
 

 

 

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

yang lebih besar jumlah halamannya lebih banyak daripada font yang ukurannya 

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

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

memilih salah satu saja sesuai dengan keperluan bapak/ibu. 

 

 

 

 

 



Langkah-langkah Mencetak dan menjilid booklet Ibadah Harian 

1. Download Acrobat Reader pada computer 

2. Tekan Ctrl+P atau klik icon printer 

3. Klik page setup, klik paper size 

4. Klik manage custom size … 

5. Pilih ukuran kertas Folio/HVS/F4 

6. Pilih Landscape 

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

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

8. Pilih print 

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

10. Tekan Ctrl+P atau klik icon printer 

11. Klik page setup, klik paper size 

12. Klik manage custome size … 

13. Pilih ukuran kertas Folio/HVS/F4 

14. Pilih Landscape 

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

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

16. Pilih print 

17. Urutkan bahan IH yang telah dicetak berdasarkan no halaman 

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

Pengantar Ibadah

Waktu Teduh Awal

Pujian Kepada Tuhan

Bacaan Alkitab

Pengantar untuk Renungan

Pertanyaan untuk Direnungkan

Doa Menanggapi Bacaan Alkitab

Doa Bapa Kami

Pengakuan Iman Rasuli

Doa Syafaat

Waktu Teduh Akhir

Leksionari



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATATAN: 

 

DOA BAPA KAMI 

PENGAKUAN IMAN RASULI 
 

DOA MEMOHON RAHMAT TUHAN 
 



 

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

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

BACAAN ALKITAB 

 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATATAN: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 

 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Lukas 19   Mazmur 98  2Tawarikh 36:9-10,  

       Yehezkiel 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB

 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

 

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

7 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

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

PENGANTAR IBADAH 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

13 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

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

PENGANTAR IBADAH 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 

 

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

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Yakobus 1   Mazmur 104  Yehezkiel 13-14 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

peirasmos

peirasmos,

13 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB 

 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

8 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 

 

PENGAKUAN IMAN RASULI: Silakan lihat teks di halaman depan. 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Lukas 20   Mazmur 99  Yehezkiel 2-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 

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

PENGANTAR IBADAH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB

 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

 

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

8 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB

 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 

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

PENGANTAR IBADAH 

 

 
  

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

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

BACAAN ALKITAB 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 

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

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

PENGANTAR IBADAH 



 

 
 
  
PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Lukas 24   Mazmur 103  Yehezkiel 11-12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

9 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

12 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 



 

 
  

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Lukas 21   Mazmur 100  Yehezkiel 4-6 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

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

BACAAN ALKITAB 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

9 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

 

 
  

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

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

BACAAN ALKITAB

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

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

PENGANTAR IBADAH 



 

 
  

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

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

BACAAN ALKITAB 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

11 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 

 

 
  

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

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

BACAAN ALKITAB

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

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

PENGANTAR IBADAH 



 

 
  

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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

 

 
  PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

DOA BAPA KAMI: Silakan lihat teks di halaman depan. 
 

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Lukas 23   Mazmur 102  Yehezkiel 9-10 



 

 
  

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

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

BACAAN ALKITAB 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

11 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 

 

 
  

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

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

BACAAN ALKITAB

 

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN

10 OKTOBER 
IBADAH PAGI 

Pk. 05:00-08:00 

PENGANTAR IBADAH 



 

 
  

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

LEKSIONARI untuk hari ini:  
 Lukas 22   Mazmur 101   Yehezkiel 7-8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

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

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

BACAAN ALKITAB

PENGANTAR UNTUK RENUNGAN 

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

PENGANTAR IBADAH 

 

 
  

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

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

BACAAN ALKITAB 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB 

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

 

10 OKTOBER 
IBADAH SIANG 

Pk. 12:00-14:00 

PENGANTAR IBADAH 



 

 

 

 

FONT KECIL 



PENJELASAN MENGGUNAKAN MATERI IBADAH HARIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IH
IBADAH HARIAN

EDISI 07 - 13 Oktober



PENGAKUAN IMAN RASULI

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

DOA BAPA KAMI

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

1

DOA MEMOHON RAHMAT TUHAN

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

Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya TUHAN itu! Berbahagialah orang 
yang berlindung pada-Nya! (Mazmur 34:9)

Bukan  tingginya  jabatan,  namun  komitmen  kepada  kebenaranlah  yang   menentukan  kualitas  
kepemimpinan seseorang. Walaupun seseorang menduduki jabatan yang tinggi, namun bila ia hidup 
berkompromi dengan ketidakbenaran maka sesungguhnya kualitas hidup yang bersangkutan adalah 
rendah. Orang yang hidup secara kompromistis akan bersikap plinplan, sehingga sebenarnya tidak patut 
menjadi  seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin yang patut diteladani adalah orang yang hidup 
berpegang pada prinsip, dan berani menjunjung tinggi kebenaran. Orang yang seperti itu akan hidup 
benar di hadapan Allah dan manusia.  

Sudah berbobotkah kehidupan Anda di mata Tuhan? Apakah yang menjadi dasar dari jawaban Anda 
tersebut?

Tuhan, tolonglah diriku untuk senantiasa memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Dengan 
anugerah-Mu  tolonglah  diriku untuk mampu hidup sesuai dengan �irman-Mu, sehingga dengan 
demikian hidupku menyenangkan hati-Mu. Di dalam kemurahan-Mu bawalah diriku untuk senantiasa 
takut kepada-Mu, agar hidupku dapat menjadi saksi dari kasih dan kebenaran-Mu bagi orang-orang 
yang ada  di sekitarku.  Hanya  oleh  pertolongan-Mu  barulah  hidupku  dapat  menjadi berbobot di 
hadapan-Mu. Hanya karena anugerah-Mu barulah hidupku dapat menjadi persembahan yang berkenan 
kepada-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

13 OKTOBER  
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-22-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 14:1-3, 6

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Ukuran dari bobot kepemimpinan ini dikemukakan Tuhan kepada nabi Yehezkiel sebagaimana yang 
dicatat di dalam Yehezkiel 14. Di situ Ia berbicara tentang tua-tua atau pemimpin masyarakat Israel yang 
sedang duduk di hadapan Yehezkiel. Ia berkata bahwa diri-Nya tidak akan memberi petunjuk kepada 
orang-orang  tersebut.  Artinya  Allah  menilai  bahwa  sesungguhnya  mereka  tidak  pantas   untuk  
memimpin umat-Nya. Penilaian Allah ini adalah karena mereka telah hidup berkompromi dengan 
ketidakbenaran, yaitu dengan menjunjung berhala-berhala di dalam hati mereka. Hal ini menunjukkan 
bahwa komitmen kepada kebenaranlah yang menentukan kualitas kepemimpinan seseorang

Menjelang akhir dari hari ini kembali aku berterima kasih untuk penyertaan dan tuntunan-Mu yang 
telah aku alami di dalam hidupku. Di dalam kasih-Mu Engkau telah menuntun diriku di jalan-jalan-Mu 
yang benar dan yang membawa keberhasilan. Di dalam kemurahan-Mu Engkau senantiasa menyertai 
diriku  dan  tidak  sekalipun Engkau pernah meninggalkan hidupku. Tuntunan dan penyertaan-Mu 
memberikan  damai  sejahtera  dan perlindungan bagi diriku. Aku menyerahkan semua yang telah 
kukerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku juga mempercayakan hari depanku ke dalam 
rahmat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku yang baik, aku berdoa. Amin. 



Hai gembala Israel, pasanglah telinga, Engkau yang menggiring Yusuf 
sebagai kawanan domba! Ya Engkau, yang duduk di atas para kerub, … 
(Mazmur 80:2)

Kita mengalami keselamatan dari dosa dan hukuman dosa bukan karena usaha kita, namun semata- 
mata karena anugerah Allah. Sebab sesungguhnya semua usaha manusia, baik dalam bentuk amal 
maupun  ibadah,  tidaklah dapat mengubah keberadaan dirinya sebagai orang yang berdosa. Sama 
seperti sepandai apapun seekor beo berbicara dalam bahasa manusia tetap hal itu tidak akan mengubah 
kenyataan bahwa dirinya adalah seekor burung beo. Demikian juga dengan diri kita. Hanya bila Allah di 
dalam anugerah-Nya mengambil inisiatif untuk meraih dan menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan 
barulah kita akan mengalami keselamatan dari dosa dan hukuman dosa.

Apabila keselamatan merupakan anugerah, masih perlukah kita melakukan kebaikan? Mengapa 
demikian?

Tuhan, Engkaulah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat. Di dalam belas kasihan-Mu, Engkau 
bersedia mencari dan menyelamatkan diriku, manusia yang berdosa ini. Bahkan Engkau rela menghapuskan 
segala dosa dan kesalahanku. Di dalam rahmat-Mu Engkau telah menyelamatkan hidupku dari kesia-siaan 
dan mengubahnya menjadi hidup yang penuh dengan makna. Aku berdoa agar kasih dan anugerah-Mu juga 
dapat dialami oleh semua orang, sehingga merekapun dapat menikmati kebahagiaan sejati yang bersumber 
dari pada-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 19        Mazmur 98         2Tawarikh 36:9-10, Yehezkiel 1

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

07 OKTOBER
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-2-

BACAAN ALKITAB: Lukas 19:5, 7, 9-10

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya keselamatan merupakan anugerah Allah, hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Yesus 
sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas 19. Di situ Ia berkata tentang maksud dari kedatangan-Nya ke 
dunia sebagai berikut: “Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.” Ia 
yang mencari dan menyelamatkan kita, dan bukan kita yang mencari Dia agar kita diselamatkan. Dia 
yang mengambil inisiatif dengan mengundang diri-Nya sendiri untuk menumpang di rumah Zakheus. 
Bukan Zakheus yang mengundang Yesus untuk menumpang di rumahnya. Semua ini menunjukkan 
bahwa Tuhanlah yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kita dengan anugerah-Nya.

Tuhan, tolonglah diriku untuk hidup bertanggung jawab terhadap anugerah yang telah Engkau berikan 
kepada diriku. Yaitu tidak menyia-nyiakannya dengan hidup di luar kehendak-Mu, tetapi dengan berjalan di 
dalam rencana-Mu. Ajarlah diriku untuk mensyukuri anugerah-Mu dengan hidup berbuat baik sesuai dengan 
�irman-Mu, dan dengan menjadi berkat bagi sesamaku. Sehingga dengan demikian nama-Mu dimuliakan 
melalui hidupku. Tolonglah diriku agar dapat mengisi hidupku di sepanjang hari ini dengan kehidupan yang 
bermakna. Kepada-Mu aku berlindung, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku 
berdoa. Amin.

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

31 Biarlah kemuliaan TUHAN tetap untuk selama-lamanya, biarlah TUHAN bersukacita karena 
perbuatan-perbuatan-Nya! 32 Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh 
gunung-gunung sehingga berasap. 33 Aku hendak menyanyi bagi TUHAN selama aku hidup, aku 
hendak  bermazmur  bagi  Allahku  selagi  aku  ada.  34 Biarlah renunganku manis kedengaran 
kepada-Nya! Aku hendak bersukacita karena TUHAN. (Mazmur 104:31-34)

Tuhan,  Engkau  berdaulat  atas  segala  yang  ada di alam semesta. Dengan kuasa-Mu yang tak 
terbatas  Engkau  menciptakan  semuanya. Dengan hikmat-Mu Engkau mengatur semuanya 
sehingga berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang mulia. Dengan kasih-Mu Engkau memelihara 
semua ciptaan-Mu sehingga tak satupun yang terabaikan. Dengan anugerah-Mu Engkau bersedia 
menyapa diriku yang terbatas ini dengan kebaikan-Mu yang tidak terbatas. Sungguh mulia 
nama-Mu ya Tuhan.

PENGANTAR IBADAH

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

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

13 OKTOBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-21-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 104:31-34

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Dengan berharap kepada kasih, hikmat dan kesetiaan-Mu aku akan menempuh hari ini dengan 
penuh sukacita. Dengan berharap kepada kuasa-Mu aku akan mengerjakan tugas dan tanggung 
jawabku karena sesungguhnya pertolongan-Mu selalu dapat kuandalkan. Tuhan pakailah diriku 
untuk menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Supaya dengan demikian orang-orang yang 
belum mengenal diri-Mu akan datang kepada takhta anugerah-Mu. Tolonglah diriku agar mampu 
mengisi hari ini dengan kehidupan yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan 
dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.



Muliakanlah TUHAN bersama-sama dengan aku, marilah kita bersa-
ma-sama memasyhurkan nama-Nya! (Mazmur 34:4)

4 Bersorak-soraklah  bagi TUHAN, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan 
bermazmurlah! 5 Bermazmurlah bagi TUHAN dengan kecapi, dengan kecapi dan lagu yang nyaring, 
6 dengan na�iri dan sangkakala yang nyaring bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni TUHAN! 
(Mazmur 98:4-6)

Tuhan, Engkaulah Raja alam semesta yang perkasa dan berdaulat. Engkau melakukan 
perbuatan-perbuatan yang ajaib di tengah bangsa-bangsa. Engkau menyelamatkan umat manusia 
sampai ke ujung-ujung bumi. Biarlah seluruh bumi bersorak-sorai dan bermazmur bagi nama-Mu. 
Biarlah segala yang bernafas memuji-muji nama-Mu. Mereka tidak akan berkekurangan karena 
Engkau pemurah dan penuh dengan kasih setia. Ajarlah diriku untuk senantiasa bersyukur karena 
perbuatan-perbuatan ajaib yang Engkau lakukan pada hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.

PENGANTAR IBADAH

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

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

07 OKTOBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-3-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 98:4-6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku percaya kepada janji-janji-Mu karena Engkau tidak pernah mengingkari apapun yang telah 
Engkau �irmankan. Firman-Mu dapat kuandalkan karena penuh dengan kebenaran dan tetap untuk 
selama-lamanya. Orang yang berjalan dalam terang-Mu tidak akan pernah dikecewakan. Aku 
menyerahkan semua beban dan pergumulan hidupku ke dalam tangan-Mu. Ulurkanlah kuasa dan 
kasih-Mu  yang  menyembuhkan,  memulihkan   dan   membuka   jalan   bagiku.   Aku   percaya  
pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tetapi selalu datang tepat pada waktunya. Di dalam nama 
Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

8 Biarlah   mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena perbuatan- 
perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, 9 sebab dipuaskan-Nya jiwa yang 
dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkan-Nya dengan kebaikan. (Mazmur 107:8, 9)

Sebagaimana  ujian  di  sekolah  merupakan pintu untuk kenaikan kelas, demikianlah kesukaran dalam 
kehidupan merupakan pintu menjuju kepada kedewasaan iman. Memang bagi sebagian pelajar ujian terasa 
merepotkan sehingga mereka tidak menyukainya. Padahal ujian dimaksudkan untuk menolong mereka. Yaitu 
untuk memacu para siswa agar belajar dengan sungguh-sungguh sehingga menguasai ilmu yang sedang 
mereka pelajari. Hanya sesudah membuktikannya melalui ujian barulah mereka dianggap pantas untuk naik 
kelas. Demikian pula halnya dengan pertumbuhan kerohanian. Untuk mengalaminya orang perlu menghadapi 
ujian iman. Melaluinya iman orang akan dimatangkan dan didewasakan. 

Adakah ujian iman yang sedang Anda alami saat ini? Bagaimana seharusnya Anda menanggapi ujian 
tersebut?

Tuhan, memang hidup ini tidak terlepas dari kesukaran. Bahkan ketika aku hidup menurut kehendak-Mupun 
ada saja kesukaran yang menghadang hidupku. Namun aku bersyukur sebab selama hidupku berada di 
tangan-Mu maka Engkau akan menolong diriku dan mengubah setiap kesukaran menjadi ujian yang semakin 
meneguhkan  imanku.  Sehingga dengan demikian kerohanianku akan semakin bertambah dewasa dan 
hidupku semakin berkenan kepada-Mu. Aku yakin, bila Engkau menyertai diriku maka aku akan mampu 
melewati setiap kesulitan di dalam kemenangan. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Yakobus 1      Mazmur 104       Yehezkiel 13-14

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

13 OKTOBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-20-

BACAAN ALKITAB: Yakobus 1:2-4

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya pendewasaan iman tidaklah terlepas dari ujian hal itu dikemukakan di dalam Yakobus 1. Di situ 
rasul Yakobus mengistilahkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pengikut Kristus sebagai peirasmos, 
suatu kata di dalam bahasa Yunani yang dapat diterjemahkan sebagai ujian maupun pencobaan. Ia berkata 
kalau  pengikut  Kristus  jatuh  ke  dalam  berbagai-bagai  peirasmos,  atau  ujian, maka mereka harus 
menganggapnya  sebagai  suatu  kebahagiaan.  Lebih  jauh  ia berkata bahwa “ujian terhadap imanmu itu 
menghasilkan  ketekunan.”  Dengan  kata  lain,  kesukaran  yang merupakan ujian iman merupakan jalan yang 
harus dilewati orang untuk menuju kepada kedewasaan rohani. 

Mengawali hari ini kembali aku mengangkat ucapan syukurku kepada-Mu. Sebagaimana Engkau telah 
menyertai dan menuntun hidupku di hari-hari yang lalu aku memohon agar Engkau melakukan hal yang sama 
pada hari ini. Jangan biarkan diriku berjalan seorang diri, namun sertai dan bimbinglah hidupku. Dengan Roh 
dan �irman-Mu bawalah diriku untuk berjalan di jalan-jalan yang berkemenangan. Tolonglah diriku agar 
dapat mengisi hari ini dengan hidup yang menyenangkan hati-Mu. Berkatilah semua yang akan kukerjakan 
pada hari ini dengan keberhasilan dan jadikanlah diriku saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitarku. Di 
dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pembelaku, aku berdoa. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan



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

Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya TUHAN; aku hendak 
berpegang pada Taurat-Mu. (Mazmur 119:55)

Kesabaran Allah di dalam memberi kesempatan agar kita bertobat tidaklah patut dipermainkan. Apabila 
Allah tidak segera menghukum orang berdosa, hal tersebut bukan karena Ia lalai untuk menegakkan 
keadilan-Nya. Namun karena di dalam kesabaran-Nya Ia masih juga memberi kesempatan kepada 
manusia yang berdosa untuk bertobat dan menaati kehendak-Nya. Namun apabila kesempatan tersebut 
diremehkan, dan orang tidak juga bersedia menyadari akan keberdosaannya maka hukuman Allah pasti 
akan menimpa yang bersangkutan. Dengan kata lain, kesabaran Allah tidaklah boleh diremehkan.

Bagaimana sepatutnya kita menanggapi kesabaran Allah? Mengapa demikian?

Ya Tuhan, Engkau Hakim yang adil. Di dalam keadilan-Mu Engkau menghakimi semua umat manusia. Di 
dalam kebenaran-Mu Engkau tidak akan membiarkan orang yang berbuat jahat hidup berlarut-larut di 
dalam kejahatan mereka. Namun di dalam kesabaran-Mu Engkau memberikan kesempatan kepada 
mereka untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kesabaran 
yang tidak boleh dipermainkan. Sebab bila orang meremehkan anugerah yang Engkau berikan maka 
hukuman pasti akan jatuh menimpa diri mereka.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

07 OKTOBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-4-

BACAAN ALKITAB: 2Tawarikh 36:5-6, 9-10

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prinsip ini dapat dilihat di dalam kehidupan raja Yoyakhin seperti yang dicatat di dalam 2Tawarikh 36. 
Sebelum ia memerintah sebagai raja Yehuda, Allah dalam kesabaran-Nya telah memberi kesempatan 
selama sebelas tahun kepada ayahnya, yaitu raja Yoyakim, untuk bertobat. Namun karena Yoyakim tidak 
kunjung bertobat maka Allah memakai Nebukadnezar untuk menghukum dirinya. Selanjutnya, sikap 
yang sama juga dilakukan oleh Yoyakhin. Ia meremehkan kesempatan untuk bertobat yang Allah 
berikan. Alhasil, tanpa menunggu sampai sebelas tahun namun tiga bulan sepuluh hari kemudian Allah 
menghukum Yoyakhin. Memang kesabaran Allah tidaklah boleh diremehkan.

Oleh karena itu, ya Tuhan, tolonglah aku untuk menghargai anugerah yang Engkau berikan kepada 
diriku.  Yaitu  dengan hidup sesuai dengan kehendak-Mu supaya dengan demikian kehidupanku 
memuliakan nama-Mu. Aku berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah kualami di sepanjang 
hari ini. Kata-kata tak cukup untuk menggambarkan rasa syukurku kepada-Mu. Dari waktu ke waktu 
Engkau senantiasa menyertai dan menuntun diriku. Ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan masa 
depanku. Genapilah rencana-Mu di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Hakim 
yang adil, aku berdoa dan memohon anugerah. 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)

Memang  Tuhan  adalah  pribadi  yang panjang sabar, namun bukan berarti kesabaran-Nya boleh 
dipermainkan. Tidak perlu diragukan bahwa Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar. Bila sampai pada 
hari ini Ia belum juga menghukum dunia yang sarat dengan dosa, yaitu dengan memusnahkan semua 
yang ada, hal itu adalah karena kesabaran-Nya. Dengan sabar Ia masih memberi kesempatan kepada 
manusia  agar  bertobat  dari  dosa-dosa  mereka.  Namun  bukan   berarti  kesabaran-Nya   boleh  
dipermainkan. Sebab apabila batas kesabaran-Nya sudah terlampaui maka di dalam keadilan-Nya Ia 
akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang memberontak kepada-Nya. 

Dalam hal apakah Allah telah berlaku sabar terhadap diri Anda? Apakah tanggapan Anda terhadap 
kesabaran-Nya tersebut? 

Tuhan, apabila sampai kepada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepadaku untuk hidup di 
dalam  kemurahan-Mu sesungguhnya semuanya itu adalah karena kesabaran-Mu terhadap diriku. Aku 
menyadari bahwa tidak jarang aku hidup menyimpang dari kehendak-Mu. Namun di dalam kesabaran-Mu 
Engkau bersedia mengampuni dan memelihara diriku. Tuhan, tolonglah diriku untuk mampu menghargai 
kesabaran-Mu dan tidak menyia-nyiakan kemurahan-Mu tersebut. Tolonglah diriku untuk hidup sesuai 
dengan kehendak-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

12 OKTOBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-19-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 12:1-3

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kesabaran Tuhan ini terlihat dari peringatan-peringatan yang Ia sampaikan kepada umat-Nya dan yang 
dicatat di dalam Yehezkiel 12. Di situ ditulis berulang kali dan dengan berbagai cara Ia memberikan 
peringatan kepada umat-Nya melalui Yehezkiel. Termasuk di antaranya yaitu bahwa Yehezkiel harus 
berperilaku  seperti  orang  yang  sedang  berjalan  menuju  ke  pembuangan.  Hal  ini  adalah  untuk 
memperingatkan umat-Nya tentang pembuangan yang akan mereka alami jika mereka tidak kunjung 
bertobat dari dosa-dosa mereka. Sayang umat Allah mempermainkan kesabaran Allah ini. Sehingga 
sebagai  akibat  mereka  benar-benar  mengalami  pembuangan  seperti  yang  telah  Ia peringatkan 
sebelumnya. 

Aku berterima   kasih  untuk  kasih  setia-Mu  yang  tidak berkesudahan. Dengan kasih-Mu Engkau telah 
memelihara  diriku  dan  di  dalam  kesetiaan-Mu  Engkau  senantiasa  menggenapi janji �irman-Mu. Aku 
bersandar kepada kasih setia-Mu dan bergantung kepada anugerah-Mu. Dengan berharap kepada-Mu aku 
menyerahkan  hari  depanku  ke  dalam  tangan-Mu.  Aku  juga  berterima  kasih   untuk   penyertaan  dan  
pertolongan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Sempurnakanlah semua hasil kerjaku dengan 
keberhasilan dan jadikanlah semuanya itu sebagai alat untuk memuliakan nama-Mu. Demi hormat dan 
kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku, aku mengangkat doaku. Amin. 



1 Marilah kita bersorak-sorai untuk TUHAN, bersorak-sorak bagi gunung batu 
keselamatan kita. 2 Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, 
bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. (Mazmur 95:1, 2)

Bukan dari penampilan di depan umum, namun dari sikap hatilah Tuhan menilai kesalehan manusia. 
Memang orang cenderung menilai orang lain berdasarkan apa yang terlihat secara kasat mata. Sehingga 
sebagai akibat tidak sedikit orang yang berdandan sedemikian rupa agar dirinya dipandang oleh orang 
lain sebagai pribadi yang saleh, walaupun kemungkinan kehidupan yang bersangkutan tidak demikian. 
Sebab sebenarnya kesalehan adalah cerminan dari ketaatan dan kasih orang kepada Tuhan.  Oleh sebab 
itu kesalehan harus dinilai dari sikap hati dan bukan hanya berdasarkan penampilan lahiriah seseorang.

Sudah salehkah hidup Anda? Apa dasar dari penilaian Anda tersebut? 

Tuhan, aku menyadari bahwasanya acapkali aku lebih memperhatikan penampilan diriku secara lahiriah 
dibandingkan keadaan batiniah dari hidupku. Bahkan tak jarang aku berupaya untuk menutupi keadaan 
hidupku yang sebenarnya dengan perbuatan-perbuatan lahiriah yang sesungguhnya tidak sesuai dengan 
kondisi  batiniahku.  Ampunilah  kemuna�ikanku dan baharuilah hatiku. Bentuklah diriku agar keadaan 
batiniah dan perbuatanku secara lahiriah di dalam keadaan yang padu. Sebab hanya dengan demikian 
barulah hidupku dapat menjadi saksi-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 20       Mazmur 99         Yehezkiel 2-3

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

08 OKTOBER
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-5-

BACAAN ALKITAB: Lukas 20:45-47

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Ukuran  dari  kesalehan  yang  sebenarnya  ini dikemukakan oleh Yesus dan dicatat di dalam Lukas 20. 
Di situ Ia memperingatkan para murid-Nya agar bersikap waspada terhadap para ahli Taurat. Ia 
menjelaskan bahwa para pemuka agama Yahudi ini “mengelabui mata orang dengan doa yang 
panjang-panjang.” Padahal di saat yang sama mereka “menelan rumah janda-janda.” Artinya secara 
lahiriah mereka nampak saleh padahal kehidupan mereka yang sesungguhnya tidaklah demikian. 
Dengan demikian Yesus menegaskan bahwa Tuhan tidak mengukur kesalehan berdasarkan penampilan 
seseorang, namun dari sikap hati yang bersangkutan di hadapan-Nya. 

Aku bersyukur untuk hari yang baru ini. Aku memohon Engkau menuntun hidupku di dalam kebenaran-Mu. 
Jangan biarkan diriku tersesat karena mengambil jalanku sendiri yang bertentangan dengan �irman-Mu. 
Bimbinglah diriku agar semua keputusan yang kuambil sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, aku memohon 
penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Berkatilah semua yang kukerjakan dengan keberhasilan. Jauhkanlah 
diriku dari pencobaan dan lindungilah aku daripada yang jahat. Ke dalam tangan-Mu dan di dalam nama 
Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.  

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

1 Dari Daud. Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku! 2 
Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya! 3 Dia yang mengampuni 
segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, 4 Dia yang menebus hidupmu dari 
lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, 5 Dia yang memuaskan 
hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. 
(Mazmur 103:1-6)

Ya Tuhan, aku bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang sangat besar di dalam hidupku. Tiada 
kata  yang  cukup untuk mengungkapkan besarnya anugerah-Mu di dalam hidupku. Engkau 
mengampuni segala kesalahanku, menyembuhkan hidupku dan memulihkan masa depanku 
dengan kasih setia dan rahmat. Segala hal yang baik Engkau limpahkan di dalam hidupku sehingga 
aku tidak kekurangan sesuatupun yang baik yang kuperlukan 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).

12 OKTOBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-18-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 103:1-6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini dengan berharap kepada kasih setia-Mu kembali aku menyerahkan hidupku ke dalam 
tangan-Mu. Tuntunlah diriku, ya Tuhan, agar setiap keputusan dan pilihan yang kuambil sesuai 
dengan kehendak-Mu. Genapilah janji-janji-Mu di dalam hidupku, karena aku sungguh berharap 
kepada-Mu.  Aku  menyandarkan  hidupku  kepada   anugerah-Mu  di  dalam  semua  hal  yang 
kukerjakan. Pertolongan-Mu akan memampukan diriku untuk meraih keberhasilan. Di dalam nama 
Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.

Pengakuan Iman Rasuli



12 Tetapi semua orang yang berlindung pada-Mu akan bersukacita, mereka akan 
bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka; dan karena 
Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. 13 Sebab 
Engkaulah yang memberkati orang benar, ya TUHAN; Engkau memagari dia 
dengan anugerah-Mu seperti perisai. (Mazmur 5:12, 13)

8 TUHAN, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka, Engkau Allah yang mengampuni bagi 
mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. 9 Tinggikanlah TUHAN, Allah kita, 
dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus! Sebab kuduslah Tuhan, Allah kita! 
(Mazmur 99:8, 9)

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan mahaadil. Di dalam kasih-Mu yang tak 
terbatas Engkau bersedia mengampuni dosa dan kesalahanku. Di dalam keadilan-Mu Engkau akan 
menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang melanggar hukum-hukum-Mu. Oleh sebab itu 
tolonglah aku, ya Tuhan, agar tidak mempermainkan kasih-Mu. Kiranya Roh-Mu memampukan 
diriku untuk hidup sesuai kehendak-Mu di setiap waktu. Supaya dengan demikian hidupku akan 
memuliakan nama-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

08 OKTOBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-6-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 99:8,9

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini kembali aku datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Tolonglah diriku ya Tuhan 
agar  mampu  mengisi  hari  ini  dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun dengan yang 
menyukakan hati-Mu. Jadikanlah diriku sebagai saluran dari kasih dan berkat-Mu bagi orang-orang 
yang ada di sekitarku. Penuhi diriku dengan hikmat-Mu agar aku mampu mengambil keputu-
san-keputusan dengan benar dan yang tidak akan pernah kusesali. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhanku, aku berdoa. Amin.

76 Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji 
yang Kauucapkan kepada hamba-Mu. 77 Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, 
supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. (Mazmur 119:76, 77)

Hidup dipenuhi dengan Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup secara maksimal. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa kemampuan manusia bersifat terbatas. Tuhan sangat mengetahui hal tersebut. Itu 
sebabnya Ia tidak hanya menyuruh umat-Nya melakukan perintah-perintah-Nya, Ia juga menolong 
mereka agar sanggup melaksanakan kehendak-Nya. Untuk itu Ia sendiri hadir di dalam hidup mereka 
melalui memenuhi umat-Nya dengan Roh-Nya. Melalui cara itu Ia memampukan umat-Nya untuk 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melampaui kesanggupan manusiawi mereka, sehingga dengan 
demikian mereka dapat hidup secara maksimal. 

Apakah yang perlu Anda lakukan agar hidup Anda semakin maksimal? Mengapa demikian?

Tuhan,  aku  mengaku  bahwa  tidak  jarang  aku  beranggapan bahwa diriku tidak akan sanggup untuk 
melakukan kehendak-Mu. Padahal sesungguhnya apabila Engkau menyuruh diriku untuk mengerjakannya 
maka Engkau pula yang akan memampukan aku untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu penuhilah diriku 
dengan  Roh  dan  �irman-Mu.  Melalui  penyertaan Roh-Mu dan tuntunan �irman-Mu itu Engkau akan 
memampukan diriku untuk bekerja melampaui batas-batas kemampuanku. Sehingga dengan demikian aku 
dapat hidup secara maksimal dan 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:      Lukas 24        Mazmur 103        Yehezkiel 11-12

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

12 OKTOBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-17-

BACAAN ALKITAB: Lukas 24:48, 49

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Janji Tuhan bahwa Ia akan menolong umat-Nya agar mereka dapat hidup melampaui keterbatasan 
mereka ini dicatat di dalam Lukas 24. Di situ ditulis Yesus berkata kepada para murid-Nya bahwa 
mereka adalah saksi dari kasih dan kuasa-Nya yang menyelamatkan umat manusia. Agar dapat menjadi 
saksi-Nya mereka harus menunggu sampai mereka  “diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat 
tinggi.” Hal itu terjadi ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Semua ini menunjukkan bahwa Yesus meng-
etahui terbatasnya kemampuan kita, para pengikut-Nya. Untuk itu Ia menolong kita melalui memenuhi 
kita dengan Roh-Nya, supaya dengan demikian kita dapat hidup melampaui keterbatasan kita. 

Tuhan, kembali aku bersyukur kepada-Mu untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepadaku pada hari ini. 
Aku percaya sebagaimana di hari-hari yang lampau Engkau senantiasa memelihara hidupku demikian pula 
pada hari ini Engkau akan melakukan hal yang sama di dalam hidupku. Kesetiaan-Mu turun-temurun dan 
dapat diandalkan. Pemeliharaan-Mu serta kemurahan-Mu berlimpah-limpah dan tak berkesudahan. Ke dalam 
penyertaan  dan  tuntunan-Mu  aku  menyerahkan  hidupku. Pakailah diriku untuk menjadi saksi yang 
memuliakan  nama-Mu  di manapun aku berada pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Penolongku, aku berdoa. Amin. 



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

Tuhan bukan hanya menyuruh kita agar melakukan kehendak-Nya, Ia juga akan memampukan kita 
untuk mengerjakannya. Sebagaimana seorang pemimpin yang baik tidak akan hanya memberikan tugas, 
namun juga akan menolong orang yang diberi tugas agar sanggup melaksanakannya, demikian pula 
dengan Tuhan.  Apabila  Ia  menyuruh  kita untuk mengerjakan kehendak-Nya maka Ia juga akan 
menolong kita agar mampu untuk melaksanakannya. Sehingga sesungguhnya bila kita dapat melakukan 
kehendak Allah maka hal tersebut bukanlah karena kehebatan kita, namun karena Ia adalah pribadi 
yang bertanggungjawab dan limpah dengan anugerah.

Bagaimana Anda harus menanggapi perintah yang Tuhan sampaikan kepada Anda? Mengapa demikian?

Tuhan, ampunilah diriku apabila tidak jarang aku meragukan kasih setia-Mu. Sehingga di kala Engkau 
menyuruh diriku untuk mengemban tanggung jawab yang melampaui kemampuan manusiawiku aku 
menolak  untuk  mengerjakannya.  Sebab  aku beranggapan bahwa aku sendirilah yang harus memikul 
tanggung jawab  tersebut  dan  Engkau  tidak  akan  menolong  diriku  untuk  mengembannya.  Padahal  
sesungguhnya apabila Engkau memberi tugas maka Engkau pula yang akan memampukan diriku untuk 
mengerjakan tugas tersebut. Oleh karena itu tolonglah diriku untuk semakin bertambah teguh di dalam iman 
kepada-Mu dan bersedia untuk semakin bertumbuh di dalam kedewasaan seperti yang Engkau kehendaki. 

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

08 OKTOBER
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-7-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 3:8, 9

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Janji bahwa Tuhan akan menolong manusia agar mampu melaksanakan kehendak-Nya ini antara lain 
dicatat di dalam Yehezkiel 3. Di situ ditulis bahwa Ia menyuruh Yehezkiel agar memperingatkan 
umat-Nya yang dengan sikap kepala batu telah menolak untuk menaati �irman-Nya. Artinya tugas ini 
tidak  mudah  untuk  dikerjakan.  Namun  demikian  bukan  berarti  Yehezkiel  tidak akan mampu 
mengerjakannya. Sebab Tuhan berjanji kepadanya: “Seperti batu intan, yang lebih keras dari pada batu 
Kuteguhkan hatimu.” Kalaupun kepala orang Israel sekeras batu, Tuhan akan membuat tekad dalam hati 
Yehezkiel lebih keras daripada batu. Singkat kata, Tuhan akan memampukan kita untuk melaksanakan 
kehendak-Nya.

Aku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu yang telah aku alami di sepanjang hari ini. Engkau telah menyertai 
diriku dan menuntun hidupku dari waktu ke waktu. Penyertaan-Mu memberikan damai sejahtera di dalam 
hatiku dan menolong diriku dalam mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabku. Aku menyerahkan 
semua yang telah aku hasilkan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah itu sehingga mencapai 
hasil yang maksimal. Aku juga menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Peliharalah hidupku di 
dalam anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang limpah dengan anugerah, aku berdoa, amin. 

54 Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami 
sebagai orang asing. 55 Pada waktu malam aku ingat kepada nama-Mu, ya TUHAN; aku 
hendak berpegang pada Taurat-Mu. 56 Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang 
titah-titah-Mu. (Mazmur 119:54-56)

Kesetiaan kepada Tuhan tidak akan sia-sia, sebab Ia tidak akan mengabaikan orang yang bersikap setia 
kepada-Nya. Memang Tuhan mengasihi semua orang. Namun bukan berarti Ia akan memperlakukan 
orang yang mengabaikan perintah-perintah-Nya sama seperti orang yang menaati �irman-Nya. Ia adalah 
pribadi yang setia. Oleh sebab itu Ia menghargai mereka yang bersikap setia kepada-Nya. Di samping itu, 
Ia juga adalah pribadi yang adil. Di dalam keadilan-Nya itu Ia memberikan penghargaan yang khusus 
kepada orang-orang yang telah bersikap setia kepada-Nya.

Sudahkah Anda bersikap setia kepada Tuhan? Apakah yang telah Anda lakukan sebagai wujud dari 
kesetiaan tersebut?

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang setia dan yang menghargai orang yang berlaku setia kepada-Mu. 
Engkau akan memberkati orang yang bersikap setia-Mu dengan berkat yang turun-temurun. Engkau 
sendiri yang akan melindungi dan membela mereka dengan kesetiaan-Mu. Tuhan, ajarlah diriku untuk 
bersikap setia kepada-Mu. Di tengah segala godaan dan bujukan untuk meninggalkan diri-Mu, tolonglah 
diriku untuk tetap berpegang kepada perintah-perintah-Mu dengan setia. Supaya dengan demikian 
hidupku menyenangkan hati-Mu dan aku dapat menjadi saksi-Mu di manapun diriku berada.

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

11 OKTOBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-16-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 9:4-6

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya sikap setia kepada Tuhan ini dicatat di dalam Yehezkiel 9. Di situ ditulis bahwa Yehezkiel 
mendengar Tuhan berbicara kepada para malaikat yang akan menjalankan penghukuman atas 
umat-Nya. Tuhan berkata agar para malaikat itu membedakan antara orang-orang yang mengabaikan 
�irman-Nya dengan orang-orang yang berkeluh kesah karena perbuatan keji yang telah dilakukan 
umat-Nya. Bila mereka yang berlaku keji terhadap �irman-Nya itu akan dihukum, tidak demikian halnya 
dengan mereka yang bersikap setia kepada-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan 
tidak akan sia-sia, sebab Tuhan tidak akan mengabaikan orang menaati �irman-Nya.

Tuhan,  aku  menyerahkan  semua  yang  telah  kukerjakan  pada  hari  ini  ke  dalam   tangan-Mu.  
Sempurnakanlah semuanya itu dengan keberhasilan. Aku juga mempercayakan masa depanku ke dalam 
kasih  setia-Mu.  Tuntunlah  aku  kepada  hari   depan  yang  telah  Engkau  rencanakan bagi diriku. 
Teguhkanlah imanku sampai janji-janji-Mu tergenapi dengan sempurna di dalam hidupku. Menghadapi 
lembah dan bukit yang menghadang perjalanan hidupku kepada anugerah-Mu aku berharap. Aku yakin 
rencana-Mu pasti akan tergenapi dalam hidupku tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Gembala yang setia, 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)

Tuhan di dalam kedaulatan-Nya sanggup menggunakan keadaan yang sukar menjadi kesempatan bagi 
kita untuk memuliakan nama-Nya. Adalah suatu kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyambut 
kehadiran kita sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah mereka dengan tangan yang terbuka. Tidak 
jarang orang menganiaya diri kita walaupun kita tidak melakukan kesalahan tetapi berbuat kebaikan. 
Artinya, orang-orang tersebut memusuhi pengikut Kristus karena mereka membenci Yesus. Namun 
Tuhan di dalam kedaulatan-Nya dapat menggunakan semua keadaan untuk menggenapi rencana-Nya. 
Itu sebabnya Ia sanggup memakai kesukaran yang dialami oleh umat-Nya menjadi kesempatan bagi 
mereka untuk menceritakan tentang siapakah Kristus yang sebenarnya.
 

Apakah yang harus Anda lakukan ketika Anda dibenci oleh orang karena iman Anda kepada Kristus? Mengapa 
demikian?

Tuhan,  aku  menyadari  bahwa  tidak  semua  orang  akan  menyukai  diriku  karena  aku   hidup  sebagai  
pengikut-Mu. Bahkan tak jarang oleh karena itu mereka membenci diriku dan mengupayakan hal yang jahat 
terhadap hidupku. Namun aku percaya bahwa Engkau adalah pribadi yang berdaulat. Itu sebabnya Engkau 
sanggup mengubah kesulitan yang kuhadapi karena hidup di dalam kehendak-Mu menjadi kesempatan bagi 
diriku untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam tangan-Mu aku merasa aman. Dengan hidup berserah 
kepada-Mu aku memiliki jaminan akan hari 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.

LEKSIONARI:      Lukas 21        Mazmur 100       Yehezkiel 4-6

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

09 OKTOBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-8-

BACAAN ALKITAB: Lukas 21:12, 13

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kemampuan Tuhan dalam menggunakan kesulitan sebagai sarana untuk memuliakan nama-Nya ini 
dicatat di dalam Lukas 21. Di situ Yesus menjelaskan tentang penganiayaan yang akan dialami oleh para 
pengikut-Nya oleh sebab iman mereka kepada-Nya. Ia berkata bahwa mereka akan dihadapkan kepada 
raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena nama-Nya. Namun Ia juga berkata: “Hal itu akan menjadi 
kesempatan bagimu untuk bersaksi.” Artinya, suatu kesempatan yang mereka peroleh justru karena 
mereka mengalami kesukaran. Memang Tuhan sanggup menggunakan kesulitan yang dialami oleh para 
pengikut-Nya sebagai kesempatan untuk memuliakan nama-Nya.

Kembali aku bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepadaku pada hari ini. Aku menyerahkan 
seluruh  hidupku  ke  dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku agar mampu menyelesaikan semua tugas dan 
tanggung jawabku di sepanjang hari ini. Tuntunlah diriku dengan �irman-Mu agar aku hidup sesuai dengan 
jalan-jalan-Mu. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Di dalam segala 
keadaan pakailah diriku menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Di dalam nama 
Yesus Kristus, Tuhan dan Penolongku, aku menyerahkan permohonan dan ucapan syukurku. Amin.

Doa Bapa Kami

TUHAN akan menyelesaikannya bagiku! Ya TUHAN, kasih setia-Mu untuk 
selama-lamanya; janganlah Kautinggalkan perbuatan tangan-Mu! 
(Mazmur 138:8)

26 Dahulu sudah Kauletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. 27 Semuanya itu 
akan  binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, 
seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah; 28 tetapi Engkau tetap sama, 
dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan. 29 Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tenteram, 
dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. (Mazmur 102:26-29)

Tuhan,  aku  percaya  bahwa  kuasa-Mu tetap  sama  dan  tidak  pernah  berubah   sampai  selama- 
lamanya. Dengan kuasa-Mu itu Engkau telah meletakkan dasar bumi dan membentangkan langit. 
Kuasa-Mu yang tak terbatas itu menjamin bahwa Engkau pasti mampu menolong diriku dalam 
segala persoalan yang kuhadapi. Kuasa-Mu itu membangkitkan pengharapan di dalam jiwaku, 
sehingga aku tidak perlu merasa takut dan kuatir akan masa depanku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

11 OKTOBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-15-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 102:26-29

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang  hari  ini  aku  kembali  menaikkan  ucapan  syukurku  kepada-Mu. Karena kasih-Mu dan 
pemeliharaan-Mu tidak berkesudahan bagi hidupku. Dengan bersandar pada kasih-Mu itu aku 
memohon agar Engkau berkenan memampukan diriku untuk menyelesaikan tanggung jawabku 
pada hari ini di dalam keberhasilan. Sanggupkan diriku untuk membuat keputusan-keputusan 
yang sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.



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

1 Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi! 2 Beribadahlah 
kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai! 3 Ketahuilah, 
bahwa TUHANlah Allah; Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan 
kawanan domba gembalaan-Nya. (Mazmur 100:1-3)

Ya Tuhan, aku menyadari bahwa Engkaulah yang menciptakan dan memiliki diriku. Engkau 
melindungi   dan    memelihara    diriku    sama   seperti   seorang   gembala  yang   baik   dalam  
menggembalakan kawanan dombanya. Engkau bersedia menuntun hidupku agar berjalan di 
dalam kebenaran-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan diriku tersesat. Oleh karena itu aku 
percaya  bahwa bersama dengan diri-Mu aku tidak perlu merasa takut terhadap apapun juga 
kecuali kepada diri-Mu. Karena hanya Engkau yang layak menerima penyembahanku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

09 OKTOBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-9-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 100:1-3

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kasih setia-Mu memberi kekuatan bagi diriku untuk menunaikan tugas dan tanggung jawabku. 
Dengan  Roh-Mu   Engkau   memampukan   diriku   untuk   menghadapi   setiap   tantangan  dan 
melewatinya  di  dalam  kemenangan.  Berikan kepadaku hikmat-Mu agar aku dapat membuat 
keputusan-keputusan yang benar dan yang berkenan kepada-Mu. Lindungilah aku dari semua yang 
jahat dan jangan biarkan diriku tersesat. Penuhilah hatiku dengan sukacita dan limpahilah hidupku 
dengan kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penuntunku, aku berdoa. Amin.

Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga 
aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak.
 (Mazmur 32:7)

Wujud  dari  kasih  bukan  hanya berupa pertolongan kepada mereka yang menderita, namun juga 
pengampunan kepada mereka yang menganiaya kita. Adakalanya orang menolong orang lain yang 
sedang menderita bukan oleh dorongan kasih, tetapi oleh sebab ia mengharapkan pujian atas perbuatan 
yang ia lakukan tersebut. Tetapi apabila seseorang dapat mengampuni orang lain yang menganiaya 
dirinya maka tidak bisa tidak tindakan itu adalah karena dorongan kasih yang ada di dalam hatinya. Oleh 
karena itu pengampunan merupakan wujud yang paling otentik dari kasih kita kepada orang lain.

Pernahkah hati Anda disakiti oleh orang lain secara tidak sepantasnya? Sebagai tanggapan, apakah yang 
ganti Anda lakukan terhadap yang bersangkutan?

Tuhan, di dalam kasih-Mu bukan saja Engkau telah menolong diriku untuk mengatasi semua kesulitan yang 
kuhadapi di dalam hidupku, namun Engkau juga telah mengampuni diriku atas semua pelanggaran dan 
dosa-dosaku. Di dalam kasih setia-Mu itu Engkau telah bersedia menerima diriku dan memulihkan hidupku. 
Ya Tuhan, tolonglah aku agar dapat mengikuti teladan-Mu, yaitu hidup mengampuni orang-orang yang 
menyakiti hatiku. Sehingga dengan demikian diriku dapat menjadi saksi dari kasih dan kesetiaan-Mu bagi 
lingkungan di sekitarku.
 

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Lukas 23        Mazmur 102         Yehezkiel 9-10

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

11 OKTOBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-14-

BACAAN ALKITAB: Lukas 23:34-37

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kasih yang seperti itulah yang dicontohkan oleh Yesus Kristus dan dicatat di dalam Lukas 23. Ketika Ia 
sedang tergantung di kayu salib banyak orang mengejek diri-Nya. Mereka adalah para pemimpin agama 
Yahudi dan prajurit Romawi yang telah menganiaya diri-Nya. Sebaliknya dari mengutuki orang-orang 
tersebut justru Yesus berkata kepada Bapa-Nya: “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu 
apa yang mereka perbuat.” Kerelaan Yesus untuk mengampuni orang-orang yang telah menganiaya 
diri-Nya ini merupakan bukti dari kasih-Nya kepada manusia yang berdosa.

Tuhan,  aku  memohon  penyertaan-Mu atas hidupku di sepanjang hari ini. Sanggupkanlah aku untuk 
mengemban tugas dan tanggung jawabku. Mampukanlah diriku agar mampu mengerjakannya dengan sebaik 
mungkin, sehingga dengan demikian aku tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang Engkau berikan kepadaku. 
Berkatilah semua yang kukerjakan dengan keberhasilan, dan tuntunlah diriku di dalam kebenaran. Jadikanlah 
diriku saksi-Mu yang setia di dalam segala keadaan. Lindungilah diriku daripada yang jahat dan jangan 
biarkan aku terjerumus ke dalam pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku 
mengangkat doa dan permohonanku ini. Amin.

Doa Bapa Kami



8 Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah! Anak-anak manusia berlindung dalam 
naungan sayap-Mu. 9 Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu; Engkau 
memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. 10 Sebab pada-Mu ada sumber hayat, 
di dalam terang-Mu kami melihat terang. (Mazmur 36:8-10)

Seperti seorang bapa yang baik, demikianlah di balik hukuman yang Ia jatuhkan atas umat-Nya Tuhan 
memiliki  maksud  yang  baik  terhadap  diri  mereka.  Tidak akan pernah seorang ayah yang baik 
menjatuhkan hukuman kepada anak-anaknya untuk merusak masa depan mereka. Justru sebaliknya, 
sekeras apapun pendisiplinan yang ia lakukan hal itu adalah demi kebaikan anak-anaknya tersebut. Hal 
yang sama dengan yang Tuhan lakukan terhadap umat-Nya. Hukuman yang Ia timpakan atas umat-Nya 
bukanlah untuk menghancurkan, namun demi kebaikan mereka.

Apabila Tuhan menghukum Anda, bagaimana seharusnya Anda menyikapi hukuman tersebut? Mengapa 
demikian?

Tuhan, aku percaya kasih setia-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Bahkan di kala aku 
berlaku  tidak  setia kepada-Mu, Engkau tetap bersikap setia kepada diriku dan janji-Mu. Sehingga 
kalaupun Engkau menghukum aku sebenarnya di balik hukuman-Mu itu kasih setia-Mu tidak pernah 
berubah terhadap diriku. Di dalam kemurahan-Mu Engkau selalu membawa diriku untuk kembali 
kepada-Mu. Aku bersyukur untuk anugerah-Mu yang melampaui batas akalku dan yang telah 
menyelamatkan diriku tersebut. Ampunilah diriku atas semua pelanggaran dan kesalahanku. Ya Tuhan, 
pulihkanlah 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

09 OKTOBER
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-10-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 6:5, 8-9

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prinsip tentang tujuan Allah dalam menjatuhkan hukuman ini dicatat di dalam Yehezkiel 6. Di situ 
melalui nabi Yehezkiel Ia menubuatkan tentang hukuman yang akan Ia timpakan karena penyembahan 
berhala yang dilakukan oleh umat-Nya. Allah berkata bahwa Ia akan menghamburkan umat-Nya ke 
antara bangsa-bangsa melalui pembuangan. Ia juga menjelaskan bahwa melalui hukuman tersebut 
mereka akan mengingat diri-Nya dan “mereka sendiri akan merasa mual melihat kejahatan yang mereka 
lakukan.” Dengan kata lain, hukuman yang Ia jatuhkan adalah dengan maksud agar umat-Nya bertobat 
dan tidak hidup berlarut-larut dalam dosa mereka.

Aku juga bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. 
Dengan tangan-Mu yang kuat Engkau telah melindungi dan menjauhkan diriku dari malapetaka. Dengan 
kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan Engkau telah memelihara hidupku di sepanjang hari ini. Aku 
menyerahkan seluruh jerih lelah dan hasil pekerjaanku ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah semuanya itu 
dengan keberhasilan. Aku menyerahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Genapilah rencana-Mu di dalam 
hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku yang setia, aku berdoa. Amin.

4 Ketahuilah, bahwa TUHAN telah memilih bagi-Nya seorang yang dikasihi-Nya; TUHAN mendengarkan, 
apabila aku berseru kepada-Nya. 5 Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa; berkata-katalah 
dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. 6 Persembahkanlah korban yang benar dan 
percayalah kepada TUHAN. (Mazmur 4:4-6)

Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan kasih dan sekaligus mahaadil, sehingga tidak akan pernah Ia 
mengabaikan satupun dari keduanya. Ada kalanya orang memisahkan antara kasih dengan keadilan 
Tuhan. Sebagai akibat mereka beranggapan bahwa mereka boleh melanggar �irman-Nya. Sebab, dalam 
pendapat  mereka,  Tuhan  di  dalam kasih-Nya  akan  mengabaikan  keadilan-Nya,  sehingga Ia akan 
membiarkan mereka melanggar �irman-Nya. Padahal kasih Tuhan tidak akan meniadakan keadilan-Nya. 
Di dalam kasih-Nya Tuhan tidak menghendaki manusia melanggar �irman-Nya. Di dalam keadilan-Nya 
Ia akan menjatuhkan hukuman kepada mereka yang mengabaikan perintah-Nya. 

Apabila Tuhan adalah pribadi yang maha adil, bagaimana seharusnya Anda menyikapi kasih-Nya? 
Mengapa demikian?

Ya Hakim yang adil, yang mengadili dengan keadilan dan kasih-Mu, di hadapan-Mu aku merendahkan diri dan 
memohon anugerah-Mu. Ampunilah diriku apabila aku meremehkan kasih-Mu dengan hidup berlaku semau 
diriku. Sebab dengan demikian sesungguhnya aku telah mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya 
kulakukan di dalam hidupku, yaitu hidup untuk memuliakan nama-Mu. Sadarkanlah diriku untuk senantiasa 
menghargai kasih-Mu dan mengingat keadilan-Mu sehingga dengan demikian aku senantiasa hidup di dalam 
takut 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

10 OKTOBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-13-

BACAAN ALKITAB: Yehezkiel 7:3, 4

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kasih dan keadilan-Nya ini Ia utarakan kepada umat-Nya di dalam Yehezkiel 7. Dengan penuh kasih Ia 
telah memberi kesempatan kepada umat-Nya untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Namun karena 
mereka tetap hidup berlarut-larut di dalam dosa, maka melalui nabi Yehezkiel Ia berkata kepada 
umat-Nya: “Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu.” Lebih jauh Ia berkata: “Maka 
kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.” Artinya kalau Ia menghukum umat-Nya maka hal itu 
adalah agar mereka mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi 
yang  penuh  dengan  kasih  serta  maha  adil,  dan  Ia  tidak  akan pernah mengabaikan satupun dari 
keduanya. 

Tuhan, aku bersyukur karena Engkau telah menolong diriku di sepanjang hari ini dengan penyertaan dan 
tuntunan-Mu. Di dalam penyertaan-Mu Engkau memampukan diriku untuk mengerjakan semua tugas dan 
tanggung jawabku.  Di  dalam  tuntunan-Mu  Engkau  membawa  diriku  di  jalan-jalan   kebenaran-Mu,  
menjauhkan diriku dari pencobaan dan tidak membiarkan diriku terjerumus ke dalamnya. Sungguh di dalam 
penyertaan dan tuntunan-Mu aku merasakan damai sejahtera. Tuhan, aku menyerahkan seluruh jerih lelahku 
pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan demi kemuliaan nama-Mu. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penolong hidupku, 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 dari serangan terhadap aku, … 20 Allah akan mendengar 
dan merendahkan mereka, -- Dia yang bersemayam sejak purbakala. … (Mazmur 55:17-20)

Orang yang merendahkan diri di dalam doa akan terhindar dari jatuh ke dalam pencobaan. Perlu 
dipahami bahwa lebih dari sekadar kegiatan lahiriah sebenarnya doa merupakan ungkapan dari sikap 
hati kita di hadapan Tuhan. Di dalam hal ini yaitu sikap merendahkan diri dan bergantung kepada-Nya. 
Suatu sikap yang penting. Sebab bila orang yang tinggi hatinya akan cenderung bersikap lengah, maka 
tidak  demikian  halnya  dengan  orang  yang  rendah  hati.  Kerendahan hati akan membuat yang 
bersangkutan bersikap waspada secara rohani. Alhasil, apabila orang yang tinggi hati akan mudah 
terjatuh ke dalam pencobaan, maka orang yang rendah hati akan terhindar dari kejatuhan tersebut.

Apakah pencobaan yang selama ini terus mengintai diri Anda? Apakah yang perlu Anda lakukan agar 
tidak terjerumus ke dalamnya?  

Tuhan, tolonglah diriku untuk senantiasa menyadari betapa aku memerlukan perlindungan-Mu. Karena 
sesungguhnya  di  setiap waktu pencobaan selalu mengintai hidupku. Dengan merendahkan diri di 
hadapan-Mu aku memohon pertolongan-Mu agar diriku tidak terjerumus ke dalam pencobaan. 
Tolonglah diriku agar aku tidak terlena, namun senantiasa bersikap mawas diri terhadap 
godaan-godaan    yang    berupaya    menyeret    diriku    untuk   hidup   di   luar   kehendak-Mu.  Oleh  
pertolongan-Mu itu aku dapat 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:      Lukas 22       Mazmur 101        Yehezkiel 7-8

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

10 OKTOBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-11-

BACAAN ALKITAB: Lukas 22:39-42

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya  untuk merendahkan diri melalui doa ini diajarkan Yesus kepada para murid-Nya 
sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas 22. Ditulis di situ bahwa di Bukit Zaitun Ia berkata kepada 
para  murid-Nya:  “Berdoalah  supaya  kamu  jangan  jatuh  ke  dalam  pencobaan.”  Sesudah  itu  Ia  
merendahkan  diri-Nya  di  hadapan  Allah  Bapa dengan berdoa: "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, 
ambillah cawan ini dari pada-Ku; tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang 
terjadi."  Dengan  berdoa  seperti  demikian  Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya doa merupakan 
ungkapan dari kerendahan hati. Suatu sikap, seperti yang Ia katakan, akan menghindarkan kita dari 
jatuh ke dalam pencobaan.

Mengawali hari ini aku memohon penyertaan dan tuntunan Roh Kudus-Mu bagi hidupku. Di dalam 
penyertaan-Mu itu tolonglah diriku agar mampu menunaikan tugas dan tanggung jawabku di sepanjang 
hari ini. Berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Di dalam tuntunan-Mu tolonglah diriku agar 
hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitarku. 
Supaya  dengan  demikian  barulah  aku  dapat menjadi saluran dari kasih dan kebaikan-Mu bagi 
lingkunganku. Kepada-Mu ya Tuhan aku berharap, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku 
mengangkat doa dan permohonanku ini. Amin. 

10 Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, 
aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa; 11 sebab kasih 
setia-Mu besar sampai ke langit, dan kebenaran-Mu sampai ke 
awan-awan. (Mazmur 57:10, 11)

1 Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur 
bagi-Mu, ya TUHAN. 2 Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela: Bilakah Engkau 
datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. 
(Mazmur 101:1, 2)

Aku bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, karena Engkau penuh dengan kasih setia dan adil. Di dalam 
kasih  setia-Mu  Engkau  tidak  akan  mengabaikan  orang yang berharap kepada-Mu. Di dalam 
keadilan-Mu Engkau tidak akan mengabaikan orang yang hidup dalam ketaatan kepada 
�irman-Mu. Oleh sebab itu tuntunlah diriku agar senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. 
Supaya dengan demikian hidupku menyenangkan hati-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

10 OKTOBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-12-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 101:1, 2 

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini kembali aku memohon tuntunan-Mu agar aku sanggup melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabku sebagaimana seharusnya. Berkatilah hidupku dengan keberhasilan di dalam 
semua yang kulakukan. Penuhilah diriku dengan hikmat-Mu agar aku tidak usah terjerumus ke 
dalam pencobaan. Penuhilah diriku senantiasa dengan Roh-Mu agar kehidupanku dapat menjadi 
saksi-Mu di manapun diriku berada. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku 
berdoa. Amin. 


	Hal 1
	Hal 2 - Font Besar
	7 - 13 Oktober 2019 - Booklet
	Hal 3 - Font Kecil
	IH Oktober week 2

