkau membiarkan 
diriku berjalan seorang diri, namun Engkau membimbing diriku agar aku mampu membuat pilihan dan 
keputusan yang benar dan menyenangkan hati-Mu. Aku menyerahkan kepada-Mu, ya Tuhan, semua yang 
telah kukerjakan pada hari ini. Berkatilah semuanya itu. Karena aku menyadari bahwa sesungguhnya hanya 
berkat-Mulah yang memungkinkan aku untuk meraih keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Gembalaku, aku berdoa. Amin.

Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang 
kuingini di bumi. (Mazmur 73:25)

Allah selalu berkarya untuk kebaikan umat-Nya, sehingga kalaupun Ia menghukum umat-Nya maka hal itu 
adalah  demi  kebaikan  mereka. Di dalam hal ini Ia bertindak sebagai seorang bapa yang mengasihi 
anak-anaknya. Seorang ayah yang penuh dengan kasih tidak akan membiarkan anak-anaknya melanggar 
kehendaknya yang baik bagi mereka. Sebab pembiaran itu justru menunjukkan bahwa ia tidak mengasihi 
anak-anaknya. Demikian pula kalau ia menghukum mereka hal itu bukanlah untuk keburukan, namun justru 
demi kebaikan anak-anaknya. Demikian pula halnya dengan Allah. Apabila Ia menghukum umat-Nya yang 
melanggar �irman-Nya hal itu adalah demi kebaikan mereka. 

Apakah tanggapan Anda yang seharusnya kepada Allah ketika Ia menghukum Anda? Mengapa demikian?

Tuhan, aku mengaku di hadapan-Mu bahwa tidak jarang aku memilih jalanku sendiri dan mengabaikan 
kehendak-Mu di dalam hidupku. Ampunilah dosa dan pemberontakanku itu. Aku bersyukur karena Engkau di 
dalam kasih setia dan kebaikan-Mu masih juga bersedia menuntun hidupku untuk kembali pada jalan-Mu 
yang benar.  Walaupun  untuk  itu  bila  perlu  Engkau  menghukum  aku demi menyadarkan diriku akan 
kesalahan-kesalahanku. Aku percaya bahwa di balik semuanya itu Engkau baik dan kasih setia-Mu tidak 
pernah berkesudahan. Baharui hatiku dan berikanlah kepadaku hati yang taat kepada �irman-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

18 OKTOBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-16-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 24:13-14

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya hukuman Tuhan adalah demi kebaikan umat-Nya itulah yang dicatat di dalam Yehezkiel 24. Di 
situ Allah berkata bahwa Ia ingin menahirkan umat-Nya yang telah menajiskan diri dengan perbuatan dosa 
yang mereka lakukan.  Namun karena umat-Nya tidak juga meninggalkan perbuatan mereka yang najis, 
sehingga mereka tidak kunjung menjadi tahir, maka Allah akan menjatuhkan hukuman-Nya. Ia berkata: “Maka 
engkau  tidak  akan  ditahirkan  lagi,  sampai  Aku  melampiaskan  amarah-Ku  atasmu.” Berarti bila Allah 
menghukum umat-Nya hal itu adalah demi kebaikan mereka. Yaitu agar mereka menyadari kesalahan mereka 
dan menjadi tahir karena meninggalkan dosa-dosa mereka.

Aku berterima kasih untuk hari yang hampir selesai kulalui ini. Di setiap peristiwa dan di segala waktu aku 
melihat betapa limpahnya kebaikan-Mu atas hidupku. Tak putus-putusnya Engkau membimbing diriku dan 
menata hidupku sesuai dengan rencana-Mu. Tak pernah sekejappun Engkau meninggalkan diriku. Engkau 
senantiasa menyertai diriku serta memberkati hidupku dengan keberhasilan. Di dalam kasih-Mu Engkau 
tidak membiarkan diriku terjerumus ke dalam pencobaan. Kepada-Mu aku berharap, dan ke dalam 
tangan-Mu aku menyerahkan masa depanku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku 
berdoa. Amin.



Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena 
penyelamatan-Mu. … (Mazmur 13:6)

Rencana orang yang rendah hati akan diwarnai dengan keberhasilan, sedangkan rancangan orang yang 
congkak akan dibayang-bayangi dengan kegagalan. Sebab orang yang rendah hati akan menjadikan 
kehendak Tuhan sebagai acuan dari rancangan yang ia buat. Di pihak lain, orang yang congkak akan 
mengabaikan kehendak Tuhan dan menyusun rencana hanya berdasarkan kemampuan dirinya sendiri. 
Padahal kemampuan manusia bersifat terbatas. Sebagai akibat rencana yang ia buat akan 
dibayang-bayangi dengan kegagalan. Sebaliknya kehendak Tuhan adalah sempurna. Sehingga rencana 
yang disusun selaras dengan kehendak-Nya akan diwarnai dengan keberhasilan.
 

Termasuk orang yang rendah hati atau congkakkah diri Anda? Apakah wujudnya di dalam rencana yang Anda 
buat?

Tuhan, ampunilah diriku apabila aku masih hidup di dalam kecongkakan, mengabaikan kehendak-Mu, dan 
hanya bersandar pada kemampuanku yang terbatas dan jauh dari sempurna itu. Aku menyadari bahwa 
dengan hidup dalam kesombongan serta bergantung pada diri sendiri aku telah membuka jalan untuk hidup 
di dalam kegagalan dan kejatuhan. Sedangkan dengan hidup bergantung kepada-Mu serta berjalan sesuai 
dengan kehendak-Mu aku akan hidup menyenangkan hati-Mu dan berjalan di dalam penyertaan-Mu yang 
membawa keberhasilan. Tuhan, ubahlah hatiku. Jagalah hatiku agar tetap rendah hati seperti hati-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Yakobus 4        Mazmur 107       Yehezkiel 19-20

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

16 OKTOBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-8-

BACAAN ALKITAB: Yakobus 4:13-16

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Perbedaan antara orang yang rendah hati dan yang congkak itulah yang dikemukakan di dalam Yakobus 
4. Di situ diutarakan bahwa orang yang congkak akan membuat rencana tanpa mengindahkan kehendak 
Tuhan. Padahal yang bersangkutan tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Sebagai akibat, 
seperti hidupnya yang bagaikan uap yang akan lenyap demikian pulalah rencana yang ia buat. Tetapi 
orang yang rendah hati akan berkata: “Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini 
dan itu.”  Karena  kehendak  Tuhan tidak pernah gagal maka rencana orang yang rendah hati, yaitu 
rencana yang didasarkan kepada kehendak Tuhan tersebut akan diwarnai dengan keberhasilan.

Kembali aku berterima kasih kepada-Mu untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan kepadaku, yaitu 
hari ini. Aku menyongsong hari yang baru ini sebagai kesempatan dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi 
hidupku. Tolonglah diriku agar aku mampu mengisi hari ini dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, 
menjadi berkat bagi sesamaku dan tidak dengan kehidupan yang sia-sia. Tuntunlah diriku agar senantiasa 
hidup sesuai dengan �irman-Mu. Jangan biarkan diriku terjerumus ke dalam pencobaan. Peliharalah diriku di 
dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

Doa Bapa Kami

1 Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, jawablah aku, … 2 Peliharalah 
nyawaku, sebab aku orang yang Kaukasihi, … (Mazmur 86:1, 2)

1 Untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri! 2 Sebab mulut 
orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku, mereka berbicara terhadap aku dengan 
lidah dusta; 3 dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa 
alasan. 4 Sebagai balasan terhadap kasihku mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. 
5 Mereka membalas kejahatan kepadaku ganti kebaikan dan kebencian ganti kasihku. 
(Mazmur 109:1-5)

Tuhan, Engkau limpah dengan rahmat, dan kepada-Mu aku menaikkan pujianku. Sungguh 
Engkaulah mengasihi diriku. Tiada seorangpun yang mengenal diriku lebih daripada diri-Mu. 
Engkau mengetahui isi hatiku dan keadaan yang kuhadapi di dalam hidupku. Itu sebabnya ketika 
aku diperlakukan secara tidak adil dan di�itnah secara semena-mena, Engkau tidak akan berdiam 
diri. Engkau akan bertindak menegakkan keadilan bagi anak-anak-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

18 OKTOBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-15-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 109:1-5

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, kepada-Mu aku berlindung. Mampukan diriku untuk mengampuni orang-orang yang 
memusuhi diriku tanpa alasan. Supaya dengan demikian aku dapat menjadi saluran dari kasih-Mu 
bagi semua orang. Tolonglah aku untuk hidup sebagai pembawa terang bagi mereka yang hidup di 
dalam kegelapan, serta menjadi pembawa damai bagi mereka yang hidup di dalam permusuhan. 
Berkatilah diriku untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi lingkunganku. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin. 



Aku akan mempersembahkan korban syukur kepada-Mu, dan akan 
menyerukan nama TUHAN. (Mazmur 116:17)

13 Maka berseru-serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka, dan diselamatkan-Ny-
alah mereka dari kecemasan mereka, 14 dibawa-Nya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, 
dan diputuskan-Nya belenggu-belenggu mereka. 15 Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN 
karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. 
(Mazmur 107:13-15)

Tuhan, aku bersyukur karena Engkau bersedia menolong orang yang berseru kepada-Mu. Kasih 
setia-Mu  tetap  untuk   selama-lamanya.   Tanpa   memperhitungkan   pelanggaranku   Engkau  
menyatakan   kasih-Mu  kepadaku  dengan  menolong  diriku  di  dalam  kesesakanku.  Engkau 
membebaskan  diriku  dari  kecemasan  dan memutuskan belenggu-belenggu yang menjerat 
hidupku. Aku memuji-muji kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ajarlah diriku untuk tidak mempermainkan 
kasih setia-Mu dan tuntunlah diriku untuk senantiasa hidup menghargai anugerah-Mu itu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

16 OKTOBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-9-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 107:13-15

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini aku datang kepada-Mu dengan aku berharap kepada kemurahan-Mu. Aku menyadari 
bahwasanya hidupku bergantung kepada-Mu. Karena sesungguhnya Engkaulah sumber sukacita 
dan damai sejahtera dalam hidupku. Tuhan, tolonglah diriku agar hidupku sesuai dengan 
kehendak-Mu.  Pakailah  hidupku menjadi berkat bagi sesamaku. Sanggupkan diriku untuk 
mengerjakan tugas dan tanggung jawabku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku yang setia, aku 
berdoa. Amin.

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

Kebangkitan Kristus dari antara orang mati telah melahirkan kita kembali dari hidup yang diwarnai oleh 
keputusasaan ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Memang tidak sedikit orang yang hidup 
di dalam  keputusasaan.  Terbatasnya  kemampuan  dirinya  serta beratnya masalah yang ia hadapi 
mengakibatkan yang bersangkutan tidak sanggup untuk memandang hari esok. Namun tidak demikian 
halnya dengan Kristus. Kuasa-Nya tidak terbatas. Hal itu terbukti di dalam kebangkitan-Nya dari antara 
orang mati. Sebagai akibat, bila orang percaya dan bersandar pada Kristus maka yang bersangkutan 
akan dilahirkan kembali dari keputusasaan kepada hidup yang penuh dengan pengharapan.

Perlukah Anda hidup berputus asa? Mengapa demikian?

Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu karena rahmat-Mu yang besar bagi diriku. Rahmat di dalam kebangkitan 
Kristus yang telah melahirkan diriku kembali dari keputusasaan ke dalam hidup yang penuh pengharapan. 
Sehingga sesungguhnya aku tidak perlu hidup dalam keputusasaan sebab kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa 
yang telah Engkau buktikan di dalam kebangkitan Kristus itu memberi jaminan bahwa tidak ada perkara yang 
mustahil bagi-Mu. Dengan hidup berserah kepada-Mu dan bergantung pada anugerah-Mu aku akan berjalan 
menuju hari depan yang penuh dengan pengharapan.
 

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:      1Petrus 1        Mazmur 109         Yehezkiel 23-24

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

18 OKTOBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-14-

BACAAN ALKITAB: 1Petrus 1:3, 4

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya kita dapat dilahirkan kembali dari hidup yang berputusasa kepada hidup yang penuh 
dengan pengharapan itulah yang ditulis rasul Petrus di dalam 1Petrus 1. Di situ ia berkata bahwa Allah 
“telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu 
hidup yang penuh pengharapan.” Memang kebangkitan Kristus membuktikan bahwa kuasa-Nya yang 
tidak terbatas. Oleh sebab itu kebangkitan Kristus merupakan jaminan bahwa Ia sanggup menggenapi 
semua janji-Nya. Sehingga bila kita percaya kepada-Nya maka di dalam segala keadaan kita tidak perlu 
berputus asa, karena pengharapan kepada-Nya tidak akan pernah mengecewakan.

Aku berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepadaku pada hari ini. Hari yang merupakan 
kesempatan bagi diriku untuk menikmati kasih, kesetiaan dan kuasa-Mu yang tidak berkesudahan. Kepada 
diri-Mu aku berharap. Karena berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu aku akan mampu melakukan 
perkara-perkara besar yang melampaui keterbatasanku. Tuntunlah diriku di jalan kebenaran-Mu dan jangan 
biarkan aku tersesat. Pakailah diriku menjadi saksi-Mu di manapun aku berada. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhanku yang hidup, aku berdoa. Amin.

Doa Bapa Kami



Dengarkanlah doaku, ya TUHAN, dan berilah telinga kepada teriakku 
minta tolong, … Sebab aku menumpang pada-Mu, aku pendatang seperti 
semua nenek moyangku. (Mazmur 39:13)

Allah bukan hanya menyelamatkan umat-Nya, tetapi juga senantiasa menguduskan mereka. Mengalami 
keselamatan dari dosa dan hukuman dosa serta hidup dikuduskan dari kejahatan merupakan dua hal yang 
tidak terpisahkan. Memang kita mengalami keselamatan oleh anugerah Allah dan bukan karena kebaikan kita. 
Namun bukan berarti sesudah menyelamatkan diri kita maka Allah tidak lagi bekerja dalam hidup kita. Yang 
benar adalah bahwa Ia masih terus berkarya, yaitu senantiasa menguduskan diri kita dari segala kejahatan 
dan noda dosa. Sehingga dengan demikian kita hidup secara layak di hadapan-Nya dan boleh tinggal bersama 
dengan Dia untuk selama-lamanya.

Apakah yang Allah sedang lakukan untuk menguduskan diri Anda dari noda dan dosa? Apakah tanggapan 
Anda terhadap karya-Nya itu? 

Tuhan, aku berterima kasih kepada-Mu karena di dalam anugerah-Mu Engkau senantiasa bekerja untuk 
menguduskan hidupku. Supaya dengan demikian hidupku berkenan kepada-Mu dan layak untuk disebut 
sebagai umat-Mu. Di dalam anugerah-Mu Engkau membuka mata hatiku untuk mengetahui noda dosa yang 
masih mewarnai hidupku. Dengan Roh dan �irman-Mu Engkau terus meluruskan hidupku. Agar supaya 
dengan  demikian  aku  dapat  menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu dan hidupku merupakan 
persembahan yang harum di hadapan-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 OKTOBER
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-10-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 20:36-38

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya selain menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman dosa, Tuhan juga menguduskan kita bagi 
diri-Nya itulah yang dikemukakan di dalam Yehezkiel 20. Di situ Allah mengingatkan umat-Nya bahwa Ia 
bukan hanya menyelamatkan nenek moyang mereka dari Mesir. Di padang gurun Ia juga telah memisahkan 
orang-orang yang tidak setia kepada-Nya dari antara umat-Nya. Hal yang sama akan Ia lakukan lagi. Bukan 
saja Ia akan membebaskan umat-Nya dari negeri tempat mereka dibuang, Ia juga akan memisahkan dari 
antara mereka orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap diri-Nya. Berarti bukan saja Allah 
berkarya untuk menyelamatkan umat-Nya, Ia juga terus menguduskan mereka. 

Tuhan, aku juga bersyukur untuk kemurahan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Dengan penuh 
kesabaran Engkau telah menuntun dan menyertai hidupku. Di dalam rahmat dan kesetiaan-Mu Engkau telah 
memelihara hidupku. Aku menyerahkan segala yang telah kukerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. 
Sempurnakanlah semuanya itu dengan keberhasilan. Aku juga menyerahkan seluruh kehidupanku dan masa 
depanku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya rencana-Mu bagi hidupku sangat indah dan tidak akan pernah 
gagal. Bentuklah hidupku sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku yang kudus, aku 
berdoa. Amin. 

Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk 
selama-lamanya kasih setia-Nya. (Mazmur 118:29)

Melalui doa kita dapat ikut menentukan masa depan dari suatu bangsa. Allah adalah pribadi yang 
berdaulat. Itu sebabnya di dalam bertindak Ia tidak tergantung kepada siapapun dan apapun juga. 
Pertanyaannya adalah, bila Allah dapat bekerja tanpa bergantung kepada apapun juga, mengapa kita 
harus  berdoa?  Paul  Billheimer  di  dalam  bukunya  yang  berjudul  Destined  for  the  Throne, atau 
Ditentukan untuk Takhta, menulis bahwa melalui doa kita berlatih untuk memerintah bersama-sama 
dengan  Tuhan.  Dengan  demikian  melalui  doa  kita  ikut  menentukan masa depan sesuai dengan 
rencana-Nya. Termasuk di dalamnya adalah ikut menentukan masa depan suatu bangsa. 

Apabila melalui doa Anda dapat menentukan masa depan suatu bangsa, perlukah Anda merasa kuatir 
akan masa depan Anda? Mengapa demikian?

Tuhan, aku bersyukur sebab oleh anugerah-Mu Engkau berkenan melibatkan diriku untuk mengatur jalannya 
sejarah bersama dengan diri-Mu. Engkau Raja alam semesta yang berdaulat. Kuasa-Mu tidak terbatas dan 
tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Sedangkan diriku adalah manusia yang terbatas dan tidak 
berarti di hadapan-Mu. Oleh sebab itu apabila Engkau memberi kesempatan kepadaku untuk ikut mengatur 
masa depan suatu bangsa melalui doaku, hal itu semata-mata karena kemurahan-Mu. Sungguh aku kagum 
terhadap rahmat-Mu bagiku.

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 OKTOBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-13-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 22:30, 31

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya melalui doa kita dapat ikut menentukan masa depan suatu bangsa ini dapat dilihat di 
dalam Yehezkiel 22. Di situ ditulis �irman Tuhan, yaitu: “Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang 
yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan 
Kumusnahkan.” Yang dimaksudkan dengan mendirikan tembok di sini adalah berdoa syafaat. Berarti 
Tuhan mencari orang yang bersedia bersyafaat bagi bangsanya di hadapan Tuhan, supaya jangan Tuhan 
memusnahkan negeri itu di dalam murka-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi kesempatan 
kepada umat-Nya untuk ikut menentukan masa depan suatu bangsa melalui doa. 

Tuhan, apabila melalui doa aku dapat ikut mengatur hari depan suatu bangsa maka berarti aku juga tidak 
perlu merasa kuatir akan hari esokku. Sebab kasih setia-Mu cukup bagiku. Kasih dan kesetiaan-Mu itulah yang 
menjamin hari esokku. Di dalam keyakinan terhadap anugerah-Mu itu aku menyerahkan hari yang telah 
kulalui pada hari ini serta mempercayakan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku agar dapat 
mengisi hari-hari yang ada di hadapanku dengan kehidupan yang bermakna dan menyenangkan hati-Mu. Di 
dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku, aku bersyukur dan 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 
membiarkan kaki kami goyah. (Mazmur 66:8, 9)

Melalui  doa  yang  dipanjatkan  di  dalam  iman  orang  yang  biasapun  akan mampu menghasilkan 
perkara-perkara yang luar biasa. Perlu diingat bahwasanya kemampuan manusia bersifat terbatas. 
Sehingga apa yang ia hasilkanpun juga bersifat terbatas. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. 
Kuasa-Nya tidak terbatas sehingga Ia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Di samping itu Ia 
juga menghargai orang percaya yang kepada-Nya. Oleh karena itu Ia tidak akan mengabaikan doa yang 
dipanjatkan  kepada-Nya  di  dalam  iman.  Dengan  demikian  orang  yang   berdoa   tersebut   akan  
menghasilkan perkara-perkara besar yang melampaui keterbatasan dirinya.

Sudah kokohkah iman Anda kepada Tuhan? Apakah buktinya?

Tuhan, aku bersyukur karena anugerah-Mu memungkinkan diriku, manusia yang biasa ini, untuk hidup 
melampaui keterbatasan diriku. Kerelaan diri-Mu dalam mendengarkan doaku dan penghargaan-Mu 
terhadap imanku memungkinkan diriku untuk hidup melampaui keadaan di sekitarku. Oleh sebab itu 
ya Tuhan tambahkanlah imanku dan teguhkanlah pengharapanku kepada-Mu. Berkaryalah melalui Roh 
dan �irman-Mu di dalam hidupku agar supaya dengan demikian imanku kepada-Mu semakin bertambah 
kokoh dari waktu ke waktu.

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:      Yakobus 5       Mazmur 108        Yehezkiel 21-22

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

17 OKTOBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-11-

BACAAN ALKITAB: Yakobus 5:16-18

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya melalui doanya orang yang biasa dapat menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa itu 
dapat  dilihat  di dalam kehidupan Elia. Sebagaimana yang disebut di dalam Yakobus 5, Elia adalah 
manusia biasa sama seperti kita. Di situ ditulis juga bahwa “ia telah bersungguh-sungguh berdoa.” Di 
dalam doanya itu ia meminta “supaya hujan jangan turun, dan hujanpun tidak turun di bumi selama tiga 
tahun dan enam bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan.” Hal ini menunjukkan bahwa 
melalui  doa  yang  dipanjatkan  dengan  penuh  iman  maka  orang  yang    biasapun    akan  mampu  
menghasilkan perkara-perkara yang luar biasa. 

Pagi hari ini aku mengangkat pujian dan syukurku kepada-Mu. Sebab sebagaimana selama ini Engkau 
selalu menyertai diriku aku percaya pada hari inipun aku akan mengalaminya di dalam hidupku. 
Tuntunlah hidupku ya Tuhan dan jagalah langkah-langkahku agar aku senantiasa berjalan sesuai 
dengan  kehendak-Mu.  Jadikanlah diriku sebagai saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di 
sekitarku. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Jangan biarkan diriku 
terjerumus ke dalam pencobaan dan lepaskanlah aku daripada yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan yang bersedia mendengar doaku, aku menyerahkan permohonanku. Amin.

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

4 Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya TUHAN, dan aku mau bermazmur 
bagi-Mu di antara suku-suku bangsa; 5 sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu 
sampai ke awan-awan. 6 Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah 
kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. (Mazmur 108:4-6)

Aku bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah, Khalik langit dan bumi karena kasih-Mu tak terbatas 
dan kesetiaan-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam kasih yang tidak terbatas itu Engkau 
telah rela merendahkan diri-Mu, menjadi sama dengan manusia dan mengorbankan nyawa-Mu 
untuk menebus umat manusia dari dosa-dosa mereka. Di dalam kesetiaan-Mu Engkau menjamin 
masa depan umat-Mu. Sungguh Engkau layak dipuji dan disembah karena keagungan dan kasih 
setia-Mu mengatasi langit dan bumi. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

17 OKTOBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-12-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 108:4-6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Di tengah hari ini kembali aku datang menghadap takhta anugerah-Mu. Aku memohon 
tuntunan-Mu bagi hidupku. Mampukan diriku untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang 
dipercayakan kepadaku. Mampukan diriku untuk membuat pilihan dan keputusan yang benar, 
yaitu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya dengan demikian aku dapat hidup menjadi saksi 
yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku yang setia dan limpah dengan 
anugerah, aku memanjatkan doaku. Amin.
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