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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 
mendekatkan diri Anda kepada Tuhan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IH
IBADAH HARIAN

EDISI 19 - 25 AGUSTUS



PENGAKUAN IMAN RASULI

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

DOA BAPA KAMI

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

1

DOA MEMOHON RAHMAT TUHAN

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

49 Ingatlah �irman yang Kaukatakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah 
membuat aku berharap. 50 Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa 
janji-Mu menghidupkan aku. (Mazmur 119:49, 50)

Sebagaimana  seorang  bapa  yang  mendidik anak-anaknya dengan kasih demi kebaikan mereka, 
demikianlah Allah memperlakukan kita, umat-Nya. Seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya tidak 
akan membiarkan anak-anak tersebut tetap hidup di dalam kesalahan mereka. Jika peringatan secara 
lisan  yang  telah  ia berikan masih juga mereka abaikan maka sang ayah akan mendisiplinkan 
anak-anaknya demi kebaikan mereka. Bila anak-anak itu telah menyadari kesalahan mereka dan 
meninggalkan perilaku yang akan merugikan diri mereka sendiri tersebut, maka dengan penuh kasih 
sang ayah akan menghibur dan mengampuni mereka.

Bagaimana sepatutnya Anda menyikapi didikan Allah terhadap diri Anda? Mengapa demikian?

Ya Tuhan, bagaikan bapa yang sayang kepada anak-anaknya demikianlah Engkau telah mendidik diriku. 
Tak pernah Engkau memiliki maksud yang buruk terhadap umat-Mu. Namun dengan maksud yang baik 
Engkau  mengajar  mereka agar senantiasa menaati �irman-Mu. Oleh karena itu, ampunilah diriku 
apabila  aku  mengabaikan   perintah-perintah-Mu   dan   hidup   menurut   jalanku   sendiri.   Jangan  
menghukum aku di dalam kegemasan-Mu, tetapi bawalah aku kembali ke jalan-jalan-Mu yang benar. 
Pulihkanlah diriku serta baharuilah hidupku di dalam kemurahan-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

25 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-22-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 64:8, 9

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Sikap seorang ayah yang dalam kasih mendidik anak-anaknya itulah yang dilakukan Allah terhadap 
umat-Nya. Hal ini antara lain nampak melalui doa yang dipanjatkan umat Tuhan dan dicatat di dalam 
Yesaya 64. Mereka berkata: “Ya TUHAN, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat 
dosa untuk seterusnya!” Artinya Allah tidak akan meluapkan murka-Nya secara tanpa batas, dan tidak 
akan mengingat dosa-dosa umat-Nya. Bila Ia menghukum maka hal itu bukan untuk memusnahkan 
umat-Nya namun demi kebaikan mereka. Apabila mereka bertobat maka bagaikan seorang bapa yang 
penuh dengan kasih Ia akan mengampuni dan melupakan semua kesalahan mereka.

Bapa yang penuh anugerah, aku berterima kasih untuk waktu yang telah kulewati pada hari ini. Aku 
bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Engkau telah memelihara diriku 
dan tak sekalipun Engkau lalai di dalam mencukupi semua yang kuperlukan di dalam hidupku. Di dalam 
kasih sayang-Mu Engkau telah membentuk diriku agar menjadi semakin serupa dengan hati dan 
pikiran-Mu yang mulia itu. Dengan demikian hidupku menjadi penuh dengan makna dan tidak sia-sia. 
Aku menyerahkan hari depan yang ada di hadapanku ke dalam rahmat-Mu. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.



Sebab telah Kaubuat aku bersukacita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, 
karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. (Mazmur 92:5)

Memang  kita  diselamatkan karena rahmat Allah dan bukan karena perbuatan baik, namun bukan 
berarti  kita tidak perlu melakukan pekerjaan yang baik. Hal ini sama seperti seorang yang dijatuhi 
hukuman  penjara  oleh  karena  kejahatan  yang  ia  lakukan.  Apabila  kemudian ia dibebaskan dari 
hukuman karena menerima grasi dari presiden, hal tersebut ia alami bukan karena kebaikannya namun 
karena kebaikan hati dari sang presiden. Tentu bukan berarti sesudah itu ia boleh melakukan kejahatan 
lagi dan tidak perlu melakukan hal yang baik. Justru sebaliknya, sebagai ungkapan terima kasih atas 
pengampunan yang telah ia terima sekarang yang bersangkutan harus banyak melakukan kebaikan.

Sudahkah Anda sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik? Apakah buktinya?

Tuhan, aku bersyukur karena dengan rahmat-Mu Engkau telah menyelamatkan diriku dari dosa dan 
hukuman dosa. Bukan karena kebaikanku namun karena kebaikan-Mu aku mengalami pembaharuan di 
dalam hidupku. Engkau menghapuskan masa laluku yang kelam dan membentangkan hari depan yang 
baru dan gemilang bagi hidupku. Tolonglah diriku agar aku dapat mensyukuri anugerah-Mu yang besar 
itu bukan hanya dengan kata-kata belaka tetapi juga dengan perbuatan baik yang kulakukan di dalam 
kehidupanku sehari-hari. Sehingga dengan demikian nama-Mu dipermuliakan melalui hidupku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:       Titus 3        Mazmur 49         Yesaya 51-52

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

19 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-2-

BACAAN ALKITAB: Titus 3:4-5, 8

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya melakukan kebaikan sesudah mengalami keselamatan ini diutarakan rasul Paulus di dalam 
Titus 3. Di situ ia menulis bahwa kita diselamatkan “bukan karena perbuatan baik yang telah kita 
lakukan, tetapi karena rahmat-Nya.” Selanjutnya ia menulis: “Agar mereka yang sudah percaya kepada 
Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik.” Hal ini menunjukkan bahwa sesudah 
diselamatkan bukan berarti kita tidak perlu melakukan kebaikan. Kita tetap perlu melakukannya, bukan 
untuk diselamatkan namun sebagai ucapan syukur atas rahmat Allah yang telah menyelamatkan kita 
dari dosa dan hukuman dosa.

Pagi hari ini kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku memohon tuntunan dan 
penyertaan-Mu di sepanjang hari yang akan kulalui. Bimbinglah aku untuk senantiasa berjalan di dalam 
kehendak-Mu. Sertailah diriku dengan Roh-Mu karena hanya dekat dengan Engkau saja hatiku tenang. 
Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Pakailah hidupku menjadi 
saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitarku. Jangan biarkan aku terjerumus ke dalam pencobaan 
dan lepaskanlah aku daripada yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku 
berdoa. Amin.

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

2 Berilah  telinga,  ya  Allah,  kepada  doaku,  janganlah   bersembunyi   terhadap   permohonanku! 
3 Perhatikanlah aku dan jawablah aku! Aku mengembara dan menangis karena cemas, 4 karena 
teriakan musuh, karena aniaya orang fasik; sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan 
dengan geramnya mereka memusuhi aku. (Mazmur 55:2-4)

Tuhan,  Engkau  senantiasa  mendengar  seruan  dan  permohonanku.  Tidak  pernah  Engkau 
mengabaikan kesengsaraanku. Dengan tangan yang selalu siap diulurkan untuk menolong orang 
yang berharap kepada-Mu Engkau menjawab doa-doaku. Engkau membela orang yang benar dan 
yang berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, aku berlindung dan menaruhkan harapanku ke dalam 
tangan-Mu. Jangan biarkan orang yang jahat beria-ria atas diriku. Sebaliknya biarlah orang yang 
benar bersukacita karena kesetiaan-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

25 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-21-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 55:2-4

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku berterima kasih karena Engkau telah berkenan menyertai diriku sampai kepada saat ini. Aku 
percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan diriku namun selalu mendampingi hidupku di 
setiap waktu. Aku memerlukan tuntunan-Mu sebab pengetahuanku terbatas sedangkan Engkau 
adalah pribadi yang mahatahu. Engkau tahu jalan mana yang harus kutempuh di dalam hidupku. 
Pimpinlah aku di jalan-Mu yang benar sehingga hidupku memuliakan nama-Mu. Di dalam nama 
Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih setia, aku berdoa. Amin.



Kiranya  Allah  mengasihani  kita  dan  memberkati  kita,  kiranya  Ia 
menyinari kita dengan wajah-Nya. (Mazmur 67:2)

17 Janganlah  takut, apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, 
18 sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawa serta, kemuliaannya tidak akan 
turun  mengikuti  dia.  21  Manusia,  yang  dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai 
pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. (Mazmur 49:17-18, 21)

Tuhan, Engkau menolong diriku agar hidup di dalam kehidupan yang bermakna dan tidak sia-sia. 
Engkau menyadarkan diriku bahwa harta jasmaniah bersifat sementara dan tidak akan dapat 
kubawa  ke  dalam kehidupan di balik kematian. Oleh sebab itu tolonglah diriku agar dapat 
menaruhkan hal-hal yang kekal sebagai prioritas utama di dalam kehidupanku. Aku berterima 
kasih untuk semua berkat jasmaniah yang kuterima dari pada-Mu. Namun lebih daripada itu, 
berkatilah kehidupan rohaniku dengan kebugaran.

PENGANTAR IBADAH

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

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

19 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-3-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 49:17-18, 21

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini aku memohon tuntunan-Mu atas hidupku. Bawalah diriku untuk senantiasa berjalan 
di jalan-jalan kehidupan dan bukan jalan yang menuju kepada kebinasaan. Berikan kepadaku hati 
yang taat kepada �irman-Mu supaya dengan demikian hidupku senantiasa menyenangkan hati-Mu. 
Karena sesungguhnya persembahan yang berkenan kepada-Mu adalah hati yang menaati 
kehendak-Mu. Kepada-Mu aku berharap, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. 
Amin.

2 Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak 
bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. 3 Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan 
Raja yang besar mengatasi segala allah. (Mazmur 95:2, 3)

Memang kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas, namun sikap hati kitalah yang akan menentukan sebatas 
apa diri kita akan mengalaminya. Hal ini sama seperti orang yang menadahkan sebuah ember yang 
kosong di bawah air terjun. Orang itu akan pulang dengan membawa air sebanyak satu ember. Kalau ia 
menadahkan satu sendok, ia akan pulang dengan membawa air sebanyak satu sendok. Di lain waktu ia 
menadahkan sebuah gelas yang kosong, namun ia pulang tanpa membawa air setetespun. Mengapa? 
Karena gelas itu dalam keadaan tertutup. Masalahnya bukan pada kesanggupan sang air terjun untuk 
mengisi gelas tersebut, tetapi pada keadaan gelas yang ditadahkan di bawahnya.

Apakah yang perlu Anda lakukan agar mengalami kuasa Tuhan yang dapat mengubah hidup Anda? 
Mengapa demikian?

Tuhan, aku percaya kuasa-Mu itu tidak terbatas. Tidak ada perkara yang sukar bagi diri-Mu. Engkau sanggup 
melakukan apapun juga yang Engkau kehendaki dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Semua yang Engkau 
rancangkan bagi diriku selalu baik dan menjadikan hidupku penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Di dalam 
iman kepada-Mu aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau sanggup mengubah 
hidupku dan menjadikannya indah di mata-Mu. Kepada kasih dan kuasa-Mu aku memasrahkan 
harapan-harapan yang ada di dalam hatiku.

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:      Markus 5      Mazmur 55       Yesaya 63-64

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

25 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00
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BACAAN ALKITAB: Markus 5:30-31, 33-34

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Demikian pula halnya kaitan antara sikap hati dengan kuasa Tuhan. Seperti yang ditulis di dalam Markus 
5, sikap hati kita akan menentukan sejauh mana kita akan mengalami kuasa-Nya. Saat itu ada banyak 
orang yang berdesak-desakan dekat Yesus sehingga menyentuh diri-Nya. Namun hanya seorang saja 
yang mengakibatkan tenaga keluar dari diri Yesus, yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan 
selama dua belas tahun. Berbeda dengan orang lain, bila mereka menyentuh Yesus secara tanpa sengaja 
maka perempuan ini menjamah Yesus secara sengaja dan dengan iman. Sikap hati yang penuh iman 
inilah yang mengakibatkan ia mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan dirinya.

Tuhan, aku berterima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepadaku pada hari ini. Aku percaya 
rahmat-Mu selalu baru bagiku di setiap hari. Oleh sebab itu aku menyongsong hari yang baru ini dengan 
penuh sukacita karena aku percaya hari ini kembali aku akan mengalami berkat-berkat-Mu yang indah dalam 
hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalam hidupku dan genapilah rencana-Mu di dalam diriku. Pimpinlah aku 
dengan �irman-Mu. Berkatilah semua yang kukerjakan dengan keberhasilan, dan jadikanlah diriku berkat 
bagi sesamaku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penolongku, aku berdoa. Amin.

Doa Bapa Kami



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

Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, 
seperti  mata  hamba  perempuan  memandang  kepada  tangan nyonyanya, 
demikianlah  mata  kita  memandang  kepada  Tuhan, Allah kita, sampai Ia 
mengasihani kita. (Mazmur 123:2)

Kesetiaan Tuhan kepada rahmat-Nya memungkinkan kita untuk hidup tidak berputus asa di masa yang 
sukar. Di saat kita melewati kesulitan yang sangat berat bukan berarti kita harus hidup berputus asa. 
Sebab kalaupun kemampuan kita tidak memadai untuk mengatasinya sesungguhnya rahmat Allah jauh 
lebih besar dibandingkan kesukaran yang kita hadapi. Bukan itu saja, kesetiaan Allah juga memberi 
jaminan bahwa sebagaimana Ia telah menunjukkan rahmat-Nya bagi kita di masa lampau, di masa 
sekarang maupun yang akan datang Ia pasti akan menolong kita. Sehingga sebaliknya dari berputus asa 
kita tetap dapat hidup di dalam sikap yang penuh dengan pengharapan.

Agar tidak berputus asa, apakah yang perlu Anda ingat ketika sedang menghadapi masa yang sukar? 
Mengapa demikian?

Tuhan, rahmat-Mu bersifat turun-temurun dan kesetiaan-Mu tidak pernah berkesudahan. Apabila 
semua yang ada di dunia ini berubah-ubah dan tak dapat diandalkan, tidak demikian halnya dengan 
kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu tetap untuk selama-lamanya dan senantiasa dapat diandalkan. Kepada 
rahmat dan kesetiaan-Mu itu aku bersandar, dan tak akan pernah aku dikecewakan. Di masa yang 
sesukar bagaimanapun juga aku tetap dapat hidup dengan penuh pengharapan, karena rahmat dan 
kesetiaan-Mu menopang hidupku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

19 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-4-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 51:1-3

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Jaminan Tuhan terhadap rahmat dan kesetiaan-Nya ini Ia utarakan di dalam Yesaya 51. Di situ ditulis 
�irman-Nya kepada bangsa Yehuda yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Ia mengingatkan 
mereka terhadap rahmat-Nya di masa lampau dengan berkata: “Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, 
dan Sara yang melahirkan kamu; ketika Abraham seorang diri, Aku memanggil dia, lalu Aku memberkati 
dan  memperbanyak  dia.” Kemudian Ia menegaskan kesetiaan-Nya dengan berkata: “Sebab Tuhan 
menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya.” Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan 
kepada rahmat-Nya akan memungkinkan umat-Nya untuk hidup tidak berputus asa di masa yang sukar.

Menjelang  akhir  dari   hari   ini   kembali   aku   mengangkat   ucapan   syukurku   kepada-Mu.  Karena 
di sepanjang hari ini Engkau dengan kasih setia-Mu telah menuntun dan menyertai diriku. Tak pernah 
Engkau meninggalkan diriku menghadapi kehidupan ini seorang diri. Melalui �irman dan Roh-Mu 
Engkau senantiasa membimbing dan menyertai diriku. Di dalam penyertaan-Mu aku mengalami damai 
sejahtera dan keberhasilan atas semua jerih lelahku. Aku memohon berkatilah masa depanku dengan 
kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku menyerahkan doaku 
ini. Amin.

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

Hidup yang mulia adalah hidup dengan tujuan untuk mengentas orang lain dari kesengsaraan mereka. 
Jarang orang yang tidak mengenal nama Bunda Teresa. Biarawati yang dihormati oleh banyak orang ini 
dipandang sebagai pribadi yang mulia bukan karena kepandaian, kecantikan ataupun kekayaannya. 
Namun karena dampak yang ia hasilkan dalam hidup orang-orang termiskin di antara orang miskin di 
kota Kalkuta, India. Dengan penuh kasih dan pengabdian ia rela mengulurkan tangan untuk menolong 
mereka yang menderita. Berarti tujuan hidup yang luhur, yaitu hidup dengan membawa manfaat bagi 
orang lain akan mengakibatkan hidup kita menjadi mulia.

Sudah muliakah tujuan hidup Anda? Apakah buktinya?

Tuhan, tolonglah diriku agar aku dapat hidup di dalam kehidupan yang mulia di pemandangan-Mu. Oleh 
karena itu tolonglah diriku untuk senantiasa hidup dengan meneladani kehidupan-Mu yang mulia. 
Engkau  pribadi  yang  mahaagung,  Raja  alam  semesta  yang  penuh  dengan  kuasa,  namun  rela  
merendahkan diri demi mempedulikan manusia yang hina dan sengsara. Tolonglah diriku agar juga 
hidup seperti demikian. Yaitu hidup yang membawa dampak positif bagi orang-orang yang ada di 
sekitarku, dan bersikap peduli kepada mereka yang menderita.

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

24 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-19-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 61:1-3

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kemuliaan seperti itulah yang ada pada kehidupan Kristus sebagaimana yang dinubuatkan di dalam 
Yesaya 61. Di situ dicatat nubuatan Yesaya tentang Kristus dan tujuan dari kedatangan-Nya ke dunia, 
yaitu “untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang 
remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang 
yang terkurung kelepasan dari penjara.” Tujuan diri-Nya untuk mengentas manusia dari penderitaan 
mereka ini merupakan salah satu bukti dari kemuliaan Kristus. Apabila kita sebagai pengikut-Nya hidup 
dengan tujuan yang sama maka kehidupan kita juga akan menjadi mulia.

Kembali aku bersyukur kepada-Mu untuk kemurahan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. 
Hanya  oleh  karena  pertolongan-Mu  aku  sanggup menunaikan tugas dan tanggung jawabku dan 
melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dengan hikmat-Mu Engkau telah mengajar diriku dan 
menuntun hidupku untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Di dalam pemeliharaan-Mu aku 
mengalami  kecukupan dalam semua hal yang baik dan yang kuperlukan bagi hidupku. Di dalam 
perlindungan-Mu aku merasakan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Aku menyerahkan hidupku 
dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku, aku bersyukur 
dan berdoa. Amin.



2 Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, dan untuk menyanyikan 
mazmur bagi nama-Mu, ya Yang Mahatinggi, 3 untuk memberitakan kasih setia-Mu 
di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. (Mazmur 92:2, 3)

Orang  yang  besar  adalah  orang  yang  hidup dengan tujuan yang lebih luas dari hanya sebatas 
kepentingan dirinya sendiri. Pada umumnya orang beranggapan bahwa pribadi yang besar adalah orang 
yang menyandang jabatan yang tinggi. Padahal sesungguhnya tingginya jabatan seseorang belum tentu 
menunjukkan  luhurnya  kualitas  hidup  dari  yang  bersangkutan. Apabila orang hanya mampu 
memikirkan dirinya sendiri, walaupun ia menyandang jabatan yang tinggi, sebenarnya bobot kehidupan 
yang bersangkutan adalah rendah. Sebaliknya apabila orang mampu memikirkan kepentingan orang 
lain, artinya ia hidup tidak dibatasi oleh kepentingannya sendiri, dialah orang yang mulia itu.

Sudahkah Anda termasuk pribadi yang besar? Apakah alasan dari jawaban Anda tersebut?

Tuhan, Engkau pribadi yang mahamulia dan mahakudus, namun telah rela merendahkan diri dan menyapa 
manusia yang hina dengan kasih-Mu. Engkau Pencipta langit dan bumi dan Penguasa dari semua yang ada, 
namun telah rela mengorbankan diri-Mu bagi manusia yang berdosa seperti diriku. Sungguh betapa besar 
kasih dan anugerah-Mu itu. Tolonglah diriku agar dapat meneladani kehidupan-Mu, yaitu dengan rela 
memberikan perhatian kepada sesamaku. Sehingga dengan demikian hidupku mencerminkan hati-Mu dan 
aku dapat hidup lebih luas dari hanya sekadar memikirkan diriku sendiri.

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:      Filemon 1        Mazmur 50         Yesaya 53-54

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

20 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-5-

BACAAN ALKITAB: Filemon 1:9b-12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kualitas hidup yang mulia ini antara lain dapat kita lihat di dalam diri rasul Paulus. Sebagaimana yang 
dicatat di dalam Filemon 1, saat itu ia sudah berusia lanjut dan sedang berada dalam penjara. Di dalam 
keadaan seperti itu Paulus menulis surat kepada Filemon, seorang kenalannya. Bukan untuk meminta 
bantuan bagi dirinya, namun bagi Onesimus, budak dari Filemon yang melarikan diri dari tuannya dan 
yang berjumpa dengan Paulus di dalam penjara. Ia berupaya untuk memperdamaikan Onesimus dengan 
Filemon. Hal ini menunjukkan kualitas dari Paulus. Bobot kehidupan yang nampak dari tujuan hidupnya 
yang yang lebih luas dari hanya sebatas memikirkan kepentingan dirinya sendiri.

Mengawali hari ini kembali aku mengucap syukur kepada-Mu karena kemurahan-Mu yang sangat besar bagi 
hidupku. Sertai dan tuntunlah hidupku di sepanjang hari ini dengan �irman dan Roh Kudus-Mu. Di dalam 
penyertaan-Mu aku merasakan damai sejahtera di semua keadaan. Di dalam tuntunan-Mu aku berjalan 
menurut rencana-Mu, dan hidup memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan aku tersesat namun bawalah diriku 
senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Lindungilah aku daripada yang jahat dan pakailah hidupku 
menjadi saksi-Mu di manapun diriku berada. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku 
berdoa. Amin.

2 Bagi-Mulah  puji-pujian   di   Sion,   ya Allah;   … 3   Engkau   yang  
mendengarkan doa. Kepada-Mulah datang semua yang hidup 
(Mazmur 65:2, 3)

3  Ya   Allah,    selamatkanlah    aku    karena   nama-Mu,   berilah   keadilan   kepadaku    karena  
keperkasaan-Mu!  4  Ya  Allah,  dengarkanlah  doaku,  berilah   telinga   kepada   ucapan   mulutku!  
6 Sesungguhnya, Allah adalah penolongku; Tuhanlah yang menopang aku. (Mazmur 54:3-4, 6)

Pertolonganku datang dari pada-Mu, ya Tuhan, Allah semesta alam. Di saat aku melewati masa 
yang sukar, aku berseru kepada-Mu karena tak pernah Engkau mengabaikan doa-doaku. Engkau 
selalu menolong diriku tepat pada waktunya dan dengan keadilan-Mu Engkau membela diriku 
terhadap orang-orang yang bermaksud buruk kepadaku. Engkaulah Hakim yang adil dan di dalam 
keadilan-Mu aku mendapatkan perlindungan yang kuperlukan. Engkaulah Allah yang setia yang 
selalu menopang hidupku. Kepada-Mu aku berharap.

PENGANTAR IBADAH

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

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

24 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-18-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 54:3-4, 6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini kembali aku mempersembahkan korban syukurku kepada-Mu karena rahmat-Mu 
yang besar atas hidupku. Dengan setia Engkau memegang hidupku dan menolong diriku sehingga 
aku sanggup menunaikan tugas dan tanggung jawabku. Tuhan, bimbinglah diriku agar senantiasa 
hidup  di  dalam  rencana-Mu  yang  indah  dan  sempurna.  Jadikanlah diriku saksi-Mu yang 
memuliakan nama-Mu dan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku. Di dalam nama 
Yesus Kristus, Tuhan dan Penolong hidupku, aku berdoa. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan



Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! 
Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. (Mazmur 8:2)

1 Mazmur Asaf. Yang Mahakuasa, TUHAN Allah, ber�irman dan memanggil bumi, dari terbitnya 
matahari  sampai  kepada  terbenamnya.  2  Dari  Sion,  puncak  keindahan,  Allah tampil bersinar. 
3 Allah   kita  datang  dan tidak akan berdiam diri, di hadapan-Nya api menjilat, sekeliling-Nya 
bertiup badai yang dahsyat. (Mazmur 50:1-3)

Tuhan, Engkaulah Raja alam semesta dan Penguasa dari segala yang ada. Engkau mahamulia dan 
kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau mahaadil dan di dalam keadilan-Mu Engkau senantiasa membela 
umat-Mu terhadap mereka yang berlaku tidak adil. Engkau maha pengasih, itu sebabnya Engkau 
tidak pernah berdiam diri dan membiarkan umat-Mu menghadapi persoalan mereka seorang diri. 
Dengan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan itu Engkau selalu siap mengulurkan tangan untuk 
menolong mereka. Aku bersyukur untuk kemurahan-Mu itu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

20 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-6-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 50:1-3

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, sertailah diriku di dalam setiap peristiwa kehidupan yang kualami di dalam hidupku. 
Berikan hikmat-Mu kepadaku agar aku sanggup membuat keputusan-keputusan yang benar, yaitu 
yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kepadaku hati yang peka agar aku dapat mengenali 
tuntunan-Mu  supaya  dengan  demikian  aku  senantiasa  berjalan   di   dalam   kebenaran-Mu.  
Mampukanlah  diriku  untuk  mengerjakan  tugas  dan  tanggung  jawabku  pada  hari  ini secara 
maksimal. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku, aku berdoa. Amin.

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

Sikap hati seseorang akan menentukan dampak dari �irman Tuhan terhadap hidupnya. Itu sebabnya dua 
orang  yang  datang  beribadah  secara   bersama-sama,   duduk   bersama,   menyanyi   bersama,  
mendengarkan khotbah yang sama, namun pulang dengan tanggapan yang berbeda. Yang seorang 
beranggapan bahwa �irman Tuhan yang ia dengar tadi sangat memberkati dan menguatkan hatinya. 
Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang kedua. Ia merasa tidak memperoleh berkat apapun 
juga dan pulang dengan hati yang hampa. Firman Tuhan yang sama, didengar secara bersama-sama, 
namun membawa dampak yang berbeda. Sikap hati mereka yang berbedalah yang menyebabkannya.

Sudahkah Anda memiliki sikap yang benar terhadap �irman Tuhan? Apakah wujudnya?

Tuhan, dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. 
Bentuklah hatiku agar menjadi lahan yang baik, yaitu hati yang menyambut �irman-Mu dengan iman 
dan ketaatan. Pangkaslah dari dalam hatiku kekuatiran, tipu daya kekayaan dan kebimbangan terhadap 
�irman-Mu. Lembutkan hatiku yang keras, dan anugerahilah diriku dengan hati yang menghargai 
�irman-Mu. Supaya dengan demikian hidupku bukanlah kehidupan yang sia-sia, namun berbuah-buah 
untuk kemuliaan nama-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Markus 4        Mazmur 54        Yesaya 61-62

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

24 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-17-

BACAAN ALKITAB: Markus 4:3-8

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Sikap hati yang berbeda itulah yang digambarkan seperti jenis tanah yang berlain-lainan di dalam 
Markus 4. Benih yang sama yang ditaburkan oleh seorang penabur yang sama mendatangkan hasil yang 
berbeda. Hal tersebut tergantung kepada jenis tanah tempat benih itu jatuh ke atasnya. Apabila benih itu 
jatuh di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu atau tanah yang bersemak duri maka ia tidak akan 
pernah menghasilkan buah. Tetapi kalau benih itu jatuh di tanah yang baik maka ia akan tumbuh dan 
berbuah. Tanah yang baik, yaitu yang menggambarkan hati yang menyambut �irman Tuhan dengan iman 
dan ketaatan, akan mengakibatkan �irman Tuhan yang kita dengar mengubah kehidupan kita.

Aku memohon penyertaan Roh Kudus-Mu atas hidupku di sepanjang hari ini. Oleh pertolongan dan 
tuntunan  Roh-Mu aku akan  sanggup melakukan semua tugas dan tanggung jawabku dengan 
sebaik-baiknya. Berikan kepadaku hikmat agar mampu membuat keputusan-keputusan yang benar dan 
yang  selaras dengan kehendak-Mu. Berkatilah diriku dengan keberhasilan sehingga orang yang 
melihatnya akan memuliakan nama-Mu. Jauhkanlah diriku dari semua pencobaan dan lindungilah aku 
daripada yang jahat. Kepada-Mu aku berharap, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. 
Amin.



2  Ujilah  aku,  ya  Tuhan, dan cobalah aku; selidikilah batinku dan hatiku. 
3 Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu, … (Mazmur 26:2, 3)

Bukan penampilan lahiriah, namun besarnya pengabdian dalam kasihlah yang menentukan bobot 
kepemimpinan seseorang. Sebab pada dasarnya kepemimpinan bukanlah sekadar suatu jabatan, namun 
pengaruh seseorang terhadap diri orang lain. Seorang pemimpin yang baik akan membawa pengaruh 
yang   positif terhadap  orang-orang  di  sekitarnya.  Pengaruh  tersebut bukanlah ditentukan oleh 
penampilan  lahiriah  dari  yang  bersangkutan,  namun  dari  sikap  hatinya.  Bila  ia  hidup  di dalam 
pengabdian oleh karena kasih maka dirinya akan membawa pengaruh yang positif terhadap orang lain. 
Itu sebabnya sikap mengabdi di dalam kasih akan menentukan bobot kepemimpinannya.

Apakah yang sudah Anda teladani dari kehidupan Yesus Kristus? Apakah wujudnya di dalam 
kehidupan Anda?

Tuhan, aku bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak terbatas. Aku manusia yang terbatas namun kasih-Mu 
telah menyanggupkan diriku untuk hidup melampaui keterbatasan diriku. Aku manusia yang lemah 
namun kasih-Mu telah mengangkat diriku sehingga aku mampu untuk hidup tanpa dibatasi oleh 
kelemahan-kelemahanku. Kasih-Mu menyembuhkan hidupku, masa laluku, hatiku dan masa depanku. 
Aku percaya kasih yang telah Engkau buktikan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib itu 
tidak pernah berubah untuk selama-lamanya, dan menyanggupkan diriku untuk menatap hari esok 
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.

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

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

20 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-7-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 53:3-5

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kepemimpinan dengan kualitas yang mulia itu dapat kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana 
yang dinubuatkan tentang diri-Nya di dalam Yesaya 53, Ia rela merendahkan diri-Nya menjadi sama 
dengan manusia. Penampilan lahiriah-Nya sangat sederhana sehingga Yesaya berkata: “Bagi kitapun Dia 
tidak masuk hitungan.” Ia rela menderita sengsara bagi manusia yang berdosa, yaitu mereka yang telah 
memberontak  kepada  Allah.  Dampak dari kehidupan-Nya terlihat dalam nubuatan Yesaya, yaitu 
“ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya.” Pengabdian di dalam 
kasih yang tiada taranya ini menunjukkan mulianya bobot hidup dan kepemimpinan-Nya.

Aku juga bersyukur karena Engkau rela merendahkan diri-Mu, datang ke dunia menjadi sama dengan 
manusia.  Di dalam anugerah-Mu Engkau telah menyelamatkan diriku dan menghapuskan masa 
lampauku  yang   kelam.   Dengan   setia   Engkau   senantiasa   menyertai   diriku   dan  tidak   pernah  
meninggalkan  aku  di  dalam  mengemban   semua   tugas   dan   tanggung   jawabku.   Oleh   karena  
pertolongan-Mu  aku  sanggup  mengerjakan  semuanya  itu,  dan  oleh  berkat-Mu  aku mengalami 
keberhasilan di dalam semua hal yang kukerjakan pada hari ini. Kepada-Mu aku berserah, dan di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan 
�irman-Nya. (Mazmur 130:5)

Tuhan selalu mampu menolong umat-Nya, namun sikap hati kitalah yang menentukan apakah kita akan 
mengalami pertolongan-Nya. Sama seperti adalah tidak sukar bagi air terjun Niagara untuk mengisi 
drum  kosong yang kita taruh di bawahnya. Namun bila tutup drum tersebut tidak kita buka, maka 
seberapa lamapun drum itu berada di bawah air terjun tersebut ia akan tetap saja dalam keadaan yang 
kosong. Demikian pula dengan sikap hati kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai Tuhan dan 
kita melanggar �irman-Nya maka kita sebenarnya sedang menutup hati kita kepada-Nya. Sebagai akibat, 
doa kitapun akan sia-sia dan kita tidak akan mengalami pertolongan-Nya.

Adakah doa-doa Anda kepada Tuhan yang belum juga dijawab-Nya? Bila ada, apakah yang perlu Anda 
lakukan agar doa Anda tidak sia-sia?

Tuhan, aku merendahkan diriku di hadapan-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu selidikilah hatiku. Apabila 
masih  terdapat  niatan,  pikiran  dan  perasaan  di  dalam hatiku yang tidak berkenan kepada-Mu, 
tunjukkanlah semuanya itu kepadaku. Supaya dengan demikian aku mengetahui hal-hal apa yang masih 
harus kubereskan di dalam hidupku. Aku memohon berikan kepadaku kemurahan-Mu. Ampuni dan 
pulihkanlah diriku, ya Tuhan, sehingga hidupku menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu dan 
doa-doaku menjadi dupa yang menyenangkan hati-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

23 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-16-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 59:1, 2

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Allah mengemukakan tentang pentingnya sikap hati ini melalui nabi Yesaya dan dicatat di dalam Yesaya 
59. Di situ Yesaya berkata bahwa “tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan 
pendengaran-Nya tidak kurang tajam untuk mendengar.” Artinya Allah mampu untuk menolong 
umat-Nya. Namun kejahatan dan dosa umat-Nya telah menjadi pemisah antara mereka dengan diri-Nya. 
Sebagai akibat, Allah menyembunyikan diri terhadap umat-Nya dan tidak mendengar doa-doa mereka. 
Hal ini menunjukan bahwa kemampuan Tuhan tidak usah diragukan, namun sikap hati kita kepada-Nya-
lah yang akan menentukan apakah kita akan mengalami pertolongan-Nya.

Aku menyerahkan semua yang telah kukerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku berterima kasih 
karena oleh pertolongan-Mu diriku dapat mengisi hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau telah 
menuntun  diriku  untuk  berjalan  di jalan-jalan-Mu. Dengan rahmat-Mu yang besar Engkau telah 
menjaga diriku dari segala hal yang buruk, termasuk dari segala niat jahat yang dirancangkan orang 
terhadap hidupku. Sungguh Engkaulah sumber pertolonganku. Aku mempercayakan hidupku dan 
menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penolong 
hidupku, aku berdoa. Amin.



1 Ya Tuhan, aku berseru kepada-Mu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada 
suaraku,  waktu  aku  berseru  kepada-Mu!  2  Biarlah  doaku  adalah  bagi-Mu  seperti 
persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada 
waktu petang. (Mazmur 141:1, 2)

Dengan siapa kita bergaul secara karib menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Orang yang hidup 
di  dalam  kebebalan  akan  suka  bergaul  secara  akrab  dengan pribadi yang bebal seperti dirinya. 
Sedangkan pribadi yang bijaksana tidak akan menghabiskan waktunya dalam pergaulan yang karib 
dengan  orang-orang  yang  hidup  di  dalam  kesia-siaan.  Ia  tahu  bahwa  tindakan  tersebut adalah 
membuang-buang  waktunya  yang  berharga  dan  juga  akan merusak kehidupannya. Orang yang 
berhikmat akan memprioritaskan waktunya untuk menjalin relasi yang akrab dengan pribadi yang 
berhati mulia.

Sudahkah Anda bergaul secara karib dengan Allah Bapa? Apakah bukti dari jawaban Anda tersebut?

Tuhan, ajarlah diriku untuk menjadi pribadi yang bijaksana, yaitu dengan memprioritaskan apa yang 
seharusnya aku utamakan. Tolonglah diriku agar aku senantiasa menempatkan relasi dengan diri-Mu 
sebagai hal yang terpenting di dalam hidupku. Aku bersyukur karena di dalam anugerah-Mu Engkau 
yang mahamulia telah rela menjalin relasi dengan diriku, manusia yang hina dan terbatas ini. Sebab 
sesungguhnya  tanpa  anugerah-Mu  aku  tidak  layak  untuk  datang menghadap kepada-Mu, serta 
bersekutu melalui doa dengan diri-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Markus 1        Mazmur 51        Yesaya 55-56

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

21 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-8-

BACAAN ALKITAB: Markus 1:35-38

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Sikap hidup yang bijaksana seperti itulah yang dicontohkan Yesus kepada para pengikut-Nya. 
Sebagaimana yang dicatat di dalam Markus 1, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun, pergi 
keluar ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Sebelum melakukan hal-hal yang lain, terlebih dahulu 
Ia  memberikan  waktu-Nya  untuk   berkomunikasi  dengan Allah Bapa yang mahamulia. Sikap dan 
tindakan yang sama harus kita lakukan di dalam hidup kita. Melaluinya kita membangun kehidupan 
yang mulia di dalam diri kita. Sebab dengan siapa kita bergaul secara karib menunjukkan siapa diri kita 
yang sesungguhnya.

Pagi hari ini kembali aku datang menghadap takhta anugerah-Mu untuk mendapatkan pertolongan-Mu 
tepat pada waktunya. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku menyerahkan waktu yang akan 
kulalui di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kepadaku hikmat-Mu agar aku dapat 
mengenali tuntunan-Mu serta sanggup membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan keinginan 
hati-Mu. Aku percaya oleh karena penyertaan-Mu aku akan mengalami keberhasilan di dalam semua hal 
yang kukerjakan pada hari ini, dan menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhanku yang setia, aku berdoa. Amin.

Aku  berseru  kepada-Mu,  karena  Engkau  menjawab  aku,  ya  Allah; 
sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. 
(Mazmur 17:6)

2 Orang bebal berkata dalam hatinya: "Tidak ada Allah!" Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak 
ada yang berbuat baik. 3 Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia, untuk 
melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. (Mazmur 53:2, 3)

Tuhan, jangan biarkan diriku hidup di dalam kebebalan. Namun tolonglah aku agar hidup sebagai 
orang yang berhikmat, yaitu hidup senantiasa takut kepada-Mu. Sebab apabila orang yang bebal 
tidak   akan  mencari Engkau dan tidak menaati kebenaran �irman-Mu, maka orang yang takut 
kepada-Mu akan hidup dengan menghormati titah-titah-Mu. Sehingga dengan demikian hidupku 
akan menjadi persembahan yang harum dan 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).

23 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-15-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 53:2, 3

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, tolonglah diriku agar mampu mengisi waktuku pada hari ini di dalam kehidupan yang 
bermakna dan tidak sia-sia. Yaitu dengan senantiasa hidup menaati tuntunan-Mu. Karena 
Engkaulah pribadi yang dapat diandalkan dan orang yang berharap kepada-Mu tidak akan pernah 
dikecewakan. Kasih, kesetiaan dan kuasa-Mu menjamin bahwa orang yang berjalan di dalam 
rancangan-Mu akan berjalan menuju ke masa depan yang penuh dengan pengharapan. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.



174 Aku rindu kepada keselamatan dari pada-Mu, ya Tuhan, dan 
Taurat-Mu  menjadi kesukaanku. 175 Biarlah jiwaku hidup, supaya 
memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. 
(Mazmur 119:174, 175)

3 Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah pelanggaranku menurut 
rahmat-Mu yang besar! 4 Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari 
dosaku! 5 Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. 
6 Terhadap  Engkau,  terhadap  Engkau  sajalah  aku telah berdosa dan melakukan apa yang 
Kauanggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. 
(Mazmur 51:3-6)

Bapa sorgawi, Engkau limpah dengan anugerah dan kasih setia. Di dalam anugerah-Mu Engkau 
mengampuni dosa-dosaku, dan di dalam kasih setia-Mu Engkau menerima kembali diriku sebagai 
anak-Mu. Aku menyadari akan keberdosaanku dan banyaknya pelanggaranku terhadap �irman-Mu. 
Aku memohon pengampunan dan kemurahan-Mu yang memulihkan hidupku. Ampunilah aku 
karena telah mendukakan hati-Mu dengan dosa-dosaku. Pulihkanlah hidupku dan tolonglah diriku 
agar senantiasa hidup berkemenangan oleh anugerah-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

21 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-9-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 51:3-6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bapa, berikanlah kepadaku hati yang peka terhadap kebutuhan dari orang-orang yang ada di 
sekitarku. Berikanlah kepadaku mata-Mu agar aku dapat melihat penderitaan dari orang-orang di 
sekelilingku  dengan  kasih  seperti  yang ada pada diri-Mu. Mampukanlah tanganku menjadi 
kepanjangan tangan-Mu yang mengulurkan pertolongan kepada mereka yang memerlukannya. 
Supaya  melalui  hidupku  orang  dapat melihat betapa besar kasih dan kuasa-Mu. Sertai dan 
tuntunlah diriku di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku 
berdoa. Amin.

17 Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada-Mu! 18 Sebab 
Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan; sekiranya kupersembahkan korban bakaran, 
Engkau tidak menyukainya. 19 Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur; hati yang 
patah dan remuk tidak akan Kaupandang hina, ya Allah. (Mazmur 51:17-19)

Bukti dari relasi yang akrab dengan Tuhan adalah ketaatan terhadap �irman-Nya. Keakraban tidak hanya 
diukur  dari  seberapa  sering  kita  bertemu  dengan seseorang,  namun  juga  dari  sejauh  apa   kita  
mempercayai perkataan orang tersebut. Sama halnya bila kita sering bertemu dengan seorang dokter 
yang pandai. Namun bila ternyata nasihat tentang kesehatan yang ia berikan kita abaikan maka hal itu 
menunjukkan bahwa kita tidak mempercayainya. Artinya kita tidak sungguh-sungguh mengenal dirinya 
sehingga kita meragukan nasihatnya. Itu sebabnya keakraban kita dengan seseorang berjalan seiring 
dengan sikap mempercayai dan menaati apa yang dikatakan oleh orang tersebut.

Sudah akrabkah relasi Anda dengan Tuhan? Apakah buktinya?

Ya Tuhan, kehendak-Mu sempurna dan tuntunan-Mu tidak pernah salah. Rancangan-Mu selalu yang 
terbaik bagi diriku. Oleh karena itu ampunilah aku apabila adakalanya aku meragukan janji dan 
�irman-Mu. Teguhkanlah imanku dan berikan kepadaku hati yang lembut serta taat terhadap 
kehendak-Mu. Sebab dengan demikian aku akan semakin bertambah dekat dan akrab dengan diri-Mu. 
Jauhkanlah dari diriku hati yang keras dan bentuklah hatiku agar semakin menjadi serupa dengan 
hati-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Markus 3        Mazmur 53         Yesaya 59-60

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

23 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-14-

BACAAN ALKITAB: Markus 3:32-35

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Demikian pula halnya tentang keakraban kita dengan Tuhan. Di dalam Markus 3 dicatat bahwa Yesus 
berkata kepada orang banyak: “Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, 
dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku.” Dengan berkata seperti itu Yesus mengutarakan bahwa 
orang yang menaati �irman Allah itulah orang yang memiliki relasi yang akrab dengan diri-Nya. 
Sedemikian akrabnya sehingga Ia menyebut orang-orang tersebut sebagai saudara-Nya, bahkan sebagai 
ibu-Nya sendiri. Berarti, semakin kita menaati �irman Tuhan maka kitapun akan semakin bertambah 
akrab dengan diri-Nya.

Mengawali hari ini kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Engkau tidak 
akan pernah meninggalkan diriku. Engkau tidak akan membiarkan aku berjalan seorang diri. Dengan 
tangan-Mu yang kuat Engkau akan menuntun diriku di sepanjang hidupku. Mengingat akan hal itu 
hatiku penuh dengan damai karena Engkau tidak pernah tersesat maupun menyesatkan orang yang 
berharap kepada-Mu. Tuhan, jadikanlah diriku sebagai saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di 
sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku yang setia, aku berdoa. Amin.



Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan 
aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa. 
(Mazmur 108:4)

Memelihara kebugaran rohani, dan bukan hanya jasmani saja, akan menentukan kesehatan hidup kita 
yang seutuhnya. Di dalam realitas banyak orang lebih memperhatikan kehidupan jasmani dibandingkan 
kehidupan    rohaninya.    Seperti   misalnya,  ia   rela   mengabaikan   waktu   untuk   beribadah   dan  
menggunakannya untuk pergi berbelanja dan berwisata. Padahal melalui ibadah kepada Tuhan ia 
memelihara kebugaran rohaninya. Tidaklah mengherankan apabila sikap yang tidak bijak seperti itu 
pada akhirnya akan berdampak terhadap kesehatan hidupnya yang seutuhnya. Secara jasmani bisa saja 
ia tidak berkekurangan, namun kehidupannya tidak sehat alias tidak berbahagia.

Sudah bugarkah kehidupan rohani Anda? Apakah buktinya?

Bapa  yang  maha  pemurah,  aku  berterima  kasih  karena  bukan  saja  Engkau  bersikap  peduli  terhadap 
kehidupan jasmaniku, Engkau juga bersedia memenuhi kebutuhan rohaniku. Dengan anugerah-Mu Engkau 
telah mengampuni dan menyelamatkan hidupku dari kebinasaan. Dengan �irman-Mu Engkau memelihara 
kebugaran rohaniku. Dengan kasih setia-Mu Engkau menjamin masa depanku. Sesungguhnya semua yang 
kuperlukan  di  dalam  hidupku, baik untuk masa kini maupun yang akan datang, telah tersedia secara 
sempurna di dalam 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.

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

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

21 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-10-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 55:2, 3

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Peringatan agar memberikan perhatian terhadap kebugaran rohani ini dikemukakan Allah kepada 
umat-Nya dan dicatat di dalam Yesaya 55. Di situ Ia berkata: “Sendengkanlah telingamu dan datanglah 
kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup!” Dengan berkata seperti itu Ia menjelaskan bahwa 
umat-Nya bukan hanya memerlukan makanan dan minuman yang bersifat jasmaniah, mereka juga 
harus mendengar serta menaati �irman-Nya. Firman Tuhan yang adalah makanan rohaniah yang akan 
membawa berkat dalam kehidupan mereka. Singkat kata, kebugaran hidup kita bukan hanya ditentukan 
oleh kebugaran jasmani namun juga oleh kebugaran rohani kita.

Aku berterima kasih untuk semua hal yang telah kualami pada hari ini. Di dalam kasih setia-Mu Engkau telah 
merangkai semua peristiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi diriku. Melaluinya Engkau membentuk 
hidupku  agar  menjadi  semakin  serupa  dengan  hati-Mu  yang  mulia.   Aku   berterima   kasih   karena  
penyertaan-Mu  di  dalam  hidupku  telah  memberikan  damai sejahtera di dalam jiwaku. Engkau telah 
melindungi diriku dan memberkati semua yang kukerjakan pada hari ini. Aku menyerahkan hidupku dan 
masa depanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. 
Amin.

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

Di dalam segala keadaan, penyertaan Allah akan memungkinkan kita untuk tetap memandang hari esok 
dengan penuh pengharapan. Ketika orang menghadapi persoalan yang sangat besar dan ia menyadari 
bahwa kemampuannya terbatas maka yang bersangkutan akan cenderung berputus asa. Terlebih lagi 
kalau di dalam situasi yang sukar itu tidak ada orang yang mau dan mampu menolong dirinya. Tetapi 
tidak demikian halnya jika ia mengetahui bahwa ia tidak seorang diri dalam menghadapi kesulitan itu. 
Ia sadar bahwa Allah yang kasih dan kuasa-Nya tidak terbatas menyertai dirinya. Di dalam kesadaran 
tersebut ia akan mampu menghadapi hari esoknya dengan tanpa berputus asa.

Apakah yang paling Anda perlukan di dalam menghadapi masa depan? Mengapa demikian?

Tuhan, anugerah-Mu jauh lebih besar daripada segala dosa dan pelanggaranku. Apabila aku datang 
kepada-Mu di dalam penyesalan dan pertobatan Engkau di dalam kasih setia-Mu bersedia memulihkan 
hidupku.  Di  saat   aku   tidak   berdaya   Engkau   menegakkan   kembali   pengharapanku.   Engkau  
menghapuskan  keputusasaan  di  dalam  jiwaku.  Penyertaan-Mu  menyanggupkan diriku untuk 
memandang  hari  esok  dengan  penuh  pengharapan.  Aku  percaya   Engkau   tidak   akan   pernah  
mengingkari janji-Mu dan apapun yang Engkau rencanakan bagi hidupku pasti akan terwujud secara 
sempurna 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

22 AGUSTUS
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-13-

BACAAN ALKITAB: Yesaya 57:15

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Penyertaan-Nya yang memberikan pengharapan inilah yang Allah janjikan kepada umat-Nya seperti 
yang dicatat di dalam Yesaya 57. Kepada bangsa Yehuda yang sedang berada di dalam pembuangan di 
Babel  Allah menegaskan bahwa kuasa dan kasih-Nya tidak terbatas. Kuasa-Nya tidak terbatas, itu 
sebabnya Ia bersemayam di tempat tinggi. Kasih-Nya sangat besar sehingga Ia rela tinggal bersama 
dengan orang remuk hatinya oleh karena penderitaan mereka. Ia bersedia menyertai umat-Nya untuk 
menghidupkan semangat mereka. Janji penyertaan-Nya inilah yang memungkinkan kita untuk tetap 
memandang hari esok dengan penuh pengharapan.

Aku berterima kasih karena Engkau telah menolong, menuntun, menyertai serta melindungi hidupku di 
sepanjang hari ini. Tidak pernah Engkau meninggalkan diriku, namun dengan kasih setia-Mu Engkau 
selalu memegang hidupku dengan tangan-Mu yang kuat dan yang tak pernah mengenal rasa lelah itu. 
Aku menyerahkan semua yang telah kukerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah 
dengan  keberhasilan dan biarlah semuanya itu memuliakan nama-Mu. Aku mempercayakan hari 
depanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku yang setia, aku berdoa. Amin.



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

Kasih yang mulia adalah kasih yang rela meraih orang-orang yang tersisih demi mengubah kehidupan 
mereka. Apabila seorang ayah mengasihi anaknya yang tahu menghormati orang tuanya maka walaupun 
bersifat sejati tetap kasih tersebut merupakan kasih yang bersifat wajar. Tetapi tidak demikian halnya 
bila orang mengasihi dan rela berkorban demi kebaikan dari pribadi yang memusuhi dirinya. Kasih 
dalam pengorbanan tersebut merupakan wujud dari kasih yang di atas rata-rata, dan itulah kasih yang 
mulia. Dengan kata lain, kasih yang mulia adalah kasih yang dibuktikan dalam kerelaan untuk berkorban 
bagi mereka yang sesungguhnya tidak layak untuk dicintai.

Sudahkah Anda hidup di dalam kasih yang mulia? Apakah buktinya?

Tuhan, aku bersyukur karena kasih-Mu yang sangat besar terhadap diriku. Dengan kasih yang melampaui 
kemampuan akalku untuk mencernanya itu Engkau telah mengangkat harkat hidupku. Aku manusia yang 
berdosa dan penuh dengan cacat serta cela, namun Engkau dalam anugerah-Mu telah bersedia memanggil 
dan memilih diriku untuk menjadi anak-Mu. Dari hidup yang sia-sia dan berjalan menuju kepada kebinasaan 
Engkau  telah  membebaskan  diriku  melalui  pengorbanan-Mu.  Ya  Tuhan,  ajarlah  diriku  untuk  hidup 
meneladani kasih-Mu itu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Markus 2       Mazmur 52        Yesaya 57-58

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

22 AGUSTUS
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-11-

BACAAN ALKITAB: Markus 2:14, 15

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kasih yang mulia seperti itulah yang kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Sebagaimana yang dicatat di 
dalam Markus 2, Ia yang mahamulia dan mahakudus rela bergaul dengan para pemungut cukai dan 
orang berdosa. Bahkan Ia memanggil salah seorang pemungut cukai, yang bagi orang Yahudi dipandang 
sebagai pribadi yang sangat berdosa, untuk menjadi murid-Nya. Tindakan-Nya ini merupakan suatu 
pengorbanan. Sebab dengan demikian Ia mengundang resiko untuk disalah mengerti oleh para pemuka 
agama pada masa itu. Di dalam kasih yang mulia, sebagaimana yang nampak melalui pengorbanan-Nya 
itulah Ia meraih manusia yang berdosa untuk memulihkan kehidupan mereka.

Kembali  aku   berterima   kasih   karena   Engkau   memberi   kesempatan   kepadaku   untuk   menikmati  
kemurahan-Mu pada hari ini. Tolonglah diriku agar mampu mengisi hari ini sebagai hari yang penuh dengan 
makna dan tidak sia-sia. Tuntun dan sertailah diriku dengan Roh Kudus-Mu agar aku senantiasa berjalan 
sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan aku terjerumus ke dalam pencobaan, tetapi jadikanlah diriku 
saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini 
dengan keberhasilan, sehingga semuanya itu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku 
yang mulia, aku berdoa. Amin.

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

7 Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya, Ia akan merebut engkau dan mencabut 
engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Sela 8 Maka 
orang-orang  benar  akan  melihatnya  dan  menjadi  takut,  dan  mereka  akan menertawakannya: 
9 "Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan 
kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya!" (Mazmur 52:7-9)

Tuhan, Engkau Pelindung umat-Mu yang dapat diandalkan. Apabila orang-orang yang tidak 
menjadikan diri-Mu sebagai tempat pengungsiannya akan roboh untuk seterusnya, maka orang 
yang bersandar kepada-Mu akan terlindungi dan tetap kokoh untuk selama-lamanya. Apabila 
orang yang berharap kepada kekayaannya akan dikecewakan, tidak demikian halnya dengan 
mereka yang bergantung kepada-Mu. Berbahagialah orang yang menjadikan Engkau sebagai kota 
benteng dan kubu perlindungannya.

PENGANTAR IBADAH

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

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

22 AGUSTUS
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-12-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 52:7-9

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pada siang hari ini aku memasrahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Hanya dekat Engkau saja aku 
mengalami damai sejahtera. Tangan-Mu yang kuat menaungi diriku dan dengan kasih setia-Mu 
Engkau menuntun hidupku. Di dalam penyertaan-Mu aku mengalami berkat, keberhasilan dan 
kehidupan  yang  penuh  makna dan tidak sia-sia. Tuhan, berikan kepadaku kepekaan untuk 
mengenal suara-Mu dan berikan kepadaku hati yang taat kepada �irman-Mu. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

Pengakuan Iman Rasuli
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