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EDISI: 23 – 31 Desember 

 
 
 
Ibadah Harian adalah rangkaian ibadah pribadi sepanjang hari yang 
dilakukan dengan sengaja dalam waktu-waktu tertentu. Di dalam Ibadah 
Harian, setiap orang didorong untuk berhenti sejenak, melambatkan tempo 
dan berfokus kepada Tuhan Yesus. Inti dari Ibadah Harian adalah memiliki 
relasi yang akrab dengan Tuhan dan berada bersama Tuhan. 
 
Tujuan Ibadah Harian adalah untuk menciptakan ritme atau irama yang 
memampukan Anda untuk menghentikan kegiatan pada waktu-waktu yang 
ditentukan sepanjang hari supaya dapat bersama-sama dengan Tuhan. 
Melalui Ibadah Harian, Anda akan menyadari kehadiran Allah dan 
bersekutu dengan Dia sepanjang hari sehingga menciptakan suatu 
keakraban yang nyaman dan berkelanjutan dalam hadirat Allah. Intisari 
dari kekristenan adalah relasi yang akrab dengan Tuhan. 
 
Dengan melakukan Ibadah Harian secara teratur, maka Anda sedang 
membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dan semakin mengenal 
Tuhan. Hal inilah yang membuat Anda tetap kuat dan bertindak meskipun 
sedang mengalami masa-masa sulit (Daniel 11:32b). Dengan memiliki 
relasi yang akrab dengan Tuhan, maka Anda akan memiliki hidup yang 
produktif, doa yang efektif, dan hidup yang mempermuliakan Tuhan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJELASAN MENGGUNAKAN MATERI IBADAH HARIAN 
 
Pengantar Ibadah: Di dalam bagian ini, Anda diharapkan untuk membaca ayat 
sebagai pengantar untuk masuk di dalam Ibadah Harian. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Waktu Teduh Akhir: 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. 
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PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Apa yang paling Anda perlukan agar dapat menyongsong masa depan dengan 
penuh sukacita? Mengapa demikian? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, aku sungguh bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang telah kualami 
di sepanjang tahun yang akan segera berakhir ini. Anugerah-Mu sungguh 
berlimpah-limpah di dalam hidupku. Engkau yang mahamulia telah rela 
merendahkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Supaya dengan demikian 
Engkau dapat menjadi pengantara antara diriku dengan diri-Mu sendiri. Antara 
diriku yang rendah di bumi ini dengan diri-Mu yang mulia di sorga. Anugerah-
Mu itu menjamin hari esokku. Oleh sebab itu dengan berharap kepada 
pertolongan-Mu aku akan menyongsong masa depan yang indah dengan penuh 
sukacita. 
 
Menyelesaikan tahun yang akan segera berakhir ini aku kembali menyerahkan 
seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Ampunilah diriku untuk semua hal yang 
kulakukan di tahun ini yang tidak berkenan kepada-Mu. Sempurnakanlah 
semua yang telah kukerjakan dengan keberhasilan, dan kiranya semuanya itu 
memuliakan nama-Mu. Aku menyerahkan hidupku di tahun yang ada di 
hadapanku ke dalam kasih setia-Mu. Tuntun dan sertailah hidupku dengan Roh-
Mu. Mampukanlah diriku untuk mengisi hari-hari yang terbentang di depanku 
ini dengan kehidupan yang semakin berkenan kepada-Mu dan menjadi berkat 
bagi sesamaku. Kepada-Mu aku berharap, dan di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

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

 

 
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 
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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 
Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, 
dan kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, 
aku telah bekerja lebih keras dari pada mereka semua; tetapi bukannya aku, 
melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. (1Korintus 15:10) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Orang yang menghargai anugerah Allah bagi hidupnya tidak akan bermalas-
malasan namun akan mengisi waktunya secara bertanggung jawab. Anugerah 
atau kasih karunia adalah kebaikan Allah yang kita alami bukan karena kita 
pantas untuk menerimanya, dan juga bukan karena usaha kita, namun semata-
mata karena kebaikan Allah. Tetapi bukan berarti karena kita hidup di dalam 
anugerah maka kita tidak perlu lagi berupaya dan boleh bermalas-malasan. 
Justru sebaliknya, orang yang mensyukuri kebaikan Allah itu tidak akan 
menyia-nyiakan anugerah yang telah diterimanya. Dengan mengandalkan 
anugerah Allah ia akan hidup secara bertanggung jawab, yaitu dengan bekerja 
sekeras mungkin.   
 
Sikap yang bertanggungjawab ini ditunjukkan oleh rasul Paulus di dalam 
kehidupannya. Di dalam 1Korintus 15 ia menulis bahwa bila ia dapat menjadi 
seorang pengikut Kristus dan rasul-Nya hal itu adalah karena anugerah atau 
kasih karunia Allah. Lebih lanjut ia berkata bahwa anugerah yang diberikan 
Allah kepada dirinya itu tidak sia-sia. Dengan rendah hati ia menyatakan bahwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 DESEMBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

2 Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah nama-Nya, 
kabarkanlah keselamatan yang dari pada-Nya dari 
hari ke hari. 3 Ceritakanlah kemuliaan-Nya di 
antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-
Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa. 4 
Sebab TUHAN maha besar dan terpuji sangat, Ia 
lebih dahsyat dari pada segala allah.  
(Mazmur 96:2-4) 
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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 Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, 6 yang 
merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? 9 Ia mendudukkan 
perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. 
Haleluya! (Mazmur 113:5-6, 9) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Allah adalah pribadi yang penuh dengan anugerah sehingga kita dapat 
memandang hari esok dengan penuh sukacita. Sebagai pribadi yang penuh 
dengan kuasa, Allah juga bersedia memperhatikan manusia yang lemah tak 
berdaya. Di dalam anugerah-Nya Ia tidak mengabaikan mereka yang dipandang 
remeh oleh orang lain. Dengan kasih-Nya Ia mengangkat harkat hidup mereka, 
membentangkan masa depan yang indah bagi diri mereka, dan menjamin hari 
esok mereka. Oleh sebab itu orang yang percaya kepada-Nya tidak perlu hidup 
di dalam kekuatiran. Sebaliknya mereka dapat menyongsong hari esok dengan 
penuh iman dan sukacita. 
 
Anugerah Allah yang menjadi jaminan bagi umat-Nya ini diutarakan di dalam 
Mazmur 113. Di situ diungkapkan tentang keagungan Allah sebagai berikut: 
“Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi...” 
Kemudian diutarakan tentang kerelaan Allah yang agung itu untuk 
merendahkan diri-Nya. Hal tersebut diucapkan di dalam kalimat: “...yang 
merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi?” Itulah anugerah. Allah 
yang mulia telah rela merendahkan diri-Nya demi manusia yang hina. Di dalam 
anugerah-Nya itu Ia menolong perempuan yang mandul agar menjadi ibu anak-
anak. Artinya Ia menjamin hari esok dari orang-orang yang tidak berdaya, 
sehingga mereka dapat bersukacita. 

31 DESEMBER 
IBADAH MALAM 
Pk. 18:00-22:00 

PENGANTAR IBADAH 

Tetapi Engkau, ya ALLAH, Tuhanku, bertindaklah 
kepadaku oleh karena nama-Mu, lepaskanlah aku 
oleh sebab kasih setia-Mu yang baik!  
(Mazmur 109:21) 
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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 Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau 
akan berlindung, kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok. 5 Engkau tak 
usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di 
waktu siang, 6 terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, 
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. (Mazmur 91:4-6) 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan bagiku. Hampir satu tahun telah genap 
kujalani di tahun ini. Setiap hari aku dapat merasakan naungan kasih-Mu dan 
pemeliharaan-Mu bagi hidupku. Aku memuji-muji nama-Mu karena sungguh 
Engkau adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap 
kepada-Mu. Di dalam kasih setia-Mu aku merasakan damai sejahtera yang 
berlimpah-limpah.  
 
Pada siang hari yang terakhir di tahun ini aku merendahkan diriku di hadapan-
Mu. Ampunilah diriku apabila masih banyak hal yang tak berkenan kepada-Mu 
yang telah kukerjakan di sepanjang tahun ini. Tolonglah diriku agar aku mampu 
mengisi hari-hari yang ada di hadapanku dengan kehidupan yang sesuai dengan 
kehendak-Mu. Sehingga dengan demikian kehidupanku merupakan 
persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhanku, aku berdoa. Amin. 

 
 

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

31 DESEMBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

Bernyanyilah bagi TUHAN dengan nyanyian syukur, 
bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi! 
(Mazmur 147:7) 
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oleh anugerah Allah dirinya telah menanggapi kebaikan Tuhan itu secara 
bertanggung jawab. Tentang hal tersebut ia berkata: “Aku telah bekerja lebih 
keras dari pada mereka semua.” Sikap ini menunjukkan bahwa orang yang 
menghargai anugerah Allah tidak akan bermalas-malasan, namun akan bekerja 
keras secara bertanggung jawab. 
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Sudahkah Anda menanggapi anugerah Allah secara bertanggung jawab? 
Apakah bukti dari jawaban Anda tersebut? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan aku berterima kasih kepada-Mu untuk anugerah-Mu yang sangat besar 
bagi diriku. Engkau telah rela datang ke dunia, lahir sebagai sebagai seorang 
manusia, untuk menyatakan anugerah-Mu yang menyelamatkan diriku. Engkau 
menebus hidupku dari kesia-siaan dan kebinasaan, serta memberikan 
kehidupan dan masa depan yang baru bagi diriku. Kehidupan yang tidak 
sepatutnya aku sia-siakan dengan hidup secara tak bertanggung jawab dan 
bermalas-malasan. Namun harus kuisi dengan bekerja keras dalam memenuhi 
rancangan-Mu bagi hidupku.  
 
Pagi hari ini dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku memohon 
pertolongan-Mu agar diriku mampu mengisi hari ini secara bertanggung jawab. 
Tuntunlah diriku dengan firman-Mu dan sertailah hidupku dengan Roh-Mu 
agar aku dapat sesuai dengan rencana-Mu. Jagalah diriku agar tetap hidup di 
dalam kerendahan hati, yaitu dengan menyadari bahwa bila aku dapat bekerja 
dengan keras untuk memenuhi panggilan-Mu hal itu semata-mata karena 
anugerah-Mu yang menyertai diriku. Pakailah hidupku menjadi berkat bagi 
lingkungan di mana Engkau menempatkan diriku. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhanku, aku berdoa. Amin.  
 

 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 1Korintus 15  Amsal 24  Ayub 27-28 
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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 
Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik 
akan roboh dalam bencana. (Amsal 24:16) 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, aku bersyukur sebab dengan anugerah-Mu Engkau telah mengangkat 
diriku dari dalam lumpur dosa, membenarkan hidupku dan menopang diriku. 
Sehingga kalaupun aku harus melewati berbagai kesukaran aku tidak mau 
berputus asa. Setiap kali aku terjatuh dalam perjuangan menghadapi kesulitan 
aku akan bangkit kembali. Sebab aku yakin Engkau tidak akan pernah 
meninggalkan diriku, dan masa depan yang indah telah Engkau sediakan bagi 
hidupku.  
 
Pada siang hari ini kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. 
Mampukanlah diriku untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabku. 
Tuntunlah diriku untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Jangan 
biarkan diriku terjerumus ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah diriku dari 
pada yang jahat. Di bawah naungan kasih setia-Mu aku berlindung. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

 

23 DESEMBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

6 Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya 
TUHAN itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. 7 
Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, 
bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah! 8 
Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, 
bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran! 9 
Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa, 
Allah bersemayam di atas takhta-Nya yang kudus. 
(Mazmur 47:6-9) 
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Allah juga akan memberkati jemaat Filipi dengan berkelimpahan. Ia berkata: 
“Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan 
kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.” Dengan menulis seperti demikian Paulus 
mengutarakan bahwa Allah mengetahui keperluan hidup dari umat-Nya dan Ia 
sanggup untuk memenuhinya sehingga mereka tidak akan kekurangan apapun 
juga. 
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Perlukah Anda merasa kuatir akan masa depan Anda? Mengapa demikian? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, aku bersyukur karena Engkau telah menjamin kehidupanku dengan 
kasih setia-Mu. Di dalam hikmat-Mu Engkau mengetahui semua hal yang 
kuperlukan bagi kehidupanku. Di dalam kuasa dan kesetiaan-Mu Engkau 
mampu dan mau untuk memenuhi semua keperluanku itu. Sehingga dengan 
demikian aku tidak perlu berkekurangan di dalam semua hal yang baik yang 
kuperlukan bagi hidupku. Tidak pernah Engkau mengabaikan hidupku. Namun 
seperti seorang bapa yang menyayangi anak-anaknya demikianlah Engkau 
memelihara hidupku. 
 
Di hari yang terakhir di tahun ini kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam 
tangan-Mu. Tolonglah diriku agar aku dapat menyelesaikan tahun ini dengan 
mengisi hari ini sebagai waktu yang penuh makna dan tidak sia-sia. Sertailah 
diriku di sepanjang hari ini dengan Roh-Mu sesuai dengan janji-Mu. Sebab aku 
menyadari bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatanku, 
melainkan dengan Roh-Mu aku akan mampu mengatasi setiap tantangan dan 
penghalang di dalam hidupku. Dengan berpegang kepada janji firman-Mu aku 
menatap hari esok tanpa merasa kuatir ataupun ragu. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Filipi 4  Mazmur 91  Mazmur 111, 113 
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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 
18 Kini aku telah menerima semua yang perlu dari padamu, malahan lebih dari 
pada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari 
Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan 
yang berkenan kepada Allah. 19 Allahku akan memenuhi segala keperluanmu 
menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. 20 Dimuliakanlah 
Allah dan Bapa kita selama-lamanya! Amin. (Filipi 4:18-20) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Allah mengetahui keperluan hidup kita dan sanggup memenuhinya sehingga 
kita tidak akan kekurangan apapun juga. Allah adalah pribadi yang bertanggung 
jawab. Sebagai akibat Ia tidak akan pernah lalai di dalam mencukupi keperluan 
dari umat yang dikasihi-Nya dan yang hidup sesuai dengan rancangan-Nya. 
Bukan itu saja, Dia juga adalah pribadi yang mahakuasa. Oleh karena itu bukan 
saja kehendak-Nya bersifat baik, Ia juga sanggup melaksanakan kehendak-Nya 
tersebut. Termasuk Ia mampu melaksanakan keinginan hati-Nya untuk 
memelihara umat-Nya. Dengan demikian orang yang hidup sesuai dengan 
rencana Allah tidak akan kekurangan apapun yang baik yang ia perlukan bagi 
hidupnya. 
 
Kesanggupan Allah di dalam memenuhi keperluan hidup kita ini diutarakan 
rasul Paulus di dalam Filipi 4. Di situ ia mengucap syukur kepada Tuhan karena 
jemaat di Filipi telah dipakai Tuhan untuk mencukupi keperluan hidupnya 
secara berkelimpahan. Kemudian Paulus menyatakan keyakinannya bahwa 

31 DESEMBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

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

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
20 Hikmat itu, dari manakah datangnya, atau akal budi, di manakah tempatnya? 
21 Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung 
di udara. 28 tetapi kepada manusia Ia berfirman: Sesungguhnya, takut akan 
Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi."  
(Ayub 28:20-21, 28) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Bukan apa yang dimiliki oleh manusia, namun sikap menghormati Tuhanlah 
yang akan membuahkan kebahagiaan. Hal ini karena terdapat kaitan yang erat 
antara kebahagiaan dengan hidup berhikmat. Hikmat yang membuat orang 
mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat dan membuahkan 
kebahagiaan. Suatu kemampuan yang tidak selalu dimiliki oleh orang yang 
pintar maupun kaya, namun ada dalam diri orang yang menghormati Tuhan. 
Sebab di dalam sikap hormat kepada Tuhan tersebut yang bersangkutan akan 
menaati tuntunan Allah. Tuntunan yang memampukan dirinya untuk membuat 
keputusan-keputusan yang tepat serta membuahkan kebahagiaan.   
 
Kaitan antara sikap menghormati Tuhan dengan hikmat ini diutarakan oleh 
Ayub di dalam Ayub 28. Di situ dicatat bahwa ia berkata: “Hikmat itu, dari 
manakah datangnya?... Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan 
tersembunyi burung di udara.” Artinya manusia kalaupun ia mampu terbang 
seperti burung di udara tidak dengan sendirinya akan memiliki hikmat. Lalu 
Ayub menyebut bahwa Allah berfirman: “Sesungguhnya, takut akan Tuhan, 
itulah hikmat.” Takut yang dimaksudkan di sini adalah sikap menghormati 
dengan sungguh-sungguh. Artinya orang yang benar-benar menghormati 

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

PENGANTAR IBADAH 

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

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Sudahkah Anda hidup menghormati Tuhan? Apa alasan dari jawaban Anda 
tersebut? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, Engkau layak menerima hormat dan pujianku. Karena Engkaulah Raja 
alam semesta, Penguasa langit dan bumi, pribadi yang penuh kuasa, kasih, 
hikmat dan kesetiaan. Perintah-perintah-Mu kudus, benar dan patut untuk 
ditaati. Di dalam takut akan Engkau aku menundukkan diriku di bawah kaki-
Mu dan menaklukkan hidupku kepada tuntunan firman-Mu. Di dalam ketaatan 
kepada-Mu itu Engkau akan melimpahi hidupku dengan hikmat-Mu, sehingga 
aku dapat membuat keputusan-keputusan yang benar, yaitu yang sesuai 
dengan kehendak-Mu. Dengan demikian aku akan mengalami kehidupan yang 
berbahagia serta tidak sia-sia.  
 
Menjelang akhir dari hari ini aku mengangkat pujian dan ucapan syukurku 
kepada-Mu. Hampir satu tahun telah kulalui di tahun yang kujalani ini dengan 
pertolongan-Mu. Di dalam kasih setia yang besar Engkau telah menuntun dan 
menyertai diriku dari hari ke hari. Aku yakin Engkau belum selesai bekerja di 
dalam hidupku. Masih banyak hal yang indah dan mulia yang akan Engkau 
genapi melalui dan di dalam diriku. Di dalam iman kepada kesetiaan-Mu aku 
mempercayakan hari-hari yang ada di hadapanku ke dalam tangan-Mu. 
Genapilah rencana-Mu di dalam hidupku. Dengan penuh pengharapan kepada-
Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.  
 

 
 

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

WAKTU TEDUH: Meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit). 
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berada di dalam tangan Tuhan. Ia percaya apapun yang Tuhan rencanakan bagi 
hidupnya pasti akan terwujud dengan indah pada waktunya. 
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Mungkinkah rencana Allah bagi hidup Anda mengalami kegagalan? Mengapa 
demikian? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, aku bersyukur karena hikmat dan kuasa-Mu sungguh tidak terbatas. Di 
dalam hikmat-Mu Engkau sanggup mengatur segala perkara dan menyusunnya 
menjadi rencana yang indah bagi hidupku. Dengan kuasa-Mu Engkau mampu 
menggenapi rencana-Mu itu tepat pada waktunya. Hikmat dan kuasa-Mu 
menjamin tidak ada rencana-Mu yang akan gagal. Termasuk rencana-Mu bagi 
hidupku pasti akan terlaksana sesuai dengan yang telah Engkau rancangkan. 
Oleh sebab itu di dalam tangan-Mu hidupku penuh damai sejahtera. Karena 
sesungguhnya Engkau yang menjamin masa depanku. 
 
Menjelang akhir dari hari ini aku menaikkan ucapan terima kasihku kepada-Mu 
karena di sepanjang hari ini Engkau telah menyertai dan menuntun hidupku. 
Bahkan di sepanjang tahun yang hampir berakhir ini dengan tangan-Mu yang 
kuat Engkau telah memegang hidupku. Tidak sekalipun Engkau melepaskannya 
dari genggaman tangan-Mu. Dengan penuh kasih dan kesetiaan Engkau 
senantiasa memelihara hidupku. Di saat aku lemah Engkau menguatkan diriku. 
Engkau senantiasa membuka jalan bagiku tepat pada waktunya. Aku 
menyerahkan hari-hari yang ada di hadapanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

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

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

BACAAN ALKITAB 
1 Maka jawab Ayub kepada TUHAN: 2 “Aku tahu, bahwa Engkau sanggup 
melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.”  
(Ayub 42:1, 2) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN  
Hikmat dan kuasa Allah bersifat tidak terbatas, itu sebabnya Ia selalu bekerja 
secara terencana dan tidak ada rancangan-Nya yang akan gagal. Keteraturan 
dari seluruh alam semesta menunjukkan bahwa semua ini bukan terjadi secara 
kebetulan. Tetapi satu pribadi yang telah menciptakannya dengan kuasa-Nya 
dan mengatur semuanya dengan hikmat-Nya. Pribadi tersebut adalah Allah 
yang hikmat dan kuasa-Nya bersifat tidak terbatas. Oleh sebab itu Ia sanggup 
mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini agar berlangsung sesuai 
dengan rencana-Nya. Lebih jauh, karena kuasa-Nya tidak terbatas itu sebabnya 
apapun yang Ia rencanakan pasti akan tergenapi secara sempurna pada 
waktunya. 
 
Kesanggupan Allah di dalam melaksanakan rancangan-Nya ini diakui oleh Ayub 
sebagaimana yang dicatat di dalam Ayub 42. Setelah melewati masa kesukaran 
yang sangat berat, Ayub menyadari tentang siapakah Allah yang sesungguhnya. 
Sekarang ia mengenal bahwa Allah adalah pribadi yang hikmat dan kuasa-Nya 
bersifat tidak terbatas. Di dalam pengenalan tersebut ia berkata kepada Tuhan: 
“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada 
rencana-Mu yang gagal.” Dengan kata lain, Ayub meyakini bahwa hidupnya 

30 DESEMBER 
IBADAH MALAM 
Pk. 18:00-22:00 

PENGANTAR IBADAH 

8 Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan 
nenek moyang kami; kiranya rahmat-Mu segera 
menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah 
kami. 9 Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, 
demi kemuliaan nama-Mu! Lepaskanlah kami dan 
ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu! 
(Mazmur 79:8, 9) 
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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 
34 Kata Maria kepada malaikat itu: “Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena 
aku belum bersuami?” 35 Jawab malaikat itu kepadanya: “Roh Kudus akan 
turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab 
itu anak yang akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 36 Dan 
sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak 
laki-laki pada hari tuanya dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut 
mandul itu. 37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.” 38 Kata Maria: 
“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 
perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu meninggalkan dia. (Lukas 1:34-38) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu sebabnya tidak ada rancangan-Nya yang 
akan gagal. Memang semua orang harus membuat rencana di dalam hidupnya. 
Rencana untuk masa depan, pekerjaan, rumah tangga dan berbagai hal lainnya. 
Hanya saja tidak semua rencana tersebut pasti akan terwujud. Karena pada 
dasarnya manusia adalah makhluk yang terbatas kemampuannya. Tetapi tidak 
demikian halnya dengan Allah. Kuasa dan hikmat-Nya tidak terbatas. Itu 
sebabnya tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan Ia sanggup mewujudkan 
apapun juga yang dikehendaki-Nya. Besarnya kuasa dan hikmat Allah ini 
mengakibatkan tidak ada rancangan-Nya yang akan gagal. 
 
Besarnya kuasa dan hikmat Allah ini nampak di dalam peristiwa kelahiran 
Yesus seperti yang diwartakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria dan dicatat 
di dalam Lukas 1. Mendengar pesan dari malaikat Tuhan bahwa ia akan 
mengandung dan melahirkan Sang Juruselamat, Maria berkata: “Bagaimana hal 
itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?” Malaikat Gabrielpun 
menjawab: “Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.”  Dengan kata lain, 

24 DESEMBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan 
kecapi, aku mau membangunkan fajar!  
(Mazmur 57:9) 
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Gabriel menyatakan bahwa kuasa dan hikmat Allah adalah tidak terbatas. Allah 
sanggup melakukan segala perkara yang Ia kehendaki. Oleh sebab itu semua 
rancangan-Nya, termasuk rancangan untuk menghadirkan Yesus di dunia ini 
tidak akan gagal. 
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Sudahkah Anda hidup sesuai dengan rancangan Allah yang tidak akan pernah 
gagal itu? Apakah buktinya? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, Engkau adalah pribadi yang tidak mengenal kemustahilan. Kuasa dan 
hikmat-Mu tidak terbatas, sehingga Engkau sanggup melaksanakan apapun 
juga yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu tidak ada rencana-Mu yang akan 
gagal. Semua yang telah Engkau rancangkan pasti akan Engkau genapi pada 
waktunya. Sungguh berbahagialah orang yang hidup sesuai dengan rencana-
Mu. Aku menyerahkan hidupku ke dalam anugerah-Mu. Bawalah diriku untuk 
hidup di dalam rancangan-Mu yang mulia itu. Sehingga dengan demikian aku 
akan berjalan bukan di dalam kegagalan, namun di dalam kehidupan yang 
bermakna dan yang menyenangkan hati-Mu. 
 
Pagi hari ini kembali aku bersyukur kepada-Mu, karena begitu besar kasih-Mu 
bagi umat manusia. Di dalam kasih-Mu itu Engkau telah rela untuk hadir dan 
lahir di dunia ini. Engkau rela merendahkan diri-Mu, mengambil rupa seorang 
hamba, dan menjadi sama dengan manusia untuk menyapa diriku dengan 
kasih-Mu. Kasih yang mengangkat harkat hidupku, menghapuskan masa laluku 
yang kelam dan membentangkan hari depan yang baru bagi hidupku. Tuhan, 
aku menyerahkan seluruh kehidupanku di sepanjang hari ini ke dalam tangan-
Mu. Tuntun dan sertailah diriku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah 
hadir di dunia untuk menyelamatkan umat manusia, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Lukas 1  Amsal 25  Ayub 29-31 
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WAKTU TEDUH 
Meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit). 
 

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

BACAAN ALKITAB 
10 Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari 
pada permata. 11 Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan 
kekurangan keuntungan. 12 Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak 
berbuat jahat sepanjang umurnya. 30 Kemolekan adalah bohong dan 
kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji. 
(Amsal 31:10-12, 30) 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, ajar diriku untuk senantiasa hidup takut kepada-Mu. Di dalam sikap 
menghormati diri-Mu itu segala berkat dan kebaikan akan kualami di dalam 
hidupku. Di dalam sikap menghargai diri-Mu itu aku akan hidup secara 
bertanggung jawab dan tidak akan menyia-nyiakan semua kepercayaan yang 
telah Engkau berikan kepadaku. Sehingga dengan demikian kehidupanku 
tidak sia-sia tetapi penuh dengan makna.  
 
Aku berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan, untuk semua kepercayaan yang 
telah Engkau berikan kepadaku. Engkau telah mempercayakan waktu, 
kemampuan dan kesempatan bagi diriku. Tolonglah diriku dengan tuntunan 
Roh Kudus-Mu agar supaya aku dapat mengembangkan semua kepercayaan 
yang telah Engkau berikan itu sebagaimana seharusnya. Supaya dengan 
demikian kehidupanku merupakan persembahan yang harum di hadapan-Mu. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

30 DESEMBER 
 IBADAH SIANG 
Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan 
dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah 
yang menyelamatkan kami, Engkau, yang menjadi 
kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau 
yang jauh-jauh. (Mazmur 65:6) 
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mengakibatkan kehidupannya menjadi efektif. Ia tidak membiarkan masa 
lampaunya membatasi dirinya. Tetapi dengan mempercayai rencana Allah yang 
indah bagi hidupnya, Ia memandang masa depan dan berjuang untuk 
memenuhi rencana Allah tersebut. 
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Ke mana mata Anda harus memandang, ke masa depan atau ke masa lampau? 
Mengapa demikian? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu karena Engkau di dalam anugerah-Mu 
berkenan menghapuskan masa lampauku yang kelam. Melalui kasih dan 
pengorbanan-Mu di kayu salib Engkau menyediakan masa depan yang indah 
bagi hidupku. Oleh sebab itu tolonglah diriku untuk senantiasa memandang 
kepada rencana-Mu yang indah bagi masa depanku itu. Aku yakin Engkau pasti 
menopang langkah-langkah kehidupanku di dalam memenuhi rancangan-Mu 
itu. Aku tidak mau lagi hidup terpaku pada masa laluku yang kelam, karena 
sesungguhnya Engkau telah menjamin masa depan yang mulia bagi diriku.  
 
Pagi ini aku berterima kasih kepada-Mu untuk hari yang baru yang Engkau 
berikan kepadaku. Tidak habis-habisnya rahmat-Mu bagi hidupku. Kasih setia-
Mu selalu tersedia bagi hidupku dan tidak akan pernah berubah untuk selama-
lamanya. Dengan berharap kepada kemurahan-Mu itu aku memohon 
penyertaan dan tuntunan-Mu dalam hidupku di sepanjang hari ini. Banyak hal 
yang tidak kuketahui tentang masa depanku. Namun satu perkara yang aku 
yakini, yaitu bahwa Engkau pasti akan menolong diriku dalam meraih hari 
depan yang telah Engkau rencanakan bagi hidupku. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Filipi 3  Amsal 31  Ayub 42 
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WAKTU TEDUH 
Meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit). 
 

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

BACAAN ALKITAB 
6 Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri di tempat para pembesar. 7a 
Karena lebih baik orang berkata kepadamu: "Naiklah ke mari," dari pada 
engkau direndahkan di hadapan orang mulia. 28 Orang yang tak dapat 
mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya.  
(Amsal 25:6-7a, 28) 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, Engkau adalah pribadi yang rendah hati, sehingga Engkau rela datang 
ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. 
Ajarlah diriku untuk hidup meneladani diri-Mu, yaitu dengan hidup di dalam 
sikap yang rendah hati juga. Sehingga dengan demikian hidupku pantas untuk 
disebut sebagai pengikut-Mu yang menjadi saksi-Mu di manapun diriku berada.   
 
Pada siang hari ini aku memohon tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam 
hidupku. Aku menyadari betapa diriku sangat memerlukan tuntunan dari 
hikmat-Mu di dalam membuat keputusan-keputusan yang harus kuambil di 
dalam hidupku. Penyertaan-Mu memberikan damai sejahtera di dalam jiwaku 
dan memungkinkan diriku mengalami keberhasilan di dalam semua usahaku. 
Kepada-Mu aku berharap, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku 
berdoa. Amin. 
 

 
 

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

24 DESEMBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

7 Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada 
TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan! 8 Berilah 
kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 
persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya! 9 
Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan 
berhiaskan kekudusan, … (Mazmur 96:7-9) 
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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 Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib 
dengan aku di dalam kemahku; 5 ketika Yang Mahakuasa masih beserta aku, 
dan anak-anakku ada di sekelilingku; 8 maka ketika aku kelihatan, mundurlah 
orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu 
tinggal berdiri; 9 para pembesar berhenti bicara, dan menutup mulut mereka 
dengan tangan; 10 suara para pemuka membisu, dan lidah mereka melekat 
pada langit-langitnya; 11 apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku 
disebut berbahagia; dan apabila mata melihat, maka aku dipuji.  
(Ayub 29:4-5, 8-11)  
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN  
Hidup di dalam penyertaan Allah merupakan kunci dari kehidupan yang penuh 
dengan makna. Tentu semua orang berharap bahwa kehidupannya di dunia ini 
tidak akan sia-sia namun penuh dengan makna. Itulah kehidupan yang 
menginspirasi orang lain, bukan sekadar karena harta atau kedudukan yang 
dimilikinya namun karena kebahagiaan yang memenuhi hatinya. Di sinilah 
pentingnya penyertaan Allah di dalam hidup kita. Karena apapun yang dimiliki 
oleh manusia tidak menjamin kebahagiaan dalam hidupnya. Hanya Allahlah 
sumber kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu apabila kita hidup dekat dengan 
Allah maka kebahagiaan yang berlimpah-limpah akan kita alami di dalam 
kehidupan kita. 
 
Bahwasanya penyertaan Allah akan membuahkan kehidupan yang penuh 
dengan makna ini dapat kita lihat di dalam diri Ayub seperti yang dicatat di 
dalam Ayub 29. Di situ Ayub berkata bagaimana Allah bergaul karib dan 
menyertai dirinya ketika ia masih berusia remaja. Sebagai akibatnya, 
keberhasilan menyertai dirinya. Orang muda maupun yang sudah lanjut usia, 

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

PENGANTAR IBADAH 

Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya 
TUHAN, sebab semuanya itu sudah ada sejak 
purbakala. (Mazmur 25:6) 
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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 Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap, bahwa aku telah 
menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di 
belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, 14 dan 
berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi 
dari Allah dalam Kristus Yesus. 15 Karena itu marilah kita, yang sempurna, 
berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu 
akan dinyatakan Allah juga kepadamu. (Filipi 3:13-15) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Hidup yang efektif adalah hidup memandang ke masa depan dengan 
memusatkan perhatian pada rencana Allah bagi diri kita. Sama seperti orang 
yang mengemudikan mobil. Apabila yang bersangkutan terus-menerus 
menoleh ke belakang maka mobil yang ia kemudikan akan terperosok ke dalam 
jurang ataupun mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Inilah yang harus 
ia lakukan, yaitu memandang ke depan serta mengarahkan kemudi sesuai 
dengan apa yang ada di hadapannya. Demikian pula dengan kehidupan kita. 
Kita harus memusatkan perhatian kepada rancangan Allah untuk masa depan 
kita, dan mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan rencana-Nya tersebut. 
 
Melalui kehidupannya rasul Paulus memberi teladan tentang prinsip yang 
penting ini. Di dalam Filipi 3 ia menulis: “Tetapi ini yang kulakukan: aku 
melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa 
yang di hadapanku.” Ia melupakan masa lampaunya, baik yang gemilang 
maupun yang pahit. Lebih jauh, inilah yang Paulus lakukan, yaitu mengarahkan 
diri pada “panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.” Hal itulah yang 

30 DESEMBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

1 Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-
temurun. 2 Sebelum gunung-gunung dilahirkan, 
dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari 
selama-lamanya sampai selama-lamanya 
Engkaulah Allah. (Mazmur 90:1, 2) 
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PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Sudah melekkah mata hati Anda? Apa yang menjadi dasar dari jawaban Anda 
tersebut? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, Engkau adalah pribadi yang penuh hikmat, kasih, kuasa dan kesetiaan. 
Engkau sanggup mengatur segala perkara dengan sempurna dan menjadi indah 
pada waktunya. Ampunilah diriku apabila aku merasa diriku benar sehingga 
menganggap bahwa aku lebih pintar daripada diri-Mu di dalam mengatur 
kehidupanku. Pembelaan dan pembenaran diri di hadapan orang lain yang 
berulang kali kulakukan mengakibatkan diriku menjadi congkak dan mata 
hatiku tertutup. Tuhan, celikkan hati nuraniku agar aku menyadari akan 
keterbatasan diriku, betapa mulia diri-Mu dan alangkah indahnya rencana-Mu 
dalam hidupku.   
 
Bapa yang penuh dengan anugerah, hampir satu tahun telah kulalui di dalam 
tuntunan dan penyertaan-Mu. Aku berterima kasih kepada-Mu untuk 
semuanya itu. Penyertaan-Mu menjadikan kehidupanku limpah dengan damai 
sejahtera dan sukacita. Tuntunan-Mu membawa diriku untuk hidup di dalam 
kehidupan yang bermakna dan tidak sia-sia. Aku percaya masih banyak hal 
indah yang Engkau rencanakan bagi diriku di hari depanku. Ke dalam tangan-
Mu aku menyerahkan diriku, genapilah rencana-Mu itu di dalam kehidupanku. 
Satu hal yang kuminta, bawalah diriku semakin dekat dengan diri-Mu. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

WAKTU TEDUH: Meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit). 
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bahkan para pembesarpun menghormati dia. Ia berkata: “Apabila telinga 
mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia; dan apabila mata 
melihat, maka aku dipuji.” Itulah kehidupan yang penuh dengan makna. 
Kehidupan yang tidak sia-sia karena Allah menyertai dan bergaul karib dengan 
diri kita. 
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Sudahkah Anda hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan makna? Apakah 
dasar dari jawaban Anda tersebut? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, lebih dari semua hal yang ada di alam semesta ini, penyertaan-Mu itulah 
yang paling kuperlukan di dalam hidupku. Sebab hanya di dalam relasi yang 
akrab dengan diri-Mu sajalah aku akan mengalami kehidupan yang penuh 
makna dan tidak sia-sia. Aku bersyukur sebab oleh anugerah-Mu aku dapat 
memiliki hubungan yang karib dengan diri-Mu. Sebab sesungguhnya aku adalah 
manusia yang berdosa yang tidak layak untuk berada dekat dengan diri-Mu. 
Namun dengan anugerah-Mu Engkau telah rela hadir dan lahir di dunia untuk 
memulihkan relasiku dengan diri-Mu. Bahkan melaluinya Engkau menerima 
diriku menjadi anak-Mu. Sungguh besar kemurahan-Mu itu. 
 
Aku juga bersyukur kepada-Mu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kualami 
di sepanjang hari ini. Betapa berlimpah-limpahnya kasih setia-Mu di dalam 
hidupku. Dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa Engkau telah 
menopang hidupku. Dengan kesetiaan-Mu Engkau telah menuntun dan 
membawa diriku kepada jalan kehidupan. Sehingga dengan demikian aku tidak 
lagi berjalan di jalan kebinasaan, namun di dalam damai sejahtera yang 
berlimpah-limpah yang dari pada-Mu. Tuhan, aku menyerahkan hidupku ke 
dalam tangan-Mu. Di dalam iman dan pengharapan kepada-Mu aku 
menyongsong masa depan yang indah yang telah Engkau rencanakan bagi 
hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. 
Amin.   
 

 
 

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

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

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

BACAAN ALKITAB 
8 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan 
ternak mereka pada waktu malam. 9 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat 
Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan 
mereka sangat ketakutan. 10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan 
takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar 
untuk seluruh bangsa: 11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, 
Tuhan, di kota Daud. 12 Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai 
seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." 
(Lukas 2:8-12) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Kehadiran Kristus di dunia merupakan wujud dari kasih Allah yang terbesar 
bagi umat manusia. Apabila kasih manusia bersifat terbatas, tidak demikian 
halnya dengan kasih Allah. Di dalam kasihnya yang terbatas tersebut manusia 
membeda-bedakan orang berdasarkan tingkat sosial mereka. Orang yang kaya 
dan berkedudukan tinggi seringkali diperlakukan secara istimewa, sedangkan 
orang yang sederhana akan diabaikannya. Namun tidak demikian halnya 
dengan Allah. Di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu Ia tidak membedakan 
orang berdasarkan status sosial mereka. Melalui kehadiran Kristus di dunia Ia 
menunjukkan bahwa Ia bersedia untuk menerima semua orang yang datang 
kepada-Nya. 
 
Besarnya kasih Allah ini dicatat di dalam Lukas 2. Di situ ditulis malaikat Tuhan 
berkata kepada para gembala yaitu bahwa Kristus, Tuhan, telah lahir sebagai 

25 DESEMBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

4 Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya 
Allah; kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur 
kepada-Mu. 5 Kiranya suku-suku bangsa bersukacita 
dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-
bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa 
di atas bumi. 6 Kiranya bangsa-bangsa bersyukur 
kepada-Mu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya 
bersyukur kepada-Mu. (Mazmur 67:4-6) 
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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 Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan 
keluan?" 20 "Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail, atau mengimpit 
lidahnya dengan tali? 21 Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada 
hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? (Ayub 40:19-21) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Orang yang melek mata hatinya akan menyadari keterbatasan dirinya dan 
dengan rendah hati akan mengakui kebesaran Allah.  Memang orang yang 
congkak adalah orang yang mata hatinya rabun, sehingga ia tidak dapat melihat 
realitas kehidupan dengan jelas. Kesombongannya membuat ia tidak 
menyadari akan keterbatasan dirinya. Bahkan di dalam kecongkakannya ia 
merasa dirinya lebih pandai daripada Allah dalam mengatur kehidupan. 
Sebaliknya orang yang mata hatinya melek akan menyadari keterbatasan 
dirinya dan kebesaran kuasa Allah. Kesadaran ini akan mengakibatkan dirinya 
dengan rendah hati akan menghormati Allah.  
 
Kaitan antara mata hati yang melek dengan sikap menghormati Allah ini dapat 
kita lihat di dalam Ayub 40. Di situ ditulis teguran Allah kepada Ayub yang 
karena terus-menerus membenarkan dirinya di hadapan teman-temannya 
sehingga menjadi congkak secara rohani. Untuk itu Allah menyuruh Ayub untuk 
melihat ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan kuda nil dan buaya, 
yang adalah ciptaan-Nya. Melalui cara itu Ia membuka mata hati dan 
menyadarkan Ayub akan keterbatasan dirinya serta kebesaran Allah. Dengan 
cara itu Allah mengajar Ayub untuk hidup dalam sikap rendah hati dan 
menghormati Allah yang di dalam hikmat dan kuasa-Nya sanggup mengatur 
kehidupan manusia. 
 

29 DESEMBER 
IBADAH MALAM 
Pk. 18:00-22:00 

PENGANTAR IBADAH 

Angkatan demi angkatan akan memegahkan 
pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan 
keperkasaan-Mu. (Mazmur 145:4) 
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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 Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang 
berlindung pada-Nya. 6 Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak 
ditegur-Nya dan dianggap pendusta. (Amsal 30:5, 6) 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Ya Tuhan, firman-Mu adalah penuntun dan perisai bagiku di dalam menghadapi 
setiap keadaan. Firman-Mu itu sempurna sehingga senantiasa dapat diandalkan. 
Begitu banyak keputusan-keputusan yang menentukan masa depanku yang 
harus kuambil di dalam hidup ini. Firman-Mu menolong diriku untuk hidup 
dengan berhikmat, sehingga aku sanggup membuat pilihan-pilihan yang benar 
dan yang tidak akan membuahkan penyesalan di dalam hidupku. Kepada-Mu aku 
berharap. 
 
Arahkanlah langkah-langkah kehidupanku pada hari ini di jalan kehidupan, dan 
bukan kebinasaan. Jangan biarkan diriku menyimpang dari kehendak-Mu. 
Penuhilah diriku dengan Roh-Mu dan berikan kepadaku hati yang peka terhadap 
suara-Mu. Supaya dengan demikian hari ini bukan merupakan hari yang sia-sia, 
namun bentangan waktu yang kuisi dengan kehidupan yang semakin dekat 
dengan diri-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Kekasih jiwaku, aku 
berdoa. Amin. 
 

 
 

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

29 DESEMBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan 
kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. 
(Mazmur 119:101) 
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“seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." 
Pemberitahuan ini menunjukkan bahwa Kristus telah memilih untuk lahir di 
tempat yang sederhana, yaitu kandang tempat palungan berada. Bila Ia lahir di 
istana maka hanya para bangsawan dan orang kaya yang dapat menjumpai diri-
Nya. Namun karena Ia lahir di kandang maka para gembala yang sederhanapun 
dapat datang kepada-Nya. Hal ini menegaskan bahwa melalui kehadiran Kristus 
di dunia Allah bersedia menerima semua orang untuk datang dan mengalami 
kasih-Nya. 
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Apabila Allah di dalam Kristus bersedia menerima semua orang, lalu apakah 
yang menghalangi orang untuk mengalami kasih-Nya? Mengapa demikian? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Bapa sorgawi, hari ini di saat orang mengingat dan merayakan kelahiran Yesus 
Kristus, Putra-Mu yang tunggal di dunia, aku mengucap syukur kepada-Mu. 
Sebab di dalam Kristus Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan menerima 
semua orang yang datang kepada-Mu. Aku yang tidak layak untuk menghadap 
kepada-Mu karena keberdosaanku telah Engkau layakkan untuk berjumpa 
dengan Kristus di dalam iman. Perjumpaan yang menghapuskan dosa-dosaku, 
membuka pintu pengampunan dan pemulihan bagi hidupku. Sungguh besar 
anugerah-Mu bagi diriku. 
 
Tuhan, aku memohon pengampunan-Mu apabila kecongkakanku telah 
menghalangi diriku untuk datang kepada-Mu. Ubahlah hatiku, dan baharuilah 
hidupku dengan anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu itu memberikan masa 
depan yang baru dan indah bagi hidupku. Dengan merendahkan diri di 
hadapan-Mu aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku 
mempercayakan hari-hari yang ada di hadapanku ke dalam kemurahan-Mu. 
Genapilah rancangan-Mu di dalam hidupku dan bawalah diriku kepada hari 
esok yang telah Engkau rencanakan bagi hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.  
 

 
 

DOA BAPA KAMI: Silahkan lihat teks di halaman depan. 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Lukas 2  Amsal 26   Ayub 32-33 

 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB 
12 Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi 
orang bebal lebih banyak dari pada bagi orang itu. 13 Berkatalah si pemalas: 
"Ada singa di jalan! Ada singa di lorong!" 14 Seperti pintu berputar pada 
engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. (Amsal 26:12-14) 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, aku bersyukur karena Engkau yang mahamulia telah rela merendahkan 
diri-Mu dengan datang ke dunia, hadir dan lahir sebagai seorang manusia. 
Tolonglah diriku untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati seperti diri-
Mu, dan tidak menganggap diriku sendiri bijak sehingga tidak merasa 
memerlukan diri-Mu. Tuhan, tolonglah juga diriku untuk tidak hidup bermalas-
malasan, namun mengisi kehidupan baru yang Engkau berikan kepadaku 
secara bertanggung jawab, yaitu dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu.  
 
Pada hari ini, yaitu di hari umat-Mu merayakan kelahiran-Mu, aku berdoa untuk 
orang-orang yang belum mengenal anugerah keselamatan yang dari pada-Mu. 
Pakailah diriku untuk menjadi saksi yang memberitakan kasih-Mu kepada 
mereka yang belum mengenal-Mu, baik melalui perkataan, perbuatan dan 
tingkah lakuku sehari-hari. Aku berdoa agar pada hari ini banyak orang yang 
menerima anugerah-Mu, sehingga masa lalu mereka yang kelam dihapuskan, 
dan mereka berjalan menyongsong masa depan baru yang Engkau sediakan 
bagi semua orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

25 DESEMBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

Allahku dengan kasih setia-Nya akan menyongsong 
aku; … (Mazmur 59:11) 
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Kristus bukan hanya dengan perkataan, namun terlebih lagi yaitu melalui 
perilaku mereka sehari-hari. 
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Sudahkah Anda hidup sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-
tengah angkatan yang bengkok hatinya? Apakah bukti dari jawaban Anda 
tersebut? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, Engkau menempatkan diriku di dunia untuk menjadi duta dari kerajaan-
Mu. Oleh sebab itu seyogyanya aku hidup sesuai dengan nilai-nilai kasih dan 
kebenaran-Mu. Supaya bukan hanya dengan perkataanku, namun terlebih lagi 
melalui perilaku hidupku orang dapat mengenal kasih dan kebenaran-Mu. Oleh 
sebab itu ampunilah diriku apabila di dalam kehidupanku sehari-hari, 
bukannya hidup dengan bersyukur kepada-Mu aku masih suka bersungut-
sungut. Bukannya hidup sebagai pembawa damai aku masih suka berbantah-
bantah dengan sesamaku. Tuhan, luruskanlah hatiku agar perbuatan-
perbuatanku memuliakan nama-Mu.  
 
Mengawali hari ini aku kembali mengucap syukur kepada-Mu untuk kehidupan 
yang Engkau berikan kepadaku. Sungguh limpah kebaikan-Mu yang kualami di 
dalam hidupku. Engkau telah menuntun dan menyertai diriku di hari-hari yang 
lalu. Aku yakin menjelang akhir dari tahun ini Engkau tetap bersedia melakukan 
hal yang sama. Aku menyerahkan waktu yang akan kulalui di sepanjang hari ini 
ke dalam tangan-Mu. Hanya dekat Engkau saja hatiku tenang. Berkatilah semua 
yang kukerjakan pada hari ini dan jadikanlah diriku saluran berkat-Mu bagi 
sesamaku. Jangan biarkan diriku terjerumus ke dalam pencobaan, dan 
lepaskanlah aku dari pada yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, 
aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Filipi 2  Amsal 30  Ayub 40-41 
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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 
14 Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-
bantahan, 15 supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak 
Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan 
yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-
bintang di dunia. (Filipi 2:14, 15) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Perilaku kita bersuara lebih nyaring daripada kata-kata yang kita ucapkan. 
Prinsip ini berlaku di dalam banyak aspek dari kehidupan. Sebagai contoh, 
sebaik apapun nasihat yang diberikan oleh seorang ayah sedikitpun tidak akan 
berdampak dalam kehidupan anak-anaknya apabila ternyata perilaku sang 
ayah bertolak belakang dengan nasihat yang ia ucapkan. Kata-kata bijak yang 
disampaikan seorang pemimpin akan dianggap seperti angin yang berlalu oleh 
rakyatnya apabila ternyata kehidupan yang bersangkutan tidak selaras dengan 
apa yang ia katakan. Demikian pula kesaksian yang kita ucapkan hanya akan 
didengar oleh orang apabila kita hidup di dalam kebenaran. 
 
Prinsip tentang kesaksian yang efektif ini diutarakan rasul Paulus kepada 
jemaat Filipi sebagaimana yang tertulis di dalam Filipi 2. Di situ Paulus 
menjelaskan tentang pentingnya tidak bersungut-sungut dan berbantah-
bantahan di dalam melakukan segala sesuatu. Dengan berperilaku seperti 
demikian barulah para pengikut Kristus di Filipi dapat hidup sebagai “anak-
anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok 
hatinya.” Perilaku yang membuat mereka bercahaya “seperti bintang-bintang 
di dunia.” Dengan kata lain, mereka harus bersaksi tentang kasih dan kebenaran 

29 DESEMBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada TUHAN 
dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang 
kudus untuk seterusnya dan selamanya.  
(Mazmur 145:21) 
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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 
14 Karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak 
memperhatikannya. 15 Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila 
orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, 16 maka Ia membuka 
telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran 17 untuk 
menghalangi manusia dari pada perbuatannya, dan melenyapkan 
kesombongan orang, 18 untuk menahan nyawanya dari pada liang kubur, dan 
hidupnya dari pada maut oleh lembing. (Ayub 33:14-18) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Allah mengutarakan firman-Nya dengan berbagai cara, dan dengan satu tujuan 
yang sama yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Sama seperti 
cara orang dalam mengungkapkan isi hatinya dengan berbagai sarana. Ada 
yang mengutarakannya melalui nyanyian, melalui lukisan, mimik wajah dan 
berbagai cara lainnya. Demikian juga dengan Allah, Ia mengungkapkan isi hati-
Nya yaitu dengan berfirman melalui berbagai cara. Di antaranya melalui 
impian, penglihatan, nubuatan dan berbagai cara lainnya. Hanya saja, kalau 
maksud manusia dalam berbicara tidak senantiasa demi kebaikan orang lain, 
maka Allah dalam berfirman adalah selalu demi kebaikan umat manusia.  
 
Bahwasanya Allah mengutarakan isi hati-Nya dengan berbagai cara untuk 
kebaikan manusia itulah yang ditulis di dalam Ayub 33. Di situ dicatat 
perkataan Elihu, yaitu bahwa “Allah berfirman dengan satu dua cara.” Di 
antaranya yaitu melalui mimpi, dan melalui teguran-teguran dalam bentuk 

25 DESEMBER 
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-
Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa. 
(Mazmur 96:1-3) 
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kesukaran yang dialami manusia. Di balik semuanya itu Ia bertujuan “untuk 
menghalangi manusia dari pada perbuatannya, dan melenyapkan 
kesombongan orang, untuk menahan nyawanya dari pada liang kubur.” 
Memang Allah menggunakan berbagai cara untuk berbicara kepada manusia, 
terutama melalui Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, dengan satu tujuan 
yaitu untuk kebaikan manusia yang dikasihi-Nya.  
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Sudahkah Anda menyambut Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup, di 
dalam kehidupan Anda? Untuk itu apakah yang telah Anda lakukan? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Bapa Sorgawi, aku bersyukur kepada-Mu karena di dalam Yesus Kristus, Sang 
Firman yang hidup, yang telah rela hadir di dunia sehingga aku dapat 
mengalami keselamatan yang dari pada-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Putra-Mu 
yang tunggal, Engkau telah menahan nyawaku dari liang kebinasaan, dan 
memerdekakan diriku dari maut. Dengan anugerah-Mu yang mulia Engkau 
telah memperdamaikan diriku dengan diri-Mu, dan memenuhi hatiku dengan 
damai sejahtera. Sehingga dengan demikian aku dapat hidup di dalam sukacita 
yang sejati, sebab Engkau telah menghapus kegelapan dari hidupku dan 
menerbitkan terang pengharapan bagi jiwaku. 
 
Dengan merendahkan hati di hadapan-Mu di dalam iman aku menyambut 
kehadiran-Mu di dalam hidupku. Hadir dan penuhilah diriku senantiasa dengan 
Roh Kudus-Mu. Pakailah hidupku menjadi alat yang berguna untuk kerajaan-
Mu. Yaitu agar melalui hidupku orang yang belum mengenal kasih-Mu akan 
datang dengan hati yang terbuka kepada-Mu. Supaya dengan demikian mereka 
juga dapat mengalami pemulihan di dalam kehidupan mereka. Kembali aku 
menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Genapilah rencana-Mu yang 
indah di dalam hidupku. Tuntunlah diriku untuk hidup sesuai dengan 
kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Firman Allah yang 
hidup, aku bersyukur dan berdoa. Amin. 
 

 
 

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

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

 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

akan keterbatasan diri Ayub. Dengan kata lain, apabila Ayub sungguh-sungguh 
mengenal Allah dan menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya, maka Ayub 
tidak akan menyombongkan dirinya namun hidup dalam sikap rendah hati.  
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Sudahkah Anda sungguh-sungguh mengenal Allah? Apakah buktinya? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Ya Allah, aku berterima kasih karena Engkau telah rela datang ke dunia dan 
mengungkapkan diri-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhanku. Sehingga dengan 
demikian aku dapat mengenal betapa mulia kasih dan kesetiaan-Mu, serta 
betapa besar kuasa dan hikmat-Mu. Oleh karena anugerah-Mu aku dapat 
beriman kepada-Mu, mempercayai keagungan diri-Mu dan mengakui 
keterbatasan diriku. Di hadapan-Mu aku merendahkan diriku. Ampunilah aku 
atas segala kesombonganku. Ubahlah hatiku agar semakin bertumbuh di dalam 
kerendahan hati seperti hati-Mu. 
 
Menjelang dari akhir hari ini aku menaikkan ucapan syukurku kepada-Mu. 
Sebagaimana Engkau sudah menyertai diriku di hari-hari yang lalu demikianlah 
hari ini Engkau telah melakukan hal yang sama di dalam hidupku. Dengan 
penuh kesabaran Engkau menuntun hidupku agar sesuai dengan kehendak-Mu. 
Ketika aku berjalan menyimpang dari jalan-jalan-Mu dengan penuh kasih 
Engkau membawa diriku kembali ke jalan yang benar. Ke dalam tangan-Mu aku 
menyerahkan semua yang telah kukerjakan pada hari ini, serta ke dalam 
anugerah-Mu aku menyerahkan hari esokku. Genapilah rencana-Mu dalam 
hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

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

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

BACAAN ALKITAB 
1 Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub: 2 “Siapakah dia yang 
menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak 
berpengetahuan? 3 Bersiaplah engkau sebagai laki-laki! Aku akan menanyai 
engkau, supaya engkau memberitahu Aku. 4 Di manakah engkau, ketika Aku 
meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian! 5 
Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau 
mengetahuinya? -- Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur 
padanya? (Ayub 38:1-5) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN  
Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah tidak akan hidup dengan sikap 
yang congkak namun dalam sikap rendah hati. Sebab sesungguhnya Allah 
adalah pribadi yang kuasa dan hikmat-Nya tidak terbatas. Sebagai akibat, 
apabila orang sungguh-sungguh mengenal Allah maka ia akan menyadari 
betapa tidak terbatasnya kuasa dan hikmat Allah itu. Di saat yang sama ia akan 
juga mengakui betapa terbatasnya dirinya di hadapan Allah. Kesadaran akan 
ketidakterbatasan Allah dan terbatasnya dirinya ini akan mengakibatkan yang 
bersangkutan tidak mungkin untuk menyombongkan dirinya sendiri. Oleh 
sebab itu orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah tidak akan hidup 
dengan sikap yang tinggi hati. 
 
Kaitan antara hidup mengenal Allah dengan kerendahan hati ini dicatat di 
dalam Ayub 38. Di situ ditulis Allah berkata kepada Ayub: “Di manakah engkau, 
ketika Aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai 
pengertian!” Dengan berkata seperti itu Allah mengingatkan Ayub tentang 
ketidakterbatasan kuasa dan hikmat-Nya seperti yang nampak melalui karya-
Nya di dalam menciptakan alam semesta. Sekaligus Ia juga menyadarkan Ayub 

28 DESEMBER 
IBADAH MALAM
Pk. 18:00-22:00 

PENGANTAR IBADAH 

Engkaulah persembunyianku dan perisaiku; aku 
berharap kepada firman-Mu. (Mazmur 119:114) 
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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 
21 Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis 
dan sedang berdoa, terbukalah langit 22 dan turunlah Roh Kudus dalam rupa 
burung merpati ke atas-Nya. Dan terdengarlah suara dari langit: "Engkaulah 
Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan." 23 Ketika Yesus 
memulai pekerjaan-Nya, Ia berumur kira-kira tiga puluh tahun dan menurut 
anggapan orang, Ia adalah anak Yusuf, anak Eli. (Lukas 3:21-23) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Allah akan 
memungkinkan kita untuk hidup berkemenangan. Memang krisis identitas 
merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh banyak orang. Orang yang 
mengalami krisis ini tidak dapat mengenal siapa dirinya yang sebenarnya dan 
sebagai akibat ia dibayang-bayangi oleh perasaan minder dan tidak dapat 
menerima dirinya sendiri. Rasa minder atau rendah diri itu membuat orang 
tersebut sulit untuk bergaul secara sehat dengan orang lain. Namun apabila ia 
menyadari bahwa Allah mengasihi dirinya, maka yang bersangkutan akan 
merasa aman di dalam jiwanya. Dengan demikian ia akan mampu hidup secara 
maksimal.  
 
Pentingnya pengenalan tentang siapa diri kita yang sesungguhnya ini nampak 
dalam kehidupan Yesus Kristus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas 3, 
segera sesudah Ia dibaptis maka terdengarlah suara Allah Bapa yang berbicara 
dari langit: “Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku berkenan.” 
Pernyataan Allah Bapa ini sangatlah penting. Hal ini terlihat ketika Iblis 
mencobai Yesus di padang gurun dan berupaya membuat Yesus meragukan 

26 DESEMBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

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) 
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tentang keberadaan diri-Nya sebagai Anak Allah. Sebagaimana yang dicatat di 
dalam Lukas 4, Yesus menang dalam pencobaan tersebut. Artinya pengenalan 
kita tentang siapa diri kita di hadapan Allah memungkinkan kita untuk hidup 
berkemenangan.  
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Sudahkah Anda mengenal siapa diri Anda yang sesungguhnya di hadapan 
Allah? Apakah bukti dari jawaban Anda tersebut? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Bapa sorgawi, aku bersyukur kepada-Mu sebab Engkau bersedia menerima 
diriku sebagai anak-Mu. Bukan karena aku pantas, namun karena besarnya 
anugerah-Mu bagi hidupku. Engkau berjanji akan menerima semua orang yang 
percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Anugerah-Mu 
membuka jalan bagi diriku untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah 
Tuhanku. Sebagai anak-Mu aku memiliki hari depan yang terjamin, yaitu bahwa 
diriku adalah ahli waris dari kerajaan-Mu. Jaminan yang memampukan diriku 
untuk menghadapi kesukaran bukan sebagai pecundang namun dengan sikap 
seorang pemenang. 
 
Pagi hari ini dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku memuji-muji nama-
Mu. Sungguh besar kasih-Mu bagi hidupku. Kasih yang mengangkat harkat 
hidupku, dari hidup yang sia-sia menjadi penuh arti. Dari kehidupan yang hina 
menjadi mulia. Dengan bersandar pada kasih-Mu itu aku akan menjalani hari 
ini dengan penuh sukacita. Aku yakin Engkau tidak akan meninggalkan diriku, 
namun senantiasa menyertai dan menuntun hidupku. Tuhan, pakailah hidupku 
untuk menjadi saluran dari kasih-Mu itu bagi mereka yang belum mengenalnya. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.  
 

 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Lukas 3      Amsal 27  Ayub 34-35 

 

 28 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang 
berpegang pada hukum. (Amsal 29:18) 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, aku bersyukur karena Engkau di dalam kemurahan-Mu bersedia 
membentangkan masa depan yang indah bagi hidupku. Oleh pertolongan-Mu 
aku tidak hidup hanya untuk hari ini saja, namun bekerja di hari ini untuk 
menyiapkan hari esok seperti yang telah Engkau rencanakan bagi diriku. Aku 
percaya rencana-Mu bagi diriku masih belum selesai. Masih banyak hal besar 
yang ingin Engkau kerjakan melalui dan di dalam hidupku. 
 
Siang hari ini aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. 
Bentuklah diriku sesuai dengan rencana-Mu. Tuntunlah diriku kepada hari 
esok yang telah Engkau tetapkan bagi hidupku. Supaya dengan demikian 
kehidupanku terarah dan tidak berputar-putar di dalam kesia-siaan. 
Teguhkan imanku di dalam setiap keadaan dan penuhilah hatiku dengan 
ketaatan kepada tuntunan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan 
dan Gembalaku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

28 DESEMBER 
 IBADAH SIANG 
Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

Biarlah kemuliaan TUHAN tetap untuk selama-
lamanya, biarlah TUHAN bersukacita karena 
perbuatan-perbuatan-Nya! (Mazmur 104:31) 
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kepentingan dirinya sendiri namun hidup untuk membawa manfaat bagi orang 
lain. 
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Sudah dewasakah kehidupan rohani Anda? Apakah buktinya? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, aku menyadari bahwa Engkau memiliki rencana yang mulia atas 
hidupku. Yaitu agar diriku dapat menjadi saluran dari kasih-Mu bagi orang lain. 
Dengan demikian maka hidupku akan memuliakan nama-Mu, tidak sia-sia 
namun penuh dengan makna. Aku berterima kasih untuk rancangan-Mu yang 
indah bagi diriku tersebut. Oleh sebab itu tolonglah aku agar tidak hidup hanya 
memikirkan kepentingan diriku sendiri. Sebaliknya aku dapat hidup untuk 
membawa manfaat bagi orang lain. Di dalam sikap yang seperti demikian 
barulah diriku patut dinilai sebagai pribadi yang dewasa rohaninya dan hidup 
menyenangkan hati-Mu. 
 
Pagi hari ini aku datang menghadap tahkta-Mu dan menyerahkan hidupku ke 
dalam anugerah-Mu. Tolonglah diriku agar dapat mengisi hari-hari menjelang 
akhir dari tahun ini bukan dengan kehidupan yang sia-sia namun yang penuh 
dengan makna. Mampukan diriku untuk mengisi waktuku dengan hal-hal yang 
bermanfaat bagi diriku maupun untuk sesamaku. Sertai dan tuntunlah hidupku 
dengan Roh-Mu. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan 
keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku 
berdoa. Amin. 
 

 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Filipi 1  Amsal 29  Ayub 38-39 
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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 Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada kasih yang tersembunyi. 6 
Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium 
secara berlimpah-limpah. 17 Besi menajamkan besi, orang menajamkan 
sesamanya. (Amsal 27:5-6, 17) 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, aku percaya akan kedaulatan-Mu di dalam mengatur jalan hidupku. 
Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan 
bagi orang yang mengasihi diri-Mu. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku 
kerendahan hati untuk bersedia menerima teguran dari orang-orang yang 
bermaksud menjaga agar diriku tidak melangkah ke jalan yang salah. Aku 
percaya bahwa di balik setiap peristiwa yang kualami di dalam hidupku 
sesungguhnya tangan-Mu sedang membentuk hidupku agar menjadi seperti 
kehendak-Mu. 
 
Siang hari ini kembali aku menghadap takhta anugerah-Mu dengan membawa 
ucapan syukurku kepada-Mu. Aku bersyukur atas kebaikan-Mu yang tidak 
berkesudahan di dalam menyertai diriku di setiap waktu. Tidak pernah Engkau 
membiarkan ataupun meninggalkan diriku. Kasih setia-Mu selalu menopang 
hidupku. Pakailah diriku menjadi saluran kebaikan-Mu bagi orang-orang di 
sekitarku, sehingga hidupku dapat menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

26 DESEMBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut 
akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang 
dilakukan-Nya terhadap diriku. (Mazmur 66:16) 
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WAKTU TEDUH 
Meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit). 
 

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

BACAAN ALKITAB 
10 Oleh sebab itu, kamu orang-orang yang berakal budi, dengarkanlah aku: 
Jauhlah dari pada Allah untuk melakukan kefasikan, dan dari pada Yang 
Mahakuasa untuk berbuat curang. 11 Malah Ia mengganjar manusia sesuai 
perbuatannya, dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. 12 
Sungguh, Allah tidak berlaku curang, Yang Mahakuasa tidak membengkokkan 
keadilan. (Ayub 34:10-12) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN  
Allah tidak pernah berlaku curang, itu sebabnya jangan pernah mencurigai 
maksud hati-Nya. Dia adalah pribadi yang baik, hati-Nya penuh dengan kasih, 
dan rancangan-Nya semata-mata untuk kebaikan dari orang-orang yang 
dikasihi-Nya. Hal ini menyebabkan Allah tidak pernah berniat jahat kepada 
siapapun juga. Justru di dalam keadilan dan kebenaran Ia menegakkan hukum 
dan tidak akan membiarkan kecurangan merajalela tanpa mengganjar orang 
yang melakukannya. Oleh karena itu tidaklah sepatutnya kita meragukan 
kebaikan hati-Nya. Bahkan orang yang mempercayai kasih, kebaikan, 
kebenaran serta keadilan Allah akan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera 
di segala keadaan.  
 
Ketulusan hati Allah sehingga Ia tidak pernah berlaku curang ini ditulis di dalam 
Ayub 34. Di situ dicatat bahwa Elihu berkata kepada Ayub dan teman-temannya 
yang lain: “Jauhlah dari pada Allah untuk melakukan kefasikan, dan dari pada 
Yang Mahakuasa untuk berbuat curang.” Artinya niatan Allah adalah semata-
mata baik dan tidak ada sedikitpun rencana jahat di dalam hati-Nya. Lebih jauh 
Elihu berkata lagi: “Sungguh, Allah tidak berlaku curang, Yang Mahakuasa tidak 
membengkokkan keadilan.” Penegasan ini mengajar kita agar kita tidak 
mencurigai maksud baik Allah bagi hidup kita. Apapun yang kita alami di dalam 

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

PENGANTAR IBADAH 

Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku; 
ya TUHAN, janganlah lambat datang! (Mazmur 70:6) 
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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 
21 Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 22 Tetapi 
jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi 
mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. 23 Aku didesak dari dua pihak: aku 
ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus -- itu memang jauh lebih 
baik; 24 tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu.  
(Filipi 1:21-24) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Orang yang dewasa rohaninya tidak akan hidup hanya untuk kebaikan dirinya 
sendiri namun untuk membawa manfaat bagi orang lain. Sebab sikap egois dan 
sikap kekanak-kanakan adalah berjalan dengan seiring. Adalah wajar apabila 
seorang bayi belum mampu memikirkan kepentingan orang lain. Namun 
apabila orang sudah berusia dewasa dan ternyata ia hanya mampu memikirkan 
kepentingan dirinya sendiri, alias bersifat egois, maka yang bersangkutan 
disebut sebagai orang yang kekanak-kanakan. Oleh karena itu orang yang 
dewasa rohaninya tidak akan hidup dengan sikap egois. Ia tidak hanya 
memikirkan kepentingan dirinya sendiri namun hidup untuk membawa 
manfaat bagi orang lain. 
 
Kedewasaan rohani seperti itulah yang ada di dalam diri rasul Paulus. Di dalam 
Filipi 1 ia menulis tentang keadaan dirinya yang didesak dari dua pihak. Di satu 
pihak, kematian bagi dirinya adalah berarti pergi dan diam bersama-sama 
dengan Kristus. Sedangkan di pihak yang lain, bila ia masih harus hidup di dunia 
ini maka bagi dirinya hal itu berarti “bekerja memberi buah.” Ia berkata: “Diam 
bersama-sama dengan Kristus -- itu memang jauh lebih baik.” Namun ia menulis 
lebih jauh: “Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu.” Artinya, 
sebagai orang yang dewasa rohaninya ia tidak hidup hanya memikirkan 

28 DESEMBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

Marilah kita bersorak-sorai untuk TUHAN, 
bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. 
(Mazmur 95:1) 
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Allah: “Engkau telah berbuat curang?” Karena sesungguhnya Allah itu besar dan 
tidak tercapai oleh pengetahuan kita itu sebabnya di dalam segala keadaan, 
termasuk di masa yang sukar seperti yang dialami oleh Ayub, Allah selalu dapat 
diandalkan. 
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Mengapa kita perlu selalu mengingat bahwa kuasa dan kesetiaan Tuhan 
bersifat tidak terbatas? Sudahkah Anda selalu ingat akan hal tersebut? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Ya Tuhan, kuasa dan kesetiaan-Mu tidak terbatas dan tidak pernah berubah 
untuk selama-lamanya. Sesungguhnya tidak ada hal yang mustahil bagi diri-Mu, 
karena kuasa-Mu melampaui segala perkara. Tidak akan pernah Engkau 
meninggalkan anak-anak-Mu, dan tidak akan pernah Engkau berlaku curang 
terhadap mereka. Dengan mengingat semua ini maka keadaan yang sesukar 
apapun yang kuhadapi di dalam hidupku aku tidak akan berputus asa. Aku 
yakin Engkau yang memegang hidupku tidak akan melepaskan diriku dari 
genggaman-Mu. Sehingga dengan demikian aku dapat memandang hari esok 
dengan penuh pengharapan. 
 
Menjelang akhir dari tahun ini aku kembali mengangkat pujian dan ucapan 
syukurku kepada-Mu. Dari hari ke hari Engkau dengan setia memelihara dan 
menuntun hidupku. Melewati setiap musim kehidupan Engkau senantiasa 
menyertai diriku. Tidak pernah Engkau membiarkan diriku menghadapi 
kesukaran seorang diri. Namun dengan kasih sayang-Mu Engkau selalu 
membela dan membuka jalan bagi diriku tepat pada waktunya. Tuhan aku 
menyerahkan hari-hari terakhir di tahun ini ke dalam tangan-Mu. Nyatakan 
mujizat-Mu dan genapilah rencana-Mu di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Gembala yang baik, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

WAKTU TEDUH: Meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit). 
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hidup ini, kebaikan hati Allah kepada kita tidak pernah berubah untuk selama-
lamanya. 
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Pernahkah Anda merasa curiga terhadap ketulusan hati Tuhan? Apakah yang 
perlu Anda lakukan untuk mengatasi kecurigaan tersebut? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Hati-Mu tulus dan tiada 
kecurangan, itu sebabnya Engkau selalu dapat dipercaya. Di dalam kasih dan 
kuasa-Mu yang tidak terbatas Engkau sanggup mengatur segala perkara dan 
menjadikannya sesuai dengan rencana-Mu. Sungguh ajaib perbuatan-Mu serta 
adil dan benar segala jalan-Mu. Ampunilah diriku karena acapkali ketika 
kehidupanku tidak berjalan seperti yang kuharapkan maka aku mulai 
meragukan kebaikan-Mu. Padahal jalanku bukanlah jalan-Mu, dan rancanganku 
tidak selalu sama dengan rancangan-Mu. Tuhan, teguhkanlah imanku kepada-
Mu. 
 
Menjelang akhir dari hari ini aku mengucap syukur kepada-Mu atas penyertaan 
dan pertolongan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Tidak pernah 
Engkau meninggalkan dan membiarkan diriku menghadapi kesukaran seorang 
diri. Engkau selalu menyertai diriku sehingga aku mampu melewati semua 
keadaan dengan sikap hati yang berkemenangan. Aku percaya sebagaimana 
Engkau telah menunjukkan kebaikan-Mu di hari-hari yang lampau Engkau akan 
tetap memelihara hidupku di setiap waktu. Di dalam pengharapan kepada-Mu 
aku menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

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

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

BACAAN ALKITAB 
1 Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu 
dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 2 Di situ Ia tinggal empat puluh hari 
lamanya dan dicobai Iblis. Selama di situ Ia tidak makan apa-apa dan sesudah 
waktu itu Ia lapar. 3 Lalu berkatalah Iblis kepada-Nya: "Jika Engkau Anak Allah, 
suruhlah batu ini menjadi roti." 4 Jawab Yesus kepadanya: "Ada tertulis: 
Manusia hidup bukan dari roti saja." (Lukas 4:1-4) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Jangan biarkan Iblis membuat kita merasa ragu terhadap identitas kita di dalam 
Kristus, sebab oleh pengenalan itu kita akan hidup berkemenangan. Anda 
pernah mendengar kisah tentang seekor rajawali yang menetas di antara para 
ayam? Ia tidak mengenal bahwa sesungguhnya dirinya adalah seekor rajawali. 
Ia berpikir bahwa ia adalah seekor ayam. Karena ia tidak mengenal identitas 
dirinya, maka seumur hidup ia tidak pernah mengepakkan sayapnya dan 
terbang sebagaimana layaknya seekor rajawali. Itulah yang dilakukan oleh Iblis, 
yaitu membuat kita merasa ragu bahwa kita adalah anak Allah. Sebab kalau kita 
mengenal identitas kita yang sebenarnya maka kita akan hidup 
berkemenangan.  
 
Bahwasanya Iblis akan selalu berupaya untuk membuat kita merasa ragu 
terhadap identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus ini dapat dilihat 
dalam Lukas 4. Dicatat di situ ia berkata kepada Yesus: "Jika Engkau Anak Allah, 
suruhlah batu ini menjadi roti." Dengan berkata seperti itu Iblis berupaya untuk 
membuat Yesus merasa ragu terhadap identitas diri-Nya, yaitu sebagai Anak 
Allah. Kalau terhadap Yesus saja Iblis berani berbuat seperti demikian, apalagi 

27 DESEMBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

Bukan kepada kami, ya TUHAN, bukan kepada 
kami, tetapi kepada nama-Mulah beri kemuliaan, 
oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu! 
(Mazmur 115:1) 
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WAKTU TEDUH 
Meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit). 
 

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

BACAAN ALKITAB 
22 Sesungguhnya, Allah itu mulia di dalam kekuasaan-Nya; siapakah guru 
seperti Dia? 23 Siapakah akan menentukan jalan bagi-Nya, dan siapa berani 
berkata: Engkau telah berbuat curang? 24 Ingatlah, bahwa engkau harus 
menjunjung tinggi perbuatan-Nya, yang selalu dinyanyikan oleh manusia. 25 
Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. 26 Sesungguhnya, 
Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahun-Nya tidak 
dapat diselidiki. (Ayub 36:22-26) 
 

 
 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 
Kuasa dan kesetiaan Allah bersifat tidak terbatas, itu sebabnya di dalam segala 
keadaan Ia selalu dapat diandalkan. Tidak demikian halnya dengan manusia. 
Kemampuan manusia bersifat terbatas. Sehingga kalaupun orang ingin 
menolong belum tentu ia sanggup memberikan pertolongan. Di saat yang sama 
kesetiaan manusia juga terbatas. Sehingga kalaupun ia mampu belum tentu 
dirinya dengan setia akan memenuhi janjinya untuk memberikan pertolongan. 
Tetapi karena kuasa Allah tidak terbatas, itu sebabnya Ia pasti sanggup 
menolong kita. Bukan itu saja, karena kesetiaan-Nya juga tidak terbatas itu 
sebabnya pertolongan-Nya selalu dapat diharapkan untuk datang tepat pada 
waktunya. 
 
Bahwasanya Allah adalah pribadi yang dapat diandalkan karena kuasa dan 
kesetiaan-Nya tidak terbatas ini dapat dilihat dari pernyataan Elihu di dalam 
Ayub 36. Di situ ditulis bahwa Elihu mengingatkan Ayub tentang kuasa Allah 
dengan berkata: “Sesungguhnya, Allah itu mulia di dalam kekuasaan-Nya.” 
Kemudian Elihu juga mengutarakan kepada Ayub tentang kesetiaan Allah 
dengan menyatakan bahwa tidak seorangpun yang berani berkata kepada 

27 DESEMBER 
IBADAH MALAM 
Pk. 18:00-22:00 

PENGANTAR IBADAH 

2 Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah 
bersembunyi terhadap permohonanku! 3 
Perhatikanlah aku dan jawablah aku! …  
(Mazmur 55:2, 3) 
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WAKTU TEDUH 
Meneduhkan, menenangkan, dan memusatkan hati kepada Tuhan (1 menit). 
 

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

BACAAN ALKITAB 
1 Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar 
merasa aman seperti singa muda. 5 Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, 
tetapi orang yang mencari TUHAN mengerti segala sesuatu. (Amsal 28:1, 5) 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, Engkaulah perlindunganku yang senantiasa dapat diandalkan. Bagaikan 
batu karang yang kokoh dan tidak akan goncang oleh terpaan badai 
demikianlah Engkau sebagai batu karang perlindunganku. Dalam 
perlindungan-Mu aku merasa aman karena tidak ada apapun yang perlu 
kutakutkan dan kuatirkan. Kalaupun diriku berjalan melewati lembah 
kekelaman aku percaya Engkau senantiasa menyertaiku. Kepada-Mu aku 
mempercayakan hidupku. 
 
Siang hari ini aku memuji-muji nama-Mu karena orang yang mencari diri-Mu 
tidak akan pernah Engkau kecewakan. Engkau memberikan hikmat-Mu kepada 
orang yang berharap kepada-Mu, sehingga aku dapat melewati hari-hari yang 
kujalani di dalam pengertian yang dari pada-Mu. Kepada-Mu aku mengangkat 
permohonanku, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan kubu 
perlindunganku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

27 DESEMBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

20 Pujilah TUHAN, hai malaikat-malaikat-Nya, hai 
pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan 
firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-
Nya. 21 Pujilah TUHAN, hai segala tentara-Nya, hai 
pejabat-pejabat-Nya yang melakukan kehendak-
Nya. 22 Pujilah TUHAN, hai segala buatan-Nya, di 
segala tempat kekuasaan-Nya! Pujilah TUHAN, hai 
jiwaku! (Mazmur 103:20-22) 
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terhadap diri kita. Oleh sebab itu seperti yang Yesus kerjakan, jangan beri 
kesempatan kepada Iblis untuk membuat kita merasa ragu terhadap identitas 
kita yang sebenarnya di dalam Kristus.  
 

 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN 
Apakah yang perlu Anda lakukan untuk mencegah Iblis membuat Anda merasa 
ragu terhadap identitas diri Anda di dalam Kristus? Mengapa demikian? 
 

 
 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 
Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji bahwa semua orang yang percaya kepada-
Mu akan diterima menjadi anak-anak-Mu. Di dalam anugerah-Mu itu 
kehidupanku yang lama dihapuskan, dan aku sekarang hidup sebagai pewaris 
dari kerajaan-Mu. Janji-Mu itu bersifat pasti, sehingga tidak perlu kuragukan. 
Dengan berpegang kepada firman-Mu itu aku akan dapat menangkal upaya Iblis 
untuk membuat diriku ragu terhadap identitas diriku di dalam diri-Mu. 
Sehingga dengan demikian aku bukan lagi berjalan di dalam keterbatasan 
diriku, namun di atas janji-Mu.  
 
Mengawali hari ini aku datang ke hadapan-Mu dengan mengucap syukur untuk 
kebaikan-Mu yang telah kualami di masa yang silam. Aku yakin Engkau tetap 
bersedia untuk melakukannya di hari-hari yang ada di hadapanku. Oleh sebab 
itu aku memohon agar Engkau melimpahkan berkat-Mu di dalam hidupku di 
sepanjang hari ini. Tuntunlah dan sertailah diriku dengan Roh-Mu. Sebab di 
dalam tuntunan-Mu aku akan berjalan di dalam kebenaran, dan di dalam 
penyertaan-Mu aku akan hidup di dalam damai sejahtera. Jangan biarkan diriku 
terjerumus ke dalam pencobaan, dan lindungilah diriku dari pada yang jahat. Di 
dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin. 
 

 
 

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

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Lukas 4   Amsal 28  Ayub 36-37 

 
 



 

 

 

 

FONT KECIL 



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. Mel-
alui Ibadah harian, Anda akan menyadari kehadiran Allah dan bersekutu 
dengan Dia sepanjang hari sehingga menciptakan suatu keakraban yang 
nyaman dan berkelanjutan dalam hadirat Allah. Intisari dari kekristenan 
adalah relasi yang akrab dengan Tuhan.

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

IH
IBADAH HARIAN

EDISI 23 - 31 Desember

PENJELASAN MENGGUNAKAN MATERI IBADAH HARIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

CATATAN:



2 Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah nama-Nya, kabarkanlah keselamatan yang dari 
pada-Nya dari hari ke hari. 3 Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan 
perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa. 4 Sebab TUHAN maha 
besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat dari pada segala allah. (Mazmur 96:2-4)

Orang yang menghargai anugerah Allah bagi hidupnya tidak akan bermalas-malasan namun akan mengisi 
waktunya secara bertanggung jawab. Anugerah atau kasih karunia adalah kebaikan Allah yang kita alami 
bukan karena kita pantas untuk menerimanya, dan juga bukan karena usaha kita, namun semata-mata karena 
kebaikan Allah. Tetapi bukan berarti karena kita hidup di dalam anugerah maka kita tidak perlu lagi berupaya 
dan boleh bermalas-malasan. Justru sebaliknya, orang yang mensyukuri kebaikan Allah itu tidak akan 
menyia-nyiakan anugerah yang telah diterimanya. Dengan mengandalkan anugerah Allah ia akan hidup 
secara bertanggung jawab, yaitu dengan bekerja sekeras mungkin.  

Sudahkah Anda menanggapi anugerah Allah secara bertanggung jawab? Apakah bukti dari jawaban Anda 
tersebut?

Tuhan aku berterima kasih kepada-Mu untuk anugerah-Mu yang sangat besar bagi diriku. Engkau telah rela 
datang ke dunia, lahir sebagai sebagai seorang manusia, untuk menyatakan anugerah-Mu yang 
menyelamatkan diriku. Engkau menebus hidupku dari kesia-siaan dan kebinasaan, serta memberikan 
kehidupan dan masa depan yang baru bagi diriku. Kehidupan yang tidak sepatutnya aku sia-siakan dengan 
hidup secara tak bertanggung jawab dan bermalas-malasan. Namun harus kuisi dengan bekerja keras dalam 
memenuhi rancangan-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:      1Korintus 15       Amsal 24        Ayub 27-28

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

23 DESEMBER
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-2-

BACAAN ALKITAB: 1Korintus 15:10

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Sikap yang bertanggungjawab ini ditunjukkan oleh rasul Paulus di dalam kehidupannya. Di dalam 1Korintus 
15 ia menulis bahwa bila ia dapat menjadi seorang pengikut Kristus dan rasul-Nya hal itu adalah karena 
anugerah atau kasih karunia Allah. Lebih lanjut ia berkata bahwa anugerah yang diberikan Allah kepada 
dirinya itu tidak sia-sia. Dengan rendah hati ia menyatakan bahwa oleh anugerah Allah dirinya telah 
menanggapi kebaikan Tuhan itu secara bertanggung jawab. Tentang hal tersebut ia berkata: “Aku telah 
bekerja lebih keras dari pada mereka semua.” Sikap ini menunjukkan bahwa orang yang menghargai anugerah 
Allah tidak akan bermalas-malasan, namun akan bekerja keras secara bertanggung jawab.

Pagi hari ini dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku memohon pertolongan-Mu agar diriku mampu 
mengisi hari ini secara bertanggung jawab. Tuntunlah diriku dengan �irman-Mu dan sertailah hidupku 
dengan Roh-Mu agar aku dapat sesuai dengan rencana-Mu. Jagalah diriku agar tetap hidup di dalam 
kerendahan hati, yaitu dengan menyadari bahwa bila aku dapat bekerja dengan keras untuk memenuhi 
panggilan-Mu hal itu semata-mata karena anugerah-Mu yang menyertai diriku. Pakailah hidupku menjadi 
berkat bagi lingkungan di mana Engkau menempatkan diriku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku 
berdoa. Amin. 

Pengakuan Iman Rasuli

CATATAN:



6 Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya TUHAN itu, dengan diiringi 
bunyi sangkakala. 7 Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah 
bagi Raja kita, bermazmurlah! 8 Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, 
bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran! 9 Allah memerintah sebagai raja 
atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas takhta-Nya yang kudus. 
(Mazmur 47:6-9)

Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam 
bencana. (Amsal 24:16)

Tuhan, aku bersyukur sebab dengan anugerah-Mu Engkau telah mengangkat diriku dari dalam 
lumpur dosa, membenarkan hidupku dan menopang diriku. Sehingga kalaupun aku harus 
melewati berbagai kesukaran aku tidak mau berputus asa. Setiap kali aku terjatuh dalam 
perjuangan menghadapi kesulitan aku akan bangkit kembali. Sebab aku yakin Engkau tidak akan 
pernah meninggalkan diriku, dan masa depan yang indah telah Engkau sediakan bagi hidupku. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

23 DESEMBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-3-

BACAAN ALKITAB: Amsal 24:16

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pada siang hari ini kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Mampukanlah diriku 
untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabku. Tuntunlah diriku untuk senantiasa berjalan 
di dalam kebenaran-Mu. Jangan biarkan diriku terjerumus ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah 
diriku dari pada yang jahat. Di bawah naungan kasih setia-Mu aku berlindung. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

Anugerah Allah yang menjadi jaminan bagi umat-Nya ini diutarakan di dalam Mazmur 113. Di situ 
diungkapkan tentang keagungan Allah sebagai berikut: “Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di 
tempat yang tinggi...” Kemudian diutarakan tentang kerelaan Allah yang agung itu untuk merendahkan 
diri-Nya. Hal tersebut diucapkan di dalam kalimat: “...yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan 
ke bumi?” Itulah anugerah. Allah yang mulia telah rela merendahkan diri-Nya demi manusia yang hina. 
Di dalam anugerah-Nya itu Ia menolong perempuan yang mandul agar menjadi ibu anak-anak. Artinya 
Ia menjamin hari esok dari orang-orang yang tidak berdaya, sehingga mereka dapat bersukacita.

Tetapi Engkau, ya ALLAH, Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena 
nama-Mu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setia-Mu yang baik! 
(Mazmur 109:21)

Allah adalah pribadi yang penuh dengan anugerah sehingga kita dapat memandang hari esok dengan 
penuh sukacita. Sebagai pribadi yang penuh dengan kuasa, Allah juga bersedia memperhatikan manusia 
yang lemah tak berdaya. Di dalam anugerah-Nya Ia tidak mengabaikan mereka yang dipandang remeh 
oleh orang lain. Dengan kasih-Nya Ia mengangkat harkat hidup mereka, membentangkan masa depan 
yang indah bagi diri mereka, dan menjamin hari esok mereka. Oleh sebab itu orang yang percaya 
kepada-Nya tidak perlu hidup di dalam kekuatiran. Sebaliknya mereka dapat menyongsong hari esok 
dengan penuh iman dan sukacita.

Apa yang paling Anda perlukan agar dapat menyongsong masa depan dengan penuh sukacita? Mengapa 
demikian?

Tuhan, aku sungguh bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang telah kualami di sepanjang tahun yang akan 
segera berakhir ini. Anugerah-Mu sungguh berlimpah-limpah di dalam hidupku. Engkau yang mahamulia 
telah rela merendahkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Supaya dengan demikian Engkau dapat 
menjadi pengantara antara diriku dengan diri-Mu sendiri. Antara diriku yang rendah di bumi ini dengan 
diri-Mu yang mulia di sorga. Anugerah-Mu itu menjamin hari esokku. Oleh sebab itu dengan berharap kepada 
pertolongan-Mu aku akan menyongsong masa depan yang indah dengan penuh sukacita.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

31 DESEMBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-28-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 113:5-6, 9

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Menyelesaikan tahun yang akan segera berakhir ini aku kembali menyerahkan seluruh hidupku 
ke dalam tangan-Mu. Ampunilah diriku untuk semua hal yang kulakukan di tahun ini yang tidak berkenan 
kepada-Mu. Sempurnakanlah semua yang telah kukerjakan dengan keberhasilan, dan kiranya semuanya itu 
memuliakan nama-Mu. Aku menyerahkan hidupku di tahun yang ada di hadapanku ke dalam kasih setia-Mu. 
Tuntun dan sertailah hidupku dengan Roh-Mu. Mampukanlah diriku untuk mengisi hari-hari yang terbentang 
di depanku ini dengan kehidupan yang semakin berkenan kepada-Mu dan menjadi berkat bagi sesamaku. 
Kepada-Mu aku berharap, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.



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

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

Bukan apa yang dimiliki oleh manusia, namun sikap menghormati Tuhanlah yang akan membuahkan 
kebahagiaan. Hal ini karena terdapat kaitan yang erat antara kebahagiaan dengan hidup berhikmat. Hikmat 
yang membuat orang mampu membuat keputusan-keputusan yang tepat dan membuahkan kebahagiaan. 
Suatu kemampuan yang tidak selalu dimiliki oleh orang yang pintar maupun kaya, namun ada dalam diri 
orang yang menghormati Tuhan. Sebab di dalam sikap hormat kepada Tuhan tersebut yang bersangkutan 
akan menaati tuntunan Allah. Tuntunan yang memampukan dirinya untuk membuat keputusan-keputusan 
yang tepat serta membuahkan kebahagiaan.  

Sudahkah Anda hidup menghormati Tuhan? Apa alasan dari jawaban Anda tersebut?

Tuhan, Engkau layak menerima hormat dan pujianku. Karena Engkaulah Raja alam semesta, Penguasa langit 
dan bumi, pribadi yang penuh kuasa, kasih, hikmat dan kesetiaan. Perintah-perintah-Mu kudus, benar dan 
patut untuk ditaati. Di dalam takut akan Engkau aku menundukkan diriku di bawah kaki-Mu dan 
menaklukkan hidupku kepada tuntunan �irman-Mu. Di dalam ketaatan kepada-Mu itu Engkau akan 
melimpahi hidupku dengan hikmat-Mu, sehingga aku dapat membuat keputusan-keputusan yang benar, yaitu 
yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan demikian aku akan mengalami kehidupan yang berbahagia serta 
tidak sia-sia. 

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 DESEMBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-4-

BACAAN ALKITAB: Ayub 28:20-21, 28

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kaitan antara sikap menghormati Tuhan dengan hikmat ini diutarakan oleh Ayub di dalam Ayub 28. Di situ 
dicatat bahwa ia berkata: “Hikmat itu, dari manakah datangnya?... Ia terlindung dari mata segala yang hidup, 
bahkan tersembunyi burung di udara.” Artinya manusia kalaupun ia mampu terbang seperti burung di udara 
tidak dengan sendirinya akan memiliki hikmat. Lalu Ayub menyebut bahwa Allah ber�irman: “Sesungguhnya, 
takut akan Tuhan, itulah hikmat.” Takut yang dimaksudkan di sini adalah sikap menghormati dengan 
sungguh-sungguh. Artinya orang yang benar-benar menghormati Tuhan akan berhikmat. Hikmat yang akan 
membuat yang bersangkutan hidup berbahagia. 

Menjelang akhir dari hari ini aku mengangkat pujian dan ucapan syukurku kepada-Mu. Hampir satu tahun 
telah kulalui di tahun yang kujalani ini dengan pertolongan-Mu. Di dalam kasih setia yang besar Engkau telah 
menuntun dan menyertai diriku dari hari ke hari. Aku yakin Engkau belum selesai bekerja di dalam hidupku. 
Masih banyak hal yang indah dan mulia yang akan Engkau genapi melalui dan di dalam diriku. Di dalam iman 
kepada kesetiaan-Mu aku mempercayakan hari-hari yang ada di hadapanku ke dalam tangan-Mu. Genapilah 
rencana-Mu di dalam hidupku. Dengan penuh pengharapan kepada-Mu, dan di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhanku, aku berdoa. Amin. 

Bernyanyilah bagi TUHAN dengan nyanyian syukur, bermazmurlah 
bagi Allah kita dengan kecapi! (Mazmur 147:7)

4 Dengan kepak-Nya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung, 
kesetiaan-Nya ialah perisai dan pagar tembok. 5 Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan 
malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, 6 terhadap penyakit sampar yang berjalan 
di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. (Mazmur 91:4-6)

Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan bagiku. Hampir satu tahun telah genap kujalani di tahun 
ini. Setiap hari aku dapat merasakan naungan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi hidupku. Aku 
memuji-muji nama-Mu karena sungguh Engkau adalah pribadi yang tidak pernah mengecewakan 
orang yang berharap kepada-Mu. Di dalam kasih setia-Mu aku merasakan damai sejahtera yang 
berlimpah-limpah. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

31 DESEMBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-27-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 91:4-6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pada siang hari yang terakhir di tahun ini aku merendahkan diriku di hadapan-Mu. Ampunilah 
diriku apabila masih banyak hal yang tak berkenan kepada-Mu yang telah kukerjakan di sepanjang 
tahun ini. Tolonglah diriku agar aku mampu mengisi hari-hari yang ada di hadapanku dengan 
kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga dengan demikian kehidupanku merupakan 
persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. 
Amin.



Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau 
membangunkan fajar! (Mazmur 57:9)

Bagi Allah tidak ada yang mustahil, itu sebabnya tidak ada rancangan-Nya yang akan gagal. Memang 
semua orang harus membuat rencana di dalam hidupnya. Rencana untuk masa depan, pekerjaan, rumah 
tangga dan berbagai hal lainnya. Hanya saja tidak semua rencana tersebut pasti akan terwujud. Karena 
pada dasarnya manusia adalah makhluk yang terbatas kemampuannya. Tetapi tidak demikian halnya 
dengan Allah. Kuasa dan hikmat-Nya tidak terbatas. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan 
Ia sanggup mewujudkan apapun juga yang dikehendaki-Nya. Besarnya kuasa dan hikmat Allah ini 
mengakibatkan tidak ada rancangan-Nya yang akan gagal.

Sudahkah Anda hidup sesuai dengan rancangan Allah yang tidak akan pernah gagal itu? Apakah buktinya?

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang tidak mengenal kemustahilan. Kuasa dan hikmat-Mu tidak terbatas, 
sehingga Engkau sanggup melaksanakan apapun juga yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu tidak ada 
rencana-Mu yang akan gagal. Semua yang telah Engkau rancangkan pasti akan Engkau genapi pada waktunya. 
Sungguh berbahagialah orang yang hidup sesuai dengan rencana-Mu. Aku menyerahkan hidupku ke dalam 
anugerah-Mu. Bawalah diriku untuk hidup di dalam rancangan-Mu yang mulia itu. Sehingga dengan demikian 
aku akan berjalan bukan di dalam kegagalan, namun di dalam kehidupan yang bermakna dan yang 
menyenangkan hati-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Lukas 1       Amsal 25        Ayub 29-31

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

24 DESEMBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-5-

BACAAN ALKITAB: Lukas 1:34-38

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Besarnya kuasa dan hikmat Allah ini nampak di dalam peristiwa kelahiran Yesus seperti yang 
diwartakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria dan dicatat di dalam Lukas 1. Mendengar pesan dari 
malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan Sang Juruselamat, Maria berkata: 
“Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?” Malaikat Gabrielpun menjawab: 
“Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.”  Dengan kata lain, Gabriel menyatakan bahwa kuasa dan 
hikmat Allah adalah tidak terbatas. Allah sanggup melakukan segala perkara yang Ia kehendaki. Oleh 
sebab itu semua rancangan-Nya, termasuk rancangan untuk menghadirkan Yesus di dunia ini tidak akan 
gagal.

Pagi hari ini kembali aku bersyukur kepada-Mu, karena begitu besar kasih-Mu bagi umat manusia. Di dalam 
kasih-Mu itu Engkau telah rela untuk hadir dan lahir di dunia ini. Engkau rela merendahkan diri-Mu, 
mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia untuk menyapa diriku dengan kasih-Mu. 
Kasih yang mengangkat harkat hidupku, menghapuskan masa laluku yang kelam dan membentangkan hari 
depan yang baru bagi hidupku. Tuhan, aku menyerahkan seluruh kehidupanku di sepanjang hari ini ke dalam 
tangan-Mu. Tuntun dan sertailah diriku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah hadir di dunia untuk 
menyelamatkan umat manusia, aku berdoa. Amin.

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

Allah mengetahui keperluan hidup kita dan sanggup memenuhinya sehingga kita tidak akan kekurangan 
apapun juga. Allah adalah pribadi yang bertanggung jawab. Sebagai akibat Ia tidak akan pernah lalai di 
dalam mencukupi keperluan dari umat yang dikasihi-Nya dan yang hidup sesuai dengan rancangan-Nya. 
Bukan itu saja, Dia juga adalah pribadi yang mahakuasa. Oleh karena itu bukan saja kehendak-Nya 
bersifat baik, Ia juga sanggup melaksanakan kehendak-Nya tersebut. Termasuk Ia mampu 
melaksanakan keinginan hati-Nya untuk memelihara umat-Nya. Dengan demikian orang yang hidup 
sesuai dengan rencana Allah tidak akan kekurangan apapun yang baik yang ia perlukan bagi hidupnya.

Perlukah Anda merasa kuatir akan masa depan Anda? Mengapa demikian?

Tuhan, aku bersyukur karena Engkau telah menjamin kehidupanku dengan kasih setia-Mu. Di dalam 
hikmat-Mu Engkau mengetahui semua hal yang kuperlukan bagi kehidupanku. Di dalam kuasa dan 
kesetiaan-Mu Engkau mampu dan mau untuk memenuhi semua keperluanku itu. Sehingga dengan 
demikian aku tidak perlu berkekurangan di dalam semua hal yang baik yang kuperlukan bagi hidupku. 
Tidak pernah Engkau mengabaikan hidupku. Namun seperti seorang bapa yang menyayangi anak-anak-
nya demikianlah Engkau memelihara 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:        Filipi 4          Mazmur 91          Mazmur 111, 113

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

31 DESEMBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-26-

BACAAN ALKITAB: Filipi 4:18-20

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kesanggupan Allah di dalam memenuhi keperluan hidup kita ini diutarakan rasul Paulus di dalam Filipi 
4. Di situ ia mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat di Filipi telah dipakai Tuhan untuk 
mencukupi keperluan hidupnya secara berkelimpahan. Kemudian Paulus menyatakan keyakinannya 
bahwa Allah juga akan memberkati jemaat Filipi dengan berkelimpahan. Ia berkata: “Allahku akan 
memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.” Dengan 
menulis seperti demikian Paulus mengutarakan bahwa Allah mengetahui keperluan hidup dari 
umat-Nya dan Ia sanggup untuk memenuhinya sehingga mereka tidak akan kekurangan apapun juga.

Di hari yang terakhir di tahun ini kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Tolonglah 
diriku agar aku dapat menyelesaikan tahun ini dengan mengisi hari ini sebagai waktu yang penuh 
makna dan tidak sia-sia. Sertailah diriku di sepanjang hari ini dengan Roh-Mu sesuai dengan janji-Mu. 
Sebab aku menyadari bahwa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatanku, melainkan 
dengan Roh-Mu aku akan mampu mengatasi setiap tantangan dan penghalang di dalam hidupku. 
Dengan berpegang kepada janji �irman-Mu aku menatap hari esok tanpa merasa kuatir ataupun ragu. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.



7 Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada TUHAN sajalah 
kemuliaan dan kekuatan! 8 Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, 
bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya! 9 Sujudlah 
menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan, … 
(Mazmur 96:7-9)

6 Jangan berlagak di hadapan raja, atau berdiri di tempat para pembesar. 7a Karena lebih baik 
orang berkata kepadamu: "Naiklah ke mari," dari pada engkau direndahkan di hadapan orang 
mulia. 28 Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. 
(Amsal 25:6-7a, 28)

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang rendah hati, sehingga Engkau rela datang ke dunia, mengambil 
rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ajarlah diriku untuk hidup meneladani 
diri-Mu, yaitu dengan hidup di dalam sikap yang rendah hati juga. Sehingga dengan demikian 
hidupku pantas untuk disebut sebagai pengikut-Mu yang menjadi saksi-Mu di manapun diriku 
berada.  

PENGANTAR IBADAH

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

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

24 DESEMBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-6-

BACAAN ALKITAB: Amsal 25:6-7a, 28

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pada siang hari ini aku memohon tuntunan dan penyertaan-Mu di dalam hidupku. Aku menyadari 
betapa diriku sangat memerlukan tuntunan dari hikmat-Mu di dalam membuat keputusan-
keputusan yang harus kuambil di dalam hidupku. Penyertaan-Mu memberikan damai sejahtera 
di dalam jiwaku dan memungkinkan diriku mengalami keberhasilan di dalam semua usahaku. 
Kepada-Mu aku berharap, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

8 Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami; kiranya rahmat-Mu 
segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. 9 Tolonglah kami, ya Allah 
penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu! Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami 
oleh karena nama-Mu! (Mazmur 79:8, 9)

Hikmat dan kuasa Allah bersifat tidak terbatas, itu sebabnya Ia selalu bekerja secara terencana dan tidak 
ada rancangan-Nya yang akan gagal. Keteraturan dari seluruh alam semesta menunjukkan bahwa semua 
ini bukan terjadi secara kebetulan. Tetapi satu pribadi yang telah menciptakannya dengan kuasa-Nya 
dan mengatur semuanya dengan hikmat-Nya. Pribadi tersebut adalah Allah yang hikmat dan kuasa-Nya 
bersifat tidak terbatas. Oleh sebab itu Ia sanggup mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini 
agar berlangsung sesuai dengan rencana-Nya. Lebih jauh, karena kuasa-Nya tidak terbatas itu sebabnya 
apapun yang Ia rencanakan pasti akan tergenapi secara sempurna pada waktunya.

Mungkinkah rencana Allah bagi hidup Anda mengalami kegagalan? Mengapa demikian?

Tuhan, aku bersyukur karena hikmat dan kuasa-Mu sungguh tidak terbatas. Di dalam hikmat-Mu 
Engkau sanggup mengatur segala perkara dan menyusunnya menjadi rencana yang indah bagi hidupku. 
Dengan kuasa-Mu Engkau mampu menggenapi rencana-Mu itu tepat pada waktunya. Hikmat dan 
kuasa-Mu menjamin tidak ada rencana-Mu yang akan gagal. Termasuk rencana-Mu bagi hidupku pasti 
akan terlaksana sesuai dengan yang telah Engkau rancangkan. Oleh sebab itu di dalam tangan-Mu 
hidupku penuh damai sejahtera. Karena sesungguhnya Engkau yang menjamin masa depanku.

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

30 DESEMBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-25-

BACAAN ALKITAB: Ayub 42:1, 2

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kesanggupan Allah di dalam melaksanakan rancangan-Nya ini diakui oleh Ayub sebagaimana yang 
dicatat di dalam Ayub 42. Setelah melewati masa kesukaran yang sangat berat, Ayub menyadari tentang 
siapakah Allah yang sesungguhnya. Sekarang ia mengenal bahwa Allah adalah pribadi yang hikmat dan 
kuasa-Nya bersifat tidak terbatas. Di dalam pengenalan tersebut ia berkata kepada Tuhan: “Aku tahu, 
bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang gagal.” Dengan kata 
lain, Ayub meyakini bahwa hidupnya berada di dalam tangan Tuhan. Ia percaya apapun yang Tuhan 
rencanakan bagi hidupnya pasti akan terwujud dengan indah pada waktunya.

Menjelang akhir dari hari ini aku menaikkan ucapan terima kasihku kepada-Mu karena di sepanjang 
hari ini Engkau telah menyertai dan menuntun hidupku. Bahkan di sepanjang tahun yang hampir 
berakhir ini dengan tangan-Mu yang kuat Engkau telah memegang hidupku. Tidak sekalipun Engkau 
melepaskannya dari genggaman tangan-Mu. Dengan penuh kasih dan kesetiaan Engkau senantiasa 
memelihara hidupku. Di saat aku lemah Engkau menguatkan diriku. Engkau senantiasa membuka jalan 
bagiku tepat pada waktunya. Aku menyerahkan hari-hari yang ada di hadapanku ke dalam tangan-Mu. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.



Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya TUHAN, sebab 
semuanya itu sudah ada sejak purbakala. (Mazmur 25:6)

Hidup di dalam penyertaan Allah merupakan kunci dari kehidupan yang penuh dengan makna. Tentu 
semua orang berharap bahwa kehidupannya di dunia ini tidak akan sia-sia namun penuh dengan makna. 
Itulah kehidupan yang menginspirasi orang lain, bukan sekadar karena harta atau kedudukan yang 
dimilikinya namun karena kebahagiaan yang memenuhi hatinya. Di sinilah pentingnya penyertaan Allah 
di dalam hidup kita. Karena apapun yang dimiliki oleh manusia tidak menjamin kebahagiaan dalam 
hidupnya. Hanya Allahlah sumber kebahagiaan yang sejati. Oleh sebab itu apabila kita hidup dekat 
dengan Allah maka kebahagiaan yang berlimpah-limpah akan kita alami di dalam kehidupan kita.

Sudahkah Anda hidup di dalam kehidupan yang penuh dengan makna? Apakah dasar dari jawaban Anda 
tersebut?

Tuhan, lebih dari semua hal yang ada di alam semesta ini, penyertaan-Mu itulah yang paling kuperlukan 
di dalam hidupku. Sebab hanya di dalam relasi yang akrab dengan diri-Mu sajalah aku akan mengalami 
kehidupan yang penuh makna dan tidak sia-sia. Aku bersyukur sebab oleh anugerah-Mu aku dapat memiliki 
hubungan yang karib dengan diri-Mu. Sebab sesungguhnya aku adalah manusia yang berdosa yang tidak 
layak untuk berada dekat dengan diri-Mu. Namun dengan anugerah-Mu Engkau telah rela hadir dan lahir di 
dunia untuk memulihkan relasiku dengan diri-Mu. Bahkan melaluinya Engkau menerima diriku menjadi 
anak-Mu. Sungguh besar kemurahan-Mu itu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

24 DESEMBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-7-

BACAAN ALKITAB: Ayub 29:4-5, 8-11

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya penyertaan Allah akan membuahkan kehidupan yang penuh dengan makna ini dapat kita 
lihat di dalam diri Ayub seperti yang dicatat di dalam Ayub 29. Di situ Ayub berkata bagaimana Allah 
bergaul karib dan menyertai dirinya ketika ia masih berusia remaja. Sebagai akibatnya, keberhasilan 
menyertai dirinya. Orang muda maupun yang sudah lanjut usia, bahkan para pembesarpun 
menghormati dia. Ia berkata: “Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia; 
dan apabila mata melihat, maka aku dipuji.” Itulah kehidupan yang penuh dengan makna. Kehidupan 
yang tidak sia-sia karena Allah menyertai dan bergaul karib dengan diri kita.

Aku juga bersyukur kepada-Mu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Betapa 
berlimpah-limpahnya kasih setia-Mu di dalam hidupku. Dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan 
kuasa Engkau telah menopang hidupku. Dengan kesetiaan-Mu Engkau telah menuntun dan membawa diriku 
kepada jalan kehidupan. Sehingga dengan demikian aku tidak lagi berjalan di jalan kebinasaan, namun 
di dalam damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang dari pada-Mu. Tuhan, aku menyerahkan hidupku ke 
dalam tangan-Mu. Di dalam iman dan pengharapan kepada-Mu aku menyongsong masa depan yang indah 
yang telah Engkau rencanakan bagi hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, 
aku berdoa. Amin.  

Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan 
Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau, 
yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang 
jauh-jauh. (Mazmur 65:6)

10 Isteri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari pada permata. 
11 Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. 12 Ia berbuat 
baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. 30 Kemolekan adalah bohong 
dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji. 
(Amsal 31:10-12, 30)

Tuhan, ajar diriku untuk senantiasa hidup takut kepada-Mu. Di dalam sikap menghormati diri-Mu 
itu segala berkat dan kebaikan akan kualami di dalam hidupku. Di dalam sikap menghargai diri-Mu 
itu aku akan hidup secara bertanggung jawab dan tidak akan menyia-nyiakan semua kepercayaan 
yang telah Engkau berikan kepadaku. Sehingga dengan demikian kehidupanku tidak sia-sia tetapi 
penuh dengan makna. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

30 DESEMBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-24-

BACAAN ALKITAB: Amsal 31:10-12, 30

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku berterima kasih kepada-Mu, ya Tuhan, untuk semua kepercayaan yang telah Engkau berikan 
kepadaku. Engkau telah mempercayakan waktu, kemampuan dan kesempatan bagi diriku. 
Tolonglah diriku dengan tuntunan Roh Kudus-Mu agar supaya aku dapat mengembangkan semua 
kepercayaan yang telah Engkau berikan itu sebagaimana seharusnya. Supaya dengan demikian 
kehidupanku merupakan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhanku, aku berdoa. Amin.



4 Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah; kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur 
kepada-Mu. 5 Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah 
bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. 6 Kiranya bangsa-bangsa 
bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. 
(Mazmur 67:4-6)

Kehadiran Kristus di dunia merupakan wujud dari kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Apabila kasih 
manusia bersifat terbatas, tidak demikian halnya dengan kasih Allah. Di dalam kasihnya yang terbatas 
tersebut manusia membeda-bedakan orang berdasarkan tingkat sosial mereka. Orang yang kaya dan 
berkedudukan tinggi seringkali diperlakukan secara istimewa, sedangkan orang yang sederhana akan 
diabaikannya. Namun tidak demikian halnya dengan Allah. Di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu Ia tidak 
membedakan orang berdasarkan status sosial mereka. Melalui kehadiran Kristus di dunia Ia menunjukkan 
bahwa Ia bersedia untuk menerima semua orang yang datang kepada-Nya.

Apabila Allah di dalam Kristus bersedia menerima semua orang, lalu apakah yang menghalangi orang untuk 
mengalami kasih-Nya? Mengapa demikian?

Bapa sorgawi, hari ini di saat orang mengingat dan merayakan kelahiran Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal 
di dunia, aku mengucap syukur kepada-Mu. Sebab di dalam Kristus Engkau telah menunjukkan kasih-Mu 
dengan menerima semua orang yang datang kepada-Mu. Aku yang tidak layak untuk menghadap kepada-Mu 
karena keberdosaanku telah Engkau layakkan untuk berjumpa dengan Kristus di dalam iman. Perjumpaan 
yang menghapuskan dosa-dosaku, membuka pintu pengampunan dan pemulihan bagi hidupku. 
Sungguh besar anugerah-Mu bagi diriku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Lukas 2       Amsal 26        Ayub 32-33

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

25 DESEMBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-8-

BACAAN ALKITAB: Lukas 2:8-12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Besarnya kasih Allah ini dicatat di dalam Lukas 2. Di situ ditulis malaikat Tuhan berkata kepada para gembala 
yaitu bahwa Kristus, Tuhan, telah lahir sebagai “seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring 
di dalam palungan." Pemberitahuan ini menunjukkan bahwa Kristus telah memilih untuk lahir di tempat yang 
sederhana, yaitu kandang tempat palungan berada. Bila Ia lahir di istana maka hanya para bangsawan dan 
orang kaya yang dapat menjumpai diri-Nya. Namun karena Ia lahir di kandang maka para gembala yang 
sederhanapun dapat datang kepada-Nya. Hal ini menegaskan bahwa melalui kehadiran Kristus di dunia Allah 
bersedia menerima semua orang untuk datang dan mengalami kasih-Nya.

Tuhan, aku memohon pengampunan-Mu apabila kecongkakanku telah menghalangi diriku untuk datang 
kepada-Mu. Ubahlah hatiku, dan baharuilah hidupku dengan anugerah-Mu. Karena anugerah-Mu itu 
memberikan masa depan yang baru dan indah bagi hidupku. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku 
menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku mempercayakan hari-hari yang ada di hadapanku ke 
dalam kemurahan-Mu. Genapilah rancangan-Mu di dalam hidupku dan bawalah diriku kepada hari esok yang 
telah Engkau rencanakan bagi hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. 
Amin. 

Melalui kehidupannya rasul Paulus memberi teladan tentang prinsip yang penting ini. Di dalam 
Filipi 3 ia menulis: “Tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan 
mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.” Ia melupakan masa lampaunya, baik yang gemilang 
maupun yang pahit. Lebih jauh, inilah yang Paulus lakukan, yaitu mengarahkan diri pada “panggilan 
sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.” Hal itulah yang mengakibatkan kehidupannya menjadi efektif. 
Ia tidak membiarkan masa lampaunya membatasi dirinya. Tetapi dengan mempercayai rencana Allah 
yang indah bagi hidupnya, Ia memandang masa depan dan berjuang untuk memenuhi rencana Allah 
tersebut.

1 Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. 2 Sebelum 
gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari 
selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. (Mazmur 90:1, 2)

Hidup yang efektif adalah hidup memandang ke masa depan dengan memusatkan perhatian pada 
rencana Allah bagi diri kita. Sama seperti orang yang mengemudikan mobil. Apabila yang bersangkutan 
terus-menerus menoleh ke belakang maka mobil yang ia kemudikan akan terperosok ke dalam jurang 
ataupun mengalami kecelakaan yang tidak diinginkan. Inilah yang harus ia lakukan, yaitu memandang 
ke depan serta mengarahkan kemudi sesuai dengan apa yang ada di hadapannya. Demikian pula dengan 
kehidupan kita. Kita harus memusatkan perhatian kepada rancangan Allah untuk masa depan kita, dan 
mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan rencana-Nya tersebut.

Ke mana mata Anda harus memandang, ke masa depan atau ke masa lampau? Mengapa demikian?

Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu karena Engkau di dalam anugerah-Mu berkenan menghapuskan 
masa lampauku yang kelam. Melalui kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib Engkau menyediakan 
masa depan yang indah bagi hidupku. Oleh sebab itu tolonglah diriku untuk senantiasa memandang 
kepada rencana-Mu yang indah bagi masa depanku itu. Aku yakin Engkau pasti menopang 
langkah-langkah kehidupanku di dalam memenuhi rancangan-Mu itu. Aku tidak mau lagi hidup terpaku 
pada masa laluku yang kelam, karena sesungguhnya Engkau telah menjamin masa depan yang mulia 
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:       Filipi 3          Amsal 31           Ayub 42

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

30 DESEMBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-23-

BACAAN ALKITAB: Filipi 3:13-15

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pagi ini aku berterima kasih kepada-Mu untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepadaku. Tidak 
habis-habisnya rahmat-Mu bagi hidupku. Kasih setia-Mu selalu tersedia bagi hidupku dan tidak akan 
pernah berubah untuk selama-lamanya. Dengan berharap kepada kemurahan-Mu itu aku memohon 
penyertaan dan tuntunan-Mu dalam hidupku di sepanjang hari ini. Banyak hal yang tidak kuketahui 
tentang masa depanku. Namun satu perkara yang aku yakini, yaitu bahwa Engkau pasti akan menolong 
diriku dalam meraih hari depan yang telah Engkau rencanakan bagi hidupku. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

Pengakuan Iman Rasuli

Doa Bapa Kami



Allahku dengan kasih setia-Nya akan menyongsong aku; … (Mazmur 59:11)

12 Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih 
banyak dari pada bagi orang itu. 13 Berkatalah si pemalas: "Ada singa di jalan! Ada singa di lorong!" 
14 Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. 
(Amsal 26:12-14)

Tuhan, aku bersyukur karena Engkau yang mahamulia telah rela merendahkan diri-Mu dengan 
datang ke dunia, hadir dan lahir sebagai seorang manusia. Tolonglah diriku untuk senantiasa hidup 
di dalam kerendahan hati seperti diri-Mu, dan tidak menganggap diriku sendiri bijak sehingga 
tidak merasa memerlukan diri-Mu. Tuhan, tolonglah juga diriku untuk tidak hidup bermalas-
malasan, namun mengisi kehidupan baru yang Engkau berikan kepadaku secara bertanggung 
jawab, yaitu dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

25 DESEMBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-9-

BACAAN ALKITAB: Amsal 26:12-14

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pada hari ini, yaitu di hari umat-Mu merayakan kelahiran-Mu, aku berdoa untuk orang-orang yang 
belum mengenal anugerah keselamatan yang dari pada-Mu. Pakailah diriku untuk menjadi saksi 
yang memberitakan kasih-Mu kepada mereka yang belum mengenal-Mu, baik melalui perkataan, 
perbuatan dan tingkah lakuku sehari-hari. Aku berdoa agar pada hari ini banyak orang yang 
menerima anugerah-Mu, sehingga masa lalu mereka yang kelam dihapuskan, dan mereka berjalan 
menyongsong masa depan baru yang Engkau sediakan bagi semua orang yang percaya kepada-Mu. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan 
memberitakan keperkasaan-Mu. (Mazmur 145:4)

Orang yang melek mata hatinya akan menyadari keterbatasan dirinya dan dengan rendah hati akan 
mengakui kebesaran Allah.  Memang orang yang congkak adalah orang yang mata hatinya rabun, 
sehingga ia tidak dapat melihat realitas kehidupan dengan jelas. Kesombongannya membuat ia tidak 
menyadari akan keterbatasan dirinya. Bahkan di dalam kecongkakannya ia merasa dirinya lebih pandai 
daripada Allah dalam mengatur kehidupan. Sebaliknya orang yang mata hatinya melek akan menyadari 
keterbatasan dirinya dan kebesaran kuasa Allah. Kesadaran ini akan mengakibatkan dirinya dengan 
rendah hati akan menghormati Allah. 

Sudah melekkah mata hati Anda? Apa yang menjadi dasar dari jawaban Anda tersebut?

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang penuh hikmat, kasih, kuasa dan kesetiaan. Engkau sanggup 
mengatur segala perkara dengan sempurna dan menjadi indah pada waktunya. Ampunilah diriku 
apabila aku merasa diriku benar sehingga menganggap bahwa aku lebih pintar daripada diri-Mu 
di dalam mengatur kehidupanku. Pembelaan dan pembenaran diri di hadapan orang lain yang berulang 
kali kulakukan mengakibatkan diriku menjadi congkak dan mata hatiku tertutup. Tuhan, celikkan hati 
nuraniku agar aku menyadari akan keterbatasan diriku, betapa mulia diri-Mu dan alangkah indahnya 
rencana-Mu 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.

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

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

29 DESEMBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-22-

BACAAN ALKITAB: Ayub 40:19-21

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kaitan antara mata hati yang melek dengan sikap menghormati Allah ini dapat kita lihat di dalam Ayub 
40. Di situ ditulis teguran Allah kepada Ayub yang karena terus-menerus membenarkan dirinya 
di hadapan teman-temannya sehingga menjadi congkak secara rohani. Untuk itu Allah menyuruh Ayub 
untuk melihat ketidakmampuan manusia dalam mengendalikan kuda nil dan buaya, yang adalah 
ciptaan-Nya. Melalui cara itu Ia membuka mata hati dan menyadarkan Ayub akan keterbatasan dirinya 
serta kebesaran Allah. Dengan cara itu Allah mengajar Ayub untuk hidup dalam sikap rendah hati dan 
menghormati Allah yang di dalam hikmat dan kuasa-Nya sanggup mengatur kehidupan manusia.

Bapa yang penuh dengan anugerah, hampir satu tahun telah kulalui di dalam tuntunan dan 
penyertaan-Mu. Aku berterima kasih kepada-Mu untuk semuanya itu. Penyertaan-Mu menjadikan 
kehidupanku limpah dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuntunan-Mu membawa diriku untuk hidup 
di dalam kehidupan yang bermakna dan tidak sia-sia. Aku percaya masih banyak hal indah yang Engkau 
rencanakan bagi diriku di hari depanku. Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan diriku, genapilah 
rencana-Mu itu di dalam kehidupanku. Satu hal yang kuminta, bawalah diriku semakin dekat dengan 
diri-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.



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-Nya yang ajaib di antara segala suku bangsa. (Mazmur 96:1-3)

Allah mengutarakan �irman-Nya dengan berbagai cara, dan dengan satu tujuan yang sama yaitu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. Sama seperti cara orang dalam mengungkapkan isi hatinya 
dengan berbagai sarana. Ada yang mengutarakannya melalui nyanyian, melalui lukisan, mimik wajah 
dan berbagai cara lainnya. Demikian juga dengan Allah, Ia mengungkapkan isi hati-Nya yaitu dengan 
ber�irman melalui berbagai cara. Di antaranya melalui impian, penglihatan, nubuatan dan berbagai cara 
lainnya. Hanya saja, kalau maksud manusia dalam berbicara tidak senantiasa demi kebaikan orang lain, 
maka Allah dalam ber�irman adalah selalu demi kebaikan umat manusia. 

Sudahkah Anda menyambut Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang hidup, di dalam kehidupan Anda? Untuk 
itu apakah yang telah Anda lakukan?

Bapa Sorgawi, aku bersyukur kepada-Mu karena di dalam Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang telah 
rela hadir di dunia sehingga aku dapat mengalami keselamatan yang dari pada-Mu. Di dalam Yesus Kristus, 
Putra-Mu yang tunggal, Engkau telah menahan nyawaku dari liang kebinasaan, dan memerdekakan diriku 
dari maut. Dengan anugerah-Mu yang mulia Engkau telah memperdamaikan diriku dengan diri-Mu, dan 
memenuhi hatiku dengan damai sejahtera. Sehingga dengan demikian aku dapat hidup di dalam sukacita 
yang sejati, sebab Engkau telah menghapus kegelapan dari hidupku dan menerbitkan terang pengharapan 
bagi jiwaku.

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 DESEMBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-10-

BACAAN ALKITAB: Ayub 33:14-18

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya Allah mengutarakan isi hati-Nya dengan berbagai cara untuk kebaikan manusia itulah yang 
ditulis di dalam Ayub 33. Di situ dicatat perkataan Elihu, yaitu bahwa “Allah ber�irman dengan satu dua 
cara.” Di antaranya yaitu melalui mimpi, dan melalui teguran-teguran dalam bentuk kesukaran yang 
dialami manusia. Di balik semuanya itu Ia bertujuan “untuk menghalangi manusia dari pada 
perbuatannya, dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya dari pada liang kubur.” 
Memang Allah menggunakan berbagai cara untuk berbicara kepada manusia, terutama melalui Yesus 
Kristus yang telah datang ke dunia, dengan satu tujuan yaitu untuk kebaikan manusia yang 
dikasihi-Nya. 

Dengan merendahkan hati di hadapan-Mu di dalam iman aku menyambut kehadiran-Mu di dalam hidupku. 
Hadir dan penuhilah diriku senantiasa dengan Roh Kudus-Mu. Pakailah hidupku menjadi alat yang berguna 
untuk kerajaan-Mu. Yaitu agar melalui hidupku orang yang belum mengenal kasih-Mu akan datang dengan 
hati yang terbuka kepada-Mu. Supaya dengan demikian mereka juga dapat mengalami pemulihan di dalam 
kehidupan mereka. Kembali aku menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Genapilah rencana-Mu 
yang indah di dalam hidupku. Tuntunlah diriku untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama 
Yesus Kristus, Tuhan dan Firman Allah yang hidup, aku bersyukur dan berdoa. Amin.

Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku 
berpegang pada �irman-Mu. (Mazmur 119:101)

5 Semua �irman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung pada-Nya. 
6 Jangan menambahi �irman-Nya, supaya engkau tidak ditegur-Nya dan dianggap pendusta. 
(Amsal 30:5, 6)

Ya Tuhan, �irman-Mu adalah penuntun dan perisai bagiku di dalam menghadapi setiap keadaan. 
Firman-Mu itu sempurna sehingga senantiasa dapat diandalkan. Begitu banyak keputusan-
keputusan yang menentukan masa depanku yang harus kuambil di dalam hidup ini. Firman-Mu 
menolong diriku untuk hidup dengan berhikmat, sehingga aku sanggup membuat pilihan-pilihan 
yang benar dan yang tidak akan membuahkan penyesalan di dalam hidupku. Kepada-Mu aku 
berharap.

PENGANTAR IBADAH

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

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

29 DESEMBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-21-

BACAAN ALKITAB: Amsal 30:5, 6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Arahkanlah langkah-langkah kehidupanku pada hari ini di jalan kehidupan, dan bukan kebinasaan. 
Jangan biarkan diriku menyimpang dari kehendak-Mu. Penuhilah diriku dengan Roh-Mu dan 
berikan kepadaku hati yang peka terhadap suara-Mu. Supaya dengan demikian hari ini bukan 
merupakan hari yang sia-sia, namun bentangan waktu yang kuisi dengan kehidupan yang semakin 
dekat dengan diri-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Kekasih jiwaku, aku berdoa. Amin.

Pengakuan Iman Rasuli



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)

Mengenal siapa diri kita yang sesungguhnya di hadapan Allah akan memungkinkan kita untuk hidup 
berkemenangan. Memang krisis identitas merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh banyak 
orang. Orang yang mengalami krisis ini tidak dapat mengenal siapa dirinya yang sebenarnya dan sebagai 
akibat ia dibayang-bayangi oleh perasaan minder dan tidak dapat menerima dirinya sendiri. Rasa 
minder atau rendah diri itu membuat orang tersebut sulit untuk bergaul secara sehat dengan orang lain. 
Namun apabila ia menyadari bahwa Allah mengasihi dirinya, maka yang bersangkutan akan merasa 
aman di dalam jiwanya. Dengan demikian ia akan mampu hidup secara maksimal. 

Sudahkah Anda mengenal siapa diri Anda yang sesungguhnya di hadapan Allah? Apakah bukti dari jawaban 
Anda tersebut?

Bapa sorgawi, aku bersyukur kepada-Mu sebab Engkau bersedia menerima diriku sebagai anak-Mu. Bukan 
karena aku pantas, namun karena besarnya anugerah-Mu bagi hidupku. Engkau berjanji akan menerima 
semua orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Anugerah-Mu membuka jalan 
bagi diriku untuk percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhanku. Sebagai anak-Mu aku memiliki hari depan 
yang terjamin, yaitu bahwa diriku adalah ahli waris dari kerajaan-Mu. Jaminan yang memampukan diriku 
untuk menghadapi kesukaran bukan sebagai pecundang namun dengan sikap seorang pemenang.

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:      Lukas 3       Amsal 27        Ayub 34-35

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

26 DESEMBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-11-

BACAAN ALKITAB: Lukas 3:21-23

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya pengenalan tentang siapa diri kita yang sesungguhnya ini nampak dalam kehidupan Yesus 
Kristus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas 3, segera sesudah Ia dibaptis maka terdengarlah 
suara Allah Bapa yang berbicara dari langit: “Engkaulah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah Aku 
berkenan.” Pernyataan Allah Bapa ini sangatlah penting. Hal ini terlihat ketika Iblis mencobai Yesus di 
padang gurun dan berupaya membuat Yesus meragukan tentang keberadaan diri-Nya sebagai Anak 
Allah. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas 4, Yesus menang dalam pencobaan tersebut. Artinya 
pengenalan kita tentang siapa diri kita di hadapan Allah memungkinkan kita untuk hidup 
berkemenangan. 

Pagi hari ini dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku memuji-muji nama-Mu. Sungguh besar kasih-Mu 
bagi hidupku. Kasih yang mengangkat harkat hidupku, dari hidup yang sia-sia menjadi penuh arti. Dari 
kehidupan yang hina menjadi mulia. Dengan bersandar pada kasih-Mu itu aku akan menjalani hari ini dengan 
penuh sukacita. Aku yakin Engkau tidak akan meninggalkan diriku, namun senantiasa menyertai dan 
menuntun hidupku. Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi saluran dari kasih-Mu itu bagi mereka yang 
belum mengenalnya. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin. 

Doa Bapa Kami

Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada TUHAN dan biarlah segala 
makhluk memuji nama-Nya yang kudus untuk seterusnya dan 
selamanya. (Mazmur 145:21)

Perilaku kita bersuara lebih nyaring daripada kata-kata yang kita ucapkan. Prinsip ini berlaku di dalam 
banyak aspek dari kehidupan. Sebagai contoh, sebaik apapun nasihat yang diberikan oleh seorang ayah 
sedikitpun tidak akan berdampak dalam kehidupan anak-anaknya apabila ternyata perilaku sang ayah 
bertolak belakang dengan nasihat yang ia ucapkan. Kata-kata bijak yang disampaikan seorang pemimp-
in akan dianggap seperti angin yang berlalu oleh rakyatnya apabila ternyata kehidupan yang bersangku-
tan tidak selaras dengan apa yang ia katakan. Demikian pula kesaksian yang kita ucapkan hanya akan 
didengar oleh orang apabila kita hidup di dalam kebenaran.

Sudahkah Anda hidup sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang beng-
kok hatinya? Apakah bukti dari jawaban Anda tersebut?

Tuhan, Engkau menempatkan diriku di dunia untuk menjadi duta dari kerajaan-Mu. Oleh sebab itu 
seyogyanya aku hidup sesuai dengan nilai-nilai kasih dan kebenaran-Mu. Supaya bukan hanya dengan 
perkataanku, namun terlebih lagi melalui perilaku hidupku orang dapat mengenal kasih dan kebenaran-Mu. 
Oleh sebab itu ampunilah diriku apabila di dalam kehidupanku sehari-hari, bukannya hidup dengan 
bersyukur kepada-Mu aku masih suka bersungut-sungut. Bukannya hidup sebagai pembawa damai aku 
masih suka berbantah-bantah dengan sesamaku. Tuhan, luruskanlah hatiku agar perbuatan-perbuatanku 
memuliakan nama-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:       Filipi 2          Amsal 30          Ayub 40-41

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

29 DESEMBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-20-

BACAAN ALKITAB: Filipi 2:14, 15

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prinsip tentang kesaksian yang efektif ini diutarakan rasul Paulus kepada jemaat Filipi sebagaimana 
yang tertulis di dalam Filipi 2. Di situ Paulus menjelaskan tentang pentingnya tidak bersungut-sungut 
dan berbantah-bantahan di dalam melakukan segala sesuatu. Dengan berperilaku seperti demikian 
barulah para pengikut Kristus di Filipi dapat hidup sebagai “anak-anak Allah yang tidak bercela 
di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya.” Perilaku yang membuat mereka bercahaya “seperti 
bintang-bintang di dunia.” Dengan kata lain, mereka harus bersaksi tentang kasih dan kebenaran Kristus 
bukan hanya dengan perkataan, namun terlebih lagi yaitu melalui perilaku mereka sehari-hari.

Mengawali hari ini aku kembali mengucap syukur kepada-Mu untuk kehidupan yang Engkau berikan 
kepadaku. Sungguh limpah kebaikan-Mu yang kualami di dalam hidupku. Engkau telah menuntun dan 
menyertai diriku di hari-hari yang lalu. Aku yakin menjelang akhir dari tahun ini Engkau tetap bersedia 
melakukan hal yang sama. Aku menyerahkan waktu yang akan kulalui di sepanjang hari ini ke dalam 
tangan-Mu. Hanya dekat Engkau saja hatiku tenang. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dan 
jadikanlah diriku saluran berkat-Mu bagi sesamaku. Jangan biarkan diriku terjerumus ke dalam pencobaan, 
dan lepaskanlah aku dari pada yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.



Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah, aku 
hendak menceritakan apa yang dilakukan-Nya terhadap diriku. 
(Mazmur 66:16)

5 Lebih baik teguran yang nyata-nyata dari pada kasih yang tersembunyi. 6 Seorang kawan 
memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. 17 Besi 
menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. (Amsal 27:5-6, 17)

Tuhan, aku percaya akan kedaulatan-Mu di dalam mengatur jalan hidupku. Engkau turut bekerja 
di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi diri-Mu. 
Oleh sebab itu berikanlah kepadaku kerendahan hati untuk bersedia menerima teguran dari 
orang-orang yang bermaksud menjaga agar diriku tidak melangkah ke jalan yang salah. Aku 
percaya bahwa di balik setiap peristiwa yang kualami di dalam hidupku sesungguhnya tangan-Mu 
sedang membentuk hidupku agar menjadi seperti kehendak-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

26 DESEMBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-12-

BACAAN ALKITAB: Amsal 27:5-6, 17

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini kembali aku menghadap takhta anugerah-Mu dengan membawa ucapan syukurku 
kepada-Mu. Aku bersyukur atas kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan di dalam menyertai diriku 
di setiap waktu. Tidak pernah Engkau membiarkan ataupun meninggalkan diriku. Kasih setia-Mu 
selalu menopang hidupku. Pakailah diriku menjadi saluran kebaikan-Mu bagi orang-orang di 
sekitarku, sehingga hidupku dapat menjadi saksi yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

Kaitan antara hidup mengenal Allah dengan kerendahan hati ini dicatat di dalam Ayub 38. Di situ ditulis 
Allah berkata kepada Ayub: “Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, 
kalau engkau mempunyai pengertian!” Dengan berkata seperti itu Allah mengingatkan Ayub tentang 
ketidakterbatasan kuasa dan hikmat-Nya seperti yang nampak melalui karya-Nya di dalam menciptakan 
alam semesta. Sekaligus Ia juga menyadarkan Ayub akan keterbatasan diri Ayub. Dengan kata lain, 
apabila Ayub sungguh-sungguh mengenal Allah dan menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya, maka 
Ayub tidak akan menyombongkan dirinya namun hidup dalam sikap rendah hati.

Engkaulah persembunyianku dan perisaiku; aku berharap kepada 
�irman-Mu. (Mazmur 119:114)

Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah tidak akan hidup dengan sikap yang congkak namun 
dalam sikap rendah hati. Sebab sesungguhnya Allah adalah pribadi yang kuasa dan hikmat-Nya tidak 
terbatas. Sebagai akibat, apabila orang sungguh-sungguh mengenal Allah maka ia akan menyadari 
betapa tidak terbatasnya kuasa dan hikmat Allah itu. Di saat yang sama ia akan juga mengakui betapa 
terbatasnya dirinya di hadapan Allah. Kesadaran akan ketidakterbatasan Allah dan terbatasnya dirinya 
ini akan mengakibatkan yang bersangkutan tidak mungkin untuk menyombongkan dirinya sendiri. Oleh 
sebab itu orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah tidak akan hidup dengan sikap yang tinggi hati.

Sudahkah Anda sungguh-sungguh mengenal Allah? Apakah buktinya?

Ya Allah, aku berterima kasih karena Engkau telah rela datang ke dunia dan mengungkapkan diri-Mu 
melalui Yesus Kristus, Tuhanku. Sehingga dengan demikian aku dapat mengenal betapa mulia kasih dan 
kesetiaan-Mu, serta betapa besar kuasa dan hikmat-Mu. Oleh karena anugerah-Mu aku dapat beriman 
kepada-Mu, mempercayai keagungan diri-Mu dan mengakui keterbatasan diriku. Di hadapan-Mu aku 
merendahkan diriku. Ampunilah aku atas segala kesombonganku. Ubahlah hatiku agar semakin 
bertumbuh di dalam kerendahan hati seperti hati-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

28 DESEMBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-19-

BACAAN ALKITAB: Ayub 38:1-5

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Menjelang dari akhir hari ini aku menaikkan ucapan syukurku kepada-Mu. Sebagaimana Engkau sudah 
menyertai diriku di hari-hari yang lalu demikianlah hari ini Engkau telah melakukan hal yang sama 
di dalam hidupku. Dengan penuh kesabaran Engkau menuntun hidupku agar sesuai dengan 
kehendak-Mu. Ketika aku berjalan menyimpang dari jalan-jalan-Mu dengan penuh kasih Engkau 
membawa diriku kembali ke jalan yang benar. Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan semua yang telah 
kukerjakan pada hari ini, serta ke dalam anugerah-Mu aku menyerahkan hari esokku. Genapilah
rencana-Mu dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.



Doa Bapa Kami

Ketulusan hati Allah sehingga Ia tidak pernah berlaku curang ini ditulis di dalam Ayub 34. Di situ dicatat 
bahwa Elihu berkata kepada Ayub dan teman-temannya yang lain: “Jauhlah dari pada Allah untuk 
melakukan kefasikan, dan dari pada Yang Mahakuasa untuk berbuat curang.” Artinya niatan Allah adalah 
semata-mata baik dan tidak ada sedikitpun rencana jahat di dalam hati-Nya. Lebih jauh Elihu berkata 
lagi: “Sungguh, Allah tidak berlaku curang, Yang Mahakuasa tidak membengkokkan keadilan.” Penega-
san ini mengajar kita agar kita tidak mencurigai maksud baik Allah bagi hidup kita. Apapun yang kita 
alami di dalam hidup ini, kebaikan hati Allah kepada kita tidak pernah berubah untuk selama-lamanya.

Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku; ya TUHAN, 
janganlah lambat datang! (Mazmur 70:6)

Allah tidak pernah berlaku curang, itu sebabnya jangan pernah mencurigai maksud hati-Nya. Dia adalah 
pribadi yang baik, hati-Nya penuh dengan kasih, dan rancangan-Nya semata-mata untuk kebaikan dari 
orang-orang yang dikasihi-Nya. Hal ini menyebabkan Allah tidak pernah berniat jahat kepada siapapun 
juga. Justru di dalam keadilan dan kebenaran Ia menegakkan hukum dan tidak akan membiarkan 
kecurangan merajalela tanpa mengganjar orang yang melakukannya. Oleh karena itu tidaklah 
sepatutnya kita meragukan kebaikan hati-Nya. Bahkan orang yang mempercayai kasih, kebaikan, 
kebenaran serta keadilan Allah akan senantiasa hidup di dalam damai sejahtera di segala keadaan. 

Pernahkah Anda merasa curiga terhadap ketulusan hati Tuhan? Apakah yang perlu Anda lakukan untuk 
mengatasi kecurigaan tersebut?

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang dapat diandalkan. Hati-Mu tulus dan tiada kecurangan, itu sebabnya 
Engkau selalu dapat dipercaya. Di dalam kasih dan kuasa-Mu yang tidak terbatas Engkau sanggup mengatur 
segala perkara dan menjadikannya sesuai dengan rencana-Mu. Sungguh ajaib perbuatan-Mu serta adil dan 
benar segala jalan-Mu. Ampunilah diriku karena acapkali ketika kehidupanku tidak berjalan seperti yang 
kuharapkan maka aku mulai meragukan kebaikan-Mu. Padahal jalanku bukanlah jalan-Mu, dan rancanganku 
tidak selalu sama dengan rancangan-Mu. Tuhan, teguhkanlah imanku 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

26 DESEMBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-13-

BACAAN ALKITAB: Ayub 34:10-12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Menjelang akhir dari hari ini aku mengucap syukur kepada-Mu atas penyertaan dan pertolongan-Mu yang 
telah kualami di sepanjang hari ini. Tidak pernah Engkau meninggalkan dan membiarkan diriku menghadapi 
kesukaran seorang diri. Engkau selalu menyertai diriku sehingga aku mampu melewati semua keadaan 
dengan sikap hati yang berkemenangan. Aku percaya sebagaimana Engkau telah menunjukkan kebaikan-Mu 
di hari-hari yang lampau Engkau akan tetap memelihara hidupku di setiap waktu. Di dalam pengharapan 
kepada-Mu aku menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

Biarlah kemuliaan TUHAN tetap untuk selama-lamanya, biarlah TUHAN 
bersukacita karena perbuatan-perbuatan-Nya! (Mazmur 104:31)

Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. 
(Amsal 29:18)

Tuhan, aku bersyukur karena Engkau di dalam kemurahan-Mu bersedia membentangkan masa 
depan yang indah bagi hidupku. Oleh pertolongan-Mu aku tidak hidup hanya untuk hari ini saja, 
namun bekerja di hari ini untuk menyiapkan hari esok seperti yang telah Engkau rencanakan bagi 
diriku. Aku percaya rencana-Mu bagi diriku masih belum selesai. Masih banyak hal besar yang 
ingin Engkau kerjakan melalui dan di dalam hidupku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

28 DESEMBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-18-

BACAAN ALKITAB: Amsal 29:18

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Bentuklah diriku sesuai 
dengan rencana-Mu. Tuntunlah diriku kepada hari esok yang telah Engkau tetapkan bagi hidupku. 
Supaya dengan demikian kehidupanku terarah dan tidak berputar-putar di dalam kesia-siaan. 
Teguhkan imanku di dalam setiap keadaan dan penuhilah hatiku dengan ketaatan kepada tuntunan 
�irman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.



Bahwasanya Iblis akan selalu berupaya untuk membuat kita merasa ragu terhadap identitas kita yang 
sebenarnya di dalam Kristus ini dapat dilihat dalam Lukas 4. Dicatat di situ ia berkata kepada Yesus: 
"Jika Engkau Anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Dengan berkata seperti itu Iblis berupaya 
untuk membuat Yesus merasa ragu terhadap identitas diri-Nya, yaitu sebagai Anak Allah. Kalau 
terhadap Yesus saja Iblis berani berbuat seperti demikian, apalagi terhadap diri kita. Oleh sebab itu 
seperti yang Yesus kerjakan, jangan beri kesempatan kepada Iblis untuk membuat kita merasa ragu 
terhadap identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus. 

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

Jangan biarkan Iblis membuat kita merasa ragu terhadap identitas kita di dalam Kristus, sebab oleh 
pengenalan itu kita akan hidup berkemenangan. Anda pernah mendengar kisah tentang seekor rajawali 
yang menetas di antara para ayam? Ia tidak mengenal bahwa sesungguhnya dirinya adalah seekor 
rajawali. Ia berpikir bahwa ia adalah seekor ayam. Karena ia tidak mengenal identitas dirinya, maka 
seumur hidup ia tidak pernah mengepakkan sayapnya dan terbang sebagaimana layaknya seekor 
rajawali. Itulah yang dilakukan oleh Iblis, yaitu membuat kita merasa ragu bahwa kita adalah anak Allah. 
Sebab kalau kita mengenal identitas kita yang sebenarnya maka kita akan hidup berkemenangan. 

Apakah yang perlu Anda lakukan untuk mencegah Iblis membuat Anda merasa ragu terhadap identitas 
diri Anda di dalam Kristus? Mengapa demikian?

Tuhan, Engkau sendiri yang berjanji bahwa semua orang yang percaya kepada-Mu akan diterima 
menjadi anak-anak-Mu. Di dalam anugerah-Mu itu kehidupanku yang lama dihapuskan, dan aku 
sekarang hidup sebagai pewaris dari kerajaan-Mu. Janji-Mu itu bersifat pasti, sehingga tidak perlu 
kuragukan. Dengan berpegang kepada �irman-Mu itu aku akan dapat menangkal upaya Iblis untuk 
membuat diriku ragu terhadap identitas diriku di dalam diri-Mu. Sehingga dengan demikian aku bukan 
lagi berjalan di dalam keterbatasan diriku, namun di atas janji-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:      Lukas 4       Amsal 28        Ayub 36-37

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

27 DESEMBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-14-

BACAAN ALKITAB: Lukas 4:1-4

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Mengawali hari ini aku datang ke hadapan-Mu dengan mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang telah 
kualami di masa yang silam. Aku yakin Engkau tetap bersedia untuk melakukannya di hari-hari yang ada 
di hadapanku. Oleh sebab itu aku memohon agar Engkau melimpahkan berkat-Mu di dalam hidupku di 
sepanjang hari ini. Tuntunlah dan sertailah diriku dengan Roh-Mu. Sebab di dalam tuntunan-Mu aku 
akan berjalan di dalam kebenaran, dan di dalam penyertaan-Mu aku akan hidup di dalam damai 
sejahtera. Jangan biarkan diriku terjerumus ke dalam pencobaan, dan lindungilah diriku dari pada yang 
jahat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

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

Orang yang dewasa rohaninya tidak akan hidup hanya untuk kebaikan dirinya sendiri namun untuk 
membawa manfaat bagi orang lain. Sebab sikap egois dan sikap kekanak-kanakan adalah berjalan 
dengan seiring. Adalah wajar apabila seorang bayi belum mampu memikirkan kepentingan orang lain. 
Namun apabila orang sudah berusia dewasa dan ternyata ia hanya mampu memikirkan kepentingan 
dirinya sendiri, alias bersifat egois, maka yang bersangkutan disebut sebagai orang yang kekanak-
kanakan. Oleh karena itu orang yang dewasa rohaninya tidak akan hidup dengan sikap egois. Ia tidak 
hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri namun hidup untuk membawa manfaat bagi orang lain.

Sudah dewasakah kehidupan rohani Anda? Apakah buktinya?

Tuhan, aku menyadari bahwa Engkau memiliki rencana yang mulia atas hidupku. Yaitu agar diriku 
dapat menjadi saluran dari kasih-Mu bagi orang lain. Dengan demikian maka hidupku akan memuliakan 
nama-Mu, tidak sia-sia namun penuh dengan makna. Aku berterima kasih untuk rancangan-Mu yang 
indah bagi diriku tersebut. Oleh sebab itu tolonglah aku agar tidak hidup hanya memikirkan 
kepentingan diriku sendiri. Sebaliknya aku dapat hidup untuk membawa manfaat bagi orang lain. 
Di dalam sikap yang seperti demikian barulah diriku patut dinilai sebagai pribadi yang dewasa 
rohaninya dan hidup menyenangkan hati-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:       Filipi 1         Amsal 29         Ayub 38-39

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

28 DESEMBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-17-

BACAAN ALKITAB: Filipi 1:21-24

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kedewasaan rohani seperti itulah yang ada di dalam diri rasul Paulus. Di dalam Filipi 1 ia menulis 
tentang keadaan dirinya yang didesak dari dua pihak. Di satu pihak, kematian bagi dirinya adalah berarti 
pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Sedangkan di pihak yang lain, bila ia masih harus hidup 
di dunia ini maka bagi dirinya hal itu berarti “bekerja memberi buah.” Ia berkata: “Diam bersama-sama 
dengan Kristus -- itu memang jauh lebih baik.” Namun ia menulis lebih jauh: “Tetapi lebih perlu untuk 
tinggal di dunia ini karena kamu.” Artinya, sebagai orang yang dewasa rohaninya ia tidak hidup hanya 
memikirkan kepentingan dirinya sendiri namun hidup untuk membawa manfaat bagi orang lain.

Pagi hari ini aku datang menghadap tahkta-Mu dan menyerahkan hidupku ke dalam anugerah-Mu. 
Tolonglah diriku agar dapat mengisi hari-hari menjelang akhir dari tahun ini bukan dengan kehidupan 
yang sia-sia namun yang penuh dengan makna. Mampukan diriku untuk mengisi waktuku dengan 
hal-hal yang bermanfaat bagi diriku maupun untuk sesamaku. Sertai dan tuntunlah hidupku dengan 
Roh-Mu. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin. Doa Memohon Rahmat Tuhan



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

1 Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti 
singa muda. 5 Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari TUHAN 
mengerti segala sesuatu. (Amsal 28:1, 5)

Tuhan, Engkaulah perlindunganku yang senantiasa dapat diandalkan. Bagaikan batu karang yang 
kokoh dan tidak akan goncang oleh terpaan badai demikianlah Engkau sebagai batu karang 
perlindunganku. Dalam perlindungan-Mu aku merasa aman karena tidak ada apapun yang perlu 
kutakutkan dan kuatirkan. Kalaupun diriku berjalan melewati lembah kekelaman aku percaya 
Engkau senantiasa menyertaiku. Kepada-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).

27 DESEMBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-15-

BACAAN ALKITAB: Amsal 28:1, 5

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini aku memuji-muji nama-Mu karena orang yang mencari diri-Mu tidak akan pernah 
Engkau kecewakan. Engkau memberikan hikmat-Mu kepada orang yang berharap kepada-Mu, 
sehingga aku dapat melewati hari-hari yang kujalani di dalam pengertian yang dari pada-Mu. 
Kepada-Mu aku mengangkat permohonanku, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan kubu 
perlindunganku, aku berdoa. Amin.

2 Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap 
permohonanku! 3 Perhatikanlah aku dan jawablah aku! … (Mazmur 55:2, 3)

Kuasa dan kesetiaan Allah bersifat tidak terbatas, itu sebabnya di dalam segala keadaan Ia selalu dapat 
diandalkan. Tidak demikian halnya dengan manusia. Kemampuan manusia bersifat terbatas. Sehingga 
kalaupun orang ingin menolong belum tentu ia sanggup memberikan pertolongan. Di saat yang sama 
kesetiaan manusia juga terbatas. Sehingga kalaupun ia mampu belum tentu dirinya dengan setia akan 
memenuhi janjinya untuk memberikan pertolongan. Tetapi karena kuasa Allah tidak terbatas, 
itu sebabnya Ia pasti sanggup menolong kita. Bukan itu saja, karena kesetiaan-Nya juga tidak terbatas 
itu sebabnya pertolongan-Nya selalu dapat diharapkan untuk datang tepat pada waktunya.

Mengapa kita perlu selalu mengingat bahwa kuasa dan kesetiaan Tuhan bersifat tidak terbatas? Sudahkah 
Anda selalu ingat akan hal tersebut?

Ya Tuhan, kuasa dan kesetiaan-Mu tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. 
Sesungguhnya tidak ada hal yang mustahil bagi diri-Mu, karena kuasa-Mu melampaui segala perkara. Tidak 
akan pernah Engkau meninggalkan anak-anak-Mu, dan tidak akan pernah Engkau berlaku curang terhadap 
mereka. Dengan mengingat semua ini maka keadaan yang sesukar apapun yang kuhadapi di dalam hidupku 
aku tidak akan berputus asa. Aku yakin Engkau yang memegang hidupku tidak akan melepaskan diriku dari 
genggaman-Mu. Sehingga dengan demikian aku dapat memandang hari esok dengan penuh pengharapan.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

27 DESEMBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-16-

BACAAN ALKITAB: Ayub 36:22-26

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya Allah adalah pribadi yang dapat diandalkan karena kuasa dan kesetiaan-Nya tidak terbatas 
ini dapat dilihat dari pernyataan Elihu di dalam Ayub 36. Di situ ditulis bahwa Elihu mengingatkan Ayub 
tentang kuasa Allah dengan berkata: “Sesungguhnya, Allah itu mulia di dalam kekuasaan-Nya.” 
Kemudian Elihu juga mengutarakan kepada Ayub tentang kesetiaan Allah dengan menyatakan bahwa 
tidak seorangpun yang berani berkata kepada Allah: “Engkau telah berbuat curang?” Karena 
sesungguhnya Allah itu besar dan tidak tercapai oleh pengetahuan kita itu sebabnya di dalam segala 
keadaan, termasuk di masa yang sukar seperti yang dialami oleh Ayub, Allah selalu dapat diandalkan.

Menjelang akhir dari tahun ini aku kembali mengangkat pujian dan ucapan syukurku kepada-Mu. Dari hari 
ke hari Engkau dengan setia memelihara dan menuntun hidupku. Melewati setiap musim kehidupan Engkau 
senantiasa menyertai diriku. Tidak pernah Engkau membiarkan diriku menghadapi kesukaran seorang diri. 
Namun dengan kasih sayang-Mu Engkau selalu membela dan membuka jalan bagi diriku tepat pada 
waktunya. Tuhan aku menyerahkan hari-hari terakhir di tahun ini ke dalam tangan-Mu. Nyatakan mujizat-Mu 
dan genapilah rencana-Mu di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembala yang baik, 
aku berdoa. Amin.
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