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PENJELASAN MENGGUNAKAN MATERI IBADAH HARIAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dengan  Melakukan  Ibadah  Harian  secara  teratur  maka  Anda  sedang 
membangun relasi yang akrab dengan Tuhan dan semakin mengenal 
Tuhan. Hal inilah  yang  membuat  Anda tetap kuat dan bertindak meskipun 
sedang mengalami masa-masa sulit (Daniel 11:32b). Dengan memiliki 
relasi yang akrab dengan Tuhan maka Anda memiliki hidup yang produktif, 
doa yang efektif,  dan hidup yang mempermuliakan Tuhan.
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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 Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepada-Mu, tubuhku rindu 
kepada-Mu,   seperti   tanah   yang kering dan tandus, tiada berair. 3 Demikianlah aku 
memandang kepada-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. 
(Mazmur 63:2, 3)

Apabila rasa rendah diri akan melumpuhkan masa depan, maka iman akan membuka pintu kepada hari 
esok yang gemilang. Rasa rendah diri sangatlah berbeda dengan sikap rendah hati. Apabila rendah hati 
adalah kesadaran akan terbatasnya kemampuan kita di hadapan Tuhan, maka rendah diri adalah sama 
dengan sikap tidak percaya diri. Sikap ini antara lain disebabkan karena kita tidak mempercayai apa 
yang Tuhan katakan tentang diri kita. Padahal kalau kita mempercayai apa yang Tuhan janjikan bagi 
hidup kita, maka kita akan melangkah untuk mengembangkan kemampuan yang telah Ia berikan kepada 
kita. Langkah ini akan mengakibatkan rencana-Nya terwujud di dalam kehidupan kita.

Sudahkah Anda terbebas dari rasa rendah diri? Apakah buktinya?

Tuhan, kasih-Mu sungguh sangat besar dan melampaui kemampuan akalku untuk mencernanya. 
Kasih-Mu mengangkat diriku dari kehidupan yang tanpa arti menjadi penuh dengan makna. Engkau 
menebus diriku dari kegelapan dosa dengan mengorbankan diri-Mu sendiri di kayu salib. Di dalam 
anugerah  yang sangat besar itu Engkau menerima diriku menjadi anak dan harta kesayangan-Mu 
sendiri. Kasih-Mu memerdekakan diriku dari rasa rendah diri yang akan melumpuhkan masa depanku. 
Kesadaran  akan   hal   ini   menolong   diriku   untuk   senantiasa  hidup dengan rendah hati karena 
sesungguhnya hidupku ini hanyalah karena anugerah-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

15 SEPTEMBER 
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-22-

BACAAN ALKITAB: Yeremia 1:7, 8

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tuhan mengemukakan pentingnya untuk mengatasi sikap rendah diri ini kepada Yeremia ketika Ia 
memanggil yang bersangkutan untuk menjadi nabi-Nya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yeremia 1 
Tuhan mengingatkan Yeremia agar tidak menolak panggilan untuk menjadi utusan-Nya dengan berkata: 
“Aku ini masih muda.” Sebaliknya dari merasa rendah diri Yeremia harus mempercayai perkataan Tuhan, 
yaitu bahwa Ia akan menyertai dan menolong Yeremia dalam menunaikan tugasnya sebagai seorang 
nabi. Iman ini akan membuat Yeremia tidak merasa takut untuk memenuhi panggilan Tuhan, sehingga 
hal-hal besar yang Tuhan telah rencanakan bagi hidupnya akan tergenapi.

Menjelang akhir dari hari ini aku mengangkat pujian dan ucapan syukurku kepada-Mu. Karena sungguh 
tak terbilang kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kualami di dalam hidupku. Dengan kasih sayang-Mu 
Engkau menyertai dan memelihara hidupku. Dengan lemah lembut Engkau menuntun langkah- 
langkahku. Dengan tangan-Mu yang kuat Engkau menopang dan meneguhkan imanku. Sungguh, orang 
yang berharap kepada-Mu tak pernah Engkau kecewakan. Aku menyerahkan hidup dan masa depanku 
ke dalam kasih setia-Mu. Genapilah rencana-Mu yang indah dalam hidupku. Di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.



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

Bukan saja Kristus dapat merasakan kelemahan kita, Ia juga tidak pernah terlambat dalam mengulurkan 
pertolongan-Nya. Tidak jarang orang mengharapkan pertolongan dari para pembesar dengan anggapan 
bahwa mereka pasti akan mampu membereskan persoalan yang dihadapinya. Yang menjadi masalah 
adalah walaupun si pembesar sesungguhnya sanggup untuk menolong namun ia bersikap tidak peduli 
dan tidak segera memberikan pertolongan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Ia tidak pernah 
mengabaikan umat-Nya. Bukan itu saja, Ia juga tidak pernah terlambat dalam menjawab doa kita. 
Sehingga di dalam segala keadaan kita tidak perlu berputus asa.

Apakah yang perlu Anda lakukan ketika Anda merasa tidak berdaya dalam menghadapi kesukaran? 
Mengapa demikian?

Tuhan, Engkau adalah Imam Besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahanku sebagai 
seorang manusia. Engkau juga adalah pribadi yang mahakuasa sehingga mampu mengalahkan Iblis 
yang ingin mencobai diri-Mu. Aku percaya kasih-Mu tidak terbatas. Oleh sebab itu bila aku menaruhkan 
harapanku pada-Mu maka di saat aku merasa lemah Engkau yang akan menguatkan diriku. Sehingga 
dengan demikian tidak ada kesukaran yang tak dapat kuatasi, karena pertolongan-Mu selalu datang 
tepat pada waktunya.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:       Ibrani 4        Mazmur 70         2Raja-raja 20-21

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

09 SEPTEMBER
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-2-

BACAAN ALKITAB: Ibrani 4:15, 16

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya  pertolongan  Kristus  dapat  diandalkan itulah yang ditulis di dalam Ibrani 4. Di situ 
diutarakan bahwa Dia adalah Imam Besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. 
Artinya Ia bersikap peduli terhadap keadaan kita. Bukan itu saja, Ia juga bersedia menolong kita pada 
waktunya. Berarti Ia tidak pernah terlambat di dalam mengulurkan pertolongan kepada orang yang 
berharap kepada-Nya. Atas dasar itulah penulis surat Ibrani berkata: “Marilah kita dengan penuh 
keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih 
karunia.” Artinya tanpa rasa kuatir kita dapat menaruhkan pengharapan kita melalui doa kepada-Nya.

Dengan berharap kepada pertolongan-Mu aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Teguhkanlah 
hidupku dan tetapkanlah langkah-langkahku di sepanjang hari ini. Tuntunlah diriku dengan �irman dan 
Roh-Mu agar supaya aku senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kepadaku 
hikmat-Mu agar aku dapat membedakan antara tuntunan-Mu dengan yang bukan dari pada-Mu. Jadikan 
diriku saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dengan 
keberhasilan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penolongku, aku berdoa. Amin.

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

8 Dahsyat Engkau! Siapakah yang tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau murka? 9 Dari 
langit Engkau memperdengarkan keputusan-Mu; bumi takut dan tertegun, 10 pada waktu Allah 
bangkit untuk memberi penghukuman, untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Sela 
(Mazmur 76:8-10)

Ya Tuhan, Engkau Penguasa alam semesta yang mahakuasa dan mahabaik. Tidak ada siapapun 
yang sama seperti diri-Mu. Apabila Engkau bertindak tidak ada yang dapat menghalanginya dan 
tidak seorangpun yang mampu membatalkan keputusan-keputusan-Mu. Di dalam kasih-Mu 
Engkau membela orang yang tertindas dan tidak membiarkan mereka yang lemah terus-menerus 
diinjak.  Dengan  kuasa-Mu  Engkau menolong orang yang tak berdaya dan menghukum para 
penindas mereka. Berbahagialah orang yang berlindung pada-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

15 SEPTEMBER 
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-21-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 76:8-10

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kepada-Mu, ya Tuhan, aku menaruhkan harapanku. Perlindungan-Mu memberikan damai 
sejahtera di dalam jiwaku. Penyertaan-Mu menyanggupkan aku untuk melakukan perkara-perkara 
yang melampaui kemampuanku. Tuntunan-Mu menjamin masa depanku. Oleh sebab itu, ya Tuhan, 
peliharalah diriku seperti biji mata-Mu sendiri. Sertai dan tuntunlah hidupku dengan Roh-Mu. 
Berikan kepadaku hati yang peka dan taat kepada suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan 
dan Gembalaku yang baik, aku berdoa. Amin.



Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama TUHAN, Yang 
Mahatinggi atas seluruh bumi. (Mazmur 83:19)

5 Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau; biarlah 
mereka yang mencintai keselamatan dari pada-Mu selalu berkata: "Allah itu besar!" 6 Tetapi aku ini 
sengsara dan miskin -- ya Allah, segeralah datang! Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan 
aku; ya TUHAN, janganlah lambat datang! (Mazmur 70:5, 6)

Ya Allah yang mahabesar, aku bersyukur kepada-Mu karena orang yang mencari diri-Mu tidak akan 
pernah Engkau kecewakan. Engkau senantiasa siap mengulurkan tangan-Mu untuk menolong 
orang yang lemah dan tak berdaya. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat karena Engkau di 
dalam hikmat dan kasih setia-Mu selalu mengulurkannya tepat pada waktunya. Di dalam kasih 
setia-Mu itu aku menatap hari esok dengan iman dan pengharapan.

PENGANTAR IBADAH

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

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

09 SEPTEMBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-3-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 70:5, 6

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Ya Tuhan yang penuh dengan rahmat, aku mempercayakan hidupku ke dalam tangan-Mu yang 
penuh dengan kasih dan kuasa itu. Di dalam pelukan-Mu aku merasakan damai sejahtera. Engkau 
yang menggendong diriku dan membawa hidupku menuju hari depan yang indah seperti yang 
telah  Engkau  rencanakan  bagi hidupku. Aku percaya tidak ada rencana-Mu yang gagal. Aku 
berterima kasih kepada-Mu karena janji-janji-Mu meneguhkan imanku. Berpegang kepada 
janji-Mu dan dengan menyandarkan diri kepada anugerah-Mu aku mengangkat doaku ini di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhanku. Amin.

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

Pengorbanan Kristus bersifat sempurna sehingga di dalam Dia kita menerima keselamatan yang bersifat 
pasti. Apabila rencana yang dibuat manusia tidak dapat dipastikan akan terwujud, tidak demikian 
halnya dengan rancangan Tuhan. Ia merancang dan menjamin hari depan umat-Nya dengan kepastian. 
Termasuk di dalamnya jaminan tentang keselamatan dari dosa yang membuka hari depan yang indah 
bagi  mereka  yang  percaya  kepada-Nya.  Keselamatan   tersebut   bersifat   pasti   karena   Ia telah 
menyediakannya melalui pengorbanan-Nya yang sempurna. Sehingga di dalam Kristus keselamatan 
dari dosa bukanlah bersifat mudah-mudahan atau semoga kiranya, namun bersifat pasti adanya.

Sudahkah Anda yakin bahwa Anda telah selamat dari hukuman dosa? Apakah yang menjadi dasar dari 
keyakinan Anda tersebut?

Ya Tuhan, aku bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus dan membebaskan diriku 
dari dosa dan hukuman dosa. Pengorbanan-Mu sempurna karena korban yang Engkau persembahkan, yaitu 
diri-Mu sendiri, bersifat sempurna. Oleh sebab itu aku dapat memandang hari esok tanpa rasa kuatir ataupun 
ragu.  Kasih-Mu   telah   menghapuskan masa lampauku dan memberikan jaminan yang pasti untuk hari 
depanku. Segelap apapun masa lalu yang pernah kulalui pengorbanan-Mu telah menjadikan hidupku menjadi 
baru. Sungguh besar anugerah-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:      Ibrani 10      Mazmur 76       Yeremia 1-2

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

15 SEPTEMBER 
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-20-

BACAAN ALKITAB: Ibrani 10:12-14

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Jaminan keselamatan dari dosa dan hukuman dosa yang bersifat pasti itu dikemukakan di dalam Ibrani 
10. Di situ dijelaskan bahwa Yesus sebagai Imam Besar telah mempersembahkan satu korban saja untuk 
dosa seluruh umat manusia. Satu korban yang sempurna, yaitu diri-Nya sendiri yang Ia korbankan di 
kayu salib. Oleh satu korban yang sempurna itu Ia menyelamatkan selama-lamanya mereka yang 
dikuduskan-Nya. Apabila usaha manusia untuk memperoleh keselamatan dari dosa dan hukuman dosa 
bersifat sia-sia, maka pengorbanan Yesus yang sempurna menjamin bahwa keselamatan yang Ia berikan 
adalah bersifat pasti dan untuk selama-lamanya.

Kembali pagi hari ini aku datang dengan merendahkan diri di hadapan-Mu. Aku menyerahkan waktu yang 
akan  kulalui  di  sepanjang  hari   ini ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah diriku dengan �irman-Mu agar aku 
senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sertailah diriku dengan Roh-Mu karena dekat dengan 
diri-Mu sajalah hatiku tenang. Berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini dan jadikanlah semuanya itu 
berhasil. Pakailah hidupku menjadi terang di tengah kegelapan dan garam di tengah kehambaran dari dunia 
di sekitarku. Kepada-Mu aku berharap, dan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku 
berdoa. Amin.

Pengakuan Iman Rasuli



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

Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam 
pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah 
nama-Nya! (Mazmur 100:4)

Kita tidak dapat mendikte Tuhan, namun kerendahan hati dan iman kita kepada-Nya tidak akan pernah 
diabaikan-Nya. Apabila kita dapat memaksa Dia maka berarti kita lebih berkuasa daripada Tuhan. Yang 
benar, yaitu bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat sehingga kita tidak akan mampu maupun 
berhak untuk mendikte diri-Nya. Namun bukan berarti karena Dia adalah pribadi yang mahakuasa 
maka Tuhan tidak mempedulikan sikap hati kita. Apabila kita datang kepada-Nya dengan sikap rendah 
hati dan percaya kepada kasih serta kuasa-Nya maka Ia tidak akan mengabaikan permohonan kita. Itu 
sebabnya doa yang berkenan kepada-Nya senantiasa menggerakkan hati-Nya.

Selama ini, di dalam berdoa apakah yang menjadi sikap Anda kepada Tuhan? Apakah buktinya?

Ya Tuhan, Engkau pribadi yang penuh dengan kasih dan rahmat. Tidak pernah Engkau mengabaikan 
orang yang datang dengan merendahkan dirinya di hadapan-Mu. Sebab sesungguhnya tangan-Mu tak 
kurang panjang untuk menolong orang yang berharap kepada-Mu. Ampunilah diriku apabila tak jarang 
aku menyombongkan kemampuan diriku dan meragukan kesanggupan-Mu. Aku mengaku bahwasanya 
aku adalah manusia yang jauh dari sempurna. Baharuilah hatiku dan teguhkanlah imanku kepada-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

09 SEPTEMBER
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-4-

BACAAN ALKITAB: 2Raja-raja 20:4-6

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya sikap hati di dalam berdoa tidak akan diabaikan Tuhan itulah yang dialami oleh raja Hizkia 
seperti yang ditulis di dalam 2Raja-raja 20. Di situ dicatat bahwa dia berdoa dengan mencucurkan air 
mata. Suatu ungkapan yang menunjukkan kesungguhan hati dan kerendahan hati yang bersangkutan di 
hadapan Tuhan. Suatu sikap yang dihargai Tuhan. Itu sebabnya melalui nabi Yesaya Tuhan berkata 
kepada Hizkia: “Telah  Kudengar doamu dan telah Kulihat air matamu; sesungguhnya Aku akan 
menyembuhkan engkau.” Hal ini menunjukkan bahwasanya doa yang dipanjatkan dengan sikap rendah 
hati dan iman kepada Tuhan tidak akan sia-sia.

Aku berterima kasih untuk kemurahan-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi hidupku di sepanjang 
hari ini. Dengan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan itu Engkau bersedia menyertai dan menuntun 
hidupku  di  setiap  waktu.  Ketika aku berjalan melewati lembah yang kelam tak Kaubiarkan aku 
melangkah seorang diri. Dengan lemah lembut Engkau memegang dan menuntun diriku. Sesungguhnya 
hanya dekat Engkau sajalah hatiku tenang. Kepada-Mu aku mempercayakan hidupku dan hari esokku. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, 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)

Orang yang bersandar kepada kasih dan kuasa Tuhan tidak akan hidup terombang-ambing oleh keadaan 
yang sedang ia hadapi. Memang hidup manusia tidaklah sama sekali terlepas dari keadaan di sekitarnya. 
Namun apabila  hidup kita sepenuhnya terpengaruh oleh keadaan sekitar kita maka hati kita tidak akan 
pernah  menjadi  tenang. Sebab semua yang ada di sekitar kita, termasuk keadaan, berubah-ubah 
sehingga tidak dapat diandalkan. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan. Kasih dan kuasa-Nya 
bersifat tidak terbatas dan tidak berubah-ubah sehingga selalu dapat diandalkan. Oleh karena itu orang 
yang bersandar kepada kasih dan kuasa-Nya tidak akan diombang-ambingkan oleh keadaan.

Di setiap keadaan kepada siapakah Anda harus bersandar? Mengapa demikian?

Tuhan, aku bersyukur karena kasih dan kuasa-Mu tidak terbatas serta tidak terpengaruh oleh apapun 
juga. Kalau semua yang ada di dunia ini berubah-ubah, tidak demikian halnya dengan kasih setia-Mu. 
Oleh sebab itu di dalam segala keadaan aku bersandar kepada-Mu dan menaruhkan harapanku hanya 
kepada-Mu. Karena bila semua yang ada di sekitarku mengecewakan, Engkau tidak akan pernah 
mengecewakan orang yang berharap kepada-Mu. Engkaulah batu karang yang teguh dan yang tidak 
akan goyah oleh badai yang sebesar apapun juga. Di dalam naungan-Mu aku merasakan damai sejahtera 
yang penuh.

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 SEPTEMBER
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-19-

BACAAN ALKITAB: Habakuk 3:17-19

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Keadaan dari orang yang bersandar kepada kasih dan kuasa Tuhan itulah yang diutarakan di dalam 
Habakuk 3. Saat itu bangsa Yehuda sedang menghadapi masa yang kritis karena ancaman bangsa Babel. 
Kepada mereka nabi Habakuk menjelaskan pentingnya untuk bersandar kepada kasih dan kuasa Tuhan. 
Sehingga kalaupun keadaan sangat sukar dan semua usaha mereka gagal, namun mereka akan tetap 
beria-ria di dalam Allah. Sebab bila mereka percaya bahwa Allah adalah Sang Penyelamat dan kekuatan 
mereka, artinya percaya kepada  kasih  dan  kuasa-Nya,  maka  mereka  akan  tetap  bersukacita  dan  
hidup   mereka   tidak   akan  terombang-ambingkan oleh kesukaran.

Tuhan, aku berterima kasih karena kasih setia-Mu tidak berkesudahan atas hidupku. Tidak pernah 
Engkau mengingkari janji-Mu. Oleh sebab itu �irman-Mu selalu dapat kuandalkan. Dengan bersandar 
dan bergantung kepada janji-janji-Mu aku menyongsong hari esok yang ada di hadapanku. Kembali aku 
menyerahkan waktu yang  telah  kulalui  pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya semua yang telah 
kulakukan pada hari ini merupakan  persembahan   yang  berkenan   di  hati-M.   Genapilah    rencana-Mu   
dalam   hidupku   karena  rencana-Mu indah dan sempurna bagi umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Gembala yang setia, aku berdoa. Amin.



Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di bumi penuh 
sarang-sarang kekerasan. (Mazmur 74:20)

Kedewasaan rohani tidak dapat diukur dari berapa lama seseorang menjadi pengikut Kristus namun 
dari seberapa jauh perubahan pola pikir yang bersangkutan. Bertambahnya usia seseorang tidak berarti 
dengan sendirinya kedewasaan yang bersangkutan juga ikut bertambah. Sebab bisa jadi walaupun 
orang sudah berusia lanjut namun ia patut dinilai sebagai pribadi yang masih kekanak-kanakan. Hal ini 
adalah karena kedewasaan seseorang sangatlah tergantung kepada kematangan pola pikir yang 
bersangkutan. Apabila seseorang, di usia berapapun, belum mampu membedakan antara yang benar 
dengan yang salah, maka ia adalah orang yang masih kekanak-kanakan alias belum dewasa.

Sudah dewasakah kehidupan rohani Anda? Apakah yang perlu Anda lakukan agar bertumbuh dewasa secara 
rohani?

Tuhan, aku menyadari bahwa di dalam banyak hal kehidupan rohaniku masih belum dewasa. Tidak jarang 
aku masih melakukan perkara yang kuanggap sebagai hal yang baik padahal di pemandangan-Mu merupakan 
hal  yang jahat. Tuhan, tolonglah diriku agar rohaniku semakin bertumbuh dewasa, sehingga hidupku 
mencerminkan pikiran, perasaan dan kehendak-Mu. Bentuklah diriku dengan �irman-Mu yang mengubah dan 
membaharui pola pikirku agar hidupku semakin berkenan kepada-Mu. Dengan demikian barulah aku dapat 
menjadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu di manapun diriku berada.

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Ibrani 5        Mazmur 71         2Tawarikh 33-34

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

10 SEPTEMBER
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-5-

BACAAN ALKITAB: Ibrani 5:12-14

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya kedewasaan seseorang adalah tergantung kepada kematangan pola pikirnya itulah yang 
diutarakan di dalam Ibrani 5. Di situ penulis surat Ibrani berkata bahwa walaupun seseorang sudah 
lama menjadi pengikut Kristus, sehingga seharusnya sudah menjadi pengajar, namun apabila ia belum 
juga memahami ajaran tentang kebenaran maka secara rohani yang bersangkutan masihlah seorang 
anak kecil. Lebih jauh ia berkata bahwa seorang yang dewasa adalah pribadi yang mampu membedakan 
antara yang baik dengan yang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan seseorang terlihat dari 
seberapa jauh perubahan pola pikir yang bersangkutan.

Aku menaikkan ucapan syukurku kepada-Mu karena Engkau memberikan kesempatan yang baru bagi diriku 
pada hari ini. Kesempatan yang seharusnya kuisi dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun penuh makna 
dan menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu tuntunlah hidupku dengan �irman-Mu. Sertailah hidupku dengan 
Roh-Mu  dan  hikmat-Mu.  Supaya  dengan  demikian  setiap  langkah  yang  kuambil  akan  membuahkan 
keberhasilan  dan  memuliakan  nama-Mu.  Jangan  biarkan aku terjerumus ke dalam pencobaan dan 
lepaskanlah aku daripada yang jahat. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku, aku berdoa. Amin.

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

7 Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, 
8 tetapi Allah adalah Hakim: direndahkan-Nya yang satu dan ditinggikan-Nya yang lain. 
(Mazmur 75:7, 8)

Tuhan, kembali siang hari ini aku datang menghadap takhta-Mu yang kudus dengan hati yang 
penuh ucapan syukur. Aku sungguh merasa kagum terhadap besarnya anugerah dan kuasa-Mu. Di 
dalam kedaulatan-Mu Engkau meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang 
tinggi hati. Dengan anugerah dan kuasa-Mu Engkau menopang mereka yang Engkau tinggikan dan 
dengan keadilan-Mu Engkau membela mereka terhadap semua orang yang merasa iri hati. Tuhan, 
di dalam lindungan dan genggaman tangan-Mu aku mengalami hidup yang penuh dengan damai 
sejahtera.

PENGANTAR IBADAH

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

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

14 SEPTEMBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-18-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 75:7, 8

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku percaya kasih setia-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Sehingga bila semua 
yang ada di sekitarku tidak dapat diandalkan, orang yang mengandalkan Engkau tidak akan pernah 
dikecewakan. Oleh sebab itu aku memohon penyertaan dan tuntunan-Mu bagi hidupku di setiap 
waktu. Jagailah langkah hidupku dan jangan biarkan aku tersesat. Bimbinglah aku di jalan-jalan-Mu 
yang benar agar supaya hidupku senantiasa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Pembelaku, aku berdoa. Amin.



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

1 Pada-Mu, ya TUHAN, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. 2 Lepaskanlah 
aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepadaku dan 
selamatkanlah aku! 3 Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk 
menyelamatkan aku; sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. (Mazmur 71:1-3)

Tuhan,  Engkaulah  perlindungan  yang  kokoh  dan pembela yang adil bagi hidupku. Di tengah 
tantangan dan persoalan yang kuhadapi hatiku penuh dengan damai, karena orang berlindung 
pada-Mu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Engkau mendengar seruan orang yang berharap 
kepada-Mu.  Dengan  kasih  setia-Mu  Engkau  menaungi  mereka. Ke dalam tangan-Mu aku 
menyerahkan hidupku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

10 SEPTEMBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-6-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 71:1-3

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Aku bersyukur untuk pertolongan-Mu yang kualami sampai kepada saat ini. Di dalam segala 
keadaan Engkau senantiasa menyertai diriku dan mencukupkan semua keperluan hidupku. 
Engkau menopang diriku dengan tangan-Mu yang teguh dan memegang hidupku dengan 
tangan-Mu yang tidak pernah menjadi lesu. Engkau mengarahkan langkah-langkahku di jalan-Mu 
yang benar dan memenuhi hatiku dengan damai sejahtera-Mu. Kepada-Mu aku berharap. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhan dan Pelindungku, aku berdoa. Amin.

Sebab Engkaulah, ya TUHAN, Yang Mahatinggi di atas seluruh bumi, 
Engkau sangat dimuliakan di atas segala allah. (Mazmur 97:9)

Wujud yang terbesar dari kasih Allah adalah kerelaan-Nya untuk mengorbankan nyawa bagi umat manusia. 
Memang ukuran dari kasih adalah kerelaan untuk berkorban bagi orang yang dikasihi. Namun tidak semua 
orang yang berkorban melakukannya karena dorongan kasih. Sebagai contoh, orang yang mengorbankan 
uangnya untuk diambil seorang penodong. Hal tersebut ia lakukan bukan karena ia mengasihi sang penodong. 
Tetapi bila orang mengasihi maka ia akan rela berkorban. Semakin ia mengasihi semakin besar pengorbanan 
yang ia lakukan. Itu sebabnya wujud yang terbesar dari kasih Allah kepada manusia adalah kerelaan-Nya 
untuk mengorbankan nyawa-Nya bagi mereka.

Apabila Tuhan rela mengorbankan nyawa-Nya bagi umat manusia, masih perlukah Anda merasa kuatir akan 
masa depan Anda? Mengapa demikian?

Ya Tuhan, aku merasa takjub terhadap besarnya kasih-Mu kepada diriku. Engkau Raja alam semesta yang 
mahamulia  namun  rela  mengasihi diriku, manusia yang terbatas ini. Di dalam kasih-Mu Engkau telah 
mewariskan hidup yang kekal dan janji-janji yang indah bagi diriku. Untuk itu Engkau telah rela mengalami 
kematian di dalam pengorbanan-Mu agar supaya hak waris yang Engkau berikan kepadaku itu dapat kualami 
di dalam hidupku. Kasih-Mu dan jaminan hak waris yang Engkau berikan kepadaku ini menyanggupkan 
diriku untuk menyongsong masa depan tanpa rasa ragu. Kasih setia-Mu membuat hatiku penuh dengan 
damai sejahtera yang berlimpah-limpah.

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:      Ibrani 9        Mazmur 75        Habakuk 1-3

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

14 SEPTEMBER
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-17-

BACAAN ALKITAB: Ibrani 9:15-17

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Besarnya kasih Allah inilah yang diutarakan di dalam Ibrani 9. Di situ disebut bahwa Allah telah memberikan 
wasiat, atau janji hak waris, kepada umat manusia yaitu hidup yang kekal. Dijelaskan pula bahwa suatu wasiat 
hanya  akan  berlaku  dengan  sah apabila si pembuat wasiat telah meninggal dunia. Oleh karena itu agar 
manusia memperoleh hidup yang kekal maka Tuhan, sebagai Sang Pembuat wasiat, telah mengorbankan 
nyawa-Nya bagi umat manusia. Melalui pengorbanan-Nya itu Ia menunjukkan kasih-Nya, menebus manusia 
dari pelanggaran-pelanggaran mereka, dan membuat manusia menerima wasiat yaitu hidup kekal yang Ia 
janjikan.

Aku berterima kasih kepada-Mu untuk perlindungan-Mu yang telah kualami di sepanjang malam yang telah 
berlalu. Aku percaya sebagaimana Engkau selalu memelihara diriku di waktu yang lalu demikian juga pada 
hari ini Engkau tidak akan mengabaikan semua yang kuperlukan bagi hidupku. Kesetiaan-Mu tetap untuk 
selama-lamanya dan selalu dapat kuandalkan. Oleh sebab itu aku mempercayakan seluruh hidupku dan masa 
depanku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkatilah semua yang kukerjakan pada hari ini, dan jadikanlah itu 
berhasil. Pakailah diriku menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitarku, supaya mereka 
mengenal diri-Mu sebagai Tuhan dan Juruselamat mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang setia, 
aku berdoa. Amin.



1 Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, 2 mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, 
muliakanlah Dia dengan puji-pujian! 3 Katakanlah kepada Allah: “Betapa dahsyatnya segala 
pekerjaan-Mu; … 4 Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu, dan bermazmur bagi-Mu, 
memazmurkan nama-Mu. (Mazmur 66:1-4)

Kualitas kepemimpinan seseorang akan menentukan jatuh bangunnya kehidupan dari orang-orang 
yang ia pimpin. Sebab kepemimpinan bukanlah sekadar suatu jabatan namun adalah pengaruh. Seorang 
pemimpin yang baik akan membawa pengaruh yang positif, demikian pula pemimpin yang buruk akan 
membawa  dampak  yang  negatif  terhadap  orang-orang   yang   ia   pimpin.   Sedangkan   kualitas  
kepemimpinan bukanlah sekadar tergantung pada keterampilan berorganisasi seseorang tetapi juga 
berkaitan  dengan  kualitas  hidup  rohaninya.  Berarti  seorang  pemimpin  harus  berupaya untuk 
memelihara  kehidupan  rohaninya  agar  ia  membawa  pengaruh  yang  positif  bagi mereka yang 
dipimpinnya.

Baik atau burukkah pengaruh diri Anda kepada orang-orang di sekitar Anda? Apakah bukti dari jawaban 
Anda tersebut?

Tuhan, Engkau memanggil diriku untuk hidup sebagai garam dan terang dunia. Engkau menghendaki agar 
diriku membawa pengaruh yang positif terhadap lingkunganku. Di tengah kehambaran kasih aku harus hidup 
untuk membawa cinta-Mu. Di tengah kegelapan dunia aku harus hidup sebagai terang yang mencerminkan 
kebenaran-Mu. Roh Kudus, tolonglah diriku agar aku dapat hidup sebagai saksi Kristus di manapun diriku 
berada. Hanya oleh pertolongan-Mu barulah aku akan mampu hidup sebagai saluran kasih dan kebenaran 
Tuhan bagi lingkunganku.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

10 SEPTEMBER
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-7-

BACAAN ALKITAB: 2Tawarikh 33:9-11

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Besarnya dampak dari kualitas kepemimpinan terhadap kehidupan orang lain ini terlihat di dalam 
2Tawarikh 33. Di situ diriwayatkan tentang kehidupan Manasye, raja Yehuda. Kebobrokan hidupnya 
mengakibatkan bangsa Yehuda melakukan hal-hal yang lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang tidak 
mengenal Allah.  Kebebalan   dirinya   sehingga   tidak bersedia untuk mendengar peringatan Allah 
mengakibatkan keruntuhan Yehuda oleh serbuan tentara Babel. Hal ini menunjukkan besarnya 
pengaruh  dari kehidupan   rohani   terhadap   kualitas   kepemimpinan. Sekaligus juga menegaskan 
bahwasanya seorang pemimpin akan menentukan jatuh bangunnya kehidupan dari orang-orang yang ia 
pimpin.

Tuhan, aku bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Engkau telah menyertai 
hidupku di setiap waktu. Penyertaan-Mu memberikan damai sejahtera di dalam hatiku. Karena aku yakin 
bersama dengan diri-Mu aku akan sanggup melakukan perkara-perkara yang jauh lebih  besar  daripada  
kemampuanku   sendiri.   Engkau  yang   menolong   diriku   untuk   mengalami   keberhasilan  di dalam 
mengerjakan tugas dan tanggung jawabku. Banyak hal yang tidak kupahami tentang masa depanku, namun 
aku percaya bahwa kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan diriku. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhanku, aku berdoa. Amin.

TUHANlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu 
dengan tali, pada tanduk-tanduk mezbah. (Mazmur 118:27)

Bukan hanya bagaimana kita mengawali perjalanan hidup ini saja yang penting, tidak kalah pentingnya 
yaitu  bagaimana  kita  menyelesaikannya.  Mengawali  suatu   perjalanan   dengan   tepat,   seperti  
menyediakan bekal yang cukup, tentu adalah hal yang penting. Demikian juga menempuh perjalanan 
dengan benar, seperti menaati rambu-rambu lalu lintas, adalah sangat perlu. Sebab bila tidak demikian 
maka  kita  akan  kehabisan  bekal  atau  tersesat  di  jalan.  Namun  tidak  kalah pentingnya adalah 
menyelesaikan perjalanan tersebut dengan baik, yaitu tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dengan 
demikian barulah perjalanan itu merupakan suatu perjalanan yang tidak sia-sia.

Apa yang perlu Anda lakukan agar dapat menyelesaikan kehidupan Anda dengan baik? Mengapa demikian?

Tuhan, Engkau adalah pribadi yang bertanggung jawab. Apapun yang Engkau kerjakan tidak akan pernah 
terbengkalai di tengah jalan. Engkau yang telah memulai perkara yang baik di dalam hidupku, Engkau pula 
yang akan menuntaskannya dengan sempurna pada waktunya. Oleh sebab itu aku dapat memandang hari 
esok tanpa ragu, karena aku tahu bahwa hidupku berada di dalam tangan-Mu yang dapat diandalkan. Aku 
memohon, tolonglah diriku agar mampu meniru teladan-Mu. Yaitu menyelesaikan dengan baik semua yang 
telah kumulai dengan benar. Sehingga dengan demikian aku dapat hidup dalam kehidupan yang penuh makna 
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.

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

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

13 SEPTEMBER
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-16-

BACAAN ALKITAB: 2Tawarikh 35:22-24

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Mengawali kehidupan dengan benar namun tidak mengakhirinya dengan baik itulah yang dilakukan 
oleh Yosia, raja Yehuda, seperti yang ditulis dalam 2Tawarikh 35. Banyak hal yang benar yang telah ia 
lakukan di awal masa pemerintahannya sehingga mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa Yehuda. 
Namun sayang, ketika raja Mesir maju untuk memerangi raja Asyur maka Yosia berupaya mencegatnya 
tanpa menimbang apakah yang ia lakukan sesuai kehendak Allah. Bahkan ia mengabaikan pesan Allah 
melalui   raja  Mesir   dan  sebagai    akibat   ia   tewas   dalam   pertempuran.   Ia   telah   mengawali   
pemerintahannya dengan benar namun tidak mengakhirinya dengan baik, sehingga hidupnya berakhir 
secara tragis.

Aku menyerahkan semua yang telah kukerjakan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah semuanya itu 
dengan keberhasilan. Jauhkanlah diriku dari hati yang sombong dan bebal yaitu dengan beranggapan bahwa 
semua yang kucapai dalam hidupku adalah semata-mata karena usahaku sendiri. Oleh karena itu tolonglah 
diriku untuk senantiasa menyadari bahwasanya hidupku ini adalah karena anugerah-Mu semata-mata. 
Berikan kepadaku hati yang peka kepada tuntunan-Mu dan yang taat kepada �irman-Mu. Genapilah 
kehendak-Mu di dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.



Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari 
Taurat-Mu. (Mazmur 119:18)

Kehidupan rohani yang sehat ditandai dengan bertumbuhnya pengenalan akan Kristus. Bagaikan 
tanaman yang sehat tidak akan berhenti hanya sampai pada bertunas, namun bertumbuh, bertambah 
besar dan berbuah, demikianlah kerohanian yang hidup alias tidak macet. Di dalam hal ini pertumbuhan 
tersebut  antara  lain  menyangkut  pengenalan  akan Kristus. Seperti relasi yang sehat di antara 
suami-istri, demikianlah kesehatan rohani kita. Apabila sepatutnya suami-istri semakin hari semakin 
mengenal satu sama lain, demikianlah seiring dengan perjalanan waktu seyogianya pengenalan kita 
akan Kristus juga semakin bertambah mendalam.

Sudahkah Anda semakin mengenal Kristus dengan lebih mendalam? Untuk itu apakah yang Anda lakukan?

Tuhan, Engkau mahamulia. Apabila aku diizinkan untuk mengenal diri-Mu, hal itu semata-mata karena 
anugerah-Mu yang besar bagi diriku. Karena sesungguhnya aku adalah manusia yang terbatas dan Engkau 
adalah  pribadi yang tidak terbatas. Melalui pengenalan akan diri-Mu itulah kehidupan rohaniku akan 
bertumbuh semakin dewasa dan hidupku akan semakin mencerminkan sifat-sifat-Mu. Oleh karena itu 
tolonglah diriku agar melalui �irman-Mu aku dapat semakin mengenal hati, pikiran, rencana dan karya-Mu. 
Terangilah pikiran dan hatiku dengan Roh-Mu agar mata hatiku dapat melihat 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.

LEKSIONARI:      Ibrani 6        Mazmur 72        Zefanya 1-3

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

11 SEPTEMBER
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-8-

BACAAN ALKITAB: Ibrani 6:1-3

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Bahwasanya kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus tersebut dapat dilihat dalam 
Ibrani 6. Di situ ditulis bahwa kita harus meninggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. 
Ajaran-ajaran dasar tersebut antara lain adalah “dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang 
sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah.” Sebaliknya dari hanya berkutat pada pertobatan dan iman, 
dinasihatkan agar kita beralih kepada perkembangan dari ajaran tentang Kristus yang penuh. Yang 
dimaksudkan di sini adalah ajaran tentang siapakah Kristus yang semakin mendalam, sehingga 
pengenalan kita akan Kristus juga semakin penuh. Itulah tanda dari kerohanian yang sehat.

Tuhan, kembali aku bersyukur untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepadaku. Aku menyerahkan diriku 
ke dalam anugerah-Mu. Berikan kepadaku kekuatan yang baru agar aku dapat menyelesaikan semua tugas 
dan tanggung jawabku di sepanjang hari ini. Tuntunlah diriku dengan �irman-Mu agar aku tidak menyimpang 
dari jalan-jalan-Mu. Berkatilah semua yang akan kukerjakan pada hari ini dengan keberhasilan. Jauhkanlah 
diriku dari kesombongan dan tipu daya dari si jahat. Jadikanlah diriku saluran dari kasih-Mu bagi lingkungan 
di sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang telah menebus hidupku dan yang memberikan hari 
depan yang baru bagi diriku, aku berdoa. Amin.

Doa Bapa Kami

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

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)

Tuhan, Engkaulah Sang Penguasa alam semesta yang layak untuk disembah dan dipuji. Karena 
Engkau yang menjadikan semua yang ada dan yang mengaturnya dengan indah demi kebaikan 
seluruh ciptaan-Mu. Dengan kuasa dan hikmat-Mu yang tidak terbatas Engkau menetapkan setiap 
musim sehingga seluruh ciptaan-Mu terpelihara tanpa kekurangan apapun juga. Sesungguhnya 
orang yang hidup di bawah naungan-Mu akan berjalan dalam damai sejahtera dan sukacita.

PENGANTAR IBADAH

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

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

13 SEPTEMBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-15-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 74:16, 17

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Di tengah hari ini aku memanjatkan doa dan ucapan syukurku kepada-Mu. Kembali aku memohon 
pertolongan-Mu  agar aku dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabku sebagaimana yang 
seharusnya.  Tolonglah  diriku  dengan  hikmat-Mu  agar  aku  mampu  mengambil  keputusan- 
keputusan yang benar dan yang berkenan kepada-Mu. Berkatilah diriku dengan keberhasilan 
dalam semua hal yang kukerjakan. Jadikan diriku saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitarku. 
Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Raja alam semesta, aku berdoa. Amin.



1 Haleluya! Nyanyikanlah bagi TUHAN nyanyian baru! Pujilah Dia dalam 
jemaah orang-orang saleh. (Mazmur 149:1)

12 Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan 
orang yang tidak punya penolong; 13 ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin, ia akan 
menyelamatkan nyawa orang miskin. (Mazmur 72:12, 13)

Tuhan,  Engkaulah  Raja  alam  semesta  yang  dapat  diandalkan.   Kepada-Mu   aku  memohon 
pertolongan dan menyerahkan beban hidupku. Engkaulah Pembela bagi orang-orang yang miskin 
dan tertindas. Sebagai penolong dalam kesesakan Engkau sangat terbukti. Kepada-Mu aku 
berharap. Dengarlah seruanku dan indahkanlah permohonanku. Engkau sanggup mengubah 
ratapanku  menjadi  sukacita  karena  kemenangan  yang dari pada-Mu. Aku bersyukur untuk 
kebaikan dan kasih setia-Mu yang tidak kunjung habis itu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

11 SEPTEMBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-9-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 72:12,13

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kembali aku menyerahkan semua yang kukerjakan hari ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah diriku 
agar aku mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabku secara maksimal. Berikan 
kepadaku hikmat dan tuntunan-Mu dalam setiap keputusan yang harus kuambil. Mampukan diriku 
untuk menimbang dengan bijak dan memilih dengan hati yang tulus supaya dengan demikian 
tindakan-tindakanku memuliakan nama-Mu. Kepada-Mu aku memohon dan di dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, 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)

Allah  adalah  pribadi  yang  mahasetia,  itu  sebabnya ketidaksetiaan umat-Nya tidak akan mampu 
mengubah kesetiaan-Nya kepada mereka. Apabila manusia acapkali mengingkari janjinya maka tidak 
demikian halnya dengan Allah. Kalau kesetiaan manusia pada umumnya bersifat timbal balik, yaitu ia 
hanya akan bersikap setia kepada orang yang setia, dan akan bersikap tidak setia kepada orang yang 
tidak setia, maka kesetiaan Tuhan adalah tanpa syarat. Dia adalah pribadi yang mahasetia. Oleh karena 
itu  Tuhan  akan  tetap  bersikap  setia  kepada apa yang dijanjikan-Nya tanpa tergantung ataupun 
terpengaruh oleh sikap manusia kepada diri-Nya.

Karena Allah adalah pribadi yang mahasetia, bolehkah kita mempermainkan kesetiaan-Nya? Mengapa 
begitu?

Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. 
Engkau setia terhadap janji-Mu sehingga aku dapat berharap kepada-Mu dalam segala keadaan. Ampunilah 
diriku  apabila  acapkali  aku  meremehkan  kesetiaan-Mu  dengan  berlaku  tidak  setia kepada perintah- 
perintah-Mu. Tolonglah diriku agar dapat meneladani dan mensyukuri kesetiaan-Mu dengan bersikap setia 
kepada-Mu. Sebab hanya dengan demikian barulah aku dapat menjadi saksi-Mu bagi lingkunganku.
 

PENGANTAR IBADAH

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

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

LEKSIONARI:      Ibrani 8        Mazmur 74         2Tawarikh 35

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

13 SEPTEMBER
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-14-

BACAAN ALKITAB: Ibrani 8:8-10

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kemahasetiaan Allah yang tidak bersyarat ini Ia kemukakan di dalam surat Ibrani 8. Di situ dikisahkan 
kembali tentang ketidaksetiaan umat Israel terhadap perjanjian yang Allah buat dengan mereka di 
gunung Sinai, yaitu dalam perjalanan umat-Nya dari Mesir menuju ke Kanaan. Setibanya di negeri 
Kanaan mereka mengkhianati Tuhan dengan menyembah berbagai berhala. Namun Allah di dalam 
kesetiaan-Nya tetap bersedia menerima mereka kembali menjadi umat-Nya dan membuat perjanjian 
yang baru dengan mereka. Tindakan Allah ini menunjukkan bahwa Dia adalah pribadi yang mahasetia, 
sehingga kesetiaan-Nya tidak akan tergantung kepada apapun juga.

Mengawali  hari  ini  aku  memohon  penyertaan-Mu  di dalam mengemban tugas dan tanggung jawabku 
sepanjang hari ini. Mampukan diriku agar sanggup mengerjakannya dengan sebaik mungkin sehingga aku 
tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang Engkau berikan kepadaku. Berkatilah usahaku tersebut dengan 
keberhasilan agar supaya orang-orang di sekitarku dapat melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup 
serta dapat diandalkan. Lindungilah aku dari pencobaan dan lepaskanlah aku daripada yang jahat. Di dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhanku yang setia, aku berdoa. Amin.

Doa Memohon Rahmat Tuhan



1 Pujilah TUHAN, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku 
bangsa! 2 Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan TUHAN untuk 
selama-lamanya. Haleluya! (Mazmur 117:1, 2)

Berbeda dengan manusia, apabila Allah mengampuni maka Ia akan melupakan semua kesalahan kita. 
Memang tidak jarang orang yang walaupun berkata bahwa dirinya telah mengampuni namun di dalam 
kenyataan ia terus mengungkit-ungkit kesalahan yang dibuat orang terhadap dirinya. Artinya, ia tidak 
dapat melupakan perbuatan dari orang yang ia pandang telah merugikan dirinya tersebut. Hal ini 
menunjukkan  bahwa  sesungguhnya ia belum benar-benar mengampuni orang tadi. Tetapi tidak 
demikian halnya dengan Allah. Apabila Ia mengampuni maka Ia tidak akan mengingat kesalahan dari 
orang yang telah diampuni-Nya tersebut.

Bagaimana dengan diri Anda, sudahkah Anda mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain? 
Apakah buktinya?

Bapa yang maha pengasih serta maha pengampun, aku bersyukur karena sungguh besar anugerah-Mu bagi 
diriku. Engkau mengampuni diriku dan menghapuskan masa laluku yang kelam dari ingatan-Mu. Tanpa 
anugerah-Mu itu maka hidupku masih akan terikat pada masa lampauku, sehingga tak mungkin aku hidup 
berkemenangan.  Oleh  sebab  itu  tolonglah  diriku  untuk  dapat  mengikuti  teladan-Mu,  yaitu  dengan 
mengampuni  dan melupakan kesalahan orang lain terhadap diriku. Bersihkan hatiku dari dendam dan 
kepahitan, serta penuhilah jiwaku dengan kasih dan pengampunan seperti yang ada pada 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.

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

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

11 SEPTEMBER
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-10-

BACAAN ALKITAB: Zefanya 3:17, 18

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Tindakan Allah di dalam mengampuni dan melupakan ini Ia utarakan melalui nabi Zefanya dan dicatat 
di dalam Zefanya 3. Kepada umat-Nya yang telah meninggalkan diri-Nya, sehingga mereka mengalami 
pembuangan ke Babel, Allah berjanji bahwa Ia akan mengampuni, memulihkan dan melupakan semua 
kesalahan mereka. Tentang hal tersebut Ia berkata: “Aku akan mengangkat malapetaka dari padamu, 
sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela.” Hal ini menunjukkan bahwa bila Allah 
mengampuni maka pengampunan-Nya tidaklah bersifat separuh-separuh. Ia akan menghapuskan masa 
lalu kita dan membentangkan hari depan yang baru bagi hidup kita.

Aku bersyukur untuk penyertaan-Mu yang telah kualami di sepanjang hari ini. Tangan-Mu yang kuat selalu 
melindungi diriku dari marabahaya. Dengan Roh-Mu Engkau menuntun diriku agar tidak terjerumus ke 
dalam pencobaan. Aku menyerahkan jerih lelahku di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan 
semuanya itu dengan keberhasilan. Aku juga menyerahkan masa depanku ke dalam rancangan-Mu. Genapilah 
rencana-Mu dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatku, aku berdoa. Amin.

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

Tiada sikap yang lebih ceroboh melebihi hidup menentang Tuhan, dan tiada langkah yang lebih bijak 
melampaui hidup merendahkan diri di hadapan-Nya. Tuhan adalah Sang Raja alam semesta yang kuasa 
dan  kasih-Nya  bersifat  tidak  terbatas.  Karena  Ia  adalah pribadi yang mahakuasa, itu sebabnya 
menentang Tuhan merupakan sikap yang sangat ceroboh, dan tidak ada yang lebih berbahaya melebihi 
sikap tersebut. Di sisi yang lain, karena Dia adalah pribadi yang mahabaik, maka sikap merendahkan diri 
di hadapan-Nya  merupakan  tindakan  yang sangat bijak. Tidak ada tindakan yang lebih berhikmat 
melampaui  langkah  tersebut  karena  melaluinya  kita  membuka  diri   untuk   mengalami   semua  
kebaikan-Nya.

Bagaimana dengan diri Anda, apakah Anda menentang atau merendahkan diri di hadapan Tuhan? 
Apakah bukti dari jawaban Anda?

Ya Tuhan, Engkaulah Raja alam semesta dan Penguasa dari semua yang ada. Kuasa-Mu tidak terbatas 
dan kasih-Mu tidak pernah berubah. Di hadapan-Mu aku datang merendahkan diri dengan menyadari 
betapa terbatasnya kemampuanku. Ampunilah diriku apabila tak jarang aku berjalan menurut 
kehendakku   sendiri    dan    mengabaikan   tuntunan-Mu.   Aku   sadar   kecongkakanku    itu    akan    
menjerumuskan diriku ke dalam keruntuhan.  Limpahilah aku dengan anugerah-Mu dan pulihkanlah 
hidupku. Penuhilah hatiku dengan sikap takut dan taat kepada-Mu.

PENGANTAR IBADAH

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

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

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

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

12 SEPTEMBER
IBADAH MALAM

18.00 - 22.00
-13-

BACAAN ALKITAB: Nahum 1:7-9

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kecerobohan  dari  sikap  menentang  Tuhan   dan   kebijaksanaan  dari sikap  merendahkan  diri  di  
hadapan-Nya ini dikemukakan di dalam Nahum 1. Di situ melalui nabi Nahum Tuhan mengingatkan 
umat-Nya tentang apa yang akan dialami oleh kerajaan Asyur, yang beribukotakan Niniwe. Ia berkata 
orang  yang  merendahkan  diri  dengan  berlindung  kepada-Nya  akan  mengalami  kebaikan-Nya. 
Sedangkan bila orang menentang diri-Nya, seperti yang dilakukan oleh bangsa Asyur, maka Ia akan 
menghabisi mereka sama sekali. Itu sebabnya sikap menentang Tuhan merupakan suatu kecerobohan, 
sedangkan merendahkan diri di hadapan-Nya merupakan langkah yang sangat berhikmat.

Bapa yang mahabaik, aku bersyukur karena Engkau bersedia menolong diriku di setiap waktu. Sungguh 
besar kemurahan-Mu bagi hidupku. Tak pernah Engkau membiarkan aku berjalan seorang diri. Dengan 
Roh  dan �irman-Mu Engkau menyertai dan menuntun hidupku. Aku berterima kasih untuk semua 
kebaikan-Mu yang telah kualami sampai kepada hari ini. Lanjutkanlah karya-Mu dalam hidupku dan 
bentuklah hidupku sesuai dengan kehendak-Mu. Aku menyerahkan masa depanku ke dalam kasih 
setia-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.



3 Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke 
gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu! 4 Maka aku dapat pergi ke mezbah 
Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur 
kepada-Mu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku! (Mazmur 43:3, 4)

Kristus adalah pribadi yang sempurna sehingga rencana dan karya-Nya di dalam hidup kita juga bersifat 
sempurna.  Tidak  dapat dipungkiri bahwa sematang dan serinci apapun rencana yang dibuat oleh 
manusia tidak akan pernah bersifat sempurna. Sebab manusia bukanlah makhluk yang sempurna 
sehingga karya yang ia hasilkan pasti memiliki kekurangan. Namun tidak demikian halnya dengan 
Kristus. Dia adalah pribadi yang sempurna sehingga tidak terdapat sedikitpun kekurangan ataupun 
cacat dan cela pada diri-Nya. Oleh karena itu semua yang Ia kerjakan, termasuk karya penyelamatan 
yang Ia lakukan bagi hidup kita adalah bersifat sempurna.

Apabila rencana Allah bagi hidup Anda bersifat pasti dan sempurna, perlukah Anda merasa kuatir akan hari 
esok Anda? Mengapa demikian?

Ya Tuhan, aku bersyukur karena karya dan rencana-Mu adalah sempurna. Tidak ada karya-Mu yang gagal 
sebagaimana tidak ada rancangan-Mu yang tidak terwujud. Di dalam kesempurnaan kasih-Mu Engkau telah 
rela mengorbankan diri-Mu di kayu salib untuk menyelamatkan diriku. Aku percaya bahwa keselamatan yang 
Engkau sediakan bagiku bersifat sempurna. Itu sebabnya aku yakin bahwa sesungguhnya masa depanku, baik 
yang di dunia ini maupun di dalam kehidupan yang akan datang, bersifat indah dan pasti. Dengan demikian 
aku dapat menyongsong hari esok tanpa rasa kuatir.

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:      Ibrani 7       Mazmur 73        Nahum 1-3

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

12 SEPTEMBER
IBADAH PAGI
05.00-08.00

-11-

BACAAN ALKITAB: Ibrani 7:25-27

PENGANTAR RENUNGAN

PERTANYAAN UNTUK DIRENUNGKAN

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Kesempurnaan Kristus dan karya-Nya ini dicatat di dalam Ibrani 7. Di situ ditulis bahwa Dia adalah 
Imam Besar yang sempurna, “yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda.” Sebagai Imam Besar yang 
sempurna itu Ia “mempersembahkan diri-Nya sendiri sebagai korban” di kayu salib satu kali untuk 
selama-lamanya. Artinya, hukuman atas dosa kita dibayar-Nya tidak secara mengangsur, namun satu 
kali secara lunas untuk segenap dosa-dosa kita. Itu sebabnya “Ia sanggup juga menyelamatkan dengan 
sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah.” Dengan kata lain, keselamatan yang Ia 
berikan serta masa depan yang Ia rencanakan bagi kita yang percaya kepada-Nya bersifat pasti dan 
sempurna adanya.

Di dalam iman dan penyerahan diri kepada-Mu aku memohon tuntunan-Mu bagi hidupku di sepanjang hari 
ini.  Sertailah  diriku  dan  mampukanlah  aku  untuk  mengerjakan  semua  tugas dan tanggung jawabku. 
Berkatilah semuanya itu dengan keberhasilan. Limpahilah diriku dengan hikmat-Mu agar supaya aku mampu 
membuat  pilihan  dan  keputusan  yang berkenan kepada-Mu. Jangan biarkan aku terjerumus ke dalam 
pencobaan dan lindungilah aku daripada yang jahat. Pakailah hidupku menjadi saksi-Mu di manapun diriku 
berada. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebusku, aku berdoa. Amin.

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

25 Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di 
bumi. 26 Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah 
selama-lamanya. (Mazmur 73:25, 26)

Tuhan, Engkaulah yang paling berharga di dalam hidupku. Sebab semua yang ada di dunia ini 
bersifat tidak tetap tetapi Engkau tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu 
lebih daripada semua yang lain kepada-Mu aku menaruhkan harapanku. Sesuai dengan janji-Mu 
apabila  Engkau  hadir  di  dalam  hidupku  maka sesungguhnya aku memiliki semua hal yang 
kuperlukan bagi hidupku. Ya Tuhan, kepada-Mu aku berharap.

PENGANTAR IBADAH

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

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

12 SEPTEMBER
IBADAH SIANG
12.00 - 14.00

-12-

BACAAN ALKITAB: Mazmur 73:25, 26

DOA MENANGGAPI BACAAN ALKITAB

Siang  hari  ini  dengan  merendahkan  diri  di   hadapan-Mu   aku   memohon   tuntunan   dan  
penyertaan-Mu dalam hidupku. Tuntunan-Mu selalu benar karena Engkau tidak pernah tersesat 
maupun menyesatkan siapapun juga. Penyertaan-Mu bersifat pasti karena Engkau tidak pernah 
meninggalkan kawanan domba gembalaan-Mu. Di dalam naungan kasih setia-Mu hatiku limpah 
dengan damai sejahtera. Pakailah diriku menjadi saluran kasih dan berkat-Mu bagi orang-orang di 
sekitarku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Gembalaku, aku berdoa. Amin.
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