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PENJELASAN	MENGGUNAKAN	MATERI	IBADAH	HARIAN	
	

ringkasan	pokok-pokok	iman	Kristen	yang	Anda	percayai.	Pengakuan	
Iman	 Rasuli	 juga	 akan	 menjadi	 pedoman	 bagi	 Anda	 agar	 Anda	 tidak	
diombang-ambingkan	oleh	ajaran-ajaran	yang	menyesatkan.	

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

Waktu	Teduh	Akhir:	Anda	menutup	Ibadah	Harian	dengan	berdiam	diri	di	
hadapan	Tuhan.	

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

CATATAN:	
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8	APRIL	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
2	Kata-Nya	kepada	mereka:	"Tuaian	memang	banyak,	tetapi	pekerja	sedikit.	
Karena	 itu	 mintalah	 kepada	 Tuan	 yang	 empunya	 tuaian,	 supaya	 Ia	
mengirimkan	 pekerja-pekerja	 untuk	 tuaian	 itu.	 3	 Pergilah,	 sesungguhnya	
Aku	 mengutus	 kamu	 seperti	 anak	 domba	 ke	 tengah-tengah	 serigala.	 4	
Janganlah	 membawa	 pundi-pundi	 atau	 bekal	 atau	 kasut,	 dan	 janganlah	
memberi	salam	kepada	siapapun	selama	dalam	perjalanan.	(Lukas	10:2-4)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Pemberitaan	 Injil	 merupakan	 tugas	 penting	 yang	 harus	 dilaksanakan	 di	
dalam	 hikmat	 serta	 pertolongan	 Tuhan.	 Merupakan	 tugas	 yang	 penting,	
karena	 berita	 Injil	 akan	 membawa	 orang	 kepada	 pengenalan	 terhadap	
Kristus	 dan	 anugerah-Nya.	 Dengan	 kata	 lain	 pemberitaan	 Injil	 akan	
mengantar	 orang	 kepada	 pintu	 anugerah	 keselamatan.	 Harus	 dilaksanakan	
di	 dalam	 hikmat,	 karena	 rintangan	 terhadap	 pemberitaan	 Injil	 sangatlah	
besar.	 Tantangan	 oleh	 sebab	 Iblis	 tentu	 tidak	 menghendaki	 manusia	 lepas	
dari	 genggamannya	dan	mengalami	 keselamatan.	Memerlukan	 pertolongan	
Tuhan,	 sebab	 tanpa	 anugerah-Nya	 kita	 tidak	 akan	 sanggup	 untuk	
melaksanakannya.	Terlebih	lagi	karena	keselamatan	bukanlah	karena	usaha	
manusia,	namun	semata-mata	karena	anugerah	Allah.	
	
Prinsip	 dalam	pemberitaan	 Injil	 ini	dikemukakan	 sendiri	 oleh	Tuhan	Yesus	
sebagaimana	yang	ditulis	di	dalam	Lukas	10.	Di	situ	dicatat	perintah	yang	Ia	
sampaikan	 kepada	 para	 murid-Nya	 sebelum	 mereka	 melakukan	 tugas	
pemberitaan	 Injil.	 Tugas	 yang	 penting	 sehingga	 dalam	 perjalanan	 mereka	
tidak	 boleh	 memberi	 salam	 kepada	 siapapun.	 Artinya	 mereka	 harus	
berkonsentrasi	pada	tugas	yang	mereka	emban	dan	tidak	boleh	membuang-
buang	 waktu	 untuk	 hal-hal	 yang	 lain.	 Tugas	 yang	 harus	 dilaksanakan	 di	

PENGANTAR	IBADAH	

2	 Dari	 Sion,	 puncak	 keindahan,	 Allah	 tampil	
bersinar.	 5	 "Bawalah	 kemari	 orang-orang	 yang	
Kukasihi,	 yang	 mengikat	 perjanjian	 dengan	 Aku	
berdasarkan	korban	sembelihan!"		
(Mazmur	50:2,	5)	
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2

dalam	hikmat	 karena	mereka	diutus	 seperti	 anak	 domba	ke	 tengah-tengah	
serigala.	Artinya	tantangan	yang	mereka	akan	hadapi	sangatlah	besar.	Tugas	
yang	 harus	 dikerjakan	 dengan	 pertolongan	 Tuhan,	 karena	 itu	 dalam	
perjalanan	mereka	tidak	boleh	membawa	bekal	apapun.	Pertolongan	Tuhan	
inilah	 yang	 memungkinkan	 tugas	 pemberitaan	 Injil	 itu	 dapat	 dilaksanakan	
dengan	berhasil.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 penghalang	 terbesar	 yang	Anda	 hadapi	 dalam	melaksanakan	 tugas	
pemberitaan	Injil?	Apakah	yang	perlu	Anda	lakukan	untuk	mengatasinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	menyadari	 bahwa	 sikap	mementingkan	 diri	 sendiri	merupakan	
penghalang	 terbesar	 dalam	 hidupku	 untuk	 memenuhi	 panggilan-Mu	 guna	
memberitakan	 Injil	 kepada	 semua	 orang.	 Acapkali	 aku	 mengabaikan	
pentingnya	 untuk	 memberitakan	 kabar	 baik,	 yaitu	 keselamatan	 yang	 telah	
Engkau	 sediakan	 di	 dalam	 anugerah-Mu,	 karena	 aku	 lebih	 banyak	
memikirkan	 kepentingan	 diriku	 sendiri.	 Tuhan,	 ampunilah	 sikapku	 dalam	
melalaikan	 tugas	 penting	 yang	 Engkau	 embankan	 pada	 diriku	 tersebut.	
Penuhilah	 hatiku	 dengan	 kasih-Mu	 agar	 aku	 dapat	 melihat	 dunia	
sebagaimana	Engkau	melihatnya	di	dalam	belas	kasihan-Mu.	
	
Aku	 juga	 berdoa	memohon	 agar	 Engkau	memenuhi	 diriku	 dengan	 hikmat-
Mu.	Supaya	dengan	demikian	aku	dapat	melewati	hidupku	ini	dengan	sikap	
yang	 tidak	 ceroboh	namun	 dengan	 bijak.	 Sertailah	 diriku	 dengan	 tuntunan	
dan	pertolongan-Mu.	Sebab	aku	menyadari	bahwa	tantangan	yang	kuhadapi	
di	 dalam	 hidup	 ini	 melampaui	 kemampuan	 diriku	 untuk	 mengatasinya,	
namun	 anugerah-Mu	 lebih	 besar	 dari	 semua	 itu.	 Bersama	 dengan	 Engkau	
aku	akan	melewati	hari	 ini	bukan	sebagai	waktu	yang	sia-sia,	namun	penuh	
dengan	makna	dan	memuliakan	nama-Mu.	Ke	dalam	tangan-Mu	kuserahkan	
hidupku,	 dan	 di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	dan	 Juruselamatku,	 aku	
berdoa.	Amin.	
	

PENGAKUAN	IMAN	RASULI:	Silakan	lihat	teks	di	halaman	depan.		
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Lukas	10	 ¢ 	Mazmur	98	 ¢ 	Yosua	7-8	
	

2

terlebih	lagi	seorang	pemimpin	yang	mulia.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	Anda	seorang	yang	berhati	mulia?	Apakah	bukti	dari	 jawaban	Anda	
tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 adalah	 pribadi	 yang	 tidak	 mementingkan	 diri	 sendiri.	 Di	
dalam	 kasih	 Engkau	 telah	 rela	 meninggalkan	 sorga	 yang	 mulia,	 datang	 ke	
dunia	 untuk	 menjadi	 sama	 dengan	manusia.	 Engkau	 hadir	 di	 dunia	 bukan	
untuk	 dilayani	 namun	 untuk	 melayani	 manusia	 yang	 hina	 dan	 berdosa.	
Bahkan	Engkau	rela	mengorbankan	diri-Mu	dengan	menderita	 sampai	mati	
di	kayu	salib	supaya	dengan	jalan	demikian	manusia	dimerdekakan	dari	dosa	
dan	 hukuman	 dosa.	 Tuhan,	 Engkaulah	 gembala	 yang	 baik	 dan	 pemimpin	
yang	mulia.	Ajarlah	aku	untuk	mengikuti	teladan	kasih-Mu	itu.	
	
Aku	bersyukur	untuk	kebaikan-Mu	yang	telah	kualami	di	sepanjang	hari	ini.	
Terima	kasih	untuk	perlindungan	dan	pertolongan-Mu	bagi	hidupku.	Engkau	
telah	 melindungi	 diriku	 dari	 semua	 hal	 yang	 jahat.	 Engkau	 juga	 telah	
menolong	 diriku	 dalam	 mengerjakan	 semua	 tugas	 dan	 kewajibanku,	 serta	
memampukan	diriku	untuk	mengatasi	kesulitan-kesulitan	di	dalam	hidupku.	
Aku	 berterima	 kasih	 untuk	 kasih	 setia-Mu	 itu.	 Sekarang	 aku	 kembali	
menyerahkan	 semua	hal	yang	 telah	aku	kerjakan	hari	 ini	 ke	 dalam	tangan-
Mu.	 Sempurnakanlah	 itu	 dengan	 keberhasilan.	 Aku	 juga	 menyerahkan	
seluruh	hidupku	dan	masa	depanku	ke	dalam	anugerah-Mu.	Di	dalam	nama	
Tuhan	 Yesus,	 Gembala	 yang	 baik	 dan	 yang	 telah	menyerahkan	 nyawa-Nya	
bagi	keselamatanku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

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

BACAAN	ALKITAB	
1	Mazmur.	Nyanyikanlah	nyanyian	baru	bagi	TUHAN,	sebab	Ia	telah	melakukan	
perbuatan-perbuatan	yang	ajaib;	keselamatan	telah	dikerjakan	kepada-Nya	oleh	
tangan	 kanan-Nya,	 oleh	 lengan-Nya	 yang	 kudus.	 2	 TUHAN	 telah	
memperkenalkan	keselamatan	yang	dari	pada-Nya,	telah	menyatakan	keadilan-
Nya	di	depan	mata	bangsa-bangsa.	3	Ia	mengingat	kasih	setia	dan	kesetiaan-Nya	
terhadap	 kaum	 Israel,	 segala	 ujung	 bumi	 telah	melihat	 keselamatan	 yang	 dari	
pada	Allah	kita.	9	di	hadapan	TUHAN,	sebab	Ia	datang	untuk	menghakimi	bumi.	
Ia	 akan	 menghakimi	 dunia	 dengan	 keadilan,	 dan	 bangsa-bangsa	 dengan	
kebenaran.	(Mazmur	98:1-3,	9)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 layak	 untuk	 dipuji	 karena	 perbuatan-perbuatan-Mu	 yang	 ajaib	
dan	 karena	 Engkau	 telah	menyelamatkan	 umat-Mu.	 Aku	 senantiasa	bersyukur	
kepada-Mu	karena	anugerah-Mu	besar,	sehingga	melampaui	keterbatasan	diriku	
untuk	memahaminya.	Engkaulah	Hakim	yang	adil	dan	yang	menghakimi	semua	
perkara	 dengan	 keadilan-Mu.	 Di	 dalam	 keadilan	 itu	 pula	 Engkau	 membela	
mereka	 yang	 lemah	 dan	 yang	 diperlakukan	 secara	 tidak	 adil.	 Di	 dalam	
kebenaran-Mu	Engkau	membalas	kejahatan	dari	mereka	yang	menyelewengkan	
keadilan.	Sungguh	ajaib	hikmat	dan	karya-Mu.	
	
Siang	hari	ini	kembali	aku	menyerahkan	diriku	kepada-Mu.	Tuntunlah	aku	agar	
senantiasa	 berjalan	 di	 dalam	 kebenaran-Mu	 dan	 bawalah	 diriku	 untuk	
melangkah	di	dalam	kehendak-Mu.	Tuhan,	ajarlah	diriku	untuk	hidup	mengikuti	
jejak-Mu,	yaitu	bukan	hidup	hanya	bagi	diri	sendiri	namun	menjadi	berkat	bagi	
sesamaku.	 Sehingga	 dengan	 demikian	 nama-Mu	 dimuliakan	 melalui	 hidupku.	
Tolonglah	 diriku	 di	 dalam	 melaksanakan	 tugas	 dan	 tanggung	 jawabku	 agar	
semuanya	dapat	kutunaikan	dalam	keberhasilan.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	
Tuhan	yang	limpah	dengan	kasih	setia,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

8	APRIL	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

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	47:7-9)	

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	
49	Setelah	orang	Israel	selesai	membagikan	negeri	itu	menjadi	milik	pusaka	
mereka	 menurut	 daerah-daerahnya,	 maka	 kepada	 Yosua	 bin	 Nun	
diberikanlah	milik	pusaka	di	 tengah-tengah	mereka.	50	Sesuai	dengan	 titah	
TUHAN,	 mereka	 memberikan	 kepadanya	 kota	 yang	 dimintanya,	 yakni	
Timnat-Serah	di	pegunungan	Efraim.	Kota	 itu	dibangunnya	dan	menetaplah	
ia	di	sana.	(Yosua	19:49,	50)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Seorang	 pemimpin	 yang	 mulia	 akan	 mendahulukan	 kesejahteraan	 dari	
orang-orang	 yang	 ia	 pimpin	 dibandingkan	 kesejahteraan	 dirinya	 sendiri.	
Pada	 umumnya	 manusia,	 entah	 dia	 seorang	 yang	 menjabat	 sebagai	
pemimpin	 ataupun	 bukan,	 cenderung	 akan	 lebih	 mementingkan	 dirinya	
sendiri.	Tetapi	 tidak	demikian	halnya	dengan	seorang	pemimpin	yang	baik.	
Di	 samping	 ia	 mempedulikan	 dirinya	 Ia	 juga	 tidak	 mengabaikan	
kesejahteraan	dari	orang-orang	yang	ia	pimpin.	Namun	bila	ia	bukan	sekadar	
seorang	pemimpin	yang	baik	namun	seorang	pemimpin	yang	mulia,	maka	ia	
akan	 terlebih	 dahulu	 memikirkan	 kesejahteraan	 dari	 orang-orang	 yang	 ia	
pimpin	 dan	 baru	 sesudah	 itu	 ia	 akan	 mengurus	 kesejahteraan	 dirinya	
sendiri.	Singkat	kata,	ia	rela	berkorban	bagi	orang	lain.	
	
Kualitas	kepemimpinan	yang	mulia	itulah	yang	dapat	kita	lihat	di	dalam	diri	
Yosua	 seperti	 yang	 dicatat	 di	 dalam	 Yosua	 19.	 Hanya	 sesudah	 seluruh	
wilayah	Kanaan	dibagikan	kepada	suku-suku	Israel,	barulah	Yosua	meminta	
lahan	bagi	dirinya	sendiri.	Padahal	Yosua	adalah	pribadi	yang	sangat	berjasa	
dalam	 memimpin	 bangsa	 itu	 dalam	 menduduki	 negeri	 Kanaan.	 Namun	 ia	
mempersilakan	 agar	 seluruh	 Israel	 memperoleh	 milik	 pusaka	 terlebih	
dahulu,	dan	baru	sesudah	itu	pada	urutan	yang	paling	akhir	ia	mendapatkan	
bagiannya.	Sikap	tidak	mementingkan	diri	sendiri	inilah	yang	menyebabkan	
Yosua	bukan	hanya	patut	untuk	disebut	sebagai	pemimpin	yang	baik,	namun	

14	APRIL	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

PENGANTAR	IBADAH	

2	 Dengarkanlah	 kiranya	 seruanku,	 ya	 Allah,	
perhatikanlah	 doaku!	 3	 Dari	 ujung	 bumi	 aku	
berseru	kepada-Mu,	...	(Mazmur	61:2,	3)	
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8	APRIL	
IBADAH	MALAM	
Pk.18:00-22:00	

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
11	 Orang	 Israel	 telah	 berbuat	 dosa,	 mereka	melanggar	 perjanjian-Ku	 yang	
Kuperintahkan	 kepada	 mereka,	 mereka	 mengambil	 sesuatu	 dari	 barang-
barang	 yang	 dikhususkan	 itu,	 mereka	 mencurinya,	 mereka	
menyembunyikannya	dan	mereka	menaruhnya	di	antara	barang-barangnya.	
12	 Sebab	 itu	 orang	 Israel	 tidak	 dapat	 bertahan	 menghadapi	 musuhnya.	
Mereka	membelakangi	musuhnya,	sebab	mereka	itu	pun	dikhususkan	untuk	
ditumpas.	 Aku	 tidak	 akan	 menyertai	 kamu	 lagi	 jika	 barang-barang	 yang	
dikhususkan	itu	tidak	kamu	punahkan	dari	tengah-tengahmu.		
(Yosua	7:11,	12)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Dosa	mengakibatkan	terhentinya	penyertaan	dan	pertolongan	Tuhan	dalam	
diri	 orang	 yang	 hidup	 di	 dalamnya.	 Karena	 pada	 dasarnya	 Allah	 adalah	
pribadi	 yang	 kudus,	 itu	 sebabnya	 Ia	 tidak	 akan	 bersedia	 menyertai	 orang	
yang	 hidup	 di	 dalam	 dosa.	 Sebab	 adalah	 tidak	 mungkin	 bagi	 Tuhan	 yang	
kudus	untuk	bergaul	dengan	manusia	 yang	 cemar	 karena	dosa.	Dan	bila	 Ia	
tidak	menyertai	kita	tentu	kita	tidak	dapat	mengharapkan	pertolongan-Nya.	
Sebaliknya	 dari	 mengalami	 pembelaan	 Tuhan	 kita	 harus	 berjuang	 sendiri	
dalam	menghadapi	 kesukaran	 hidup.	 Itu	 sebabnya	 tidaklah	 mengherankan	
bila	orang	yang	hidup	di	dalam	dosa	akan	hidup	tanpa	damai	sejahtera	dan	
babak	belur	oleh	berbagai	persoalan.		
	
Buah	dari	hidup	di	dalam	dosa	inilah	yang	dialami	oleh	orang	Israel	seperti	
yang	 dicatat	 di	 dalam	 Yosua	 7.	 Di	 situ	 ditulis	 karena	 salah	 seorang	 dari	
mereka	telah	melanggar	perintah	Tuhan	yaitu	agar	 jangan	mengambil	harta	
benda	 kota	 Yerikho	 yang	 seharusnya	 mereka	 musnahkan.	 Oleh	 karena	 itu	
Tuhan	berkata	 kepada	bangsa	 Israel:	 “Aku	 tidak	 akan	menyertai	kamu	 lagi	
jika	barang-barang	yang	dikhususkan	itu	tidak	kamu	punahkan	dari	tengah-
tengahmu.”	 Dan	 karena	 Tuhan	 tidak	 menyertai	 mereka	 maka	 orang	 Israel	

PENGANTAR	IBADAH	

Allah	memberkati	kita;	kiranya	segala	ujung	bumi	
takut	akan	Dia!	(Mazmur	67:8)	

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

BACAAN	ALKITAB	
14	Engkau	yang	menumbuhkan	rumput	bagi	hewan	dan	tumbuh-tumbuhan	
untuk	diusahakan	manusia,	yang	mengeluarkan	makanan	dari	dalam	tanah	
15	dan	anggur	yang	menyukakan	hati	manusia,	yang	membuat	muka	berseri	
karena	minyak,	dan	makanan	yang	menyegarkan	hati	manusia.		
(Mazmur	104:14,	15)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Aku	bersyukur	kepada-Mu,	ya	Tuhan,	karena	Engkau	Tuhan	yang	mahabaik.	
Kebaikan-Mu	 itu	 Engkau	 tunjukkan	 dengan	 senantiasa	 memelihara	 diriku	
dan	tidak	membiarkan	aku	mengalami	kekurangan	di	dalam	segala	hal	yang	
baik.	 Engkau	 selalu	 menyediakan	 bagiku	 semua	 yang	 kuperlukan	 dalam	
hidupku.	 Sebagaimana	 Engkau	 mempedulikan	 keperluan	 jasmaniahku	
demikianlah	 Engkau	 juga	 tidak	 mengabaikan	 keperluan	 rohaniah	 dan	
jiwaniahku.	Dengan	demikian	Engkau	melimpahi	hatiku	dengan	sukacita	dan	
damai	sejahtera	yang	penuh.	
	
Aku	juga	berterima	kasih	untuk	penyertaan-Mu	di	dalam	hidupku	selama	ini.	
Di	 dalam	 kasih-Mu	 yang	 tidak	 terbatas	 Engkau	 senantiasa	 menopang	
hidupku.	 Di	 dalam	 kesetiaan-Mu	 yang	 tidak	 terhingga	 Engkau	 senantiasa	
menuntun	 hidupku	 di	 jalan-jalan-Mu.	 Tolonglah	 aku,	 ya	 Tuhan,	 untuk	
senantiasa	hidup	di	dalam	rencana-Mu,	sehingga	aku	bukan	hidup	di	dalam	
kesia-siaan	namun	di	dalam	kehidupan	yang	penuh	dengan	makna.	Kiranya	
hidupku	memberkati	 banyak	 orang	 dan	 menyenangkan	 hati-Mu.	 Di	 dalam	
nama	Yesus,	Tuhan	dan	Sang	Pemelihara	hidupku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Biarlah	 renunganku	 manis	 kedengaran	 kepada-
Nya!	 Aku	 hendak	 bersukacita	 karena	 TUHAN.	
(Mazmur	104:34)	
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2

tidak	dapat	bertahan	menghadapi	musuhnya.	Singkat	kata	dosa	bukanlah	hal	
yang	boleh	diremehkan,	sebab	akan	mengakibatkan	terhentinya	penyertaan	
dan	pertolongan	Tuhan	dalam	diri	orang	yang	hidup	di	dalamnya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Masih	adakah	dosa	yang	Anda	biarkan	menguasai	hidup	Anda?	Apakah	yang	
seharusnya	Anda	lakukan	untuk	melepaskan	diri	darinya?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Ya	 Allah	 yang	 maha	 pengampun,	 Engkau	 rela	 mengampuni	 orang	 yang	
datang	kepada-Mu	di	dalam	pertobatan,	dan	bersedia	menghapus	dosa-dosa	
mereka.	 Di	 hadapan-Mu	 aku	 datang	 merendahkan	 diri	 dengan	 hati	 yang	
terbuka	 kepada-Mu.	 Tuhan,	 selidikilah	 hatiku	 dengan	 Roh-Mu	 dan	
tunjukkanlah	 kepadaku	 bila	 ternyata	 aku	 masih	 menyimpan	 hal-hal	 yang	
tidak	 berkenan	 kepada-Mu	 di	 dalam	 hidupku.	 Tolonglah	 aku	 dengan	
anugerah-Mu	 agar	 mampu	 meninggalkan	 hal-hal	 yang	 jahat	 tersebut	 agar	
supaya	 dengan	 demikian	 hidupku	 berkenan	 kepada-Mu	 dan	 memuliakan	
nama-Mu.	Tuhan,	kasihanilah	aku	dengan	rahmat-Mu.	
	
Kepada-Mu	 aku	 mengangkat	 ucapan	 syukurku	 karena	 sungguh	 besar	
anugerah-Mu	 kepada	 diriku.	 Di	 dalam	 kemurahan-Mu	 Engkau	 bersedia	
menerima	 diriku	 sebagai	 anak-Mu,	 dan	 membentangkan	masa	 depan	 yang	
penuh	dengan	harapan	bagi	diriku.	Kepada	kasih	setia-Mu	aku	berharap	dan	
menyerahkan	 hidupku	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Tuntunlah	 diriku	 kepada	 hari	
esok	yang	indah	dan	telah	Engkau	sediakan	tersebut.	Pakailah	diriku	sebagai	
alat-Mu	dalam	mengabarkan	tentang	besarnya	kasih-Mu	kepada	semua	insan	
ciptaan-Mu.	Sungguh,	di	dalam	kasih-Mu	aku	merasakan	damai	sejahtera.	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).		
	
	

2

berikan	kepada	yang	bersangkutan.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	Anda	 seorang	yang	bertanggung	 jawab	 terhadap	 kepercayaan	yang	
diberikan	orang	kepada	Anda?	Apakah	bukti	dari	jawaban	Anda	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 adalah	 pribadi	 yang	 setia	 dan	 menghargai	 kesetiaan.	 Oleh	
karena	 itu	Engkau	menghendaki	agar	umat-Mu	hidup	dengan	setia.	Engkau	
adalah	pribadi	 yang	dapat	 dipercaya.	Oleh	 sebab	 itu	 Engkau	menginginkan	
agar	 aku	 juga	 menjadi	 orang	 yang	 dapat	 dipercaya	 dan	 diandalkan.	
Ampunilah	 diriku	 jika	 seringkali	 aku	 kurang	 bertanggung	 jawab	 di	 dalam	
mengelola	apa	yang	Engkau	percayakan	kepadaku.	Tolonglah	aku,	ya	Tuhan,	
agar	 menjadi	 pribadi	 yang	 bertanggung	 jawab	 baik	 dalam	 perkara	 yang	
besar	 maupun	 perkara	 yang	 kecil.	 Dengan	 demikian	 aku	 dapat	 meraih	
keberhasilan	dan	menjadi	saksi-Mu	bagi	orang-orang	di	sekitarku.	
	
Pagi	 hari	 ini	 kembali	 aku	 menghadap	 takhta	 kasih	 setia-Mu	 dengan	
membawa	harapan-harapan	di	dalam	 jiwaku.	Aku	menyerahkan	hidupku	di	
sepanjang	 hari	 ini	 ke	 dalam	 tangan-Mu.	 Aku	 memohon	 perlindungan	 dan	
penyertaan-Mu	 di	 setiap	 waktu.	 Jangan	 biarkan	 aku	 tersesat	 dan	
meninggalkan	jalan-jalan-Mu.	Oleh	karena	itu	tuntunlah	aku	agar	tetap	setia	
dalam	 melakukan	 kehendak-Mu.	 Tolonglah	 aku	 agar	 mampu	 melakukan	
semua	yang	harus	kukerjakan	hari	ini	secara	bertanggung	jawab.	Jadikanlah	
hidupku	bermanfaat	 bagi	 orang-orang	di	 sekitarku	dan	memuliakan	nama-
Mu.	Di	dalam	nama	Tuhan	Yesus	yang	dapat	dipercaya	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Lukas	16	 ¢ 	Mazmur	104	 ¢ 	Yosua	19-20	
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9	APRIL	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
11	 Bapa	 manakah	 di	 antara	 kamu,	 jika	 anaknya	 minta	 ikan	 dari	 padanya,	
akan	memberikan	ular	kepada	anaknya	itu	ganti	ikan?	12	Atau,	jika	ia	minta	
telur,	 akan	 memberikan	 kepadanya	 kalajengking?	 13	 Jadi	 jika	 kamu	 yang	
jahat	 tahu	 memberi	 pemberian	 yang	 baik	 kepada	 anak-anakmu,	 apalagi	
Bapamu	yang	di	sorga!	Ia	akan	memberikan	Roh	Kudus	kepada	mereka	yang	
meminta	kepada-Nya."	(Lukas	11:11-13)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Bagaikan	 seorang	 bapa	 yang	 baik,	 demikianlah	 Allah	 adalah	 pribadi	 yang	
mengasihi	 umat-Nya	 secara	 bertanggung	 jawab.	 Seorang	 ayah	 yang	
mengasihi	 anak-anaknya	 tidak	 akan	 mengabaikan	 permintaan	 mereka.	
Selama	 yang	 diminta	 oleh	 anaknya	 merupakan	 hal	 yang	 baik	 dan	 yang	
memang	 diperlukan,	 maka	 ayah	 yang	 bertanggung	 jawab	 tersebut	 akan	
berupaya	untuk	memenuhi	permintaan	itu.	Sebagai	contoh,	kalau	sang	anak	
meminta	pakaian	seragam	untuk	bersekolah	maka	sang	ayah	 tersebut	pasti	
akan	 memenuhi	 keperluan	 anaknya	 itu.	 Terlebih	 lagi	 dengan	 diri	 Allah.	 Ia	
akan	memenuhi	 permintaan	 kita	akan	hal-hal	 yang	baik	 dan	 yang	memang	
kita	perlukan.		
	
Kepedulian	 Allah	 terhadap	 keperluan	 umat-Nya	 ini	 dikemukakan	 Yesus	 di	
dalam	Lukas	11.	 Ia	mengajar	para	murid-Nya	agar	mereka	tidak	ragu	untuk	
memohon	 kepada	 Allah	melalui	 doa	 selama	 yang	mereka	minta	 adalah	 hal	
yang	 memang	 mereka	 perlukan.	 Untuk	 itu	 Ia	 memberi	 contoh	 dengan	
berkata	 bahwa	 seorang	 ayah	 pasti	 akan	 mengabulkan	 permintaan	 anak-
anaknya	 untuk	 hal-hal	 yang	mereka	 perlukan	 seperti	 ikan	 dan	 telur.	 Ayah	
tersebut	 tidak	 akan	 menggantikannya	 dengan	 hal	 yang	 berbahaya	 seperti	
ular	 atau	 kalajengking.	 Selanjutnya	 Ia	menjamin	 bahwa	Allah	 sebagai	Bapa	
yang	di	 sorga	 pasti	 akan	melakukan	hal	 yang	 sama	kepada	umat-Nya	 yang	

PENGANTAR	IBADAH	

1	 Jagalah	 aku,	 ya	 Allah,	 sebab	 pada-Mu	 aku	
berlindung.	 2	 Aku	 berkata	 kepada	 TUHAN:	
"Engkaulah	Tuhanku,	 tidak	 ada	 yang	baik	 bagiku	
selain	Engkau!"	(Mazmur	18:1,	2)	

14	APRIL	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

PENGANTAR	IBADAH	

Ya	 kekuatanku,	 aku	 mau	 berpegang	 pada-Mu,	
sebab	Allah	adalah	kota	bentengku.		
(Mazmur	59:10)	

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
10	 Barangsiapa	 setia	 dalam	 perkara-perkara	 kecil,	 ia	 setia	 juga	 dalam	
perkara-perkara	besar.	Dan	barangsiapa	tidak	benar	dalam	perkara-perkara	
kecil,	ia	tidak	benar	juga	dalam	perkara-perkara	besar.	11	Jadi,	jikalau	kamu	
tidak	 setia	 dalam	 hal	 Mamon	 yang	 tidak	 jujur,	 siapakah	 yang	 akan	
mempercayakan	kepadamu	harta	yang	sesungguhnya?	12	Dan	jikalau	kamu	
tidak	 setia	 dalam	 harta	 orang	 lain,	 siapakah	 yang	 akan	 menyerahkan	
hartamu	sendiri	kepadamu?	(Lukas	16:10-12)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Kesetiaan	seseorang	dapat	dinilai	dari	sikapnya	terhadap	tugas-tugas	remeh	
yang	 dipercayakan	 kepada	 dirinya.	 Apabila	 ternyata	 yang	 bersangkutan	
melaksanakan	 tugas	 yang	remeh	 tersebut	dengan	sikap	bertanggung	 jawab	
maka	 dapat	 disimpulkan	 bahwa	 ia	 adalah	 orang	 yang	 sungguh-sungguh	
dapat	 dipercaya.	 Sehingga	 dengan	 demikian	 ia	 patut	 untuk	 memperoleh	
kepercayaan	 yang	 lebih	 besar.	 Tetapi	 bila	 ia	 melalaikan	 tugas	 yang	 remeh	
tersebut	maka	patut	 dinilai	 bahwa	 ia	adalah	 orang	 yang	 tidak	 bertanggung	
jawab.	 Sehingga	 dengan	 demikian	 yang	 bersangkutan	 tidak	 layak	 untuk	
menerima	kepercayaan	yang	lebih	besar	lagi.		
	
Pentingnya	sikap	yang	setia	ini	Yesus	kemukakan	kepada	para	murid-Nya	di	
dalam	 Lukas	 16.	 Di	 situ	 dicatat	 Ia	 berkata	 bahwa	 orang	 yang	 setia	 dalam	
perkara-perkara	kecil,	ia	setia	juga	dalam	perkara-perkara	yang	besar.	Lebih	
jauh	 Ia	 berkata:	 “Barangsiapa	 tidak	 benar	 dalam	 perkara-perkara	 kecil,	 ia	
tidak	 benar	 juga	 dalam	 perkara-perkara	 besar.”	 Dengan	 kata	 lain,	 kalau	
untuk	urusan	yang	remeh	saja	 seseorang	 tidak	dapat	diandalkan	maka	kita	
tidak	 dapat	 berharap	 bahwa	 ia	 akan	 dapat	 diandalkan	 untuk	 urusan	 yang	
lebih	 besar.	 Berarti	 kesetiaan	 orang	 dapat	 dilihat	 dari	 sikapnya	 terhadap	
tugas-tugas	remeh	yang	diembankan	kepadanya,	dan	berdasarkan	kesetiaan	
tersebutlah	 Tuhan	 akan	 menentukan	 besarnya	 kepercayaan	 yang	 akan	 Ia	
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2

memohon	 kepada-Nya.	 Singkat	 kata,	 kita	 tidak	 usah	 merasa	 kuatir	 sebab	
Allah	adalah	pribadi	yang	mengasihi	dan	bertanggung	jawab	atas	kehidupan	
anak-anak-Nya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	semua	permohonan	kita	kepada	Tuhan	pasti	akan	dikabulkan-Nya?	
Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	sorgawi,	aku	bersyukur	sebab	Engkau	adalah	Bapa	yang	sempurna	bagi	
kami,	 manusia	 yang	 tidak	 sempurna.	 Di	 dalam	 kesempurnaan-Mu	 Engkau	
mengetahui	 apa	 yang	 kuperlukan	 di	 dalam	 hidupku	 dan	 Engkau	 bersedia	
untuk	 memenuhinya.	 Oleh	 sebab	 itu,	 aku	 tidak	 merasa	 kuatir	 tentang	
hidupku	 sebab	 Engkau	 pasti	 akan	mengabulkan	 permohonanku	 untuk	 hal-
hal	 yang	 kuperlukan	 bagi	 hidupku.	 Ampunilah	 diriku	 bila	 aku	 meragukan	
niatan	 baik-Mu	 ketika	 Engkau	 tidak	mengabulkan	 permohonanku.	 Padahal	
seharusnya	 aku	 menilai	 ulang	 apakah	 permohonanku	 sesuai	 dengan	
kehendak-Mu.	 Sebab	 Engkau	 hanya	 akan	 mengabulkan	 permohonan	 yang	
sesuai	 dengan	 kehendak-Mu,	 dan	 aku	 percaya	 kehendak-Mu	 selalu	 yang	
terbaik	bagi	diriku.	
	
Roh	 Kudus,	 tolonglah	 diriku	 agar	 aku	 dapat	 bersikap	 peka	 terhadap	
tuntunan-Mu	 bagi	 keputusan-keputusan	 yang	 harus	 kuambil	 pada	 hari	 ini.	
Ajarlah	diriku	untuk	memahami	kehendak-Mu	dan	bersedia	menaati	firman-
Mu	 di	 dalam	 kehidupanku	 sehari-hari.	 Sebab	 hanya	 dengan	 demikian	
barulah	 aku	 dapat	 menjalani	 hidupku	 dengan	 menyenangkan	 hati	 Allah	
Bapa.	Juga	hanya	dengan	demikian	barulah	aku	dapat	mengharapkan	bahwa	
Engkau	 akan	menyertai	 diriku	 dan	menjadikan	 apa	 yang	 kukerjakan	 pada	
hari	 ini	mengalami	 keberhasilan.	 Di	 dalam	nama	Yesus	Kristus,	 Tuhan	dan	
Gembalaku,	aku	memanjatkan	doaku	ini.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Lukas	11	 ¢ 	Mazmur	99	 ¢ 	Yosua	9-10	
	
	

2

kemampuan	 kedua	 suku	 itu	 untuk	 mengatasinya.	 Tetapi	 bila	 mereka	
mempercayai	firman	Tuhan,	dan	bertindak	membuka	hutan	serta	menghalau	
bangsa	 Kanaan	 seperti	 yang	 Tuhan	 perintahkan,	 maka	 Tuhan	 menjamin	
bahwa	 mereka	 pasti	 akan	 menang.	 Sehingga	 dengan	 demikian	 seluruh	
wilayah	tersebut	akan	benar-benar	mereka	miliki	sesuai	dengan	janji	Tuhan.	
Artinya,	 bila	 kita	 percaya	 kepada	 firman	 Tuhan	 dan	 melangkah	 sesuai	
dengan	perintah-Nya	maka	janji-Nya	pasti	akan	menjadi	kenyataan.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 janji	 Tuhan	 bagi	 Anda	 yang	 menurut	 Anda	 sulit	 untuk	 terwujud?	
Apakah	yang	harus	Anda	lakukan	untuk	mengalami	janji	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	ampunilah	diriku	sebab	adakalanya	aku	berpendapat	bahwa	janji-Mu	
hanyalah	 sekadar	 kata-kata	 indah	 yang	 tidak	 pernah	 menjadi	 kenyataan.	
Ampunilah	 kelemahan	 imanku	 ini	 dan	 teguhkanlah	 kepercayaanku	 kepada	
firman-Mu.	Tolonglah	diriku	melalui	Roh	Kudus-Mu	untuk	berani	bertindak	
menaati	 firman-Mu.	Mampukan	diriku	untuk	menjadi	pelaku	dari	perintah-
Mu.	 Teguhkanlah	 hatiku	 untuk	 tetap	 berpegang	 kepada	 janji-Mu	 sampai	
segenap	 rencana-Mu	 tergenapi	 di	 dalam	 hidupku.	 Aku	 bersandar	 kepada	
kasih	setia-Mu	karena	sesungguhnya	hidupku	ini	adalah	semata-mata	karena	
anugerah-Mu	saja.	
	
Aku	 bersyukur	 kepada-Mu,	 ya	 Tuhan,	 untuk	 tuntunan	 dan	 penyertaan-Mu	
yang	telah	kualami	sampai	kepada	saat	ini.	Di	saat	aku	tidak	tahu	jalan	mana	
yang	 harus	 kutempuh	 dengan	 lemah	 lembut	 Engkau	 membimbing	 diriku	
untuk	 berjalan	 di	 jalan-jalan-Mu.	 Ketika	 aku	 menghadapi	 tantangan	 yang	
melampaui	kemampuanku	untuk	mengatasinya,	Roh-Mu	membuka	jalan	dan	
memberi	kekuatan	kepadaku	untuk	melintasi	semuanya	itu.	Dari	kehidupan	
yang	sia-sia	Engkau	menyediakan	bagiku	masa	depan	yang	indah	dan	penuh	
dengan	bahagia.	Aku	percaya	kepada	semua	janji-Mu	itu	dan	aku	bersandar	
padanya.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	 Harapan	 jiwaku,	 aku	
menyerahkan	doa	dan	masa	depanku.	Amin.	
	

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

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

BACAAN	ALKITAB	
3	 Biarlah	 mereka	 menyanyikan	 syukur	 bagi	 nama-Mu	 yang	 besar	 dan	
dahsyat;	Kuduslah	 Ia!	 4	Raja	 yang	 kuat,	 yang	mencintai	 hukum,	Engkaulah	
yang	 menegakkan	 kebenaran;	 hukum	 dan	 keadilan	 di	 antara	 keturunan	
Yakub,	 Engkaulah	 yang	 melakukannya.	 5	 Tinggikanlah	 TUHAN,	 Allah	 kita,	
dan	sujudlah	menyembah	kepada	tumpuan	kaki-Nya!	Kuduslah	Ia!		
(Mazmur	99:3-5)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Ya	 Allah,	 aku	 memuji	 nama-Mu	 karena	 kebesaran	 dan	 kedahsyatan-Mu.	
Engkau	 menegakkan	 kebenaran	 di	 antara	 umat	 manusia	 karena	 Engkau	
mahaadil	dan	mencintai	keadilan.	Oleh	sebab	 itu	ampunilah	diriku	bila	aku	
telah	 bersikap	 tidak	 adil	 terhadap	 orang-orang	 yang	 ada	 di	 sekitarku.	
Tolonglah	diriku	agar	aku	dapat	hidup	dengan	mencerminkan	keadilan	dan	
kebenaran-Mu,	 baik	 melalui	 sikap	 maupun	 perilakuku.	 Berikan	 kepadaku	
keberanian	 untuk	 menyatakan	 kebenaran	 di	 tengah	 penyelewengan	 dan	
menyuarakan	keadilan	di	tengah	ketimpangan	di	dalam	dunia	ini.		
	
Ya	Allah,	Engkau	pribadi	yang	mahakudus.	Engkau	berbeda	dan	tidak	dapat	
disamakan	 dengan	 apapun	 juga	 yang	 ada	 di	 alam	 semesta	 ini.	 Sebab	
Engkaulah	 satu-satunya	 Sang	 Pencipta	 dan	 semua	 yang	 lain	 hanyalah	
ciptaan-Mu.	 Di	 dalam	 kuasa-Mu	 yang	 tak	 terbatas	 itu	 tuntun	 dan	 sertailah	
diriku	agar	aku	sanggup	mengerjakan	tugas	dan	kewajibanku	pada	hari	 ini.	
Sehingga	dengan	demikian	hidupku	di	sepanjang	hari	ini	merupakan	ibadah	
kepada-Mu	dan	menjadi	kesaksian	bagi	 orang-orang	di	 sekitarku.	Di	dalam	
nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Rajaku,	aku	menaikkan	pujian	dan	doaku	ini.	
Amin.	
	

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

	

9	APRIL	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

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

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	
17	Lalu	berkatalah	Yosua	kepada	keturunan	Yusuf,	kepada	suku	Efraim	dan	
suku	Manasye:	"Engkau	ini	bangsa	yang	banyak	 jumlahnya	dan	mempunyai	
kekuatan	yang	besar;	tidak	hanya	satu	bagian	undian	ditentukan	bagimu,	18	
tetapi	 pegunungan	 itu	 akan	 ditentukan	 bagimu	 juga,	 dan	 karena	 tanah	 itu	
hutan,	haruslah	kamu	membukanya;	kamu	akan	memilikinya	sampai	kepada	
ujung-ujungnya,	 sebab	 kamu	 akan	menghalau	 orang	 Kanaan	 itu,	 sekalipun	
mereka	mempunyai	kereta	besi	dan	sekalipun	mereka	kuat."		
(Yosua	17:17,	18)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Janji	Tuhan	harus	ditanggapi	dengan	iman	dan	akan	tergenapi	oleh	tindakan	
yang	 sesuai	 dengan	 iman	 tersebut.	 Tuhan	memberikan	berbagai	 janji	 yang	
indah	 kepada	umat-Nya.	Hanya	saja	 perjalanan	untuk	meraih	 penggenapan	
dari	 janji	 tersebut	 tidaklah	 selalu	 berlangsung	 tanpa	 hambatan.	 Bahkan	
acapkali	hambatan	itu	sangatlah	besar	sehingga	melampaui	kemampuan	kita	
untuk	 mengatasinya.	 Namun	 bila	 kita	 mempercayai	 firman-Nya,	 dan	
bertindak	 menaati	 perintah-Nya,	 maka	 sebesar	 apapun	 kesulitan	 yang	
menghadang	 Tuhan	 pasti	 akan	 menolong	 kita	 untuk	 menaklukkannya.	
Berarti	 ketaatan	 kepada	 firman	 Tuhan	 yang	 merupakan	 langkah	 iman	 itu	
akan	mengakibatkan	janji	Tuhan	menjadi	kenyataan	dalam	hidup	kita.	
	
Hal	 ini	dialami	oleh	suku	Efraim	dan	Manasye	seperti	yang	dicatat	di	dalam	
Yosua	 17.	 Kepada	 mereka	 Allah	 memberikan	 wilayah	 pegunungan	 yang	
berhutan	lebat	di	Kanaan.	Namun	wilayah	itu	dihuni	oleh	penduduk	Kanaan	
yang	 kuat	 dan	 mempunyai	 kereta	 besi.	 Situasi	 yang	 sukar	 dan	 melebihi	

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

PENGANTAR	IBADAH	

1	 TUHAN,	 aku	 tidak	 tinggi	 hati,	 dan	 tidak	
memandang	dengan	sombong;	aku	tidak	mengejar	
hal-hal	yang	terlalu	besar	atau	hal-hal	yang	terlalu	
ajaib	 bagiku.	 2	 Sesungguhnya,	 aku	 telah	
menenangkan	 dan	 mendiamkan	 jiwaku;	 seperti	
anak	 yang	 disapih	 berbaring	 dekat	 ibunya,	 ya,	
seperti	 anak	 yang	 disapih	 jiwaku	 dalam	 diriku.	
(Mazmur	131:1,	2)	
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1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
13	 Inilah	 kirbat-kirbat	 anggur,	 yang	 masih	 baru	 ketika	 kami	 mengisinya,	
tetapi	 lihatlah,	 telah	 robek;	 dan	 inilah	 pakaian	 dan	 kasut	 kami,	 semuanya	
telah	 buruk-buruk	 karena	perjalanan	 yang	 sangat	 jauh	 itu."	 14	 Lalu	 orang-
orang	 Israel	 mengambil	 bekal	 orang-orang	 itu,	 tetapi	 tidak	 meminta	
keputusan	 TUHAN.	 15	 Maka	 Yosua	 mengadakan	 persahabatan	 dengan	
mereka	dan	mengikat	perjanjian	dengan	mereka,	bahwa	ia	akan	membiarkan	
mereka	hidup;	dan	para	pemimpin	umat	itu	bersumpah	kepada	mereka.	16	
Tetapi	 setelah	 lewat	 tiga	 hari,	 sesudah	 orang	 Israel	 mengikat	 perjanjian	
dengan	 orang-orang	 itu,	 terdengarlah	 oleh	mereka,	 bahwa	 orang-orang	 itu	
tinggal	dekat	mereka,	bahkan	diam	di	tengah-tengah	mereka.		
(Yosua	9:13-16)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Keputusan	 yang	 selaras	 dengan	 keputusan	 Tuhan	 merupakan	 keputusan	
yang	 terbaik	 yang	 dapat	 dibuat	 oleh	 manusia.	 Pada	 umumnya	 orang	
membuat	 keputusan	 dengan	 menimbang	 informasi	 yang	 ia	 peroleh	 serta	
nasihat	 orang	 lain	 yang	 ia	 dapatkan.	 Bahkan	 kadang-kadang	 keputusan	
tersebut	ia	buat	hanya	dengan	mengandalkan	nalurinya	saja.	Semua	itu	tidak	
selalu	 salah,	 namun	 juga	 tidak	 selalu	 tepat.	 Keputusan	 yang	 terbaik	 adalah	
bila	 hal	 itu	 didasarkan	 pada	 keputusan	 Tuhan.	 Sebab	 bila	 kemampuan	
manusia	 dalam	 menimbang	 sangat	 terbatas,	 pengamatan	 mereka	 dapat	
keliru,	 dan	 nasihat	 orang	 lain	 apalagi	 naluri	 manusiawi	 bisa	 salah,	 maka	
tidak	demikian	halnya	dengan	keputusan	Tuhan.	Keputusan-Nya	selalu	tepat	
karena	Ia	mahatahu	dan	tidak	ada	yang	tersembunyi	dari	mata-Nya.		
	
Pentingnya	 untuk	menjadikan	 keputusan	 Tuhan	 sebagai	 acuan	 ini	 nampak	
melalui	 kekeliruan	 Yosua	 dalam	 membuat	 keputusan	 tentang	 penduduk	
Gibeon	 seperti	 yang	 dicatat	 di	 dalam	 Yosua	 9.	 Ia	 memutuskan	 untuk	
mengikat	 persahabatan	 dengan	 orang-orang	 Gibeon	 hanya	 berdasarkan	
pengamatannya	 terhadap	 perbekalan	 yang	 mereka	 bawa,	 dan	 tanpa	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Pergilah,	 pandanglah	 pekerjaan	 TUHAN,	 yang	
mengadakan	pemusnahan	di	bumi.	(Mazmur	46:9)	

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

BACAAN	ALKITAB	
10	 Tidak	 dilakukan-Nya	 kepada	 kita	 setimpal	 dengan	 dosa	 kita,	 dan	 tidak	
dibalas-Nya	 kepada	 kita	 setimpal	 dengan	 kesalahan	 kita,	 11	 tetapi	 setinggi	
langit	 di	 atas	 bumi,	 demikian	 besarnya	 kasih	 setia-Nya	 atas	 orang-orang	
yang	 takut	 akan	 Dia;	 12	 sejauh	 timur	 dari	 barat,	 demikian	 dijauhkan-Nya	
dari	pada	kita	pelanggaran	kita.	(Mazmur	103:10-12)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 kasih	 setia-Mu	 sungguh	besar	 bagi	 diriku.	Di	 dalam	kemurahan-Mu	
itu	Engkau	 bersedia	mengampuni	 segala	 dosa	 dan	 kesalahanku	 serta	 tidak	
membalasnya	 setimpal	 dengan	 perbuatanku.	 Di	 dalam	 kekurangan	 dan	
ketidaksempurnaanku	 Engkau	 tetap	 bersedia	 menyertai,	 menuntun	 dan	
memberkati	diriku.	Aku	menyadari	bahwa	hidupku	ini	semata-mata	karena	
anugerah-Mu.	 Di	 dalam	 anugerah	 yang	 besar	 itu	 Engkau	 menghapuskan	
masa	 laluku	 yang	 kelam	 dan	 membentangkan	 hari	 depan	 yang	 baru	 bagi	
hidupku.		
	
Ajarlah	aku,	ya	Tuhan,	agar	 tidak	menyia-nyiakan	anugerah-Mu	yang	mulia	
itu.	 Namun	 dengan	 pertolongan-Mu	 mampukan	 aku	 untuk	 mengisi	 waktu	
yang	 Engkau	 berikan	 dengan	 pikiran	 dan	 perbuatan	 yang	 menyenangkan	
hati-Mu.	 Tolonglah	 diriku	 agar	 sanggup	mengisi	 kesempatan	 yang	 Engkau	
berikan	dengan	kehidupan	yang	bermanfaat	bagi	diriku	maupun	sesamaku,	
dan	 terlebih	 lagi	memuliakan	 nama-Mu.	 Oleh	 sebab	 itu	 tolonglah	 aku	 agar	
dapat	 menjadi	 terang	 bagi	 orang-orang	 yang	 ada	 di	 sekitarku	 sehingga	
mereka	 dapat	 mengenal	 kasih	 dan	 kebenaran-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	
Kristus,	Tuhan	dan	Juruselamatku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

13	APRIL	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

"Dalam	 jemaah	 pujilah	 Allah,	 yakni	 TUHAN,	 hai	
kamu	yang	berasal	dari	sumber	Israel!"		
(Mazmur	68:27)	
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2

memohon	 keputusan	 Tuhan.	 Sebagai	 akibat	 Yosua	 tertipu	 karena	
mempercayai	 pengakuan	 orang-orang	 Gibeon	 bahwa	 mereka	 berasal	 dari	
daerah	 yang	 jauh.	 Padahal	 sebenarnya	 mereka	 tinggal	 di	 wilayah	 Kanaan	
yang	 penduduknya	 seharusnya	 ditumpas.	 Hal	 ini	 mengajar	 kita	 bahwa	 di	
setiap	keputusan	yang	penting	kita	perlu	memohon	tuntunan	Tuhan	agar	Ia	
menunjukkan	 keputusan-Nya.	 Hanya	 dengan	 demikianlah	 maka	 terdapat	
jaminan	bahwa	keputusan	 yang	kita	buat	akan	merupakan	keputusan	yang	
terbaik.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Mengapa	 Anda	 perlu	 mengetahui	 keputusan-keputusan	 Tuhan	 bagi	 diri	
Anda?	Bagaimana	Anda	dapat	mengetahui	keputusan-keputusan	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	sorgawi,	Engkau	adalah	pribadi	yang	mahatahu	dan	 tidak	ada	apapun	
yang	 tersembunyi	 dari	 pengetahuan-Mu.	 Engkau	 mengetahui	 isi	 hati	
manusia	 dan	 tidak	 ada	 seorangpun	 manusia	 yang	 dapat	 menipu	 diri-Mu.	
Oleh	 karena	 itu	 aku	 menyadari	 bahwa	 diriku	 memerlukan	 tuntunan-Mu,	
supaya	 dengan	 demikian	 aku	 tidak	 keliru	 di	 dalam	 mengambil	 keputusan	
dan	di	 dalam	melakukan	 tindakan.	Aku	berterima	kasih	 kepada-Mu	karena	
Engkau	 bersedia	 untuk	 mengungkapkan	 isi	 hati-Mu	 melalui	 firman-Mu.	
Engkau	 juga	 bersedia	 menuntun	 diriku	 dengan	 Roh	 Kudus-Mu	 agar	 aku	
senantiasa	berjalan	di	dalam	kehendak-Mu.		
	
Ya	 Allah,	 aku	mengucap	 syukur	 kepada-Mu	 untuk	 anugerah	 dan	 kebaikan-
kebaikan-Mu	yang	telah	kualami	di	sepanjang	hari	ini.	Tidak	pernah	Engkau	
merancangkan	 hal	 yang	 buruk	 terhadap	 diriku.	 Sebaliknya	 semua	 yang	
Engkau	kerjakan	selalu	membawa	kebaikan	bagi	hidupku.	Kalaupun	Engkau	
menuntun	diriku	untuk	melewati	pengalaman	yang	tidak	seperti	kuinginkan,	
aku	 percaya	 bahwa	 di	 dalam	 semuanya	 itu	 Engkau	memiliki	maksud	 yang	
baik	 bagi	 diriku.	 Oleh	 sebab	 itu,	 aku	 menyerahkan	 hidupku	 dan	 masa	
depanku	ke	dalam	tangan-Mu.	Genapilah	kehendak-Mu	di	dalam	hidupku.	Di	
dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Gembala	yang	menuntun	hidupku,	aku	
menaikan	doaku.	Amin.	
	

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

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

2

ke	 rumah	 ayahnya.	 Namun	 tidak	 berhenti	 sampai	 pada	 keputusan	 saja,	
seperti	kata	Yesus	maka	“bangkitlah	ia	dan	pergi	kepada	bapanya.”	Langkah	
inilah	 yang	 membuka	 pintu	 pemulihan	 bagi	 dirinya.	 Dengan	 kata	 lain,	 kita	
tidak	 akan	mengalami	 perubahan	 hanya	 karena	 telah	 membuat	 keputusan	
saja,	namun	kita	harus	bertindak	untuk	mewujudkannya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 keputusan	 tentang	 perubahan	 masa	 depan	 yang	 lebih	 baik	 yang	
pernah	Anda	buat	namun	belum	Anda	laksanakan?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 acapkali	 aku	 menyesali	 kesalahan-kesalahan	 yang	 telah	 kulakukan,	
dan	 memutuskan	 untuk	 hidup	 di	 dalam	 kehidupan	 yang	 sesuai	 dengan	
kehendak-Mu.	Namun	keputusan-keputusan	yang	kubuat	tersebut	tidak	juga	
kunjung	 terwujud.	 Aku	 sering	 menunda-nunda	 di	 dalam	 bertindak	 untuk	
mewujudkannya.	 Aku	 memohon	 pertolongan	 Roh-Mu	 agar	 aku	 tidak	
berdiam	 diri	 namun	 melangkah	 untuk	 mewujudkan	 keputusan	 dan	
rencanaku	itu.	Sehingga	oleh	anugerah	dan	campur	tangan-Mu	aku	menapaki	
babak-babak	 yang	 baru	 di	 dalam	 hidupku,	 yaitu	 lembaran	 yang	 sesuai	
dengan	kehendak-Mu	dan	memuliakan	nama-Mu.		
	
Pagi	 hari	 ini	 dengan	 merendahkan	 diri	 di	 hadapan-Mu	 aku	 datang	
menghadap	 takhta	 anugerah-Mu.	 Aku	 sangat	menyadari	 akan	 keterbatasan	
diriku,	 oleh	 sebab	 itu	 aku	 sangat	 mengharapkan	 kemurahan-Mu	 bagi	
hidupku.	Tuntunlah	diriku	di	jalan-jalan-Mu	yang	benar,	sebab	Engkau	tidak	
pernah	 tersesat	dan	 tak	pernah	menyesatkan	orang	yang	berharap	kepada-
Mu.	Jangan	biarkan	aku	terjerumus	ke	dalam	pencobaan	dan	lindungilah	aku	
daripada	yang	jahat.	Berkatilah	semua	yang	kukerjakan	pada	hari	ini	dengan	
keberhasilan,	dan	jadikanlah	diriku	saluran	kasih-Mu	bagi	orang-orang	yang	
ada	 di	 sekitarku.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 dan	 Juruselamatku,	
aku	berdoa.	Amin.	
	

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

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Lukas	15	 ¢ 	Mazmur	103	 ¢ 	Yosua	17-18	
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10	APRIL	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
18	 Lalu	 katanya:	 Inilah	 yang	 akan	 aku	 perbuat;	 aku	 akan	 merombak	
lumbung-lumbungku	 dan	 aku	 akan	 mendirikan	 yang	 lebih	 besar	 dan	 aku	
akan	 menyimpan	 di	 dalamnya	 segala	 gandum	 dan	 barang-barangku.	 19	
Sesudah	 itu	 aku	 akan	 berkata	 kepada	 jiwaku:	 Jiwaku,	 ada	 padamu	 banyak	
barang,	 tertimbun	 untuk	 bertahun-tahun	 lamanya;	 beristirahatlah,	
makanlah,	 minumlah	 dan	 bersenang-senanglah!	 20	 Tetapi	 firman	 Allah	
kepadanya:	 Hai	 engkau	 orang	 bodoh,	 pada	 malam	 ini	 juga	 jiwamu	 akan	
diambil	 dari	 padamu,	 dan	 apa	 yang	 telah	 kausediakan,	 untuk	 siapakah	 itu	
nanti?	21	Demikianlah	jadinya	dengan	orang	yang	mengumpulkan	harta	bagi	
dirinya	sendiri,	jikalau	ia	tidak	kaya	di	hadapan	Allah.”	(Lukas	12:18-21)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Orang	 yang	 kaya	 di	 mata	 manusia,	 namun	 bila	 ia	 hanya	 memikirkan	
kepentingan	 dirinya	 sendiri	maka	 ia	 adalah	 orang	 yang	miskin	 di	 hadapan	
Allah.	 Sebab	 berbeda	 dengan	 cara	 pandang	 manusia,	 Allah	 mengukur	
kekayaan	 seseorang	 bukan	 dari	 jumlah	 harta	 yang	 ia	 miliki	 namun	 dari	
keluasan	 hati	 yang	 bersangkutan.	 Semakin	 egois	 sikap	 seseorang,	
seberapapun	 jumlah	harta	 yang	 ia	miliki,	 sesungguhnya	 semakin	miskinlah	
yang	 bersangkutan	 di	 mata	 Tuhan.	 Sebab	 sikap	 egois	 itu	 menunjukkan	
sempitnya	 hati	 orang	 tersebut.	 Sebaliknya	 walaupun	 seseorang	 dipandang	
miskin	 oleh	 orang	 lain,	 namun	 bila	 ia	 tidak	 hidup	 hanya	 memikirkan	
kepentingan	 dirinya	 sendiri	maka	di	mata	 Allah	 yang	bersangkutan	 adalah	
orang	yang	kaya	raya.	
	
Yesus	 mengajar	 para	 murid-Nya	 tentang	 dampak	 negatif	 dari	 sikap	

PENGANTAR	IBADAH	

1	 Kepada-Mu	 aku	 melayangkan	 mataku,	 ya	
Engkau	 yang	 bersemayam	 di	 sorga.	 2	 Lihat,	
seperti	 mata	 para	 hamba	 laki-laki	 memandang	
kepada	 tangan	 tuannya,	 seperti	 mata	 hamba	
perempuan	 memandang	 kepada	 tangan	
nyonyanya,	 demikianlah	 mata	 kita	 memandang	
kepada	TUHAN,	Allah	kita,	sampai	Ia	mengasihani	
kita.	(Mazmur	123:1,	2)	

13	APRIL	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
17	Lalu	ia	menyadari	keadaannya,	katanya:	Betapa	banyaknya	orang	upahan	
bapaku	 yang	 berlimpah-limpah	 makanannya,	 tetapi	 aku	 di	 sini	 mati	
kelaparan.	 18	 Aku	 akan	 bangkit	 dan	 pergi	 kepada	 bapaku	 dan	 berkata	
kepadanya:	Bapa,	 aku	 telah	 berdosa	 terhadap	 sorga	dan	 terhadap	bapa,	 19	
aku	 tidak	 layak	 lagi	 disebutkan	 anak	 bapa;	 jadikanlah	 aku	 sebagai	 salah	
seorang	 upahan	 bapa.	 20	 Maka	 bangkitlah	 ia	 dan	 pergi	 kepada	 bapanya.	
Ketika	ia	masih	jauh,	ayahnya	telah	melihatnya,	lalu	tergeraklah	hatinya	oleh	
belas	 kasihan.	 Ayahnya	 itu	 berlari	 mendapatkan	 dia	 lalu	 merangkul	 dan	
mencium	dia.	(Lukas	15:17-20)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Keputusan	untuk	memperbaiki	diri	hanya	akan	berguna	apabila	diwujudkan	
dalam	 tindakan	 yang	 sesuai	 dengan	 keputusan	 tersebut.	 Menjelang	
pergantian	 tahun	banyak	 orang	 yang	melakukan	evaluasi	 tentang	hidupnya	
di	 sepanjang	 tahun	 yang	 hampir	 berakhir.	 Ada	 orang	 yang	 menyesal	
terhadap	 kesalahan	 yang	 telah	 dilakukannya	 dan	 kemudian	 membuat	
keputusan	 untuk	 memperbaiki	 diri.	 Namun	 semua	 itu	 tidaklah	 berguna	
kecuali	 orang	 tadi	 benar-benar	 bertindak	 untuk	 mewujudkan	 keputusan	
yang	telah	ia	buat	tersebut.	Sebab	bila	tidak	demikian	maka	kesalahan	yang	
sama	 akan	 kembali	 ia	 lakukan	 di	 tahun	 berikutnya,	 bahkan	 akan	 terus	
berulang	sampai	kepada	akhir	hayatnya.	
	
Yesus	 mengemukakan	 pentingnya	 tindakan	 untuk	 mewujudkan	 keputusan	
ini	 seperti	 yang	 dicatat	 di	 dalam	 Lukas	 15.	 Di	 situ	 ditulis	 Ia	 mengisahkan	
tentang	seorang	anak	yang	meninggalkan	ayahnya,	menghambur-hamburkan	
warisannya	 sehingga	 jatuh	 melarat	 dan	 hidup	 sengsara	 sebagai	 seorang	
penjaga	 babi.	 Di	 dalam	 jurang	 yang	 kelam	 dalam	 hidupnya	 anak	 itu	
menyadari	 dan	menyesali	 kesalahannya.	Lalu	 ia	memutuskan	untuk	pulang	

PENGANTAR	IBADAH	

12	 Megahkanlah	 TUHAN,	 hai	 Yerusalem,	 pujilah	
Allahmu,	 hai	 Sion!	 13	 Sebab	 Ia	 meneguhkan	
palang	 pintu	 gerbangmu,	 dan	 memberkati	 anak-
anakmu	di	antaramu.	(Mazmur	147:12,	13)	
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2

mementingkan	 diri	 sendiri	 ini.	 Seperti	 yang	 dicatat	 di	 dalam	 Lukas	 12,	 Ia	
bercerita	 tentang	 seorang	 yang	 kaya	 raya	 namun	 bersifat	 tamak	 sehingga	
mengumpulkan	 harta	 hanya	 untuk	 ia	 nikmati	 sendiri.	 Tentang	 orang	
tersebut	 Yesus	 berkata	 bahwa	 yang	 bersangkutan	 hanya	 “mengumpulkan	
harta	 bagi	 dirinya	 sendiri.”	 Artinya	 ia	 hidup	 dengan	 sikap	 yang	 egois	 dan	
tidak	mempedulikan	orang	lain.	Selanjutnya	Yesus	berkata	bahwa	walaupun	
orang	 tersebut	 memiliki	 banyak	 harta	 namun	 “ia	 tidak	 kaya	 di	 hadapan	
Allah.”	 Berarti	 walalupun	 seseorang	 adalah	 pribadi	 yang	 kaya	 di	 mata	
manusia,	 namun	 bila	 ia	 hanya	 mementingkan	 dirinya	 sendiri	 maka	
sesungguhnya	 yang	 bersangkutan	 adalah	 orang	 yang	 miskin	 di	 hadapan	
Allah.		
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Menurut	 Anda,	 manakah	 yang	 lebih	 penting	 di	 antara	 kaya	 di	 hadapan	
manusia	dengan	kaya	di	hadapan	Allah?	Mengapa	begitu?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Bapa	 sorgawi,	 Engkau	 adalah	 pribadi	 yang	mahakaya	 bukan	 hanya	 karena	
Engkaulah	yang	memiliki	seluruh	alam	semesta	namun	 juga	karena	Engkau	
adalah	pribadi	yang	maha	pengasih	dan	penyayang.	Di	dalam	kasih	sayang-
Mu	 itu	 Engkau	 telah	 melakukan	 pengorbanan	 yang	 terbesar	 di	 sepanjang	
sejarah,	yaitu	dengan	mengaruniakan	Yesus	Kristus,	Putra-Mu	yang	tunggal,	
bagi	 keselamatan	 manusia	 yang	 berdosa.	 Aku	 sungguh	 bersyukur	 untuk	
anugerah-Mu	yang	sangat	besar	itu.	Sebab	melalui	pengorbanan-Mu	tersebut	
aku	 yang	 seharusnya	 binasa	 di	 dalam	 dosa-dosaku	 memperoleh	
pengampunan	dan	kehidupan	yang	baru.	
	
Tuhan,	 ajarlah	 diriku	 untuk	meneladani	 diri-Mu,	 yaitu	 dengan	 hidup	 tidak	
mementingkan	diri	 sendiri	 namun	menjadi	 berkat	 bagi	 sesamaku	manusia.	
Sehingga	dengan	demikian	hidupku	menjadi	kaya	di	pemandangan-Mu,	dan	
memuliakan	 nama-Mu.	 Tuntunlah	 diriku	 dengan	 Roh-Mu	 supaya	 setiap	
langkah	 kehidupan	 yang	 kuambil	 berkenan	 kepada-Mu.	 Berkatilah	 semua	
yang	 kukerjakan	 pada	 hari	 ini	 dengan	 keberhasilan.	 Bekerjalah	 di	 dalam	
hidupku	 senantiasa	 dan	 bentuklah	 hatiku	 agar	 semakin	 menjadi	 serupa	
dengan	hati-Mu.	Di	dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhan	dan	Juruselamatku,	aku	
berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Lukas	12	 ¢ 	Mazmur	100	 ¢ 	Yosua	11-12	

2

tangan,	 bersikap	 pasif	 atau	 menerima	 nasib.	 Namun	 dengan	 bersandarkan	
pada	anugerah	Allah	Kaleb,	di	usianya	yang	lanjut,	bersedia	berjuang	untuk	
menaklukkan	 orang-orang	 Enak	 yang	 berperawakan	 tinggi	 besar.	 Allah	
menghargai	 perjuangan	 Kaleb	 dalam	 imannya	 kepada	 anugerah	 Allah	 ini,	
yaitu	dengan	memberikan	kepercayaan	yang	lebih	besar	kepadanya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sebaliknya	 dari	 hidup	 menerima	 nasib	 apakah	 yang	 seharusnya	 menjadi	
sikap	seorang	pengikut	Kristus?	Mengapa	demikian?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 bersyukur	 untuk	 semua	 berkat	 yang	 telah	 aku	 terima	 di	 dalam	
anugerah-Mu.	 Dengan	 bersandar	 kepada	 anugerah-Mu	 itu	 aku	 berjuang	 di	
dalam	 iman	 untuk	 meraih	 penggenapan	 dari	 janji-janji-Mu.	 Aku	 tidak	 akan	
menyerahkan	masa	depanku	kepada	nasib,	namun	kepada	kehendak-Mu	yang	
indah	 bagi	 diriku.	 Oleh	 sebab	 itu	 seberapa	 besarpun	 tantangan	 yang	 harus	
kuhadapi	 di	 dalam	 hidupku	 aku	 percaya	 bahwa	 pengharapanku	 kepada-Mu	
tidak	 akan	 sia-sia.	 Engkau	 memberikan	 kemenangan	 kepadaku	 atas	 semua	
tantangan	yang	kuhadapi.	Bersama	dengan-Mu	aku	akan	melakukan	perkara-
perkara	yang	besar	demi	kehormatan	dan	kemuliaan-Mu.	
	
Ya	Tuhan,	aku	berterima	kasih	untuk	penyertaan-Mu	atas	diriku	di	sepanjang	
hari	 ini.	 Engkau	memampukan	diriku	untuk	mengerjakan	 semua	 tugas	 dan	
tanggung	jawabku.	Aku	percaya	semua	yang	kuupayakan	pada	hari	ini	tidak	
akan	 sia-sia	 karena	 Engkau	 turut	 bekerja	 di	 dalam	 segala	 hal	 untuk	
mendatangkan	 kebaikan	 bagi	 diriku.	 Oleh	 sebab	 itu	 di	 tengah	 masa	 yang	
sukarpun	aku	tidak	mau	hidup	di	dalam	kekuatiran,	namun	tetap	berjalan	di	
dalam	 iman	 kepada-Mu.	 Aku	 percaya	 di	 dalam	 segala	 keadaan	 tangan-Mu	
bekerja	 untuk	membentuk	 hidupku	 agar	 semakin	 selaras	 dengan	 rencana-
Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhanku	 yang	mulia,	 aku	menyerahkan	
hidup	dan	doaku.	Amin.	
	

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

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

BACAAN	ALKITAB	
4	Masuklah	melalui	 pintu	 gerbang-Nya	 dengan	 nyanyian	 syukur,	 ke	 dalam	
pelataran-Nya	 dengan	 puji-pujian,	 bersyukurlah	 kepada-Nya	 dan	 pujilah	
nama-Nya!	5	Sebab	TUHAN	itu	baik,	kasih	setia-Nya	untuk	selama-lamanya,	
dan	kesetiaan-Nya	tetap	turun-temurun.	(Mazmur	100:4,	5)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	aku	menaikkan	ucapan	syukurku	kepada-Mu	oleh	karena	kasih	setia-
Mu	tetap	untuk	selama-lamanya.	Di	dalam	kasih	setia-Mu	itu	Engkau	selalu	
menyertai	hidupku	dan	 tidak	pernah	meninggalkan	diriku.	Di	dalam	segala	
keadaan,	 baik	 di	 masa	 yang	 mudah	 ataupun	 sukar,	 Engkau	 tetap	 bersama	
dengan	 diriku,	menuntun	 langkahku	 dan	menjaga	 hidupku.	 Oleh	 sebab	 itu	
aku	 tidak	 takut	 untuk	 menjalani	 hidup	 ini,	 sebab	 kasih	 dan	 kuasa-Mu	 itu	
yang	 menghibur	 hatiku.	 Aku	 yakin	 Engkau	 telah	 merencanakan	 hal	 yang	
indah	bagi	hidupku.		
	
Siang	 hari	 ini	 aku	 datang	 ke	 hadapan-Mu,	 ya	 Tuhan,	 dengan	 membawa	
seluruh	hidupku.	Aku	menyerahkan	semua	tugas	yang	harus	kukerjakan	ke	
dalam	tangan	pertolongan-Mu.	Sanggupkanlah	diriku	untuk	mengerjakannya	
secara	 maksimal.	 Mampukan	 diriku	 untuk	 membuat	 keputusan-keputusan	
yang	 benar	 dan	 yang	 menyenangkan	 hati-Mu.	 Pakailah	 hidupku	 untuk	
menjadi	 berkat	 bagi	 orang-orang	 yang	 ada	 di	 sekitarku	 sehingga	 dengan	
demikian	 nama-Mu	 dimuliakan	 melalui	 hidupku.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	
Kristus,	Tuhanku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

10	APRIL	
IBADAH	SIANG	
Pk.12:00-14:00	

PENGANTAR	IBADAH	

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

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

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
1	 Bagian	 yang	 diundikan	 kepada	 suku	 bani	 Yehuda	 menurut	 kaum-kaum	
mereka	adalah	sampai	ke	batas	tanah	Edom,	sampai	ke	padang	gurun	Zin	ke	
selatan,	di	ujung	selatan.	13	Tetapi	kepada	Kaleb	bin	Yefune	diberikan	Yosua	
sebagian	di	 tengah-tengah	bani	 Yehuda	 itu,	yakni	Kiryat-Arba,	 seperti	 yang	
dititahkan	TUHAN	kepadanya;	Arba	ialah	bapa	Enak.	Itulah	Hebron.	14	Dan	
Kaleb	 menghalau	 dari	 sana	 ketiga	 orang	 Enak,	 yakni	 Sesai,	 Ahiman	 dan	
Talmai,	anak-anak	Enak.	(Yosua	15:1,	13-14)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Hidup	 ini	 adalah	 karena	 anugerah,	 dan	 Tuhan	 menghargai	 orang	 yang	
sungguh-sungguh	 bersandar	 kepada	 anugerah-Nya.	 Tidak	 dapat	 dipungkiri	
bahwa	 semua	 kebaikan	 Tuhan	 yang	 kita	 alami	 di	 dalam	 hidup	 kita	 adalah	
semata-mata	 karena	 anugerah-Nya.	 Kita	 mengalaminya	 bukan	 karena	 kita	
baik	 atau	 karena	 kita	 berbuat	 baik.	 Hanya	 saja	 bukan	 berarti	 dengan	
demikian	 maka	 kita	 tidak	 boleh	 bersikap	 pasif	 alias	 menerima	 nasib	 saja.	
Justru	sebaliknya,	dengan	bersandarkan	kepada	anugerah	Tuhan	kita	harus	
berjuang	untuk	meraih	penggenapan	dari	 janji-janji-Nya.	Tuhan	menghargai	
sikap	itu	dengan	memberi	kepercayaan	yang	lebih	besar	kepada	orang	yang	
percaya	 kepada-Nya	 tersebut.	 Sebab	 kerelaan	 untuk	 berjuang	 tadi	
merupakan	wujud	dari	iman	terhadap	anugerah-Nya.		
	
Penghargaan	 tersebutlah	 yang	 Ia	 berikan	 kepada	 Kaleb	 sebagaimana	 yang	
dicatat	di	dalam	Yosua	15.	Kepada	segenap	suku	Yehuda	Tuhan	memberikan	
wilayah	 yang	 telah	 Ia	 tentukan	 berdasarkan	 anugerah-Nya.	 Namun	 kepada	
Kaleb,	yang	juga	adalah	seorang	dari	suku	Yehuda,	Allah	memberikan	daerah	
yang	 khusus	 di	 dalam	 wilayah	 suku	 Yehuda,	 yaitu	 daerah	 Kiryat-Arba.	
Pemberian	 yang	 khusus	 ini	 adalah	 karena	 Kaleb	 tidak	 duduk	 berpangku	

PENGANTAR	IBADAH	

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



	
14	

	
	 	
	

	
23	

	
	 	
	

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

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
Seperti	 yang	 diperintahkan	 TUHAN	 kepada	 Musa,	 hamba-Nya	 itu,	
demikianlah	diperintahkan	Musa	kepada	Yosua	dan	seperti	itulah	dilakukan	
Yosua:	tidak	ada	sesuatu	yang	diabaikannya	dari	segala	yang	diperintahkan	
TUHAN	kepada	Musa.	(Yosua	11:15)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Ketaatan	menuntut	kepatuhan	yang	sepenuhnya,	sehingga	sikap	separuh	taat	
adalah	 sama	 dengan	 sikap	 tidak	 taat.	 Apabila	 orang	 hanya	 menaati	
ketetapan-ketetapan	 yang	 ia	 sukai	 saja,	 dan	 mengesampingkan	 yang	 lain,	
maka	sesungguhnya	ia	telah	bersikap	tidak	taat.	Hal	ini	sama	seperti	seorang	
bawahan	 yang	menerima	 tiga	 tugas	 dari	 atasannya.	 Bila	 ia	 dengan	 sengaja	
hanya	melaksanakan	 dua	 dari	 antara	 tiga	 tugas	 tersebut	maka	 sebenarnya	
yang	bersangkutan	 telah	bersikap	 tidak	 taat	 terhadap	 tugas	yang	diberikan	
kepadanya.	 Tentu	 sikapnya	 ini	 tidak	 akan	 memperoleh	 pujian	 dari	
atasannya.	 Sebab	 kepatuhan	 yang	 penuh	 merupakan	 wujud	 dari	 sikap	
ketaatan	di	dalam	diri	seseorang.		
	
Kepatuhan	 seperti	 itulah	 yang	 ditunjukkan	 oleh	 Musa	 maupun	 Yosua	
sebagaimana	 yang	 dicatat	 di	 dalam	 Yosua	 11.	 Di	 situ	 ditulis	 bahwa	 Musa	
menyampaikan	 seluruh	 perintah	 Allah	 yang	 ia	 terima	 kepada	 Yosua	 tanpa	
satupun	 yang	 ia	 lewatkan.	 Demikian	 juga	 dengan	 Yosua.	 Ia	 tidak	
mengabaikan	satupun	perintah	Allah	 yang	 ia	 terima	dari	Musa,	yaitu	untuk	
menaklukkan	 kerajaan-kerajaan	 di	 wilayah	 Kanaan.	 Walaupun	 ketaatan	
tersebut	 mengandung	 konsekuensi	 yaitu	 perjuangan	 yang	 tidak	 mudah,	
namun	Yosua	mematuhi	seluruh	firman	Tuhan	itu	tanpa	terkecuali.	Tidaklah	
mengherankan	 apabila	 Musa	 dan	 Yosua	 dicatat	 sebagai	 teladan	 iman	 bagi	
para	 pengikut	 Kristus.	 Kepatuhan	mereka	 yang	 sepenuhnya	 kepada	 firman	
Allah	mendatangkan	penghargaan	Tuhan	atas	diri	mereka.	
	
	

PENGANTAR	IBADAH	

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

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

BACAAN	ALKITAB	
2	 TUHAN,	 dengarkanlah	 doaku,	 dan	 biarlah	 teriakku	 minta	 tolong	 sampai	
kepada-Mu.	3	Janganlah	sembunyikan	wajah-Mu	terhadap	aku	pada	hari	aku	
tersesak.	 Sendengkanlah	 telinga-Mu	 kepadaku;	 pada	 hari	 aku	 berseru,	
segeralah	menjawab	aku!	14	Engkau	sendiri	akan	bangun,	akan	menyayangi	
Sion,	 sebab	 sudah	 waktunya	 untuk	 mengasihaninya,	 sudah	 tiba	 saatnya.	
(Mazmur	102:2-3,	14)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 memuji-Mu	 karena	 kasih	 setia-Mu	 bagi	 hidupku	 tidak	 pernah	
berubah.	 Engkau	 selalu	 mendengar	 doa	 dan	 permohonanku.	 Ketika	 aku	
berseru	kepada-Mu	dari	dalam	lembah	kekelaman	dan	di	tengah	kesesakan	
Engkau	selalu	menjawab	doaku.	Tidak	pernah	Engkau	berlambat-lambat	di	
dalam	mengulurkan	 tangan	untuk	menolong	diriku.	 Engkau	 selalu	 ada	dan	
menyediakan	 pertolongan	 bagi	 diriku	 tepat	 pada	 waktunya.	 Sebagai	
penolong	di	dalam	kesesakan	Engkau	sangat	terbukti.		
	
Tuhan,	 aku	 memohon	 pimpinan-Mu	 bagi	 hidupku	 di	 sepanjang	 hari	 ini.	
Berkatilah	 semua	 yang	 kulakukan	 dengan	 keberhasilan.	 Sertailah	 diriku	
senantiasa	 sehingga	 semua	 orang	 yang	 berada	 di	 sekitarku	 dapat	 melihat	
perbedaan	 antara	 orang	 yang	 mengandalkan	 Engkau	 dengan	mereka	 yang	
bersandar	 kepada	 kemampuan	 dirinya	 sendiri.	 Karena	 sesungguhnya	
Engkau	mengasihani	 umat-Mu	dan	 tidak	 akan	pernah	membiarkan	mereka	
berjuang	seorang	diri	dalam	hidup	mereka.	Kepada-Mu	aku	berharap,	dan	di	
dalam	nama	Yesus	Kristus,	Tuhanku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Carilah	TUHAN	dan	kekuatan-Nya,	 carilah	wajah-
Nya	selalu!	(Mazmur	105:4)	
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PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	 yang	 menghalangi	 Anda	 untuk	 menaati	 firman	 Tuhan	 secara	
seutuhnya?	Apakah	 yang	perlu	Anda	 lakukan	untuk	mengatasi	penghalang-
penghalang	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 Engkau	 tidak	meminta	 apapun	 dari	 diriku	 selain	menghormati	 dan	
mengasihi	 diri-Mu,	 serta	 menaati	 kehendak-Mu	 dengan	 segenap	 hati	 dan	
jiwaku.	 Aku	 menyadari	 bahwa	 cara	 hidupku	 yang	 lama	 serta	 kelemahan	
imanku	telah	menghalangi	diriku	untuk	hidup	mematuhi	seluruh	firman-Mu.	
Acapkali	 aku	 hanya	 menaati	 perintah-perintah-Mu	 yang	 sesuai	 dengan	
keinginanku	 dan	 mengabaikan	 yang	 lainnya.	 Oleh	 sebab	 itu,	 Tuhan,	
baharuilah	hatiku	dengan	Roh-Mu	dan	teguhkanlah	imanku.	Supaya	dengan	
demikian	 aku	 tidak	 lagi	 hidup	 di	 dalam	 kesia-siaan,	 namun	 hidup	 untuk	
menyenangkan	hati-Mu.		
	
Aku	bersyukur	untuk	kasih	setia-Mu	yang	telah	kualami	di	sepanjang	hari	ini.	
Dengan	 penuh	 kasih	 Engkau	 telah	 menuntun	 diriku	 untuk	 hidup	 di	 jalan-
jalan-Mu.	 Dengan	 setia	 Engkau	 telah	 menyertai	 diriku	 di	 setiap	 keadaan	
sehingga	 damai	 sejahtera-Mu	 berlimpah-limpah	 di	 dalam	 hatiku.	 Aku	
berterima	kasih	untuk	anugerah-Mu	yang	sangat	besar	yang	telah	kualami	di	
dalam	pengorbanan-Mu.	Melaluinya	Engkau	menghapuskan	masa	laluku	dan	
membentangkan	kehidupan	 yang	baru.	Kembali	aku	menyerahkan	hidupku	
dan	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).		
	
	

2

membayar	harga,	yaitu	harus	meninggalkan	seluruh	kehidupan	mereka	yang	
lama.	 Harga	 ini	 Yesus	 istilahkan	 sebagai	 “melepaskan	 dirinya	 dari	 segala	
miliknya.”	 Dengan	 berkata	 demikian	 Yesus	 menegaskan	 bahwa	 untuk	
menjadi	murid-Nya	 orang	harus	 rela	membayar	 harga,	 yaitu	 seluruh	hidup	
yang	bersangkutan.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Sudahkah	 Anda	 sungguh-sungguh	menjadi	 seorang	murid	 Kristus?	 Apakah	
alasan	dari	jawaban	Anda	tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 bersyukur	 untuk	 anugerah-Mu	 yang	 telah	 Engkau	 wujudkan	
dalam	 pengorbanan-Mu	 di	 kayu	 salib	 demi	 menyelamatkan	 diriku.	Melalui	
pengorbaann-Mu	 itu	 Engkau	 telah	 membuka	 lembaran	 yang	 baru	 bagi	
hidupku.	Aku	sadar	bahwa	Engkau	menyelamatkan	diriku	bukan	hanya	agar	
aku	 luput	dari	 hukuman	dosa,	 namun	 juga	 agar	 aku	 tidak	 lagi	 hidup	untuk	
melayani	 dosa.	 Oleh	 sebab	 itu	 Engkau	 memanggil	 diriku	 untuk	 menjadi	
pengikut-Mu.	 Panggilan	 yang	 harus	 kubayar	 dengan	 menyerahkan	 seluruh	
hidupku	 ke	 dalam	 tangan-Mu,	 yaitu	 untuk	 dibentuk	 agar	 menjadi	 serupa	
dengan	diri-Mu.		
	
Ya	 Tuhan,	 tolonglah	 diriku	 agar	 aku	 senantiasa	 hidup	 di	 dalam	 ketaatan	
kepada	 tuntunan-Mu.	 Sehingga	 dengan	 demikian	 aku	 berjalan	 di	 dalam	
kehendak-Mu.	 Sertailah	 diriku	 di	 setiap	 langkah	 kehidupan	 yang	 harus	
kutempuh.	 Berilah	 kepadaku	 hikmat-Mu	 agar	 aku	 dapat	 mengambil	
keputusan-keputusan	 yang	 tepat	 dan	 yang	 menyenangkan	 hati-Mu.	
Penuhilah	 diriku	 dengan	 Roh-Mu	 senantiasa	 supaya	 aku	 mampu	 menjadi	
saksi-Mu	 di	 lingkunganku.	 Dengan	 pertolongan	 Roh	 Kudus	 aku	 akan	
memberitakan	kasih-Mu	kepada	semua	orang	yang	belum	mengenalnya,	agar	
supaya	mereka	juga	datang	kepada	diri-Mu	untuk	mengalami	anugerah-Mu.	
Di	 dalam	 nama	 yang	 indah	 dan	 ajaib,	 yaitu	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhanku	
yang	hidup,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Lukas	14	 ¢ 	Mazmur	102	 ¢ 	Yosua	15-16	
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1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
14	Tetapi	kepala	rumah	ibadat	gusar	karena	Yesus	menyembuhkan	orang	pada	
hari	Sabat,	lalu	ia	berkata	kepada	orang	banyak:	"Ada	enam	hari	untuk	bekerja.	
Karena	 itu	 datanglah	 pada	 salah	 satu	 hari	 itu	 untuk	 disembuhkan	 dan	 jangan	
pada	 hari	 Sabat."	 15	 Tetapi	 Tuhan	menjawab	 dia,	 kata-Nya:	 "Hai	 orang-orang	
munafik,	 bukankah	 setiap	 orang	 di	 antaramu	 melepaskan	 lembunya	 atau	
keledainya	 pada	 hari	 Sabat	 dari	 kandangnya	 dan	 membawanya	 ke	 tempat	
minuman?	16	Bukankah	perempuan	ini,	yang	sudah	delapan	belas	 tahun	diikat	
oleh	 Iblis,	 harus	 dilepaskan	 dari	 ikatannya	 itu,	 karena	 ia	 adalah	 keturunan	
Abraham?"	17	Dan	waktu	 Ia	berkata	demikian,	 semua	 lawan-Nya	merasa	malu	
dan	 semua	 orang	 banyak	 bersukacita	 karena	 segala	 perkara	mulia,	 yang	 telah	
dilakukan-Nya.	(Lukas	13:14-17)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Berbuat	 baik	 kepada	 orang	 yang	menderita	 adalah	 tindakan	mulia	 yang	 harus	
dilakukan	 dengan	 tanpa	 menunda-nunda	 ataupun	 dengan	 memandang	 muka.	
Memang	 belum	 tentu	 orang	 akan	memahami	maksud	 kita	 dalam	 berbuat	 baik	
kepada	sesama	kita	yang	menderita.	Namun	untuk	menolong	anak	yang	tercebur	
ke	dalam	sumur	kita	 jangan	menunggu	 sampai	semua	orang	memahami	niatan	
baik	 kita	 tersebut.	 Khususnya	 bila	 ketidakpahaman	 itu	 adalah	 karena	 orang-
orang	 tadi	 lebih	 mendahulukan	 kepentingan	 mereka	 sendiri	 dibandingkan	
penderitaan	 orang	 lain.	 Jangan	 pula	 melakukannya	 dengan	memandang	muka.	
Sebab	 semua	 orang	 yang	 menderita,	 siapapun	 yang	 bersangkutan,	 haruslah	
memperoleh	pertolongan	sebagaimana	yang	seharusnya.	
	
Tidak	 menunda-nunda	 dalam	 berbuat	 baik	 itulah	 yang	 Yesus	 lakukan,	 seperti	
yang	 dicatat	 di	 dalam	 Lukas	 13.	 Saat	 itu	 adalah	 hari	 Sabat	 dan	 Yesus	 sedang	
berada	di	dalam	rumah	sembahyang.	Di	situ	 terdapat	seorang	perempuan	yang	
sudah	delapan	belas	tahun	menderita	sakit.	Tanpa	menghiraukan	kepala	rumah	
ibadat	yang	lebih	mengutamakan	hukum	Sabat	dibandingkan	pentingnya	untuk	
menolong	 orang	 yang	 menderita,	 Yesus	 menyembuhkan	 perempuan	 tersebut.	

11	APRIL	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

PENGANTAR	IBADAH	

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

12	APRIL	
IBADAH	PAGI	
Pk.05:00-08:00		

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
28	 Sebab	 siapakah	 di	 antara	 kamu	 yang	 kalau	 mau	 mendirikan	 sebuah	
menara	tidak	duduk	dahulu	membuat	anggaran	biayanya,	kalau-kalau	cukup	
uangnya	 untuk	 menyelesaikan	 pekerjaan	 itu?	 29	 Supaya	 jikalau	 ia	 sudah	
meletakkan	 dasarnya	 dan	 tidak	 dapat	 menyelesaikannya,	 jangan-jangan	
semua	 orang	 yang	melihatnya,	mengejek	 dia,	 30	 sambil	 berkata:	 Orang	 itu	
mulai	mendirikan,	 tetapi	 ia	 tidak	 sanggup	menyelesaikannya.	 33	 Demikian	
pulalah	tiap-tiap	orang	di	antara	kamu,	yang	 tidak	melepaskan	dirinya	dari	
segala	miliknya,	tidak	dapat	menjadi	murid-Ku.	(Lukas	14:28-30,	33)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Untuk	diselamatkan	 kita	 tidak	perlu	membayar	 apapun	 juga,	 namun	 untuk	
menjadi	murid	Kristus	kita	harus	membayarnya	dengan	seluruh	hidup	kita.	
Memang	 kita	 tidak	 perlu	 membayar	 apapun	 untuk	 diselamatkan	 dari	
hukuman	dosa.	Sebab	untuk	itu	Yesus	telah	membayarnya	secara	lunas	bagi	
kita	di	kayu	salib.	Namun	untuk	menjadi	murid	Yesus	tidaklah	bersifat	cuma-
cuma.	 Sebab	 dengan	 menjadi	 murid-Nya,	 yaitu	 mengikut	 Yesus,	 kita	 tidak	
boleh	 tetap	 tinggal	 di	 dalam	 kehidupan	 kita	 yang	 lama	 dan	 yang	 sia-sia.	
Itulah	 harga	 dari	 menjadi	 murid	 Yesus.	 Kita	 harus	 menyerahkan	 seluruh	
hidup	kita	agar	diubah-Nya	menjadi	semakin	berkenan	kepada-Nya.		
	
Kerelaan	 untuk	 menanggung	 harga	 dalam	 mengikut	 Yesus	 ini	 dicatat	 di	
dalam	 Lukas	 14.	 	 Di	 situ	 ditulis	 Yesus	 tahu	 bahwa	 banyak	 orang	 ingin	
mengikut	 Dia	 namun	 mereka	 tidak	 sungguh-sungguh	 berkomitmen	 untuk	
menjadi	murid-Nya.	Tidak	sedikit	di	antara	mereka	yang	ingin	mengikut	Dia	
hanya	 karena	 mencari	 berkat	 dan	 pertolongan-Nya.	 Sehingga	 mereka	
mengikut	 Yesus	 hanya	 karena	 ingin	 menikmati	 berbagai	 kenyamanan.	 Itu	
sebabnya	 Yesus	 berkata	 bahwa	 orang	 yang	 ingin	 mengikut	 Dia	 harus	 rela	

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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2

Selanjutnya	 Yesus	 menyebut	 sikap	 kepala	 rumah	 ibadat	 itu	 sebagai	
kemunafikan.	 Sebab	 di	 masa	 itu	 pada	 umumnya	 para	 pemuka	 agama	
menjalankan	hukum	Sabat	adalah	agar	mereka	dipandang	sebagai	pribadi	yang	
saleh	oleh	orang	 lain.	Dengan	menolong	perempuan	 itu	Yesus	mengajar	bahwa	
kita	harus	berbuat	baik	kepada	sesama	dengan	tanpa	menunda-nunda	ataupun	
dengan	memandang	muka.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Menurut	 Anda,	 manakah	 yang	 menjadi	 penghalang	 terbesar	 bagi	 Anda	 untuk	
berbuat	baik	kepada	sesama,	lingkungan	Anda	atau	diri	Anda	sendiri?	Mengapa	
begitu?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan	 yang	mahabaik,	 kebaikan-Mu	membuat	 hatiku	 terpesona.	 Engkau	 yang	
mahamulia	 telah	 rela	 datang	 ke	 dunia	 dan	merendahkan	 diri	 dengan	menjadi	
seorang	 manusia.	 Di	 dalam	 keberadaan-Mu	 sebagai	 manusia	 Engkau	 rela	
menanggung	 derita	 sampai	 mati	 di	 kayu	 salib	 untuk	menyelamatkan	manusia	
yang	berdosa	seperti	diriku.	Dengan	demikian	Engkau	memerdekakan	aku	dari	
dosa	 dan	 hukuman	 dosa	 yang	 tidak	 mampu	 kuatasi	 dengan	 kemampuanku	
sendiri.	 Tolonglah	 diriku	 untuk	 mengikuti	 jejak-Mu	 itu,	 yaitu	 dalam	 tidak	
mengabaikan	 penderitaan	 sesamaku	 karena	 aku	 hidup	 mementingkan	 diri	
sendiri.	Sebaliknya	dengan	kasih,	aku	dengan	tidak	menunda-nunda	dan	dengan	
tidak	 memandang	 muka	 bersedia	 menolong	 mereka	 yang	 ada	 di	 dalam	
kesukaran.	
	
Aku	berdoa,	ya	Tuhan,	ubahlah	hatiku	agar	mencerminkan	hati-Mu	yang	penuh	
dengan	kasih	 itu.	Tolonglah	diriku	 agar	dapat	menjadi	kepanjangan	 tangan-Mu	
dalam	berbuat	baik	kepada	sesamaku,	terutama	kepada	mereka	yang	menderita.	
Tolonglah	diriku	agar	tidak	hidup	memikirkan	diri	sendiri	ataupun	terperangkap	
di	 dalam	 keinginan	 untuk	 memperoleh	 pujian	 dari	 manusia.	 Sebab	
sesungguhnya	 Engkaulah	 teladan	 dari	 kasih	 yang	 tidak	 mementingkan	 diri	
sendiri	 dan	 bagi-Mulah	 segala	 pujian	 dan	 hormat	 patut	 diberikan.	 Aku	 juga	
memohon	 agar	 Engkau	menuntun	 dan	menyertai	 diriku	 di	 sepanjang	 hari	 ini.	
Lindungilah	aku	daripada	yang	jahat	dan	berkatilah	aku	dengan	keberhasilan	di	
dalam	 semua	 hal	 yang	 aku	 kerjakan	 pada	 hari	 ini.	 Demi	 nama	 Yesus	 Kristus,	
Tuhan	yang	limpah	dengan	kasih,	aku	berdoa.	Amin.	
	

DOA	BAPA	KAMI:	Silakan	lihat	teks	di	halaman	depan.		
	

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

LEKSIONARI	untuk	hari	ini:		
¢ 	Lukas	13	 ¢ 	Mazmur	101	 ¢ 	Yosua	13-14	

2

Musa	 ia	 tidak	 bimbang.	 Sehingga	 walaupun	 usianya	 sudah	 delapan	 puluh	
lima	 tahun	 namun	 semangat	 juang	 yang	 ada	 di	 dalam	 dirinya	 tetap	 sama	
seperti	 ketika	 ia	 berusia	 empat	 puluh	 tahun.	Oleh	 karena	 itu	 ia	minta	 agar	
kepada	dirinya	diberikan	wilayah	Hebron	yang	berada	di	pegunungan,	bukan	
di	 tanah	 yang	 datar.	 Hebron	 dihuni	 oleh	 orang	 Enak	 yang	 berperawakan	
tinggi	 besar	 dan	 yang	 tinggal	 di	 kota	 berkubu.	 Kaleb	 percaya	 bila	 Tuhan	
menyertai	 dirinya	 maka	 ia	 akan	 mampu	 menaklukkan	 tantangan	 yang	
sesukar	 apapun	 juga	 dan	 akan	 meraih	 janji	 Tuhan	 bagi	 dirinya.	 Iman	 dan	
semangat	 juang	 inilah	 yang	 mengakibatkan	 janji	 Tuhan	 bukan	 sekadar	 ia	
dengar	namun	sungguh	ia	alami	di	dalam	hidupnya.	
	

PERTANYAAN	UNTUK	DIRENUNGKAN	
Apakah	yang	menghalangi	orang	sehingga	tidak	mengalami	janji	Tuhan	bagi	
hidupnya?	 Apa	 yang	 harus	 Anda	 lakukan	 untuk	 mengatasi	 penghalang	
tersebut?	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	 aku	 bersyukur	 untuk	 rancangan	 dan	 janji-janji-Mu	 yang	 indah	 bagi	
masa	 depanku.	 Engkau	 pribadi	 yang	 mahakuasa,	 sehingga	 sanggup	 untuk	
mewujudkan	 rancangan-Mu	 itu.	 Engkau	 juga	 setia,	 sehingga	 tidak	 pernah	
Engkau	 mengingkari	 janji-Mu.	 Tuhan,	 teguhkanlah	 imanku	 kepada-Mu	
sehingga	 aku	 tidak	 meragukan	 janji-janji-Mu	 kepadaku.	 Jangan	 biarkan	
diriku	duduk	berpangku	tangan	serta	bersikap	pasif	terhadap	rancangan-Mu	
atas	 hidupku.	 Penuhilah	 diriku	 dengan	 Roh-Mu	 sehingga	 aku	 tidak	 akan	
tinggal	 tenang	 sampai	 rencana-Mu	 digenapi	 di	 dalam	 hidupku.	 Sebaliknya	
dengan	iman	aku	melangkah	untuk	meraih	janji-Mu	itu.		
	
Aku	 berterima	 kasih	 kepada-Mu	 untuk	 semua	 kebaikan-Mu	 yang	 telah	
kualami	pada	hari	ini.	Sungguh	tidak	terukur	besarnya	kemurahan-Mu	dalam	
hidupku.	Dengan	penuh	kesabaran	Engkau	menuntun	diriku	agar	aku	hidup	
sesuai	dengan	 kebenaran-Mu.	Dengan	setia	Engkau	menyertai	hidupku	dan	
tidak	pernah	membiarkan	aku	berjalan	seorang	diri.	Kehadiran-Mu	memberi	
damai	sejahtera	dan	sukacita	di	dalam	jiwaku.	Berkatilah	semua	jerih	lelahku	
pada	hari	ini	dengan	keberhasilan.	Aku	juga	menyerahkan	masa	depanku	ke	
dalam	 tangan-Mu.	 Kepada-Mu	 aku	 berharap,	 dan	 di	 dalam	 nama	 Yesus	
Kristus,	Tuhan	dan	Gembalaku,	aku	berdoa.	Amin.	
	

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

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

BACAAN	ALKITAB	
2	 Aku	 hendak	 memperhatikan	 hidup	 yang	 tidak	 bercela:	 Bilakah	 Engkau	
datang	 kepadaku?	 Aku	 hendak	 hidup	 dalam	 ketulusan	 hatiku	 di	 dalam	
rumahku.	 3	 Tiada	 kutaruh	 di	 depan	 mataku	 perkara	 dursila;	 perbuatan	
murtad	 aku	 benci,	 itu	 takkan	 melekat	 padaku.	 4	 Hati	 yang	 bengkok	 akan	
menjauh	dari	padaku,	kejahatan	aku	tidak	mau	tahu.	(Mazmur	101:2-4)	
	

DOA	MENANGGAPI	BACAAN	ALKITAB	
Tuhan,	Engkau	adalah	pribadi	yang	mahatahu.	Engkau	mengetahui	keadaan	
hatiku	dan	 tidak	ada	 yang	dapat	kusembunyikan	dari	pandangan	mata-Mu.	
Ampuni	 aku,	 ya	 Tuhan,	 bila	 di	 dalam	 hatiku	 tersimpan	 niatan-niatan	 yang	
tidak	 berkenan	 kepada-Mu.	 Aku	 mengaku	 bahwa	 seringkali	 hatiku	 masih	
dipenuhi	 dengan	 ketidakjujuran	 dan	 kepura-puraan.	 Ubahlah	 hatiku	 dari	
kemunafikan	 menjadi	 tulus	 seperti	 hati-Mu.	 Tolonglah	 aku	 agar	 mampu	
menjaga	 kemurnian	 hatiku	 dengan	mengikuti	 tuntunan	 firman-Mu.	 Supaya	
dengan	demikian	hidupku	menyenangkan	hati-Mu.	
	
Aku	 berdoa	 memohon	 bimbingan-Mu	 bagi	 diriku	 di	 sepanjang	 hari	 ini.	
Sehingga	dengan	demikian	aku	tidak	hidup	menyimpang	dari	jalan-jalan-Mu.	
Berikan	 kepadaku	 hikmat	 agar	 aku	 mampu	 mengambil	 keputusan-
keputusan	yang	berkenan	di	hati-Mu.	Tolonglah	diriku	agar	mampu	menjaga	
mataku	 dari	 semua	 yang	 jahat	 dan	 yang	 akan	mencemari	 batinku.	 Supaya	
dengan	 demikian	 hidupku	 merupakan	 persembahan	 yang	 harum	 di	
hadapan-Mu.	 Di	 dalam	 nama	 Yesus	 Kristus,	 Tuhan	 yang	 mahakudus,	 aku	
berdoa.	Amin.	
	

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

	

11	APRIL	
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)	

1

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

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

BACAAN	ALKITAB	
9	 Pada	 waktu	 itu	 Musa	 bersumpah,	 katanya:	 Sesungguhnya	 tanah	 yang	
diinjak	 oleh	 kakimu	 itu	 akan	 menjadi	 milik	 pusakamu	 dan	 anak-anakmu	
sampai	 selama-lamanya,	 sebab	 engkau	 tetap	 mengikuti	 TUHAN,	 Allahku,	
dengan	 sepenuh	 hati.	 10	 Jadi	 sekarang,	 sesungguhnya	 TUHAN	 telah	
memelihara	 hidupku,	 seperti	 yang	 dijanjikan-Nya.	 Kini	 sudah	 empat	 puluh	
lima	 tahun	 lamanya,	 sejak	 diucapkan	 TUHAN	 firman	 itu	 kepada	Musa,	 dan	
selama	 itu	 orang	 Israel	mengembara	di	 padang	 gurun.	 Jadi	 sekarang,	 telah	
berumur	delapan	puluh	lima	tahun	aku	hari	ini;	11	pada	waktu	ini	aku	masih	
sama	kuat	 seperti	 pada	waktu	 aku	disuruh	Musa;	 seperti	 kekuatanku	pada	
waktu	 itu	 demikianlah	 kekuatanku	 sekarang	 untuk	 berperang	 dan	 untuk	
keluar	 masuk.	 12	 Oleh	 sebab	 itu,	 berikanlah	 kepadaku	 pegunungan,	 yang	
dijanjikan	 TUHAN	 pada	 waktu	 itu,	 sebab	 engkau	 sendiri	 mendengar	 pada	
waktu	itu,	bahwa	di	sana	ada	orang	Enak	dengan	kota-kota	yang	besar	dan	
berkubu.	Mungkin	TUHAN	menyertai	aku,	sehingga	aku	menghalau	mereka,	
seperti	yang	difirmankan	TUHAN."	(Yosua	14:9-12)	
	

PENGANTAR	UNTUK	RENUNGAN	
Penggenapan	 dari	 janji	 Tuhan	 tidak	 akan	 kita	 alami	 hanya	 dengan	 duduk	
diam	 berpangku	 tangan,	 namun	 melalui	 perjuangan	 iman	 di	 dalam	
penyertaan-Nya.	Memang	adalah	rancangan	Tuhan	agar	umat-Nya	memiliki	
masa	 depan	 yang	 cerah.	 Hanya	 saja	 rancangan	 itu	 tidak	 akan	 kita	 alami	
dengan	 sendirinya	 seperti	 orang	 yang	 mendapat	 durian	 runtuh,	 atau	
semudah	 orang	 membalik	 telapak	 tangan.	 Untuk	 mewujudkannya	 ada	
perjuangan	iman	yang	harus	ditempuh,	tanggung	jawab	yang	harus	diemban,	
tantangan	 yang	 harus	 dihadapi	 dan	 masa-masa	 sukar	 yang	 harus	 dilewati.	
Oleh	penyertaan	Tuhan	kita	akan	dimampukan-Nya	untuk	berjuang	di	dalam	
iman	serta	mewujudkan	janji	itu	di	dalam	hidup	kita.	
	
Semangat	 juang	 seperti	 itulah	 yang	 ada	 pada	diri	 Kaleb	 sebagaimana	 yang	
ditulis	 di	 dalam	Yosua	14.	 Terhadap	 janji	 Tuhan	 yang	disampaikan	melalui	

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

PENGANTAR	IBADAH	

Aku	mau	bersyukur	kepada-Mu	di	antara	bangsa-
bangsa,	ya	TUHAN,	dan	aku	mau	bermazmur	bagi-
Mu	di	antara	suku-suku	bangsa.	(Mazmur	108:4)	
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PENJELASAN MENGGUNAKAN MATERI IBADAH HARIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOA BAPA KAMI

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

1

DOA MEMOHON RAHMAT TUHAN

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

2 Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah, perhatikanlah doaku! 3 Dari 
ujung bumi aku berseru kepada-Mu, ... (Mazmur 61:2, 3)

Seorang pemimpin yang mulia akan mendahulukan kesejahteraan dari orang-orang yang ia pimpin 
dibandingkan kesejahteraan dirinya sendiri. Pada umumnya manusia, entah dia seorang yang menjabat 
sebagai pemimpin ataupun bukan, cenderung akan lebih mementingkan dirinya sendiri. Tetapi tidak 
demikian halnya dengan seorang pemimpin yang baik. Di samping ia mempedulikan dirinya Ia juga 
tidak mengabaikan kesejahteraan dari orang-orang yang ia pimpin. Namun bila ia bukan sekadar 
seorang pemimpin yang baik namun seorang pemimpin yang mulia, maka ia akan terlebih dahulu 
memikirkan kesejahteraan dari orang-orang yang ia pimpin dan baru sesudah itu ia akan mengurus 
kesejahteraan dirinya sendiri. Singkat kata, ia rela berkorban bagi orang lain.

Apakah Anda seorang yang berhati mulia? Apakah bukti dari jawaban Anda tersebut?

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Di dalam kasih Engkau telah rela menin-
ggalkan sorga yang mulia, datang ke dunia untuk menjadi sama dengan manusia. Engkau hadir di dunia bukan 
untuk dilayani namun untuk melayani manusia yang hina dan berdosa. Bahkan Engkau rela mengorbankan 
diri-Mu dengan menderita sampai mati di kayu salib supaya dengan jalan demikian manusia dimerdekakan 
dari dosa dan hukuman dosa. Tuhan, Engkaulah gembala yang baik dan pemimpin yang mulia. Ajarlah aku 
untuk mengikuti teladan kasih-Mu itu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

14 APRIL
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-22-

BACAAN ALKITAB: Yosua 19:49, 50

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kualitas kepemimpinan yang mulia itulah yang dapat kita lihat di dalam diri Yosua seperti yang dicatat 
di dalam Yosua 19. Hanya sesudah seluruh wilayah Kanaan dibagikan kepada suku-suku Israel, barulah 
Yosua meminta lahan bagi dirinya sendiri. Padahal Yosua adalah pribadi yang sangat berjasa dalam 
memimpin bangsa itu dalam menduduki negeri Kanaan. Namun ia mempersilakan agar seluruh Israel 
memperoleh milik pusaka terlebih dahulu, dan baru sesudah itu pada urutan yang paling akhir ia 
mendapatkan bagiannya. Sikap tidak mementingkan diri sendiri inilah yang menyebabkan Yosua bukan 
hanya patut untuk disebut sebagai pemimpin yang baik, namun terlebih lagi seorang pemimpin yang 
mulia.

Aku bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk perlindungan 
dan pertolongan-Mu bagi hidupku. Engkau telah melindungi diriku dari semua hal yang jahat. Engkau juga 
telah menolong diriku dalam mengerjakan semua tugas dan kewajibanku, serta memampukan diriku untuk 
mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam hidupku. Aku berterima kasih untuk kasih setia-Mu itu. Sekarang aku 
kembali menyerahkan semua hal yang telah aku kerjakan hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakanlah itu 
dengan keberhasilan. Aku juga menyerahkan seluruh hidupku dan masa depanku ke dalam anugerah-Mu. Di 
dalam nama Tuhan Yesus, Gembala yang baik dan yang telah menyerahkan nyawa-Nya bagi keselamatanku, 
aku berdoa. Amin.



2 Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. 5 "Bawalah kemari orang-orang 
yang Kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan Aku berdasarkan korban sembelihan!" 
(Mazmur 50:2, 5)

Pemberitaan Injil merupakan tugas penting yang harus dilaksanakan di dalam hikmat serta pertolongan 
Tuhan. Merupakan tugas yang penting, karena berita Injil akan membawa orang kepada pengenalan terhadap 
Kristus dan anugerah-Nya. Dengan kata lain pemberitaan Injil akan mengantar orang kepada pintu anugerah 
keselamatan. Harus dilaksanakan di dalam hikmat, karena rintangan terhadap pemberitaan Injil sangatlah 
besar. Tantangan oleh sebab Iblis tentu tidak menghendaki manusia lepas dari genggamannya dan mengalami 
keselamatan. Memerlukan pertolongan Tuhan, sebab tanpa anugerah-Nya kita tidak akan sanggup untuk 
melaksanakannya. Terlebih lagi karena keselamatan bukanlah karena usaha manusia, namun semata-mata 
karena anugerah Allah.

Apakah penghalang terbesar yang Anda hadapi dalam melaksanakan tugas pemberitaan Injil?  Apakah yang 
perlu Anda lakukan untuk mengatasinya?

Tuhan, aku menyadari bahwa sikap mementingkan diri sendiri merupakan penghalang terbesar dalam 
hidupku untuk memenuhi panggilan-Mu guna memberitakan Injil kepada semua orang. Acapkali aku meng-
abaikan pentingnya untuk memberitakan kabar baik, yaitu keselamatan yang telah Engkau sediakan di dalam 
anugerah-Mu, karena aku lebih banyak memikirkan kepentingan diriku sendiri. Tuhan, ampunilah sikapku 
dalam melalaikan tugas penting yang Engkau embankan pada diriku tersebut. Penuhilah hatiku dengan 
kasih-Mu agar aku dapat melihat dunia sebagaimana Engkau melihatnya di dalam belas kasihan-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 10        Mazmur 98        Yosua 7-8

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).
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BACAAN ALKITAB: Lukas 10:2-4

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Prinsip dalam pemberitaan Injil ini dikemukakan sendiri oleh Tuhan Yesus sebagaimana yang ditulis di dalam 
Lukas 10. Di situ dicatat perintah yang Ia sampaikan kepada para murid-Nya sebelum mereka melakukan 
tugas pemberitaan Injil. Tugas yang penting sehingga dalam perjalanan mereka tidak boleh memberi salam 
kepada siapapun. Artinya mereka harus berkonsentrasi pada tugas yang mereka emban dan tidak boleh 
membuang-buang waktu untuk hal-hal yang lain. Tugas yang harus dilaksanakan di dalam hikmat karena 
mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya tantangan yang mereka akan hadapi 
sangatlah besar. Tugas yang harus dikerjakan dengan pertolongan Tuhan, karena itu dalam perjalanan mereka 
tidak boleh membawa bekal apapun. Pertolongan Tuhan inilah yang memungkinkan tugas pemberitaan Injil 
itu dapat dilaksanakan dengan berhasil.

Aku juga berdoa memohon agar Engkau memenuhi diriku dengan hikmat-Mu. Supaya dengan demikian aku 
dapat melewati hidupku ini dengan sikap yang tidak ceroboh namun dengan bijak. Sertailah diriku dengan 
tuntunan dan pertolongan-Mu. Sebab aku menyadari bahwa tantangan yang kuhadapi di dalam hidup ini 
melampaui kemampuan diriku untuk mengatasinya, namun anugerah-Mu lebih besar dari semua itu. 
Bersama dengan Engkau aku akan melewati hari ini bukan sebagai waktu yang sia-sia, namun penuh dengan 
makna dan memuliakan nama-Mu. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku, dan di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.
Pengakuan Iman Rasuli

Biarlah renunganku manis kedengaran kepada-Nya! Aku hendak bersu-
kacita karena TUHAN. (Mazmur 104:34)

14 Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan 
manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah 15 dan anggur yang menyukakan hati 
manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manu-
sia. (Mazmur 104:14, 15)

Aku bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mahabaik. Kebaikan-Mu itu 
Engkau tunjukkan dengan senantiasa memelihara diriku dan tidak membiarkan aku mengalami 
kekurangan di dalam segala hal yang baik. Engkau selalu menyediakan bagiku semua yang kuper-
lukan dalam hidupku. Sebagaimana Engkau mempedulikan keperluan jasmaniahku demikianlah 
Engkau juga tidak mengabaikan keperluan rohaniah dan jiwaniahku. Dengan demikian Engkau 
melimpahi hatiku dengan sukacita dan damai sejahtera yang penuh.

PENGANTAR IBADAH

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

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).
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BACAAN ALKITAB: Mazmur 104:14, 15

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku juga berterima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidupku selama ini. Di dalam kasih-Mu 
yang tidak terbatas Engkau senantiasa menopang hidupku. Di dalam kesetiaan-Mu yang tidak 
terhingga Engkau senantiasa menuntun hidupku di jalan-jalan-Mu. Tolonglah aku, ya Tuhan, untuk 
senantiasa hidup di dalam rencana-Mu, sehingga aku bukan hidup di dalam kesia-siaan namun di 
dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Kiranya hidupku memberkati banyak orang dan 
menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Sang Pemelihara hidupku, aku berdoa. 
Amin.



7 Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja 
kita, bermazmurlah! 8 Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, 
bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran! 9 Allah memerintah seba-
gai raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas takhta-Nya yang 
kudus. (Mazmur 47:7-9)

1 Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, sebab Ia telah melakukan perbuatan-
perbuatan yang ajaib; keselamatan telah dikerjakan kepada-Nya oleh tangan kanan-Nya, oleh 
lengan-Nya yang kudus. 2 TUHAN telah memperkenalkan keselamatan yang dari pada-Nya, telah 
menyatakan keadilan-Nya di depan mata bangsa-bangsa. 3 Ia mengingat kasih setia dan 
kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari pada 
Allah kita. 9 di hadapan TUHAN, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi 
dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. (Mazmur 98:1-3, 9)

Tuhan, Engkau layak untuk dipuji karena perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib dan karena Engkau 
telah menyelamatkan umat-Mu. Aku senantiasa bersyukur kepada-Mu karena anugerah-Mu besar, 
sehingga melampaui keterbatasan diriku untuk memahaminya. Engkaulah Hakim yang adil dan 
yang menghakimi semua perkara dengan keadilan-Mu. Di dalam keadilan itu pula Engkau memb-
ela mereka yang lemah dan yang diperlakukan secara tidak adil. Di dalam kebenaran-Mu Engkau 
membalas kejahatan dari mereka yang menyelewengkan keadilan. Sungguh ajaib hikmat dan 
karya-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

08 APRIL
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BACAAN ALKITAB: Mazmur 98:1-3, 9

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini kembali aku menyerahkan diriku kepada-Mu. Tuntunlah aku agar senantiasa berjalan 
di dalam kebenaran-Mu dan bawalah diriku untuk melangkah di dalam kehendak-Mu. Tuhan, 
ajarlah diriku untuk hidup mengikuti jejak-Mu, yaitu bukan hidup hanya bagi diri sendiri namun 
menjadi berkat bagi sesamaku. Sehingga dengan demikian nama-Mu dimuliakan melalui hidupku. 
Tolonglah diriku di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabku agar semuanya dapat kutu-
naikan dalam keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang limpah dengan kasih setia, 
aku berdoa. Amin.

Ya kekuatanku, aku mau berpegang pada-Mu, sebab Allah adalah kota 
bentengku. (Mazmur 59:10)

Kesetiaan seseorang dapat dinilai dari sikapnya terhadap tugas-tugas remeh yang dipercayakan kepada 
dirinya. Apabila ternyata yang bersangkutan melaksanakan tugas yang remeh tersebut dengan sikap 
bertanggung jawab maka dapat disimpulkan bahwa ia adalah orang yang sungguh-sungguh dapat diper-
caya. Sehingga dengan demikian ia patut untuk memperoleh kepercayaan yang lebih besar. Tetapi bila ia 
melalaikan tugas yang remeh tersebut maka patut dinilai bahwa ia adalah orang yang tidak bertanggung 
jawab. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan tidak layak untuk menerima kepercayaan yang 
lebih besar lagi. 

Apakah Anda seorang yang bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan orang kepada 
Anda? Apakah bukti dari jawaban Anda tersebut?

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang setia dan menghargai kesetiaan. Oleh karena itu Engkau meng-
hendaki agar umat-Mu hidup dengan setia. Engkau adalah pribadi yang dapat dipercaya. Oleh sebab itu 
Engkau menginginkan agar aku juga menjadi orang yang dapat dipercaya dan diandalkan. Ampunilah 
diriku jika seringkali aku kurang bertanggung jawab di dalam mengelola apa yang Engkau percayakan 
kepadaku. Tolonglah aku, ya Tuhan, agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab baik dalam perkara 
yang besar maupun perkara yang kecil. Dengan demikian aku dapat meraih keberhasilan dan menjadi 
saksi-Mu bagi orang-orang 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 16        Mazmur 104        Yosua 19-20

WAKTU TEDUH: meneduhkan hati di hadapan Tuhan (2 menit).
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BACAAN ALKITAB: Lukas 16:10-12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya sikap yang setia ini Yesus kemukakan kepada para murid-Nya di dalam Lukas 16. Di situ 
dicatat Ia berkata bahwa orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-
perkara yang besar. Lebih jauh Ia berkata: “Barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia 
tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.” Dengan kata lain, kalau untuk urusan yang remeh saja 
seseorang tidak dapat diandalkan maka kita tidak dapat berharap bahwa ia akan dapat diandalkan 
untuk urusan yang lebih besar. Berarti kesetiaan orang dapat dilihat dari sikapnya terhadap tugas-tugas 
remeh yang diembankan kepadanya, dan berdasarkan kesetiaan tersebutlah Tuhan akan menentukan 
besarnya kepercayaan yang akan Ia berikan kepada yang bersangkutan.

Pagi hari ini kembali aku menghadap takhta kasih setia-Mu dengan membawa harapan-harapan di 
dalam jiwaku. Aku menyerahkan hidupku di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Aku memohon 
perlindungan dan penyertaan-Mu di setiap waktu. Jangan biarkan aku tersesat dan meninggalkan 
jalan-jalan-Mu. Oleh karena itu tuntunlah aku agar tetap setia dalam melakukan kehendak-Mu. 
Tolonglah aku agar mampu melakukan semua yang harus kukerjakan hari ini secara bertanggung jawab. 
Jadikanlah hidupku bermanfaat bagi orang-orang di sekitarku dan memuliakan nama-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus yang dapat dipercaya aku berdoa. Amin.



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

Allah memberkati kita; kiranya segala ujung bumi takut akan Dia! 
(Mazmur 67:8)

Dosa mengakibatkan terhentinya penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam diri orang yang hidup di 
dalamnya. Karena pada dasarnya Allah adalah pribadi yang kudus, itu sebabnya Ia tidak akan bersedia 
menyertai orang yang hidup di dalam dosa. Sebab adalah tidak mungkin bagi Tuhan yang kudus untuk 
bergaul dengan manusia yang cemar karena dosa. Dan bila Ia tidak menyertai kita tentu kita tidak dapat 
mengharapkan pertolongan-Nya. Sebaliknya dari mengalami pembelaan Tuhan kita harus berjuang 
sendiri dalam menghadapi kesukaran hidup. Itu sebabnya tidaklah mengherankan bila orang yang 
hidup di dalam dosa akan hidup tanpa damai sejahtera dan babak belur oleh berbagai persoalan. 

Masih adakah dosa yang Anda biarkan menguasai hidup Anda? Apakah yang seharusnya Anda lakukan 
untuk melepaskan diri darinya?

Ya Allah yang maha pengampun, Engkau rela mengampuni orang yang datang kepada-Mu di dalam perto-
batan, dan bersedia menghapus dosa-dosa mereka. Di hadapan-Mu aku datang merendahkan diri dengan hati 
yang terbuka kepada-Mu. Tuhan, selidikilah hatiku dengan Roh-Mu dan tunjukkanlah kepadaku bila ternyata 
aku masih menyimpan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu di dalam hidupku. Tolonglah aku dengan 
anugerah-Mu agar mampu meninggalkan hal-hal yang jahat tersebut agar supaya dengan demikian hidupku 
berkenan kepada-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kasihanilah aku dengan rahmat-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

08 APRIL
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-4-

BACAAN ALKITAB: Yosua 7:11, 12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Buah dari hidup di dalam dosa inilah yang dialami oleh orang Israel seperti yang dicatat di dalam Yosua 
7. Di situ ditulis karena salah seorang dari mereka telah melanggar perintah Tuhan yaitu agar jangan 
mengambil harta benda kota Yerikho yang seharusnya mereka musnahkan. Oleh karena itu Tuhan 
berkata kepada bangsa Israel: “Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhusus-
kan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu.” Dan karena Tuhan tidak menyertai mereka maka 
orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Singkat kata dosa bukanlah hal yang boleh 
diremehkan, sebab akan mengakibatkan terhentinya penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam diri 
orang yang hidup di dalamnya.

Kepada-Mu aku mengangkat ucapan syukurku karena sungguh besar anugerah-Mu kepada diriku. Di dalam 
kemurahan-Mu Engkau bersedia menerima diriku sebagai anak-Mu, dan membentangkan masa depan yang 
penuh dengan harapan bagi diriku. Kepada kasih setia-Mu aku berharap dan menyerahkan hidupku ke dalam 
tangan-Mu. Tuntunlah diriku kepada hari esok yang indah dan telah Engkau sediakan tersebut. Pakailah 
diriku sebagai alat-Mu dalam mengabarkan tentang besarnya kasih-Mu kepada semua insan ciptaan-Mu. 
Sungguh, di dalam kasih-Mu aku merasakan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruse-
lamatku, aku berdoa. Amin.  

1 TUHAN, aku tidak tinggi hati, dan tidak memandang dengan sombong; aku tidak mengejar 
hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. 2 Sesungguhnya, aku telah 
menenangkan dan mendiamkan jiwaku; seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya, 
ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. (Mazmur 131:1, 2)

Janji Tuhan harus ditanggapi dengan iman dan akan tergenapi oleh tindakan yang sesuai dengan iman 
tersebut. Tuhan memberikan berbagai janji yang indah kepada umat-Nya. Hanya saja perjalanan untuk 
meraih penggenapan dari janji tersebut tidaklah selalu berlangsung tanpa hambatan. Bahkan acapkali 
hambatan itu sangatlah besar sehingga melampaui kemampuan kita untuk mengatasinya. Namun bila 
kita mempercayai �irman-Nya, dan bertindak menaati perintah-Nya, maka sebesar apapun kesulitan 
yang menghadang Tuhan pasti akan menolong kita untuk menaklukkannya. Berarti ketaatan kepada 
�irman Tuhan yang merupakan langkah iman itu akan mengakibatkan janji Tuhan menjadi kenyataan 
dalam hidup kita.

Apakah janji Tuhan bagi Anda yang menurut Anda sulit untuk terwujud? Apakah yang harus Anda lakukan 
untuk mengalami janji tersebut?

Tuhan, ampunilah diriku sebab adakalanya aku berpendapat bahwa janji-Mu hanyalah sekadar kata-kata 
indah yang tidak pernah menjadi kenyataan. Ampunilah kelemahan imanku ini dan teguhkanlah keper-
cayaanku kepada �irman-Mu. Tolonglah diriku melalui Roh Kudus-Mu untuk berani bertindak menaati 
�irman-Mu. Mampukan diriku untuk menjadi pelaku dari perintah-Mu. Teguhkanlah hatiku untuk tetap 
berpegang kepada janji-Mu sampai segenap rencana-Mu tergenapi di dalam hidupku. Aku bersandar kepada 
kasih setia-Mu karena sesungguhnya hidupku ini adalah semata-mata karena anugerah-Mu saja.

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 APRIL
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-19-

BACAAN ALKITAB: Yosua 17:17, 18

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Hal ini dialami oleh suku Efraim dan Manasye seperti yang dicatat di dalam Yosua 17. Kepada mereka 
Allah memberikan wilayah pegunungan yang berhutan lebat di Kanaan. Namun wilayah itu dihuni oleh 
penduduk Kanaan yang kuat dan mempunyai kereta besi. Situasi yang sukar dan melebihi kemampuan 
kedua suku itu untuk mengatasinya. Tetapi bila mereka mempercayai �irman Tuhan, dan bertindak 
membuka hutan serta menghalau bangsa Kanaan seperti yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan menja-
min bahwa mereka pasti akan menang. Sehingga dengan demikian seluruh wilayah tersebut akan 
benar-benar mereka miliki sesuai dengan janji Tuhan. Artinya, bila kita percaya kepada �irman Tuhan 
dan melangkah sesuai dengan perintah-Nya maka janji-Nya pasti akan menjadi kenyataan.

Aku bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, untuk tuntunan dan penyertaan-Mu yang telah kualami sampai kepada 
saat ini. Di saat aku tidak tahu jalan mana yang harus kutempuh dengan lemah lembut Engkau membimbing 
diriku untuk berjalan di jalan-jalan-Mu. Ketika aku menghadapi tantangan yang melampaui kemampuanku 
untuk mengatasinya, Roh-Mu membuka jalan dan memberi kekuatan kepadaku untuk melintasi semuanya 
itu. Dari kehidupan yang sia-sia Engkau menyediakan bagiku masa depan yang indah dan penuh dengan 
bahagia. Aku percaya kepada semua janji-Mu itu dan aku bersandar padanya. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Harapan jiwaku, aku menyerahkan doa dan masa depanku. Amin. 



1 Jagalah aku, ya Allah, sebab pada-Mu aku berlindung. 2 Aku berkata kepada TUHAN: 
"Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau!" (Mazmur 18:1, 2)

Bagaikan seorang bapa yang baik, demikianlah Allah adalah pribadi yang mengasihi umat-Nya secara 
bertanggung jawab. Seorang ayah yang mengasihi anak-anaknya tidak akan mengabaikan permintaan 
mereka. Selama yang diminta oleh anaknya merupakan hal yang baik dan yang memang diperlukan, 
maka ayah yang bertanggung jawab tersebut akan berupaya untuk memenuhi permintaan itu. Sebagai 
contoh, kalau sang anak meminta pakaian seragam untuk bersekolah maka sang ayah tersebut pasti 
akan memenuhi keperluan anaknya itu. Terlebih lagi dengan diri Allah. Ia akan memenuhi permintaan 
kita akan hal-hal yang baik dan yang memang kita perlukan. 

Apakah semua permohonan kita kepada Tuhan pasti akan dikabulkan-Nya? Mengapa demikian?

Bapa sorgawi, aku bersyukur sebab Engkau adalah Bapa yang sempurna bagi kami, manusia yang tidak 
sempurna. Di dalam kesempurnaan-Mu Engkau mengetahui apa yang kuperlukan di dalam hidupku dan 
Engkau bersedia untuk memenuhinya. Oleh sebab itu, aku tidak merasa kuatir tentang hidupku sebab Engkau 
pasti akan mengabulkan permohonanku untuk hal-hal yang kuperlukan bagi hidupku. Ampunilah diriku bila 
aku meragukan niatan baik-Mu ketika Engkau tidak mengabulkan permohonanku. Padahal seharusnya aku 
menilai ulang apakah permohonanku sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkau hanya akan mengabulkan 
permohonan yang sesuai dengan kehendak-Mu, dan aku percaya kehendak-Mu selalu yang terbaik 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 11        Mazmur 99         Yosua 9-10

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

09 APRIL
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-5-

BACAAN ALKITAB: Lukas 11:11-13

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kepedulian Allah terhadap keperluan umat-Nya ini dikemukakan Yesus di dalam Lukas 11. Ia mengajar 
para murid-Nya agar mereka tidak ragu untuk memohon kepada Allah melalui doa selama yang mereka 
minta adalah hal yang memang mereka perlukan. Untuk itu Ia memberi contoh dengan berkata bahwa 
seorang ayah pasti akan mengabulkan permintaan anak-anaknya untuk hal-hal yang mereka perlukan 
seperti ikan dan telur. Ayah tersebut tidak akan menggantikannya dengan hal yang berbahaya seperti 
ular atau kalajengking. Selanjutnya Ia menjamin bahwa Allah sebagai Bapa yang di sorga pasti akan 
melakukan hal yang sama kepada umat-Nya yang memohon kepada-Nya. Singkat kata, kita tidak usah 
merasa kuatir sebab Allah adalah pribadi yang mengasihi dan bertanggung jawab atas kehidupan anak-
anak-Nya.

Roh Kudus, tolonglah diriku agar aku dapat bersikap peka terhadap tuntunan-Mu bagi keputusan-keputusan 
yang harus kuambil pada hari ini. Ajarlah diriku untuk memahami kehendak-Mu dan bersedia menaati 
�irman-Mu di dalam kehidupanku sehari-hari. Sebab hanya dengan demikian barulah aku dapat menjalani 
hidupku dengan menyenangkan hati Allah Bapa. Juga hanya dengan demikian barulah aku dapat mengharap-
kan bahwa Engkau akan menyertai diriku dan menjadikan apa yang kukerjakan pada hari ini mengalami 
keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku memanjatkan doaku ini. Amin.

"Dalam jemaah pujilah Allah, yakni TUHAN, hai kamu yang berasal dari 
sumber Israel!" (Mazmur 68:27)

10 Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita 
setimpal dengan kesalahan kita, 11 tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih 
setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia; 12 sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-
Nya dari pada kita pelanggaran kita. (Mazmur 103:10-12)

Tuhan, kasih setia-Mu sungguh besar bagi diriku. Di dalam kemurahan-Mu itu Engkau bersedia 
mengampuni segala dosa dan kesalahanku serta tidak membalasnya setimpal dengan perbua-
tanku. Di dalam kekurangan dan ketidaksempurnaanku Engkau tetap bersedia menyertai, menun-
tun dan memberkati diriku. Aku menyadari bahwa hidupku ini semata-mata karena anugerah-Mu. 
Di dalam anugerah yang besar itu Engkau menghapuskan masa laluku yang kelam dan memben-
tangkan hari depan yang baru bagi hidupku. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

13 APRIL
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-18-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 103:10-12

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Ajarlah aku, ya Tuhan, agar tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu yang mulia itu. Namun dengan 
pertolongan-Mu mampukan aku untuk mengisi waktu yang Engkau berikan dengan pikiran dan 
perbuatan yang menyenangkan hati-Mu. Tolonglah diriku agar sanggup mengisi kesempatan yang 
Engkau berikan dengan kehidupan yang bermanfaat bagi diriku maupun sesamaku, dan terlebih 
lagi memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu tolonglah aku agar dapat menjadi terang bagi orang-
orang yang ada di sekitarku sehingga mereka dapat mengenal kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.



Ya TUHAN, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya; janganlah Kauting-
galkan perbuatan tangan-Mu! (Mazmur 138:8)

3 Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat; Kuduslah Ia! 4 Raja 
yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran; hukum dan keadilan di 
antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. 5 Tinggikanlah TUHAN, Allah kita, dan 
sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya! Kuduslah Ia! (Mazmur 99:3-5)

Ya Allah, aku memuji nama-Mu karena kebesaran dan kedahsyatan-Mu. Engkau menegakkan kebe-
naran di antara umat manusia karena Engkau mahaadil dan mencintai keadilan. Oleh sebab itu 
ampunilah diriku bila aku telah bersikap tidak adil terhadap orang-orang yang ada di sekitarku. 
Tolonglah diriku agar aku dapat hidup dengan mencerminkan keadilan dan kebenaran-Mu, baik 
melalui sikap maupun perilakuku. Berikan kepadaku keberanian untuk menyatakan kebenaran di 
tengah penyelewengan dan menyuarakan keadilan di tengah ketimpangan di dalam dunia ini. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

09 APRIL
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-6-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 99:3-5

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Ya Allah, Engkau pribadi yang mahakudus. Engkau berbeda dan tidak dapat disamakan dengan 
apapun juga yang ada di alam semesta ini. Sebab Engkaulah satu-satunya Sang Pencipta dan semua 
yang lain hanyalah ciptaan-Mu. Di dalam kuasa-Mu yang tak terbatas itu tuntun dan sertailah diriku 
agar aku sanggup mengerjakan tugas dan kewajibanku pada hari ini. Sehingga dengan demikian 
hidupku di sepanjang hari ini merupakan ibadah kepada-Mu dan menjadi kesaksian bagi orang-
orang di sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku, aku menaikkan pujian dan 
doaku ini. Amin.

12 Megahkanlah TUHAN, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion! 13 
Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu, dan memberkati anak-
anakmu di antaramu. (Mazmur 147:12, 13)

Keputusan untuk memperbaiki diri hanya akan berguna apabila diwujudkan dalam tindakan yang 
sesuai dengan keputusan tersebut. Menjelang pergantian tahun banyak orang yang melakukan evaluasi 
tentang hidupnya di sepanjang tahun yang hampir berakhir. Ada orang yang menyesal terhadap kesala-
han yang telah dilakukannya dan kemudian membuat keputusan untuk memperbaiki diri. Namun 
semua itu tidaklah berguna kecuali orang tadi benar-benar bertindak untuk mewujudkan keputusan 
yang telah ia buat tersebut. Sebab bila tidak demikian maka kesalahan yang sama akan kembali ia 
lakukan di tahun berikutnya, bahkan akan terus berulang sampai kepada akhir hayatnya.

Apakah keputusan tentang perubahan masa depan yang lebih baik yang pernah Anda buat namun belum 
Anda laksanakan? Mengapa demikian?

Tuhan, acapkali aku menyesali kesalahan-kesalahan yang telah kulakukan, dan memutuskan untuk hidup di 
dalam kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Namun keputusan-keputusan yang kubuat tersebut 
tidak juga kunjung terwujud. Aku sering menunda-nunda di dalam bertindak untuk mewujudkannya. Aku 
memohon pertolongan Roh-Mu agar aku tidak berdiam diri namun melangkah untuk mewujudkan keputusan 
dan rencanaku itu. Sehingga oleh anugerah dan campur tangan-Mu aku menapaki babak-babak yang baru di 
dalam hidupku, yaitu lembaran yang sesuai dengan kehendak-Mu 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 15        Mazmur 103        Yosua 17-18

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

13 APRIL
IBADAH PAGI
05.00-08.00
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BACAAN ALKITAB: Lukas 15:17-20

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Yesus mengemukakan pentingnya tindakan untuk mewujudkan keputusan ini seperti yang dicatat di 
dalam Lukas 15. Di situ ditulis Ia mengisahkan tentang seorang anak yang meninggalkan ayahnya, 
menghambur-hamburkan warisannya sehingga jatuh melarat dan hidup sengsara sebagai seorang 
penjaga babi. Di dalam jurang yang kelam dalam hidupnya anak itu menyadari dan menyesali kesalahan-
nya. Lalu ia memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya. Namun tidak berhenti sampai pada keputu-
san saja, seperti kata Yesus maka “bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya.” Langkah inilah yang mem-
buka pintu pemulihan bagi dirinya. Dengan kata lain, kita tidak akan mengalami perubahan hanya 
karena telah membuat keputusan saja, namun kita harus bertindak untuk mewujudkannya.

Pagi hari ini dengan merendahkan diri di hadapan-Mu aku datang menghadap takhta anugerah-Mu. Aku 
sangat menyadari akan keterbatasan diriku, oleh sebab itu aku sangat mengharapkan kemurahan-Mu bagi 
hidupku. Tuntunlah diriku di jalan-jalan-Mu yang benar, sebab Engkau tidak pernah tersesat dan tak pernah 
menyesatkan orang yang berharap kepada-Mu. Jangan biarkan aku terjerumus ke dalam pencobaan dan 
lindungilah aku daripada yang jahat. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan, 
dan jadikanlah diriku saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan



Pergilah, pandanglah pekerjaan TUHAN, yang mengadakan pemusna-
han di bumi. (Mazmur 46:9)

Keputusan yang selaras dengan keputusan Tuhan merupakan keputusan yang terbaik yang dapat dibuat 
oleh manusia. Pada umumnya orang membuat keputusan dengan menimbang informasi yang ia peroleh 
serta nasihat orang lain yang ia dapatkan. Bahkan kadang-kadang keputusan tersebut ia buat hanya 
dengan mengandalkan nalurinya saja. Semua itu tidak selalu salah, namun juga tidak selalu tepat. Kepu-
tusan yang terbaik adalah bila hal itu didasarkan pada keputusan Tuhan. Sebab bila kemampuan manu-
sia dalam menimbang sangat terbatas, pengamatan mereka dapat keliru, dan nasihat orang lain apalagi 
naluri manusiawi bisa salah, maka tidak demikian halnya dengan keputusan Tuhan. Keputusan-Nya 
selalu tepat karena Ia mahatahu dan tidak ada yang tersembunyi dari mata-Nya. 

Mengapa Anda perlu mengetahui keputusan-keputusan Tuhan bagi diri Anda? Bagaimana Anda dapat 
mengetahui keputusan-keputusan tersebut?

Bapa sorgawi, Engkau adalah pribadi yang mahatahu dan tidak ada apapun yang tersembunyi dari 
pengetahuan-Mu. Engkau mengetahui isi hati manusia dan tidak ada seorangpun manusia yang dapat menipu 
diri-Mu. Oleh karena itu aku menyadari bahwa diriku memerlukan tuntunan-Mu, supaya dengan demikian 
aku tidak keliru di dalam mengambil keputusan dan di dalam melakukan tindakan. Aku berterima kasih 
kepada-Mu karena Engkau bersedia untuk mengungkapkan isi hati-Mu melalui �irman-Mu. Engkau juga 
bersedia menuntun diriku dengan Roh Kudus-Mu agar aku senantiasa berjalan di dalam 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

09 APRIL
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-7-

BACAAN ALKITAB: Yosua 9:13-16

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Pentingnya untuk menjadikan keputusan Tuhan sebagai acuan ini nampak melalui kekeliruan Yosua 
dalam membuat keputusan tentang penduduk Gibeon seperti yang dicatat di dalam Yosua 9. Ia memu-
tuskan untuk mengikat persahabatan dengan orang-orang Gibeon hanya berdasarkan pengamatannya 
terhadap perbekalan yang mereka bawa, dan tanpa memohon keputusan Tuhan. Sebagai akibat Yosua 
tertipu karena mempercayai pengakuan orang-orang Gibeon bahwa mereka berasal dari daerah yang 
jauh. Padahal sebenarnya mereka tinggal di wilayah Kanaan yang penduduknya seharusnya ditumpas. 
Hal ini mengajar kita bahwa di setiap keputusan yang penting kita perlu memohon tuntunan Tuhan agar 
Ia menunjukkan keputusan-Nya. Hanya dengan demikianlah maka terdapat jaminan bahwa keputusan 
yang kita buat akan merupakan keputusan yang terbaik. 

Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu untuk anugerah dan kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kualami di 
sepanjang hari ini. Tidak pernah Engkau merancangkan hal yang buruk terhadap diriku. Sebaliknya semua 
yang Engkau kerjakan selalu membawa kebaikan bagi hidupku. Kalaupun Engkau menuntun diriku untuk 
melewati pengalaman yang tidak seperti kuinginkan, aku percaya bahwa di dalam semuanya itu Engkau 
memiliki maksud yang baik bagi diriku. Oleh sebab itu, aku menyerahkan hidupku dan masa depanku ke 
dalam tangan-Mu. Genapilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Gembala yang menuntun hidupku, aku menaikan doaku. Amin.

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

Hidup ini adalah karena anugerah, dan Tuhan menghargai orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada 
anugerah-Nya. Tidak dapat dipungkiri bahwa semua kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita 
adalah semata-mata karena anugerah-Nya. Kita mengalaminya bukan karena kita baik atau karena kita 
berbuat baik. Hanya saja bukan berarti dengan demikian maka kita tidak boleh bersikap pasif alias menerima 
nasib saja. Justru sebaliknya, dengan bersandarkan kepada anugerah Tuhan kita harus berjuang untuk meraih 
penggenapan dari janji-janji-Nya. Tuhan menghargai sikap itu dengan memberi kepercayaan yang lebih besar 
kepada orang yang percaya kepada-Nya tersebut. Sebab kerelaan untuk berjuang tadi merupakan wujud dari 
iman terhadap anugerah-Nya. 

Sebaliknya dari hidup menerima nasib apakah yang seharusnya menjadi sikap seorang pengikut Kristus? 
Mengapa demikian?

Tuhan, aku bersyukur untuk semua berkat yang telah aku terima di dalam anugerah-Mu. Dengan bersandar 
kepada anugerah-Mu itu aku berjuang di dalam iman untuk meraih penggenapan dari janji-janji-Mu. Aku 
tidak akan menyerahkan masa depanku kepada nasib, namun kepada kehendak-Mu yang indah bagi diriku. 
Oleh sebab itu seberapa besarpun tantangan yang harus kuhadapi di dalam hidupku aku percaya bahwa 
pengharapanku kepada-Mu tidak akan sia-sia. Engkau memberikan kemenangan kepadaku atas semua 
tantangan yang kuhadapi. Bersama dengan-Mu aku akan melakukan perkara-perkara yang besar demi kehor-
matan dan kemuliaan-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 APRIL
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-16-

BACAAN ALKITAB: Yosua 15:1, 13-14

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Penghargaan tersebutlah yang Ia berikan kepada Kaleb sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua 15. Kepada 
segenap suku Yehuda Tuhan memberikan wilayah yang telah Ia tentukan berdasarkan anugerah-Nya. Namun 
kepada Kaleb, yang juga adalah seorang dari suku Yehuda, Allah memberikan daerah yang khusus di dalam 
wilayah suku Yehuda, yaitu daerah Kiryat-Arba. Pemberian yang khusus ini adalah karena Kaleb tidak duduk 
berpangku tangan, bersikap pasif atau menerima nasib. Namun dengan bersandarkan pada anugerah Allah 
Kaleb, di usianya yang lanjut, bersedia berjuang untuk menaklukkan orang-orang Enak yang berperawakan 
tinggi besar. Allah menghargai perjuangan Kaleb dalam imannya kepada anugerah Allah ini, yaitu dengan 
memberikan kepercayaan yang lebih besar kepadanya.

Ya Tuhan, aku berterima kasih untuk penyertaan-Mu atas diriku di sepanjang hari ini. Engkau memampukan 
diriku untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabku. Aku percaya semua yang kuupayakan pada 
hari ini tidak akan sia-sia karena Engkau turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi 
diriku. Oleh sebab itu di tengah masa yang sukarpun aku tidak mau hidup di dalam kekuatiran, namun tetap 
berjalan di dalam iman kepada-Mu. Aku percaya di dalam segala keadaan tangan-Mu bekerja untuk memben-
tuk hidupku agar semakin selaras dengan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku yang mulia, aku 
menyerahkan hidup dan doaku. Amin. 



1 Kepada-Mu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. 2 Lihat, seperti mata 
para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan 
memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada TUHAN, Allah 
kita, sampai Ia mengasihani kita. (Mazmur 123:1, 2)

Orang yang kaya di mata manusia, namun bila ia hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri 
maka ia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebab berbeda dengan cara pandang manusia, 
Allah mengukur kekayaan seseorang bukan dari jumlah harta yang ia miliki namun dari keluasan 
hati yang bersangkutan. Semakin egois sikap seseorang, seberapapun jumlah harta yang ia miliki, 
sesungguhnya semakin miskinlah yang bersangkutan di mata Tuhan. Sebab sikap egois itu menun-
jukkan sempitnya hati orang tersebut. Sebaliknya walaupun seseorang dipandang miskin oleh 
orang lain, namun bila ia tidak hidup hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri maka di mata 
Allah yang bersangkutan adalah orang yang kaya raya.

Menurut Anda, manakah yang lebih penting di antara kaya di hadapan manusia dengan kaya di 
hadapan Allah? Mengapa begitu?

Bapa sorgawi, Engkau adalah pribadi yang mahakaya bukan hanya karena Engkaulah yang memiliki seluruh 
alam semesta namun juga karena Engkau adalah pribadi yang maha pengasih dan penyayang. Di dalam kasih 
sayang-Mu itu Engkau telah melakukan pengorbanan yang terbesar di sepanjang sejarah, yaitu dengan 
mengaruniakan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, bagi keselamatan manusia yang berdosa. Aku sungguh 
bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat besar itu. Sebab melalui pengorbanan-Mu tersebut aku yang 
seharusnya binasa di dalam dosa-dosaku memperoleh pengampunan dan kehidupan yang baru.

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 12        Mazmur 100        Yosua 11-12

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

10 APRIL
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-8-

BACAAN ALKITAB: Lukas 12:18-21

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Yesus mengajar para murid-Nya tentang dampak negatif dari sikap mementingkan diri sendiri ini. 
Seperti yang dicatat di dalam Lukas 12, Ia bercerita tentang seorang yang kaya raya namun bersifat 
tamak sehingga mengumpulkan harta hanya untuk ia nikmati sendiri. Tentang orang tersebut 
Yesus berkata bahwa yang bersangkutan hanya “mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri.” 
Artinya ia hidup dengan sikap yang egois dan tidak mempedulikan orang lain. Selanjutnya Yesus 
berkata bahwa walaupun orang tersebut memiliki banyak harta namun “ia tidak kaya di hadapan 
Allah.” Berarti walalupun seseorang adalah pribadi yang kaya di mata manusia, namun bila ia 
hanya mementingkan dirinya sendiri maka sesungguhnya yang bersangkutan adalah orang yang 
miskin di hadapan Allah. 

Tuhan, ajarlah diriku untuk meneladani diri-Mu, yaitu dengan hidup tidak mementingkan diri sendiri namun 
menjadi berkat bagi sesamaku manusia. Sehingga dengan demikian hidupku menjadi kaya di pemandangan-
Mu, dan memuliakan nama-Mu. Tuntunlah diriku dengan Roh-Mu supaya setiap langkah kehidupan yang 
kuambil berkenan kepada-Mu. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Beker-
jalah di dalam hidupku senantiasa dan bentuklah hatiku agar semakin menjadi serupa dengan hati-Mu. Di 
dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

Carilah TUHAN dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu! 
(Mazmur 105:4)

2 TUHAN, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepada-Mu. 3 Janganlah 
sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesak. Sendengkanlah telinga-Mu 
kepadaku; pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku! 14 Engkau sendiri akan bangun, akan 
menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. 
(Mazmur 102:2-3, 14)

Tuhan, aku memuji-Mu karena kasih setia-Mu bagi hidupku tidak pernah berubah. Engkau selalu 
mendengar doa dan permohonanku. Ketika aku berseru kepada-Mu dari dalam lembah kekelaman 
dan di tengah kesesakan Engkau selalu menjawab doaku. Tidak pernah Engkau berlambat-lambat 
di dalam mengulurkan tangan untuk menolong diriku. Engkau selalu ada dan menyediakan perto-
longan bagi diriku tepat pada waktunya. Sebagai penolong di dalam kesesakan Engkau sangat 
terbukti. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

12 APRIL
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-15-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 102:2-3, 14

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan, aku memohon pimpinan-Mu bagi hidupku di sepanjang hari ini. Berkatilah semua yang 
kulakukan dengan keberhasilan. Sertailah diriku senantiasa sehingga semua orang yang berada di 
sekitarku dapat melihat perbedaan antara orang yang mengandalkan Engkau dengan mereka yang 
bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri. Karena sesungguhnya Engkau mengasihani umat-
Mu dan tidak akan pernah membiarkan mereka berjuang seorang diri dalam hidup mereka. 
Kepada-Mu aku berharap, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.



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

4 Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan 
puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya! 5 Sebab TUHAN itu baik, kasih setia-
Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. (Mazmur 100:4, 5)

Tuhan, aku menaikkan ucapan syukurku kepada-Mu oleh karena kasih setia-Mu tetap untuk 
selama-lamanya. Di dalam kasih setia-Mu itu Engkau selalu menyertai hidupku dan tidak pernah 
meninggalkan diriku. Di dalam segala keadaan, baik di masa yang mudah ataupun sukar, Engkau 
tetap bersama dengan diriku, menuntun langkahku dan menjaga hidupku. Oleh sebab itu aku tidak 
takut untuk menjalani hidup ini, sebab kasih dan kuasa-Mu itu yang menghibur hatiku. Aku yakin 
Engkau telah merencanakan hal yang indah bagi hidupku. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

10 APRIL
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-9-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 100:4, 5

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang hari ini aku datang ke hadapan-Mu, ya Tuhan, dengan membawa seluruh hidupku. Aku meny-
erahkan semua tugas yang harus kukerjakan ke dalam tangan pertolongan-Mu. Sanggupkanlah 
diriku untuk mengerjakannya secara maksimal. Mampukan diriku untuk membuat keputusan-
keputusan yang benar dan yang menyenangkan hati-Mu. Pakailah hidupku untuk menjadi berkat 
bagi orang-orang yang ada di sekitarku sehingga dengan demikian nama-Mu dimuliakan melalui 
hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

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)

Untuk diselamatkan kita tidak perlu membayar apapun juga, namun untuk menjadi murid Kristus kita 
harus membayarnya dengan seluruh hidup kita. Memang kita tidak perlu membayar apapun untuk 
diselamatkan dari hukuman dosa. Sebab untuk itu Yesus telah membayarnya secara lunas bagi kita di 
kayu salib. Namun untuk menjadi murid Yesus tidaklah bersifat cuma-cuma. Sebab dengan menjadi 
murid-Nya, yaitu mengikut Yesus, kita tidak boleh tetap tinggal di dalam kehidupan kita yang lama dan 
yang sia-sia. Itulah harga dari menjadi murid Yesus. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita agar 
diubah-Nya menjadi semakin berkenan kepada-Nya. 

Sudahkah Anda sungguh-sungguh menjadi seorang murid Kristus? Apakah alasan dari jawaban Anda 
tersebut?

Tuhan, aku bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah Engkau wujudkan dalam pengorbanan-Mu di kayu salib 
demi menyelamatkan diriku. Melalui pengorbaann-Mu itu Engkau telah membuka lembaran yang baru bagi 
hidupku. Aku sadar bahwa Engkau menyelamatkan diriku bukan hanya agar aku luput dari hukuman dosa, 
namun juga agar aku tidak lagi hidup untuk melayani dosa. Oleh sebab itu Engkau memanggil diriku untuk 
menjadi pengikut-Mu. Panggilan yang harus kubayar dengan menyerahkan seluruh hidupku ke dalam 
tangan-Mu, yaitu untuk dibentuk agar menjadi serupa dengan diri-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Lukas 14        Mazmur 102         Yosua 15-16

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

12 APRIL
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-14-

BACAAN ALKITAB: Lukas 14:28-30, 33

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kerelaan untuk menanggung harga dalam mengikut Yesus ini dicatat di dalam Lukas 14.  Di situ ditulis 
Yesus tahu bahwa banyak orang ingin mengikut Dia namun mereka tidak sungguh-sungguh berkomit-
men untuk menjadi murid-Nya. Tidak sedikit di antara mereka yang ingin mengikut Dia hanya karena 
mencari berkat dan pertolongan-Nya. Sehingga mereka mengikut Yesus hanya karena ingin menikmati 
berbagai kenyamanan. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa orang yang ingin mengikut Dia harus rela 
membayar harga, yaitu harus meninggalkan seluruh kehidupan mereka yang lama. Harga ini Yesus 
istilahkan sebagai “melepaskan dirinya dari segala miliknya.” Dengan berkata demikian Yesus menegas-
kan bahwa untuk menjadi murid-Nya orang harus rela membayar harga, yaitu seluruh hidup yang 
bersangkutan. 

Ya Tuhan, tolonglah diriku agar aku senantiasa hidup di dalam ketaatan kepada tuntunan-Mu. Sehingga 
dengan demikian aku berjalan di dalam kehendak-Mu. Sertailah diriku di setiap langkah kehidupan yang 
harus kutempuh. Berilah kepadaku hikmat-Mu agar aku dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat 
dan yang menyenangkan hati-Mu. Penuhilah diriku dengan Roh-Mu senantiasa supaya aku mampu menjadi 
saksi-Mu di lingkunganku. Dengan pertolongan Roh Kudus aku akan memberitakan kasih-Mu kepada semua 
orang yang belum mengenalnya, agar supaya mereka juga datang kepada diri-Mu untuk mengalami 
anugerah-Mu. Di dalam nama yang indah dan ajaib, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhanku yang hidup, aku 
berdoa. Amin.



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

Ketaatan menuntut kepatuhan yang sepenuhnya, sehingga sikap separuh taat adalah sama dengan sikap 
tidak taat. Apabila orang hanya menaati ketetapan-ketetapan yang ia sukai saja, dan mengesampingkan 
yang lain, maka sesungguhnya ia telah bersikap tidak taat. Hal ini sama seperti seorang bawahan yang 
menerima tiga tugas dari atasannya. Bila ia dengan sengaja hanya melaksanakan dua dari antara tiga 
tugas tersebut maka sebenarnya yang bersangkutan telah bersikap tidak taat terhadap tugas yang 
diberikan kepadanya. Tentu sikapnya ini tidak akan memperoleh pujian dari atasannya. Sebab kepatu-
han yang penuh merupakan wujud dari sikap ketaatan di dalam diri seseorang. 

Apakah yang menghalangi Anda untuk menaati �irman Tuhan secara seutuhnya? Apakah yang perlu Anda 
lakukan untuk mengatasi penghalang-penghalang tersebut?

Tuhan, Engkau tidak meminta apapun dari diriku selain menghormati dan mengasihi diri-Mu, serta menaati 
kehendak-Mu dengan segenap hati dan jiwaku. Aku menyadari bahwa cara hidupku yang lama serta kelema-
han imanku telah menghalangi diriku untuk hidup mematuhi seluruh �irman-Mu. Acapkali aku hanya menaati 
perintah-perintah-Mu yang sesuai dengan keinginanku dan mengabaikan yang lainnya. Oleh sebab itu, Tuhan, 
baharuilah hatiku dengan Roh-Mu dan teguhkanlah imanku. Supaya dengan demikian aku tidak lagi hidup di 
dalam kesia-siaan, namun hidup untuk menyenangkan hati-Mu. 

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

10 APRIL
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-10-

BACAAN ALKITAB: Yosua 11:15

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kepatuhan seperti itulah yang ditunjukkan oleh Musa maupun Yosua sebagaimana yang dicatat di dalam 
Yosua 11. Di situ ditulis bahwa Musa menyampaikan seluruh perintah Allah yang ia terima kepada Yosua 
tanpa satupun yang ia lewatkan. Demikian juga dengan Yosua. Ia tidak mengabaikan satupun perintah 
Allah yang ia terima dari Musa, yaitu untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di wilayah Kanaan. Walau-
pun ketaatan tersebut mengandung konsekuensi yaitu perjuangan yang tidak mudah, namun Yosua 
mematuhi seluruh �irman Tuhan itu tanpa terkecuali. Tidaklah mengherankan apabila Musa dan Yosua 
dicatat sebagai teladan iman bagi para pengikut Kristus. Kepatuhan mereka yang sepenuhnya kepada 
�irman Allah mendatangkan penghargaan Tuhan atas diri mereka.

Aku bersyukur untuk kasih setia-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Dengan penuh kasih Engkau 
telah menuntun diriku untuk hidup di jalan-jalan-Mu. Dengan setia Engkau telah menyertai diriku di setiap 
keadaan sehingga damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah di dalam hatiku. Aku berterima kasih untuk 
anugerah-Mu yang sangat besar yang telah kualami di dalam pengorbanan-Mu. Melaluinya Engkau mengha-
puskan masa laluku dan membentangkan kehidupan yang baru. Kembali aku menyerahkan hidupku dan masa 
depanku ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

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

Penggenapan dari janji Tuhan tidak akan kita alami hanya dengan duduk diam berpangku tangan, 
namun melalui perjuangan iman di dalam penyertaan-Nya. Memang adalah rancangan Tuhan agar 
umat-Nya memiliki masa depan yang cerah. Hanya saja rancangan itu tidak akan kita alami dengan 
sendirinya seperti orang yang mendapat durian runtuh, atau semudah orang membalik telapak tangan. 
Untuk mewujudkannya ada perjuangan iman yang harus ditempuh, tanggung jawab yang harus diem-
ban, tantangan yang harus dihadapi dan masa-masa sukar yang harus dilewati. Oleh penyertaan Tuhan 
kita akan dimampukan-Nya untuk berjuang di dalam iman serta mewujudkan janji itu di dalam hidup 
kita.

Apakah yang menghalangi orang sehingga tidak mengalami janji Tuhan bagi hidupnya? Apa yang harus 
Anda lakukan untuk mengatasi penghalang tersebut?

Tuhan, aku bersyukur untuk rancangan dan janji-janji-Mu yang indah bagi masa depanku. Engkau pribadi 
yang mahakuasa, sehingga sanggup untuk mewujudkan rancangan-Mu itu. Engkau juga setia, sehingga tidak 
pernah Engkau mengingkari janji-Mu. Tuhan, teguhkanlah imanku kepada-Mu sehingga aku tidak meragukan 
janji-janji-Mu kepadaku. Jangan biarkan diriku duduk berpangku tangan serta bersikap pasif terhadap 
rancangan-Mu atas hidupku. Penuhilah diriku dengan Roh-Mu sehingga aku tidak akan tinggal tenang sampai 
rencana-Mu digenapi di dalam hidupku. Sebaliknya dengan iman aku melangkah untuk meraih janji-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

11 APRIL
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-13-

BACAAN ALKITAB: Yosua 14:9-12

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Semangat juang seperti itulah yang ada pada diri Kaleb sebagaimana yang ditulis di dalam Yosua 14. 
Terhadap janji Tuhan yang disampaikan melalui Musa ia tidak bimbang. Sehingga walaupun usianya 
sudah delapan puluh lima tahun namun semangat juang yang ada di dalam dirinya tetap sama seperti 
ketika ia berusia empat puluh tahun. Oleh karena itu ia minta agar kepada dirinya diberikan wilayah 
Hebron yang berada di pegunungan, bukan di tanah yang datar. Hebron dihuni oleh orang Enak yang 
berperawakan tinggi besar dan yang tinggal di kota berkubu. Kaleb percaya bila Tuhan menyertai 
dirinya maka ia akan mampu menaklukkan tantangan yang sesukar apapun juga dan akan meraih janji 
Tuhan bagi dirinya. Iman dan semangat juang inilah yang mengakibatkan janji Tuhan bukan sekadar ia 
dengar namun sungguh ia alami di dalam hidupnya.

Aku berterima kasih kepada-Mu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kualami pada hari ini. Sungguh tidak 
terukur besarnya kemurahan-Mu dalam hidupku. Dengan penuh kesabaran Engkau menuntun diriku agar 
aku hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Dengan setia Engkau menyertai hidupku dan tidak pernah membiar-
kan aku berjalan seorang diri. Kehadiran-Mu memberi damai sejahtera dan sukacita di dalam jiwaku. Berka-
tilah semua jerih lelahku pada hari ini dengan keberhasilan. Aku juga menyerahkan masa depanku ke dalam 
tangan-Mu. Kepada-Mu aku berharap, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. 
Amin.



Doa Bapa Kami

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

Berbuat baik kepada orang yang menderita adalah tindakan mulia yang harus dilakukan dengan tanpa menunda-
nunda ataupun dengan memandang muka. Memang belum tentu orang akan memahami maksud kita dalam berbuat 
baik kepada sesama kita yang menderita. Namun untuk menolong anak yang tercebur ke dalam sumur kita jangan 
menunggu sampai semua orang memahami niatan baik kita tersebut. Khususnya bila ketidakpahaman itu adalah 
karena orang-orang tadi lebih mendahulukan kepentingan mereka sendiri dibandingkan penderitaan orang lain. 
Jangan pula melakukannya dengan memandang muka. Sebab semua orang yang menderita, siapapun yang bersang-
kutan, haruslah memperoleh pertolongan sebagaimana yang seharusnya.

Menurut Anda, manakah yang menjadi penghalang terbesar bagi Anda untuk berbuat baik kepada sesama, 
lingkungan Anda atau diri Anda sendiri? Mengapa begitu?

Tuhan yang mahabaik, kebaikan-Mu membuat hatiku terpesona. Engkau yang mahamulia telah rela datang ke dunia 
dan merendahkan diri dengan menjadi seorang manusia. Di dalam keberadaan-Mu sebagai manusia Engkau rela 
menanggung derita sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa seperti diriku. Dengan 
demikian Engkau memerdekakan aku dari dosa dan hukuman dosa yang tidak mampu kuatasi dengan kemam-
puanku sendiri. Tolonglah diriku untuk mengikuti jejak-Mu itu, yaitu dalam tidak mengabaikan penderitaan sesam-
aku karena aku hidup mementingkan diri sendiri. Sebaliknya dengan kasih, aku dengan tidak menunda-nunda dan 
dengan tidak memandang muka bersedia menolong mereka yang ada di dalam kesukaran.

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 13        Mazmur 101        Yosua 13-14

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

11 APRIL
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-11-

BACAAN ALKITAB: Lukas 13:14-17

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tidak menunda-nunda dalam berbuat baik itulah yang Yesus lakukan, seperti yang dicatat di dalam Lukas 13. Saat 
itu adalah hari Sabat dan Yesus sedang berada di dalam rumah sembahyang. Di situ terdapat seorang perempuan 
yang sudah delapan belas tahun menderita sakit. Tanpa menghiraukan kepala rumah ibadat yang lebih mengutama-
kan hukum Sabat dibandingkan pentingnya untuk menolong orang yang menderita, Yesus menyembuhkan perem-
puan tersebut. Selanjutnya Yesus menyebut sikap kepala rumah ibadat itu sebagai kemuna�ikan. Sebab di masa itu 
pada umumnya para pemuka agama menjalankan hukum Sabat adalah agar mereka dipandang sebagai pribadi yang 
saleh oleh orang lain. Dengan menolong perempuan itu Yesus mengajar bahwa kita harus berbuat baik kepada 
sesama dengan tanpa menunda-nunda ataupun dengan memandang muka.

Aku berdoa, ya Tuhan, ubahlah hatiku agar mencerminkan hati-Mu yang penuh dengan kasih itu. Tolonglah diriku 
agar dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu dalam berbuat baik kepada sesamaku, terutama kepada mereka yang 
menderita. Tolonglah diriku agar tidak hidup memikirkan diri sendiri ataupun terperangkap di dalam keinginan 
untuk memperoleh pujian dari manusia. Sebab sesungguhnya Engkaulah teladan dari kasih yang tidak mementing-
kan diri sendiri dan bagi-Mulah segala pujian dan hormat patut diberikan. Aku juga memohon agar Engkau menun-
tun dan menyertai diriku di sepanjang hari ini. Lindungilah aku daripada yang jahat dan berkatilah aku dengan 
keberhasilan di dalam semua hal yang aku kerjakan pada hari ini. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan yang limpah 
dengan kasih, aku berdoa. Amin.

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

2 Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela: Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku 
hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. 3 Tiada kutaruh di depan mataku 
perkara dursila; perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. 4 Hati yang bengkok 
akan menjauh dari padaku, kejahatan aku tidak mau tahu. (Mazmur 101:2-4)

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang mahatahu. Engkau mengetahui keadaan hatiku dan tidak ada 
yang dapat kusembunyikan dari pandangan mata-Mu. Ampuni aku, ya Tuhan, bila di dalam hatiku 
tersimpan niatan-niatan yang tidak berkenan kepada-Mu. Aku mengaku bahwa seringkali hatiku 
masih dipenuhi dengan ketidakjujuran dan kepura-puraan. Ubahlah hatiku dari kemuna�ikan 
menjadi tulus seperti hati-Mu. Tolonglah aku agar mampu menjaga kemurnian hatiku dengan 
mengikuti tuntunan �irman-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).

11 APRIL
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-12-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 101:2-4

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku berdoa memohon bimbingan-Mu bagi diriku di sepanjang hari ini. Sehingga dengan demikian 
aku tidak hidup menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Berikan kepadaku hikmat agar aku mampu 
mengambil keputusan-keputusan yang berkenan di hati-Mu. Tolonglah diriku agar mampu 
menjaga mataku dari semua yang jahat dan yang akan mencemari batinku. Supaya dengan 
demikian hidupku merupakan persembahan yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan yang mahakudus, aku berdoa. Amin. 
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