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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:	17	–	23	Juni	

	
	
	
Ibadah	 Harian	

	
	
Tujuan	

	
Dengan	melakukan	

	



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

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

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
9	 Janganlah	 kita	 jemu-jemu	 berbuat	 baik,	 karena	 apabila	 sudah	 datang	
waktunya,	 kita	 akan	menuai,	 jika	 kita	 tidak	menjadi	 lemah.	 10	 Karena	 itu,	
selama	masih	 ada	 kesempatan	 bagi	 kita,	marilah	 kita	 berbuat	 baik	 kepada	
semua	orang,	tetapi	terutama	kepada	kawan-kawan	kita	seiman.		
(Galatia	6:9,	10)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Hidup	 merupakan	 suatu	 kesempatan	 yang	 harus	 kita	 isi	 secara	 terus-
menerus	 dengan	 perbuatan	 baik.	 Sebab	 pada	 dasarnya	 kualitas	 kehidupan	
kita	sangatlah	ditentukan	oleh	bagaimana	kita	mengisi	waktu	di	dalam	hidup	
kita.	 Berarti	 waktu	 yang	 kita	miliki	 tersebut	merupakan	 suatu	 kesempatan	
yang	harus	diisi	dengan	sebaik-baiknya.	Mengingat	kesempatan	tidak	selalu	
datang	untuk	yang	kedua	kalinya.	Termasuk	kesempatan	untuk	berbuat	baik	
tidaklah	selalu	terbuka	bagi	orang	yang	hendak	melakukannya.	Oleh	karena	
itu	 setiap	 kesempatan	 yang	 Tuhan	berikan	 harus	 kita	 isi	 dengan	 tindakan-
tindakan	yang	bermutu	agar	supaya	dengan	demikian	hidup	kita	tidak	sia-sia	
namun	penuh	dengan	makna.	
	
Pentingnya	untuk	mengisi	kehidupan	dengan	perbuatan	yang	baik	ini	dicatat	
di	Galatia	6.	Di	situ	rasul	Paulus	menulis	bahwa	perbuatan	baik	adalah	sama	
seperti	 tindakan	menabur	 benih.	 Sebagaimana	 kesempatan	untuk	menabur	
tidaklah	selalu	terbuka	di	 setiap	waktu	demikianlah	dengan	perbuatan	baik	
yang	 kita	 lakukan.	 Karena	 itu	 ia	 menulis	 bahwa	 “selama	 masih	 ada	
kesempatan	 bagi	 kita,	 marilah	 kita	 berbuat	 baik	 kepada	 semua	 orang.”	 Ia	
juga	 memberi	 alasan	 mengapa	 kita	 jangan	 jemu-jemu	 berbuat	 baik,	 yaitu	

PENGANTAR	IBADAH	

5	Nyanyikanlah	mazmur	bagi	 TUHAN,	 hai	orang-
orang	 yang	 dikasihi-Nya,	 dan	 persembahkanlah	
syukur	 kepada	 nama-Nya	 yang	 kudus!	 6	 Sebab	
sesaat	 saja	 Ia	 murka,	 tetapi	 seumur	 hidup	 Ia	
murah	 hati;	 sepanjang	 malam	 ada	 tangisan,	
menjelang	pagi	terdengar	sorak-sorai.		
(Mazmur	30:5,	6)	
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2

“karena	 apabila	 sudah	 datang	 waktunya,	 kita	 akan	 menuai.”	 Hal	 ini	
menunjukkan	bahwa	hidup	merupakan	suatu	kesempatan	yang	harus	kita	isi	
dengan	perbuatan	yang	baik	secara	terus-menerus.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 penghalang	 terbesar	 bagi	 Anda	 untuk	 berbuat	 baik	 kepada	 semua	
orang?	Apakah	yang	harus	Anda	lakukan	untuk	mengatasinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Ya	Tuhan,	Engkau	telah	rela	mengosongkan	diri-Mu	sendiri,	datang	ke	dunia	
dengan	mengambil	rupa	seorang	hamba	dan	menjadi	sama	dengan	manusia	
untuk	 menyelamatkan	 manusia	 berdosa	 seperti	 diriku.	 Ajarlah	 aku	 agar	
hidup	mengikuti	jejak-Mu,	tidak	mementingkan	diri	sendiri	dan	berbuat	baik	
kepada	semua	orang.	Sebab	aku	menyadari	sikap	mementingkan	diri	sendiri	
itulah	 yang	 menjadi	 penghalang	 bagi	 diriku	 untuk	 menjadi	 saluran	 dari	
kasih-Mu	 bagi	 mereka	 yang	memerlukannya.	 Ubahlah	 hatiku	 agar	 menjadi	
seperti	hati-Mu.		
	
Pagi	 hari	 ini	 dengan	 merendahkan	 diri	 di	 hadapan-Mu	 aku	 menyerahkan	
hidupku	ke	 dalam	 tangan-Mu.	Aku	memohon	penyertaan	dan	 tuntunan-Mu	
bagi	 hidupku.	 Sertailah	 diriku	 dengan	Roh	 Kudus-Mu	dan	 tuntunlah	 diriku	
dengan	 firman-Mu.	Di	 dalam	penyertaan	Roh	Kudus-Mu	 aku	 akan	hidup	di	
dalam	damai	sejahtera	dan	mengalami	keberhasilan	di	dalam	semua	hal	yang	
kukerjakan.	 Di	 dalam	 tuntunan	 firman-Mu	 aku	 akan	 hidup	 di	 dalam	
kebenaran	 serta	 menyenangkan	 hati-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	
Tuhan	dan	Juruselamatku,	aku	berdoa	dan	berlindung.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Galatia	6	 ¢ 	Amsal	17	 ¢ 	2Tawarikh	6-7	
	
	

2

	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	yang	selama	ini	Anda	kejar,	hikmat	atau	kehormatan	dan	kekayaan?	
Apakah	buktinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 dengan	 pertolongan	 Roh	 Kudus-Mu	 mampukan	 diriku	 untuk	
senantiasa	mendahulukan	hikmat	lebih	daripada	kehormatan	dan	kekayaan.	
Sebab	 aku	 menyadari	 bila	 aku	 mengejar	 kehormatan	 dan	 kekayaan	 justru	
kesia-siaanlah	 yang	 akan	 kualami	 di	 dalam	 hidupku.	 Tetapi	 apabila	 aku	
mengutamakan	 hikmat,	 yaitu	 dengan	 hidup	 takut	 kepada-Mu	 serta	
menghormati	 firman-Mu,	 maka	 kehidupan	 yang	 limpah	 dengan	
kebahagiaanlah	yang	akan	kualami	di	dalam	hidupku.	Aku	bersyukur	karena	
dengan	anugerah-Mu	Engkau	bersedia	melimpahi	diriku	dengan	hikmat-Mu	
itu.	
	
Aku	 berterima	 kasih	 untuk	 hari	 yang	 hampir	 selesai	 kulalui	 ini.	 Aku	 dapat	
melihat	 betapa	 Engkau	 dengan	 kasih	 setia-Mu	 senantiasa	menyertai	 diriku	
dan	 tidak	 pernah	 meninggalkan	 diriku.	 Dengan	 kasih-Mu	 Engkau	 merajut	
hidupku	dan	menyediakan	masa	depan	yang	indah	di	hadapanku.	Kalaupun	
saat	ini	aku	harus	melewati	jalan	yang	berliku-liku	tetapi	aku	yakin	janji-Mu	
adalah	 benar	 dan	 dapat	 diandalkan.	 Tidak	 pernah	 Engkau	 mengingkari	
apapun	 yang	 Engkau	 janjikan	 kepada	 umat-Mu.	 Di	 dalam	 iman	 dan	 penuh	
pengharapan	kepada-Mu	aku	menyerahkan	masa	depanku	ke	dalam	tangan-
Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	Hikmat	 yang	 sempurna,	 aku	
berdoa.	Amin.	
	

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

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

BACAAN	ALKITAB	
Kui	 adalah	untuk	melebur	 perak	dan	perapian	untuk	melebur	 emas,	 tetapi	
Tuhanlah	yang	menguji	hati.	(Amsal	17:3)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	Engkaulah	pribadi	yang	mahatahu.	Engkau	sanggup	meneliti	batinku	
sampai	 ke	 dasar	 hatiku.	 Tidak	 ada	 noda	 dan	 cela	 di	 dalam	 hidupku	 yang	
dapat	 kusembunyikan	 dari	 mata-Mu.	 Aku	 memohon	 kepada-Mu	 untuk	
memurnikan	hatiku	dengan	firman-Mu	sehingga	hidupku	bagaikan	emas	dan	
perak	yang	dimurnikan	oleh	api.	Berikan	kepadaku	hati	yang	tulus	dan	taat	
kepada-Mu	sehingga	hidupku	senantiasa	berkenan	kepada-Mu.		
	
Kembali	 aku	menyerahkan	hidupku	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Tuntunlah	diriku	
ke	masa	depan	yang	penuh	dengan	pengharapan	oleh	kasih	setia-Mu.	Karena	
kemurahan-Mu	tidak	pernah	berakhir	bagi	hidupku.	Tuhan,	tolonglah	diriku	
di	 dalam	melaksanakan	 semua	 tugas	 dan	 tanggung	 jawabku	untuk	hari	 ini.	
Mampukanlah	diriku	untuk	menjadi	berkat	bagi	sesamaku	sehingga	hidupku	
memuliakan	 nama-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 yang	 limpah	
dengan	kasih	setia,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

29	 Karena	 Engkaulah	 yang	 membuat	 pelitaku	
bercahaya;	 TUHAN,	 Allahku,	 menyinari	
kegelapanku.	 30	 Karena	 dengan	 Engkau	 aku	
berani	 menghadapi	 gerombolan,	 dan	 dengan	
Allahku	aku	berani	melompati	tembok.		
(Mazmur	18:29,	30)	

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	
22	Raja	Salomo	melebihi	semua	raja	di	bumi	dalam	hal	kekayaan	dan	hikmat.	
23	 Semua	 raja	 di	 bumi	 berikhtiar	 menghadap	 Salomo	 untuk	 menyaksikan	
hikmat	yang	telah	ditaruh	Allah	di	dalam	hatinya.	24	Mereka	datang	masing-
masing	membawa	persembahannya,	yakni	barang-barang	perak	dan	barang-
barang	 emas,	 pakaian,	 senjata,	 rempah-rempah,	 kuda	 dan	 bagal,	 dan	
begitulah	tahun	demi	tahun.	(2Tawarikh	9:22-24)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Hikmat	 akan	 mengundang	 kehormatan	 serta	 kekayaan	 bagi	 orang	 yang	
hidup	di	dalamnya.	Orang	yang	mengejar	kehormatan	dan	kekayaan	belum	
tentu	 akan	 memperolehnya.	 Bahkan	 tidak	 jarang	 sesudah	 menghabiskan	
waktu,	tenaga	dan	pikiran	untuk	meraih	semuanya	itu	justru	yang	ia	peroleh	
adalah	 pepesan	 kosong	 belaka.	 Tetapi	 bila	 orang	 hidup	 di	 dalam	 hikmat	
maka	 justru	 kehormatan	 dan	 kekayaan	 itulah	 yang	 akan	 datang	 mengejar	
dirinya.	 Dengan	 kata	 lain,	 apabila	 orang	 mengejar	 hikmat	 maka	 pada	
gilirannya	hikmat	 itulah	yang	akan	mengundang	kehormatan	dan	kekayaan	
agar	datang	kepada	diri	yang	bersangkutan.	
	
Kehormatan	 dan	 kekayaan	 oleh	 karena	 hidup	 di	 dalam	hikmat	 itulah	 yang	
dialami	oleh	raja	Salomo.	Di	dalam	2Tawarikh	9	ditulis	bahwa	Allah	memberi	
hikmat	 kepada	 dirinya.	 Sebagai	 akibat	 “semua	 raja	 di	 bumi	 berikhtiar	
menghadap	 Salomo	 untuk	menyaksikan	hikmat	 yang	 telah	ditaruh	Allah	di	
dalam	hatinya.”	Mereka	 tidak	datang	dengan	 tangan	kosong	namun	dengan	
membawa	 berbagai	 macam	 persembahan	 bagi	 Salomo.	 Artinya,	 karena	
Salomo	tidak	meminta	yang	lain	kecuali	hikmat	kepada	Tuhan,	seperti	yang	
dicatat	 di	 dalam	 2Tawarikh	 1,	 maka	 sebagai	 akibat	 hikmat	 tersebut	
mengundang	kehormatan	serta	kekayaan	bagi	dirinya.	
	
	

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

PENGANTAR	IBADAH	

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)	
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17	JUNI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
4	 Ia	 berkata:	 "Terpujilah	 TUHAN,	 Allah	 orang	 Israel,	 yang	 telah	
menyelesaikan	dengan	tangan-Nya	apa	yang	difirmankan-Nya	dengan	mulut-
Nya	kepada	Daud,	ayahku,	demikian:	5	Sejak	Aku	membawa	umat-Ku	keluar	
dari	 tanah	 Mesir,	 tidak	 ada	 kota	 yang	 Kupilih	 di	 antara	 segala	 suku	 Israel	
untuk	 mendirikan	 rumah	 di	 sana	 sebagai	 tempat	 kediaman	 nama-Ku,	 dan	
tidak	 ada	 orang	 yang	 Kupilih	 untuk	 menjadi	 raja	 atas	 umat-Ku	 Israel.	 6	
Tetapi	kemudian	Aku	memilih	Yerusalem	sebagai	tempat	kediaman	nama-Ku	
dan	memilih	Daud	untuk	berkuasa	atas	umat-Ku	Israel.”	(2Tawarikh	6:4-6)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Orang	 yang	 besar	 tidak	 akan	 haus	 pujian,	 oleh	 karena	 itu	 untuk	 setiap	 hal	
yang	ia	capai	di	dalam	hidupnya	ia	akan	memuji	Tuhan.	Sebab	kualitas	hidup	
seseorang	 bukanlah	 sekadar	 dapat	 dilihat	 dari	 hal-hal	 besar	 yang	 ia	 capai	
dalam	hidupnya,	namun	dari	kebesaran	hatinya.	Orang	yang	kerdil	 jiwanya	
selalu	merasa	tidak	aman	di	dalam	hatinya	sehingga	ia	akan	haus	pujian	dan	
pengakuan	dari	orang	lain.	Sebaliknya,	orang	yang	berhati	besar	akan	hidup	
di	dalam	kerendahan	hati,	karena	ia	tidak	memerlukan	pengakuan	orang	lain	
atas	apa	yang	ia	capai.	Untuk	semua	pencapaian	yang	dihasilkannya	ia	tidak	
akan	membanggakan	dirinya	namun	akan	memuji	Tuhan.	
	
Kualitas	 hidup	 yang	 luhur	seperti	 itulah	 yang	dapat	 kita	 lihat	di	dalam	diri	
raja	 Salomo	 sebagaimana	 yang	 dicatat	 di	 dalam	 2Tawarikh	 6.	 Sesudah	
berhasil	 melaksanakan	 tugas	 yang	 dipercayakan	 Allah	 kepadanya,	 yaitu	
membangun	 Bait	 Suci	 di	 Yerusalem,	 ia	 tidak	 membanggakan	 dirinya.	

PENGANTAR	IBADAH	

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

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

BACAAN	ALKITAB	
Sebab	 seperti	 orang	 yang	 membuat	 perhitungan	 dalam	 dirinya	 sendiri	
demikianlah	 ia.	 “Silakan	makan	 dan	minum,”	 katanya	 kepadamu,	 tetapi	 ia	
tidak	tulus	hati	terhadapmu.	(Amsal	23:7)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 tolonglah	 diriku	 agar	 memiliki	 pola	 pikir	 yang	 sehat,	 yaitu	 yang	
sesuai	 dengan	 kebenaran	 firman-Mu.	 Sebab	 sebagaimana	 aku	
memperhitungkan	diriku	di	dalam	pemikiranku	demikianlah	 jadinya	diriku	
nanti.	Kalau	aku	memperhitungkan	diriku	menurut	hikmat	manusiawi	maka	
aku	 akan	 mengalami	 kehidupan	 yang	 porak-poranda.	 Tetapi	 kalau	 aku	
berjalan	 di	 dalam	 hikmat-Mu	 dan	memenuhi	 pikiranku	 dengan	 kebenaran	
firman-Mu	 maka	 aku	 akan	 mengalami	 hidup	 yang	 limpah	 dengan	
kebahagiaan.	 Terima	 kasih	 Tuhan	 karena	 Engkau	 bersedia	 memenuhi	
hidupku	dengan	hikmat-Mu.	
	
Pada	 siang	 hari	 ini	 aku	 menyerahkan	 kehidupanku	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	
Tolonglah	 diriku	 agar	 mampu	 menyelesaikan	 hari	 ini	 sebagai	 hari	 yang	
berkenan	 kepada-Mu	 dan	 menyukakan	 hati-Mu.	 Oleh	 pertolongan-Mu	 aku	
akan	menjalaninya	sebagai	hari	yang	penuh	dengan	makna	dan	tidak	sia-sia.	
Berikan	kepadaku	hikmat	untuk	menyelesaikan	tugas	dan	tanggung	jawabku	
di	 dalam	 keberhasilan.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	 Sumber	
hikmat	yang	benar,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Ya	 Allah,	 pulihkanlah	 kami,	 buatlah	 wajah-Mu	
bersinar,	maka	kami	akan	selamat.	(Mazmur	80:4)	
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2

Sebaliknya	 ia	 memuji	 Tuhan	 dengan	 berkata:	 “Terpujilah	 TUHAN,	 Allah	
orang	 Israel,	 yang	 telah	 menyelesaikan	 dengan	 tangan-Nya	 apa	 yang	
difirmankan-Nya.”	 Dengan	 demikian	 ia	 tidak	 menyatakan	 bahwa	
pembangunan	Bait	 Suci	 tersebut	merupakan	 jerih	 lelahnya,	 namun	 dengan	
rendah	hati	 ia	mengakui	bahwa	semua	 itu	adalah	karena	perbuatan	 tangan	
Allah.	Sikap	inilah	yang	menunjukkan	kebesaran	hatinya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 Anda	 termasuk	 orang	 yang	 haus	 pujian?	 Apakah	 yang	 perlu	
dilakukan	orang	untuk	mengatasi	sikap	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Ya	 Tuhan,	 aku	 menyadari	 bahwa	 sesungguhnya	 aku	 memerlukan	
pertolongan-Mu	di	 dalam	mengemban	 segala	 tugas	 dan	 tanggung	 jawabku.	
Aku	memahami	bahwa	kemampuanku	terbatas	sedangkan	kuasa,	hikmat	dan	
kasih-Mu	melampaui	 segala	 sesuatu.	 Oleh	 karena	 itu	 orang	 yang	 berharap	
kepada-Mu	 tidak	 akan	pernah	Engkau	 kecewakan.	Di	 saat	 aku	menghadapi	
tantangan	 yang	 sebesar	 apapun	 aku	 yakin	 pertolongan-Mu	 selalu	 tersedia	
bagi	diriku.	Engkau	akan	mengulurkan	 tangan-Mu	dan	membuka	 jalan	bagi	
diriku	tepat	pada	waktunya.	
	
Ampunilah	aku,	ya	Tuhan,	apabila	aku	masih	juga	hidup	di	dalam	sikap	yang	
congkak	dan	haus	akan	pujian.	Ajarlah	diriku	untuk	hidup	mengikuti	teladan-
Mu,	 yaitu	 hidup	 di	 dalam	 sikap	 rendah	 hati	 dan	 tidak	 mencari	 puji-pujian	
yang	sia-sia	bagi	diriku	sendiri.	Sebab	sesungguhnya	segala	pujian	hanyalah	
bagi	diri-Mu.	Aku	memuji	Engkau	untuk	 tuntunan	dan	penyertaan-Mu	yang	
telah	kualami	pada	hari	ini.	Aku	menyerahkan	harapan	dan	masa	depanku	ke	
dalam	tangan-Mu.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Gembalaku,	aku	
berdoa.	Amin.	
	

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

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

2

perlengkapan	senjata	rohani	untuk	melawan	Iblis	dan	roh	jahat	yang	berada	
di	 balik	 orang	 tersebut.	 Melalui	 peperangan	 rohani	 tersebutlah	 kita	 akan	
mengalami	kemenangan	yang	sesungguhnya.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 yang	 seharusnya	 Anda	 lakukan	 ketika	 mengalami	 rongrongan	
masalah	di	dalam	hidup	Anda?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 tolonglah	diriku	untuk	senantiasa	hidup	di	dalam	kewaspadaan	dan	
tidak	 lengah	 dalam	 menjalani	 kehidupan	 yang	 penuh	 dengan	 peperangan	
rohani	 ini.	 Dengan	 hikmat-Mu	 tolonglah	 aku	 untuk	 mampu	 mengenali	
siapakah	lawanku	yang	sebenarnya,	yaitu	Iblis	dan	roh-roh	jahat	yang	selalu	
berupaya	 untuk	 merongrong	 hidupku.	 Oleh	 pertolongan-Mu	 dan	 kuasa	
urapan	 Roh-Mu	 aku	 akan	 mampu	 mengalahkan	 mereka	 semua.	 Di	 dalam	
kasih-Mu	sanggupkan	aku	agar	dapat	menolong	orang	lain	yang	mengalami	
rongrongan	yang	sama	dari	musuh	yang	sesungguhnya	itu.	
	
Aku	 berterima	 kasih	 untuk	 hari	 dan	 kesempatan	 yang	 baru	 yang	 Engkau	
berikan	bagiku	pada	hari	ini.	Tolonglah	diriku	agar	dapat	mengisinya	dengan	
kehidupan	yang	menyenangkan	hati-Mu,	penuh	dengan	makna	dan	tidak	sia-
sia.	 Sertailah	 diriku	 senantiasa	 dengan	 Roh-Mu	 dan	 tuntunlah	 aku	 dengan	
kebenaran	firman-Mu.	Penyertaan-Mu	memungkinkan	aku	untuk	mengalami	
keberhasilan	 di	 dalam	 semua	 tugas	 dan	 tanggung	 jawabku.	 Tuntunan-Mu	
menghindarkan	 diriku	 dari	 pencobaan	 dan	melepaskan	 aku	 daripada	 yang	
jahat.	Di	 dalam	nama	 Yesus	Kristus,	 Tuhan	 yang	memberikan	 kemenangan	
kepada	umat-Nya,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Efesus	6	 ¢ 	Amsal	23	 ¢ 	2Tawarikh	8-9	
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18	JUNI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
3	 Terpujilah	 Allah	 dan	 Bapa	 Tuhan	 kita	 Yesus	 Kristus	 yang	 dalam	 Kristus	
telah	 mengaruniakan	 kepada	 kita	 segala	 berkat	 rohani	 di	 dalam	 sorga.	 7	
Sebab	 di	 dalam	 Dia	 dan	 oleh	 darah-Nya	 kita	 beroleh	 penebusan,	 yaitu	
pengampunan	dosa,	menurut	kekayaan	kasih	karunia-Nya.	(Efesus	1:3,	7)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Di	dalam	Kristus	kita	menerima	semua	berkat	dari	Allah	yang	kita	perlukan	
untuk	hidup	kita.	Adakalanya	di	toko-toko	ditawarkan	paket	barang	dengan	
istilah	 All-in-One,	 yang	 artinya	 apabila	 kita	 membeli	 satu	 barang	 tersebut	
maka	kita	akan	mendapatkan	segala	perangkat	yang	menyertainya.	Sebagai	
contoh,	 apabila	 kita	 membeli	 kamera	 maka	 kita	 juga	 akan	 memperoleh	
baterai,	 lensa	dan	berbagai	peralatan	lainnya.	Demikian	juga	halnya	apabila	
kita	 menerima	 Kristus	 sebagai	 Tuhan	 dan	 Juruselamat	 kita.	 Di	 dalam	 Dia,	
Allah	 menyediakan	 segala	 berkat	 yang	 kita	 perlukan	 untuk	 hidup	 di	 masa	
kini	 maupun	 di	 masa	 yang	 akan	 datang.	 Oleh	 sebab	 itu	 dengan	menerima	
Kristus	kita	menerima	semua	yang	kita	perlukan	bagi	hidup	kita.	
	
Janji	 yang	 indah	 ini	 dikemukakan	 di	 dalam	 Efesus	 1.	 Di	 situ	 rasul	 Paulus	
menjelaskan	bahwa	Allah	 “dalam	Kristus	 telah	mengaruniakan	 kepada	 kita	
segala	 berkat	 rohani	 di	 dalam	 sorga.”	 Artinya	 semua	 yang	 diperlukan	 di	
dalam	 hidup	 ini	 akan	 kita	 peroleh	 di	 dalam	 Kristus.	 Baik	 berkat	 rohani,	
seperti	penebusan	dan	pengampunan	dosa,	maupun	segala	berkat	 lain	yang	
kita	 perlukan	 di	 dalam	 kehidupan	 kita	 sehari-hari	 semuanya	 tersedia	 di	
dalam	Dia.	 Berarti	 apabila	kita	menerima	Yesus	Kristus	 sebagai	 Tuhan	dan	
Juruselamat	 kita,	 maka	 kita	 memiliki	 jaminan	 bahwa	 Allah	 akan	
mencukupkan	semua	yang	kita	perlukan	bagi	hidup	kita	tanpa	satupun	yang	
kurang.	
	
	

PENGANTAR	IBADAH	

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

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

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
10	 Akhirnya,	 hendaklah	 kamu	 kuat	 di	 dalam	 Tuhan,	 di	 dalam	 kekuatan	
kuasa-Nya.	11	Kenakanlah	seluruh	perlengkapan	senjata	Allah,	supaya	kamu	
dapat	 bertahan	 melawan	 tipu	 muslihat	 Iblis;	 12	 karena	 perjuangan	 kita	
bukanlah	 melawan	 darah	 dan	 daging,	 tetapi	 melawan	 pemerintah-
pemerintah,	 melawan	 penguasa-penguasa,	 melawan	 penghulu-penghulu	
dunia	yang	gelap	ini,	melawan	roh-roh	jahat	di	udara.	(Efesus	6:10-12)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Untuk	mengalami	hidup	yang	berkemenangan	kita	perlu	mengenal	siapakah	
lawan	 kita	 yang	 sesungguhnya	 dan	 memiliki	 segala	 perlengkapan	 untuk	
mengalahkannya.	 Hidup	 yang	 berkemenangan	 adalah	 bukan	 hidup	 bebas	
dari	 masalah	 namun	 mampu	 mengatasi	 masalah	 yang	 kita	 hadapi.	 Sebab	
sesungguhnya	 hidup	 ini	 merupakan	 suatu	 perjuangan	 atau	 peperangan	
rohani.	 Untuk	 itu	 mengenal	 dengan	 tepat	 siapakah	 lawan	 kita	 yang	
sesungguhnya	 sangatlah	 penting.	 Sebab	 hanya	 dengan	 mengenali	 siapa	
lawan	 kita	 yang	 sebenarnya	 barulah	 kita	 akan	 dapat	 mengetahui	
perlengkapan	persenjataan	apakah	yang	diperlukan	untuk	mengalahkannya.	
	
Kebenaran	 ini	 dikemukakan	oleh	 rasul	 Paulus	 di	 dalam	Efesus	 6.	 Di	 situ	 ia	
menjelaskan	bahwa	lawan	kita	yang	sesungguhnya	bukanlah	manusia	namun	
roh-roh	jahat	dan	Iblis	yang	adalah	penguasa	dunia	yang	gelap.	Memang	bisa	
jadi	 ada	 orang	 yang	 berniat	 jahat	 terhadap	 diri	 kita.	 Namun	 kita	 perlu	
menyadari	 bahwa	 di	 balik	 orang	 tersebut	 terdapat	 kuasa	 kegelapan	 yang	
bekerja	 untuk	merongrong	 hidup	 kita.	 Sehingga	 sebaliknya	 dari	membenci	
orang	 tersebut,	 kita	 harus	 mengasihaninya	 dan	 berjuang	 dengan	

PENGANTAR	IBADAH	

2	Berilah	telinga	kepada	perkataanku,	ya	TUHAN,	
indahkanlah	 keluh	 kesahku.	 3	 Perhatikanlah	
teriakku	 minta	 tolong,	 ya	 Rajaku	 dan	 Allahku,	
sebab	kepada-Mulah	aku	berdoa.	4	TUHAN,	pada	
waktu	 pagi	 Engkau	 mendengar	 seruanku,	 pada	
waktu	pagi	 aku	mengatur	persembahan	bagi-Mu,	
dan	aku	menunggu-nunggu.	(Mazmur	5:2-4)	
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2

	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sebagai	 seorang	pengikut	Kristus,	pantaskah	bila	Anda	hidup	di	dalam	rasa	
kuatir?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	yang	baik,	aku	berterima	kasih	karena	di	dalam	Yesus	Kristus,	Engkau	
telah	 menyediakan	 semua	 yang	 kuperlukan	 untuk	 hidupku.	 Anugerah-Mu	
yang	mahakaya	 itu	menjamin	hidupku	baik	untuk	masa	kini	maupun	untuk	
masa	 yang	 akan	 datang.	 Oleh	 sebab	 itu	 tidak	 ada	 alasan	 bagi	 diriku	 untuk	
hidup	di	 dalam	kekuatiran.	Karena	Engkau	 yang	menjamin	hidupku	 adalah	
pribadi	 yang	 setia	 dan	 sanggup	 menggenapi	 janji-janji-Mu.	 Semua	 yang	
Engkau	 janjikan	 dapat	 kuandalkan	 dan	 dengan	 berpegang	 kepada	 janji-Mu	
itulah	aku	menyongsong	hari	depanku	dengan	penuh	pengharapan.	
	
Aku	 berterima	 kasih	 karena	 oleh	 anugerah-Mu	 aku	 dapat	menerima	 Yesus	
Kristus	 sebagai	 Tuhan	 dan	 Juruselamatku.	 Kepada-Mu	 aku	 memasrahkan	
hidupku	 dan	 ke	 dalam	 tangan-Mu	 aku	 mempercayakan	 hari	 yang	 akan	
kulalui	 pada	 hari	 ini.	 Tuntun	 dan	 sertailah	 diriku	 di	 setiap	 waktu,	 dan	
bawalah	 aku	 di	 jalan-jalan	 kemenangan-Mu.	 Aku	 percaya	 bahwa	 di	 dalam	
Engkau	 aku	 tidak	 akan	 kekurangan	 apapun	 juga	 yang	 kuperlukan	 untuk	
menjalani	hidupku	 ini.	Terima	kasih	untuk	semua	kebaikan-Mu	bagi	diriku.	
Di	 dalam	nama	Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 sumber	 segala	 anugerah,	 aku	berdoa.	
Amin.	
	

DOA	BAPA	KAMI:	Silakan	lihat	teks	di	halaman	depan.		
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Efesus	1	 ¢ 	Amsal	18	 ¢ 	Pengkhotbah	1-2	
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PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Manakah	 yang	selama	 ini	Anda	 kejar,	 sukacita	 yang	 sejati	atau	 yang	palsu?	
Bagaimana	cara	Anda	dalam	mengejarnya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 berikan	 kepadaku	 hikmat	 agar	 aku	 sanggup	 membedakan	 antara	
sukacita	 yang	 sejati	 dengan	 yang	 palsu.	 Mampukan	 diriku	 untuk	 memilih	
kebenaran	dan	bukan	hidup	mengejar	sukacita	yang	semu.	Tolonglah	diriku	
untuk	memprioritaskan	 hal	 yang	 abadi	 lebih	 dari	 semua	 kesenangan	 yang	
bersifat	 sementara.	 Sebab	 hanya	 dengan	 demikianlah	 baru	 aku	 akan	
mengalami	 kebahagiaan	 yang	 sejati.	 Sanggupkanlah	 diriku	 untuk	
mengendalikan	 keinginan	 hati	 dan	 pandangan	 mataku.	 Penuhilah	 diriku	
dengan	Roh-Mu	yang	menolong	aku	untuk	mengendalikan	diri	dan	berjalan	
menurut	tuntunan	firman-Mu.	
	
Aku	berterima	kasih	karena	Engkau	telah	menolong	diriku	di	sepanjang	hari	
ini	 dengan	 Roh	 dan	 firman-Mu.	 Roh-Mu	menyanggupkan	 aku	 untuk	 hidup	
melampaui	 segala	 keterbatasanku.	 Sehingga	 dengan	 demikian	 aku	 bukan	
berjalan	 dengan	 bersandarkan	 pada	 kekuatanku	 sendiri	 tetapi	 dengan	
bergantung	 kepada	 anugerah-Mu.	 Aku	 menyerahkan	 semua	 yang	 telah	
kukerjakan	 pada	 hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu	 dan	 sempurnakanlah	
semuanya	itu	demi	hormat	dan	kemuliaan-Mu.	Aku	mempercayakan	hidupku	
dan	masa	depanku	ke	dalam	tangan-Mu.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	
dan	Sumber	hikmat	yang	sempurna,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

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

BACAAN	ALKITAB	
10	Nama	TUHAN	adalah	menara	yang	kuat,	ke	sanalah	orang	benar	berlari	
dan	 ia	menjadi	 selamat.	 11	Kota	 yang	 kuat	 bagi	 orang	 kaya	 ialah	 hartanya	
dan	seperti	tembok	yang	tinggi	menurut	anggapannya.	(Amsal	18:10,	11)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkaulah	 perlindunganku	 yang	 sesungguhnya.	 Apabila	 banyak	
orang	 menjadikan	 harta,	 kedudukan	 dan	 ketenaran	 dirinya	 sebagai	
andalannya	 maka	 aku	 menaruhkan	 harapanku	 hanya	 kepada-Mu.	 Orang	
yang	mengandalkan	semua	yang	lain	itu	akan	dikecewakan	tetapi	orang	yang	
berharap	 kepada-Mu	 tidak	 akan	 pernah	 Engkau	 kecewakan.	 Engkaulah	
menara	 yang	 kuat,	pribadi	 yang	setia	 kepada	 janji-Mu,	 dan	 kuasa-Mu	 tidak	
pernah	 berubah	 untuk	 selama-lamanya.	 Kepada-Mu	 aku	 mempercayakan	
diriku.		
	
Kembali	siang	hari	ini	aku	menyerahkan	seluruh	hidupku	ke	dalam	tangan-
Mu.	Lindungilah	aku	daripada	yang	 jahat,	 jauhkan	aku	dari	pencobaan,	dan	
berikanlah	 kepadaku	 kemenangan	 atas	 setiap	 tantangan	 kehidupan	 yang	
menghadang.	Aku	percaya	Engkau	tidak	pernah	mengabaikan	doaku,	 tetapi	
selalu	menjawabnya	tepat	pada	waktunya.	Oleh	sebab	itu	dengan	berpegang	
kepada	 janji-Mu	 aku	 menjalani	 hidupku	 ini.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	
Tuhan	dan	Pelindung	hidupku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

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

PENGANTAR	IBADAH	

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!	 35	 Akuilah	 kekuasaan	
Allah;	 kemegahan-Nya	 ada	 di	 atas	 Israel,	
kekuasaan-Nya	 di	 dalam	 awan-awan.	 36	 Allah	
adalah	 dahsyat	 dari	 dalam	 tempat	 kudus-Nya;	
Allah	 Israel,	 Dia	 mengaruniakan	 kekuasaan	 dan	
kekuatan	 kepada	 umat-Nya.	 Terpujilah	 Allah!	
(Mazmur	68:33-36)	

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	 Bersukarialah,	 hai	 pemuda,	 dalam	 kemudaanmu,	 biarlah	 hatimu	 bersuka	
pada	 masa	 mudamu,	 dan	 turutilah	 keinginan	 hatimu	 dan	 pandangan	
matamu,	tetapi	ketahuilah	bahwa	karena	segala	hal	ini	Allah	akan	membawa	
engkau	 ke	 pengadilan!	 10	Buanglah	 kesedihan	dari	 hatimu	dan	 jauhkanlah	
penderitaan	dari	 tubuhmu,	karena	kemudaan	dan	 fajar	hidup	adalah	kesia-
siaan.	(Pengkhotbah	11:9,	10)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Orang	yang	mengumbar	 keinginan	hatinya	 hanya	 akan	mengalami	 sukacita	
yang	 palsu	 dan	 akhirnya	 ia	 akan	mengalami	 penderitaan	 yang	memilukan.	
Tidak	 jarang	 orang	 berpendapat	 bahwa	 ia	 akan	mengalami	 sukacita	 bila	 ia	
boleh	 hidup	 semau	 dirinya	 sendiri.	 Padahal	 sesungguhnya	 sukacita	 yang	
diperoleh	 dengan	 cara	 yang	 seperti	 itu	 merupakan	 sukacita	 yang	 semu.	
Mereka	 hidup	 seperti	 orang	 yang	 mengejar	 fatamorgana.	 Dari	 kejauhan	
nampak	 bagaikan	 air	 yang	 menyegarkan,	 tetapi	 ketika	 sudah	 dekat	 yang	
didapati	hanya	hamparan	pasir	kering	belaka.	Itu	sebabnya	orang	yang	hidup	
dengan	semau	dirinya	tersebut	pada	akhirnya	akan	mengalami	duka	nestapa	
alias	penderitaan	yang	berkepanjangan.	
	
Akibat	dari	hidup	mengumbar	keinginan	hati	itulah	yang	dinasihatkan	dalam	
bentuk	sarkasme	di	dalam	Pengkhotbah	11.	Sarkasme	adalah	suatu	nasihat	
yang	 disampaikan	 secara	 bertentangan	 dengan	 yang	 dimaksudkan.	 Di	 situ	
dinasihatkan	 agar	 orang	 muda	 hidup	 menuruti	 keinginan	 hati	 dan	
pandangannya.	 Harus	 dipahami	 bahwa	 ini	 merupakan	 suatu	 sarkasme.	
Sehingga	 sesungguhnya	 yang	dinasihatkan	di	 sana	 adalah	 agar	 orang	 tidak	
mengumbar	 keinginan	 hatinya.	 Sebab	 orang	 yang	 hidup	 dengan	 menuruti	
keinginan	 hatinya	 sendiri	 tanpa	 batas	 itu	 akan	 mengalami	 sukacita	 yang	
palsu,	 sia-sia	 dan	 pada	 akhirnya	 ia	 akan	 mengalami	 hukuman	 di	 dalam	
pengadilan	Tuhan.	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Hanya	pada	Allah	 saja	 kiranya	 aku	 tenang,	 sebab	
dari	pada-Nyalah	harapanku.	(Mazmur	62:6)	
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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	
2	 Kesia-siaan	 belaka,	 kata	 Pengkhotbah,	 kesia-siaan	 belaka,	 segala	 sesuatu	
adalah	 sia-sia.	 3	 Apakah	 gunanya	manusia	 berusaha	 dengan	 jerih	 payah	 di	
bawah	 matahari?	 14	 Aku	 telah	 melihat	 segala	 perbuatan	 yang	 dilakukan	
orang	di	 bawah	matahari,	 tetapi	 lihatlah,	 segala	 sesuatu	 adalah	 kesia-siaan	
dan	usaha	menjaring	angin.	(Pengkhotbah	1:2-3,	14)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Apabila	 hidup	 di	 dalam	Kristus	merupakan	 kehidupan	 yang	 penuh	 dengan	
makna,	 maka	 hidup	 di	 luar	 Dia	 merupakan	 kehidupan	 yang	 sia-sia.	 Sebab	
makna	dari	kehidupan	sama	sekali	tidak	tergantung	kepada	seberapa	banyak	
harta	yang	dimiliki	oleh	seseorang,	seberapa	tinggi	kedudukan	yang	 ia	raih,	
maupun	seberapa	tenar	nama	yang	bersangkutan.	Kalaupun	orang	memiliki	
semuanya	itu	namun	tidak	dengan	sendirinya	hidup	yang	bersangkutan	pasti	
akan	berbahagia.	 Karena	hanya	di	 dalam	Kristuslah	 orang	 akan	mengalami	
hidup	 yang	penuh	dengan	makna.	Dengan	 kata	 lain,	 apabila	 di	 luar	Kristus	
orang	tidak	menemukan	kebahagiaan,	di	dalam	Dia	hidup	kita	tidak	akan	sia-
sia.	
	
Kesia-siaan	dari	kehidupan	di	 luar	Tuhan	 itulah	yang	menjadi	pesan	utama	
dari	 kitab	 Pengkhotbah.	 Di	 dalam	 Pengkhotbah	 1	 hidup	 di	 luar	 Tuhan	
tersebut	diistilahkan	sebagai	hidup	“di	bawah	matahari.”	Sang	pengkhotbah,	
yaitu	 raja	 Salomo,	 menjelaskan	 bahwa	 ia	 telah	 meraih	 semua	 yang	
diinginkan	manusia,	 baik	 kekayaan,	 kedudukan	maupun	ketenaran.	Namun	
ia	menyimpulkan	bahwa	segala	usaha	manusia	di	bawah	matahari	 tersebut	
adalah	sia-sia.	Ia	mempersamakannya	sebagai	usaha	menjaring	angin.	Bukan	
berarti	manusia	 tidak	perlu	 berusaha,	 namun	bila	 hal	 itu	 dilakukan	di	 luar	
Allah	 atau	 di	 bawah	 matahari,	 maka	 semua	 usaha	 tersebut	 tidak	 akan	
membawa	kebahagiaan.	
	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Kami	 bersyukur	 kepada-Mu,	 ya	 Allah,	 kami	
bersyukur,	 dan	 orang-orang	 yang	 menyerukan	
nama-Mu	menceritakan	 perbuatan-perbuatan-Mu	
yang	ajaib.	(Mazmur	75:2)	

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

BACAAN	ALKITAB	
4	 Ganjaran	 kerendahan	 hati	 dan	 takut	 akan	 TUHAN	 adalah	 kekayaan,	
kehormatan	dan	kehidupan.	 5	Duri	dan	perangkap	 ada	di	 jalan	orang	 yang	
serong	hatinya;	 siapa	 ingin	memelihara	diri	menjauhi	orang	 itu.	 6	Didiklah	
orang	muda	menurut	jalan	yang	patut	baginya,	maka	pada	masa	tuanya	pun	
ia	tidak	akan	menyimpang	dari	pada	jalan	itu.	(Amsal	22:4-6)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	Engkau	bersedia	mendidik	diriku	untuk	hidup	di	jalan	yang	berkenan	
kepada-Mu.	 Dengan	 tuntunan	 firman-Mu	 Engkau	 meluputkan	 diriku	 dari	
duri	 dan	 perangkap	 yang	 akan	menjebak	 diriku.	 Dengan	 kasih-Mu	 Engkau	
menghindarkan	 aku	 dari	 jalan	 yang	 sesat	 dan	 yang	 akan	 membinasakan	
hidupku.	 Di	 dalam	 kemurahan-Mu	 Engkau	 berjanji	 akan	 mengganjar	
hidupku	 dengan	 kekayaan,	 kehormatan	 dan	 kehidupan	 untuk	 selama-
lamanya.	Aku	bersyukur	untuk	semua	kebaikan-Mu.	
	
Tuhan,	 tolonglah	aku	 agar	 senantiasa	 hidup	rendah	hati	 dan	 takut	 kepada-
Mu.	 Sebab	 sesungguhnya	 hanya	 Engkaulah	 yang	 layak	 untuk	 menerima	
pujian,	 hormat	 dan	 kuasa	 selama-lamanya.	 Aku	 merendahkan	 diriku	 di	
hadapan-Mu	dan	memasrahkan	 seluruh	hidupku	ke	 dalam	kemurahan-Mu.	
Jadikanlah	diriku	 saluran	 kasih-Mu	bagi	orang-orang	yang	ada	di	 sekitarku	
dan	berkatilah	semua	yang	kukerjakan	pada	hari	ini	dengan	keberhasilan.	Di	
dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Teladan	yang	sempurna,	aku	berdoa.	
Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Ya	 Allah,	 janganlah	 jauh	 dari	 padaku!	 Allahku,	
segeralah	menolong	aku!	(Mazmur	71:12)	
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PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 yang	 diperlukan	 oleh	 manusia	 agar	 ia	 tidak	 hidup	 di	 dalam	 kesia-
siaan?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	Engkau	mengajar	diriku	untuk	mengutamakan	hal-hal	yang	abadi	dan	
tidak	mengejar	perkara	yang	sia-sia.	Sebab	hanya	dengan	demikian	barulah	
aku	 akan	 mampu	 menjalani	 hidup	 ini	 di	 dalam	 kehidupan	 yang	 penuh	
dengan	makna.	Melalui	 firman-Mu	Engkau	membuka	pemahamanku	bahwa	
di	luar	diri-Mu	yang	ada	hanyalah	kehidupan	yang	hampa	dan	tanpa	makna.	
Apapun	 yang	 kuraih	 di	 dalam	 hidupku	 bila	 hal	 itu	 tidak	 disertai	 dengan	
kebahagiaan	sesungguhnya	itu	sama	dengan	upaya	menjaring	angin	alias	sia-
sia.	 Tetapi	 oleh	 anugerah-Mu	 aku	 dapat	 mengalami	 hidup	 yang	 penuh	
dengan	sukacita.	
	
Aku	berterima	kasih	untuk	penyertaan-Mu	yang	telah	kualami	di	sepanjang	
hari	ini.	Hanya	dekat	dengan	diri-Mu	hatiku	mengalami	damai	sejahtera.	Aku	
juga	 bersyukur	 untuk	 tuntunan-Mu	 di	 dalam	 hidupku.	 Dengan	 firman-Mu	
Engkau	menerangi	jalan	hidupku,	menghindarkan	diriku	dari	kesesatan	dan	
kesia-siaan.	Sungguh	besar	anugerah-Mu	bagi	hidupku.	Ke	dalam	tangan-Mu	
aku	menyerahkan	 hari-hari	 yang	 ada	 di	 hadapanku.	 Bawalah	 diriku	 untuk	
senantiasa	berjalan	di	dalam	kehendak-Mu	sehingga	hidupku	menyenangkan	
hati-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	 Penuntun	 hidupku,	 aku	
berdoa.	Amin.	
	

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

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

2

memenuhi	kebutuhan	dari	orang	yang	dikasihinya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 yang	 menjadi	 penghambat	 bagi	 seseorang	 untuk	 hidup	 di	 dalam	
kasih	yang	sejati?	Menurut	Anda,	bagaimana	cara	untuk	mengatasinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 memberi	 teladan	 tentang	 kasih	 yang	 sejati.	 Engkau	 yang	
mahamulia	rela	merendahkan	diri-Mu	dengan	datang	ke	dunia	dan	menjadi	
sama	 dengan	 manusia.	 Semua	 itu	 Engkau	 lakukan	 karena	 kasih-Mu	 bagi	
manusia	 berdosa	 seperti	 diriku.	 Di	 dalam	 kasih	 tersebut	 Engkau	 rela	
mengorbankan	 nyawa-Mu	 untuk	 menebus	 diriku	 dari	 dosa	 dan	 hukuman	
dosa.	 Sungguh	 besar	 kasih-Mu	 itu.	 Ajarlah	 diriku	 untuk	 meneladaninya	 di	
dalam	kehidupanku	sehari-hari.	Sehingga	dengan	demikian	aku	 tidak	hidup	
mementingkan	 diri	 sendiri	 namun	 memperhatikan	 kebutuhan	 dari	 orang-
orang	yang	ada	di	sekitarku.	
	
Aku	 berterima	 kasih	 untuk	 hari	 yang	baru	 yang	Engkau	 berikan	 kepadaku	
pada	hari	ini.	Tolonglah	diriku	agar	aku	dapat	menjadi	saluran	dari	kasih-Mu	
dan	menjadi	saksi-Mu	di	manapun	aku	berada.	Oleh	penyertaan-Mu	hari	 ini	
akan	 kulalui	 sebagai	 hari	 yang	 penuh	 dengan	 makna	 dan	 tidak	 sia-sia.	
Berkatilah	 aku	 dengan	 keberhasilan	 dan	 mampukanlah	 diriku	 untuk	
mengerjakan	 semua	 tugas	 dan	 tanggung	 jawabku	 secara	 maksimal.	
Jauhkanlah	aku	dari	pencobaan	dan	lepaskanlah	aku	daripada	yang	jahat.	Di	
dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	 Sumber	 dari	 kasih	 yang	 sempurna,	
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:		
¢ 	Efesus	5	 ¢ 	Amsal	22	 ¢ 	Pengkhotbah	10-12	
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19	JUNI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
1	 Kamu	 dahulu	 sudah	 mati	 karena	 pelanggaran-pelanggaran	 dan	 dosa-
dosamu.	2	Kamu	hidup	di	dalamnya,	karena	kamu	mengikuti	jalan	dunia	ini,	
karena	kamu	mentaati	penguasa	kerajaan	angkasa,	yaitu	roh	yang	sekarang	
sedang	 bekerja	 di	 antara	 orang-orang	 durhaka.	 4	 Tetapi	 Allah	 yang	 kaya	
dengan	 rahmat,	 oleh	 karena	 kasih-Nya	 yang	 besar,	 yang	 dilimpahkan-Nya	
kepada	 kita,	 5	 telah	 menghidupkan	 kita	 bersama-sama	 dengan	 Kristus,	
sekalipun	kita	 telah	mati	oleh	kesalahan-kesalahan	kita--oleh	 kasih	karunia	
kamu	diselamatkan--	(Efesus	2:1-2,	4-5)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Apabila	dosa	membuahkan	kematian	rohani	maka	anugerah	Allah	membawa	
kehidupan	 yang	 sepenuhnya.	 Karena	 pada	 dasarnya	 dosa	 memisahkan	
manusia	dengan	Allah.	Sedangkan	Allah	adalah	Sang	Sumber	kehidupan	dari	
segala	 yang	 ada	 di	 alam	 semesta.	 Oleh	 karena	 itu	 dosa	 mengakibatkan	
manusia	 mengalami	 kematian	 secara	 rohani.	 Sedangkan	 anugerah	 Allah	
menghapuskan	dosa	dan	memulihkan	relasi	manusia	dengan	Allah.	Dengan	
demikian	maka	anugerah	yang	Allah	tunjukkan	melalui	pengorbanan	Kristus	
di	 kayu	 salib,	 	 dan	 yang	 memperdamaikan	 manusia	 dengan	 diri-Nya,	
membuahkan	kehidupan	yang	sejati	 bagi	orang	yang	menyambut	 anugerah	
tersebut	dengan	iman.	
	
Peranan	 anugerah	di	 dalam	memulihkan	 kehidupan	 inilah	 yang	diutarakan	
oleh	 rasul	 Paulus	 di	 dalam	 Efesus	 2.	 Di	 situ	 ia	 mengemukakan	 bahwa	
manusia	sudah	mati	karena	pelanggaran	dan	dosa	mereka.	Kematian	yang	ia	
maksudkan	di	sini	adalah	kematian	secara	rohani.	Sedangkan	Allah	di	dalam	
anugerah-Nya	 “telah	 menghidupkan	 kita	 bersama-sama	 dengan	 Kristus,	
sekalipun	kita	telah	mati	oleh	kesalahan-kesalahan	kita.”	Atas	dasar	itu	rasul	
Paulus	 berkata	 bahwa	 oleh	 kasih	 karunia	 atau	 anugerah	 Allah	 kita	

PENGANTAR	IBADAH	

Bukan	 kepada	 kami,	 ya	 TUHAN,	 bukan	 kepada	
kami,	 tetapi	 kepada	nama-Mulah	beri	 kemuliaan,	
oleh	 karena	 kasih-Mu,	 oleh	 karena	 setia-Mu!	
(Mazmur	115:1)	

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

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
22	Hai	 isteri,	 tunduklah	 kepada	suamimu	seperti	 kepada	Tuhan,	 23	 karena	
suami	adalah	kepala	isteri	sama	seperti	Kristus	adalah	kepala	jemaat.	Dialah	
yang	 menyelamatkan	 tubuh.	 24	 Karena	 itu	 sebagaimana	 jemaat	 tunduk	
kepada	Kristus,	demikian	jugalah	isteri	kepada	suami	dalam	segala	sesuatu.	
25	Hai	suami,	kasihilah	isterimu	sebagaimana	Kristus	telah	mengasihi	jemaat	
dan	 telah	 menyerahkan	 diri-Nya	 baginya.	 28	 Demikian	 juga	 suami	 harus	
mengasihi	 isterinya	 sama	 seperti	 tubuhnya	 sendiri:	 Siapa	 yang	 mengasihi	
isterinya	mengasihi	dirinya	sendiri.	(Efesus	5:22-25,	28)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Orang	 yang	 mencintai	 dengan	 kasih	 yang	 sejati	 tidak	 akan	 mementingkan	
dirinya	 sendiri,	 tetapi	 ia	 akan	 memperhatikan	 kebutuhan	 dari	 orang	 yang	
dicintainya.	Setiap	orang	pasti	memiliki	kebutuhan,	bukan	hanya	kebutuhan	
jasmaniah	 tetapi	 juga	 kebutuhan	 batiniah.	 Sebagaimana	 kebutuhan	
jasmaniah	setiap	orang	berbeda-beda,	demikianlah	kebutuhan	batiniah	dari	
masing-masing	 orang.	 Termasuk	 kebutuhan	 batiniah	 seorang	 perempuan	
berbeda	 dengan	 seorang	 laki-laki.	 Oleh	 karena	 itu	 seorang	 suami	 yang	
mengasihi	istrinya	akan	berupaya	untuk	memahami	kebutuhan	batiniah	dari	
pasangan	hidupnya	dan	ia	akan	berupaya	untuk	memenuhinya.	
	
Bahwasanya	orang	yang	mengasihi	haruslah	memperhatikan	kebutuhan	dari	
orang	yang	dicintainya	tersebut	diutarakan	di	dalam	Efesus	5.	Di	situ	disebut	
bahwa	 seorang	 istri	 harus	 tunduk	 kepada	 suaminya	 seperti	 jemaat	 tunduk	
kepada	Kristus.	Sedangkan	 seorang	 suami	 harus	mengasihi	 istrinya	dengan	
rela	 berkorban	 bagi	 yang	 bersangkutan	 seperti	 Kristus	 telah	 mengasihi	
jemaat-Nya.	Hal	 ini	menunjukkan	bahwa	kebutuhan	batiniah	seorang	suami	
adalah	 dihormati,	 sedangkan	 kebutuhan	 batiniah	 seorang	 istri	 adalah	
diayomi.	 Singkat	 kata,	 masing-masing	 orang	 memiliki	 kebutuhan	 yang	
berbeda,	 dan	 orang	 yang	mengasihi	 akan	berusaha	 untuk	memahami	 serta	

PENGANTAR	IBADAH	

Tetapi	 aku	 ini,	 ya	 TUHAN,	 kepada-Mu	 aku	
berteriak	 minta	 tolong,	 dan	 pada	 waktu	 pagi	
doaku	datang	ke	hadapan-Mu.	(Mazmur	88:14)	
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2

diselamatkan.	 Berarti	 apabila	 dosa	 membuahkan	 kematian	 rohani	 maka	
anugerah	Allah	membawa	kehidupan	yang	sepenuhnya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	Anda	mengalami	pemulihan	relasi	dengan	Allah?	Bagaimana	Anda	
mengetahui	bahwa	Anda	telah	mengalaminya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Ya	Allah,	aku	menyadari	bahwa	sebelum	menerima	Yesus	sebagai	Tuhan	dan	
Juruselamatku,	aku	hidup	di	dalam	dosa	dan	terpisah	dari	diri-Mu.	Aku	hidup	
di	 dalam	 kesia-siaan	 dan	 berjalan	 menuju	 kepada	 kebinasaan	 yang	 kekal.	
Oleh	 anugerah-Mu	 yang	 besar	 Engkau	 telah	 membawa	 diriku	 untuk	
mengenal	dan	menerima	Yesus	sebagai	Tuhan	dan	Juruselamatku.	Sehingga	
melaluinya	 aku	 diperdamaikan	 dengan	 diri-Mu	 dan	 mengalami	 kehidupan	
yang	baru	dan	yang	penuh	dengan	makna.	Aku	bersyukur	untuk	semua	itu.	
	
Mengawali	 hari	 ini	 aku	 memohon	 penyertaan	 dan	 tuntunan-Mu	 di	 dalam	
hidupku.	 Bawalah	 diriku	 untuk	 senantiasa	 hidup	 sesuai	 dengan	 kehendak-
Mu.	 Pakailah	 diriku	 untuk	 menjadi	 berkat	 bagi	 semua	 orang	 yang	 ada	 di	
sekelilingku.	 Aku	 mau	 hidup	 sebagai	 pembawa	 terang-Mu	 ke	 tengah	
kegelapan	 dan	 sebagai	 garam	 di	 tengah	 kehambaran	 dunia.	 Tolonglah	 aku	
agar	 sanggup	 mengerjakan	 semua	 tugas	 dan	 tanggung	 jawabku	 di	 dalam	
keberhasilan.	Kepada-Mu	aku	menaruhkan	harapanku.	Di	dalam	nama	Yesus	
Kristus,	Tuhan	dan	Juruselamatku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Efesus	2	 ¢ 	Amsal	19	 ¢ 	Pengkhotbah	3-5	
	
	

2

	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Mengapa	 orang	 yang	 takut	 kepada	 Tuhan	 akan	 mengalami	 kebahagiaan?	
Sudahkah	Anda	mengalaminya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	berterima	 kasih	 karena	 oleh	 anugerah-Mu	 aku	dapat	mengenal	
diri-Mu	 dan	 hidup	 di	 dalam	 takut	 kepada-Mu.	 Melaluinya	 aku	 akan	
mengalami	 kebahagiaan	 sehingga	 kehidupan	 yang	 kulalui	 bukanlah	 hidup	
yang	sia-sia	namun	patut	kusyukuri.	Karena	di	dalam	takut	kepada-Mu	aku	
akan	 berjalan	 di	 dalam	 kebenaran-Mu.	 Sedangkan	 di	 dalam	 kebenaran-Mu	
Engkau	 menyediakan	 berkat	 serta	 kehidupan	 yang	 berlimpah-limpah.	
Sungguh	besar	anugerah-Mu	bagi	diriku.	
	
Aku	berterima	kasih	 kepada-Mu,	 ya	Tuhan,	 untuk	hari	 yang	 telah	 kulewati	
pada	hari	 ini.	Oleh	 kemurahan-Mu	aku	dapat	menjalaninya	 bukan	di	dalam	
kesia-siaan,	 tetapi	 sebagai	 kesempatan	 yang	 berharga	 dan	 penuh	 dengan	
makna.	 Terima	 kasih	 untuk	 penyertaan	 Roh-Mu	 di	 dalam	 hidupku.	 Aku	
bersyukur	karena	firman-Mu	menuntun	hidupku	sehingga	aku	tidak	tersesat	
ke	 jalan	yang	membawa	diriku	kepada	kebinasaan.	Ke	dalam	kasih	setia-Mu	
aku	mempercayakan	masa	depanku.	Aku	percaya	Engkau	telah	menyediakan	
hari	esok	yang	penuh	pengharapan	bagi	diriku.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	
Tuhanku,	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	
Takut	akan	Allah	mendatangkan	hidup,	maka	orang	bermalam	dengan	puas,	
tanpa	ditimpa	malapetaka.	(Amsal	19:23)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkaulah	 sumber	 kehidupan	 yang	 sejati.	 Di	 luar	 Engkau	 yang	 ada	
hanyalah	 kesia-siaan	 dan	 kebahagiaan	 yang	 semu.	 Aku	 datang	 kepada-Mu	
dan	 merendahkan	 diri	 di	 dalam	 takut	 dan	 hormat	 kepada-Mu.	 Karena	
sesungguhnya	Engkau	 layak	menerima	semua	pujian,	kuasa	dan	kemuliaan	
untuk	 selama-lamanya.	 Di	 dalam	 penyerahan	 diri	 kepada-Mu	 aku	 akan	
mengalami	 perlindungan	 dan	 damai	 sejahtera	 yang	 sejati.	 Karena	 Engkau	
senantiasa	menaungi	orang	yang	menghormati	diri-Mu.		
	
Aku	 berterima	 kasih	 untuk	 semua	 kebaikan-Mu	 yang	 kualami	 di	 dalam	
hidupku.	Tidak	pernah	Engkau	 lalai	memelihara	diriku.	Aku	 juga	berterima	
kasih	 karena	 Engkau	 bersedia	 menyertai	 dan	 menuntun	 hidupku.	 Tak	
pernah	 Engkau	 meninggalkan	 diriku	 berjalan	 seorang	 diri.	 Tetapi	 dengan	
kasih	 dan	 kesetiaan-Mu	 Engkau	 memegang	 hidupku	 dan	 membawanya	
kepada	 kehidupan	 yang	penuh	dengan	pengharapan.	Di	 dalam	nama	Yesus	
Kristus,	Tuhan	dan	Juruselamatku,	aku	menyerahkan	diri	dan	doaku.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Kiranya	persembahan	sukarela	yang	berupa	puji-
pujian	 berkenan	 kepada-Mu,	 ya	 TUHAN,	 dan	
ajarkanlah	 hukum-hukum-Mu	 kepadaku.	
(Mazmur	119:108)	

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

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
12	Walaupun	orang	yang	berdosa	dan	yang	berbuat	jahat	seratus	kali	hidup	
lama,	 namun	 aku	 tahu,	 bahwa	 orang	 yang	 takut	 akan	 Allah	 akan	 beroleh	
kebahagiaan,	 sebab	 mereka	 takut	 terhadap	 hadirat-Nya.	 13	 Tetapi	 orang	
yang	 fasik	 tidak	 akan	 beroleh	 kebahagiaan	 dan	 seperti	 bayang-bayang	 ia	
tidak	 akan	 panjang	 umur,	 karena	 ia	 tidak	 takut	 terhadap	 hadirat	 Allah.	
(Pengkhotbah	8:12,	13)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Panjang	pendeknya	usia	seseorang	bukanlah	ukuran	dari	kebahagiaan,	tetapi	
takut	 kepada	 Allah	 itulah	 yang	 akan	 menentukannya.	 Acapkali	 pada	 saat	
seseorang	 merayakan	 ulang	 tahunnya	 orang	 akan	 memberikan	 ucapan	
selamat	 dengan	 berkata:	 “Panjang	 umurnya.”	 Di	 balik	 kalimat	 tersebut	
terkandung	 harapan	 agar	 yang	 bersangkutan	 mengalami	 kebahagiaan.	
Padahal	 sesungguhnya	 orang	 yang	 panjang	 umurnya	 tidak	 selalu	 hidup	
berbahagia.	Malahan	 tidak	 jarang	 orang	 yang	usianya	panjang	namun	 tidak	
berbahagia.	Sebab	kebahagiaan	yang	sesungguhnya	terdapat	pada	rasa	takut	
kepada	 Tuhan	 yang	 akan	 mendatangkan	 berkat	 bagi	 orang	 yang	 hidup	 di	
dalamnya.	
	
Bahwasanya	takut	akan	Tuhan	akan	mendatangkan	kebahagiaan	itulah	yang	
diutarakan	 oleh	 sang	 pengkhotbah	 di	 dalam	 Pengkhotbah	 8.	 Di	 situ	 ia	
mengisahkan	 bahwa	 ada	 orang	 yang	 berdosa	 namun	 berusia	 panjang,	
sebagaimana	ada	 juga	yang	berusia	pendek.	Tetapi	 seberapa	 lamapun	yang	
bersangkutan	 hidup	 yang	 pasti	 ia	 tidak	 beroleh	 kebahagiaan.	 Sedangkan	
orang	 yang	 takut	 akan	 Allah	 walaupun	 mungkin	 ia	 tidak	 berusia	 panjang,	
namun	yang	pasti	ia	akan	berbahagia.	Sebab	orang	yang	takut	kepada	Tuhan	
akan	hidup	di	dalam	hadirat-Nya	dan	mengalami	berkat-berkat-Nya.	Singkat	
kata,	 orang	 yang	 menghormati	 Tuhan	 atau	 takut	 kepada-Nya	 akan	
mengalami	kebahagiaan	yang	sejati.	
	

PENGANTAR	IBADAH	

Ya	TUHAN	 semesta	 alam,	 berbahagialah	manusia	
yang	percaya	kepada-Mu!	(Mazmur	84:13)	
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19	JUNI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
9	Berdua	 lebih	baik	dari	 pada	seorang	diri,	karena	mereka	menerima	upah	
yang	 baik	 dalam	 jerih	 payah	mereka.	 10	 Karena	 kalau	mereka	 jatuh,	 yang	
seorang	 mengangkat	 temannya,	 tetapi	 wai	 orang	 yang	 jatuh,	 yang	 tidak	
mempunyai	 orang	 lain	 untuk	 mengangkatnya!	 11	 Juga	 kalau	 orang	 tidur	
berdua,	mereka	menjadi	panas,	tetapi	bagaimana	seorang	saja	dapat	menjadi	
panas?	 12	 Dan	 bilamana	 seorang	 dapat	 dialahkan,	 dua	 orang	 akan	 dapat	
bertahan.	Tali	tiga	lembar	tak	mudah	diputuskan.	(Pengkhotbah	4:9-12)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Bekerja	 seorang	 diri	 adalah	 lebih	 mudah,	 namun	 bekerja	 sama	 di	 dalam	
kesatuan	 akan	 menghasilkan	 kekuatan	 yang	 lebih	 besar.	 Itu	 sebabnya	
terdapat	 pepatah	 yang	 berbunyi:	 “Bersatu	 kita	 teguh	 dan	 bercerai	 kita	
runtuh.”	Hanya	saja	tak	dapat	dipungkiri	bahwa	bekerja	sama	dengan	orang	
lain	memiliki	kesukaran	yang	lebih	tinggi	dibandingkan	bekerja	seorang	diri.	
Sebab	untuk	bekerja	sama	dibutuhkan	tenggang	rasa,	upaya	untuk	menjalin	
komunikasi	dan	kerelaan	untuk	berkorban.	Namun	demikian,	di	dalam	kerja	
sama	 akan	 diperoleh	 hasil	 yang	 lebih	 besar	 sebab	 beban	 yang	 tak	 dapat	
dipikul	seorang	diri	akan	dapat	terangkat	bila	hal	itu	dipikul	secara	bersama-
sama	oleh	beberapa	orang.		
	
Pentingnya	kerja	sama	inilah	yang	dikemukakan	di	dalam	Pengkhotbah	4.	Di	
situ	ditulis	bahwa	“berdua	 lebih	baik	daripada	seorang	diri,	karena	mereka	
menerima	upah	yang	baik	di	dalam	jerih	payah	mereka.”	Kata	“jerih	payah”	
ini	menunjukkan	bahwa	bekerja	sama	dengan	orang	lain	adalah	lebih	sukar	
dibandingkan	bekerja	seorang	diri.	Namun	juga	ditegaskan	bahwa	kesukaran	
tersebut	 tidaklah	sia-sia.	Sebab	ketika	yang	seorang	 jatuh	maka	orang	yang	
lain	 akan	 mengangkatnya.	 Bila	 seorang	 dapat	 dialahkan	 maka	 dua	 orang	
akan	 dapat	 bertahan.	 Tali	 tiga	 lembar	 tak	 mudah	 diputuskan.	 Berarti	 di	

PENGANTAR	IBADAH	

Terpujilah	 TUHAN,	 Allah	 Israel,	 dari	 selama-
lamanya	 sampai	 selama-lamanya,	 dan	 biarlah	
seluruh	 umat	 mengatakan:	 "Amin!"	 Haleluya!	
(Mazmur	106:48)	

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

BACAAN	ALKITAB	
Siapa	 mengejar	 kebenaran	 dan	 kasih	 akan	 memperoleh	 kehidupan,	
kebenaran	dan	kehormatan.	(Amsal	21:21)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	Engkaulah	sumber	kebenaran,	kasih	dan	kehidupan.	Engkaulah	yang	
paling	kuperlukan	di	dalam	hidup	ini	 lebih	dari	segalanya.	Karena	di	dalam	
kebenaran	 Engkau	menuntun	 hidupku	 untuk	 senantiasa	 berjalan	 di	 dalam	
kehendak-Mu.	Di	dalam	kasih	Engkau	memelihara	hidupku	dan	tidak	pernah	
meninggalkan	 diriku.	 Melalui	 pengorbanan-Mu	 Engkau	 memberikan	
kehidupan	 yang	 baru	 bagi	 diriku	 dan	 menghapuskan	 masa	 laluku.	 Aku	
bersyukur	kepada-Mu.	
	
Tuhan,	 tolonglah	diriku	 di	 dalam	melaksanakan	 tugas	 dan	 tanggung	 jawab	
yang	 Engkau	 percayakan	 kepada	 diriku.	 Mampukan	 aku	 untuk	
mengerjakannya	 secara	 maksimal	 dan	 mengalami	 keberhasilan.	 Pakailah	
hidupku	 untuk	 menjadi	 saksi-Mu	 yang	 memuliakan	 nama-Mu.	 Lindungilah	
aku	dari	 semua	 yang	 jahat	 dan	 jangan	biarkan	diriku	 terjerumus	 ke	dalam	
pencobaan.	 Kepada-Mu	 aku	 berharap	 dan	 di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	
Tuhan	sumber	kebenaran,	kasih	dan	kehidupan,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Marilah	 kita	 bersorak-sorai	 untuk	 TUHAN,	
bersorak-sorak	 bagi	 gunung	 batu	 keselamatan	
kita.	(Mazmur	95:1)	



	
22	

	
	 	
	

	
15	

	
	 	
	

2

dalam	kerja	sama	terdapat	kekuatan	dan	hasil	yang	lebih	besar	dibandingkan	
bekerja	seorang	diri.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Menurut	Anda,	 apakah	 yang	menjadi	 penghambat	 bagi	Anda	untuk	bekerja	
sama	 dengan	 orang	 lain?	 Apakah	 yang	 harus	 Anda	 lakukan	 untuk	
mengatasinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	tolonglah	diriku	agar	senantiasa	hidup	di	dalam	kerendahan	hati	dan	
tidak	mengutamakan	kepentinganku	sendiri.	Karena	kesombongan	dan	sikap	
egois	 itu	 menjadi	 penghalang	 bagi	 orang	 untuk	 hidup	 di	 dalam	 kesehatian	
dengan	 orang	 yang	 lain,	 sehingga	 menghalangi	 mereka	 dari	 mengalami	
berkat-Mu.	 Tolonglah	 aku	 agar	 dapat	 menerima	 orang	 lain	 di	 dalam	
kekurangan	mereka,	 karena	aku	menyadari	 Engkaupun	bersedia	menerima	
diriku	 apa	 adanya.	Dengan	demikian	 aku	dapat	menjadi	 saluran	berkat-Mu	
bagi	orang-orang	yang	ada	di	sekitarku.	
	
Aku	berterima	kasih	kepada-Mu,	ya	Tuhan,	untuk	hari	yang	hampir	berakhir	
ini.	 Di	 dalam	 segala	 keadaan	 Engkau	 senantiasa	 menyertai	 dan	 menuntun	
hidupku.	Tidak	pernah	Engkau	membiarkan	aku	menghadapi	kehidupan	ini	
seorang	 diri,	 namun	 di	 dalam	 kasih	 setia-Mu	 Engkau	 senantiasa	 berjalan	
bersama	 dengan	 diriku.	 Aku	 berterima	 kasih	 untuk	 semua	 kebaikan	 dan	
berkat-Mu	yang	telah	kualami	di	dalam	hidupku.	Aku	menyerahkan	hari-hari	
yang	 ada	 di	 hadapanku	 ke	 dalam	 anugerah-Mu.	 Aku	 percaya	 Engkau	 telah	
menyediakan	hari	esok	yang	indah	bagi	diriku.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	
Tuhan	dan	Gembalaku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

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

2

dalam	 kerendahan	 hati,	 kelemahlembutan,	 kesabaran,	 serta	 menunjukkan	
kasih	 dalam	 hal	 saling	 membantu	 seperti	 yang	 dikemukakan	 oleh	 rasul	
Paulus.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Menurut	 Anda,	 apakah	 penghambat	 terbesar	 bagi	 terwujudnya	 suatu	
kesatuan?	Apakah	yang	diperlukan	untuk	mengatasinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	 yang	 baik,	 ampunilah	 aku	 untuk	 sikapku	 yang	 mementingkan	 diriku	
sendiri	 sehingga	 telah	 menjadi	 penghalang	 bagiku	 untuk	 hidup	 sesuai	
dengan	 panggilan-Mu.	 Sebab	 sikap	 mementingkan	 diri	 sendiri	 ini	
menyebabkan	 aku	 tidak	 dapat	 hidup	 sebagai	 saksi-Mu	 bagi	 lingkungan	 di	
sekitarku.	Tolonglah	diriku	agar	di	tengah	percideraan	aku	dapat	membawa	
damai	 sejahtera	 dan	 di	 tengah	 perpecahan	 aku	 dapat	membawa	 kesatuan.	
Sehingga	dengan	demikian	aku	hidup	dengan	mengikuti	teladan-Mu.	
	
Pagi	hari	 ini	kembali	aku	menyerahkan	diriku	ke	dalam	tangan-Mu.	Dengan	
mempercayai	 kasih	 dan	 kesetiaan-Mu	 aku	 akan	melewati	 hari	 ini	 di	 dalam	
damai	 sejahtera-Mu.	 Sebab	 di	 dalam	 kasih	 Engkau	 selalu	 memelihara	
hidupku,	 dan	 di	 dalam	 kesetiaan	 Engkau	 senantiasa	 menyertai	 hidupku.	
Tuntunan-Mu	tidak	pernah	salah	dan	Engkau	tidak	akan	pernah	membiarkan	
aku	 terjerumus	 ke	 dalam	 pencobaan.	 Berkatilah	 semua	 yang	 kukerjakan	
pada	hari	ini	dengan	keberhasilan.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	
Gembalaku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Efesus	4	 ¢ 	Amsal	21	 ¢ 	Pengkhotbah	8-9	
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1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
16	 Aku	 berdoa	 supaya	 Ia,	 menurut	 kekayaan	 kemuliaan-Nya,	 menguatkan	
dan	meneguhkan	 kamu	 oleh	 Roh-Nya	 di	 dalam	 batinmu,	 17	 sehingga	 oleh	
imanmu	Kristus	diam	di	dalam	hatimu	dan	kamu	berakar	serta	berdasar	di	
dalam	 kasih.	 18	 Aku	 berdoa,	 supaya	 kamu	 bersama-sama	 dengan	 segala	
orang	 kudus	 dapat	 memahami,	 betapa	 lebarnya	 dan	 panjangnya	 dan	
tingginya	 dan	 dalamnya	 kasih	 Kristus,	 19	 dan	 dapat	 mengenal	 kasih	 itu,	
sekalipun	 ia	 melampaui	 segala	 pengetahuan.	 Aku	 berdoa,	 supaya	 kamu	
dipenuhi	di	dalam	seluruh	kepenuhan	Allah.	(Efesus	3:16-19)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Kasih	Kristus	yang	besarnya	melampaui	 segala	akal	merupakan	dasar	yang	
teguh	bagi	kehidupan	kita.	Sebagaimana	kekokohan	suatu	bangunan	sangat	
ditentukan	oleh	kekuatan	dari	fondasinya,	demikianlah	keteguhan	dari	hidup	
kita	 sangat	 ditentukan	 oleh	 apa	 yang	 menjadi	 dasar	 dari	 kehidupan	 kita.	
Apabila	 yang	 menjadi	 dasar	 adalah	 ketenaran,	 kekayaan	 atau	 kedudukan	
maka	 hidup	 kita	 akan	 mudah	 goyah,	 sebab	 semua	 itu	 tidak	 abadi.	 Tetapi	
tidak	 demikian	 halnya	 dengan	 kasih	 Kristus.	 Kasih-Nya	 teguh	 dan	 tidak	
pernah	berubah.	 Itu	sebabnya	bila	kita	mendasarkan	hidup	 kita	 pada	kasih	
Kristus	 maka	 hidup	 kita	 tak	 akan	 dapat	 digoyahkan	 oleh	 tantangan	 atau	
kesulitan	yang	sebesar	apapun	juga.	
	
Pentingnya	untuk	meletakkan	hidup	di	atas	 dasar	kasih	Kristus	 inilah	yang	
dikemukakan	 oleh	 rasul	 Paulus	 di	 dalam	 Efesus	 3.	 Di	 situ	 ia	 menjelaskan	
bahwa	 lebar,	panjang,	 tinggi	dan	dalamnya	 kasih	Kristus	melampaui	 segala	
pengetahuan.	 Artinya	 kasih	 Tuhan	 tidak	 terbatas,	 kokoh	 dan	 abadi	 untuk	
selama-lamanya.	Sehingga	apabila	hidup	kita	berakar	dan	berdasarkan	pada	
kasih	 Allah,	 maka	 menghadapi	 tantangan	 yang	 sesukar	 apapun	 hidup	 kita	
tidak	 akan	 goyah.	Sebab	Allah	yang	mengasihi	 kita	 tidak	 akan	membiarkan	
umat-Nya	menghadapi	kesukaran	seorang	diri.	Bagaikan	seorang	ayah	yang	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Pada-Mu,	 TUHAN,	 aku	 berlindung,	 janganlah	
sekali-kali	 aku	mendapat	malu.	 Luputkanlah	 aku	
oleh	karena	keadilan-Mu.	(Mazmur	31:2)	

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

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
1	 Sebab	 itu	 aku	menasihatkan	 kamu,	 aku,	 orang	 yang	dipenjarakan	 karena	
Tuhan,	 supaya	 hidupmu	 sebagai	 orang-orang	 yang	 telah	 dipanggil	
berpadanan	 dengan	 panggilan	 itu.	 2	 Hendaklah	 kamu	 selalu	 rendah	 hati,	
lemah	 lembut,	 dan	 sabar.	 Tunjukkanlah	 kasihmu	 dalam	 hal	 saling	
membantu.	3	Dan	berusahalah	memelihara	kesatuan	Roh	oleh	ikatan	damai	
sejahtera:	 4	 satu	 tubuh,	 dan	 satu	 Roh,	 sebagaimana	 kamu	 telah	 dipanggil	
kepada	 satu	 pengharapan	 yang	 terkandung	 dalam	 panggilanmu,	 5	 satu	
Tuhan,	 satu	 iman,	 satu	 baptisan,	 6	 satu	 Allah	 dan	 Bapa	 dari	 semua,	 Allah	
yang	di	atas	semua	dan	oleh	semua	dan	di	dalam	semua.	(Efesus	4:1-6)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Kesatuan	tidak	akan	terbentuk	dengan	sendirinya,	namun	diperlukan	upaya	
untuk	 mewujudkannya.	 Pada	 umumnya	 orang	 menyadari	 tentang	
pentingnya	kesatuan.	Mereka	berkata	bahwa	tanpa	kesatuan	maka	keluarga,	
gereja	maupun	 bangsa	 akan	 berada	 di	 dalam	 keadaan	 yang	 lemah.	 Namun	
kesadaran	 tentang	 pentingnya	 kesatuan	 tersebut	 tidak	 dengan	 sendirinya	
akan	mengakibatkan	yang	bersangkutan	akan	hidup	seperti	yang	ia	katakan.	
Sebab	 seperti	 dua	 utas	 tali	 tidak	 akan	 tersambung	 dengan	 sendirinya,	
demikianlah	 kesatuan	 tidak	 akan	 terbentuk	 tanpa	 upaya	 untuk	
mewujudkannya.	 Di	 dalam	 hal	 ini	 diperlukan	 kerendahan	 hati	 dan	 upaya	
untuk	saling	menerima	satu	dengan	yang	lain	di	dalam	kasih.	
	
Bahwasanya	 kesatuan	 tidak	 akan	 terjadi	 dengan	 sendirinya	 namun	
diperlukan	 upaya	 untuk	 mewujudkannya	 itulah	 yang	 ditulis	 oleh	 rasul	
Paulus	 di	 dalam	 Efesus	 4.	 Di	 situ	 ia	 berkata	 kepada	 jemaat	 di	 Efesus:	
“Berusahalah	memelihara	 kesatuan	 Roh	 oleh	 ikatan	 damai	 sejahtera.”	Kata	
berusaha	ini	menunjukkan	diperlukannya	upaya	untuk	memelihara	kesatuan	
seperti	 yang	 ia	 sebutkan	 itu.	 Artinya	 kesatuan	 tidak	 akan	 terwujud	 dan	
terpelihara	 dengan	 sendirinya.	 Tetapi	 diperlukan	 usaha	 untuk	 hidup	 di	

PENGANTAR	IBADAH	

Haleluya!	Bersyukurlah	 kepada	 TUHAN,	 sebab	 Ia	
baik!	 Bahwasanya	 untuk	 selama-lamanya	 kasih	
setia-Nya.	(Mazmur	106:1)	
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mengasihi	 anaknya	demikianlah	 Tuhan	 pasti	 akan	membela	 dan	menolong	
kita.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Yakinkah	 Anda	 bahwa	 Allah	 sungguh-sungguh	 mengasihi	 Anda?	 Apakah	
bukti	dari	keyakinan	Anda	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	kasih-Mu	menjadi	andalan	bagi	hidupku.	Karena	kasih-Mu	teguh	dan	
tidak	 pernah	 berubah	 untuk	 selama-lamanya.	 Engkau	 telah	 membuktikan	
kasih-Mu	dengan	rela	mengorbankan	diri-Mu	sampai	mati	di	kayu	salib	bagi	
diriku	 yang	 sesungguhnya	 tidak	 layak	 untuk	 dikasihi.	 Kasih-Mu	 yang	
melampaui	 segala	 akal	 itu	 telah	 melahirkan	 diriku	 ke	 dalam	 hidup	 yang	
penuh	 dengan	 pengharapan.	 Dengan	 mempercayai	 besarnya	 anugerah-Mu	
aku	meletakkan	seluruh	hidupku	pada	pangkuan	kasih-Mu.		
	
Dengan	 berharap	 pada	 kasih-Mu	 aku	 menyerahkan	 hidupku	 hari	 ini	 ke	
dalam	 tangan-Mu.	 Tolonglah	 diriku	 agar	 sanggup	 mengikuti	 teladan-Mu	
dalam	mengasihi	sesamaku.	Sebagaimana	Engkau	telah	rela	berkorban	bagi	
diriku,	 ajarlah	 diriku	 untuk	 rela	melakukan	 hal	 yang	 sama	 terhadap	 orang	
lain.	Sehingga	dengan	demikian	hidupku	mencerminkan	hati-Mu.	Sertai	dan	
tuntunlah	 diriku	 di	 sepanjang	 hari	 ini.	 Berkatilah	 semua	 yang	 kukerjakan	
dengan	 keberhasilan.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 yang	 limpah	
dengan	kasih,	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:		
¢ 	Efesus	3	 ¢ 	Amsal	20	 ¢ 	Pengkhotbah	6-7	
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PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Menurut	Anda,	manakah	yang	 lebih	 penting,	karunia	memiliki	atau	karunia	
menikmati?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 bersyukur	 karena	 bukan	 saja	 Engkau	 bersedia	 memberi	
kepadaku	 karunia	 untuk	 memiliki	 tetapi	 juga	 karunia	 untuk	 menikmati	
berkat-berkat-Mu.	Sehingga	dengan	demikian	aku	dapat	menjalani	hidup	ini	
tanpa	 rasa	 kuatir,	 sebab	 aku	 tidak	 akan	 pernah	 kekurangan	 apapun	 yang	
baik	 yang	 kuperlukan	 bagi	 hidupku.	 Aku	 menyadari	 bahwa	 sesungguhnya	
aku	 tidak	 pantas	 untuk	 mengalami	 semuanya	 itu.	 Namun	 anugerah-Mu	
sangat	besar	sehingga	 aku	 yang	 tidak	 layak	 ini	 telah	Engkau	berkati	 secara	
berlimpah-limpah.	Dengan	demikian	aku	dapat	menyongsong	masa	depan	di	
dalam	sukacita	dan	damai	sejahtera.	
	
Aku	 bersyukur	 karena	 sepanjang	 hari	 ini	 aku	 telah	 menikmati	 segala	
kebaikan-Mu.	 Engkau	 menyertai	 diriku	 dengan	 Roh-Mu.	 Engkau	
membimbing	 diriku	 dengan	 firman-Mu.	 Dengan	 penuh	 kesabaran	 Engkau	
menuntun	diriku	dan	dengan	 tangan-Mu	yang	 kuat	Engkau	membuka	 jalan	
bagi	 hidupku.	 Gunung	 yang	 tinggi	 maupun	 lembah	 yang	 dalam	 Engkau	
ratakan.	Sehingga	dengan	demikian	aku	dapat	berjalan	di	dalam	kemenangan	
sesuai	 dengan	 janji-Mu.	 Aku	 menyerahkan	 hari	 depanku	 ke	 dalam	 kasih	
setia-Mu.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Gembala	yang	baik,	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	
Banyak	 orang	 menyebut	 diri	 baik	 hati,	 tetapi	 orang	 yang	 setia,	 siapakah	
menemukannya?	(Amsal	20:6)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	memuji	 nama-Mu	karena	 Engkau	 setia.	 Kesetiaan-Mu	 terhadap	
firman	dan	umat-Mu	 tidak	pernah	berubah	untuk	selama-lamanya.	Bahkan	
ketika	 aku	 bersikap	 tidak	 setiapun	 Engkau	 tetap	 setia,	 dan	 tidak	 pernah	
mengingkari	 kesetiaan-Mu.	 Kesetiaan-Mu	 itu	 bagaikan	 batu	 karang	 yang	
teguh	dan	yang	dapat	diandalkan.	Tolonglah	diriku	 agar	mampu	mengikuti	
teladan-Mu,	yaitu	dengan	hidup	di	dalam	kesetiaan	kepada	semua	perkataan	
dan	janjiku.	Sebab	hanya	dengan	demikian	barulah	aku	layak	disebut	sebagai	
anak-Mu.	
	
Tuhan	yang	mahabaik,	aku	berterima	kasih	karena	di	dalam	kasih	setia-Mu	
Engkau	 selalu	 menyertai	 hidupku.	 Tidak	 pernah	 Engkau	 meninggalkan	
diriku,	 dan	 tak	 pernah	 Engkau	 membiarkan	 aku	 berjalan	 seorang	 diri.	 Di	
dalam	segala	keadaan	kasih	setia-Mu	 tidak	pernah	berubah.	Aku	memohon	
penyertaan	dan	 tuntunan-Mu	bagi	 hidupku.	Aku	menyerahkan	waktu	 yang	
masih	 tersisa	 pada	 hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	
Kristus,	Tuhan	yang	setia,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Dengarkanlah	 suara	 permohonanku,	 apabila	 aku	
berteriak	 kepada-Mu	 minta	 tolong,	 dan	
mengangkat	 tanganku	 ke	 arah	 tempat-Mu	 yang	
maha	kudus.	(Mazmur	28:2)	

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	Ada	suatu	kemalangan	yang	telah	kulihat	di	bawah	matahari,	 yang	sangat	
menekan	manusia:	2	orang	yang	dikaruniai	Allah	kekayaan,	harta	benda	dan	
kemuliaan,	 sehingga	 ia	 tak	 kekurangan	 suatu	 pun	 yang	 diingininya,	 tetapi	
orang	itu	tidak	dikaruniai	kuasa	oleh	Allah	untuk	menikmatinya,	melainkan	
orang	 lain	 yang	 menikmatinya!	 Inilah	 kesia-siaan	 dan	 penderitaan	 yang	
pahit.	(Pengkhotbah	6:1,	2)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Berkat	 Allah	 bukan	 hanya	 mengakibatkan	 kita	 memperoleh	 karunia	 untuk	
memiliki	 tetapi	 juga	 karunia	 untuk	 menikmati	 apa	 yang	 kita	 miliki.	 Perlu	
dipahami	bahwa	terdapat	perbedaan	di	antara	kedua	karunia	tersebut.	Tidak	
jarang	 orang	 yang	 walaupun	 memiliki	 kekayaan	 yang	 berlimpah-limpah	
namun	 ia	 tidak	 dapat	 menikmati	 apa	 yang	 dipunyainya.	 Sebagai	 contoh,	
karena	tubuhnya	sakit-sakitan	ia	tidak	dapat	menikmati	makanan	yang	lezat.	
Padahal	 dengan	 harta	 yang	 dimilikinya	 sesungguhnya	 ia	 mampu	 untuk	
membeli	makanan	 tersebut.	 Tetapi	apabila	Tuhan	 yang	memberkati,	bukan	
saja	kita	akan	dapat	memiliki,	kita	juga	akan	dapat	menikmati	berkat-berkat-
Nya	itu.	
	
Ironi	dari	kehidupan	orang	yang	memiliki	tetapi	tidak	dapat	menikmati	apa	
yang	dimilikinya	 itulah	yang	dikemukakan	di	dalam	Pengkhotbah	6.	Di	 situ	
sang	pengkhotbah,	yaitu	raja	Salomo	mengemukakan	bahwa	ada	orang	yang	
dikaruniai	 kekayaan	 tetapi	 tidak	 dikaruniai	 kuasa	 untuk	 menikmati	
kekayaannya.	 Malahan	 orang	 lainlah	 yang	 menikmati	 kekayaan	 yang	 ia	
miliki.	 Salomo	menyimpulkan	bahwa	keadaan	yang	dialami	oleh	orang	 tadi	
sebagai	suatu	penderitaan	yang	pahit.	Itu	sebabnya	adalah	penting	bagi	kita	
untuk	memohon	agar	Tuhan	memberkati	kita	bukan	hanya	dengan	karunia	
untuk	memiliki	 tetapi	 juga	dengan	karunia	untuk	menikmati	berkat-berkat-
Nya.	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Supaya	jiwaku	menyanyikan	mazmur	bagi-Mu	dan	
jangan	 berdiam	 diri.	 TUHAN,	 Allahku,	 untuk	
selama-lamanya	 aku	 mau	 menyanyikan	 syukur	
bagi-Mu.	(Mazmur	30:13)	
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PENJELASAN MENGGUNAKAN MATERI IBADAH HARIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOA BAPA KAMI

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

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)

Hikmat akan mengundang kehormatan serta kekayaan bagi orang yang hidup di dalamnya. Orang 
yang mengejar kehormatan dan kekayaan belum tentu akan memperolehnya. Bahkan tidak jarang 
sesudah menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk meraih semuanya itu justru yang ia 
peroleh  adalah pepesan kosong belaka. Tetapi bila orang hidup di dalam hikmat maka justru 
kehormatan dan kekayaan itulah yang akan datang mengejar dirinya. Dengan kata lain, apabila 
orang mengejar hikmat maka pada gilirannya hikmat itulah yang akan mengundang kehormatan 
dan kekayaan agar datang kepada diri yang bersangkutan.

Apakah yang selama ini Anda kejar, hikmat atau kehormatan dan kekayaan? Apakah buktinya?

Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu mampukan diriku untuk senantiasa mendahulukan hikmat 
lebih daripada kehormatan dan kekayaan. Sebab aku menyadari bila aku mengejar kehormatan dan 
kekayaan justru kesia-siaanlah yang akan kualami di dalam hidupku. Tetapi apabila aku mengutamakan 
hikmat, yaitu dengan hidup takut kepada-Mu serta menghormati �irman-Mu, maka kehidupan yang 
limpah dengan kebahagiaanlah yang akan kualami di dalam hidupku. Aku bersyukur karena dengan 
anugerah-Mu Engkau bersedia melimpahi diriku dengan 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.

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

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

23 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-22-

BACAAN ALKITAB: 2Tawarikh 9:22-24

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kehormatan dan kekayaan oleh karena hidup di dalam hikmat itulah yang dialami oleh raja 
Salomo. Di dalam 2Tawarikh 9 ditulis bahwa Allah memberi hikmat kepada dirinya. Sebagai akibat 
“semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh 
Allah di dalam hatinya.” Mereka tidak datang dengan tangan kosong namun dengan membawa 
berbagai macam persembahan bagi Salomo. Artinya, karena Salomo tidak meminta yang lain 
kecuali hikmat kepada Tuhan, seperti yang dicatat di dalam 2Tawarikh 1, maka sebagai akibat 
hikmat tersebut mengundang kehormatan serta kekayaan bagi dirinya.

Aku berterima kasih untuk hari yang hampir selesai kulalui ini. Aku dapat melihat betapa Engkau 
dengan kasih setia-Mu senantiasa menyertai diriku dan tidak pernah meninggalkan diriku. Dengan 
kasih-Mu Engkau merajut hidupku dan menyediakan masa depan yang indah di hadapanku. Kalaupun 
saat ini aku harus melewati jalan yang berliku-liku tetapi aku yakin janji-Mu adalah benar dan dapat 
diandalkan. Tidak pernah Engkau mengingkari apapun yang Engkau janjikan kepada umat-Mu. Di 
dalam iman dan penuh pengharapan kepada-Mu aku menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Hikmat yang sempurna, aku berdoa. Amin.



5 Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persem-
bahkanlah 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)

Hidup merupakan suatu kesempatan yang harus kita isi secara terus-menerus dengan perbuatan baik. 
Sebab pada dasarnya kualitas kehidupan kita sangatlah ditentukan oleh bagaimana kita mengisi waktu 
di dalam hidup kita. Berarti waktu yang kita miliki tersebut merupakan suatu kesempatan yang harus 
diisi dengan sebaik-baiknya. Mengingat kesempatan tidak selalu datang untuk yang kedua kalinya. 
Termasuk  kesempatan  untuk  berbuat  baik  tidaklah  selalu  terbuka  bagi  orang  yang   hendak  
melakukannya.  Oleh  karena  itu  setiap kesempatan yang Tuhan berikan harus kita isi dengan 
tindakan-tindakan yang bermutu agar supaya dengan demikian hidup kita tidak sia-sia namun penuh 
dengan makna.

Apakah penghalang terbesar bagi Anda untuk berbuat baik kepada semua orang? Apakah yang harus 
Anda lakukan untuk mengatasinya?

Ya Tuhan, Engkau telah rela mengosongkan diri-Mu sendiri, datang ke dunia dengan mengambil rupa 
seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan manusia berdosa seperti 
diriku. Ajarlah aku agar hidup mengikuti jejak-Mu, tidak mementingkan diri sendiri dan berbuat baik 
kepada semua orang. Sebab aku menyadari sikap mementingkan diri sendiri itulah yang menjadi 
penghalang bagi diriku untuk menjadi saluran dari kasih-Mu bagi mereka yang memerlukannya. 
Ubahlah hatiku agar menjadi 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:      Galatia 6        Amsal 17         2Tawarikh 6-7

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

17 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-2-

BACAAN ALKITAB: Galatia 6:9, 10

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya untuk mengisi kehidupan dengan perbuatan yang baik ini dicatat di Galatia 6. Di situ rasul 
Paulus menulis bahwa perbuatan baik adalah sama seperti tindakan menabur benih. Sebagaimana 
kesempatan untuk menabur tidaklah selalu terbuka di setiap waktu demikianlah dengan perbuatan baik 
yang kita lakukan. Karena itu ia menulis bahwa “selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita 
berbuat baik kepada semua orang.” Ia juga memberi alasan mengapa kita jangan jemu-jemu berbuat 
baik, yaitu “karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai.” Hal ini menunjukkan bahwa 
hidup  merupakan  suatu  kesempatan  yang  harus  kita  isi  dengan  perbuatan  yang   baik   secara  
terus-menerus.

Pagi hari ini dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. 
Aku memohon penyertaan dan tuntunan-Mu bagi hidupku. Sertailah diriku dengan Roh Kudus-Mu dan 
tuntunlah diriku dengan �irman-Mu. Di dalam penyertaan Roh Kudus-Mu aku akan hidup di dalam 
damai sejahtera dan mengalami keberhasilan di dalam semua hal yang kukerjakan. Di dalam tuntunan 
�irman-Mu aku akan hidup di dalam kebenaran serta menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa dan berlindung. Amin.

Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan 
selamat. (Mazmur 80:4)

Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri demikianlah ia. “Silakan 
makan dan minum,” katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. (Amsal 23:7)

Tuhan, tolonglah diriku agar memiliki pola pikir yang sehat, yaitu yang sesuai dengan kebenaran 
�irman-Mu. Sebab sebagaimana aku memperhitungkan diriku di dalam pemikiranku demikianlah 
jadinya diriku nanti. Kalau aku memperhitungkan diriku menurut hikmat manusiawi maka aku 
akan mengalami kehidupan yang porak-poranda. Tetapi kalau aku berjalan di dalam hikmat-Mu 
dan memenuhi pikiranku dengan kebenaran �irman-Mu maka aku akan mengalami hidup yang 
limpah dengan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan karena Engkau bersedia memenuhi hidupku 
dengan hikmat-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

23 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-21-

BACAAN ALKITAB: Amsal 23:7

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pada siang hari ini aku menyerahkan kehidupanku ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku agar 
mampu menyelesaikan hari ini sebagai hari yang berkenan kepada-Mu dan menyukakan hati-Mu. 
Oleh pertolongan-Mu aku akan menjalaninya sebagai hari yang penuh dengan makna dan tidak 
sia-sia. Berikan kepadaku hikmat untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabku di dalam 
keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Sumber hikmat yang benar, aku berdoa. 
Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan



29 Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya; TUHAN, Allahku, 
menyinari kegelapanku. 30 Karena dengan Engkau aku berani menghadapi 
gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. 
(Mazmur 18:29, 30)

Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang 
menguji hati. (Amsal 17:3)

Tuhan, Engkaulah pribadi yang mahatahu. Engkau sanggup meneliti batinku sampai ke dasar 
hatiku. Tidak ada noda dan cela di dalam hidupku yang dapat kusembunyikan dari mata-Mu. Aku 
memohon kepada-Mu untuk memurnikan hatiku dengan �irman-Mu sehingga hidupku bagaikan 
emas dan perak yang dimurnikan oleh api. Berikan kepadaku hati yang tulus dan taat kepada-Mu 
sehingga hidupku senantiasa berkenan kepada-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

17 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-3-

BACAAN ALKITAB: Amsal 17:3

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah diriku ke masa depan yang 
penuh dengan pengharapan oleh kasih setia-Mu. Karena kemurahan-Mu tidak pernah berakhir 
bagi hidupku. Tuhan, tolonglah diriku di dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabku 
untuk hari ini. Mampukanlah diriku untuk menjadi berkat bagi sesamaku sehingga hidupku 
memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang limpah dengan kasih setia, aku 
berdoa. Amin.

2 Berilah telinga kepada perkataanku, ya TUHAN, indahkanlah keluh kesahku. 3 Perhatikan-
lah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepada-Mulah aku berdoa. 4 TUHAN, 
pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan 
bagi-Mu, dan aku menunggu-nunggu. (Mazmur 5:2-4)

Untuk  mengalami  hidup  yang  berkemenangan  kita  perlu  mengenal  siapakah  lawan kita yang 
sesungguhnya dan memiliki segala perlengkapan untuk mengalahkannya. Hidup yang berkemenangan 
adalah bukan hidup bebas dari masalah namun mampu mengatasi masalah yang kita hadapi. Sebab 
sesungguhnya hidup ini merupakan suatu perjuangan atau peperangan rohani. Untuk itu mengenal 
dengan tepat siapakah lawan kita yang sesungguhnya sangatlah penting. Sebab hanya dengan mengenali 
siapa lawan kita yang sebenarnya barulah kita akan dapat mengetahui perlengkapan persenjataan 
apakah yang diperlukan untuk mengalahkannya.

Apakah yang seharusnya Anda lakukan ketika mengalami rongrongan masalah di dalam hidup Anda? 
Mengapa demikian?

Tuhan, tolonglah diriku untuk senantiasa hidup di dalam kewaspadaan dan tidak lengah dalam 
menjalani kehidupan yang penuh dengan peperangan rohani ini. Dengan hikmat-Mu tolonglah aku 
untuk mampu mengenali siapakah lawanku yang sebenarnya, yaitu Iblis dan roh-roh jahat yang selalu 
berupaya untuk merongrong hidupku. Oleh pertolongan-Mu dan kuasa urapan Roh-Mu aku akan 
mampu mengalahkan mereka semua. Di dalam kasih-Mu sanggupkan aku agar dapat menolong orang 
lain yang mengalami rongrongan yang sama dari musuh yang sesungguhnya 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:      Efesus 6        Amsal 23        2Tawarikh 8-9

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

23 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-20-

BACAAN ALKITAB: Efesus 6:10-12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kebenaran ini dikemukakan oleh rasul Paulus di dalam Efesus 6. Di situ ia menjelaskan bahwa lawan 
kita yang sesungguhnya bukanlah manusia namun roh-roh jahat dan Iblis yang adalah penguasa dunia 
yang gelap.  Memang  bisa  jadi  ada  orang yang berniat jahat terhadap diri kita. Namun kita perlu 
menyadari bahwa di balik orang tersebut terdapat kuasa kegelapan yang bekerja untuk merongrong 
hidup kita. Sehingga sebaliknya dari membenci orang tersebut, kita harus mengasihaninya dan berjuang 
dengan perlengkapan senjata rohani untuk melawan Iblis dan roh jahat yang berada di balik orang 
tersebut. Melalui peperangan rohani tersebutlah kita akan mengalami kemenangan yang sesungguhnya.

Aku berterima kasih untuk hari dan kesempatan yang baru yang Engkau berikan bagiku pada hari ini. 
Tolonglah diriku agar dapat mengisinya dengan kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, penuh dengan 
makna dan tidak sia-sia. Sertailah diriku senantiasa dengan Roh-Mu dan tuntunlah aku dengan 
kebenaran �irman-Mu. Penyertaan-Mu memungkinkan aku untuk mengalami keberhasilan di dalam 
semua  tugas  dan tanggung jawabku. Tuntunan-Mu menghindarkan diriku dari pencobaan dan 
melepaskan  aku  daripada  yang  jahat.  Di  dalam  nama  Yesus  Kristus,  Tuhan  yang  memberikan  
kemenangan kepada umat-Nya, aku berdoa. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan



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

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

Orang yang besar tidak akan haus pujian, oleh karena itu untuk setiap hal yang ia capai di dalam 
hidupnya ia akan memuji Tuhan. Sebab kualitas hidup seseorang bukanlah sekadar dapat dilihat 
dari hal-hal besar yang ia capai dalam hidupnya, namun dari kebesaran hatinya. Orang yang kerdil 
jiwanya selalu merasa tidak aman di dalam hatinya sehingga ia akan haus pujian dan pengakuan 
dari orang lain. Sebaliknya, orang yang berhati besar akan hidup di dalam kerendahan hati, karena 
ia tidak memerlukan pengakuan orang lain atas apa yang ia capai. Untuk semua pencapaian yang 
dihasilkannya ia tidak akan membanggakan dirinya namun akan memuji Tuhan.

Apakah Anda termasuk orang yang haus pujian? Apakah yang perlu dilakukan orang untuk mengatasi 
sikap tersebut?

Ya Tuhan, aku menyadari bahwa sesungguhnya aku memerlukan pertolongan-Mu di dalam mengemban 
segala tugas dan tanggung jawabku. Aku memahami bahwa kemampuanku terbatas sedangkan kuasa, 
hikmat dan kasih-Mu melampaui segala sesuatu. Oleh karena itu orang yang berharap kepada-Mu tidak 
akan pernah Engkau kecewakan. Di saat aku menghadapi tantangan yang sebesar apapun aku yakin 
pertolongan-Mu selalu tersedia bagi diriku. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu dan membuka jalan 
bagi diriku tepat pada waktunya.

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 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-4-

BACAAN ALKITAB: 2Tawarikh 6:4-6

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kualitas  hidup  yang  luhur  seperti  itulah  yang  dapat  kita  lihat  di  dalam   diri   raja   Salomo  
sebagaimana  yang dicatat di dalam 2Tawarikh 6. Sesudah berhasil melaksanakan tugas yang 
dipercayakan Allah kepadanya, yaitu membangun Bait Suci di Yerusalem, ia tidak membanggakan 
dirinya. Sebaliknya ia memuji Tuhan dengan berkata: “Terpujilah TUHAN, Allah orang Israel, yang 
telah menyelesaikan dengan tangan-Nya apa yang di�irmankan-Nya.” Dengan demikian ia tidak 
menyatakan bahwa pembangunan Bait Suci tersebut merupakan jerih lelahnya, namun dengan 
rendah hati ia mengakui bahwa semua itu adalah karena perbuatan tangan Allah. Sikap inilah yang 
menunjukkan kebesaran hatinya.

Ampunilah aku, ya Tuhan, apabila aku masih juga hidup di dalam sikap yang congkak dan haus akan 
pujian. Ajarlah diriku untuk hidup mengikuti teladan-Mu, yaitu hidup di dalam sikap rendah hati dan 
tidak mencari puji-pujian yang sia-sia bagi diriku sendiri. Sebab sesungguhnya segala pujian hanyalah 
bagi diri-Mu. Aku memuji Engkau untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang telah kualami pada hari ini. 
Aku menyerahkan harapan dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.

Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari pada-Nyalah 
harapanku. (Mazmur 62:6)

Orang yang mengumbar keinginan hatinya hanya akan mengalami sukacita yang palsu dan akhirnya ia 
akan mengalami penderitaan yang memilukan. Tidak jarang orang berpendapat bahwa ia akan 
mengalami sukacita bila ia boleh hidup semau dirinya sendiri. Padahal sesungguhnya sukacita yang 
diperoleh dengan cara yang seperti itu merupakan sukacita yang semu. Mereka hidup seperti orang 
yang mengejar fatamorgana. Dari kejauhan nampak bagaikan air yang menyegarkan, tetapi ketika sudah 
dekat yang didapati hanya hamparan pasir kering belaka. Itu sebabnya orang yang hidup dengan semau 
dirinya tersebut pada akhirnya akan mengalami duka nestapa alias penderitaan yang berkepanjangan.

Manakah yang selama ini Anda kejar, sukacita yang sejati atau yang palsu? Bagaimana cara Anda dalam 
mengejarnya?

Tuhan, berikan kepadaku hikmat agar aku sanggup membedakan antara sukacita yang sejati dengan yang 
palsu. Mampukan diriku untuk memilih kebenaran dan bukan hidup mengejar sukacita yang semu. Tolonglah 
diriku untuk memprioritaskan hal yang abadi lebih dari semua kesenangan yang bersifat sementara. Sebab 
hanya dengan demikianlah baru aku akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Sanggupkanlah diriku untuk 
mengendalikan keinginan hati dan pandangan mataku. Penuhilah diriku dengan Roh-Mu yang menolong aku 
untuk mengendalikan diri dan berjalan menurut tuntunan �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

22 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-19-

BACAAN ALKITAB: Pengkhotbah 11:9, 10

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Akibat dari hidup mengumbar keinginan hati itulah yang dinasihatkan dalam bentuk sarkasme di dalam 
Pengkhotbah 11. Sarkasme adalah suatu nasihat yang disampaikan secara bertentangan dengan yang 
dimaksudkan. Di situ dinasihatkan agar orang muda hidup menuruti keinginan hati dan pandangannya. 
Harus dipahami bahwa ini merupakan suatu sarkasme. Sehingga sesungguhnya yang dinasihatkan di 
sana adalah agar orang tidak mengumbar keinginan hatinya. Sebab orang yang hidup dengan menuruti 
keinginan hatinya sendiri tanpa batas itu akan mengalami sukacita yang palsu, sia-sia dan pada akhirnya 
ia akan mengalami hukuman di dalam pengadilan Tuhan.

Aku berterima kasih karena Engkau telah menolong diriku di sepanjang hari ini dengan Roh dan �irman-Mu. 
Roh-Mu menyanggupkan aku untuk hidup melampaui segala keterbatasanku. Sehingga dengan demikian aku 
bukan  berjalan  dengan  bersandarkan  pada kekuatanku sendiri tetapi dengan bergantung kepada 
anugerah-Mu.  Aku menyerahkan semua yang telah kukerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu dan 
sempurnakanlah semuanya itu demi hormat dan kemuliaan-Mu. Aku mempercayakan hidupku dan masa 
depanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Sumber hikmat yang sempurna, aku 
berdoa. Amin.



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

Di dalam Kristus kita menerima semua berkat dari Allah yang kita perlukan untuk hidup kita. 
Adakalanya di toko-toko ditawarkan paket barang dengan istilah All-in-One, yang artinya apabila kita 
membeli satu barang tersebut maka kita akan mendapatkan segala perangkat yang menyertainya. 
Sebagai  contoh, apabila kita membeli kamera maka kita juga akan memperoleh baterai, lensa dan 
berbagai peralatan lainnya. Demikian juga halnya apabila kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat kita. Di dalam Dia, Allah menyediakan segala berkat yang kita perlukan untuk hidup di masa 
kini maupun di masa yang akan datang. Oleh sebab itu dengan menerima Kristus kita menerima semua 
yang kita perlukan bagi hidup kita.

Sebagai seorang pengikut Kristus, pantaskah bila Anda hidup di dalam rasa kuatir? Mengapa demikian?

Bapa yang baik, aku berterima kasih karena di dalam Yesus Kristus, Engkau telah menyediakan semua yang 
kuperlukan untuk hidupku. Anugerah-Mu yang mahakaya itu menjamin hidupku baik untuk masa kini 
maupun untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi diriku untuk hidup di dalam 
kekuatiran. Karena Engkau yang menjamin hidupku adalah pribadi yang setia dan sanggup menggenapi 
janji-janji-Mu. Semua yang Engkau janjikan dapat kuandalkan dan dengan berpegang kepada janji-Mu itulah 
aku menyongsong hari depanku dengan penuh 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:      Efesus 1        Amsal 18         Pengkhotbah 1-2

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

18 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-5-

BACAAN ALKITAB: Efesus 1:3, 7

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Janji yang indah ini dikemukakan di dalam Efesus 1. Di situ rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah 
“dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.” Artinya semua 
yang diperlukan di dalam hidup ini akan kita peroleh di dalam Kristus. Baik berkat rohani, seperti 
penebusan dan pengampunan dosa, maupun segala berkat lain yang kita perlukan di dalam kehidupan 
kita sehari-hari semuanya tersedia di dalam Dia. Berarti apabila kita menerima Yesus Kristus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat kita, maka kita memiliki jaminan bahwa Allah akan mencukupkan semua yang 
kita perlukan bagi hidup kita tanpa satupun yang kurang.

Aku  berterima  kasih  karena  oleh anugerah-Mu aku dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 
Juruselamatku. Kepada-Mu aku memasrahkan hidupku dan ke dalam tangan-Mu aku mempercayakan hari 
yang akan kulalui pada hari ini. Tuntun dan sertailah diriku di setiap waktu, dan bawalah aku di jalan-jalan 
kemenangan-Mu. Aku percaya bahwa di dalam Engkau aku tidak akan kekurangan apapun juga yang kuperlu-
kan untuk menjalani hidupku ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi diriku. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan sumber segala anugerah, aku berdoa. Amin.

Ya Allah, janganlah jauh dari padaku! Allahku, segeralah menolong aku! 
(Mazmur 71:12)

4 Ganjaran kerendahan hati dan takut akan TUHAN adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. 
5 Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya; siapa ingin memelihara diri menjauhi 
orang itu. 6 Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia 
tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. (Amsal 22:4-6)

Tuhan, Engkau bersedia mendidik diriku untuk hidup di jalan yang berkenan kepada-Mu. Dengan 
tuntunan �irman-Mu Engkau meluputkan diriku dari duri dan perangkap yang akan menjebak 
diriku.  Dengan  kasih-Mu  Engkau  menghindarkan  aku   dari  jalan  yang sesat dan yang akan 
membinasakan hidupku. Di dalam kemurahan-Mu Engkau berjanji akan mengganjar hidupku 
dengan kekayaan, kehormatan dan kehidupan untuk selama-lamanya. Aku bersyukur untuk semua 
kebaikan-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

22 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-18-

BACAAN ALKITAB: Amsal 22:4-6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan,  tolonglah  aku  agar  senantiasa  hidup  rendah  hati   dan   takut   kepada-Mu.   Sebab  
sesungguhnya  hanya  Engkaulah  yang  layak  untuk  menerima  pujian,  hormat  dan  kuasa 
selama-lamanya. Aku merendahkan diriku di hadapan-Mu dan memasrahkan seluruh hidupku ke 
dalam kemurahan-Mu. Jadikanlah diriku saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitarku 
dan berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Teladan yang sempurna, aku berdoa. Amin.

Doa Bapa Kami



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! 35 Akuilah kekuasaan Allah; kemegahan-Nya ada di atas 
Israel, kekuasaan-Nya di dalam awan-awan. 36 Allah adalah dahsyat dari dalam tempat 
kudus-Nya; Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. 
Terpujilah Allah! (Mazmur 68:33-36)

10 Nama TUHAN adalah menara yang kuat, ke sanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. 
11 Kota  yang  kuat  bagi  orang  kaya  ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut 
anggapannya. (Amsal 18:10, 11)

Tuhan, Engkaulah perlindunganku yang sesungguhnya. Apabila banyak orang menjadikan harta, 
kedudukan dan ketenaran dirinya sebagai andalannya maka aku menaruhkan harapanku hanya 
kepada-Mu. Orang yang mengandalkan semua yang lain itu akan dikecewakan tetapi orang yang 
berharap kepada-Mu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Engkaulah menara yang kuat, pribadi 
yang  setia  kepada  janji-Mu,  dan kuasa-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. 
Kepada-Mu aku mempercayakan diriku. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

18 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-6-

BACAAN ALKITAB: Amsal 18:10, 11

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kembali siang hari ini aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Lindungilah aku 
daripada yang jahat, jauhkan aku dari pencobaan, dan berikanlah kepadaku kemenangan atas 
setiap tantangan kehidupan yang menghadang. Aku percaya Engkau tidak pernah mengabaikan 
doaku, tetapi selalu menjawabnya tepat pada waktunya. Oleh sebab itu dengan berpegang kepada 
janji-Mu aku menjalani hidupku ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pelindung hidupku, 
aku berdoa. Amin. 

Tetapi aku ini, ya TUHAN, kepada-Mu aku berteriak minta tolong, dan pada 
waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. (Mazmur 88:14)

Orang yang mencintai dengan kasih yang sejati tidak akan mementingkan dirinya sendiri, tetapi ia akan 
memperhatikan kebutuhan dari orang yang dicintainya. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan, bukan 
hanya kebutuhan jasmaniah tetapi juga kebutuhan batiniah. Sebagaimana kebutuhan jasmaniah setiap 
orang berbeda-beda, demikianlah kebutuhan batiniah dari masing-masing orang. Termasuk kebutuhan 
batiniah seorang perempuan berbeda dengan seorang laki-laki. Oleh karena itu seorang suami yang 
mengasihi istrinya akan berupaya untuk memahami kebutuhan batiniah dari pasangan hidupnya dan ia 
akan berupaya untuk memenuhinya.

Apakah yang menjadi penghambat bagi seseorang untuk hidup di dalam kasih yang sejati? Menurut 
Anda, bagaimana cara untuk mengatasinya?

Tuhan, Engkau memberi teladan tentang kasih yang sejati. Engkau yang mahamulia rela merendahkan 
diri-Mu dengan datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Semua itu Engkau lakukan karena 
kasih-Mu  bagi  manusia  berdosa  seperti  diriku.  Di dalam kasih tersebut Engkau rela mengorbankan 
nyawa-Mu untuk menebus diriku dari dosa dan hukuman dosa. Sungguh besar kasih-Mu itu. Ajarlah diriku 
untuk meneladaninya di dalam kehidupanku sehari-hari. Sehingga dengan demikian aku tidak hidup 
mementingkan diri sendiri namun memperhatikan kebutuhan dari orang-orang yang ada di sekitarku.

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:      Efesus 5        Amsal 22        Pengkhotbah 10-12

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

22 JUNI 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-17-

BACAAN ALKITAB: Efesus 5:22-25, 28

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya orang yang mengasihi haruslah memperhatikan kebutuhan dari orang yang dicintainya 
tersebut diutarakan di dalam Efesus 5. Di situ disebut bahwa seorang istri harus tunduk kepada 
suaminya seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Sedangkan seorang suami harus mengasihi istrinya 
dengan rela berkorban bagi yang bersangkutan seperti Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hal ini 
menunjukkan bahwa kebutuhan batiniah seorang suami adalah dihormati, sedangkan kebutuhan 
batiniah seorang istri adalah diayomi. Singkat kata, masing-masing orang memiliki kebutuhan yang 
berbeda, dan orang yang mengasihi akan berusaha untuk memahami serta memenuhi kebutuhan dari 
orang yang dikasihinya.

Aku berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepadaku pada hari ini. Tolonglah diriku agar 
aku dapat menjadi saluran dari kasih-Mu dan menjadi saksi-Mu di manapun aku berada. Oleh penyertaan-Mu 
hari  ini  akan  kulalui  sebagai  hari  yang  penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Berkatilah aku dengan 
keberhasilan  dan  mampukanlah diriku untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabku secara 
maksimal. Jauhkanlah aku dari pencobaan dan lepaskanlah aku daripada yang jahat. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Sumber dari kasih yang sempurna, aku berdoa. Amin.

Pengakuan Iman Rasuli



Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kami bersyukur, dan orang-orang yang menyeru-
kan nama-Mu menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. (Mazmur 75:2)

Apabila hidup di dalam Kristus merupakan kehidupan yang penuh dengan makna, maka hidup di luar 
Dia merupakan kehidupan yang sia-sia. Sebab makna dari kehidupan sama sekali tidak tergantung 
kepada seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, seberapa tinggi kedudukan yang ia raih, 
maupun seberapa tenar nama yang bersangkutan. Kalaupun orang memiliki semuanya itu namun tidak 
dengan sendirinya hidup yang bersangkutan pasti akan berbahagia. Karena hanya di dalam Kristuslah 
orang akan mengalami hidup yang penuh dengan makna. Dengan kata lain, apabila di luar Kristus orang 
tidak menemukan kebahagiaan, di dalam Dia hidup kita tidak akan sia-sia.

Apakah yang diperlukan oleh manusia agar ia tidak hidup di dalam kesia-siaan? Mengapa demikian?

Tuhan, Engkau mengajar diriku untuk mengutamakan hal-hal yang abadi dan tidak mengejar perkara yang 
sia-sia. Sebab hanya dengan demikian barulah aku akan mampu menjalani hidup ini di dalam kehidupan yang 
penuh dengan makna. Melalui �irman-Mu Engkau membuka pemahamanku bahwa di luar diri-Mu yang ada 
hanyalah kehidupan yang hampa dan tanpa makna. Apapun yang kuraih di dalam hidupku bila hal itu tidak 
disertai dengan kebahagiaan sesungguhnya itu sama dengan upaya menjaring angin alias sia-sia. Tetapi oleh 
anugerah-Mu aku dapat mengalami hidup yang penuh dengan sukacita.

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 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-7-

BACAAN ALKITAB: Pengkhotbah 1:2-3, 14

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kesia-siaan  dari  kehidupan  di  luar  Tuhan itulah yang menjadi pesan utama dari kitab Pengkhotbah. 
Di dalam Pengkhotbah 1 hidup di luar Tuhan tersebut diistilahkan sebagai hidup “di bawah matahari.” 
Sang  pengkhotbah,  yaitu raja Salomo, menjelaskan bahwa ia telah meraih semua yang diinginkan 
manusia, baik kekayaan, kedudukan maupun ketenaran. Namun ia menyimpulkan bahwa segala usaha 
manusia di bawah matahari tersebut adalah sia-sia. Ia mempersamakannya sebagai usaha menjaring 
angin. Bukan berarti manusia tidak perlu berusaha, namun bila hal itu dilakukan di luar Allah atau di 
bawah matahari, maka semua usaha tersebut tidak akan membawa kebahagiaan.

Aku berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Hanya dekat dengan 
diri-Mu hatiku mengalami damai sejahtera. Aku juga bersyukur untuk tuntunan-Mu di dalam hidupku. 
Dengan �irman-Mu Engkau menerangi jalan hidupku, menghindarkan diriku dari kesesatan dan kesia-siaan. 
Sungguh besar anugerah-Mu bagi hidupku. Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan hari-hari yang ada di 
hadapanku.  Bawalah  diriku  untuk   senantiasa   berjalan   di   dalam   kehendak-Mu   sehingga   hidupku  
menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penuntun hidupku, aku berdoa. Amin.

Ya TUHAN semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-
Mu! (Mazmur 84:13)

Panjang pendeknya usia seseorang bukanlah ukuran dari kebahagiaan, tetapi takut kepada Allah itulah 
yang  akan  menentukannya.  Acapkali  pada saat seseorang merayakan ulang tahunnya orang akan 
memberikan ucapan selamat dengan berkata: “Panjang umurnya.” Di balik kalimat tersebut terkandung 
harapan agar yang bersangkutan mengalami kebahagiaan. Padahal sesungguhnya orang yang panjang 
umurnya tidak selalu hidup berbahagia. Malahan tidak jarang orang yang usianya panjang namun tidak 
berbahagia. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya terdapat pada rasa takut kepada Tuhan yang akan 
mendatangkan berkat bagi orang yang hidup di dalamnya.

Mengapa orang yang takut kepada Tuhan akan mengalami kebahagiaan? Sudahkah Anda 
mengalaminya?

Tuhan, aku berterima kasih karena oleh anugerah-Mu aku dapat mengenal diri-Mu dan hidup di dalam 
takut kepada-Mu. Melaluinya aku akan mengalami kebahagiaan sehingga kehidupan yang kulalui 
bukanlah  hidup  yang  sia-sia namun patut kusyukuri. Karena di dalam takut kepada-Mu aku akan 
berjalan di dalam kebenaran-Mu. Sedangkan di dalam kebenaran-Mu Engkau menyediakan berkat serta 
kehidupan yang berlimpah-limpah. Sungguh besar anugerah-Mu bagi diriku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

21 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-16-

BACAAN ALKITAB: Pengkhotbah 8:12, 13

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya  takut  akan Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan itulah yang diutarakan oleh sang 
pengkhotbah di dalam Pengkhotbah 8. Di situ ia mengisahkan bahwa ada orang yang berdosa namun 
berusia  panjang,  sebagaimana  ada  juga  yang  berusia  pendek.  Tetapi seberapa lamapun yang 
bersangkutan hidup yang pasti ia tidak beroleh kebahagiaan. Sedangkan orang yang takut akan Allah 
walaupun mungkin ia tidak berusia panjang, namun yang pasti ia akan berbahagia. Sebab orang yang 
takut kepada Tuhan akan hidup di dalam hadirat-Nya dan mengalami berkat-berkat-Nya. Singkat kata, 
orang yang menghormati Tuhan atau takut kepada-Nya akan mengalami kebahagiaan yang sejati.

Aku berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan, untuk hari yang telah kulewati pada hari ini. Oleh 
kemurahan-Mu aku dapat menjalaninya bukan di dalam kesia-siaan, tetapi sebagai kesempatan yang 
berharga dan penuh dengan makna. Terima kasih untuk penyertaan Roh-Mu di dalam hidupku. Aku 
bersyukur karena �irman-Mu menuntun hidupku sehingga aku tidak tersesat ke jalan yang membawa 
diriku kepada kebinasaan. Ke dalam kasih setia-Mu aku mempercayakan masa depanku. Aku percaya 
Engkau telah menyediakan hari esok yang penuh pengharapan bagi diriku. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.



Bukan kepada kami, ya TUHAN, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mulah 
beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu! (Mazmur 115:1)

Apabila dosa membuahkan kematian rohani maka anugerah Allah membawa kehidupan yang 
sepenuhnya. Karena pada dasarnya dosa memisahkan manusia dengan Allah. Sedangkan Allah adalah 
Sang Sumber kehidupan dari segala yang ada di alam semesta. Oleh karena itu dosa mengakibatkan 
manusia mengalami kematian secara rohani. Sedangkan anugerah Allah menghapuskan dosa dan 
memulihkan  relasi  manusia dengan Allah. Dengan demikian maka anugerah yang Allah tunjukkan 
melalui  pengorbanan  Kristus  di kayu  salib,   dan  yang  memperdamaikan  manusia  dengan diri-Nya, 
membuahkan kehidupan yang sejati bagi orang yang menyambut anugerah tersebut dengan iman.

Sudahkah Anda mengalami pemulihan relasi dengan Allah? Bagaimana Anda mengetahui bahwa Anda 
telah mengalaminya? 

Ya Allah, aku menyadari bahwa sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatku, aku hidup 
di dalam dosa dan terpisah dari diri-Mu. Aku hidup di dalam kesia-siaan dan berjalan menuju kepada 
kebinasaan yang kekal. Oleh anugerah-Mu yang besar Engkau telah membawa diriku untuk mengenal 
dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatku. Sehingga melaluinya aku diperdamaikan 
dengan diri-Mu dan mengalami kehidupan yang baru dan yang penuh dengan makna. Aku bersyukur 
untuk semua itu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Efesus 2        Amsal 19        Pengkhotbah 3-5

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

19 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-8-

BACAAN ALKITAB: Efesus 2:1-2, 4-5

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Peranan anugerah di dalam memulihkan kehidupan inilah yang diutarakan oleh rasul Paulus di dalam 
Efesus 2. Di situ ia mengemukakan bahwa manusia sudah mati karena pelanggaran dan dosa mereka. 
Kematian yang ia maksudkan di sini adalah kematian secara rohani. Sedangkan Allah di dalam 
anugerah-Nya “telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh 
kesalahan-kesalahan kita.” Atas dasar itu rasul Paulus berkata bahwa oleh kasih karunia atau anugerah 
Allah  kita diselamatkan. Berarti apabila dosa membuahkan kematian rohani maka anugerah Allah 
membawa kehidupan yang sepenuhnya.

Mengawali hari ini aku memohon penyertaan dan tuntunan-Mu di dalam hidupku. Bawalah diriku untuk 
senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah diriku untuk menjadi berkat bagi semua orang 
yang ada di sekelilingku. Aku mau hidup sebagai pembawa terang-Mu ke tengah kegelapan dan sebagai 
garam di tengah kehambaran dunia. Tolonglah aku agar sanggup mengerjakan semua tugas dan 
tanggung jawabku di dalam keberhasilan. Kepada-Mu aku menaruhkan harapanku. Di dalam nama 
Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin. 

Marilah kita bersorak-sorai untuk TUHAN, bersorak-sorak bagi gunung 
batu keselamatan kita. (Mazmur 95:1)

Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. 
(Amsal 21:21)

Tuhan, Engkaulah sumber kebenaran, kasih dan kehidupan. Engkaulah yang paling kuperlukan di 
dalam hidup ini lebih dari segalanya. Karena di dalam kebenaran Engkau menuntun hidupku untuk 
senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam kasih Engkau memelihara hidupku dan tidak 
pernah meninggalkan diriku. Melalui pengorbanan-Mu Engkau memberikan kehidupan yang baru 
bagi diriku dan menghapuskan masa laluku. Aku bersyukur kepada-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

21 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-15-

BACAAN ALKITAB: Amsal 21:21

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan,  tolonglah  diriku  di  dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawab yang Engkau 
percayakan kepada diriku. Mampukan aku untuk mengerjakannya secara maksimal dan 
mengalami keberhasilan. Pakailah hidupku untuk menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu. 
Lindungilah aku dari semua yang jahat dan jangan biarkan diriku terjerumus ke dalam pencobaan. 
Kepada-Mu aku berharap dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan sumber kebenaran, kasih dan 
kehidupan, aku berdoa. Amin.



Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan 
kepada-Mu, ya TUHAN, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. 
(Mazmur 119:108)

Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malape-
taka. (Amsal 19:23)

Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan yang sejati. Di luar Engkau yang ada hanyalah kesia-siaan 
dan kebahagiaan yang semu. Aku datang kepada-Mu dan merendahkan diri di dalam takut dan 
hormat kepada-Mu. Karena sesungguhnya Engkau layak menerima semua pujian, kuasa dan 
kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam penyerahan diri kepada-Mu aku akan mengalami 
perlindungan dan damai sejahtera yang sejati. Karena Engkau senantiasa menaungi orang yang 
menghormati diri-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

19 JUNI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-9-

BACAAN ALKITAB: Amsal 19:23

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang kualami di dalam hidupku. Tidak pernah 
Engkau lalai memelihara diriku. Aku juga berterima kasih karena Engkau bersedia menyertai dan 
menuntun hidupku. Tak pernah Engkau meninggalkan diriku berjalan seorang diri. Tetapi dengan 
kasih dan kesetiaan-Mu Engkau memegang hidupku dan membawanya kepada kehidupan yang 
penuh  dengan  pengharapan.  Di dalam  nama  Yesus  Kristus,  Tuhan  dan Juruselamatku, aku 
menyerahkan diri dan doaku. Amin.

Haleluya! Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya 
untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. (Mazmur 106:1)

Kesatuan tidak akan terbentuk dengan sendirinya, namun diperlukan upaya untuk mewujudkannya. 
Pada umumnya orang menyadari tentang pentingnya kesatuan. Mereka berkata bahwa tanpa kesatuan 
maka keluarga, gereja maupun bangsa akan berada di dalam keadaan yang lemah. Namun kesadaran 
tentang pentingnya kesatuan tersebut tidak dengan sendirinya akan mengakibatkan yang bersangkutan 
akan  hidup  seperti  yang  ia  katakan.  Sebab  seperti  dua  utas  tali  tidak akan tersambung dengan 
sendirinya, demikianlah kesatuan tidak akan terbentuk tanpa upaya untuk mewujudkannya. Di dalam 
hal ini diperlukan kerendahan hati dan upaya untuk saling menerima satu dengan yang lain di dalam 
kasih.

Menurut  Anda,  apakah penghambat terbesar bagi terwujudnya suatu kesatuan? Apakah yang 
diperlukan untuk mengatasinya?

Bapa yang baik, ampunilah aku untuk sikapku yang mementingkan diriku sendiri sehingga telah 
menjadi penghalang bagiku untuk hidup sesuai dengan panggilan-Mu. Sebab sikap mementingkan diri 
sendiri ini menyebabkan aku tidak dapat hidup sebagai saksi-Mu bagi lingkungan di sekitarku. 
Tolonglah diriku agar di tengah percideraan aku dapat membawa damai sejahtera dan di tengah 
perpecahan aku dapat membawa kesatuan. Sehingga dengan demikian aku hidup dengan mengikuti 
teladan-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:      Efesus 4        Amsal 21         Pengkhotbah 8-9

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

21 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-14-

BACAAN ALKITAB: Efesus 4:1-6

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya  kesatuan  tidak  akan  terjadi  dengan  sendirinya  namun   diperlukan   upaya   untuk  
mewujudkannya itulah yang ditulis oleh rasul Paulus di dalam Efesus 4. Di situ ia berkata kepada jemaat 
di Efesus: “Berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera.” Kata berusaha ini 
menunjukkan diperlukannya upaya untuk memelihara kesatuan seperti yang ia sebutkan itu. Artinya 
kesatuan tidak akan terwujud dan terpelihara dengan sendirinya. Tetapi diperlukan usaha untuk hidup 
di dalam kerendahan hati, kelemahlembutan, kesabaran, serta menunjukkan kasih dalam hal saling 
membantu seperti yang dikemukakan oleh rasul Paulus.

Pagi hari ini kembali aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Dengan mempercayai kasih dan 
kesetiaan-Mu aku akan melewati hari ini di dalam damai sejahtera-Mu. Sebab di dalam kasih Engkau 
selalu  memelihara  hidupku,  dan  di dalam kesetiaan Engkau senantiasa menyertai hidupku. 
Tuntunan-Mu tidak pernah salah dan Engkau tidak akan pernah membiarkan aku terjerumus ke dalam 
pencobaan. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.



Terpujilah TUHAN, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-
lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan: "Amin!" Haleluya! 
(Mazmur 106:48)

Bekerja   seorang   diri   adalah   lebih   mudah,   namun   bekerja   sama   di   dalam    kesatuan    akan  
menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Itu sebabnya terdapat pepatah yang berbunyi: “Bersatu kita 
teguh dan bercerai kita runtuh.” Hanya saja tak dapat dipungkiri bahwa bekerja sama dengan orang lain 
memiliki kesukaran yang lebih tinggi dibandingkan bekerja seorang diri. Sebab untuk bekerja sama 
dibutuhkan tenggang rasa, upaya untuk menjalin komunikasi dan kerelaan untuk berkorban. Namun 
demikian, di dalam kerja sama akan diperoleh hasil yang lebih besar sebab beban yang tak dapat dipikul 
seorang diri akan dapat terangkat bila hal itu dipikul secara bersama-sama oleh beberapa orang. 

Menurut Anda, apakah yang menjadi penghambat bagi Anda untuk bekerja sama dengan orang lain? 
Apakah yang harus Anda lakukan untuk mengatasinya?

Tuhan,  tolonglah  diriku  agar  senantiasa  hidup  di  dalam  kerendahan  hati dan tidak mengutamakan 
kepentinganku sendiri. Karena kesombongan dan sikap egois itu menjadi penghalang bagi orang untuk hidup 
di dalam kesehatian dengan orang yang lain, sehingga menghalangi mereka dari mengalami berkat-Mu. 
Tolonglah  aku  agar  dapat  menerima orang lain di dalam kekurangan mereka, karena aku menyadari 
Engkaupun bersedia menerima diriku apa adanya. Dengan demikian aku dapat menjadi saluran berkat-Mu 
bagi orang-orang yang ada di sekitarku.

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 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-10-

BACAAN ALKITAB: Pengkhotbah 4:9-12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya kerja sama inilah yang dikemukakan di dalam Pengkhotbah 4. Di situ ditulis bahwa “berdua 
lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik di dalam jerih payah 
mereka.” Kata “jerih payah” ini menunjukkan bahwa bekerja sama dengan orang lain adalah lebih sukar 
dibandingkan bekerja seorang diri. Namun juga ditegaskan bahwa kesukaran tersebut tidaklah sia-sia. 
Sebab  ketika  yang  seorang  jatuh maka orang yang lain akan mengangkatnya. Bila seorang  dapat 
dialahkan maka dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan.  Berarti  di 
dalam  kerja  sama  terdapat  kekuatan  dan  hasil  yang   lebih besar dibandingkan bekerja seorang diri. 

Aku berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan, untuk hari yang hampir berakhir ini. Di dalam segala keadaan 
Engkau senantiasa menyertai dan menuntun hidupku. Tidak pernah Engkau membiarkan aku menghadapi 
kehidupan ini seorang diri, namun di dalam kasih setia-Mu Engkau senantiasa berjalan bersama dengan 
diriku. Aku berterima kasih untuk semua kebaikan dan berkat-Mu yang telah kualami di dalam hidupku. Aku 
menyerahkan  hari-hari  yang  ada  di  hadapanku  ke  dalam  anugerah-Mu.  Aku  percaya  Engkau  telah 
menyediakan hari esok yang indah bagi diriku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku 
berdoa. Amin. 

Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. 
TUHAN, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur 
bagi-Mu. (Mazmur 30:13)

Berkat Allah bukan hanya mengakibatkan kita memperoleh karunia untuk memiliki tetapi juga karunia 
untuk menikmati apa yang kita miliki. Perlu dipahami bahwa terdapat perbedaan di antara kedua 
karunia tersebut. Tidak jarang orang yang walaupun memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah namun 
ia tidak dapat menikmati apa yang dipunyainya. Sebagai contoh, karena tubuhnya sakit-sakitan ia tidak 
dapat menikmati makanan yang lezat. Padahal dengan harta yang dimilikinya sesungguhnya ia mampu 
untuk membeli makanan tersebut. Tetapi apabila Tuhan yang memberkati, bukan saja kita akan dapat 
memiliki, kita juga akan dapat menikmati berkat-berkat-Nya itu.

Menurut Anda, manakah yang lebih penting, karunia memiliki atau karunia menikmati? Mengapa 
demikian?

Tuhan, aku bersyukur karena bukan saja Engkau bersedia memberi kepadaku karunia untuk memiliki 
tetapi juga karunia untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Sehingga dengan demikian aku dapat menjalani 
hidup ini tanpa rasa kuatir, sebab aku tidak akan pernah kekurangan apapun yang baik yang kuperlukan 
bagi hidupku. Aku menyadari bahwa sesungguhnya aku tidak pantas untuk mengalami semuanya itu. 
Namun anugerah-Mu sangat besar sehingga aku yang tidak layak ini telah Engkau berkati secara 
berlimpah-limpah. Dengan demikian aku dapat menyongsong masa depan di dalam sukacita dan damai 
sejahtera.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

20 JUNI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-13-

BACAAN ALKITAB: Pengkhotbah 6:1, 2

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Ironi dari kehidupan orang yang memiliki tetapi tidak dapat menikmati apa yang dimilikinya itulah yang 
dikemukakan di dalam Pengkhotbah 6. Di situ sang pengkhotbah, yaitu raja Salomo mengemukakan 
bahwa ada orang yang dikaruniai kekayaan tetapi tidak dikaruniai kuasa untuk menikmati kekayaannya. 
Malahan orang lainlah yang menikmati kekayaan yang ia miliki. Salomo menyimpulkan bahwa keadaan 
yang dialami oleh orang tadi sebagai suatu penderitaan yang pahit. Itu sebabnya adalah penting bagi 
kita untuk memohon agar Tuhan memberkati kita bukan hanya dengan karunia untuk memiliki tetapi 
juga dengan karunia untuk menikmati berkat-berkat-Nya.

Aku bersyukur karena sepanjang hari ini aku telah menikmati segala kebaikan-Mu. Engkau menyertai 
diriku dengan Roh-Mu. Engkau membimbing diriku dengan �irman-Mu. Dengan penuh kesabaran 
Engkau menuntun diriku dan dengan tangan-Mu yang kuat Engkau membuka jalan bagi hidupku. 
Gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam Engkau ratakan. Sehingga dengan demikian aku dapat 
berjalan di dalam kemenangan sesuai dengan janji-Mu. Aku menyerahkan hari depanku ke dalam kasih 
setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala yang baik, aku berdoa. Amin.



Pada-Mu, TUHAN, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat 
malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. (Mazmur 31:2)

Kasih Kristus yang besarnya melampaui segala akal merupakan dasar yang teguh bagi kehidupan kita. 
Sebagaimana kekokohan suatu bangunan sangat ditentukan oleh kekuatan dari fondasinya, demikianlah 
keteguhan dari hidup kita sangat ditentukan oleh apa yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Apabila 
yang menjadi dasar adalah ketenaran, kekayaan atau kedudukan maka hidup kita akan mudah goyah, 
sebab semua itu tidak abadi. Tetapi tidak demikian halnya dengan kasih Kristus. Kasih-Nya teguh dan 
tidak pernah berubah. Itu sebabnya bila kita mendasarkan hidup kita pada kasih Kristus maka hidup 
kita tak akan dapat digoyahkan oleh tantangan atau kesulitan yang sebesar apapun juga.

Yakinkah Anda bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi Anda? Apakah bukti dari keyakinan Anda 
tersebut?

Tuhan, kasih-Mu menjadi andalan bagi hidupku. Karena kasih-Mu teguh dan tidak pernah berubah untuk 
selama-lamanya. Engkau telah membuktikan kasih-Mu dengan rela mengorbankan diri-Mu sampai mati di 
kayu salib bagi diriku yang sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi. Kasih-Mu yang melampaui segala akal 
itu telah melahirkan diriku ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Dengan mempercayai besarnya 
anugerah-Mu aku meletakkan seluruh hidupku pada pangkuan kasih-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:      Efesus 3       Amsal 20        Pengkhotbah 6-7

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

20 JUNI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-11-

BACAAN ALKITAB: Efesus 3:16-19

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya untuk meletakkan hidup di atas dasar kasih Kristus inilah yang dikemukakan oleh rasul 
Paulus di dalam Efesus 3. Di situ ia menjelaskan bahwa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus 
melampaui  segala  pengetahuan.  Artinya  kasih  Tuhan  tidak  terbatas,  kokoh  dan  abadi untuk 
selama-lamanya.  Sehingga  apabila  hidup  kita  berakar  dan  berdasarkan  pada kasih Allah, maka 
menghadapi tantangan yang sesukar apapun hidup kita tidak akan goyah. Sebab Allah yang mengasihi 
kita tidak akan membiarkan umat-Nya menghadapi kesukaran seorang diri. Bagaikan seorang ayah yang 
mengasihi anaknya demikianlah Tuhan pasti akan membela dan menolong kita.

Dengan berharap pada kasih-Mu aku menyerahkan hidupku hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku 
agar sanggup mengikuti teladan-Mu dalam mengasihi sesamaku. Sebagaimana Engkau telah rela berkorban 
bagi diriku, ajarlah diriku untuk rela melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Sehingga dengan 
demikian hidupku mencerminkan hati-Mu. Sertai dan tuntunlah diriku di sepanjang hari ini. Berkatilah 
semua yang kukerjakan dengan keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang limpah dengan kasih, 
aku berdoa. Amin.

Dengarkanlah suara permohonanku, apabila aku berteriak kepada-Mu 
minta tolong, dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha 
kudus. (Mazmur 28:2)

Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? 
(Amsal 20:6)

Tuhan, aku memuji nama-Mu karena Engkau setia. Kesetiaan-Mu terhadap �irman dan umat-Mu 
tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Bahkan ketika aku bersikap tidak setiapun Engkau 
tetap setia, dan tidak pernah mengingkari kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu itu bagaikan batu karang 
yang teguh dan yang dapat diandalkan. Tolonglah diriku agar mampu mengikuti teladan-Mu, yaitu 
dengan hidup di dalam kesetiaan kepada semua perkataan dan janjiku. Sebab hanya dengan 
demikian barulah aku layak disebut sebagai anak-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

20 JUNI 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-12-

BACAAN ALKITAB: Amsal 20:6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan  yang  mahabaik,  aku  berterima  kasih  karena  di  dalam kasih setia-Mu Engkau selalu 
menyertai  hidupku.  Tidak  pernah  Engkau  meninggalkan  diriku,  dan   tak   pernah   Engkau  
membiarkan aku berjalan  seorang  diri.  Di  dalam  segala  keadaan  kasih setia-Mu tidak pernah 
berubah. Aku memohon penyertaan dan tuntunan-Mu bagi hidupku. Aku menyerahkan waktu yang 
masih tersisa pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang setia, 
aku berdoa. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan
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