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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:	20	–	26	Mei	

	
	
	
Ibadah	 Harian	

	
	
Tujuan	

	
Dengan	melakukan	

	



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

CATATAN:	
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20	MEI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
7	 Dan	 supaya	 aku	 jangan	 meninggikan	 diri	 karena	 penyataan-penyataan	
yang	 luar	 biasa	 itu,	 maka	 aku	 diberi	 suatu	 duri	 di	 dalam	 dagingku,	 yaitu	
seorang	utusan	Iblis	untuk	menggocoh	aku,	supaya	aku	jangan	meninggikan	
diri.	 8	 Tentang	 hal	 itu	 aku	 sudah	 tiga	 kali	 berseru	 kepada	 Tuhan,	 supaya	
utusan	 Iblis	 itu	 mundur	 dari	 padaku.		 9	 Tetapi	 jawab	 Tuhan	
kepadaku:	"Cukuplah	 kasih	 karunia-Ku	 bagimu,	 sebab	 justru	 dalam	
kelemahanlah	 kuasa-Ku	menjadi	 sempurna."	Sebab	 itu	 terlebih	 suka	 aku	
bermegah	atas	kelemahanku,	supaya	kuasa	Kristus	turun	menaungi	aku.	10	
Karena	 itu	 aku	 senang		 dan	 rela	 di	 dalam	 kelemahan,	 di	 dalam	 siksaan,	 di	
dalam	kesukaran,	di	dalam	penganiayaan	dan	kesesakan	oleh	karena	Kristus.	
Sebab	jika	aku	lemah,	maka	aku	kuat.	(2Korintus	12:7-10)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Tidak	 ada	 orang	 yang	 lebih	 lemah	melebihi	 orang	 yang	 congkak,	 dan	 tidak	
ada	 orang	 yang	 kuat	melebihi	 orang	 yang	 rendah	hati.	 Apabila	 orang	 yang	
congkak	akan	cenderung	hidup	di	dalam	sikap	hati	yang	ceroboh.	Di	dalam	
kesombongannya	 ia	 merasa	 kuat	 padahal	 kemampuan	 manusia	 adalah	
terbatas.	 Sebagai	 akibat	 di	 dalam	 kelengahannya	 ia	 akan	 terjerumus	 ke	
dalam	keruntuhan	di	 luar	yang	ia	sangkakan.	Sedangkan	orang	yang	rendah	
hati	akan	senang	untuk	hidup	bergantung	kepada	Tuhan.	Berlainan	dengan	
manusia,	 Tuhan	 adalah	 pribadi	 yang	 kuasa	 dan	 kasih-Nya	 tidak	 terbatas.	
Oleh	sebab	itu	bila	orang	bergantung	kepada-Nya	di	dalam	kerendahan	hati	
maka	 Tuhan	 akan	 menopangnya	 dengan	 tangan-Nya	 yang	 kuat	 dan	 tidak	
pernah	mengenal	lelah	itu.	
	
Topangan	 Tuhan	 bagi	 orang	 yang	 hidup	 di	 dalam	 kerendahan	 hati	 itulah	
yang	dialami	oleh	rasul	Paulus	dalam	hidupnya.	Sebagaimana	yang	ia	tulis	di	
dalam	 2Korintus	 12	 Allah	 mengizinkan	 dirinya	 mengalami	 duri	 di	 dalam	

PENGANTAR	IBADAH	

Kenyangkanlah	kami	di	waktu	pagi	dengan	kasih	
setia-Mu,	 supaya	 kami	 bersorak-sorai	 dan	
bersukacita	semasa	hari-hari	kami.		
(Mazmur	90:14)	
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2

dagingnya,	 yaitu	 kesukaran	 di	 dalam	 hidupnya	 yang	 tidak	 dapat	 ia	 atasi	
sendiri.	 Tujuan	 Tuhan	 adalah	 agar	 dengan	 demikian	 Paulus	 tetap	 hidup	 di	
dalam	kerendahan	hati.	Sikap	hati	yang	mendatangkan	uluran	tangan	Tuhan	
yang	meneguhkan	hidupnya.	Sehingga	Paulus	berkata:	“Jika	aku	lemah,	maka	
aku	kuat.”	Dengan	kata	lain,	tidak	ada	orang	yang	lebih	kuat	melebihi	orang	
yang	rendah	hati,	sebab	Tuhan	akan	meneguhkan	hidup	yang	bersangkutan.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 yang	 seharusnya	 menjadi	 sikap	 Anda	 ketika	 Tuhan	 mengizinkan	
Anda	mengalami	duri	di	dalam	daging	Anda?	Mengapa	begitu?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 adalah	 pribadi	 yang	 rendah	 hati,	 dan	 Engkau	 menentang	
orang	 yang	 congkak	 serta	 mengasihani	 orang	 yang	 rendah	 hatinya.	 Oleh	
sebab	itu	Engkau	mengajar	dan	menjaga	diriku	untuk	tetap	hidup	di	dalam	
kerendahan	hati.	Engkau	mengizinkan	adanya	duri	di	dalam	dagingku,	yaitu	
kesukaran	 yang	 berada	 di	 luar	 kemampuanku	 untuk	 mengatasinya.	
Walaupun	duri	 ini	terasa	sangat	tidak	nyaman	bagi	diriku	namun	aku	yakin	
di	 baliknya	 terdapat	maksud-Mu	 yang	 baik	 bagi	 diriku.	 Karena	melaluinya	
Engkau	 menyadarkan	 aku	 akan	 keterbatasan	 diriku	 dan	 betapa	 besanya	
anugerah-Mu	bagi	hidupku.		
	
Tuhan	yang	limpah	dengan	kasih	setia,	aku	menyerahkan	hidupku	ke	dalam	
tangan-Mu.	 Dengan	 percaya	 bahwa	 kasih	 dan	 kuasa-Mu	 melampaui	
keterbatasan	 diriku	 aku	 memohon	 agar	 Engkau	 berkenan	 menopang	
hidupku.	Sehingga	dengan	demikian	di	dalam	kelemahanku	aku	kuat,	karena	
Engkau	 melalui	 Roh-Mu	 menguatkan	 roh	 dan	 jiwaku.	 Aku	 memohon	
tuntunlah	diriku	di	sepanjang	hari	ini	agar	aku	dapat	berjalan	sesuai	dengan	
kehendak-Mu.	 Mampukan	 diriku	 untuk	 mengerjakan	 tanggung	 jawabku	
secara	maksimal,	dan	 jadikanlah	diriku	berkat	bagi	 lingkunganku.	Di	dalam	
nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	 Sumber	 segala	 anugerah,	 aku	 mengangkat	
doa	dan	ucapan	syukurku.	Amin.	
	

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

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	2Korintus	12	 ¢ 	Mazmur	139	 ¢ 	2Samuel	5-6	
	

2

tentaranya	mencegah	dirinya.	Mereka	berkata:	“Tuan	sama	harganya	dengan	
sepuluh	ribu	orang	daripada	kami.”	Dengan	kata	lain,	apabila	terjadi	hal	yang	
buruk	 terhadap	Daud	maka	hal	 itu	akan	berdampak	sangat	 besar	 terhadap	
seluruh	 pasukan	 yang	 ia	 pimpin.	Oleh	 karena	 itu	 sebagaimana	Daud	harus	
menyadari	 pengaruh	 dari	 hidupnya	 terhadap	 orang-orang	 yang	 ia	 pimpin	
demikian	pulalah	semua	pemimpin	harus	bersikap	waspada	dalam	menjaga	
hidupnya.	 Ia	 perlu	menyadari	 bahwa	 keadaan	dirinya	 akan	mempengaruhi	
kehidupan	dari	orang-orang	yang	ia	pimpin.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Bersifat	 positif	 atau	 negatifkah	 pengaruh	 Anda	 terhadap	 orang-orang	 di	
sekitar	Anda?	Apakah	bukti	dari	jawaban	Anda?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	menempatkan	diriku	untuk	menjadi	 terang	dan	 garam	 bagi	
lingkungan	 di	 sekitarku.	 Entah	 sebagai	 pribadi	 yang	 menjabat	 sebagai	
seorang	 pemimpin	 ataupun	 bukan,	 Engkau	 memanggil	 hidupku	 untuk	
membawa	pengaruh	yang	positif	bagi	orang-orang	di	sekitarku.	Terlebih	lagi	
apabila	 Engkau	 mempercayakan	 tugas	 sebagai	 seorang	 pemimpin	 kepada	
diriku,	 maka	 tanggung	 jawab	 untuk	 membawa	 pengaruh	 yang	 positif	 itu	
adalah	 jauh	 lebih	besar	 lagi.	Tuhan,	 tolonglah	aku	agar	di	dalam	semua	sisi	
kehidupanku	 aku	 dapat	 menjadi	 teladan	 yang	 positif	 bagi	 lingkunganku.	
Sehingga	 dengan	 demikian	 aku	 dapat	 menjadi	 saluran	 berkat-Mu	 dan	
memuliakan	nama-Mu	melalui	hidupku.		
	
Aku	 bersyukur	 untuk	 hari	 yang	 hampir	 berakhir	 ini.	 Tuntunan	 dan	
penyertaan-Mu	 telah	kualami	di	 sepanjang	hari	 ini.	Kehadiran-Mu	di	dalam	
hidupku	telah	menolong	diriku	untuk	sanggup	melewati	segala	keadaan	dan	
mengisi	 kehidupanku	 secara	 bermakna.	 Aku	 menyerahkan	 hari-hari	 yang	
akan	kulalui	di	hadapanku	ke	dalam	anugerah-Mu.	Tolonglah	diriku	agar	aku	
mampu	mengerjakan	 semua	 tugas	 dan	 tanggung	 jawabku	 secara	maksimal,	
sehingga	 dengan	 demikian	 hidupku	 tidaklah	 sia-sia.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	
Kristus,	Tuhan	dan	Sang	Pemimpin	yang	sejati,	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	
14	 Aku	 bersyukur	 kepada-Mu	 oleh	 karena	 kejadianku	 dahsyat	 dan	 ajaib;	
ajaib	apa	yang	Kaubuat,	dan	 jiwaku	benar-benar	menyadarinya.	15	Tulang-
tulangku	 tidak	 terlindung	 bagi-Mu,	 ketika	 aku	 dijadikan	 di	 tempat	 yang	
tersembunyi,	dan	aku	direkam	di	bagian-bagian	bumi	yang	paling	bawah;	16	
mata-Mu	 melihat	 selagi	 aku	 bakal	 anak,	 dan	 dalam	 kitab-Mu	 semuanya	
tertulis	hari-hari	 yang	 akan	 dibentuk,	 sebelum	 ada	 satu	 pun	 dari	 padanya.	
(Mazmur	139:14-16)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 bersyukur	 kepada-Mu	 karena	 Engkau	 memiliki	 rencana	 yang	
mulia	 atas	 hidupku.	 Keberadaanku	 di	 dunia	 ini	 tidaklah	 terjadi	 secara	
kebetulan,	 sebab	 sejak	 aku	 masih	 berada	 di	 dalam	 kandungan	 ibukupun	
mata-Mu	telah	melihat	diriku.	Engkau	merajut	hidupku	dan	menyusun	masa	
depan	yang	indah	bagiku.	Dengan	tangan-Mu	yang	penuh	dengan	kuasa	dan	
kasih	itu	Engkau	membentangkan	hari	esok	bagi	diriku.	Aku	percaya	bahwa	
di	 dalam	 anugerah-Mu	 aku	 akan	 dapat	 menghadapi	 hari-hari	 yang	 ada	 di	
hadapanku	 tanpa	 rasa	 gentar	 maupun	 ragu.	 Sebab	 tidak	 ada	 rencana-Mu	
yang	 gagal.	 Kehendak-Mu	 bagi	 diriku	 pasti	 akan	 terjadi	 secara	 sempurna	
tepat	pada	waktunya.	
	
Aku	 mempercayakan	 hari	 yang	 sedang	 aku	 lalui	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	
Tuntunlah	hidupku,	ya	Tuhan.	Peganglah	diriku	dengan	genggaman	tangan-
Mu	yang	kuat	dan	yang	tidak	akan	pernah	melepaskan	diriku	dari	kasih-Mu	
itu.	 Bawalah	 diriku	 untuk	 senantiasa	 berjalan	 di	 dalam	 kehendak-Mu	 agar	
supaya	 rancangan-rancangan-Mu	 tergenapi	 dengan	 sempurna	 di	 dalam	
hidupku.	 Jauhkanlah	 diriku	 dari	 pencobaan	 dan	 lindungilah	 aku	 daripada	
yang	 jahat.	 Mampukan	 diriku	 untuk	 mengerjakan	 tugasku	 pada	 hari	 ini	 di	
dalam	keberhasilan.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Juruselamatku,	
aku	berdoa.	Amin.	
	

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

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

PENGANTAR	IBADAH	

Ya	 Tuhan,	 bukalah	 bibirku,	 supaya	 mulutku	
memberitakan	puji-pujian	kepada-Mu!		
(Mazmur	51:17)	

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	 Lalu	 Daud	 menyuruh	 tentara	 itu	 maju	 berperang,	 sepertiga	 di	 bawah	
perintah	 Yoab,	 sepertiga	 lagi	 di	 bawah	 perintah	 Abisai,	 anak	 Zeruya,	 adik	
Yoab,	 dan	 sepertiga	 lainnya	 di	 bawah	 perintah	 Itai,	 orang	 Gat	 itu.	 Lalu	
berkatalah	 raja	 kepada	 rakyat:	 "Aku	 juga	 akan	 maju	 berperang	 bersama-
sama	 dengan	 kamu."	 3	 Tetapi	 tentara	 itu	 berkata:	 "Janganlah	 tuanku	maju	
berperang;	 sebab	apabila	kami	 terpaksa	melarikan	diri,	maka	mereka	 tidak	
akan	menghiraukan	 kami;	 bahkan	 sekalipun	mati	 separuh	 dari	 pada	 kami,	
mereka	tidak	akan	menghiraukan	kami;	tetapi	tuanku	sama	harganya	dengan	
sepuluh	 ribu	 orang	 dari	 pada	 kami.	 Sebab	 itu,	 adalah	 lebih	 baik,	 bahwa	
tuanku	bersedia	menolong	kami	dari	kota."	(2Samuel	18:2,	3)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Kepemimpinan	 adalah	 pengaruh,	 itu	 sebabnya	 jatuh	 bangunnya	 seorang	
pemimpin	 akan	 mengakibatkan	 jatuh	 bangunnya	 orang-orang	 yang	 ia	
pimpin.	 Kesalahan	 yang	 dilakukan	 oleh	 seorang	 prajurit	 belum	 tentu	 akan	
berdampak	 terhadap	 seluruh	 barisan	 tentara	 di	 mana	 ia	 bertugas.	 Tetapi	
kekeliruan	 yang	 dibuat	 oleh	 seorang	 komandan	 pasti	 akan	 berakibat	
terhadap	seluruh	pasukan	yang	ia	pimpin.	Oleh	karena	itu	seorang	pemimpin	
harus	 selalu	 bersikap	waspada	 dengan	menjaga	 hidupnya.	 Sebab	 apa	 yang	
terjadi	 atas	 dirinya,	 baik	 yang	 bersifat	 positif	 maupun	 negatif,	 akan	
berdampak	 terhadap	 kehidupan	 dari	 orang-orang	 yang	 berada	 di	 bawah	
kepemimpinannya.		
	
Hal	 ini	 dapat	 dilihat	 dari	 nasihat	 yang	 disampaikan	 kepada	 Daud	
sebagaimana	yang	dicatat	di	dalam	2Samuel	18.	Ketika	Daud	berniat	 untuk	
ikut	 berperang	 bersama-sama	 dengan	 rakyatnya	 dalam	melawan	 Absalom,	

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

PENGANTAR	IBADAH	

1	 Nyanyikanlah	 nyanyian	 baru	 bagi	 TUHAN,	
menyanyilah	 bagi	 TUHAN,	 hai	 segenap	 bumi!	 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	yang	ajaib	
di	antara	segala	suku	bangsa.	(Mazmur	96:1-3)	
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20	MEI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
11	Tiga	bulan	lamanya	tabut	Tuhan	itu	 tinggal	di	rumah	Obed-Edom,	orang	
Gat	 itu,	 dan	 TUHAN	 memberkati	 Obed-Edom	 dan	 seisi	 rumahnya.	 12	
Diberitahukanlah	 kepada	 raja	 Daud,	 demikian:	 "TUHAN	 memberkati	 seisi	
rumah	Obed-Edom	dan	segala	yang	ada	padanya	oleh	karena	tabut	Allah	itu."	
Lalu	Daud	pergi	mengangkut	tabut	Allah	itu	dari	rumah	Obed-Edom	ke	kota	
Daud	dengan	sukacita.	(2Samuel	6:11,	12)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Hidup	yang	disertai	oleh	kehadiran	Tuhan	adalah	hidup	yang	disertai	dengan	
berkat-berkat-Nya.	 Tentu	 bekerja	 dengan	 keras	 adalah	 penting,	 namun	 itu	
saja	tidaklah	cukup.	Di	samping	bekerja	secara	bertanggung	jawab	kita	 juga	
perlu	 mengalami	 penyertaan	 Tuhan.	 Sebab	 kemampuan	 kita	 terbatas,	
sehingga	hanya	dengan	bekerja	keras	saja	tidaklah	terdapat	 jaminan	bahwa	
kita	 pasti	 akan	 mengalami	 keberhasilan.	 Sedangkan	 Tuhan	 adalah	 pribadi	
yang	kasih	dan	kuasa-Nya	tidak	terbatas.	Itu	sebabnya	bila	Ia	menyertai	dan	
hadir	 di	 dalam	 hidup	 kita	 maka	 kita	 akan	 dimampukan-Nya	 untuk	
mengalami	keberhasilan	yang	melampaui	kemampuan	manusiawi	kita	untuk	
mencapainya.	
	
Berkat	di	dalam	penyertaan	Tuhan	itulah	yang	dialami	oleh	Obed-Edom	dan	
seisi	 rumahnya.	Seperti	yang	dicatat	di	dalam	2Samuel	6,	 selama	 tiga	bulan	
tabut	 Allah	 yang	 melambangkan	 kehadiran	 Tuhan	 di	 tengah	 umat-Nya	 itu	
disimpan	 di	 rumah	 Obed-Edom.	 Sebagai	 akibat	 Obed-Edom	 mengalami	
keberhasilan	 yang	melampaui	 biasanya.	 Sedemikian	 besar	 keberhasilan	 itu	
sehingga	 dikabarkan	 kepada	 raja	 Daud	 bahwa	 “Tuhan	 memberkati	 seisi	
rumah	Obed-Edom	dan	segala	yang	ada	padanya	oleh	karena	tabut	Allah	itu.”	
Hal	 ini	menunjukkan	 pentingnya	 kehadiran	Allah	 di	 dalam	kehidupan	 kita.	
Sebab	 bila	 Tuhan	 hadir	 dan	 menyertai	 kita	 maka	 kehidupan	 kita	 akan	
disertai	 dengan	 berkat-berkat-Nya,	 baik	 secara	 jasmani	 maupun	 rohani,	

PENGANTAR	IBADAH	

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

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

BACAAN	ALKITAB	
8	TUHAN	itu	pengasih	dan	penyayang,	panjang	sabar	dan	besar	kasih	setia-Nya.		
9	TUHAN	itu	baik	kepada	semua	orang,	dan	penuh	rahmat	terhadap	segala	yang	
dijadikan-Nya.	 10	 Segala	 yang	 Kaujadikan	 itu	 akan	 bersyukur	 kepada-Mu,	 ya	
TUHAN,	dan	orang-orang	yang	Kaukasihi	akan	memuji	Engkau.	11	Mereka	akan	
mengumumkan	kemuliaan	kerajaan-Mu,	dan	akan	membicarakan	keperkasaan-
Mu,	 12	 untuk	 memberitahukan	 keperkasaan-Mu	 kepada	 anak-anak	 manusia,	
dan	 kemuliaan	 semarak	 kerajaan-Mu.	 13	 Kerajaan-Mu	 ialah	 kerajaan	 segala	
abad,	dan	pemerintahan-Mu	tetap	melalui	segala	keturunan.	TUHAN	setia	dalam	
segala	 perkataan-Nya	 dan	 penuh	 kasih	 setia	 dalam	 segala	 perbuatan-Nya.	 14	
TUHAN	 itu	 penopang	 bagi	 semua	 orang	 yang	 jatuh	 dan	 penegak	 bagi	 semua	
orang	yang	tertunduk.	(Mazmur	145:8-14)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	yang	limpah	dengan	kasih	dan	sayang	kepada	umat-Nya,	aku	bersyukur	
kepada-Mu	untuk	semua	kebaikan-Mu	yang	telah	kualami	di	dalam	hidupku.	
Dengan	 sabar	Engkau	 senantiasa	menuntun	hidupku.	Di	 dalam	kasih	setia-
Mu	yang	 tidak	berkesudahan	Engkau	 tidak	pernah	meninggalkan	diriku.	Di	
dalam	 kedaulatan-Mu	 Engkau	mengatur	 langkah-langkah	 hidupku.	 Engkau	
setia	 kepada	 firman-Mu	 sehingga	 janji-janji-Mu	 dapat	 kuandalkan.	 Dengan	
anugerah-Mu	Engkau	menegakkan	orang	yang	lemah	dan	menopang	mereka	
yang	jatuh.	Tuhan,	Engkau	sungguh	baik.	
	
Aku	 berterima	 kasih	 karena	 Engkau	 memberikan	 kesempatan	 kepadaku	
untuk	hidup	menikmati	semua	kebaikan-Mu	dan	menjadi	saluran	berkat-Mu	
bagi	 orang-orang	 yang	 berada	 di	 lingkunganku.	 Dengan	 demikian	
keberadaanku	 di	 dunia	 ini	 tidaklah	 sia-sia	 namun	 memiliki	 tujuan	 yang	
mulia	 dan	 penuh	 dengan	 makna.	 Aku	 menyerahkan	 semua	 beban	 dalam	
hidupku	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Tolonglah	 aku	 untuk	menjalani	 hidup	 ini	 di	
dalam	 berkat	 dan	 kemenangan-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	
yang	 adalah	 sumber	 segala	 anugerah,	 aku	 mengangkat	 doa	 dan	 ucapan	
syukurku.	Amin.	
	

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

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

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.	(Mazmur	5:2,	3)	
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2

secara	berlimpah-limpah.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 yang	 perlu	 Anda	 lakukan	 agar	 mengalami	 kehadiran	 Allah	 yang	
menyertai	hidup	Anda?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Ya	Allah,	aku	bersyukur	kepada-Mu	karena	Engkau	bersedia	hadir	di	dalam	
hidupku.	 Engkau	 yang	 mahamulia,	 mahaagung,	 dan	 mahakudus	 telah	 rela	
tinggal	di	dalam	diriku	yang	terbatas	dan	hina.	Sungguh	besar	anugerah-Mu	
bagi	 diriku.	 Anugerah	 yang	 telah	 Engkau	 nyatakan	 melalui	 dan	 di	 dalam	
Yesus	 Kristus	 yang	 telah	 datang	 ke	 dunia,	 mengorbankan	 diri-Nya	 sampai	
mati	 di	 kayu	 salib	 untuk	 memperdamaikan	 diriku	 dengan	 diri-Mu.	Melalui	
pengorbanan-Mu	 yang	 mulia	 itu	 Engkau	 telah	 membuka	 jalan	 bagi	 diriku	
untuk	 datang	 kepada-Mu	 dan	 mengalami	 kehadiran	 Roh-Mu	 di	 dalam	
hidupku.	 Kehadiran-Mu	 yang	 membawa	 damai	 sejahtera	 dan	 berkat	 yang	
limpah	bagi	diriku.			
	
Bapa	 surgawi	 yang	 limpah	 dengan	 kasih	 setia,	 aku	memohon	 agar	 Engkau	
menjaga	 hatiku	 di	 dalam	 kekudusan	 dan	 kerendahan	 hati.	 Sebab	 Engkau	
berkenan	 kepada	 mereka	 yang	 menghormati	 kekudusan-Mu	 dan	 Engkau	
dekat	dengan	mereka	yang	remuk	hatinya.	Aku	berterima	kasih	kepada-Mu	
untuk	 hari	 yang	 hampir	 selesai	 ini.	 Di	 sepanjang	 hari	 ini	 Engkau	 telah	
menuntun	 diriku	 untuk	 berjalan	 di	 dalam	 hikmat-Mu	 agar	 supaya	 aku	
mampu	 membuat	 keputusan-keputusan	 yang	 benar	 dan	 yang	 memuliakan	
nama-Mu.	 Aku	menyerahkan	masa	 depanku	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Satu	 hal	
yang	 menjadi	 permohonanku	 kepada-Mu,	 yaitu	 sertailah	 hidupku	 dengan	
Roh-Mu	sampai	kepada	akhirnya.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	yang	
berkenan	menyertai	umat-Nya,	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

menderita	 sakit	 sungguh-sungguh	 ingin	 mengalami	 kesembuhan.	 Dengan	
kata	 lain,	 tidak	 semua	 orang	 yang	 berada	 di	 dalam	 kondisi	 yang	 buruk	
sungguh-sungguh	 berniat	 untuk	 mengalami	 perubahan.	 Hanya	 bila	 yang	
bersangkutan	 bersedia	 untuk	 meninggalkan	 keadaannya	 yang	
memprihatinkan	 tersebut	barulah	ia	akan	bersikap	 terbuka	 terhadap	kuasa	
Tuhan	yang	mengubah	hidupnya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Menurut	 Anda,	 mengapa	 ada	 orang	 yang	 tidak	 memiliki	 niatan	 untuk	
berubah	menjadi	lebih	baik	dalam	hidupnya?	Apakah	yang	diperlukan	untuk	
mengatasi	hal	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	menyadari	bahwa	masih	banyak	hal	 yang	 kurang	dan	 jauh	dari	
sempurna	 di	 dalam	 diriku.	 Sedangkan	 rencana-Mu	masih	 jauh	 lebih	 besar	
dan	lebih	indah	daripada	yang	telah	kualami	di	dalam	hidupku	saat	ini.	Oleh	
karena	 itu	 ubahlah	 hidupku	 agar	 semakin	 lebih	 indah,	 bermakna	 dan	
memuliakan	 nama-Mu.	 Anugerah-Mu	 memungkinkan	 diriku	 untuk	
meninggalkan	 hidup	 yang	 sia-sia	 dan	 mengisi	 hidupku	 dengan	 kehidupan	
yang	sesuai	dengan	rencana-Mu.	Pertolongan-Mu	menyanggupkan	aku	untuk	
bangkit	 dari	 hidup	 yang	 terpuruk	 dan	 meraih	 hari	 depan	 yang	 penuh	
pengharapan	sebagaimana	yang	Engkau	telah	rancangkan	bagi	diriku.		
	
Tuhan,	 teguhkan	 imanku.	 Karena	 bila	 aku	 melangkah	 di	 dalam	 iman	 yaitu	
dengan	menaati	firman-Mu	maka	hal-hal	yang	jauh	lebih	besar	dari	apa	yang	
aku	 sanggup	 pikirkan	 itulah	 yang	 akan	 kualami	 di	 dalam	 hidupku.	 Aku	
percaya	bahwa	mujizat-Mu	masih	tetap	berlangsung	sampai	kepada	hari	ini.	
Karena	kuasa	dan	kasih-Mu	tidak	pernah	berubah	ataupun	berkurang	untuk	
selama-lamanya.	 Aku	 mempercayakan	 hidupku	 hari	 ini	 ke	 dalam	
kemurahan-Mu.	 Mampukan	 diriku	 untuk	 mengisinya	 dengan	 pikiran,	
perkataan	dan	perbuatan	yang	menyenangkan	hati-Mu.	Di	dalam	nama	Yesus	
Kristus,	Tuhan	dan	Juruselamatku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Yohanes	5	 ¢ 	Mazmur	145	 ¢ 	2Samuel	17-18	
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21	MEI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
Ujilah	 dirimu	 sendiri,	 apakah	 kamu	 tetap	 tegak	 di	 dalam	 iman.	 Selidikilah	
dirimu!	Apakah	kamu	 tidak	yakin	akan	dirimu,	bahwa	Kristus	Yesus	ada	di	
dalam	diri	kamu?	Sebab	jika	tidak	demikian,	kamu	tidak	tahan	uji.		
(2Korintus	13:5)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Sebagaimana	 dengan	 kesehatan	 jasmaniah,	 demikian	 pula	 kebugaran	 iman	
perlu	 senantiasa	 diuji.	 Memeriksa	 kesehatan	 ini,	 baik	 secara	 jasmaniah	
maupun	 rohaniah,	 adalah	penting	 sebab	 kebugaran	berubah	dari	waktu	 ke	
waktu.	 Seseorang	 yang	pada	dua	 bulan	 yang	 lalu	 berada	di	 dalam	keadaan	
sehat	 bukan	berarti	 dengan	 sendirinya	pada	hari	 ini	 akan	berada	di	 dalam	
keadaan	 yang	 bugar	 pula.	 Sedangkan	 kebugaran	 sangatlah	 diperlukan.	
Karena	 di	 samping	 akan	 berpengaruh	 terhadap	 produktivitas,	 juga	 akan	
menentukan	kesanggupan	seseorang	dalam	melewati	masa	pancaroba	tanpa	
menjadi	 jatuh	 sakit.	 Itu	 sebabnya	 kebugaran	 rohaniah	 perlulah	 secara	
berkala	diuji	dan	senantiasa	dipelihara.	
	
Pentingnya	 menguji	 iman	 itulah	 yang	 dikemukakan	 oleh	 rasul	 Paulus	 di	
dalam	2Korintus	13.	Melalui	suratnya	itu	ia	mengingatkan	jemaat	di	Korintus	
agar	 mereka	 menguji	 diri	 mereka	 sendiri,	 yaitu	 untuk	 memastikan	 bahwa	
iman	mereka	berada	di	dalam	keadaan	yang	teguh.	Nasihat	ini	menunjukkan	
bahwa	 keteguhan	 iman	 sangatlah	 berkaitan	 dengan	 kebugaran	 rohaniah	
seseorang.	Itu	sebabnya	rasul	Paulus	menulis	bila	orang	tidak	memiliki	iman	
yang	teguh	maka	ia	tidak	akan	tahan	uji.	Dalam	hal	ini	yaitu	tidak	akan	tahan	
terhadap	 ujian	 kehidupan.	 Dengan	 kata	 lain,	 menguji	 diri	 sendiri	 untuk	
memastikan	 kebugaran	 iman	 adalah	 penting	 karena	 hal	 tersebut	
memungkinkan	orang	untuk	senantiasa	hidup	berkemenangan.	
	

PENGANTAR	IBADAH	

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

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

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
5	Di	situ	ada	seorang	yang	sudah	tiga	puluh	delapan	tahun	lamanya	sakit.	6	
Ketika	Yesus	melihat	orang	itu	berbaring	di	situ	dan	karena	Ia	tahu,	bahwa	ia	
telah	 lama	 dalam	 keadaan	 itu,	 berkatalah	 Ia	 kepadanya:	 "Maukah	 engkau	
sembuh?"	7	Jawab	orang	sakit	itu	kepada-Nya:	"Tuhan,	tidak	ada	orang	yang	
menurunkan	 aku	 ke	 dalam	 kolam	 itu	 apabila	 airnya	 mulai	 goncang,	 dan	
sementara	 aku	 menuju	 ke	 kolam	 itu,	 orang	 lain	 sudah	 turun	 mendahului	
aku."	 8	 Kata	 Yesus	 kepadanya:	 "Bangunlah,	 angkatlah	 tilammu	 dan	
berjalanlah."	(Yohanes	5:5-8)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Tanpa	 niatan	 untuk	berubah	 orang	 tidak	 akan	mengalami	 perubahan	 yang	
bersifat	 positif,	 sebab	 kemajuan	 selalu	 berjalan	 seiring	 dengan	 keinginan	
untuk	berubah.	Apabila	 kemerosotan	 akan	 terjadi	 dengan	 sendirinya,	 tidak	
demikianlah	 halnya	 dengan	 kemajuan	 ataupun	 perubahan	 yang	 bersifat	
positif.	 Suatu	 taman	 yang	 indah	 akan	dipenuhi	 oleh	 semak	belukar	 dengan	
sendirinya.	 Namun	 lahan	 yang	 ditumbuhi	 oleh	 semak	 belukar	 tidak	 akan	
berubah	menjadi	 sebuah	 taman	 yang	 indah	 tanpa	upaya	untuk	menatanya.	
Itu	sebabnya	untuk	mengalami	perubahan	dari	kondisi	yang	buruk	menjadi	
keadaan	yang	lebih	baik	diperlukan	kesediaan	dan	tekad	untuk	berubah.		
	
Pentingnya	 keinginan	 untuk	 berubah	 ini	 dapat	 kita	 lihat	 dari	 pertanyaan	
yang	 Yesus	 ajukan	 kepada	 orang	 yang	 telah	 menderita	 sakit	 selama	 tiga	
puluh	delapan	tahun	sebagaimana	yang	dicatat	di	Yohanes	5.	Kepada	orang	
yang	berada	di	pinggir	kolam	Betesda	tersebut	Ia	bertanya:	“Maukah	engkau	
sembuh?”	Pertanyaan	tersebut	menunjukkan	bahwa	tidak	semua	orang	yang	

PENGANTAR	IBADAH	

7	 Dengarlah,	 TUHAN,	 seruan	 yang	 kusampaikan,	
kasihanilah	 aku	 dan	 jawablah	 aku!	 8	 Hatiku	
mengikuti	 firman-Mu:	 "Carilah	 wajah-Ku";	 maka	
wajah-Mu	 kucari,	 ya	 TUHAN.	 9	 Janganlah	
menyembunyikan	wajah-Mu	kepadaku,	 janganlah	
menolak	 hamba-Mu	 ini	 dengan	 murka;	 …	
(Mazmur	27:7-9)	
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PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 yang	 perlu	 Anda	 lakukan	 untuk	 menguji	 keteguhan	 iman	 Anda?	
Sudahkah	Anda	melakukannya	secara	berkala?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Ya	 Tuhan,	 aku	 merendahkan	 diriku	 di	 hadapan-Mu	 dan	 membuka	 hatiku	
terhadap	firman-Mu.	Selidikilah	hatiku	dengan	Roh	Kudus-Mu.	Tunjukkanlah	
kepadaku	apabila	imanku	kepada-Mu	dan	terhadap	firman-Mu	belum	cukup	
teguh.	 Ampunilah	 aku	 apabila	 pikiran,	 niatan,	 perkataan	 dan	 perbuatanku	
tidak	 selaras	 dengan	 perintah-perintah-Mu.	 Tolonglah	 diriku	 agar	 aku	
bertumbuh	di	dalam	iman	sehingga	hidupku	semakin	berkenan	kepada-Mu.		
	
Aku	bersyukur	untuk	hari	yang	baru	 ini.	Di	dalam	 iman	 yang	 terus	Engkau	
baharui	 aku	 akan	 hidup	 secara	 produktif	 dan	 tidak	 akan	 goyah	 oleh	
tantangan	 kehidupan.	 Aku	 menyerahkan	 diriku	 di	 sepanjang	 hari	 ini	 ke	
dalam	tuntunan	dan	penyertaan-Mu.	Berkatilah	semua	yang	kukerjakan	baik	
pada	 hari	 ini	 maupun	 di	 hari-hari	 yang	 ada	 di	 hadapanku.	 Jadikanlah	
semuanya	 itu	 berhasil	 dan	berkenan	 kepada-Mu.	 Permuliakanlah	nama-Mu	
melalui	hidupku.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Sumber	imanku,	
aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	2Korintus	13	 ¢ 	Mazmur	140	 ¢ 	2Samuel	7-8	
	
	

2

	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	karakter	di	dalam	diri	Anda	mencerminkan	sifat-sifat	yang	 luhur	
dari	 seorang	 pengikut	 Kristus?	 Apabila	 belum,	 apakah	 yang	 perlu	 Anda	
lakukan	untuk	memilikinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	tolonglah	aku	agar	dapat	menjadi	saksi-Mu	di	tengah	dunia	ini,	yaitu	
dengan	 hidup	 mencerminkan	 sifat-sifat-Mu	 di	 dalam	 kehidupanku	 sehari-
hari.	Aku	menyadari	bahwa	hidupku	masih	 jauh	dari	 semua	itu.	Oleh	sebab	
itu	 aku	 memerlukan	 anugerah-Mu	 untuk	 membentuk	 diriku	 agar	 menjadi	
semakin	 serupa	 dengan	diri-Mu.	Melalui	 firman	 dan	 Roh-Mu	 tolonglah	 aku	
untuk	 hidup	 semakin	 berkenan	 kepada-Mu.	 Aku	 berterima	 kasih	 karena	
Engkau	 telah	 memakai	 orang-orang	 di	 sekitarku	 untuk	 mengasah	 hatiku	
sehingga	 bagaikan	 permata	 yang	 semakin	 bersinar	 dan	 mencerminkan	
kemuliaan-Mu.	Tuhan,	mampukan	diriku	untuk	menanggung	pembentukan-
Mu	dengan	kerendahan	hati	dan	kesabaran.		
	
Aku	 mempercayakan	 hidupku	 ke	 dalam	 tangan-Mu	 dan	 memohon	 agar	
Engkau	 menjaga	 diriku	 dari	 kesombongan	 yang	 akan	 menjerumuskan	
hidupku	 ke	 dalam	 kejatuhan.	 Kiranya	 Roh-Mu	 selalu	 menolong	 aku	 untuk	
hidup	dalam	 sikap	mawas	diri	 dan	 tidak	 terlena	 oleh	 keadaan	di	 sekitarku.	
Aku	 memohon	 tuntunan-Mu	 di	 sepanjang	 hari	 ini.	 Jauhkan	 aku	 dari	
pencobaan	 dan	 bebaskanlah	 aku	 daripada	 yang	 jahat.	 Sertailah	 aku	 dan	
jadikanlah	semua	yang	kukerjakan	berhasil	serta	menyenangkan	hati-Mu.	Di	
dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 yang	 setia	 dan	 yang	 tidak	 pernah	
mengecewakan	orang	yang	berharap	kepada-Nya,	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	
13	Aku	tahu,	bahwa	TUHAN	akan	memberi	keadilan	kepada	orang	tertindas,	
dan	 membela	 perkara	 orang	 miskin.	 14	 Sungguh,	 orang-orang	 benar	 akan	
memuji	 nama-Mu,	 orang-orang	 yang	 jujur	 akan	 diam	 di	 hadapan-Mu.	
(Mazmur	140:13,	14)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Ya	 Tuhan,	 sekalipun	 tidak	 semua	 orang	 berpihak	 kepada	 mereka	 yang	
miskin	 dan	 lemah	 namun	 Engkau	 selalu	 membela	 mereka	 yang	 tertindas.	
Aku	 bersyukur	 sebab	Engkau	 adil	 dan	 tidak	 akan	membiarkan	 orang	 yang	
tak	 berdaya	 serta	 hidup	 di	 dalam	 kebenaran	 terinjak-injak.	 Kepada	 kasih	
setia	 dan	 rahmat-Mu	 yang	 besar	 itulah	 aku	 bersandar.	 Oleh	 sebab	 itu	 di	
dalam	 segala	 keadaan	 aku	 memuji-muji	 nama-Mu	 dan	 aku	 yakin	 bahwa	
Engkau	berkenan	kepada	orang	yang	hidup	dengan	hati	yang	jujur	dan	lurus	
di	hadapan-Mu.	
	
Aku	 menyerahkan	 diriku	 ke	 dalam	 tangan-Mu,	 ya	 Tuhan,	 dan	 sepenuhnya	
menggantungkan	 hidupku	 pada	 anugerah-Mu.	 Apapun	 yang	 sedang	
kuhadapi	saat	ini	aku	tidak	akan	membiarkan	rasa	kuatir	menguasai	hatiku,	
sebab	 aku	 yakin	 bersama	 dengan	 Engkau	 aku	 dapat	 menanggung	 segala	
perkara	 dan	 melewatinya	 sebagai	 pemenang.	 Engkau	 tidak	 akan	
membiarkan	 aku	 menghadapi	 semua	 pergumulan	 dan	 tantangan	 hidup	
seorang	 diri,	 tetapi	 dengan	 kasih	 setia-Mu	 Engkau	 pasti	 akan	 membela	
diriku.	Ya	Tuhan,	 jadikanlah	diriku	berkat	bagi	orang-orang	di	sekitarku.	Di	
dalam	nama	Yesus	Kristus,	 Tuhan	dan	Pembelaku	yang	 agung,	aku	berdoa.	
Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Lepaskanlah	aku	dan	luputkanlah	aku	oleh	karena	
keadilan-Mu,	sendengkanlah	telinga-Mu	kepadaku	
dan	selamatkanlah	aku!	(Mazmur	71:2)	

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	
5	Apabila	 seseorang	datang	mendekat	untuk	sujud	menyembah	kepadanya,	
maka	 diulurkannyalah	 tangannya,	 dipegangnya	 orang	 itu	 dan	diciumnya.	 6	
Cara	yang	demikianlah	diperbuat	Absalom	kepada	semua	orang	 Israel	yang	
mau	masuk	menghadap	untuk	diadili	perkaranya	oleh	raja,	dan	demikianlah	
Absalom	mencuri	hati	orang-orang	Israel.	(2Samuel	15:5,	6)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Karisma	 yang	 menarik	 tanpa	 karakter	 yang	 luhur	 akan	 menjerumuskan	
orang	 yang	 hidup	 di	 dalamnya	 ke	 dalam	 jurang	 kebinasaan.	 Memang	
karisma,	 seperti	 bakat,	 penampilan	 yang	 menarik	 dan	 kemampuan	 yang	
istimewa	 akan	 membuat	 orang	 lain	 terpukau	 terhadap	 pribadi	 yang	
menyandangnya.	 Namun	 apabila	 semua	 itu	 tidak	 disertai	 dengan	 karakter	
yang	 luhur	 maka	 karisma	 tersebut	 akan	 berbalik	 menjadi	 bumerang	 yang	
mencelakakan	 diri	 yang	 bersangkutan.	 Sebab	 ketidakseimbangan	 antara	
karisma	dan	 karakter	 tersebut	 akan	membuat	orang	 tersebut	menjadi	 lupa	
diri	 sehingga	 pada	 akhirnya	 justru	 ia	 akan	 terjungkal	 jatuh	 ke	 bawah	 oleh	
karena	sanjungan	orang	dan	kesombongan	dirinya.		
	
Hal	 itulah	 yang	 dialami	 oleh	 Absalom	 sebagaimana	 yang	 dicatat	 di	 dalam	
2Samuel	 15.	 Di	 dalam	 karismanya	 yang	 luar	 biasa	 ia	 mencuri	 hati	 orang	
Israel	 dengan	 penampilannya	 yang	 sangat	 menarik	 dan	 perilakunya	 yang	
seakan-akan	 memperhatikan	 orang	 lain	 yang	 berjumpa	 dengan	 dirinya.	
Padahal	 di	 balik	 semuanya	 itu	 tersembunyi	 karakter	 yang	 busuk	
sebagaimana	 yang	 nampak	 di	 dalam	 niatan	 hatinya	 untuk	 merebut	 takhta	
kerajaan	 dari	 ayahnya	 sendiri.	 Alhasil	 ia	 memberontak	 dan	 menista	 Daud	
yang	 adalah	 ayah	 kandungnya	 dan	 yang	 sangat	 mencintai	 dirinya.	
Pemberontakan	yang	di	kemudian	hari	membawa	dirinya	kepada	kebinasaan	
yang	menyayat	hati.	
	

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

PENGANTAR	IBADAH	

TUHAN	 itu	 kekuatanku	 dan	 mazmurku;	 Ia	 telah	
menjadi	keselamatanku.	(Mazmur	118:14)	
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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	
4	 Tetapi	 pada	 malam	 itu	 juga	 datanglah	 firman	 TUHAN	 kepada	 Natan,	
demikian:	5	"Pergilah,	katakanlah	kepada	hamba-Ku	Daud:	Beginilah	firman	
TUHAN:	Masakan	 engkau	 yang	mendirikan	 rumah	bagi-Ku	untuk	Kudiami?	
12	 Apabila	 umurmu	 sudah	 genap	 dan	 engkau	 telah	 mendapat	 perhentian	
bersama-sama	 dengan	 nenek	 moyangmu,	 maka	 Aku	 akan	 membangkitkan	
keturunanmu	 yang	 kemudian,	 anak	 kandungmu,	 dan	 Aku	 akan	
mengokohkan	 kerajaannya.	 13	 Dialah	 yang	 akan	 mendirikan	 rumah	 bagi	
nama-Ku	 dan	 Aku	 akan	 mengokohkan	 takhta	 kerajaannya	 untuk	 selama-
lamanya.	16	Keluarga	dan	kerajaanmu	akan	kokoh	untuk	selama-lamanya	di	
hadapan-Ku,	takhtamu	akan	kokoh	untuk	selama-lamanya."		
(2Samuel	7:4-5,	12-13,	16)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Apabila	 niatan	 untuk	 menyenangkan	 hati	 Tuhan	 saja	 sudah	 mengundang	
penghargaan-Nya	apalagi	bila	niatan	tersebut	diwujudkan	dalam	perbuatan.	
Memang	 tidak	 semua	 niatan	 akan	 selalu	 ditindaklanjuti	 dengan	 tindakan.	
Sebab	 adakalanya	 orang	 hanya	 berniat	 tetapi	 tidak	 bertindak	 untuk	
mewujudkannya.	Hanya	saja	suatu	tindakan	yang	dilakukan	dengan	sengaja	
pastilah	dilatarbelakangi	 dengan	niatan	di	 baliknya.	Oleh	 sebab	 itu,	 apabila	
niatan	 di	 dalam	 hati	 adalah	 sungguh-sungguh	 untuk	 menyenangkan	 hati	
Tuhan	 maka	 bahkan	 sebelum	 hal	 itu	 diwujudkan	 di	 dalam	 tindakanpun	
Tuhan	sudah	menghargai	dan	membalasnya	dengan	berkat-berkat-Nya.		
	
Hal	 itulah	 yang	 dialami	 oleh	 Daud	 sebagaimana	 yang	 dicatat	 di	 dalam	
2Samuel	 7.	 Segera	 sesudah	 yang	 bersangkutan	 memindahkan	 tabut	 Allah	
dari	 rumah	 Obed-Edom	 ke	 kota	 Yerusalem,	 maka	 selanjutnya	 ia	 berniat	
untuk	menempatkannya	di	dalam	suatu	rumah	yang	akan	dibangunnya	bagi	
Allah.	 Walaupun	 Allah	 mencegah	 Daud	 untuk	 mewujudkan	 niatan	 hatinya	
itu,	sebab	Ia	menghendaki	bahwa	anak	dari	Daudlah	yang	akan	membangun	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Ya	 Allah,	 jalan-Mu	 adalah	 kudus!	 Allah	 manakah	
yang	begitu	besar	seperti	Allah	kami?		
(Mazmur	77:14)	

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

BACAAN	ALKITAB	
3	Ya	TUHAN,	apakah	manusia	itu,	sehingga	Engkau	memperhatikannya,	dan	
anak	 manusia,	 sehingga	 Engkau	 memperhitungkannya?	 4	 Manusia	 sama	
seperti	angin,	hari-harinya	seperti	bayang-bayang	yang	lewat.		
(Mazmur	144:3,	4)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	aku	menyadari	bahwa	sesungguhnya	hidupku	sangatlah	terbatas	dan	
tidak	 ada	 artinya	 dibandingkan	 kemahakuasaan-Mu.	 Engkau	 mahamulia,	
agung	dan	perkasa.	 Sedangkan	diriku	 adalah	makhluk	 yang	hina,	 jauh	dari	
sempurna	dan	dalam	keadaan	 tidak	berdaya.	Kalau	terhadap	manusia	yang	
tidak	berarti	ini	Engkau	bersedia	memberikan	perhatian	dengan	rela	datang	
ke	dunia	dan	menanggung	derita	untuk	menebus	hidupku	dari	dosa	semua	
itu	 hanyalah	 karena	 besarnya	 anugerah-Mu.	 Aku	 merendahkan	 diri	 di	
hadapan-Mu,	bersyukur,	dan	menyembah-Mu.		
	
Tuhan,	 di	 dalam	 kesadaran	 akan	 ketidakabadian	 dari	 hidupku,	 yaitu	 yang	
bagaikan	 bayang-bayang	 yang	 lewat	 itu,	 aku	 memohon	 kemurahan-Mu.	
Sertailah	diriku	dan	tuntunlah	hidupku	di	setiap	waktu.	Kiranya	kasih	setia-
Mu	 selalu	 mengawal	 hidupku.	 Tolonglah	 aku	 di	 dalam	 semua	 hal	 yang	
kukerjakan	 dan	 jadikanlah	 diriku	 saluran	 berkat-Mu	 bagi	 orang-orang	 di	
sekitarku.	 Berilah	 kesempatan	 kepadaku	 untuk	 menceritakan	 besarnya	
kemurahan-Mu	yang	 telah	 kualami	 di	 dalam	 hidupku	 kepada	mereka	 yang	
belum	mengenal	 diri-Mu.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	 Tuhan	yang	penuh	
dengan	anugerah,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Mudah-mudahan	 Engkau	 berkenan	 akan	 ucapan	
mulutku	dan	renungan	hatiku,	ya	TUHAN,	gunung	
batuku	dan	penebusku.	(Mazmur	19:15)	
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2

rumah	bagi	diri-Nya,	namun	Allah	tetap	menghargai	niatan	luhur	dari	Daud	
tersebut.	 Penghargaan	 itu	 Ia	 wujudkan	 dengan	 memberkati	 Daud	 beserta	
keluarganya	dan	menjadikan	kerajaan	Daud	kokoh	untuk	selama-lamanya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	Anda	berniat	untuk	menyenangkan	hati	Tuhan?	Bila	sudah,	apakah	
wujud	dari	niatan	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 mengetahui	 isi	 hatiku.	 Tidak	 ada	 apapun	 yang	 dapat	
kusembunyikan	 dari	 mata-Mu.	 Di	 saat	 aku	 berbaring,	 duduk	 maupun	
berjalan,	 Engkau	 mengetahui	 apa	 yang	 menjadi	 pikiran,	 keinginan	 dan	
rancangan	 hatiku.	 Apabila	 ada	 hal-hal	 yang	 tidak	 berkenan	 kepada-Mu	 di	
dalam	niatanku	ingatkanlah	aku	dan	luruskanlah	hatiku.	Sebaliknya,	apabila	
hal	 itu	 sesuai	 dengan	 kehendak-Mu,	 tolonglah	 agar	 aku	 sanggup	
mewujudkannya	 di	 dalam	 hidupku.	 Tuhan,	 jadikanlah	 diriku	 alat-Mu	 yang	
berkenan	kepada-Mu.		
	
Aku	 menyerahkan	 diriku	 ke	 dalam	 anugerah-Mu.	 Kemurahan-Mu	 bagi	
hidupku	 memungkinkan	 aku	 untuk	 memiliki	 masa	 depan	 yang	 baru.	 Aku	
bersyukur	 kepada-Mu	 untuk	 penyertaan	 dan	 pembelaan-Mu	 yang	 telah	
kualami	 di	 sepanjang	 hari	 ini.	 Di	 dalam	 segala	 keadaan	 Engkau	 selalu	
menyertai	 diriku	 dan	 tidak	 pernah	 meninggalkan	 aku.	 Engkau	 mengatur	
setiap	langkah	kakiku	dan	merencanakan	hal	yang	baik	bagi	masa	depanku.	
Aku	menyerahkan	hari-hari	yang	ada	di	hadapanku	ke	dalam	tangan-Mu.	Di	
dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 yang	 tidak	 pernah	 mengecewakan	
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

	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	 Anda	 mengalami	 kebahagiaan	 yang	 sejati	 tersebut?	 Apakah	
buktinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 lebih	daripada	kegembiraan	yang	bersifat	 sesaat	aku	mendambakan	
kebahagiaan	 yang	 abadi.	 Lebih	 daripada	 kenikmatan	 hidup	 yang	 bersifat	
sementara	aku	memohon	kepada-Mu	agar	Engkau	berkenan	menganugerahi	
diriku	 dengan	 kehidupan	 yang	 penuh	 makna.	 Limpahilah	 hidupku	 dengan	
damai	 sejahtera	 yang	 tidak	 akan	 pudar	 oleh	 perubahan	 zaman.	 Aku	
bersyukur	 karena	 Engkau	 rela	 datang	 ke	 dunia	 menjadi	 sama	 dengan	
manusia	 untuk	menebus	 hidupku	 dari	 kesia-siaan	 dan	menyediakan	 hidup	
yang	 kekal.	 Aku	 berterima	 kasih	 untuk	 kebaikan-Mu	 yang	 melampaui	
kemampuan	akalku	untuk	mencernanya	itu.	
	
Aku	menyerahkan	hari	ini	ke	dalam	tangan-Mu.	Aku	berterima	kasih	kepada-
Mu	karena	Engkau	memberikan	kepadaku	hari	yang	baru,	kesempatan	yang	
baru,	dan	kasih	setia-Mu	yang	senantiasa	baru.	Tolonglah	aku	untuk	mampu	
mengisi	hari	ini	bukan	dengan	kesia-siaan,	tetapi	sebagai	waktu	yang	efektif	
dan	memuliakan	nama-Mu.	Untuk	itu	aku	memerlukan	tuntunan	firman-Mu	
dan	penyertaan	dari	Roh	Kudus-Mu.	Tanpa	pertolongan-Mu	aku	 tidak	akan	
mampu	 mengisi	 hari	 ini	 sebagai	 hari	 yang	 menyukakan	 hati-Mu.	 Namun	
bersama	Engkau	aku	akan	melakukan	pekerjaan-pekerjaan	yang	besar	demi	
hormat	dan	keagungan-Mu.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Sumber	
kebahagiaan	yang	sejati,	aku	mengangkat	doa	dan	permohonanku	ini.	Amin.	
	

DOA	BAPA	KAMI:	Silakan	lihat	teks	di	halaman	depan.		
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Yohanes	4	 ¢ 	Mazmur	144	 ¢ 	2Samuel	15-16	
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22	MEI	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
29	Pada	keesokan	harinya	Yohanes	melihat	Yesus	datang	kepadanya	dan	 ia	
berkata:	"Lihatlah	Anak	domba	Allah,	yang	menghapus	dosa	dunia.	30	Dialah	
yang	 kumaksud	 ketika	 kukatakan:	 Kemudian	 dari	 padaku	 akan	 datang	
seorang,	 yang	 telah	 mendahului	 aku,	 sebab	 Dia	 telah	 ada	 sebelum	 aku.	
(Yohanes	1:29,	30)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Bukan	 perbuatan	 baik	 yang	 kita	 lakukan,	 namun	 anugerah	 Allah	 di	 dalam	
pengorbanan	Yesus	Kristuslah	 yang	mampu	menghapuskan	dosa-dosa	 kita.	
Tidak	jarang	orang	berharap	bahwa	dengan	perbuatan	baik	yang	ia	lakukan	
maka	dirinya	akan	mampu	membereskan	dosa-dosanya.	Hal	ini	sama	dengan	
orang	yang	telah	jatuh	bangkrut	dan	berharap	bahwa	dengan	menyicil	seribu	
rupiah	 per	 hari	 maka	 hutangnya	 yang	 sebesar	 seratus	 triliun	 rupiah	 akan	
terlunaskan	 di	 dalam	masa	 hidupnya.	 Suatu	 harapan	 yang	 tak	 masuk	 akal	
dan	 yang	 tidak	 akan	 pernah	 terwujud	 menjadi	 kenyataan.	 Hanya	 apabila	
orang	yang	menghutangi	dirinya	rela	berkorban	dengan	menghapus	hutang-
hutangnya	barulah	orang	tersebut	akan	terbebaskan	dari	ikatan	hutang	yang	
ia	tanggung.		
	
Yohanes	 Pembaptis	 mengutarakan	 hal	 tersebut	 di	 dalam	 Yohanes	 1,	 yaitu	
dengan	menyebut	 Yesus	 sebagai	 Anak	 Domba	 Allah	 yang	menghapus	 dosa	
dunia.	Istilah	Anak	Domba	Allah	yang	ia	utarakan	tersebut	mengacu	kepada	
anak	 domba	 Paskah	 yang	 dikorbankan	 untuk	 membebaskan	 bangsa	 Israel	
dari	maut	yang	dialami	bangsa	Mesir	di	malam	hari	menjelang	bangsa	Israel	
mengalami	 kemerdekaan	 dari	 perbudakan	 di	 Mesir.	 Dengan	 berkata	
demikian	 maka	 Yohanes	 Pembaptis	 mengungkapkan	 siapakah	 diri	 Yesus	
yang	sebenarnya,	yaitu	pribadi	yang	akan	membebaskan	umat	manusia	dari	
dosa-dosa	 mereka	 melalui	 pengorbanan	 diri-Nya.	 Apa	 yang	 tak	 sanggup	

PENGANTAR	IBADAH	

Allahku	 Engkau,	 aku	 hendak	 bersyukur	 kepada-
Mu,	 Allahku,	 aku	 hendak	 meninggikan	 Engkau.	
(Mazmur	118:28)	

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

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
13	Jawab	Yesus	kepadanya:	"Barangsiapa	minum	air	ini,	ia	akan	haus	lagi,	14	
tetapi	barangsiapa	minum	air	yang	akan	Kuberikan	kepadanya,	ia	tidak	akan	
haus	untuk	selama-lamanya.	Sebaliknya	air	yang	akan	Kuberikan	kepadanya,	
akan	 menjadi	 mata	 air	 di	 dalam	 dirinya,	 yang	 terus-menerus	 memancar	
sampai	kepada	hidup	yang	kekal."	(Yohanes	4:13,	14)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Apabila	 kegembiraan	bersifat	 sementara	maka	 kebahagiaan	 yang	diberikan	
Tuhan	bersifat	abadi	dan	 tidak	 tergantung	kepada	 keadaan.	Acapkali	 orang	
tidak	 dapat	 membedakan	 antara	 kegembiraan	 dan	 kebahagiaan	 karena	
sekilas	 keduanya	 nampak	 mirip	 dan	 tak	 berbeda.	 Padahal	 sesungguhnya	
sumber	 dan	 dampak	 dari	 keduanya	 tidaklah	 sama.	 Apabila	 kegembiraan	
bersumber	dari	keadaan	di	sekitar	kita,	sehingga	bersifat	berubah-ubah	serta	
tidak	abadi,	maka	kebahagiaan	adalah	berasal	dari	Tuhan.	Sedangkan	Tuhan	
bersifat	 abadi	 dan	 tidak	 berubah-ubah,	 oleh	 sebab	 itu	 kebahagiaan	 yang	 Ia	
berikan	 bukan	 hanya	 bersifat	 kekal	 tapi	 juga	 tidak	 dapat	 dipengaruhi	 oleh	
keadaan	di	sekitar	kita.		
	
Kebahagiaan	 seperti	 itulah	 yang	 Yesus	 janjikan	 kepada	 perempuan	 dari	
Samaria	seperti	yang	ditulis	di	dalam	Yohanes	4.	Yesus	berkata	apabila	orang	
minum	air	yang	berasal	dari	perigi,	 tempat	di	mana	mereka	berdua	saat	 itu	
sedang	berada,	 ia	akan	haus	kembali.	Tetapi	 tidak	demikian	halnya	dengan	
orang	 yang	 memperoleh	 air	 hidup	 yang	 Ia	 berikan	 kepada	 mereka	 yang	
memohon	kepada-Nya.	Yang	Ia	maksudkan	dengan	air	hidup	tersebut	antara	
lain	 adalah	 kebahagiaan	 sejati	 yang	 Ia	 sediakan	 di	 dalam	 anugerah-Nya.	
Apabila	 orang	 merendahkan	 diri	 dan	 membuka	 hati	 kepada-Nya	 maka	
kebahagiaan	 yang	 sejati	 itulah	 yang	 akan	 mengisi	 hidup	 mereka	 sampai	
selama-lamanya.	
	

PENGANTAR	IBADAH	

Ya	 Allah,	 Engkau	 mengetahui	 kebodohanku,	
kesalahan-kesalahanku	 tidak	 tersembunyi	 bagi-
Mu.	(Mazmur	69:6)	
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2

dilakukan	manusia	telah	dikerjakan	Yesus	dengan	menyerahkan	nyawa-Nya	
di	kayu	salib	bagi	kita.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apabila	perbuatan	baik	Anda	tidak	mampu	menghapuskan	dosa-dosa	Anda,	
masih	perlukah	bagi	Anda	untuk	melakukan	kebaikan?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Aku	 bersyukur	 kepada-Mu,	 ya	 Tuhan,	 karena	 Engkau	 rela	 berkorban	 bagi	
umat	 manusia	 yang	 berdosa.	 Engkau	 rela	 mati	 di	 kayu	 salib	 untuk	
menghapus	 dosa	 dan	 kesalahanku	 yang	 tak	 mungkin	 kuhapus	 dengan	
perbuatan	 baik	 yang	 kulakukan.	 Kerelaan	 oleh	 sebab	 anugerah	 yang	 tidak	
layak	aku	terima	tersebut	telah	membuka	lembaran	yang	baru	bagi	hidupku.	
Tuhan,	aku	ungkapkan	rasa	syukurku	 ini	dengan	perbuatan-perbuatan	baik	
yang	 selaras	 dengan	 firman-Mu.	 Aku	 menyadari	 bahwa	 bila	 aku	 berbuat	
kebaikan	 hal	 itu	 bukanlah	 untuk	 menghapuskan	 dosaku	 tetapi	 sebagai	
ungkapan	rasa	syukurku	atas	pengorbanan-Mu.		
	
Aku	 menyerahkan	 hidupku	 sepanjang	 hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Aku	
meminta	pertolongan-Mu,	ya	Tuhan,	di	dalam	melakukan	segala	aktivitasku.	
Kiranya	 Engkau	 memberikan	 aku	 kemampuan	 untuk	 melakukan	 yang	
terbaik	 dalam	 menjalankan	 tugas	 dan	 tanggung	 jawab	 yang	 Engkau	
percayakan	 kepadaku.	 Dengan	 demikian	 orang-orang	 di	 sekitarku	 akan	
melihat	 penyertaan	 Tuhan	 atas	 hidupku	 sehingga	 mereka	 dapat	 mengenal	
Engkau.	 Di	 dalam	 nama	 yang	 mulia,	 Yesus	 Kristus,	 Tuhanku,	 aku	
memanjatkan	doa	ini.	Amin.	
	

PENGAKUAN	IMAN	RASULI:	Silakan	lihat	teks	di	halaman	depan.		
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Yohanes	1	 ¢ 	Mazmur	141	 ¢ 	2Samuel	9-10	
	
	

2

saudara	 sepupunya	 yang	 cerdik	 namun	 berhati	 licik	 memberi	 nasihat	
kepadanya.	Tanpa	berpikir	panjang	Amnon	mengikuti	nasihat	yang	licik	yang	
diberikan	 kepadanya	 itu	 sehingga	 ia	 melakukan	 perbuatan	 yang	 keji	
terhadap	Tamar.	Perbuatan	yang	di	kemudian	hari	harus	dibayarnya	dengan	
nyawanya	 sendiri.	 Singkat	 kata,	 kita	 tidak	 boleh	 asal	 mengikuti	 nasihat	
orang,	 namun	 harus	 terlebih	 dahulu	 menimbang	 keadaan	 hati	 dari	 yang	
bersangkutan.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 Anda	 memiliki	 sahabat	 yang	 licik	 hatinya	 dan	 yang	 akan	
menjerumuskan	Anda	ke	dalam	malapetaka?	Apabila	ya,	apakah	yang	harus	
Anda	lakukan	sekarang?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 bersyukur	 karena	 oleh	 anugerah-Mu	 maka	 Engkau	 berkenan	
menerima	diriku	untuk	menjadi	 sahabat-Mu.	 Engkaulah	 sahabat	 yang	 tulus	
hati	 dan	 yang	 tersempurna	 dalam	 hidupku.	 Tidak	 pernah	 Engkau	 berniat	
curang	 ataupun	menyeret	 diriku	untuk	berlaku	curang.	 Sebaliknya,	 Engkau	
selalu	 menuntun	 aku	 agar	 hidup	 di	 dalam	 kebenaran,	 sehingga	 dengan	
demikian	hidupku	terhindar	dari	malapetaka,	menjadi	berkat	bagi	sesamaku	
dan	menjadi	saksi-Mu	yang	memuliakan	nama-Mu	di	lingkunganku.		
	
Tuhan,	 berikan	 kepadaku	 hikmat	 agar	 aku	 dapat	 membedakan	 antara	
sahabat	 yang	 tulus	 dengan	 mereka	 yang	 licik	 hatinya.	 Tolonglah	 aku	 agar	
mampu	 bersikap	 tegas	 dan	 tidak	 membiarkan	 hidupku	 terpengaruh	 oleh	
kelicikan	dari	orang-orang	yang	kujumpai	di	dalam	kehidupanku	sehari-hari.	
Jagalah	hidupku	dan	jauhkanlah	aku	daripada	yang	jahat.	Aku	menyerahkan	
semua	 yang	 telah	 kukerjakan	 pada	 hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Aku	 juga	
memasrahkan	masa	depanku	ke	dalam	anugerah-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).		
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WAKTU	TEDUH	
Meneduhkan,	menenangkan,	dan	memusatkan	hati	kepada	Tuhan	(1	menit).	

BACAAN	ALKITAB	
3	 Awasilah	 mulutku,	 ya	 TUHAN,	 berjagalah	 pada	 pintu	 bibirku!	 4	 Jangan	
condongkan	 hatiku	 kepada	 yang	 jahat,	 untuk	 melakukan	 perbuatan-
perbuatan	 yang	 fasik	 bersama-sama	 dengan	 orang-orang	 yang	 melakukan	
kejahatan;	dan	jangan	aku	mengecap	sedap-sedapan	mereka.		
(Mazmur	141:3,	4)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	Engkau	adalah	pribadi	yang	benar	dan	Engkau	menginginkan	umat-
Mu	 hidup	 di	 dalam	 kebenaran.	 Tolonglah	 aku	 untuk	 mampu	 hidup	 sesuai	
dengan	 kebenaran	 firman-Mu,	 baik	 di	 dalam	 pikiran,	 perkataan	 dan	
perbuatanku	 sehari-hari.	 Di	 tengah-tengah	 dunia	 yang	 bengkok	 tolonglah	
aku	agar	dapat	hidup	menjadi	terang,	dan	tidak	terpengaruh	oleh	lingkungan	
di	 sekitarku.	 Sehingga	 dengan	 demikian	 aku	 dapat	 menjadi	 garam	 yang	
mengasinkan	sekelilingku.		
	
Engkaulah	 kota	 bentengku	 dan	 perlindunganku,	 ya	 Tuhan.	 Aku	 memohon	
supaya	Engkau	melindungi	 dan	menjagai	 aku	di	manapun	diriku	 berada	di	
sepanjang	hari	 ini.	Luputkan	aku	dari	segala	 jerat	dan	rencana	orang-orang	
yang	 berniat	 jahat	 terhadap	 diriku.	 Berikanlah	 kepadaku	 hikmat	 untuk	
mampu	membedakan	 antara	 yang	benar	dengan	 yang	 jahat.	Hanya	dengan	
demikian	 barulah	 aku	 akan	 dapat	 hidup	 di	 dalam	 kebenaran-Mu	 dan	
memuliakan	 nama-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	
Pelindungku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

25	 Ya	 TUHAN,	 berilah	 kiranya	 keselamatan!	 Ya	
TUHAN,	 berilah	 kiranya	 kemujuran!	 26	
Diberkatilah	dia	yang	datang	dalam	nama	TUHAN!	
Kami	 memberkati	 kamu	 dari	 dalam	 rumah	
TUHAN.	(Mazmur	118:25,	26)	

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

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
5	Lalu	berkatalah	Yonadab	kepadanya:	"Berbaringlah	di	tempat	tidurmu	dan	
berbuat	 pura-pura	 sakit.	 Apabila	 ayahmu	 datang	 menengok	 engkau,	 maka	
haruslah	 engkau	 berkata	 kepadanya:	 Izinkanlah	 adikku	 Tamar	 datang	
memberi	 aku	 makan.	 Apabila	 ia	 menyediakan	 makanan	 di	 depan	 mataku,	
sehingga	 aku	 dapat	 melihatnya,	 maka	 aku	 akan	 memakannya	 dari	
tangannya."	6	Sesudah	itu	berbaringlah	Amnon	dan	berbuat	pura-pura	sakit.	
Ketika	raja	datang	menengok	dia,	berkatalah	Amnon	kepada	raja:	"Izinkanlah	
adikku	Tamar	datang	membuat	barang	dua	kue	di	depan	mataku,	supaya	aku	
memakannya	dari	tangannya."	(2Samuel	13:5,	6)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Sebagaimana	 sumber	 yang	 bersih	 akan	 memancarkan	 air	 yang	 jernih	
demikianlah	 kita	 hanya	 dapat	mengharapkan	 nasihat	 yang	 baik	 dari	 orang	
yang	 tulus	 hatinya.	 Karena	 pada	 dasarnya	 orang	 yang	 berhati	 licik	 akan	
memberikan	 nasihat	 yang	 licik.	 Sehingga	 bila	 kita	 menuruti	 perkataan	
mereka	maka	kitapun	akan	terlibat	di	dalam	perbuatan-perbuatan	yang	licik	
seperti	yang	mereka	lakukan.	Sebaliknya,	orang	yang	tulus	hati,	yaitu	karena	
hidup	 takut	 kepada	 Tuhan,	 akan	 membimbing	 kita	 di	 jalan	 yang	 lurus.	
Sebagai	 akibat,	 bila	 kita	 mengikuti	 nasihat	 yang	 mereka	 berikan	 maka	
kitapun	 akan	 hidup	 dan	 berjalan	 di	 dalam	 kebenaran.	 Dengan	 kata	 lain,	
siapakah	yang	menjadi	sahabat	kita	demikianlah	kita	nanti	jadinya.		
	
Prinsip	 ini	 dapat	 kita	 lihat	 di	 dalam	 hidup	 Amnon,	 anak	 raja	 Daud.	
Sebagaimana	yang	diriwayatkan	di	dalam	2Samuel	13,	 ia	jatuh	cinta	kepada	
adik	tirinya	sendiri,	 yaitu	Tamar.	Karena	ia	 tahu	bahwa	 tidak	mungkin	bagi	
dirinya	untuk	menikahi	adik	tirinya	tersebut	maka	iapun	berpura-pura	jatuh	
sakit.	Melihat	 keadaannya	 yang	merana,	 Yonadab	 yang	 adalah	 sahabat	 dan	

PENGANTAR	IBADAH	

16	 Punya-Mulah	 siang,	 punya-Mulah	 juga	 malam.	
Engkaulah	 yang	 menaruh	 benda	 penerang	 dan	
matahari.	 17	 Engkaulah	 yang	 menetapkan	 segala	
batas	 bumi,	 musim	 kemarau	 dan	 musim	 hujan	
Engkaulah	yang	membuat-Nya.	(Mazmur	74:16,	17)	
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22	MEI	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
3	 Berkatalah	 pemuka-pemuka	 bani	 Amon	 itu	 kepada	 Hanun,	 tuan	mereka:	
"Apakah	menurut	anggapanmu	Daud	hendak	menghormati	ayahmu,	karena	
ia	 telah	mengutus	 kepadamu	orang-orang	yang	menyampaikan	pesan	 turut	
berdukacita?	 Bukankah	 dengan	 maksud	 untuk	 menyelidik	 kota	 ini,	 untuk	
mengintainya	 dan	 menghancurkannya	 maka	 Daud	 mengutus	 pegawai-
pegawainya	 itu	 kepadamu?"	 4	 Lalu	Hanun	menyuruh	menangkap	pegawai-
pegawai	Daud	 itu,	disuruhnya	mencukur	setengah	dari	 janggut	mereka	dan	
memotong	 pakaian	 mereka	 pada	 bagian	 tengah	 sampai	 pantat	 mereka,	
kemudian	dilepasnya	mereka.	(2Samuel	10:3,	4)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Tergesa-gesa	 bertindak	 berdasarkan	 praduga	 tanpa	 memeriksa	
kebenarannya	 terlebih	 dahulu	 akan	 menjerumuskan	 kita	 ke	 dalam	
malapetaka.	 Memang	 adalah	 tidak	 mudah	 bagi	 orang	 untuk	 hidup	 sama	
sekali	tanpa	berpraduga.	Setiap	kali	kita	melihat	seseorang	berbuat	sesuatu	
pada	 umumnya	 di	 dalam	 hati	 kita	 muncul	 praduga	 dengan	 mengira-ngira	
niatan	hati	yang	bersangkutan	di	balik	tindakan	yang	ia	lakukan.	Namun	kita	
perlu	menyadari	bahwa	praduga	 tersebut	 tidaklah	selalu	benar.	Oleh	sebab	
itu	sebelum	bertindak	atas	dasar	praduga	 tersebut	seyogianya	kita	 terlebih	
dahulu	memeriksa	kebenarannya.	Supaya	dengan	demikian	 kita	 tidak	 salah	
bertindak	dan	yang	pada	gilirannya	akan	mendatangkan	kerugian	yang	besar	
dalam	hidup	kita.		
	
Hal	 itulah	yang	dialami	oleh	bani	Amon	sebagaimana	yang	dicatat	di	dalam	
2Samuel	 10.	 Niatan	 baik	 Daud	 dengan	 menyuruh	 para	 pegawainya	 untuk	
pergi	ke	negeri	mereka	guna	menyampaikan	pesan	turut	berdukacita	karena	
kematian	 raja	 bani	 Amon	 telah	 mereka	 tanggapi	 secara	 keliru.	 Mereka	
berpraduga	 bahwa	 Daud	 memiliki	 niatan	 yang	 buruk	 terhadap	 mereka.	
Tanpa	 terlebih	 dahulu	 memeriksa	 kebenaran	 dari	 praduga	 tersebut,	 para	

PENGANTAR	IBADAH	

Sinarilah	 hamba-Mu	 dengan	 wajah-Mu,	 dan	
ajarkanlah	 ketetapan-ketetapan-Mu	 kepadaku.	
(Mazmur	119:135)	

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

BACAAN	ALKITAB	
Perdengarkanlah	kasih	setia-Mu	kepadaku	pada	waktu	pagi,	 sebab	kepada-
Mulah	 aku	percaya!	Beritahukanlah	 aku	 jalan	 yang	harus	 kutempuh,	 sebab	
kepada-Mulah	kuangkat	jiwaku.	(Mazmur	143:8)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan	 yang	 baik,	 sungguh	 aku	 berterima	 kasih	 kepada-Mu	 karena	 Engkau	
menunjukkan	 kasih	 setia-Mu	kepadaku	di	 setiap	 saat.	Mulai	 dari	 sejak	 aku	
bangun	dari	tidurku	di	pagi	hari	sampai	malam	hari	ketika	aku	berbaring	di	
dalam	 istirahatku	 aku	 merasakan	 kebaikan-kebaikan-Mu.	 Di	 dalam	 kasih	
setia-Mu	 itu	 Engkau	 memberitahukan	 kepadaku	 jalan	 mana	 yang	 harus	
kupilih	 dan	 langkah	 mana	 yang	 harus	 kuambil	 di	 dalam	 hidupku.	 Tidak	
pernah	 Engkau	 membawa	 diriku	 ke	 jalan	 yang	 salah	 tetapi	 Engkau	
senantiasa	 membimbing	 diriku	 di	 jalan	 yang	 benar.	 Tuhan,	 kepada-Mu	
kuangkat	jiwaku.		
	
Kembali	 aku	 memohon	 penyertaan-Mu	 di	 dalam	 hidupku.	 Sebab	 tanpa	
tuntunan-Mu	 aku	 akan	 tersesat	 dan	 tanpa	 pertolongan-Mu	 aku	 tak	 akan	
sanggup	 mengatasi	 rintangan-rintangan	 yang	 menghadang	 hidupku.	
Sebaliknya,	 apabila	 aku	 berjalan	 bersama	 dengan	 diri-Mu	 maka	 aku	 akan	
sanggup	 melakukan	 perkara-perkara	 yang	 jauh	 lebih	 besar	 dan	 yang	
melampaui	keterbatasan	diriku.	Tolonglah	diriku	di	dalam	semua	tugas	dan	
tanggung	jawabku,	dan	jadikan	aku	berkat	bagi	orang-orang	di	sekitarku.	Di	
dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 yang	 limpah	 dengan	 kasih	 setia,	 aku	
berharap	dan	berdoa.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Kiranya	bangsa-bangsa	bersyukur	kepada-Mu,	 ya	
Allah;	 kiranya	 bangsa-bangsa	 semuanya	
bersyukur	kepada-Mu.	(Mazmur	67:4)	
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2

pemuka	 bani	 Amon	 dan	 Hanun,	 raja	 mereka	 yang	 baru,	 telah	 bertindak	
mempermalukan	utusan	raja	Daud.	Suatu	 tindakan	 tergesa-gesa	yang	harus	
mereka	 bayar	 dengan	 harga	 yang	 mahal.	 Oleh	 karena	 itu,	 kita	 tidak	 boleh	
bertindak	 semata-mata	 hanya	 berdasarkan	 pada	 praduga	 yang	 belum	 diuji	
kebenarannya.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Mengapa	 seseorang	 tergesa-gesa	 bertindak	 berdasarkan	 praduga	 yang	
belum	diuji	kebenarannya?	Bagaimana	cara	mengatasinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 kesombongan	 dan	 kecerobohan	 yang	 ada	 di	 dalam	 diriku	
mengakibatkan	acapkali	aku	bertindak	hanya	berdasarkan	praduga	yang	ada	
pada	diriku.	Tolonglah	aku,	ya	Tuhan,	agar	diriku	dapat	senantiasa	hidup	di	
dalam	kerendahan	hati	 karena	menyandarkan	diri	 kepada	hikmat-Mu.	 Juga	
mampukan	 aku	 untuk	 hidup	 mengendalikan	 diri	 sehingga	 aku	 tidak	
bertindak	 sembrono	 tanpa	 memperhitungkan	 akibat	 dari	 perilakuku.	
Anugerahi	aku	hikmat-Mu	sehingga	aku	dapat	membedakan	antara	praduga	
yang	 salah	 dengan	 yang	 benar.	 Supaya	 dengan	 demikian	 setiap	 keputusan	
dan	 tindakan	yang	kuambil	 berkenan	 kepada-Mu,	 luput	dari	kesalahan	dan	
menyenangkan	hati-Mu.	Tuntunlah	diriku	di	jalan-jalan-Mu	yang	benar	itu.		
	
Aku	memasrahkan	hidupku	ke	dalam	tangan-Mu.	Aku	sadar	tanpa	kasih	setia	
dan	rahmat-Mu	aku	akan	tersesat	di	dalam	perjalanan	hidupku.	Dalam	kasih	
setia-Mu	 Engkau	 tidak	 pernah	 meninggalkan	 aku	 dan	 dalam	 rahmat-Mu	
Engkau	 selalu	 mengarahkan	 langkah	 kakiku	 kepada	 tujuan-Mu.	 Aku	
berterima	 kasih	 untuk	 bimbingan	 dan	 penyertaan	 Roh-Mu	 yang	 telah	
kualami	 di	 sepanjang	 hari	 ini.	 Aku	 menyerahkan	 semua	 yang	 telah	
kukerjakan	 ke	 dalam	 anugerah-Mu.	 Jadikanlah	 itu	 berhasil	 dan	 membawa	
berkat	bagi	semua	orang	yang	ada	di	sekitarku.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	
Sang	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).		
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hadapan	Tuhan.	Dengan	berharap	kepada	anugerah	Tuhan	ia	akan	memohon	
agar	 Tuhan	 berkenan	 menghapuskan	 segala	 noda	 dosa	 dan	 memulihkan	
hidupnya.	Itu	sebabnya	orang	yang	mengasihi	Tuhan	akan	mengasihi	terang	
firman	Tuhan.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	Anda	mengasihi	 firman	Tuhan	yang	bagaikan	 terang	 itu?	Apakah	
buktinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 menyadari	 bahwa	 sebagai	 manusia	 yang	 jauh	 dari	 sempurna	
sesungguhnya	 masih	 banyak	 cacat	 dan	 noda	 dalam	 hidupku.	 Tanpa	
pertolongan-Mu	 melalui	 terang	 firman-Mu	 aku	 tidak	 akan	 mampu	
mengetahui	 kekurangan-kekurangan	 yang	 masih	 ada	 di	 dalam	 hidupku	
tersebut.	 Oleh	 karena	 itu	 dengan	 merendahkan	 diri	 di	 hadapan-Mu	 aku	
datang	 kepada	 terang	 firman-Mu.	 Bukalah	 mata	 hatiku	 supaya	 aku	
mengetahui	 bagian-bagian	 mana	 di	 dalam	 hidupku	 yang	 belum	 sesuai	
dengan	 kehendak-Mu.	 Tuhan,	 aku	 memerlukan	 anugerah-Mu	 yang	
membaharui	hidupku.	
	
Aku	menyerahkan	 juga	 hidupku	di	 sepanjang	hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	
Tuntunlah	diriku	agar	aku	dapat	hidup	di	 jalan-jalan-Mu.	Sertailah	diriku	di	
setiap	langkah	hidupku.	Oleh	terang-Mu	yang	menyinari	hidupku	jadikanlah	
aku	 terang	 bagi	 lingkungan	 di	 sekitarku.	 Sehingga	 dengan	 demikian	 aku	
dapat	membawa	mereka	yang	masih	hidup	di	dalam	kegelapan	untuk	datang	
kepada	 anugerah-Mu.	 Tuhan,	 jadikanlah	 semua	 yang	 kukerjakan	 pada	 hari	
ini	 berhasil,	 menjadi	 berkat	 bagi	 sesamaku	 dan	 memuliakan	 nama-Mu.	 Di	
dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Sang	Terang	yang	menerangi	hidupku,	
aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Yohanes	3	 ¢ 	Mazmur	143	 ¢ 	2Samuel	13-14	
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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	 Yesus	 dan	murid-murid-Nya	 diundang	 juga	 ke	 perkawinan	 itu.	 3	 Ketika	
mereka	 kekurangan	 anggur,	 ibu	 Yesus	 berkata	 kepada-Nya:	 "Mereka	
kehabisan	anggur."	4	Kata	Yesus	kepadanya:	"Mau	apakah	engkau	dari	pada-
Ku,	 ibu?	 Saat-Ku	 belum	 tiba."	 7	 Yesus	 berkata	 kepada	 pelayan-pelayan	 itu:	
"Isilah	 tempayan-tempayan	 itu	 penuh	 dengan	 air."	 Dan	 mereka	 pun	
mengisinya	 sampai	 penuh.	 8	 Lalu	 kata	 Yesus	 kepada	 mereka:	 "Sekarang	
cedoklah	 dan	 bawalah	 kepada	 pemimpin	 pesta."	 Lalu	 mereka	 pun	
membawanya.	(Yohanes	2:2-4,	7-8)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Kemampuan	kita	terbatas	sedangkan	kuasa	Tuhan	tidak	terbatas,	sehingga	Ia	
mampu	 menyempurnakan	 karya	 kita	 yang	 tidak	 sempurna.	 Tidak	
seorangpun	manusia	yang	sempurna.	Karena	pada	dasarnya	manusia	adalah	
makhluk	 yang	 kemampuan	 dan	 pengetahuannya	 bersifat	 terbatas.	 Itu	
sebabnya	sematang	apapun	manusia	di	dalam	menyusun	rencana	tetap	saja	
rancangan	yang	ia	buat	tidak	akan	pernah	bersifat	sempurna.	Oleh	karena	itu	
sangatlah	penting	bagi	kita	untuk	bergantung	kepada	Tuhan	yang	kuasa-Nya	
tidak	 terbatas.	 Di	 dalam	 ketidakterbatasan-Nya	 tersebut	 Ia	 sanggup	
menyempurnakan	karya	manusia	yang	tidak	sempurna.		
	
Karya	Tuhan	yang	menyempurnakan	itulah	yang	dialami	oleh	keluarga	yang	
menyelenggarakan	 pesta	 perkawinan	 di	 Kana	 sebagaimana	 yang	 dicatat	 di	
dalam	 Yohanes	 2.	 Pengetahuan	 mereka	 tentang	 apa	 yang	 akan	 terjadi	 di	
dalam	 pesta	 tersebut	 adalah	 terbatas.	 Sebagai	 akibat,	 di	 luar	 yang	mereka	
duga	pesta	itu	kehabisan	anggur.	Namun	karena	Yesus	yang	kuasa-Nya	tidak	
terbatas	 hadir	 di	 situ	 maka	 pesta	 yang	 tidak	 sempurna	 itu	 diubah-Nya	
menjadi	 pesta	 yang	 sangat	 berhasil.	 Ia	mengubah	 air	menjadi	 anggur	 yang	
lebih	baik	dari	yang	sebelumnya.	Singkat	kata,	kehadiran	Yesus	dan	campur	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Dengan	 rela	 hati	 aku	 akan	 mempersembahkan	
korban	 kepada-Mu,	 bersyukur	 sebab	 nama-Mu	
baik,	ya	TUHAN.	(Mazmur	54:8)	

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

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
19	 Dan	 inilah	 hukuman	 itu:	 Terang	 telah	 datang	 ke	 dalam	 dunia,	 tetapi	
manusia	 lebih	 menyukai	 kegelapan	 dari	 pada	 terang,	 sebab	 perbuatan-
perbuatan	 mereka	 jahat.	 20	 Sebab	 barangsiapa	 berbuat	 jahat,	 membenci	
terang	dan	tidak	datang	kepada	terang	itu,	supaya	perbuatan-perbuatannya	
yang	jahat	itu	tidak	nampak;	21	tetapi	barangsiapa	melakukan	yang	benar,	ia	
datang	 kepada	 terang,	 supaya	 menjadi	 nyata,	 bahwa	 perbuatan-
perbuatannya	dilakukan	dalam	Allah."	(Yohanes	3:19-21)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Tuhan	 adalah	 Sang	 Terang,	 dan	 orang	 yang	mengasihi	Dia	 akan	mengasihi	
terang	 firman-Nya.	 Sebagaimana	 terang	 akan	mengungkapkan	 segala	 noda	
pada	 baju	 kita	 yang	 tidak	 akan	 nampak	 di	 dalam	 kegelapan,	 demikianlah	
apabila	kita	datang	mendekat	kepada	Tuhan	maka	 Ia	akan	mengungkapkan	
segala	 kekurangan	 dan	 kesalahan	 hidup	 kita	 melalui	 firman-Nya.	 Ia	
melakukan	 hal	 itu	 bukan	 dengan	maksud	 untuk	mempermalukan	 diri	 kita,	
tapi	 justru	 dengan	 cara	 demikianlah	 baru	 kita	 akan	 menyadari	 dosa-dosa	
kita	 dan	 merendahkan	 diri	 untuk	 mengalami	 anugerah-Nya	 yang	
menghapuskan	segala	noda	dosa.	Oleh	sebab	 itu	 bila	 kita	 sungguh-sungguh	
mengasihi	 Tuhan	 maka	 kita	 juga	 akan	 mengasihi	 firman-Nya	 yang	
mengoreksi	dan	membaharui	hidup	kita.		
	
Prinsip	yang	penting	ini	dikemukakan	di	dalam	Yohanes	3.	Di	situ	dijelaskan	
bahwa	 manusia	 yang	 berdosa	 akan	 menyukai	 kegelapan,	 sebab	 di	 dalam	
kegelapan	 itu	 mereka	 dapat	 menyembunyikan	 noda	 karena	 dosa-dosa	
mereka.	Sebaliknya,	orang	yang	mengasihi	Tuhan	akan	datang	kepada	terang	
firman-Nya	 supaya	 dengan	 demikian	 noda	 dosa	 di	 dalam	 hidupnya	 akan	
menjadi	 nyata.	 Kesadaran	 tentang	 adanya	 bagian-bagian	 hidupnya	 yang	
masih	bernoda	 tersebut	 akan	menolong	dirinya	untuk	merendahkan	diri	di	

PENGANTAR	IBADAH	

Bersukacitalah	 karena	 TUHAN,	 hai	 orang-orang	
benar,	 dan	 nyanyikanlah	 syukur	 bagi	 nama-Nya	
yang	kudus.	(Mazmur	97:12)	
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2

tangan-Nya	menyempurnakan	karya	dan	rencana	yang	tidak	sempurna	yang	
dibuat	oleh	manusia.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 yang	 perlu	 Anda	 lakukan	 agar	 mengalami	 campur	 tangan	 Tuhan	
dalam	hidup	Anda?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 menyadari	 akan	 keterbatasan	 dari	 pengetahuan,	 hikmat	 dan	
kesanggupanku.	 Itu	 sebabnya	 tidak	 jarang	 rencana	 yang	 telah	 kususun	
dengan	 sematang	 mungkin	 tetap	 berakhir	 di	 dalam	 kegagalan.	 Sebab	
ketidaksempurnaanku	 mengakibatkan	 rencanaku	 jauh	 dari	 sempurna.	
Sedangkan	 Engkau	 adalah	 pribadi	 yang	 sempurna.	 Hikmat	 dan	 kuasa-Mu	
tidak	terbatas	sehingga	tidak	ada	rancangan-Mu	yang	gagal.	Oleh	karena	itu	
dengan	 merendahkan	 diri	 di	 hadapan-Mu	 aku	 memohon	 agar	 Engkau	
berkenan	 ikut	 campur	 tangan	 dan	 menyempurnakan	 semua	 yang	 telah	
kukerjakan	di	dalam	hidupku.		
	
Aku	 bersyukur	 karena	 anugerah-Mu	 sangat	 besar	 bagi	 hidupku.	 Di	 dalam	
rahmat-Mu	 yang	 tidak	 berkesudahan	 itu	 Engkau	 selalu	 bersedia	 menolong	
diriku	 dan	 mengubah	 kesulitan	 yang	 kuhadapi	 menjadi	 pintu	 bagi	 diriku	
untuk	 menyaksikan	 kemurahan-Mu.	 Oleh	 karena	 itu	 aku	 menyerahkan	
hidupku	 di	 sepanjang	 hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Tolonglah	 diriku	 agar	
semua	 yang	 kukerjakan	 menyenangkan	 hati-Mu	 dan	 menjadi	 berkat	 bagi	
sesamaku.	 Tuntunlah	 diriku	 dengan	 Roh	 Kudus-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	
Kristus,	 Tuhan	 yang	 sempurna	dan	penuh	 dengan	 rahmat	 kepada	manusia	
yang	tidak	sempurna	seperti	diriku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Yohanes	2	 ¢ 	Mazmur	142	 ¢ 	2Samuel	11-12	
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PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Mengapa	 acapkali	 orang	 mengeraskan	 hati	 ketika	 Allah	 menegur	 dirinya?	
Apakah	yang	perlu	Anda	lakukan	untuk	mengatasi	kekerasan	hati	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 menyadari	 kesombongan	 di	 dalam	 hidupku	 tidak	 akan	 pernah	
membawa	 kebaikan	 bagi	 diriku.	 Sebab	 kecongkakan	 tersebut	 menghalangi	
aku	 untuk	 menyadari	 kesalahan,	 ketidaksempurnaan	 dan	 dosa-dosaku.	
Hanya	 anugerah-Mulah	 yang	 mampu	 mengubah	 kekerasan	 hatiku	 dan	
menggantikannya	dengan	hati	 yang	 baru.	 Ya	Tuhan,	 ampunilah	diriku.	Aku	
memohon	 anugerah-Mu	bagi	 hidupku.	Baharuilah	hatiku	dan	ajarlah	diriku	
untuk	senantiasa	bersikap	terbuka	terhadap	teguran-Mu.		
	
Aku	menyerahkan	semua	hal	yang	telah	kukerjakan	di	sepanjang	hari	 ini	ke	
dalam	 tangan-Mu.	 Aku	 memohon	 agar	 Engkau	 memberkatinya	 dengan	
keberhasilan	 dan	 menjadikannya	 berkat	 bagi	 orang-orang	 di	 sekitarku.	
Hanya	dengan	demikian	 aku	dapat	memuliakan	nama-Mu	melalui	 hidupku.	
Aku	 juga	 menyerahkan	 hari-hari	 yang	 ada	 di	 hadapanku	 ke	 dalam	 tangan	
kasih	setia-Mu.	Aku	memerlukan	pertolongan-Mu	di	setiap	sisi	kehidupanku	
dan	 aku	 percaya	 Engkau	 tidak	 akan	 pernah	 mengecewakan	 orang	 yang	
berharap	 kepada-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 yang	 penuh	
dengan	anugerah	dan	yang	telah	membuktikan	kasih-Nya	dengan	berkorban	
sampai	mati	di	kayu	salib,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

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



	

	
18	

	
	 	
	

	
19	

	
	 	
	

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

BACAAN	ALKITAB	
6	 Aku	 berseru-seru	 kepada-Mu,	 ya	 TUHAN,	 kataku:	 "Engkaulah	 tempat	
perlindunganku,	 bagianku	 di	 negeri	 orang-orang	 hidup!"	 7	 Perhatikanlah	
teriakku,	sebab	aku	telah	menjadi	sangat	 lemah.	Lepaskanlah	aku	dari	pada	
orang-orang	 yang	 mengejar	 aku,	 sebab	 mereka	 terlalu	 kuat	 bagiku.	 8	
Keluarkanlah	aku	dari	dalam	penjara	untuk	memuji	nama-Mu.	Orang-orang	
benar	 akan	 mengelilingi	 aku,	 apabila	 Engkau	 berbuat	 baik	 kepadaku.	
(Mazmur	142:6-8)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	Engkaulah	tempat	perlindunganku	yang	teguh,	lebih	aman	dan	teguh	
dibandingkan	 segala	 tempat	 perlindungan	 lainnya.	 Tidak	 pernah	 Engkau	
mengecewakan	 orang	 yang	 bernaung	 di	 bawah	 kepak	 sayap-Mu.	 Bagaikan	
induk	ayam	yang	menaungi	anak-anaknya	dari	dinginnya	cuaca	malam	hari	
dan	 bahaya	 yang	 mengancam	 mereka	 demikianlah	 Engkau	 melindungi	
diriku.	Tuhan,	ke	dalam	kasih	setia-Mu	aku	mempercayakan	hidupku.		
	
Kembali	aku	menyerahkan	diriku	ke	dalam	naungan-Mu	di	paruh	waktu	hari	
ini.	 Dalam	 perlindungan-Mu	 aku	 merasa	 damai	 sehingga	 rasa	 kuatir	 tidak	
memperoleh	tempat	di	hatiku.	Dengan	demikian	aku	dapat	mengisi	hari	 ini	
secara	 maksimal.	 Tolonglah	 diriku	 untuk	 menyelesaikan	 tugas-tugas	 yang	
harus	 kutuntaskan	 sehingga	 dapat	 mencapai	 hasil	 yang	 terbaik	 dan	 yang	
memuliakan	nama-Mu.	 Pakailah	hidupku	untuk	menjadi	 saluran	berkat-Mu	
dan	membawa	dampak	 yang	positif	 bagi	 lingkungan	di	 sekitarku.	Di	dalam	
nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Pelindung	hidupku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Biarlah	 Israel	 bersukacita	 atas	 Yang	
menjadikannya,	biarlah	bani	Sion	bersorak-sorak	
atas	raja	mereka!	(Mazmur	149:2)	

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	
9	Mengapa	 engkau	menghina	TUHAN	dengan	melakukan	 apa	 yang	 jahat	 di	
mata-Nya?	 Uria,	 orang	 Het	 itu,	 kaubiarkan	 ditewaskan	 dengan	 pedang;	
isterinya	 kauambil	 menjadi	 isterimu,	 dan	 dia	 sendiri	 telah	 kaubiarkan	
dibunuh	 oleh	 pedang	 bani	 Amon.	 13	 Lalu	 berkatalah	 Daud	 kepada	 Natan:	
"Aku	 sudah	 berdosa	 kepada	 TUHAN."	 Dan	 Natan	 berkata	 kepada	 Daud:	
"TUHAN	telah	menjauhkan	dosamu	itu:	engkau	tidak	akan	mati.		
(2Samuel	12:9,	13)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Teguran	Allah	yang	disambut	dengan	kerendahan	hati	akan	membuka	pintu	
anugerah	 bagi	 pengampunan-Nya.	 Tidak	 ada	 orang	 yang	 tidak	 pernah	
melakukan	 kesalahan.	 Di	 dalam	 ketidaksempurnaannya	 setiap	 orang	 pasti	
pernah	 berbuat	 kekeliruan.	 Yang	 membedakan	 antara	 orang	 yang	 satu	
dengan	 yang	 lain	 adalah	 sikap	 hati	 mereka	 terhadap	 teguran	 Allah	 atas	
kesalahan	 atau	 dosa	 yang	 mereka	 perbuat.	 Apabila	 orang	 menanggapi	
teguran	 tersebut	 dengan	 kecongkakan	 maka	 hukuman	 Allah	 akan	 segera	
menimpa	diri	yang	bersangkutan.	Akan	tetapi	bila	ia	menyambutnya	dengan	
kerendahan	hati	dan	pertobatan	maka	anugerah	pengampunan	Allah	akan	ia	
alami	di	dalam	hidupnya.		
	
Anugerah	itulah	yang	dialami	oleh	Daud	sebagaimana	yang	dicatat	di	dalam	
2Samuel	 12.	 Perzinahan	 dan	 kejahatan	 keji	 yang	 ia	 lakukan	 dengan	
membunuh	Uria,	suami	Batsyeba,	seharusnya	mendatangkan	hukuman	Allah	
atas	 dirinya.	 Namun	 karena	 ia	 dengan	 segera	 menanggapi	 teguran	 Tuhan	
yang	 disampaikan	 melalui	 nabi	 Natan	 dengan	 kerendahan	 hati	 maka	
walaupun	 Tuhan	 tetap	 mendisiplinkan	 dirinya	 tetapi	 pengampunan	 Tuhan	
juga	 diperolehnya.	 Singkat	 kata,	 anugerah	 Allah	 jauh	 lebih	 besar	 daripada	
dosa-dosa	 kita.	 Anugerah	 tersebut	 akan	 kita	 alami	 dan	 memulihkan	 hidup	
kita	apabila	kita	bersedia	merendahkan	hati	di	hadapan-Nya.	
	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Tinggikanlah	 diri-Mu	 mengatasi	 langit,	 ya	 Allah!	
Biarlah	 kemuliaan-Mu	 mengatasi	 seluruh	 bumi!	
(Mazmur	57:6)	
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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 berse-
kutu dengan Dia sepanjang hari sehingga menciptakan suatu keakraban 
yang nyaman dan berkelanjutan dalam hadirat Allah. Intisari dari kekriste-
nan adalah relasi yang akrab dengan Tuhan.

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

IH
IBADAH HARIAN

EDISI 20 - 26 MEI



PENGAKUAN IMAN RASULI

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

DOA BAPA KAMI

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

1

DOA MEMOHON RAHMAT TUHAN

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

1 Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, menyanyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi! 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 yang ajaib di antara segala suku bangsa. (Mazmur 96:1-3)

Kepemimpinan    adalah    pengaruh,    itu    sebabnya    jatuh   bangunnya   seorang   pemimpin   akan   
mengakibatkan  jatuh  bangunnya orang-orang yang ia pimpin. Kesalahan yang dilakukan oleh seorang 
prajurit belum tentu akan berdampak terhadap seluruh barisan tentara di mana ia bertugas. Tetapi 
kekeliruan yang dibuat oleh seorang komandan pasti akan berakibat terhadap seluruh pasukan yang ia 
pimpin. Oleh karena itu seorang pemimpin harus selalu bersikap waspada dengan menjaga hidupnya. 
Sebab apa yang terjadi atas dirinya, baik yang bersifat positif maupun negatif, akan berdampak terhadap 
kehidupan dari orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. 

Bersifat positif atau negati�kah pengaruh Anda terhadap orang-orang di sekitar Anda? Apakah bukti dari 
jawaban Anda?

Tuhan, Engkau menempatkan diriku untuk menjadi terang dan garam bagi lingkungan di sekitarku. Entah 
sebagai pribadi yang menjabat sebagai seorang pemimpin ataupun bukan, Engkau memanggil hidupku untuk 
membawa pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitarku. Terlebih lagi apabila Engkau mempercayakan 
tugas sebagai seorang pemimpin kepada diriku, maka tanggung jawab untuk membawa pengaruh yang positif 
itu adalah jauh lebih besar lagi. Tuhan, tolonglah aku agar di dalam semua sisi kehidupanku aku dapat 
menjadi teladan yang positif bagi lingkunganku. Sehingga dengan demikian aku dapat menjadi saluran 
berkat-Mu dan memuliakan nama-Mu 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.

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

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

26 MEI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-22-

BACAAN ALKITAB: 2Samuel 18:2, 3

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal ini dapat dilihat dari nasihat yang disampaikan kepada Daud sebagaimana yang dicatat di dalam 
2Samuel 18.  Ketika  Daud  berniat  untuk  ikut  berperang  bersama-sama  dengan rakyatnya dalam 
melawan Absalom, tentaranya mencegah dirinya. Mereka berkata: “Tuan sama harganya dengan 
sepuluh ribu orang daripada kami.” Dengan kata lain, apabila terjadi hal yang buruk terhadap Daud 
maka hal itu akan berdampak sangat besar terhadap seluruh pasukan yang ia pimpin. Oleh karena itu 
sebagaimana Daud harus menyadari pengaruh dari hidupnya terhadap orang-orang yang ia pimpin 
demikian  pulalah  semua  pemimpin  harus  bersikap waspada dalam menjaga hidupnya. Ia perlu 
menyadari bahwa keadaan dirinya akan mempengaruhi kehidupan dari orang-orang yang ia pimpin.

Aku bersyukur untuk hari yang hampir berakhir ini. Tuntunan dan penyertaan-Mu telah kualami di sepanjang 
hari ini. Kehadiran-Mu di dalam hidupku telah menolong diriku untuk sanggup melewati segala keadaan dan 
mengisi kehidupanku secara bermakna. Aku menyerahkan hari-hari yang akan kulalui di hadapanku ke dalam 
anugerah-Mu. Tolonglah diriku agar aku mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabku secara 
maksimal, sehingga dengan demikian hidupku tidaklah sia-sia. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Sang 
Pemimpin yang sejati, aku berdoa. Amin. 



Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami 
bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. (Mazmur 90:14)

Tidak ada orang yang lebih lemah melebihi orang yang congkak, dan tidak ada orang yang kuat melebihi 
orang yang rendah hati. Apabila orang yang congkak akan cenderung hidup di dalam sikap hati yang 
ceroboh. Di dalam kesombongannya ia merasa kuat padahal kemampuan manusia adalah terbatas. 
Sebagai  akibat  di  dalam kelengahannya ia akan terjerumus ke dalam keruntuhan di luar yang ia 
sangkakan. Sedangkan orang yang rendah hati akan senang untuk hidup bergantung kepada Tuhan. 
Berlainan dengan manusia, Tuhan adalah pribadi yang kuasa dan kasih-Nya tidak terbatas. Oleh sebab 
itu bila orang bergantung kepada-Nya di dalam kerendahan hati maka Tuhan akan menopangnya 
dengan tangan-Nya yang kuat dan tidak pernah mengenal lelah itu.

Apakah yang seharusnya menjadi sikap Anda ketika Tuhan mengizinkan Anda mengalami duri di 
dalam daging Anda? Mengapa begitu?

Tuhan, Engkau  adalah  pribadi  yang  rendah  hati,  dan Engkau menentang orang yang congkak serta 
mengasihani orang yang rendah hatinya. Oleh sebab itu Engkau mengajar dan menjaga diriku untuk tetap 
hidup di dalam kerendahan hati. Engkau mengizinkan adanya duri di dalam dagingku, yaitu kesukaran yang 
berada di luar kemampuanku untuk mengatasinya. Walaupun duri ini terasa sangat tidak nyaman bagi diriku 
namun  aku  yakin  di  baliknya  terdapat  maksud-Mu yang baik bagi diriku. Karena melaluinya Engkau 
menyadarkan aku akan keterbatasan diriku dan betapa besanya anugerah-Mu bagi hidupku. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      2Korintus 12        Mazmur 139         2 Samuel 5-6

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

20 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-2-

BACAAN ALKITAB: 2Korintus 12:7-10

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Topangan Tuhan bagi orang yang hidup di dalam kerendahan hati itulah yang dialami oleh rasul Paulus 
dalam hidupnya. Sebagaimana yang ia tulis di dalam 2Korintus 12 Allah mengizinkan dirinya mengalami 
duri di dalam dagingnya, yaitu kesukaran di dalam hidupnya yang tidak dapat ia atasi sendiri. Tujuan 
Tuhan adalah agar dengan demikian Paulus tetap hidup di dalam kerendahan hati. Sikap hati yang 
mendatangkan uluran tangan Tuhan yang meneguhkan hidupnya. Sehingga Paulus berkata: “Jika aku 
lemah, maka aku kuat.” Dengan kata lain, tidak ada orang yang lebih kuat melebihi orang yang rendah 
hati, sebab Tuhan akan meneguhkan hidup yang bersangkutan.

Tuhan yang limpah dengan kasih setia, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Dengan percaya 
bahwa kasih dan kuasa-Mu melampaui keterbatasan diriku aku memohon agar Engkau berkenan menopang 
hidupku. Sehingga dengan demikian di dalam kelemahanku aku kuat, karena Engkau melalui Roh-Mu 
menguatkan roh dan jiwaku. Aku memohon tuntunlah diriku di sepanjang hari ini agar aku dapat berjalan 
sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan diriku untuk mengerjakan tanggung jawabku secara maksimal, dan 
jadikanlah  diriku  berkat  bagi  lingkunganku.  Di  dalam  nama Yesus Kristus, Tuhan dan Sumber segala 
anugerah, aku mengangkat doa dan ucapan syukurku. Amin. 

2 Berilah telinga kepada perkataanku, ya TUHAN, indahkanlah keluh 
kesahku. 3 Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, 
sebab kepada-Mulah aku berdoa. (Mazmur 5:2, 3)

8 TUHAN itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. 9 TUHAN itu baik 
kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya. 10 Segala yang 
Kaujadikan itu akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, dan orang-orang yang Kaukasihi akan 
memuji Engkau. 11 Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan akan membicarakan 
keperkasaan-Mu, 12 untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan 
kemuliaan  semarak  kerajaan-Mu.  13 Kerajaan-Mu  ialah kerajaan segala abad, dan 
pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. TUHAN setia dalam segala perkataan-Nya dan 
penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya. 14 TUHAN itu penopang bagi semua orang yang 
jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. (Mazmur 145:8-14)

Bapa yang limpah dengan kasih dan sayang kepada umat-Nya, aku bersyukur kepada-Mu untuk 
semua kebaikan-Mu yang telah kualami di dalam hidupku. Dengan sabar Engkau senantiasa 
menuntun hidupku. Di dalam kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan Engkau tidak pernah 
meninggalkan diriku. Di dalam kedaulatan-Mu Engkau mengatur langkah-langkah hidupku. 
Engkau setia kepada �irman-Mu sehingga janji-janji-Mu dapat kuandalkan. Dengan anugerah-Mu 
Engkau menegakkan orang yang lemah dan menopang mereka yang jatuh. Tuhan, Engkau sungguh 
baik.

PENGANTAR IBADAH

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

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

26 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-21-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 145:8-14

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku  berterima  kasih  karena  Engkau  memberikan   kesempatan  kepadaku untuk hidup 
menikmati semua kebaikan-Mu  dan  menjadi  saluran  berkat-Mu  bagi  orang-orang  yang  berada  
di  lingkunganku. Dengan demikian keberadaanku di dunia ini tidaklah sia-sia namun memiliki 
tujuan yang mulia dan penuh dengan makna. Aku menyerahkan semua beban dalam hidupku ke 
dalam tangan-Mu. Tolonglah aku untuk menjalani hidup ini di dalam berkat dan kemenangan-Mu. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah sumber segala anugerah, aku mengangkat doa 
dan ucapan syukurku. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan



Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian 
kepada-Mu! (Mazmur 51:17)

14 Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, 
dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 15 Tulang-tulangku tidak terlindung bagi-Mu, ketika aku 
dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah; 
16 mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang 
akan dibentuk, sebelum ada satu pun dari padanya. (Mazmur 139:14-16)

Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu karena Engkau memiliki rencana yang mulia atas hidupku. 
Keberadaanku di dunia ini tidaklah terjadi secara kebetulan, sebab sejak aku masih berada di 
dalam  kandungan  ibukupun  mata-Mu  telah  melihat  diriku.  Engkau merajut hidupku dan 
menyusun masa depan yang indah bagiku. Dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa dan kasih 
itu Engkau membentangkan hari esok bagi diriku. Aku percaya bahwa di dalam anugerah-Mu aku 
akan dapat menghadapi hari-hari yang ada di hadapanku tanpa rasa gentar maupun ragu. Sebab 
tidak ada rencana-Mu yang gagal. Kehendak-Mu bagi diriku pasti akan terjadi secara sempurna 
tepat pada waktunya.

PENGANTAR IBADAH

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

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

20 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-3-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 139:14-16

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku mempercayakan hari yang sedang aku lalui ini ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah hidupku, ya 
Tuhan. Peganglah diriku dengan genggaman tangan-Mu yang kuat dan yang tidak akan pernah 
melepaskan diriku dari kasih-Mu itu. Bawalah diriku untuk senantiasa berjalan di dalam 
kehendak-Mu agar supaya rancangan-rancangan-Mu tergenapi dengan sempurna di dalam 
hidupku. Jauhkanlah diriku dari pencobaan dan lindungilah aku daripada yang jahat. Mampukan 
diriku untuk mengerjakan tugasku pada hari ini di dalam keberhasilan. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

7 Dengarlah, TUHAN, seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku! 8 Hatiku 
mengikuti �irman-Mu: "Carilah wajah-Ku"; maka wajah-Mu kucari, ya TUHAN. 9 Janganlah 
menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka; … 
(Mazmur 27:7-9)

Tanpa  niatan  untuk  berubah  orang tidak akan mengalami perubahan yang bersifat positif, sebab 
kemajuan selalu berjalan seiring dengan keinginan untuk berubah. Apabila kemerosotan akan terjadi 
dengan sendirinya, tidak demikianlah halnya dengan kemajuan ataupun perubahan yang bersifat positif. 
Suatu taman yang indah akan dipenuhi oleh semak belukar dengan sendirinya. Namun lahan yang 
ditumbuhi oleh  semak  belukar  tidak  akan  berubah  menjadi  sebuah  taman  yang  indah tanpa upaya 
untuk menatanya. Itu sebabnya untuk mengalami perubahan dari kondisi yang buruk menjadi keadaan 
yang lebih baik diperlukan kesediaan dan tekad untuk berubah. 

Menurut Anda, mengapa ada orang yang tidak memiliki niatan untuk berubah menjadi lebih baik 
dalam hidupnya? Apakah yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut? 

Tuhan, aku menyadari bahwa masih banyak hal yang kurang dan jauh dari sempurna di dalam diriku. 
Sedangkan rencana-Mu masih jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang telah kualami di dalam 
hidupku  saat  ini.  Oleh  karena  itu  ubahlah  hidupku agar semakin lebih indah, bermakna dan 
memuliakan nama-Mu. Anugerah-Mu memungkinkan diriku untuk meninggalkan hidup yang sia-sia 
dan mengisi hidupku dengan kehidupan yang sesuai dengan rencana-Mu. Pertolongan-Mu menyang-
gupkan aku untuk bangkit dari hidup yang terpuruk dan meraih hari depan yang penuh pengharapan 
sebagaimana yang Engkau telah rancangkan 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.

LEKSIONARI:      Yohanes 5        Mazmur 145        2Samuel 17-18

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

26 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-20-

BACAAN ALKITAB: Yohanes 5:5-8

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya keinginan untuk berubah ini dapat kita lihat dari pertanyaan yang Yesus ajukan kepada 
orang yang telah menderita sakit selama tiga puluh delapan tahun sebagaimana yang dicatat di Yohanes 
5. Kepada orang yang berada di pinggir kolam Betesda tersebut Ia bertanya: “Maukah engkau sembuh?” 
Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua orang yang menderita sakit sungguh-sungguh 
ingin mengalami kesembuhan. Dengan kata lain, tidak semua orang yang berada di dalam kondisi yang 
buruk sungguh-sungguh berniat untuk mengalami perubahan. Hanya bila yang bersangkutan bersedia 
untuk meninggalkan keadaannya yang memprihatinkan tersebut barulah ia akan bersikap terbuka 
terhadap kuasa Tuhan yang mengubah hidupnya.

Tuhan, teguhkan imanku. Karena bila aku melangkah di dalam iman yaitu dengan menaati �irman-Mu 
maka hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang aku sanggup pikirkan itulah yang akan kualami di 
dalam hidupku. Aku percaya bahwa mujizat-Mu masih tetap berlangsung sampai kepada hari ini. 
Karena kuasa dan kasih-Mu tidak pernah berubah ataupun berkurang untuk selama-lamanya. Aku 
mempercayakan hidupku hari ini ke dalam kemurahan-Mu. Mampukan diriku untuk mengisinya dengan 
pikiran, perkataan dan perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan 
dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.  



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

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

Hidup yang disertai oleh kehadiran Tuhan adalah hidup yang disertai dengan berkat-berkat-Nya. Tentu 
bekerja dengan keras adalah penting, namun itu saja tidaklah cukup. Di samping bekerja secara bertanggung 
jawab kita juga perlu mengalami penyertaan Tuhan. Sebab kemampuan kita terbatas, sehingga hanya dengan 
bekerja keras saja tidaklah terdapat jaminan bahwa kita pasti akan mengalami keberhasilan. Sedangkan 
Tuhan adalah pribadi yang kasih dan kuasa-Nya tidak terbatas. Itu sebabnya bila Ia menyertai dan hadir di 
dalam  hidup  kita  maka  kita akan dimampukan-Nya untuk mengalami keberhasilan yang melampaui 
kemampuan manusiawi kita untuk mencapainya.

Apakah yang perlu Anda lakukan agar mengalami kehadiran Allah yang menyertai hidup Anda? Mengapa 
demikian?

Ya  Allah,  aku  bersyukur  kepada-Mu  karena  Engkau  bersedia  hadir  di  dalam  hidupku.  Engkau  yang 
mahamulia, mahaagung, dan mahakudus telah rela tinggal di dalam diriku yang terbatas dan hina. Sungguh 
besar anugerah-Mu bagi diriku. Anugerah yang telah Engkau nyatakan melalui dan di dalam Yesus Kristus 
yang telah datang ke dunia, mengorbankan diri-Nya sampai mati di kayu salib untuk memperdamaikan diriku 
dengan diri-Mu. Melalui pengorbanan-Mu yang mulia itu Engkau telah membuka jalan bagi diriku untuk 
datang kepada-Mu dan mengalami kehadiran Roh-Mu di dalam hidupku. Kehadiran-Mu yang membawa 
damai sejahtera dan berkat yang limpah 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

20 MEI 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-4-

BACAAN ALKITAB: 2Samuel 6:11, 12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Berkat di dalam penyertaan Tuhan itulah yang dialami oleh Obed-Edom dan seisi rumahnya. Seperti yang 
dicatat di dalam 2Samuel 6, selama tiga bulan tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah 
umat-Nya itu disimpan di rumah Obed-Edom. Sebagai akibat Obed-Edom mengalami keberhasilan yang 
melampaui biasanya. Sedemikian besar keberhasilan itu sehingga dikabarkan kepada raja Daud bahwa 
“Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu.” Hal ini 
menunjukkan pentingnya kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Sebab bila Tuhan hadir dan menyertai kita 
maka kehidupan kita akan disertai dengan berkat-berkat-Nya, baik secara jasmani maupun rohani, secara 
berlimpah-limpah. 

Bapa  surgawi  yang  limpah  dengan  kasih  setia,  aku memohon agar Engkau menjaga hatiku di dalam 
kekudusan dan kerendahan hati. Sebab Engkau berkenan kepada mereka yang menghormati kekudusan-Mu 
dan Engkau dekat dengan mereka yang remuk hatinya. Aku berterima kasih kepada-Mu untuk hari yang 
hampir selesai ini. Di sepanjang hari ini Engkau telah menuntun diriku untuk berjalan di dalam hikmat-Mu 
agar supaya aku mampu membuat keputusan-keputusan yang benar dan yang memuliakan nama-Mu. Aku 
menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Satu hal yang menjadi permohonanku kepada-Mu, yaitu 
sertailah hidupku dengan Roh-Mu sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang 
berkenan menyertai umat-Nya, aku berdoa. Amin.

TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku; Ia telah menjadi keselamatanku. 
(Mazmur 118:14)

Karisma yang menarik tanpa karakter yang luhur akan menjerumuskan orang yang hidup di dalamnya 
ke  dalam  jurang  kebinasaan.  Memang  karisma,  seperti  bakat,  penampilan  yang  menarik dan 
kemampuan yang istimewa akan membuat orang lain terpukau terhadap pribadi yang menyandangnya. 
Namun  apabila  semua itu tidak disertai dengan karakter yang luhur maka karisma tersebut akan 
berbalik menjadi bumerang yang mencelakakan diri yang bersangkutan. Sebab ketidakseimbangan 
antara karisma dan karakter tersebut akan membuat orang tersebut menjadi lupa diri sehingga pada 
akhirnya justru ia akan terjungkal jatuh ke bawah oleh karena sanjungan orang dan kesombongan 
dirinya. 

Sudahkah karakter di dalam diri Anda mencerminkan sifat-sifat yang luhur dari seorang pengikut Kristus? 
Apabila belum, apakah yang perlu Anda lakukan untuk memilikinya?

Tuhan, tolonglah aku agar dapat menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini, yaitu dengan hidup mencerminkan 
sifat-sifat-Mu di dalam kehidupanku sehari-hari. Aku menyadari bahwa hidupku masih jauh dari semua itu. 
Oleh sebab itu aku memerlukan anugerah-Mu untuk membentuk diriku agar menjadi semakin serupa dengan 
diri-Mu. Melalui �irman dan Roh-Mu tolonglah aku untuk hidup semakin berkenan kepada-Mu. Aku berterima 
kasih karena Engkau telah memakai orang-orang di sekitarku untuk mengasah hatiku sehingga bagaikan 
permata  yang  semakin bersinar dan mencerminkan kemuliaan-Mu. Tuhan, mampukan diriku untuk 
menanggung pembentukan-Mu dengan kerendahan hati dan kesabaran. 

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 MEI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-19-

BACAAN ALKITAB: 2Samuel 15:5, 6

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal itulah yang dialami oleh Absalom sebagaimana yang dicatat di dalam 2Samuel 15. Di dalam 
karismanya yang luar biasa ia mencuri hati orang Israel dengan penampilannya yang sangat menarik 
dan perilakunya yang seakan-akan memperhatikan orang lain yang berjumpa dengan dirinya. Padahal di 
balik semuanya itu tersembunyi karakter yang busuk sebagaimana yang nampak di dalam niatan 
hatinya untuk merebut takhta kerajaan dari ayahnya sendiri. Alhasil ia memberontak dan menista Daud 
yang adalah ayah kandungnya dan yang sangat mencintai dirinya. Pemberontakan yang di kemudian 
hari membawa dirinya kepada kebinasaan yang menyayat hati. 

Aku  mempercayakan  hidupku  ke  dalam  tangan-Mu  dan  memohon  agar Engkau menjaga diriku dari 
kesombongan yang akan menjerumuskan hidupku ke dalam kejatuhan. Kiranya Roh-Mu selalu menolong aku 
untuk hidup dalam sikap mawas diri dan tidak terlena oleh keadaan di sekitarku. Aku memohon tuntunan-Mu 
di sepanjang hari ini. Jauhkan aku dari pencobaan dan bebaskanlah aku daripada yang jahat. Sertailah aku dan 
jadikanlah semua yang kukerjakan berhasil serta menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan yang setia dan yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada-Nya, aku berdoa. Amin. 



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

Sebagaimana dengan kesehatan jasmaniah, demikian pula kebugaran iman perlu senantiasa diuji. 
Memeriksa kesehatan ini, baik secara jasmaniah maupun rohaniah, adalah penting sebab kebugaran 
berubah dari waktu ke waktu. Seseorang yang pada dua bulan yang lalu berada di dalam keadaan sehat 
bukan  berarti  dengan  sendirinya  pada  hari  ini  akan  berada  di dalam keadaan yang bugar pula. 
Sedangkan  kebugaran  sangatlah  diperlukan.  Karena  di  samping  akan  berpengaruh  terhadap 
produktivitas, juga akan menentukan kesanggupan seseorang dalam melewati masa pancaroba tanpa 
menjadi jatuh sakit. Itu sebabnya kebugaran rohaniah perlulah secara berkala diuji dan senantiasa 
dipelihara.

Apakah yang perlu Anda lakukan untuk menguji keteguhan iman Anda? Sudahkah Anda melakukannya 
secara berkala?

Ya Tuhan, aku merendahkan diriku di hadapan-Mu dan membuka hatiku terhadap �irman-Mu. 
Selidikilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Tunjukkanlah kepadaku apabila imanku kepada-Mu dan 
terhadap  �irman-Mu  belum cukup teguh. Ampunilah aku apabila pikiran, niatan, perkataan dan 
perbuatanku tidak selaras dengan perintah-perintah-Mu. Tolonglah diriku agar aku bertumbuh di 
dalam iman sehingga hidupku semakin berkenan kepada-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      2Korintus 13        Mazmur 140         2 Samuel 7-8

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

21 MEI 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-5-

BACAAN ALKITAB: 2Korintus 13:5

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya menguji iman itulah yang dikemukakan oleh rasul Paulus di dalam 2Korintus 13. Melalui 
suratnya itu ia mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka menguji diri mereka sendiri, yaitu untuk 
memastikan bahwa iman mereka berada di dalam keadaan yang teguh. Nasihat ini menunjukkan bahwa 
keteguhan iman sangatlah berkaitan dengan kebugaran rohaniah seseorang. Itu sebabnya rasul Paulus 
menulis bila orang tidak memiliki iman yang teguh maka ia tidak akan tahan uji. Dalam hal ini yaitu tidak 
akan  tahan  terhadap  ujian  kehidupan.  Dengan  kata  lain, menguji diri sendiri untuk memastikan 
kebugaran iman adalah penting karena hal tersebut memungkinkan orang untuk senantiasa hidup 
berkemenangan. 

Aku bersyukur untuk hari yang baru ini. Di dalam iman yang terus Engkau baharui aku akan hidup 
secara produktif dan tidak akan goyah oleh tantangan kehidupan. Aku menyerahkan diriku di sepanjang 
hari ini ke dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Berkatilah semua yang kukerjakan baik pada hari ini 
maupun  di  hari-hari  yang  ada  di  hadapanku.  Jadikanlah semuanya itu berhasil dan berkenan 
kepada-Mu. Permuliakanlah nama-Mu melalui hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Sumber imanku, aku berdoa. Amin. 

Mudah-mudahan  Engkau  berkenan  akan  ucapan  mulutku  dan  
renungan hatiku, ya TUHAN, gunung batuku dan penebusku. 
(Mazmur 19:15)

3 Ya TUHAN, apakah manusia itu, sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia, 
sehingga Engkau memperhitungkannya? 4 Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti 
bayang-bayang yang lewat. (Mazmur 144:3, 4)

Tuhan, aku menyadari bahwa sesungguhnya hidupku sangatlah terbatas dan tidak ada artinya 
dibandingkan kemahakuasaan-Mu. Engkau mahamulia, agung dan perkasa. Sedangkan diriku 
adalah makhluk yang hina, jauh dari sempurna dan dalam keadaan tidak berdaya. Kalau terhadap 
manusia yang tidak berarti ini Engkau bersedia memberikan perhatian dengan rela datang ke 
dunia dan menanggung derita untuk menebus hidupku dari dosa semua itu hanyalah karena 
besarnya anugerah-Mu. Aku merendahkan diri di hadapan-Mu, bersyukur, dan menyembah-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

25 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-18-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 144:3,4

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, di dalam kesadaran akan ketidakabadian dari hidupku, yaitu yang bagaikan bayang-bayang 
yang lewat itu, aku memohon kemurahan-Mu. Sertailah diriku dan tuntunlah hidupku di setiap 
waktu. Kiranya kasih setia-Mu selalu mengawal hidupku. Tolonglah aku di dalam semua hal yang 
kukerjakan  dan  jadikanlah diriku saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitarku. Berilah 
kesempatan kepadaku untuk menceritakan besarnya kemurahan-Mu yang telah kualami di dalam 
hidupku kepada mereka yang belum mengenal diri-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang 
penuh dengan anugerah, aku berdoa. Amin. 



Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah 
telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku! (Mazmur 71:2)

13 Aku tahu, bahwa TUHAN akan memberi keadilan kepada orang tertindas, dan membela perkara 
orang miskin. 14 Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu, orang-orang yang jujur akan 
diam di hadapan-Mu. (Mazmur 140:13, 14)

Ya Tuhan, sekalipun tidak semua orang berpihak kepada mereka yang miskin dan lemah namun 
Engkau selalu membela mereka yang tertindas. Aku bersyukur sebab Engkau adil dan tidak akan 
membiarkan orang yang tak berdaya serta hidup di dalam kebenaran terinjak-injak. Kepada kasih 
setia dan rahmat-Mu yang besar itulah aku bersandar. Oleh sebab itu di dalam segala keadaan aku 
memuji-muji nama-Mu dan aku yakin bahwa Engkau berkenan kepada orang yang hidup dengan 
hati yang jujur dan lurus di hadapan-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

21 MEI 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-6-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 140:13, 14

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, dan sepenuhnya menggantungkan 
hidupku pada anugerah-Mu. Apapun yang sedang kuhadapi saat ini aku tidak akan membiarkan 
rasa kuatir menguasai hatiku, sebab aku yakin bersama dengan Engkau aku dapat menanggung 
segala  perkara  dan  melewatinya  sebagai  pemenang.  Engkau  tidak  akan  membiarkan  aku 
menghadapi semua pergumulan dan tantangan hidup seorang diri, tetapi dengan kasih setia-Mu 
Engkau   pasti akan  membela  diriku.   Ya   Tuhan,   jadikanlah   diriku   berkat   bagi   orang-orang 
di sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pembelaku yang agung, aku berdoa. Amin. 

Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak 
tersembunyi bagi-Mu. (Mazmur 69:6)

Apabila kegembiraan bersifat sementara maka kebahagiaan yang diberikan Tuhan bersifat abadi dan tidak 
tergantung kepada keadaan. Acapkali orang tidak dapat membedakan antara kegembiraan dan kebahagiaan 
karena sekilas keduanya nampak mirip dan tak berbeda. Padahal sesungguhnya sumber dan dampak dari 
keduanya tidaklah sama. Apabila kegembiraan bersumber dari keadaan di sekitar kita, sehingga bersifat 
berubah-ubah serta tidak abadi, maka kebahagiaan adalah berasal dari Tuhan. Sedangkan Tuhan bersifat 
abadi dan tidak berubah-ubah, oleh sebab itu kebahagiaan yang Ia berikan bukan hanya bersifat kekal tapi 
juga tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan di sekitar kita. 

Sudahkah Anda mengalami kebahagiaan yang sejati tersebut? Apakah buktinya? 

Tuhan, lebih daripada kegembiraan yang bersifat sesaat aku mendambakan kebahagiaan yang abadi. Lebih 
daripada kenikmatan hidup yang bersifat sementara aku memohon kepada-Mu agar Engkau berkenan 
menganugerahi diriku dengan kehidupan yang penuh makna. Limpahilah hidupku dengan damai sejahtera 
yang tidak akan pudar oleh perubahan zaman. Aku bersyukur karena Engkau rela datang ke dunia menjadi 
sama dengan manusia untuk menebus hidupku dari kesia-siaan dan menyediakan hidup yang kekal. Aku 
berterima kasih untuk kebaikan-Mu yang melampaui kemampuan akalku untuk mencernanya 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:      Yohanes 4        Mazmur 144        2 Samuel 15-16

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

25 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-17-

BACAAN ALKITAB: Yohanes 4:13, 14

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kebahagiaan seperti itulah yang Yesus janjikan kepada perempuan dari Samaria seperti yang ditulis di dalam 
Yohanes 4. Yesus berkata apabila orang minum air yang berasal dari perigi, tempat di mana mereka berdua 
saat itu sedang berada, ia akan haus kembali. Tetapi tidak demikian halnya dengan orang yang memperoleh 
air hidup yang Ia berikan kepada mereka yang memohon kepada-Nya. Yang Ia maksudkan dengan air hidup 
tersebut  antara  lain adalah kebahagiaan sejati yang Ia sediakan di dalam anugerah-Nya. Apabila orang 
merendahkan diri dan membuka hati kepada-Nya maka kebahagiaan yang sejati itulah yang akan mengisi 
hidup mereka sampai selama-lamanya. 

Aku menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku berterima kasih kepada-Mu karena Engkau memberikan 
kepadaku hari yang baru, kesempatan yang baru, dan kasih setia-Mu yang senantiasa baru. Tolonglah aku 
untuk mampu mengisi hari ini bukan dengan kesia-siaan, tetapi sebagai waktu yang efektif dan memuliakan 
nama-Mu. Untuk itu aku memerlukan tuntunan �irman-Mu dan penyertaan dari Roh Kudus-Mu. Tanpa 
pertolongan-Mu aku tidak akan mampu mengisi hari ini sebagai hari yang menyukakan hati-Mu. Namun 
bersama Engkau aku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar demi hormat dan keagungan-Mu. Di 
dalam  nama  Yesus  Kristus,  Tuhan  dan  Sumber  kebahagiaan  yang  sejati,  aku  mengangkat  doa  dan  
permohonanku ini. Amin. 

Doa Bapa Kami



Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus! Allah manakah yang begitu besar seperti 
Allah kami? (Mazmur 77:14)

Apabila niatan untuk menyenangkan hati Tuhan saja sudah mengundang penghargaan-Nya apalagi 
bila  niatan  tersebut  diwujudkan  dalam  perbuatan.  Memang tidak semua niatan akan selalu 
ditindaklanjuti dengan tindakan. Sebab adakalanya orang hanya berniat tetapi tidak bertindak 
untuk mewujudkannya. Hanya saja suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja pastilah 
dilatarbelakangi dengan niatan di baliknya. Oleh sebab itu, apabila niatan di dalam hati adalah 
sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan maka bahkan sebelum hal itu diwujudkan di 
dalam tindakanpun Tuhan sudah menghargai dan membalasnya dengan berkat-berkat-Nya. 

Sudahkah Anda berniat untuk menyenangkan hati Tuhan? Bila sudah, apakah wujud dari niatan 
tersebut? 

Tuhan, Engkau mengetahui isi hatiku. Tidak ada apapun yang dapat kusembunyikan dari mata-Mu. Di 
saat aku berbaring, duduk maupun berjalan, Engkau mengetahui apa yang menjadi pikiran, keinginan 
dan  rancangan  hatiku.  Apabila  ada  hal-hal  yang  tidak  berkenan  kepada-Mu  di  dalam niatanku 
ingatkanlah aku dan luruskanlah hatiku. Sebaliknya, apabila hal itu sesuai dengan kehendak-Mu, 
tolonglah agar aku sanggup mewujudkannya di dalam hidupku. Tuhan, jadikanlah diriku alat-Mu yang 
berkenan kepada-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

21 MEI 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-7-

BACAAN ALKITAB: 2Samuel 7:4-5, 12-13, 16

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal itulah yang dialami oleh Daud sebagaimana yang dicatat di dalam 2Samuel 7. Segera sesudah 
yang bersangkutan memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke kota Yerusalem, maka 
selanjutnya ia berniat untuk menempatkannya di dalam suatu rumah yang akan dibangunnya bagi 
Allah.   Walaupun   Allah   mencegah  Daud  untuk  mewujudkan  niatan  hatinya  itu,  sebab  Ia  
menghendaki bahwa anak dari Daudlah yang akan membangun rumah bagi diri-Nya, namun Allah 
tetap  menghargai  niatan  luhur  dari  Daud  tersebut.  Penghargaan  itu  Ia  wujudkan  dengan  
memberkati Daud beserta keluarganya dan menjadikan kerajaan Daud kokoh untuk selama-
lamanya. 

Aku menyerahkan diriku ke dalam anugerah-Mu. Kemurahan-Mu bagi hidupku memungkinkan aku 
untuk  memiliki  masa  depan  yang  baru.  Aku bersyukur kepada-Mu untuk penyertaan dan 
pembelaan-Mu  yang  telah  kualami  di  sepanjang hari ini. Di dalam segala keadaan Engkau selalu 
menyertai diriku dan tidak pernah meninggalkan aku. Engkau mengatur setiap langkah kakiku dan 
merencanakan hal yang baik bagi masa depanku. Aku menyerahkan hari-hari yang ada di hadapanku ke 
dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan hidupku, aku 
berdoa. Amin. 

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

Sebagaimana sumber yang bersih akan memancarkan air yang jernih demikianlah kita hanya dapat 
mengharapkan nasihat yang baik dari orang yang tulus hatinya. Karena pada dasarnya orang yang 
berhati licik akan memberikan nasihat yang licik. Sehingga bila kita menuruti perkataan mereka maka 
kitapun akan terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang licik seperti yang mereka lakukan. Sebaliknya, 
orang yang tulus hati, yaitu karena hidup takut kepada Tuhan, akan membimbing kita di jalan yang 
lurus. Sebagai akibat, bila kita mengikuti nasihat yang mereka berikan maka kitapun akan hidup dan 
berjalan di dalam kebenaran. Dengan kata lain, siapakah yang menjadi sahabat kita demikianlah kita 
nanti jadinya. 

Apakah Anda memiliki sahabat yang licik hatinya dan yang akan menjerumuskan Anda ke dalam 
malapetaka? Apabila ya, apakah yang harus Anda lakukan sekarang?

Tuhan, aku bersyukur karena oleh anugerah-Mu maka Engkau berkenan menerima diriku untuk 
menjadi sahabat-Mu. Engkaulah sahabat yang tulus hati dan yang tersempurna dalam hidupku. Tidak 
pernah Engkau berniat curang ataupun menyeret diriku untuk berlaku curang. Sebaliknya, Engkau 
selalu menuntun aku agar hidup di dalam kebenaran, sehingga dengan demikian hidupku terhindar dari 
malapetaka, menjadi berkat bagi sesamaku dan menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu di 
lingkunganku. 

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 MEI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-16-

BACAAN ALKITAB: 2Samuel 13:5, 6

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prinsip ini dapat kita lihat di dalam hidup Amnon, anak raja Daud. Sebagaimana yang diriwayatkan di 
dalam 2Samuel 13, ia jatuh cinta kepada adik tirinya sendiri, yaitu Tamar. Karena ia tahu bahwa tidak 
mungkin bagi dirinya untuk menikahi adik tirinya tersebut maka iapun berpura-pura jatuh sakit. 
Melihat keadaannya yang merana, Yonadab yang adalah sahabat dan saudara sepupunya yang cerdik 
namun berhati licik memberi nasihat kepadanya. Tanpa berpikir panjang Amnon mengikuti nasihat 
yang licik yang diberikan kepadanya itu sehingga ia melakukan perbuatan yang keji terhadap Tamar. 
Perbuatan yang di kemudian hari harus dibayarnya dengan nyawanya sendiri. Singkat kata, kita tidak 
boleh asal mengikuti nasihat orang, namun harus terlebih dahulu menimbang keadaan hati dari yang 
bersangkutan.

Tuhan, berikan kepadaku hikmat agar aku dapat membedakan antara sahabat yang tulus dengan 
mereka yang licik hatinya. Tolonglah aku agar mampu bersikap tegas dan tidak membiarkan hidupku 
terpengaruh oleh kelicikan dari orang-orang yang kujumpai di dalam kehidupanku sehari-hari. Jagalah 
hidupku dan jauhkanlah aku daripada yang jahat. Aku menyerahkan semua yang telah kukerjakan pada 
hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku juga memasrahkan masa depanku ke dalam anugerah-Mu. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penuntun hidupku, aku berdoa. Amin. 



Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepada-Mu, Allahku, aku hendak 
meninggikan Engkau. (Mazmur 118:28)

Bukan perbuatan baik yang kita lakukan, namun anugerah Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristuslah yang 
mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Tidak jarang orang berharap bahwa dengan perbuatan baik yang ia 
lakukan maka dirinya akan mampu membereskan dosa-dosanya. Hal ini sama dengan orang yang telah jatuh 
bangkrut dan berharap bahwa dengan menyicil seribu rupiah per hari maka hutangnya yang sebesar seratus 
triliun rupiah akan terlunaskan di dalam masa hidupnya. Suatu harapan yang tak masuk akal dan yang tidak 
akan pernah terwujud menjadi kenyataan. Hanya apabila orang yang menghutangi dirinya rela berkorban 
dengan menghapus hutang-hutangnya barulah orang tersebut akan terbebaskan dari ikatan hutang yang ia 
tanggung. 

Apabila perbuatan baik Anda tidak mampu menghapuskan dosa-dosa Anda, masih perlukah bagi Anda untuk 
melakukan kebaikan? Mengapa demikian? 

Aku bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, karena Engkau rela berkorban bagi umat manusia yang berdosa. 
Engkau rela mati di kayu salib untuk menghapus dosa dan kesalahanku yang tak mungkin kuhapus dengan 
perbuatan baik yang kulakukan. Kerelaan oleh sebab anugerah yang tidak layak aku terima tersebut telah 
membuka   lembaran  yang  baru  bagi  hidupku.  Tuhan,  aku  ungkapkan rasa syukurku ini dengan 
perbuatan-perbuatan baik yang selaras dengan �irman-Mu. Aku menyadari bahwa bila aku berbuat kebaikan 
hal itu bukanlah untuk menghapuskan dosaku tetapi sebagai ungkapan rasa syukurku atas pengorbanan-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:      Yohanes 1        Mazmur 141        2Samuel 9-10

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

22 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-8-

BACAAN ALKITAB: Yohanes 1:29, 30

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Yohanes Pembaptis mengutarakan hal tersebut di dalam Yohanes 1, yaitu dengan menyebut Yesus sebagai 
Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Istilah Anak Domba Allah yang ia utarakan tersebut mengacu 
kepada anak domba Paskah yang dikorbankan untuk membebaskan bangsa Israel dari maut yang dialami 
bangsa Mesir di malam hari menjelang bangsa Israel mengalami kemerdekaan dari perbudakan di Mesir. 
Dengan berkata demikian maka Yohanes Pembaptis mengungkapkan siapakah diri Yesus yang sebenarnya, 
yaitu pribadi yang akan membebaskan umat manusia dari dosa-dosa mereka melalui pengorbanan diri-Nya. 
Apa yang tak sanggup dilakukan manusia telah dikerjakan Yesus dengan menyerahkan nyawa-Nya di kayu 
salib bagi kita.  

Aku menyerahkan hidupku sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku meminta pertolongan-Mu, ya Tuhan, 
di dalam melakukan segala aktivitasku. Kiranya Engkau memberikan aku kemampuan untuk melakukan yang 
terbaik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepadaku. Dengan demikian 
orang-orang di sekitarku akan melihat penyertaan Tuhan atas hidupku sehingga mereka dapat mengenal 
Engkau. Di dalam nama yang mulia, Yesus Kristus, Tuhanku, aku memanjatkan doa ini. Amin.

Pengakuan Iman Rasuli

Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah; kiranya bangsa-
bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. (Mazmur 67:4)

Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepada-Mulah aku percaya! 
Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepada-Mulah kuangkat jiwaku. 
(Mazmur 143:8)

Tuhan yang baik, sungguh aku berterima kasih kepada-Mu karena Engkau menunjukkan kasih 
setia-Mu kepadaku di setiap saat. Mulai dari sejak aku bangun dari tidurku di pagi hari sampai 
malam hari ketika aku berbaring di dalam istirahatku aku merasakan kebaikan-kebaikan-Mu. Di 
dalam kasih setia-Mu itu Engkau memberitahukan kepadaku jalan mana yang harus kupilih dan 
langkah mana yang harus kuambil di dalam hidupku. Tidak pernah Engkau membawa diriku ke 
jalan  yang  salah tetapi Engkau senantiasa membimbing diriku di jalan yang benar. Tuhan, 
kepada-Mu kuangkat jiwaku. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

24 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-15-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 143:8

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kembali aku memohon penyertaan-Mu di dalam hidupku. Sebab tanpa tuntunan-Mu aku akan 
tersesat dan tanpa pertolongan-Mu aku tak akan sanggup mengatasi rintangan-rintangan yang 
menghadang hidupku. Sebaliknya, apabila aku berjalan bersama dengan diri-Mu maka aku akan 
sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dan yang melampaui keterbatasan 
diriku. Tolonglah diriku di dalam semua tugas dan tanggung jawabku, dan jadikan aku berkat bagi 
orang-orang di sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang limpah dengan kasih setia, aku 
berharap dan berdoa. Amin.  



25 Ya TUHAN, berilah kiranya keselamatan! Ya TUHAN, berilah kiranya 
kemujuran! 26 Diberkatilah dia yang datang dalam nama TUHAN! Kami 
memberkati kamu dari dalam rumah TUHAN. (Mazmur 118:25, 26)

3 Awasilah mulutku, ya TUHAN, berjagalah pada pintu bibirku! 4 Jangan condongkan hatiku 
kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan 
orang-orang yang melakukan kejahatan; dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. 
(Mazmur 141:3, 4)

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang benar dan Engkau menginginkan umat-Mu hidup di dalam 
kebenaran. Tolonglah aku untuk mampu hidup sesuai dengan kebenaran �irman-Mu, baik di dalam 
pikiran, perkataan dan perbuatanku sehari-hari. Di tengah-tengah dunia yang bengkok tolonglah 
aku agar dapat hidup menjadi terang, dan tidak terpengaruh oleh lingkungan di sekitarku. 
Sehingga dengan demikian aku dapat menjadi garam yang mengasinkan sekelilingku. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

22 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-9-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 141:3, 4

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Engkaulah  kota  bentengku  dan  perlindunganku,  ya  Tuhan. Aku memohon supaya Engkau 
melindungi dan menjagai aku di manapun diriku berada di sepanjang hari ini. Luputkan aku dari 
segala jerat dan rencana orang-orang yang berniat jahat terhadap diriku. Berikanlah kepadaku 
hikmat untuk mampu membedakan antara yang benar dengan yang jahat. Hanya dengan demikian 
barulah aku akan dapat hidup di dalam kebenaran-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama 
Yesus Kristus, Tuhan dan Pelindungku, aku berdoa. Amin.

Bersukacitalah karena TUHAN, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah 
syukur bagi nama-Nya yang kudus. (Mazmur 97:12)

Tuhan adalah Sang Terang, dan orang yang mengasihi Dia akan mengasihi terang �irman-Nya. 
Sebagaimana terang akan mengungkapkan segala noda pada baju kita yang tidak akan nampak di dalam 
kegelapan, demikianlah apabila kita datang mendekat kepada Tuhan maka Ia akan mengungkapkan 
segala kekurangan dan kesalahan hidup kita melalui �irman-Nya. Ia melakukan hal itu bukan dengan 
maksud untuk mempermalukan diri kita, tapi justru dengan cara demikianlah baru kita akan menyadari 
dosa-dosa kita dan merendahkan diri untuk mengalami anugerah-Nya yang menghapuskan segala noda 
dosa. Oleh sebab itu bila kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan maka kita juga akan mengasihi 
�irman-Nya yang mengoreksi dan membaharui hidup kita. 

Sudahkah Anda mengasihi �irman Tuhan yang bagaikan terang itu? Apakah buktinya? 

Tuhan, aku menyadari bahwa sebagai manusia yang jauh dari sempurna sesungguhnya masih banyak cacat 
dan  noda  dalam  hidupku.  Tanpa  pertolongan-Mu  melalui  terang  �irman-Mu  aku  tidak  akan mampu 
mengetahui kekurangan-kekurangan yang masih ada di dalam hidupku tersebut. Oleh karena itu dengan 
merendahkan diri di hadapan-Mu aku datang kepada terang �irman-Mu. Bukalah mata hatiku supaya aku 
mengetahui bagian-bagian mana di dalam hidupku yang belum sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, aku 
memerlukan anugerah-Mu yang membaharui 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:      Yohanes 3        Mazmur 143         2Samuel 13-14

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

24 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-14-

BACAAN ALKITAB: Yohanes 3:19-21

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prinsip yang penting ini dikemukakan di dalam Yohanes 3. Di situ dijelaskan bahwa manusia yang 
berdosa akan menyukai kegelapan, sebab di dalam kegelapan itu mereka dapat menyembunyikan noda 
karena  dosa-dosa  mereka. Sebaliknya, orang yang mengasihi Tuhan akan datang kepada terang 
�irman-Nya supaya dengan demikian noda dosa di dalam hidupnya akan menjadi nyata. Kesadaran 
tentang adanya bagian-bagian hidupnya yang masih bernoda tersebut akan menolong dirinya untuk 
merendahkan diri di hadapan Tuhan.  Dengan berharap kepada anugerah Tuhan ia akan memohon agar 
Tuhan berkenan menghapuskan segala noda dosa dan memulihkan hidupnya. Itu sebabnya orang yang 
mengasihi Tuhan akan mengasihi terang �irman Tuhan. 

Aku menyerahkan juga hidupku di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah diriku agar aku dapat 
hidup di jalan-jalan-Mu. Sertailah diriku di setiap langkah hidupku. Oleh terang-Mu yang menyinari hidupku 
jadikanlah aku terang bagi lingkungan di sekitarku. Sehingga dengan demikian aku dapat membawa mereka 
yang masih hidup di dalam kegelapan untuk datang kepada anugerah-Mu. Tuhan, jadikanlah semua yang 
kukerjakan pada hari ini berhasil, menjadi berkat bagi sesamaku dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama 
Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Terang yang menerangi hidupku, aku berdoa. Amin.



Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-
ketetapan-Mu kepadaku. (Mazmur 119:135)

Tergesa-gesa bertindak berdasarkan praduga tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu akan 
menjerumuskan kita ke dalam malapetaka. Memang adalah tidak mudah bagi orang untuk hidup sama 
sekali tanpa berpraduga. Setiap kali kita melihat seseorang berbuat sesuatu pada umumnya di dalam 
hati kita muncul praduga dengan mengira-ngira niatan hati yang bersangkutan di balik tindakan yang ia 
lakukan. Namun kita perlu menyadari bahwa praduga tersebut tidaklah selalu benar. Oleh sebab itu 
sebelum  bertindak  atas  dasar  praduga tersebut seyogianya kita terlebih dahulu memeriksa 
kebenarannya. Supaya dengan demikian kita tidak salah bertindak dan yang pada gilirannya akan 
mendatangkan kerugian yang besar dalam hidup kita. 

Mengapa seseorang tergesa-gesa bertindak berdasarkan praduga yang belum diuji kebenarannya? 
Bagaimana cara mengatasinya? 

Tuhan, kesombongan dan kecerobohan yang ada di dalam diriku mengakibatkan acapkali aku bertindak 
hanya berdasarkan praduga yang ada pada diriku. Tolonglah aku, ya Tuhan, agar diriku dapat senantiasa 
hidup di dalam kerendahan hati karena menyandarkan diri kepada hikmat-Mu. Juga mampukan aku untuk 
hidup mengendalikan diri sehingga aku tidak bertindak sembrono tanpa memperhitungkan akibat dari 
perilakuku. Anugerahi aku hikmat-Mu sehingga aku dapat membedakan antara praduga yang salah dengan 
yang benar. Supaya dengan demikian setiap keputusan dan tindakan yang kuambil berkenan kepada-Mu, 
luput dari kesalahan dan menyenangkan hati-Mu. Tuntunlah diriku di jalan-jalan-Mu yang benar 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

22 MEI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-10-

BACAAN ALKITAB: 2Samuel 10:3, 4

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal itulah yang dialami oleh bani Amon sebagaimana yang dicatat di dalam 2Samuel 10. Niatan baik 
Daud dengan menyuruh para pegawainya untuk pergi ke negeri mereka guna menyampaikan pesan 
turut  berdukacita  karena  kematian raja bani Amon telah mereka tanggapi secara keliru. Mereka 
berpraduga bahwa Daud memiliki niatan yang buruk terhadap mereka. Tanpa terlebih dahulu 
memeriksa kebenaran dari praduga tersebut, para pemuka bani Amon dan Hanun, raja mereka yang 
baru, telah bertindak mempermalukan utusan raja Daud. Suatu tindakan tergesa-gesa yang harus 
mereka bayar dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, kita tidak boleh bertindak semata-mata hanya 
berdasarkan pada praduga yang belum diuji kebenarannya. 

Aku memasrahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku sadar tanpa kasih setia dan rahmat-Mu aku akan 
tersesat di dalam perjalanan hidupku. Dalam kasih setia-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan aku dan 
dalam rahmat-Mu Engkau selalu mengarahkan langkah kakiku kepada tujuan-Mu. Aku berterima kasih untuk 
bimbingan dan penyertaan Roh-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Aku menyerahkan semua yang 
telah kukerjakan ke dalam anugerah-Mu. Jadikanlah itu berhasil dan membawa berkat bagi semua orang yang 
ada di sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Penuntun hidupku, aku berdoa. Amin.

Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah! Biarlah kemuliaan-Mu 
mengatasi seluruh bumi! (Mazmur 57:6)

Teguran  Allah  yang  disambut dengan kerendahan hati akan  membuka  pintu  anugerah  bagi 
pengampunan-Nya.   Tidak    ada   orang   yang   tidak   pernah   melakukan   kesalahan.   Di dalam   
ketidaksempurnaannya setiap orang pasti pernah berbuat kekeliruan. Yang membedakan antara orang 
yang satu dengan yang lain adalah sikap hati mereka terhadap teguran Allah atas kesalahan atau dosa 
yang mereka perbuat. Apabila orang menanggapi teguran tersebut dengan kecongkakan maka hukuman 
Allah  akan  segera  menimpa  diri  yang  bersangkutan.  Akan  tetapi bila ia menyambutnya dengan 
kerendahan hati dan pertobatan maka anugerah pengampunan Allah akan ia alami di dalam hidupnya. 

Mengapa acapkali orang mengeraskan hati ketika Allah menegur dirinya? Apakah yang perlu Anda lakukan 
untuk mengatasi kekerasan hati tersebut?

Tuhan,  aku  menyadari  kesombongan  di  dalam  hidupku  tidak  akan  pernah  membawa   kebaikan  
bagi diriku.   Sebab    kecongkakan    tersebut    menghalangi    aku    untuk    menyadari    kesalahan,  
ketidaksempurnaan dan dosa-dosaku. Hanya anugerah-Mulah yang mampu mengubah kekerasan 
hatiku dan menggantikannya dengan hati yang baru. Ya Tuhan, ampunilah diriku. Aku memohon 
anugerah-Mu bagi hidupku. Baharuilah hatiku dan ajarlah diriku untuk senantiasa bersikap terbuka 
terhadap teguran-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 MEI
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-13-

BACAAN ALKITAB: 2Samuel 12:9, 13

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Anugerah itulah yang dialami oleh Daud sebagaimana yang dicatat di dalam 2Samuel 12. Perzinahan 
dan kejahatan keji yang ia lakukan dengan membunuh Uria, suami Batsyeba, seharusnya mendatangkan 
hukuman  Allah  atas  dirinya.  Namun  karena  ia  dengan  segera menanggapi teguran Tuhan yang 
disampaikan melalui nabi Natan dengan kerendahan hati maka walaupun Tuhan tetap mendisiplinkan 
dirinya tetapi pengampunan Tuhan juga diperolehnya. Singkat kata, anugerah Allah jauh lebih besar 
daripada dosa-dosa kita. Anugerah tersebut akan kita alami dan memulihkan hidup kita apabila kita 
bersedia merendahkan hati di hadapan-Nya. 

Aku menyerahkan semua hal yang telah kukerjakan di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku 
memohon  agar  Engkau  memberkatinya  dengan  keberhasilan  dan  menjadikannya  berkat bagi 
orang-orang di sekitarku. Hanya dengan demikian aku dapat memuliakan nama-Mu melalui hidupku. 
Aku  juga  menyerahkan  hari-hari  yang  ada  di hadapanku  ke dalam tangan kasih setia-Mu. Aku 
memerlukan pertolongan-Mu di setiap sisi kehidupanku dan aku percaya Engkau tidak akan pernah 
mengecewakan orang yang berharap kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang penuh 
dengan anugerah dan yang telah membuktikan kasih-Nya dengan berkorban sampai mati di kayu salib, 
aku berdoa. Amin.



Dengan  rela  hati  aku  akan mempersembahkan korban kepada-Mu, 
bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN. (Mazmur 54:8)

Kemampuan  kita  terbatas  sedangkan  kuasa   Tuhan   tidak   terbatas,   sehingga   Ia   mampu  
menyempurnakan karya kita yang tidak sempurna. Tidak seorangpun manusia yang sempurna. 
Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang kemampuan dan pengetahuannya bersifat 
terbatas. Itu sebabnya sematang apapun manusia di dalam menyusun rencana tetap saja 
rancangan yang ia buat tidak akan pernah bersifat sempurna. Oleh karena itu sangatlah penting 
bagi kita untuk bergantung  kepada  Tuhan  yang  kuasa-Nya  tidak  terbatas. Di dalam 
ketidakterbatasan-Nya tersebut Ia sanggup menyempurnakan karya manusia yang tidak 
sempurna. 

Apakah yang perlu Anda lakukan agar mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup Anda? Mengapa 
demikian?

Tuhan, aku menyadari akan keterbatasan dari pengetahuan, hikmat dan kesanggupanku. Itu sebabnya tidak 
jarang rencana yang telah kususun dengan sematang mungkin tetap berakhir di dalam kegagalan. Sebab 
ketidaksempurnaanku mengakibatkan rencanaku jauh dari sempurna. Sedangkan Engkau adalah pribadi 
yang sempurna. Hikmat dan kuasa-Mu tidak terbatas sehingga tidak ada rancangan-Mu yang gagal. Oleh 
karena itu dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku memohon agar Engkau berkenan ikut campur 
tangan dan menyempurnakan semua yang telah kukerjakan di dalam 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:      Yohanes 2       Mazmur 142        2Samuel 11-12

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

23 MEI
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-11-

BACAAN ALKITAB: Yohanes 2:2-4, 7-8

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Karya Tuhan yang menyempurnakan itulah yang dialami oleh keluarga yang menyelenggarakan 
pesta perkawinan di Kana sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes 2. Pengetahuan mereka 
tentang apa yang akan terjadi di dalam pesta tersebut adalah terbatas. Sebagai akibat, di luar yang 
mereka duga pesta itu kehabisan anggur. Namun karena Yesus yang kuasa-Nya tidak terbatas hadir 
di situ maka pesta yang tidak sempurna itu diubah-Nya menjadi pesta yang sangat berhasil. Ia 
mengubah air menjadi anggur yang lebih baik dari yang sebelumnya. Singkat kata, kehadiran Yesus 
dan campur tangan-Nya menyempurnakan karya dan rencana yang tidak sempurna yang dibuat 
oleh manusia. 

Aku  bersyukur  karena  anugerah-Mu  sangat  besar  bagi hidupku.  Di  dalam  rahmat-Mu  yang  tidak  
berkesudahan itu Engkau selalu bersedia menolong diriku dan mengubah kesulitan yang kuhadapi menjadi 
pintu bagi diriku untuk menyaksikan kemurahan-Mu. Oleh karena itu aku menyerahkan hidupku di sepanjang 
hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku agar semua yang kukerjakan menyenangkan hati-Mu dan 
menjadi berkat bagi sesamaku. Tuntunlah diriku dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan 
yang sempurna dan penuh dengan rahmat kepada manusia yang tidak sempurna seperti diriku, aku berdoa. 
Amin. 

Biarlah Israel bersukacita atas Yang menjadikannya, biarlah bani Sion 
bersorak-sorak atas raja mereka! (Mazmur 149:2)

6 Aku berseru-seru kepada-Mu, ya TUHAN, kataku: "Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku 
di negeri orang-orang hidup!" 7 Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. 
Lepaskanlah aku dari pada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. 8 
Keluarkanlah  aku  dari  dalam  penjara  untuk  memuji  nama-Mu.  Orang-orang  benar  akan 
mengelilingi aku, apabila Engkau berbuat baik kepadaku. (Mazmur 142:6-8)

Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku yang teguh, lebih aman dan teguh dibandingkan segala 
tempat perlindungan lainnya. Tidak pernah Engkau mengecewakan orang yang bernaung di 
bawah kepak sayap-Mu. Bagaikan induk ayam yang menaungi anak-anaknya dari dinginnya cuaca 
malam hari dan bahaya yang mengancam mereka demikianlah Engkau melindungi diriku. Tuhan, 
ke dalam kasih setia-Mu aku mempercayakan hidupku. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

23 MEI
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00
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BACAAN ALKITAB: Mazmur 142:6-8

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kembali aku menyerahkan diriku ke dalam naungan-Mu di paruh waktu hari ini. Dalam 
perlindungan-Mu aku merasa damai sehingga rasa kuatir tidak memperoleh tempat di hatiku. 
Dengan  demikian  aku  dapat  mengisi  hari  ini  secara   maksimal.  Tolonglah   diriku   untuk  
menyelesaikan tugas-tugas yang harus kutuntaskan sehingga dapat mencapai hasil yang terbaik 
dan  yang  memuliakan  nama-Mu.  Pakailah  hidupku  untuk  menjadi  saluran  berkat-Mu  dan 
membawa dampak yang positif bagi lingkungan di sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan 
dan Pelindung hidupku, aku berdoa. Amin.
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