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Dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, 

kita rindu untuk mengetahui rencana Tuhan. Namun, 

kadang kita bingung dan tak tahu bagaimana mengetahui 

kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukanlah perasaan atau 

sekedar firasat. Tuhan tidak sedang bermain-main dengan 

kita. Dia ingin kita memahami kehendak-Nya, tujuan-Nya, 

serta rancangan-Nya atas hidup kita. 

Beberapa dari kita berusaha mencari sebuah firasat atau 

pertanda spiritual. Kita ingin Tuhan menggugah perasaan 

kita, untuk tahu apa yang harus kita perbuat. Masalahnya 

adalah perasaan tidak bisa dipegang; perasaan seringkali 

salah dan menuntun kita ke jalan yang salah. Perasaan bisa 

muncul akibat kelelahan, hormon, atau kejadian yang baru 

saja kita alami. Bahkan hati kita dapat mempermainkan kita. 

Setan sekalipun bisa menciptakan sebuah perasaan.

Jangan mencoba untuk menanti-nantikan munculnya 

sebuah perasaan ketika kita mencoba mencari tahu rencana 

Tuhan atas hidup kita. Kita ingin segalanya menjadi mudah, 

mengikuti rumus sederhana yang bisa mengubah hidup kita 

dengan instan. Kehendak Tuhan itu dinamis! Dia 

mengizinkan kita untuk membuat pilihan. 

Kehendak Tuhan adalah sebuah hubungan. Di dalam 

Alkitab, ada ribuan ayat yang berbicara tentang 

mengembangkan hubungan yang penuh kasih dengan Yesus 

Kristus. Mengapa? Sebab kehendak Allah adalah sebuah 

hubungan. Jalinlah hubungan yang dalam dengan Tuhan, dan 

hal-hal yang lainnya akan menjadi kurang penting.

BUKAN SEKEDAR 
PERASAAN

Yeremia 17:9-18

Sabtu, 01 Februari 2020

Matius 16:1-12; Kisah Para Rasul 

9:10-19a; Mazmur 19; Keluaran 1:1-

2:22

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 1:9. 
“Allah, yang memanggil kamu kepada 
persekutuan dengan Anak-Nya Yesus 
Kristus, Tuhan kita, adalah setia.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
mengutamakan hubungan dengan 
Engkau. Amin.”

Doa



Seberapa ingin Anda mendengar suara Tuhan?  

Mendengarkan suara Tuhan bukan berasal dari sebuah 

keinginan, tetapi sebuah keharusan bagi anak-anak Tuhan. 

Mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adalah suatu 

keharusan. Anda harus berseru kepada-Nya, “Aku harus 

tahu mengapa aku ada di sini. Aku harus tahu apa yang ingin 

Engkau lakukan dengan hidupku. Aku harus mendengar 

suara-Mu. Aku harus mendapatkan wahyu-Mu." 

Daud sangat mencintai Taurat Tuhan, sampai-sampai ia 

menyatakan, bahwa yang paling ingin ia lakukan adalah 

memuliakan Tuhan. Menaati dan ikut Tuhan bukanlah 

sebuah pilihan baginya; itu satu-satunya hal yang dia 

kerjakan. Daud menggunakan kata-kata ini untuk 

mengekspresikan betapa rindunya ia pada firman Tuhan: 

"Aku merindukannya," "Aku menginginkannya," "Aku sangat 

mencintainya," dan "Aku seperti rusa yang merindukan 

sungai yang berair.”

Banyak orang berbicara kepada Tuhan, tetapi mereka 

tidak pernah mendengar suara Tuhan. Bagi mereka, doa 

adalah sebuah monolog. Namun, Anda tidak bisa dikatakan 

memiliki sebuah hubungan apabila hanya Anda saja yang 

berbicara. Ini ibaratnya berbicara dengan istri atau suami 

Anda, tetapi dia hanya diam saja. Itu bukan dinamakan 

sebuah hubungan. Harus ada percakapan di dalamnya. 

Begitu pun dalam hal berdoa, berbicara kepada Tuhan sama 

pentingnya dengan mendengarkan Dia dan membiarkan 

Dia berbicara kepada Anda. Bagaimana caranya agar Anda 

bisa mendengar suara Tuhan? Pertama-tama, Anda harus 

sungguh-sungguh menginginkannya lebih dari apa pun.

Ulangan 4:29 mengatakan, “Dan baru di sana engkau 

mencari TUHAN, Allahmu, dan menemukan-Nya, asal 

engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu.” Itu pasti!

BERSERU 

Mazmur 40

Minggu, 02 Februari 2020

Matius 16:13-28; Kisah Para Rasul 

9:19b-31; Mazmur 20-21; Keluaran 

2:23-4:17  

Ayat Bacaan Setahun

Ulangan 4:29. 
“Dan baru di sana engkau mencari 
TUHAN, Allahmu, dan menemukan-
Nya, asal engkau menanyakan Dia 
dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku rindu 
mendengarkan Engkau. Aku mau 
berseru kepada-Mu. Amin.”

Doa



Pembuangan Israel ke Babel merupakan tindakan 

disiplin dari Allah. Ketika peristiwa ini terjadi, Babel adalah 

kerajaan yang terbesar di dunia. Selain membawa tawanan, 

bangsa Babel juga mengangkut sebagian perkakas dari 

dalam rumah Allah, untuk memperkaya perbendaharaan 

dewa Babel. Semua itu terjadi sebagai akibat ketidaktaatan 

Israel kepada Allah. Allah bertindak menurut hikmat-Nya. 

Ia mengetahui dengan sempurna apa yang dilakukan-Nya. 

Dengan membiarkan Israel ditaklukkan Babel, maka orang 

Israel terpaksa belajar taat dan tunduk kepada bangsa lain. 

Namun, di tengah-tengah bangsa Israel yang tertawan 

karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, masih bisa 

ditemukan pemuda yang bernama Daniel, Hanaya, Misael 

dan Azarya yang menjaga hidupnya di hadapan Tuhan 

dengan tidak kompromi terhadap dosa. Mereka berani 

menolak makanan raja yang dihidangkan bagi mereka. 

Dampak dari keputusan mereka untuk tidak kompromi 

dengan dosa, maka Allah memberikan mereka kecerdasan 

dan hikmat sepuluh kali lipat melebihi orang cerdas yang 

ada di Babel. Bahkan Tuhan memberikan kedudukan yang 

tinggi bagi mereka dalam pemerintahan di Babel.

Sama seperti Daniel dkk, yang hidup berbeda pada 

jamannya, maka kini Anda pun dipanggil untuk hidup 

berbeda dari orang yang lainnya, apalagi di tengah-tengah 

dunia yang semakin jahat ini. Anda dipanggil untuk tidak 

kompromi dengan dosa. Jika Anda tidak kompromi dengan 

dosa, maka seperti Daniel dkk, yang menerima berkat dari 

Tuhan, Anda pun akan menerima berkat khusus dari Tuhan, 

yaitu promosi dan terobosan dari Tuhan.

Di tengah-tengah angkatan yang semakin jahat ini, 

marilah menunjukkan diri sebagai anak Tuhan yang hidup 

sesuai dengan kebenaran. 

GENERASI 
YANG BERBEDA 

Daniel 1:1-6

Senin, 03 Februari 2020

Matius 17:1-13; Kisah Para Rasul 

9:32-43; Mazmur 22-23; Keluaran 

4:18-5:24

Ayat Bacaan Setahun

Daniel 1:6. 
“Di antara mereka itu ada juga 
beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, 
Hananya, Misael dan Azarya.”

Ayat

“Kami mau hidup berbeda di tengah 
angkatan yang bengkok ini, agar dunia 
melihat terang kemuliaan-Mu melalui 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. 
Amin.”

Doa



Berbeda generasi, maka berbeda pula orang yang 

dipakai Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Dalam 

Perjanjian Lama, Tuhan memakai Abraham, Musa, Yosua, 

Daniel, Yeremia, Hosea, dll. Mereka dipakai Tuhan sesuai 

dengan jamannya untuk menyatakan kasih, kebaikan, serta 

kekuasaan dan kedaulatan-Nya bagi umat manusia, secara 

khusus bagi bangsa Israel. 

Selanjutnya, dalam Perjanjian Baru, Tuhan memakai para 

murid untuk memberitakan kabar baik bagi bangsa Yahudi.  

Tuhan juga memakai Paulus untuk mewartakan kabar baik 

bagi orang-orang non Yahudi, supaya melalui iman kepada 

Tuhan Yesus, mereka juga beroleh kepastian keselamatan. 

Pada abad ke 19, Tuhan memakai tokoh seperti Reinhard 

Bonnke dan Billy Graham untuk mewartakan kasih-Nya 

bagi orang-orang yang terhilang. 

Berbeda generasi, maka berbeda pula tokoh yang 

dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih, kebaikan, 

kekuasaan, serta kedaulatan-Nya, sehingga umat manusia 

semakin mengenal Tuhan dengan benar.

Pada abad ke 20 ini, Tuhan juga akan memakai orang 

yang berbeda untuk menyatakan kasih, dan kuasa-Nya. 

Karena itu, mintalah kepada Tuhan supaya di abad ke 20 ini 

Anda dipakai Tuhan untuk menyatakan segala kebaikan-

Nya bagi orang lain. Asal Anda memiliki kerinduan dan 

kemauan, maka Allah akan memakai Anda untuk 

menyatakan kebenaran, keselamatan yang dari pada-Nya, 

sehingga lebih banyak orang yang percaya dan menerima 

Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

SEKARANG WAKTUNYA

Yesaya 61:1-11

Selasa, 04 Februari 2019

Matius 17:14-27; Kisah Para Rasul 

10:1-8; Mazmur 24-25; Keluaran 6-

7

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 61:1. 
“Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh 
karena TUHAN telah mengurapi aku; 
Ia telah mengutus aku untuk 
menyampaikan kabar baik kepada 
orang-orang sengsara, dan merawat 
orang-orang yang remuk hati, untuk 
memberitakan pembebasan kepada 
orang-orang tawanan, dan kepada 
o rang- o rang  yang  te rku rung  
kelepasan dari penjara,”

Ayat

“Tuhan Yesus, ini kami, pakailah kami 
m e n j a d i  a l a t - M u  u n t u k  
menyampaikan karya keselamatan-
Mu di kayu salib kepada dunia. Amin.” 

Doa



Saat ini, sepertinya jurang antar generasi terhampar 

begitu lebar. Lihat saja berbagai fenomena sehari-hari di 

sekeliling kita. Kecepatan akses internet, kentalnya 

pengaruh media sosial, ataupun kecanggihan berbagai 

perangkat elektronik. Kelompok orang berumur 15-25 

tahun, sepertinya sulit untuk bisa mengerti dan 

berkomunikasi dengan kelompok berumur 35-45 tahun, 

apalagi yang berumur di atas 55 tahun (dan juga 

sebaliknya).

Apa yang dapat dilakukan untuk menjembatani 

perbedaan tersebut? Dalam perenungan dan takaran 

pribadi penulis yang terbatas, setidaknya ada respon yang 

dapat dipikirkan bersama-sama oleh generasi tua dan 

generasi muda:

Generasi tua dihimbau untuk mengajarkan firman 

Tuhan secara terus menerus, berulang-ulang, tidak lalai, 

dan tidak jemu-jemu. Generasi tua juga seharusnya 

menceritakan pekerjaan-pekerjaan dahsyat yang Allah 

telah kerjakan dalam sejarah. Dengan demikian, generasi 

selanjutnya memiliki kesempatan untuk mempelajari dan 

meneruskan iman dari generasi sebelumnya. Generasi 

yang lebih tua juga dituntut untuk memiliki teladan yang 

baik, sehingga dapat menjadi acuan sebagai orang yang 

terlebih dahulu berjalan dan dibentuk oleh Tuhan. 

Demikian juga para generasi muda seharusnya 

memiliki telinga yang terbuka, secara khusus terhadap 

firman Tuhan dan nasihat. Generasi muda semestinya 

memiliki tekad untuk menyelidiki pekerjaan Tuhan di 

masa lampau. Generasi muda yang identik dengan 

idealisme dan kenaifan, sudah selayaknya memiliki 

kerendahan hati, dan sikap mau belajar atau dibentuk. 

Ibrani 13 menyatakan, bahwa kita sudah sepatutnya 

menaati dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani 

yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Contoh iman dan 

perhatikan dengan saksama akhir hidup dari pemimpin-

pemimpin tersebut.

LINTAS GENERASI

Hakim-hakim 2:1-23

Rabu, 05 Februari 2020

Matius 18:1-14; Kisah Para Rasul 

10:9-23a; Mazmur 26-27; Keluaran 

8-9

Ayat Bacaan Setahun

Hakim-hakim 2:10. 
“Setelah seluruh angkatan itu 
d i k u m p u l k a n  k e p a d a  n e n e k  
moyangnya, bangkitlah sesudah 
mereka itu angkatan yang lain, yang 
tidak mengenal TUHAN ataupun 
perbuatan yang dilakukan-Nya bagi 
orang Israel.”

Ayat

“Tolong kami, ya Allah, untuk 
melakukan firman-Mu. Amin.” 

Doa



Noob atau Nub diambil dari kata dasar Newbie yang 

berarti adalah seorang pemula. Kata ini sering digunakan 

oleh kaum muda untuk menyebutkan seseorang yang 

belum berpengalaman dalam suatu bidang atau aktivitas. 

2000 tahun lalu sekumpulan noob tiba-tiba ditinggalkan 

oleh mentor yang sangat mereka kasihi. Sebetulnya para 

rasul sangat “tidak bisa dipercaya” untuk meneruskan 

pekerjaan besar ini. Mereka dicatat lari meninggalkan 

Yesus, sebagian besar tidak hadir ketika Yesus disalib, dan 

masih sangat skeptis ketika Yesus bangkit. Beberapa saat 

sebelum Yesus terangkat ke sorga, sebagian murid juga 

dicatat masih begitu ragu.

Namun, mengapa Yesus mempercayakan tanggung 

jawab sebesar itu kepada orang-orang yang sederhana? 

Jawabannya terdapat dalam 1 Korintus 1:27-28  “Tetapi apa 

yang bodoh  bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan 

orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi 

dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa 

yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih 

Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk 

meniadakan apa yang berarti.”

Perkembangan gereja saat ini pun membutuhkan 

kerjasama antar generasi. Terkadang sulit untuk 

mempercayai generasi muda yang seperti para Rasul ketika 

mereka mulai, nampak seperti noob. Namun, Ia 

memampukan mereka yang sekalipun di mata dunia 

mungkin tidak kelihatan mampu. Para Rasul melakukan 

mukjizat dan berhasil meneruskan karya Kristus, bahkan 

mati bagi Kristus.

Adakah hari ini kepercayaan baru yang Tuhan berikan, 

dan Anda merasa tidak mampu? Berserulah kepada Tuhan, 

maka Ia akan memberikan jalan keluar untuk Anda mampu 

menjalaninya, lebih dari yang Anda pikirkan.   

NOOB?

Matius 28:16-20

Kamis, 06 Februari 2020

Matius 18:15-35; Kisah Para Rasul 

10 :23b-33;  Mazmur  28-30 ;  

Keluaran 10-11  

Ayat Bacaan Setahun

Matius 28:19. 
“Karena itu pergilah, jadikanlah 
semua bangsa murid-Ku dan 
baptislah mereka dalam nama Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus,”

Ayat

“Beri kami kemampuan untuk 
percaya, bahwa Engkau sanggup 
memakai setiap kami sebagai saksi-
Mu, ya Kristus. Amin.” 

Doa



Perlu suatu generasi yang baru, untuk mengerjakan 

pekerjaan-pekerjaan baru tersebut. Juga dibutuhkan kasih 

karunia yang nyata dari Tuhan untuk memampukan 

generasi baru ini menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Dan 

pasti itu yang akan terjadi saat Allah mencurahkan Roh-Nya 

ke atas mereka. 

Akibat pencurahan Roh Allah, tanah akan diberkati, 

selain itu akan tumbuh suatu generasi yang bersaksi, bahwa 

mereka adalah milik Allah dan hamba Allah. Allah bukan 

sekadar berjanji, tetapi menggenapi janji-Nya dengan 

kedaulatan penuh. Allah kita tidak berubah. Walaupun umat 

tidak setia, Allah tetap setia dengan pemilihan-Nya, dan 

akan terus membentuk umat-Nya menjadi seperti yang 

telah direncanakan-Nya. Mereka akan tumbuh dan 

berkembang dengan cepat seperti pohon-pohon gandarusa 

di tepi sungai. Dalam segala hal yang baik dan terpuji, 

mereka akan terkemuka dan unggul dari semua orang di 

sekeliling mereka, seperti pohon-pohon gandarusa tinggi 

mengatasi rerumputan yang tumbuh di antara mereka. 

Perhatikanlah, dengan cara ini akan ada pertumbuhan 

besar pada jemaat dan merupakan suatu kebahagiaan besar 

bagi jemaat, dan kesenangan besar bagi orang-orang untuk 

melihat bangkitnya angkatan baru yang penuh harapan dan 

menjanjikan. 

PANGGILAN 
SETIAP GENERASI

Yesaya 44:1-8.

Jumat, 07 Februari 2020

Matius 19:1-15; Kisah Para Rasul 

10:34-48; Mazmur 31; Keluaran 12-

13

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 44:3. 
“Sebab Aku akan mencurahkan air ke 
atas tanah yang haus, dan hujan lebat 
ke atas tempat yang kering. Aku akan 
mencurahkan Roh-Ku ke atas 
keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas 
anak cucumu.”

“Tuhan, terangi akal dan hati kami 
agar mengerti maksud dari firman-
Mu. Amin.” 

Doa

Ayat



Setelah memimpin 60 juta orang kepada pertobatan, 

Reinhard Bonnke menyerahkan tongkat pelayanannya 

kepada seorang penginjil muda berusia 29 tahun, Daniel 

Kolenda. Dia berkata, bahwa impartasi kepada generasi 

penerus harus terjadi supaya pekerjaan besar Allah bisa 

berlangsung terus, tanpa riak berarti. “Saya sudah berusia 

70 tahun dan akhirnya saya menemukan seseorang yang 

dapat meneruskan tuaian besar ini.”

Dengan penetapan tersebut, dia menginjil bersama 

Daniel Kolenda selama 4 tahun. Kolenda memimpin lebih 

dari 10 juta orang kepada Kristus. Ia menyaksikan berbagai 

mukjizat terjadi. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, 

dan yang mati bangkit. “Satu kualitas yang saya temukan 

dalam diri Daniel Kolenda adalah pengurapannya. Ia penuh 

dengan Roh Kudus dan memiliki natur untuk berserah 

kepada kuasa Roh Kudus, bukan dengan kekuatannya 

sendiri. Yang kedua adalah dia seorang pelaku. Ia peka 

mendengar dan mematuhi suara Allah.

Dalam kekristenan modern, di mana kepemimpinan 

terletak di tangan satu orang, penerus terkadang dianggap 

tidak penting atau bahkan ditakuti sebagai ancaman. Tetapi 

ketika Elia menyerahkan tongkat pelayanan kepada Elisa, Ia 

memastikan pelayannya tetap berjalan, bahkan berdampak 

dua kali lipat.

Transisi antar generasi adalah sebuah hal yang 

membutuhkan kerendahan hati dari kedua belah pihak. 

Elisa digambarkan sebagai seorang yang “menuangkan air 

ke tangan Elia” (2 Raja-raja 3:11). Postur tubuhnya 

menggambarkan kerendahan hati, memungkinkannya 

untuk menerima jubah Elia. Setiap Elia membutuhkan 

seorang Elisa yang bersedia belajar, melayani, 

menundukkan diri, dan menghormati. Setiap Elisa 

membutuhkan seorang Elia yang memiliki kerendahan hati 

untuk tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga 

kepentingan generasi berikutnya.

REINHARD BONNKE 
DAN DANIEL 

KOLENDA 
2 Raja-raja 2:1-25

Sabtu, 08 Februari 2020

Matius 19:16-30; Kisah Para Rasul 

11:1-18; Mazmur 32-33; Keluaran 14-

15

Ayat Bacaan Setahun

2 Raja-raja 2:15. 
“Ketika rombongan nabi yang dari 
Yerikho itu melihat dia dari jauh, 
mereka berkata: "Roh Elia telah 
hinggap pada Elisa." Mereka datang 
menemui dia, lalu sujudlah mereka 
kepadanya sampai ke tanah.”

Ayat

“Beri kami kerendahan hati, agar 
tongkat estafet pelayanan dapat 
terus berjalan, ya Allah.” 

Doa



Keluarga yang mempunyai banyak sekali anak adalah 

seperti tabung yang penuh berisi anak panah, dengan 

ukuran-ukuran yang berbeda. Artinya mereka mempunyai 

kemampuan-kemampuan dan kecenderungan-

kecenderungan yang berlainan, akan tetapi semuanya dapat 

berguna bagi keluarga dalam beberapa cara dan pada satu 

atau lain waktu. Bahwa, mereka merupakan pemberian 

yang baik dan alat yang bisa digunakan untuk banyak 

kebaikan dan sokongan, serta perlindungan yang besar bagi 

orangtua dan keluarga mereka.

Amatilah di sini, anak-anak pada masa muda adalah 

anak-anak panah, yang jika digunakan dengan hati-hati, 

dapat diarahkan tepat pada sasaran, yakni untuk kemuliaan 

Allah dan pengabdian bagi angkatan mereka. Tetapi setelah 

itu, sesudah mereka pergi ke luar ke tengah-tengah dunia, 

mereka adalah anak-anak panah yang lepas dari tangan, 

sehingga sudah terlambat untuk melengkungkan mereka. 

Pada waktu itu, bila salah, anak-anak panah di dalam tangan 

ini pun sering kali menjadi anak-anak panah yang menusuk 

hati, yang dapat membawa kesedihan bagi orangtua 

mereka yang saleh dan menghantar ke dalam kubur dengan 

dukacita.

Dalam kenyataannya, memang tidak semua anak panah 

mengenai sasaran, meleset dari sasaran, karena berada di 

tangan orang yang tidak ahli memanah. 

Jadi, anak panah harus diambil dan dibidikkan ke sasaran, 

anak panah itu harus berada di tangan seorang pahlawan. 

ANAK PANAH DI 
TANGAN PAHLAWAN

Mazmur 127:3-5.

Minggu, 09 Februari 2020

Matius 20:1-16; Kisah Para Rasul 

11:19-30; Mazmur 34; Keluaran 16-

17

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 127:5. 
“Berbahagialah orang yang telah 
membuat penuh tabung panahnya 
dengan semuanya itu. Ia tidak akan 
mendapat malu, apabila ia berbicara 
dengan musuh-musuh di pintu 
gerbang.”

Ayat

“Tuhan Yesus, beri kami akal budi dan 
mampukan untuk senantiasa berjalan 
dalam firman-Mu. Amin.” 

Doa



Untuk mengubah kebiasaan buruk kita harus 

mengetahui apa yang menjadi pemicu kebiasaan tersebut. 

Tanpa mengetahui dan menyelidiki pemicu, maka kita akan 

sulit melakukan perubahan. 

Di depan rumah saya ada warung kecil. Suatu saat saya 

melihat ada beberapa anak-anak remaja SMP duduk dan 

merokok. Ketika saya coba mendengar apa yang mereka 

obrolkan, ternyata ada seorang anak yang sedang dirayu 

untuk mencoba merokok dengan imbalan supaya terlihat 

cool, dan anak tersebut mulai mengisap rokok. Kebiasaan 

adalah sesuatu perbuatan yang kita lakukan berulang-ulang 

akibat dari cara kita berpikir. Anak tersebut akan menjadi 

perokok karena cara berpikirnya yang salah.

Banyak orang tidak menganggap bahwa kebiasaan 

sebagai sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Padahal 

kebiasaan akan menyebabkan keberhasilan seseorang 

seperti benih kecil jika tumbuh akan menjadi sesuatu yang 

besar (Matius 13:31). Seorang atlet profesional memiliki 

kebiasaan selalu berlatih, tidak hanya menjelang 

pertandingan saja. Raja Daud berani melawan Goliat karena 

ia memiliki kebiasaan bertempur dan mengalahkan setiap 

binatang buas yang mengganggu kawanan domba kambing 

yang ia gembalakan. 

Mari bentuk anak-anak kita dengan mulai membentuk 

kebiasaan mereka. Sebelum terlambat, ubah kebiasaan 

yang buruk dan mulai tanamkan kebiasaan yang baik dan 

benar agar saat benih itu telah tumbuh besar, itu menjadi 

pohon yang memberi manfaat untuk masa depan mereka. 

Bagi anak-anak muda, pikirkan 'reward' apa yang akan Anda 

peroleh dengan kebiasaan yang Anda lakukan saat ini? 

REWARD ATAU UPAH 

Efesus 4:17-32

Senin, 10 Februari 2020

Matius 20:17-34; Kisah Para Rasul 

12:1-17; Mazmur 35; Keluaran 18-19

Ayat Bacaan Setahun

1 Samuel 17:36. 
“Baik singa maupun beruang telah 
dihajar oleh hambamu ini. Dan orang 
Filistin yang tidak bersunat itu, ia 
akan sama seperti salah satu dari 
pada binatang itu, karena ia telah 
mencemooh barisan dari pada Allah 
yang hidup.”

Ayat

“Ajar kami untuk membangun 
kebiasaan yang baik dan benar 
kepada anak-anak kami, agar mereka 
tumbuh dewasa dan menjadi berkat 
bagi kemuliaan nama-Mu, ya Allah. 
Amin.” 

Doa



Ayat-ayat ini berbicara tentang perayaan sukacita 

jemaat. Tidak disebutkan alasan mengapa mereka 

bersukacita, kemungkinan karena nazar raja. Jemaat 

percaya, bahwa doa raja pasti akan membawa berkat bagi 

umat.

Kalau kita lihat dalam ayat 12, ada berkat yang dipikirkan 

oleh raja, yaitu bagi kaum mudanya yang adalah harapan 

masa depan sebuah bangsa (gereja). Mazmur 127:3-4: 

Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari 

pada Tuhan, ayat ini berbicara tentang berkat keturunan 

sebagaimana lazimnya dalam masyarakat patriakal, di mana 

hanya anak-anak lelaki yang dipentingkan. Ketika seorang 

ayah membawa anak lelakinya ke pintu gerbang, maka dia 

tidak akan diremehkan. Anak lelaki adalah upah kerja 

seorang ayah. Pertumbuhan yang baik dari anak-anak lelaki 

adalah jaminan untuk keamanan (Mazmur. 127:5). Lalu 

bagaimana dengan anak-anak perempuan? Mereka 

diharapkan menjadi tiang penjuru yang menopang 

bangunan bangsa.

Harapan masa depan sebuah gereja pun terletak pada 

anak-anak kita. Kalau kita mendidik mereka dengan 

pengajaran yang benar, maka kemudian hari kita akan 

melihat gereja bertumbuh dengan pesat sesuai dengan 

kehendak Tuhan.

HARAPAN 
MASA DEPAN

Mazmur 144:12-15

Selasa, 11 Februari 2020

Matius 21:1-17; Kisah Para Rasul 

12:18-23; Mazmur 36-37; Keluaran 

20:1-22:20

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 144:12. 
“Semoga anak-anak lelaki kita seperti 
tanam-tanaman yang tumbuh 
menjadi besar pada waktu mudanya; 
dan anak-anak perempuan kita 
seperti tiang-tiang penjuru, yang 
dipahat untuk bangunan istana!”

Ayat

“Roh Kudus, beri kami hikmat untuk 
mendidik anak-anak kami di dalam 
Engkau, bukan hanya anak-anak 
jasmani tetapi juga anak-anak rohani 
kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. 
Amin.” 

Doa



“Aku lebih banyak mengenal kehidupan Kristiani dari 

ibuku daripada dari para ahli Teologi di seluruh Inggris.” 

(John Wesley).

Susanna Annesley-Wesley adalah salah seorang ibu di 

dunia ini yang melahirkan para pemimpin besar dalam 

sejarah perkembangan kekristenan. John dan Charles 

Wesley, tokoh kebangunan rohani yang telah memberikan 

kontribusi besar terhadap sejarah penginjilan maupun 

sejarah gereja, adalah anak-anak Susanna. Susanna telah 

melahirkan 19 orang anak dan memiliki pola asuh yang luar 

biasa, yaitu disiplin yang tinggi yang dibarengi dengan 

kesabaran serta kasih. Ia bukan hanya seorang ibu jasmani 

bagi anak-anaknya, tetapi juga ibu rohani bagi mereka. 

Kutipan kalimat John Wesley di atas menggambarkan 

betapa hebat kualitas rohani seorang Susanna Wesley di 

mata anak-anaknya.

Bagi keluarganya, memang Susanna Annesley-Wesley 

adalah ibu yang luar biasa. Namun, bagi seluruh dunia, dia 

adalah ibu yang memberikan sumbangsih berupa orang-

orang besar yang berjasa bagi sejarah umat manusia dengan 

Tuhannya. Ini bisa terjadi karena kerinduan yang selalu 

menjadi doa di dalam hatinya, “Tidak ada yang lebih saya 

harapkan selama hidup ini kecuali melayani anak-anak yang 

telah saya lahirkan. Apabila hal ini berkenan bagi Allah, saya 

mau menjadi alat-Nya melakukan semua yang baik bagi 

jiwa-jiwa mereka.”

Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan seorang 

Susanna Annesley-Wesley? Kerinduan dan prinsip hidup 

Susanna dapat menjadi bekal bagi kita untuk memuridkan 

anak-anak kita di rumah. Atau jika pun kita bukanlah 

seorang ibu jasmani, mari kita belajar memuridkan anak-

anak rohani kita, sampai mereka mencapai panggilan Tuhan 

dalam bidang kehidupan mereka masing-masing. 

IBU YANG 
MELAHIRKAN ORANG-

ORANG BESAR
2 Timotius 1:1-18

Rabu, 12 Februari 2020

Matius 21:18-32; Kisah Para Rasul 

12:24-13:3; Mazmur 38; Keluaran 

22:21-24:11

Ayat Bacaan Setahun

2 Timotius 1:5. 
“Sebab aku teringat akan imanmu 
yang tulus ikhlas, yaitu iman yang 
pertama-tama hidup di dalam 
nenekmu Lois dan di dalam ibumu 
Eunike dan yang aku yakin hidup juga 
di dalam dirimu.”

Ayat

“Kami mau memuridkan anak-anak 
jasmani maupun rohani dengan tekun 
dan setia, ya Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Karena berbagai alasan, para orangtua seringkali 

mengabaikan anak dalam kedisiplinan. Jika orangtua 

mengasihi  anaknya, maka mereka juga harus 

mendisiplinkan anak-anaknya. Kasih tanpa disiplin 

mengakibatkan munculnya sentimen atau ketidakpedulian.

Cara Tuhan mendisiplinkan umat-Nya sama dengan cara 

seorang ayah mendisiplinkan anaknya (Ul. 8:5; Mzm. 6:2). 

Tujuan Allah mendisiplinkan umat-Nya agar taat kepada-

Nya. Dia izinkan banyak masalah, penderitaan dalam 

rangka pendisiplinan. Disiplin adalah bukti kasih-Nya, 

karena kita adalah anak-anak-Nya (Ibr. 12:5-6). Ketika 

pendisiplinan sedang dialami terasa seperti dukacita, tetapi 

kalau sudah diterima dan dipahami, suka duka berubah 

menjadi kebaikan. 

Yesus mengajarkan pula, bahwa kepentingan orang lain 

harus selalu didahulukan (Mrk. 3:20-21). Bagi Yesus, orang 

dewasa harus mendisiplin anggota tubuhnya – tangan, kaki, 

mata – agar tidak membawa keburukan bagi orang lain, 

terutama “menyesatkan” anak-anak di bawah asuhan 

mereka. Yesus melarang mereka meremehkan anak-anak 

kecil (Mat. 19:13-15). 

Mari kita belajar seperti Yesus, yang bukan hanya 

mengajar murid-murid-Nya tetapi juga menjadi contoh 

disiplin dalam segala hal (penggunaan waktu, uang, dan 

doa).

KASIH DAN DISIPLIN

Ulangan 8:5-6; Ibrani 12:5-6

Minggu, 13 Februari 2020

Matius 21:33-46; Kisah Para Rasul 

13:4-12; Mazmur 39:1-40:9; 

Keluaran 24:12-26:37

Ayat Bacaan Setahun

Ibrani 12:6. 
“Karena Tuhan menghajar orang yang 
dikasihi-Nya, dan Ia menyesah orang 
yang diakui-Nya sebagai anak.”

Ayat

“Kami mau seperti-Mu Tuhan Yesus. 
Kami mau mendisiplin anak-anak 
kami dengan mendisiplin diri kami 
terlebih dulu, agar kami dapat 
menjadi teladan dalam segala hal bagi 
mereka. Amin.” 

Doa



Mendidik dan mempersiapkan anak-anak adalah tugas 

keluarga, dalam hal ini orang tua. Pentingnya tugas ini 

nampak ketika secara tegas Alkitab memberikan perintah 

kepada orang tua untuk mengajar, mendidik dan 

mempersiapkan anak-anak untuk menjadi generasi 

penerus yang takut akan Tuhan (Ulangan 6:4-9). Bahkan, 

memimpin, mendidik dan mengajar anak-anak merupakan 

salah satu kualifikasi seorang penilik jemaat (gembala 

jemaat) dan para diaken (1 Timotius 3:4-5, 12).

Ada ungkapan, bahwa masa kini ditentukan masa lalu, 

sedangkan masa kini menentukan masa depan. Memang 

masa lalu tidak akan pernah bisa diubah, tetapi tindakan kita 

di masa kini mempersiapkan masa depan. Itu sebabnya 

keluarga, khususnya orang tua, harus sungguh-sungguh 

mempersiapkan generasi penerusnya mulai dari sekarang. 

Hal ini menentukan masa depan. Pertama, masa depan 

generasi penerus itu sendiri. Kedua, masa depan gereja. 

Ketiga, masa depan bangsa ini. Rusaknya generasi bukan 

hanya merusak generasi itu sendiri, tetapi juga masa depan 

gereja dan bangsa ini. Tetapi bila generasi penerus dididik, 

diajar dan dipersiapkan dengan baik, keluarga, bangsa dan 

gereja memiliki masa depan. Bagaimana caranya 

mempersiapkan generasi masa depan?

Ÿ Mengajarkan firman Tuhan.
Ÿ Menerapkan disiplin dalam keluarga.
Ÿ Menjadi teladan bagi anak-anak.
Ÿ Memberikan waktu untuk anak-anak.
Ÿ Membangun relasi yang akrab, hangat dan penuh 

kas ih  dengan  anak-anak  yang  memang  
membutuhkan kasih sayang dari orang tua.

Ÿ Memperhatikan dari dekat pertumbuhan mental dan 
kerohanian anak-anak.

Ÿ Menemukan dan menolong anak-anak untuk 
bertumbuh dewasa dalam menghadapi pergumulan 
mereka yang kompleks.

Ÿ Merupakan kesempatan untuk membagikan 
panggilan Tuhan dan pelayanan orang tua, serta visi, 
misi dan pengajaran firman Tuhan.

REGENERASI

Ulangan 6:4-9

Jumat, 14 Februari 2020

Matius 22:1-22; Kisah Para Rasul 

13:13-25; Mazmur 40:10-41:14; 

Keluaran 27-28

Ayat Bacaan Setahun

1 Timotius 3:4-5. 
“Seorang kepala keluarga yang baik, 
disegani dan dihormati oleh anak-
anaknya. Jikalau seorang tidak tahu 
mengepalai keluarganya sendiri, 
bagaimanakah ia dapat mengurus 
Jemaat Allah?”

Ayat

“Tuhan Yesus, mampukan kami untuk 
mendidik anak-anak kami di dalam 
takut akan Tuhan.”

Doa



Dalam keempat Injil kita melihat, bahwa ada peristiwa-

peristiwa di mana Yesus menyembuhkan anak-anak (Luk. 8; 

Mat.15; Mar. 5; Yoh. 4). Inilah sebagian besar interaksi Yesus 

dengan anak-anak. Dalam peristiwa ini, Yesus sangat 

memperhatikan kesehatan fisik setiap anak. Dia tidak hanya 

peduli dengan hidup kekal tetapi juga fisik kita. Dia 

menginginkan setiap kita, baik orang dewasa maupun anak-

anak sehat secara jasmani dan rohani.

Dalam cerita di atas (Luk.8), Yesus pergi ke rumah Yairus 

secara khusus untuk menyembuhkan anak perempuannya, 

padahal pada saat Yairus berbicara dengan Yesus ada  

interupsi dari seorang perempuan yang sudah sakit 

pendarahan selama 12 tahun kemudian menjamah jubah 

Yesus dan berhenti pendarahannya. Yesus begitu 

memperdulikan Yairus dan putrinya, sehingga Dia pergi ke 

sana untuk melakukan mukjizat.

Yesus pun sangat memperhatikan anak-anak kita, baik 

fisik maupun rohaninya. Mari bawa anak-anak kita untuk 

mengenal Yesus lebih dalam, karena mereka adalah 

penerus/ahli waris dari Kerajaan Allah yang sangat 

dibutuhkan oleh dunia saat ini. Kalau anak-anak sehat secara 

jasamani dan rohani, maka mereka bisa menjadi alat Tuhan, 

menjadi berkat dan teladan, baik di rumah maupun di 

sekolah, di mana setiap hari mereka berinteraksi dengan 

orang-orang di lingkungannya.

YESUS DAN 
ANAK-ANAK

Lukas 8:49-56

Sabtu, 15 Februari 2020

Matius 22:23-46; Kisah Para Rasul 

13:26-33; Mazmur 42-43; Keluaran 

29:1-30:10

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 18:16. 
“Tetapi Yesus memanggil mereka dan 
berkata: "Biarkanlah anak-anak itu 
datang kepada-Ku, dan jangan kamu 
menghalang-halangi mereka, sebab 
orang-orang yang seperti itulah yang 
empunya Kerajaan Allah.”

Ayat

“Tuhan Yesus, terima kasih karena 
Engkau sangat mengasihi kami dan 
anak-anak kami dan Engkau peduli 
dengan kesehatan jasmani maupun 
roh kami. Amin.” 

Doa



John C. Maxwell pernah berkata, “Pemimpin yang sejati 

adalah pemimpin yang melayani kepentingan orang lain 

bukan kepentingan diri sendiri.” Seorang pemimpin sejati 

akan mencari tahu akan kebutuhan orang lain dengan 

menawarkan dirinya untuk membantu. Lebih lanjut lagi ia 

berkata, “Ketika Anda mencontohkan diri menjadi seorang 

pemimpin yang melayani, maka sebetulnya Anda sedang 

mempengaruhi orang yang Anda pimpin untuk bisa 

melakukan semua pekerjaan dengan lebih baik.” Bagaimana 

dengan kita? 

Salah satu warisan yang diberikan oleh Yesus kepada 

para murid adalah menjadi servant leader (pemimpin yang 

melayani). Yesus adalah Guru dan sangat dihormati oleh 

murid-murid-Nya, tetapi saat mereka berada bersama-

sama dalam sebuah ruangan untuk melakukan perjamuan, 

Yesus tiba-tiba menanggalkan jubah-Nya lalu mengikat 

sehelai kain pada pinggang-Nya dan membasuh kaki para 

murid.

Pekerjaan membasuh kaki adalah pekerjaan yang biasa 

dilakukan oleh para budak atau pegawai rendahan, dan 

Yesus mengambil alih pekerjaan itu. Yesus berbicara melalui 

perbuatan-Nya kepada para murid, “Kelak ketika engkau 

menjadi seorang pemimpin dalam pelayanan, milikilah hati 

yang mau melayani orang lain.” 

Saat ini gereja bukan hanya membutuhkan pemimpin 

rohani yang hebat dan dipakai untuk mendemonstrasikan 

kuasa Tuhan, tetapi juga memerlukan pemimpin rohani 

yang benar-benar memiliki hati yang melayani seperti 

Kristus. Biarlah melalui renungan hari ini, kita diingatkan 

untuk belajar menjadi pribadi yang melayani. Sehingga 

generasi berikut dapat meneladani apa yang mereka lihat. 

Di masa akan datang gereja tidak akan kekurangan 

pemimpin yang memiliki hati yang melayani, karena benih 

yang telah kita tabur hari ini akan berbuah dalam kehidupan 

mereka.

SERVANT LEADERSHIP 

Yohanes 13:1-17

Minggu, 16 Februari 2020

Matius 23:1-22; Kisah Para Rasul 

13:34-42; Mazmur 44; Keluaran 

30:11-31:18

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 13:5. 
“Kemudian Ia menuangkan air ke 
dalam sebuah basi, dan mulai 
membasuh kaki murid-murid-Nya 
lalu menyekanya dengan kain yang 
terikat pada pinggang-Nya itu.”

Ayat

“Tuhan Yesus yang baik, kami mau 
seperti-Mu, yang memiliki hati yang 
mau melayani. Mampukan kami, ya 
Roh Kudus. Amin.” 

Doa



Seorang yang lumpuh tentu akan kesulitan untuk 

menemui atau menjumpai orang lain, karenanya orang 

lumpuh perlu pertolongan orang lain. Sama halnya dengan 

orang lumpuh yang dikisahkan dalam Markus 2:1-5, 

sekalipun ada kerinduan untuk bertemu dan bertatap muka 

langsung dengan Tuhan Yesus, tetapi karena kondisinya, 

maka hal itu sulit terwujud, apalagi banyak orang-orang 

berkerumun mengelilingi Tuhan Yesus untuk mendengar 

pengajaran-Nya. 

Beruntung dalam kondisinya yang demikian, masih ada 

empat orang yang bersedia membantunya untuk 

mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Keempat 

orang tersebut melakukan berbagai upaya termasuk 

membuka atap rumah di mana Yesus sedang mengajar agar 

orang lumpuh tersebut dapat mengalami perjumpaan 

dengan Tuhan Yesus, bahkan disembuhkan dari 

penyakitnya.

Dengan menyimak kisah di atas, maka sebagai orang 

Kristen, sikap yang harus dimiliki pelayan maupun jemaat 

dalam gereja adalah kemauan untuk bekerja sama dan 

bergandengan tangan dalam membangun pelayanan. 

Sehingga pelayanan dalam gereja dapat berkembang 

dengan baik dan kalaupun ada tantangan, tetapi karena 

kesatuan hati para pelayanan maupun jemaat untuk bekerja 

sama, maka tantangan pasti teratasi dengan baik. 

Saat tantangan atau persoalan terjadi dalam gereja, 

jangan berlaku sebagai penonton saja atau pengkritik yang 

sifatnya destruktif (merusak) dan malah memperkeruh 

keadaan. Sebaliknya, setiap pelayan maupun jemaat harus 

berperan aktif  dan mengajak pelayan maupun jemaat  

lainnya untuk memikirkan dan bertindak bersama-sama 

untuk mencarikan solusinya.

Marilah ambil bagian dengan pelayan dan jemaat lainnya 

untuk bekerja sama menjadi tim yang berdampak bagi 

kemajuan pelayanan di gereja. 

AMBIL BAGIAN  

Markus 2:1-12

Senin, 17 Februari 2020

Matius 23:23-39; Kisah Para Rasul 

13:43-49; Mazmur 45; Keluaran 32-

33  

Ayat Bacaan Setahun

Markus 2:3. 
“Ada orang-orang datang membawa 
kepada-Nya seorang lumpuh, 
digotong oleh empat orang.”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau ambil bagian 

dan bekerja sama sebagai tim bagi 

kemuliaan nama-Mu. Amin.”

Doa



Banyak perusahaan raksasa saat ini mulai sadar 

pentingnya berkolaborasi agar bisa tetap bertahan di dunia 

bisnis. Contohnya, Apple berkolaborasi dengan Nike dan 

Hermes untuk membuat Apple Watch, jam tangan yang 

menjadi berbeda dan lebih mahal karena nilai kolaborasi. 

Mercedes-Benz berkolaborasi dengan Swatch, perusahaan 

jam tangan, saat memproduksi mobil inovatif untuk 

pengguna dalam kota. Mercedes-Benz yang memiliki 

kemampuan produksi mobil menggunakan sentuhan 

rancangan gaya mutakhir dan kemampuan lateral milik 

Swatch. Kolaborasi ini melahirkan mobil kecil berlabel 

“Smart” sebuah mobil mewah dan pintar dengan kapasitas 

dua penumpang.

Untuk menciptakan kemajuan demi kemajuan tidak bisa 

dilakukan seorang diri. Kita membutuh orang lain agar 

dapat bekerja sama untuk menyempurnakan dan memberi 

hasil yang maksimal. Alkitab sendiri mencatat tentang 

pentingnya berkolaborasi, “Jika dua orang bekerja sama 

akan dapat menyelesaikan lebih banyak daripada satu orang 

saja bekerja dua kali, karena berdua dapat mencapai hasil 

yang lebih baik” (Pengkhotbah 4:9 FAYH). 

Saat bekerja sendiri, kita mungkin dapat menghasilkan 

sesuatu dan segalanya tampak stabil. Namun saat 

berkolaborasi, kita akan jauh lebih maju dan menghasilkan 

sesuatu yang lebih besar dari apa dapat dipikirkan seorang 

diri. Kolaborasi dapat diterapkan dalam seluruh area 

kehidupan, baik dalam pekerjaan, usaha, pelayanan hingga 

dalam keluarga.

Mari bersikap terbuka dan mintalah orang-orang yang 

dianggap cocok dan berkompeten untuk berkolaborasi. 

Mintalah kepada Tuhan untuk mempertemukan dengan 

orang yang tepat yang bisa membawa Anda “One Step 

Ahead” (Selangkah Lebih Maju). 

COLLAB

Pengkhotbah 4:9-12

Selasa, 18 Februari 2020

Matius 24:1-28; Kisah Para Rasul 

13:50-14:7;  Mazmur 46-47;  

Keluaran 34:1-35:29

Ayat Bacaan Setahun

Pengkhotbah 4:9. 
“Berdua lebih baik dari pada seorang 
diri, karena mereka menerima upah 
yang baik dalam jerih payah mereka.”

Ayat

“Tuhan Yesus, pertemukan kami 
d e n g a n  o r a n g - o r a n g  y a n g  
berkompeten untuk berkolaborasi 
dengan kami, agar kami dapat lebih 
maju bagi kemuliaan nama-Mu. 
Amin.” 

Doa



Melakukan sendiri semua hal merupakan hal yang 

mustahil. Kita membutuhkan orang lain untuk bisa 

melakukan sebuah pekerjaan dengan baik. Tentu saja 

memungkinkan seseorang melakukan pekerjaan seorang 

diri, tetapi dipastikan hasilnya tidak akan maksimal, bahkan 

sangat mungkin akan menemui kegagalan. 

Demikian juga tidak mudah membawa seorang lumpuh 

menaiki tangga dan kemudian menurunkannya melalui atap 

yang dibongkar. Akan tetapi bagi keempat orang di kisah ini 

tidaklah sulit karena mereka bekerja sama untuk 

menurunkan si lumpuh itu dari atap ke ruangan di mana 

Yesus berada. Sungguh menakjubkan kasih dan iman 

teman-teman si lumpuh. Keinginan mereka agar si lumpuh 

sembuh, dan iman bahwa Yesus sanggup menyembuhkan, 

membuat mereka berupaya keras agar si lumpuh bisa tiba di 

depan Yesus. Ya, walaupun orang banyak yang berkerumun 

di depan pintu menjadi penghalang besar, mereka tidak 

putus asa dan tidak hilang akal. 

Simpati, kerja sama, dan kerelaan untuk berjerih lelah 

memang diperlukan bila kita ingin membawa orang lain 

kepada Kristus. Besarnya keinginan membuat mereka 

berupaya keras mengalahkan rintangan dan besarnya iman 

mengalahkan ketidakmungkinan untuk datang kepada 

Yesus.

Ketika melaksanakan sebuah pekerjaan, apakah itu 

pekerjaan besar atau kecil dan melakukannya bersama 

dengan orang lain itu artinya Anda berada dalam sebuah 

teamwork. Anda tidak sendirian, tetapi bekerja bersama-

sama dengan orang lain yang mempunyai visi, misi dan 

tujuan bersama yang harus diwujudkan.

THE POWER OF TEAM

Markus 2:1-5.

Rabu, 19 Februari 2020

Matius 24:29-51; Kisah Para Rasul 

14:8-20; Mazmur 48-49; Keluaran 

35:30-36:28

Ayat Bacaan Setahun

Markus 2:4. 
“Tetapi  mereka t idak dapat  
membawanya kepada-Nya karena 
orang banyak itu, lalu mereka 
membuka atap yang di atas-Nya; 
sesudah terbuka mereka menurunkan 
tilam, tempat orang lumpuh itu 
terbaring.”

Ayat

“Ajarilah kami mampu bekerjasama 
dengan siapa pun supaya nama-Mu 
dimuliakan. Di dalam nama Tuhan 
Yesus. Amin.”

Doa



Kalau kita perhatikan di kitab Keluaran, Musa 

memperlihatkan sikap kurang percaya diri, dengan berdalih 

bahwa ia tidak fasih berbicara (Kel. 6:12). Berbeda sekali 

dengan Musa yang 40 tahun sebelumnya, yang atas 

prakarsanya sendiri menawarkan diri untuk menjadi 

pembebas Israel (Kel. 2). 

Musa terlalu menekankan keterbatasan kemampuan 

naturalnya, sehingga membangkitkan murka Allah. Harun 

pun diijinkan untuk mendampinginya dan memasukkan 

talenta yang tak dipunyainya.

Peristiwa lain terjadi ketika beban menanggulangi 

perselisihan selaku seorang hakim menjadi terlampau 

berat. Musa akhirnya menuruti nasihat Yitro, ayah 

mertuanya, dan menetapkan orang lain untuk membantu 

(Kel. 18).

Begitu pun yang terjadi dalam kehidupan dan pelayanan 

seorang hamba Tuhan. Mereka seringkali menanggung 

berbagai beban sendiri (baik beban jemaat ataupun 

kehidupan pribadi), dan kemudian sampai pada akhirnya 

dirinya menjadi lelah karena pelayanan dan juga karena 

kehidupan.

Bersyukur, bahwa Allah punya punya cara yang lebih 

baik untuk mengatasi itu dan tidak perlu ditangani sendiri.  

Allah menempatkan di sekitar kita orang-orang yang cakap, 

dapat dipercaya dan takut akan Allah, yang akan membantu 

kita mengatasi beban/masalah, sehingga kita tidak perlu 

menanganinya sendiri. 

KETERBATASAN

Keluaran 4

Kamis, 20 Februari 2020

Matius 25:1-13; Kisah Para Rasul 

14:21-28; Mazmur 50; Keluaran 

37:1-38:20

Ayat Bacaan Setahun

Keluaran 4:1. 
“Lalu sahut Musa: "Bagaimana jika 
mereka tidak percaya kepadaku dan 
tidak mendengarkan perkataanku, 
melainkan berkata: TUHAN tidak 
menampakkan diri kepadamu?”

Ayat

“Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau 
tak pernah meninggalkan kami 
sendiri. Selain Roh Kudus-Mu yang 
ada di dalam kami, Engkau juga 
mengaruniakan kami keluarga, 
sahabat dan rekan yang menolong 
dan memperlengkapi kami. Amin.” 

Doa



Kalau kita perhatikan seekor bebek yang meluncur 

begitu lancar dan tenang di atas air, menggambarkan 

ketenangan, yang tampaknya tidak peduli oleh semua yang 

terjadi di dunia. Tetapi jika melihat ke bawah ke dalam air, 

kita akan melihat bebek itu tak henti mengepak dengan kaki 

berselaputnya,  bahkan sampai seperti hampir melepaskan 

ekornya.

Pada hari Minggu Anda melihat pendeta dan staf 

pelayanan terbaik di hari Minggu. Mereka semua 

tersenyum. Semuanya tampaknya berjalan dengan mudah. 

Kita terpesona dengan hamba Tuhan yang membawakan 

firman Tuhan yang kuat pada hari Minggu, dari minggu ke 

minggu. Tetapi apa yang kebanyakan orang tidak lihat adalah 

kerja keras di belakang layar sepanjang minggu. Ada banyak 

gesekan dan perdebatan  tak terlihat dan mungkin tak 

tertangkap oleh para pendoa syafaat. 

Sebagai jemaat Tuhan, mari kita hargai setiap 

pelayan/hamba Tuhan yang bekerja keras di belakang layar 

sebelum mereka tampil di mimbar pada hari Minggu. Kita 

dukung setiap pelayanan mereka, apa pun bentuk 

dukungan Anda (doa, materi, dorongan, dll). Dengan 

demikian, mereka akan dimampukan memberikan yang 

terbaik dan dipakai Tuhan dengan urapan-Nya, sehingga 

kita sebagai jemaat pun merasakan dampaknya.

PERTARUNGAN YANG 
TAK TERLIHAT

2 Timotius 2:2-7

Jumat, 21 Februari 2020

Matius 25:14-30; Kisah Para Rasul 

15:1-11; Mazmur 51; Keluaran 

38:21-39:31

Ayat Bacaan Setahun

1 Timotius 5:18. 
“Bukankah Kitab Suci berkata: 
"Janganlah engkau memberangus 
mulut lembu yang sedang mengirik," 
dan lagi "seorang pekerja patut 
mendapat upahnya.”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami berdoa bagi para 
pelayan Tuhan yang melayani di gereja 
ini. Biarlah tangan-Mu yang kuat 
m e n o p a n g  m e r e k a .  K i r a n y a  
perkenanan, kekuatan, pertolongan, 
hikmat dan kuasa-Mu melimpah-
limpah dalam hidup mereka. Amin.” 

Doa



Dikisahkan seorang saudagar mempekerjakan tukang 

kayu untuk menjalankan usahanya. Tugasnya tidak lain 

adalah menebang pohon setiap hari untuk kemudian diolah 

oleh pekerja lainnya. Pada hari pertama tukang kayu 

tersebut berhasil menebang tujuh batang pohon, di hari 

kedua turun menjadi enam batang, di hari ketiga turun lagi 

menjadi lima batang, dan begitu di hari-hari berikutnya. 

Hingga di hari kedelapan tidak satu batang pohon pun yang 

berhasil ditebangnya.

Ia datang kepada tuannya dan melaporkan kejadian yang 

telah dialaminya tersebut, termasuk ketidakberhasilannya 

ketika menebang di hari yang ke delapan. Sang saudagar 

kemudian bertanya tentang kapak pemotong yang 

dipakainya untuk menebang kayu-kayu itu, apakah pernah 

diasah atau tidak. Dengan segera ia menjawab tidak punya 

waktu untuk mengasahnya, karena sangat sibuk sekali 

bekerja. “Bagaimana kamu akan berhasil menambah 

tebanganmu setiap hari, sementara kapak yang kamu 

gunakan semakin tumpul,” ujarnya menasehati.

Sebagai apa pun kita sekarang, dan bergerak dalam 

bidang apa pun profesi yang tengah kita jalani tetap saja 

menuntut untuk selalu mengasah 'kapak' kita. Termasuk 

juga dalam pelayanan. Sikap merasa cukup, tidak mau 

belajar, akan membuat kita mengalami kesulitan untuk 

mengembangkan diri. Milikilah kerendahan hati untuk terus 

mengasah kapak kita, sehingga Tuhan dapat memakai kita 

dengan maksimal.

ASAH KAPAK

1 Tawarikh 25:1-7

Sabtu, 22 Februari 2020

Matius 25:31-46; Kisah Para Rasul 

15:12-21; Mazmur 52-53; Keluaran 

39:32-40:38

Ayat Bacaan Setahun

1 Tawarikh 25:7. 
“Jumlah mereka bersama-sama 
saudara-saudara mereka yang telah 
dilatih bernyanyi untuk TUHAN--
mereka sekalian adalah ahli seni--ada 
dua ratus delapan puluh delapan 
orang.”

Ayat

“Kami  mau terus  mengasah 
kemampuan kami, agar kami menjadi 
ahli di bidang yang telah Engkau 
tetapkan atas kami, ya Allah. 
Sehingga, Engkau disenangkan dan 
dimuliakan. Amin.” 

Doa



Seperti halnya tubuh, Anda perlu asupan makanan sehat, 

demikian juga dengan pikiran Anda. Jenis asupan apa yang 

Anda berikan kepada pikiran Anda akan menentukan 

siapakah Anda. Hanya ada dua jenis makanan yang bisa 

Anda berikan pada pikiran Anda dan Anda tidak bisa 

memberikan keduanya. Anda harus memilih!

Makanan pertama adalah makanan yang berasal dari 

dunia, dan bisa berupa konsep yang akan menghancurkan 

moral Anda. Misalnya, pornografi. Makanan yang terhidang 

setiap saat di depan Anda adalah tayangan TV.  Anda tidak 

akan menemukan sedikit pun nilai gizi di dalamnya. Anda 

boleh-boleh saja mengisi pikiran Anda dengan hal-hal yang 

tak berguna, tetapi jangan harap Anda bisa menjadi orang 

yang bijak. 

Ada makanan dari dunia ini mengandung hal-hal yang 

baik. Makanan ini mendidik Anda di berbagai bidang 

kehidupan, seperti Matematika, Sejarah, Bahasa Inggris, 

dan Geografi. Anda perlu mengisi kepala Anda dengan 

makanan seperti itu, sebab itu semua akan membuat Anda 

menjadi pandai dan memiliki pengertian.

Makanan yang kedua adalah makanan yang berasal dari 

firman Tuhan. Firman Tuhan memberitahu Anda, siapakah 

dan apa tujuan hidup Anda. Firman Tuhan akan membentuk 

Anda menjadi manusia yang bermoral dan sempurna dalam 

Tuhan.

Sayangnya, banyak dari kita membiarkan diri hanya 

sedikit waktu untuk membaca Alkitab. Bila Anda menonton 

TV enam jam sehari saja, maka Anda tidak akan punya 

waktu sedikit pun untuk firman Tuhan. Lebih buruknya lagi, 

Anda tidak akan lapar akan firman Tuhan sama sekali. 

Mari kita berhenti makan makanan sampah dan belajar 

untuk senantiasa lapar akan firman Tuhan. Itulah cara agar 

kita menjadi orang yang bijak. 

MAKANAN PIKIRAN

Mazmur 101  

Minggu, 23 Februari 2020

Matius 26:1-35; Kisah Para Rasul 

15:22-34; Mazmur 54-55; Imamat 

1-3

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 101:3. 
“Tiada kutaruh di depan mataku 
perkara dursila; perbuatan murtad 
aku benci, itu takkan melekat 
padaku.”

Ayat

“Bapa dalam nama Yesus, ajar aku 
memberi makan pada pikiranku 
dengan makanan yang sehat dan 
benar. Amin.” 

Doa



Pernahkah Anda mengalami patah hati? Mungkin karena 

kekecewaan, ketakutan, rasa malu, penolakan, atau 

cemoohan. Saat itu Anda membutuhkan kebebasan, karena 

Anda sedang diperbudak. Anda adalah budak dari harapan 

orang lain, dari memori masa lalu, dari rasa takut akan masa 

depan, dari opini masyarakat, dan seterusnya. Begitu 

banyak harapan ditanggungkan di pundak Anda. Siapakah 

yang peduli dengan rasa sakit yang sedang Anda alami? 

Percayalah Tuhan Yesus peduli akan hal itu. Apa yang Tuhan 

lakukan saat Anda menangis? Dia juga menangis. 

Alkitab mengatakan dalam Mazmur 34:19, “TUHAN itu 

dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia 

menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.” 

Tuhan Yesus melakukannya dengan mati di kayu salib 

untuk Anda. Dia menyelamatkan Anda dengan memberi 

hati yang baru. Dia mengganti hati yang merasa bersalah, 

dengan hati yang diampuni. Untuk hati yang kesal, Dia 

memberi hati yang penuh damai. Untuk hati yang cemas, 

Dia memberi hati yang percaya diri. Untuk hati yang 

kesepian, Dia memberi hati yang penuh kasih sayang. 

Untuk hati yang kepahitan dan marah, Dia memberi Anda 

hati yang mengampuni, mencintai, dan murah hati. Izinkan 

Dia melakukannya, mengganti hati yang rusak dengan hati 

yang baru. 

Apa yang harus Anda lakukan dengan karya-Nya? Anda 

hanyalah cukup membuka hati Anda kepada Yesus Kristus 

dan memberi Dia hati Anda seutuhnya. Berhenti 

membatasi Tuhan! Buka hati Anda kepada-Nya, dan biarkan 

Dia memberi Anda kelegaan.

PATAH HATI 

Mazmur 119:25-32

Senin, 24 Februari 2020

Matius 26:36-56; Kisah Para Rasul 

15:35-41; Mazmur 56-57; Imamat 4:1-

5:13

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 34:19. 
“TUHAN itu dekat kepada orang-
orang yang patah hati, dan Ia 
menyelamatkan orang-orang yang 
remuk jiwanya.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
percaya dan berserah kepada-Mu. 
Terima kasih untuk hati yang baru 
yang Kau anugerahkan bagiku. Amin.” 

Doa



Wajar secara manusiawi, bila menghadapi masalah, 

Anda akan bereaksi panik. Akan tetapi, mulailah bersikap 

menolak untuk panik dan pilihlah untuk bersikap tenang.

Kemudian, mintalah lebih banyak waktu untuk berpikir. 

Mengapa? Godaan terbesar Anda di tengah-tengah kemelut 

ialah bertindak menuruti kehendak suasana hati Anda. Di 

tengah situasi sulit biasanya Anda tidak bisa berpikir secara 

rasional, melainkan emosional. Anda hanya ingin membuat 

keputusan secepat-cepatnya.

Namun sesungguhnya, lebih penting membuat 

keputusan yang tepat daripada keputusan yang cepat.  

Sebab itu, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, 

tenangkan diri, dan berbicaralah dengan Tuhan.

Daniel melakukan ini saat raja menghadapkannya pada 

masalah yang mustahil dipecahkan. Raja memintanya untuk 

menafsirkan mimpinya. Saat itu raja memerintahkan 

pengawalnya untuk membunuh semua orang bijaksana di 

Babel, termasuk Daniel. Alkitab berkata, “Maka Daniel 

menghadap raja dan meminta kepadanya, supaya ia diberi 

waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja” 

(Daniel 2:16).

Dapat Anda bayangkan seorang anak muda seperti 

Daniel, mempunyai keberanian untuk segera menghadap 

raja yang penuh kuasa itu dan meminta waktu lebih untuk 

mengartikan mimpinya. Daniel tidak menunda-nunda, 

tetapi dia juga tidak membuat keputusan yang terburu-

buru. Sebuah teladan dalam menghadapi situasi teramat 

genting dan mendesak. Keputusan yang tepat dengan 

meminta waktu untuk berpikir dan berdoa. Itulah hal yang 

paling penting, berdoa. Allah kita adalah sumber hikmat 

dalam menyelesaikan masalah yang paling rumit sekalipun.

Sekarang jadilah tenang, supaya Anda bisa berdoa dan 

berpikir. Bersama Tuhan Anda dapat menyelesaikan setiap 

masalah yang Anda hadapi.

KEPUTUSAN TEPAT

Daniel 2

Selasa, 25 Februari 2020

Matius 26:57-75; Kisah Para Rasul 

16:1-3; Mazmur 58-59; Imamat 

5:14-7:10

Ayat Bacaan Setahun

Daniel 2:16. 
“Maka Daniel menghadap raja dan 
meminta kepadanya, supaya ia diberi 
waktu untuk memberitahukan makna 
itu kepada raja.”

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
tenang dalam situasi apa pun dan ajar 
aku selalu percaya pada-Mu. Amin.” 

Doa

Ayat



Benjamin Franklin pernah berkata, "Jika ada suatu hal 

yang perlu diselesaikan, mintalah orang yang sibuk untuk 

melakukannya." Pernyataan yang paradoks ini 

mengandung kebenaran. Orang sibuk biasanya pandai 

mengatur waktu, sehingga dapat menggunakan waktu 

mereka dengan produktif. Mereka terbiasa berpikir 

secara terstruktur saat harus menyelesaikan pekerjaan. 

Mereka akan melakukan evaluasi apa yang penting dan 

menyediakan waktu untuk itu. 

Ini dapat kita lihat dalam kehidupan Daniel. Kita 

mengenal Daniel sebagai seorang yang memiliki 

kehidupan doa luar biasa. Tetapi apakah Anda pernah 

mempertimbangkan kesibukan Daniel sebagai Perdana 

Menteri dari Kerajaan yang sangat besar? Hari-harinya 

pasti penuh dengan pengambilan keputusan, rapat, 

konferensi, jamuan makan, laporan, pemecahan 

masalah, dan masih banyak lagi. Daniel pastilah seorang 

yang super sibuk. Namun, di tengah-tengah kesibukan 

dan tekanan dari posisi yang dimilikinya, Daniel dengan 

setia meluangkan waktu untuk Tuhan. Ia menemukan 

cara untuk mengambil waktu, berlutut dan datang ke 

hadirat Tuhan dalam ucapan syukur.

Sebagai hasil dari komitmen Daniel untuk 

meluangkan waktu bersama Tuhan, ia berhasil mengatasi 

kesibukan, menghadapi tekanan, menghindari 

kekhawatiran, dan mendapatkan tenaga dan kekuatan 

untuk menyelesaikan apa yang harus ia selesaikan. 

Apakah Anda merasa kewalahan dengan kesibukan 

Anda? Apakah Anda merasa bahwa kesibukan Anda 

membuat Anda tidak bisa menemukan waktu untuk 

Tuhan? Hari ini, mari kita belajar dari Daniel. 

Meluangkan waktu bersama Tuhan akan memberikan 

Anda kekuatan untuk dapat mengatasi kesibukan dan 

tekanan. Ambil keputusan untuk meluangkan waktu 

bersama Tuhan, dan jangan biarkan apa pun juga 

menggoncangkan keputusan Anda itu.

MENGAPA TUHAN 
MEMAKAI ORANG 

SIBUK?
Daniel 6:1-29

Rabu, 26 Februari 2020

Matius 27:1-31; Kisah Para Rasul 

16:4-12; Mazmur 60-61; Imamat 

7:11-38

Ayat Bacaan Setahun

Daniel 6:11. 
“Demi didengar Daniel, bahwa surat 
perintah itu telah dibuat, pergilah ia 
ke rumahnya. Dalam kamar atasnya 
ada tingkap-tingkap yang terbuka ke 
arah Yerusalem; tiga kali sehari ia 
berlutut, berdoa serta memuji 
Al lahnya, sepert i  yang biasa 
dilakukannya.”

Ayat

“Kami akan selalu setia untuk 
bersekutu dengan-Mu, ya Allah. 
Amin.”

Doa



Setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada seorang pun 

yang sempurna. Alkitab mengatakan tidak ada yang 

sempurna di Bumi ini, segala sesuatu telah rusak karena 

dosa. Namun, kita berpura-pura seolah-olah kita mampu 

tampil sempurna di segala sisi kehidupan kita. Kita harus 

jujur menilai keadaan kita saat ini dan mengakui bahwa kita 

tidak mampu melakukannya. Kita harus mengakui, bahwa 

kita juga punya masalah dengan kehidupan kita. 

Apakah kita punya keberanian untuk jujur mengatakan 

tentang kelemahan kita? Anda dan saya hanya dapat 

mengatur apa yang kita ukur. Apabila tidak tahu ukuran 

iman kita, maka tidak mungkin untuk bertumbuh di dalam 

iman. Jika tidak tahu bagaimana keadaan kesehatan kita, 

maka kita tidak dapat memperbaiki kesehatan kita. Jika kita 

tidak tahu keadaan keuangan saat ini, maka kita tidak dapat 

menetapkan tujuan keuangan kita. Jika kita tidak tahu di 

mana saat ini kita berada dalam hal spiritual, pekerjaan, atau 

hubungan dengan orang lain, maka kita tidak akan bisa 

bertumbuh di dalam area-area tersebut. Mengapa? Sebab 

kita hanya dapat mengatur apa yang menurut ukuran kita.

Juga penting untuk mencatat kemajuan kita dalam 

mencapai tujuan apa pun di dalam hidup kita. Jika kita 

berencana untuk menetapkan beberapa tujuan dalam hal 

kesehatan, keuangan, atau apa pun itu, catatlah kemajuan 

itu sepanjang tahun, sehingga kita dapat mengukur 

pertumbuhan kita sendiri. Kemudian, evaluasilah di mana 

kita berada sehingga kita bisa tahu ke mana kita harus 

melangkah. 

JUJUR

Roma 12:1-8

kamis, 27 Februari 2020

Matius 27:1-31; Kisah Para Rasul 

16:4-12; Mazmur 60-61; Imamat 

7:11-38

Ayat Bacaan Setahun

Roma 12:3b. 
“Janganlah kamu memikirkan hal-hal 
yang lebih tinggi dari pada yang patut 
kamu pikirkan, tetapi hendaklah 
kamu berpikir begitu rupa, sehingga 
kamu menguasai diri menurut ukuran 
iman, yang dikaruniakan Allah kepada 
kamu masing-masing.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
jujur terhadap diriku sendiri, agar aku 
bisa bertumbuh dalam hidup ini. 
Amin.” 

Doa



Kita semua mempunyai ketakutan, tetapi jangan biarkan 

itu menguasai hidup kita. Belajarlah dari seorang Daniel 

yang dimasukkan ke dalam gua singa. Saat kita menghadapi 

orang-orang dan situasi yang berpotensi menghancurkan 

kita, pilihan ada di tangan kita. Akankah kita kalah pada 

ketakutan-ketakutan kita atau berdiri bersama Tuhan 

terlepas dari ketakutan-ketakutan itu? 

Rasa takut bisa bertumbuh subur. Setiap kali Anda 

menyerah pada ketakutan Anda, maka itu akan semakin 

mencengkeram Anda. Ketakutan tumbuh setiap kali Anda 

menolak melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. 

Dan pada akhirnya, Anda akan merasa terpojok.

Ikutilah teladan orang Kristen mula-mula. Kitab Kisah 

Para Rasul menunjukkan bagaimana mereka menghadapi 

ketakutan. Orang Kristen mula-mula tak takut berdiri 

memperjuangkan iman mereka dan terus memberitakan 

Injil dengan resiko kehilangan nyawa mereka.

Jawaban atas ketakutan Anda bukanlah menyerah, 

melainkan bergerak maju dengan gagah berani.  Rasa takut 

tidak mengenal logika, jadi satu-satunya jalan untuk 

menyingkirkannya ialah dengan percaya pada Tuhan dan 

berani menghadapinya. 

Ingatlah sebuah kebenaran ini, di mana Allah 

memampukan Elia untuk membelah Sungai Yordan. Allah 

akan melakukan hal yang sama sampai Anda mengambil 

langkah pertama Anda. Jika Anda mengambil langkah iman, 

maka Tuhan kemudian akan menunjukkan pada Anda jalan-

Nya. Itu tidak akan terjadi bila Anda masih terjerat oleh rasa 

takut. 

Ambillah langkah iman hari ini dan lihatlah bagaimana 

rasa takut Anda akan runtuh ketika Tuhan menuntun setiap 

langkah hidup Anda. Apakah yang sedang Anda hadapi 

sekarang? Tuhan Yesus menanti Anda untuk mempercayai-

Nya.

BERANI

2 Raja-raja 2:1-18

Jumat, 28 Februari 2020

Matius 28; Kisah Para Rasul 16:19-

34; Mazmur 65-67; Imamat 10:1-

11:19

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 4:29. 
“Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah 
bagaimana mereka mengancam kami 
dan berikanlah kepada hamba-
hamba-Mu keberanian untuk 
memberitakan firman-Mu.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
berani menghadapi masalahku 
bersama dengan Engkau. Aku berani 
dan mampu, bersama dengan 
Engkau. Amin.” 

Doa



Dalam kehidupan Rasul Paulus ada tiga hal yang menarik:

Ÿ Dipanggil dalam perjalanan menuju ke Damsyik (Kis. 

9:3-16)

Ÿ Dipilih setelah 14 tahun melewati latihan (Kis. 13:2)

Ÿ Setia, dan ini dinyatakan di akhir hidupnya (2 Tim. 

4:7)

Paulus mengawali pelayanannya sebagai seorang 

pengajar, kemudian sebagai “nabi dan pengajar”. 

Pelayanannya pun semakin lama semakin dahsyat. 

Dalam ayat 2, tuntunan Ilahi datang lewat suatu 

hubungan kasih -- ketika kita “melayani Tuhan”, Roh Kudus 

berbicara ketika kita sedang melayani-Nya. Jemaat 

Antiokhia adalah jemaat yang sangat rohani, mereka tidak 

hanya menekankan penginjilan, tetapi juga menekankan 

hubungan. Roh Kudus memberitahu mereka untuk 

mengutus Paulus dan Barnabas. Ia tidak menginstruksikan 

untuk membawa Yohanes yang disebut Markus karena ia 

masih sangat muda dan tekanan yang dihadapinya mungkin 

terlalu besar. Ia meninggalkan mereka berdua di tengah 

perjalanan. Inilah yang menimbulkan keretakan hubungan 

Paulus dan Barnabas di kemudian hari (Kis. 15:39).

Dari hal ini kita belajar, bahwa meskipun ada perbedaan 

pendapat, tetapi yang penting adalah Injil sampai kepada 

bangsa-bangsa lain. Jangan pertahankan sesuatu atau 

membuang sesuatu tanpa mempertimbangkan kemuliaan 

Kristus. Kristus yang dipermuliakan dan diterima oleh 

banyak orang, itulah yang harus menjadi motivasi utama kita 

melakukan atau menolak sesuatu.

MELAKUKAN ATAU 
MENOLAK?

Kisah Para Rasul 12:24- 3:5

Sabtu, 29 Februari 2020

Markus 1:1-15; Kisah Para Rasul 

16:35-40; Mazmur 68; Imamat 

11:20-12:8

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 13:2. 
“Pada suatu hari ketika mereka 
beribadah kepada Tuhan dan 
berpuasa, berkatalah Roh Kudus: 
"Khususkanlah Barnabas dan Saulus 
bagi-Ku untuk tugas yang telah 
Kutentukan bagi mereka."

Ayat

“Tuhan Yesus, biarlah kemuliaan-Mu 
itu yang menjadi motivasi kami dalam 
melakukan sesuatu. Amin.” 

Doa



instagram : @gbipasirkoja

@abi_pasko39bdg

U
N

T
U

K
 K

A
L
A

N
G

A
N

 S
E

N
D

IR
I

 E
d
is

i: 
F

e
b
ru

a
ri
 2

0
2
0

R E N U N G A N H A R I A N A B I P A S I R K O J A 3 9

Anak Anak Anak Panah Panah Panah sangsangsang

Seperti Anak Panah Di Tangan Pahlawan (Mazmur 127:3-5)
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CARA MENGGUNAKAN 
BUKU RENUNGAN

1. Berdoalah agar Tuhan Yesus 
menuntun Adik-adik.

2. Baca ayat Alkitab dan renungannya.
3. Renungkan dan hafalkan ayatnya.
4. Berdoalah seperti doa hari ini.
5.  Berdoalah agar bisa melakukan 

rman Tuhan dalam hidup Adik-
adik.

MISI
1. Mempersiapkan generasi anak yang 

takut akan Tuhan.
2. Memperlengkapi anak-anak agar 

hidup sesuai dengan rman Tuhan.
3. Mengajarkan anak-anak menjadi 

saksi-saksi Injil bagi Kristus.
4. Mengarahkan anak-anak menjadi 

penyembah yang benar.
5.  Mempersiapkan generasi anak 

untuk melayani Tuhan.

VISI
Mempersiapkan generasi anak-anak 
terang yang serupa dengan Kristus

(Mazmur 127:4).

Vicky Christian
Endah Andriani



Memanah adalah salah satu cara 
untuk berperang. Untuk memanah 
dibutuhkan keahlian khusus dan 
konsentrasi tinggi agar anak panah yang 
dilesatkan tepat pada sasaran yang 
dibidik. Oleh sebab itu seorang pemanah 
pastilah bukan orang yang 
sembarangan. Pemanah pasti seorang 
yang sangat terampil karena untuk 
membidik dan melesatkan anak panah ke 
sasaran bukan sesuatu yang mudah.

Adik-adik, firman Tuhan berkata, 
“Seperti anak-anak panah di tangan 
pahlawan.” Tahukah kalian, siapakah 
sang anak panah itu? Sang anak panah 
itu adalah kita dan pahlawan adalah 
orang tua kita. Sebagai anak panah, 
hidup kita harus bisa tepat pada sasaran 
yaitu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita 
sudah dirancangkan Tuhan Yesus 
bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini.

Orang tua kita akan mengarahkan, 
mendidik, menegur, mengajar, dan 
membimbing kita agar hidup kita tepat 
sasaran sesuai dengan yang sudah 
Tuhan tetapkan. Bagian kita adalah taat 
kepada orang tua. Jika orang tua 
menegurmu, jangan marah, tapi taatilah 
mereka. Taati perintah mereka, 
belajarlah yang rajin, membantu orang 
tua, dan saat kita harus menentukan 
sebuah keputusan, tanyalah ayah dan 
ibu sebelum kita bertindak. Jangan lupa 
untuk merenungkan firman Tuhan, 
melakukannya, dan berdoa selalu. Tuhan 
Yesus pasti memberkati hidupmu.

Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, 
demikianlah anak-anak pada masa muda.

Mazmur 127: 4

Sabtu, 1 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, seperti anak panah yang tepat 

sasaran, aku mau hidupku berhasil sesuai 
dengan tujuan yang telah Kau tetapkan. Ajar 
aku taat kepada-Mu dan orang tuaku. Amin.

TTOT :

Sang 

Anak 
Panah

Sang 

Anak 
Panah



Ada seorang raja yang gemar 
membeli baju baru dengan harga yang 
sangat mahal. Suatu hari, Raja 
mengadakan sayembara, “Siapapun 
yang dapat membuat baju yang indah 
akan mendapatkan hadiah.”

Datanglah seorang pemuda berani 
untuk ikut sayembara tersebut. Sang 
pemuda berkata, “Hanya orang 
bijaksana yang bisa melihat baju yang 
indah ini.” Raja bingung, ia tidak melihat 
apapun. Ia meminta pendapat dari 
Perdana Menteri. “Bajunya sangat 
indah Tuanku,” kata Perdana Menteri 
yang takut dikatakan tidak bijaksana. 
Raja pun memakai baju barunya tetapi 
ia sama sekali tidak melihat baju 
barunya. Agar dianggap bijaksana oleh 
orang lain, Raja pura-pura percaya 
bahwa baju itu berada di tubuhnya.

Raja pun mengelilingi kerajaan. 
Rakyat terkejut dengan penampilan 
Raja kali ini. Namun, mereka tidak 
berani untuk berkata apa-apa. Tiba-
tiba Raja mendengar seorang anak kecil 
yang bertanya, “Ibu, kenapa Raja tidak 
memakai baju?” Raja sangat terkejut 
dan malu, ia pun sadar bahwa dirinya 
memang tidak memakai baju.

Adik-adik, kita jangan egois ya, 
jangan segala keinginan kita harus 
dipenuhi. Kita harus mampu menguasai 
diri. Jangan memaksakan keinginan kita. 
Bersyukurlah dengan apa yang kita 
miliki.

Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, 
orang yang menguasai dirinya, melebihi orang 

yang merebut kota.
Amsal 16:32

Minggu, 2 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku menguasai 
diri dan bersyukur untuk berkat-

berkat-Mu. Amin.TTOT :

Baju
yang
Indah

Baju
yang
Indah



Elia adalah seorang nabi Tuhan. 
Pada suatu hari dia bertemu dengan 
Elisa yang sedang membajak 12 hektar 
tanah. Elisa sedang mengerjakan tanah 
yang terakhir ketika Elia datang. Elia 
mendekati Elisa lalu memakaikan 
jubahnya ke tubuh Elisa. Elisa pun 
segera meninggalkan sapi-sapinya dan 
berjalan mengikuti Elia dari belakangnya 
sambil berkata, “Izinkan aku pamitan 
dahulu dengan ayah dan ibuku, kemudian 
aku mengikut engkau.” Elia menjawab, 
“Baik. Pergilah, aku tidak 
menghalangimu.”

Elisa pergi dan menyembelih 
sapinya. Ia menggunakan alat bajaknya 
sebagai kayu api untuk memasak daging. 
Kemudian dia membagi-bagikannya 
kepada orang-orang yang bekerja 
bersamanya seperti makan bersama 
yang khusus. Setelah itu mulailah Elisa 
mengikuti Elia.

Adik-adik, ketika nabi Elia 
memakaikan jubahnya ke Elisa itu 
artinya Elisa dipanggil untuk melayani 
Tuhan. Elisa adalah anak yang rajin. 
Ketika ia dipanggil untuk melayani, ia 
tidak sedang bermalas-malasan. Ia 
sedang bekerja. Oleh sebab itu Tuhan 
memilihnya. 

Adik-adik, kalian sebagai anak-
anak Tuhan, kalian sudah dipilih Tuhan 
untuk melayani dan mengasihi-Nya. 
Tugas kalian adalah bertanggung jawab 
belajar dengan rajin dan jadi anak  yang 
baik.

dan berlari-lari kepada tujuan untuk 
memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi 

dari Allah dalam Kristus Yesus.
Filipi 3:14

Senin, 3 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih sudah memilihku. Aku 

mau bertanggung jawab atas tugasku. Amin.

TTOT :

Dipili�Dipili�Dipili�Dipili�Dipili�Dipili�



“Huuuh! Aku kesal dengan ibuku!” 
kata Kevin. “Kenapa Vin?” tanya Missi. 
“Ibu suka menyuruh-nyuruhku dan kalau 
aku tidak melakukannya Ibu akan 
marah-marah. Sebal sekali,” cerita 
Kevin.

“Kevin, orang tua kita tidak 
sempurna. Mereka pun terkadang punya 
kesalahan, tapi apapun itu mereka tetap 
orang tua yang mengasihi kita. Tuhan 
Yesus bilang kita harus taat dan 
menghormati orang tua kita. Artinya 
apapun keadaan mereka, kita harus 
tetap taat dan menghormati mereka. 
Lagipula, ibumu pasti punya maksud saat 
memintamu melakukan sesuatu,” kata 
Missi.

“Benar juga, bagaimanapun Ibu 
sangat mengasihiku. Aku tahu itu. Aku 
harus minta maaf kepada Ibu. Terima 
kasih Missi sudah mengingatku untuk 
taat dan menghormati Ibu!” kata Kevin.

Adik-adik, firman Tuhan berkata 
dengan jelas taati dan hormati ayahmu 
dan ibumu. Apapun keadaan mereka, 
perkataan, dan sikap mereka, kamu 
harus tetap menghormati karena 
mereka adalah ayah dan ibumu. 
Bagaimanapun ayah dan ibu adalah 
orang tua yang telah melahirkan, 
membesarkan, mendidik, mendoakan, 
dan mereka pasti mengasihimu. Jadi 
belajarlah untuk menghormati ayah dan 
ibumu ya.

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu 
di dalam Tuhan, karena haruslah 
demikian. Hormatilah ayahmu dan 

ibumu – ini adalah suatu perintah yang 
penting, seperti yang nyata dari janji 

ini: supaya kamu berbahagia dan 
panjang umurmu di bumi.

Efesus 6:1-3

Selasa, 4 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, bantu aku untuk menghormati 

ayahku dan ibuku. Aku mau taat kepada 
firman-Mu dan aku tahu hanya Engkau yang 

sanggup menolongku. Amin.TTOT :

KesalKesal



Pagi ini Ayah sedang melihat 
halaman belakang rumah. “Wah, kotor 
sekali,” kata Ayah. “Iya Yah. Kemarin 
aku bermain di sini tapi belum 
dibersihkan. Sepulang sekolah aku akan 
bersihkan,” janji Nodi.

Sepulang sekolah, Nodi bermain 
sepeda, sedangkan Ibu membersihkan 
halaman belakang. “Nodi, Ibu mau 
menjenguk Bu Ani. Ibu titip jemuran ya, 
kalau hujan turun tolong diangkat,” 
minta Ibu. “Ya, Bu. Biar Nodi yang ambil 
jemurannya,” janji Nodi lagi. 

Nodi bermalas-malasan di sofa dan 
tertidur. Hujan deras pun turun. Tak 
lama kemudian Ibu pun pulang. “Wah, 
jemuran sudah beres, terima kasih ya,” 
kata Ibu.

“Iya, Bu. Sebelum hujan, Nina 
sudah ambil jemurannya,” kata Nina. 
Nodi terbangun dan bermain game. 
“Kak, ayo bantu Nina bikin prakarya 
sains. Kakak 'kan sudah janji tadi tapi 
Kakak malah tidur terus sekarang main 
game,” kata Nina.

“Nodi, ayo tepati janjimu. Kamu 
janji membersihkan halaman belakang 
dan ambil jemuran. Kamu lalai 
menepatinya. Sekarang kamu janji akan 
bantu adikmu,” kata Ibu.

“Iya, maafkan aku. Aku lalai,” sesal 
Nodi. “Kakak harus bantu sekarang, 
besok tugasnya harus dibawa ke 
sekolah,” kata Nina. “Iya, Nina. Kakak 
bantu sekarang. Terima  kasih ya, sudah 
ambil jemuran,” kata Nodi pada Nina.

Adik-adik, hati-hati ya dengan 
janji. Jika kamu sudah berjanji, kamu 
harus menepatinya.

Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan 
janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan 

perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di 
sorga dan engkau di bumi; oleh sebab itu, 

biarlah perkataanmu sedikit.
Pengkhotbah 5:1

Rabu, 5 Februari 2020

Doa : 
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menepati janji 

yang sudah kubuat. Amin.

TTOT :

Aku	Aku	Aku	Janji!Janji!Janji!Aku	Aku	Aku	Janji!Janji!Janji!



“Rara gendut! Rara pendek! 
Hahahahahaha...” ejek Toni dan teman-
temannya. Hani, teman Rara pun gusar, 
“Ra, tidak bisa dibiarkan tuh! Kita harus 
balas mereka. Mereka ini keterlaluan. 
Lihat saja, nanti aku permalukan 
mereka!”

“Hush! Tidak boleh begitu Han. 
Biarkan saja mereka berkata apapun, 
yang penting kita harus tetap baik 
kepada mereka. Nanti juga mereka 
pasti baik ke kita,” ujar Rara.

Keesokan harinya, Rara membawa 
pie susu kesukaannya. “Toni, ini ada pie 
susu untukmu dan teman-temanmu. 
Makan ya...” ujar Rara sambil 
memberikan pie susu kepada Toni. “I... 
i... ini untuk kami?” tanya Toni. “Iya 
benar,” sahut Rara.

“Kamu tidak marah? Kami 'kan 
sering mengejekmu,” kata Toni. “Tidak,” 
ujar Rara. “Kami minta maaf ya sudah 
mengejekmu. Terima kasih untuk pie 
susu ini,” jawab Toni sambil menunduk.

“Wah... Rara kamu hebat. Benar 
katamu, kita harus membalas kejahatan 
dengan kebaikan ya,” kata Hani. “Iya 
Hani. Sebenarnya aku pun sedikit kesal 
dengan Toni kemarin, tapi aku ingat 
firman Tuhan yang aku baca setiap pagi. 
Tuhan Yesus bilang kita harus berbuat 
baik meskipun kepada orang yang 
berbuat jahat kepada kita,” jelas Rara.

Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan; 
jika ia haus, berilah dia minum! Dengan berbuat 
demikian kamu menumpukkan bara api di atas 

kepalanya.
Roma 12:20

Kamis, 6 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku berbuat baik kepada 

siapapun, sekalipun kepada orang yang berbuat 
jahat kepadaku. Amin.

TTOT :

Tetap

Baik
Tetap

Baik



Teman-teman, perkenalkan! Aku 
adalah seorang gadis kecil di negara 
Israel.  Suatu kali bangsa Aram 
mengirim pasukannya untuk menyerang 
orang Israel dan menangkap aku sebagai 
tawanan. Aku sedih karena harus 
berpisah dengan orang tua dan 
saudara-saudaraku. Pada waktu itu 
aku menjadi hamba istri seorang 
panglima bernama Naaman.

Naaman adalah komandan tentara 
Aram. Ia sangat penting bagi rajanya 
karena TUHAN memberikan 

kemenangan kepada bangsa Aram 
melalui Naaman. Dia seorang 
prajurit yang gagah perkasa, 
tapi suatu hari dia terkena 
penyakit kusta.

Walau keadaanku 
menyedihkan, tetapi aku ingin bercerita 
tentang Tuhan Yesus yang luar biasa 
kepada Naaman, “Seandainya tuanku 
dapat menemui Nabi yang ada di 
Samaria, tentulah Nabi itu dapat 
menyembuhkan engkau dari penyakit 
kusta.” Naaman pun pergi kepada raja 
Aram dan menceritakan perkataanku. 
Akhirnya Naaman pergi kepada Nabi 
Tuhan dan Tuhan Yesus 
menyembuhkannya.

Adik-adik, bagaimana kalau kita 
menjadi gadis kecil itu? Kita harus 
bersyukur karena keadaan kita. Kita 
belajar dari gadis kecil itu, apapun 
keadaan kita, kita harus tetap 
memuliakan Tuhan dan menceritakan 
tentang Tuhan Yesus. Kalian siap?

Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau 
tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang 

salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala 
kesabaran dan pengajaran.

2 Timotius 4:2

Jumat, 7 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau 
tetap setia dan terus 

bersaksi tentang 
Engkau apapun 

keadaanku. Amin.

TTOT :

Selalu
Siap

Selalu
Siap



Andre, sepupu Andi dan Dita, 
sedang sakit parah. Ia dirawat di rumah 
sakit dan sudah 2 minggu tidak boleh 
pulang. Andi dan Dita sedih sekali.

“Bagaimana kondisinya sekarang, 
Andi?” tanya Missi. “Belum sembuh, Kak. 
Keluarga kami sekarang panik dan 
bingung,” ujar Andi. “Kita jenguk Andre 
yuk!” usul Sion. “Tidak bisa. Andre 
tinggal di Menado, Pulau Sulawesi. Jauh 
sekali,” kata Andi sedih.

“Hmmm... ya sudah. Malam ini, kita 
kumpul bersama di rumah Andi dan Dita. 
Ajak orang tua kita juga. Kita doakan 
Andre bersama,” usul Missi. “Iya betul 
Kak! Doa 'kan tidak terbatas ruang dan 
waktu. Kita percaya Tuhan Yesus pasti 
menyembuhkan Andre,” ujar Sion.

Malam pun tiba, Missi, Sion, Ayah, 
Ibu, Andi, Dita, dan orang tua Andi 
berkumpul di rumah Andi. Mereka 
menaikkan pujian dan syukur kepada 
Tuhan Yesus serta mengucapkan 
permohonan mereka untuk kesembuhan 
Andre.

Keesokan harinya, Missi dan Sion 
mendapat kabar dari Andi kalau Andre 
sudah sembuh dan diperbolehkan untuk 
pulang. Missi dan Sion pun 
memberitahukan Ayah dan Ibu. “Puji 
Tuhan. Kalian tahu? Semua ini karena 
Tuhan Yesus yang menyembuhkan 
Andre. Tuhan Yesus pasti melihat iman 
kita yang bersehati mendoakan Andre,” 
ujar Ibu.

ada orang-orang datang membawa kepada-
Nya seorang lumpuh, digotong oleh empat 
orang. Ketika Yesus melihat iman mereka, 

berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu: “Hai 
anak-Ku, dosamu sudah diampuni!”

Markus 2:3,5

Sabtu, 8 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku memiliki iman dan 

bersama-sama dengan saudara seimanku 
menolong dan mendoakan orang lain. Amin.

TTOT :

BersamaBersama



“Lihat nih! Aku punya mainan 

pesawat terbang terbaru! Harganya 

mahal loh! Belinya juga jauh, dari 

Singapura!” kata Kevin. “Wah... bagus 

ya mainanmu,” seru teman-teman yang 

lain sambil menatap mainan Kevin.

Andi tertunduk. “Hai Andi! Kenapa 

kamu lesu begitu?” tanya Sion. “Mainan 

Kevin bagus ya,” kata Andi. “Oh... 

memangnya kenapa?” tanya Sion. “Aku 

tidak punya mainan seperti dia. Aku 

punya apa? Tidak ada yang bisa 

dibanggakan. Teman-teman pasti tidak 

tertarik denganku,” kata Andi.

“Andi, jangan membanding-

bandingkan dirimu dengan Kevin atau 

orang lain, hanya membuatmu sedih dan 

tidak bisa bersyukur dengan semua yang 

Tuhan Yesus sudah berikan untukmu. 

Tidak punya mainan seperti Kevin bukan 

berarti kamu tidak bisa punya teman. 

Kamu 'kan hebat bermain sepak bola. 

Yuk, kita ajak teman-teman bermain 

bola!” seru Sion.

Adik-adik, setiap orang itu 

berbeda. Jangan membanding-

bandingkan diri dengan orang lain dan 

jangan iri dengan mereka. Tuhan Yesus 

sudah memberkatimu dengan banyak 

hal, seperti keluarga, talenta, dan 

teman-teman. Coba renungkan, jika 

kamu membanding-bandingkan dirimu 

dengan orang lain, artinya kamu tidak 

bersyukur dan kamu tidak bisa hidup 

menikmati berkat Tuhan.

Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan 
untuk hidup tenang, untuk mengurus 

persoalan-persoalan sendiri dan bekerja 
dengan tangan, seperti yang telah kami 

pesankan kepadamu,
1 Tesalonika 4: 11

Minggu, 9 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang 

sudah Engkau berikan untukku. Ajar aku untuk 
tidak membanding-bandingkan diriku dengan 
orang lain. Aku mau bersyukur selalu. Amin.

TTOT :

Aku
Punya
Apa?

Aku
Punya
Apa?



Diving atau menyelam adalah 
aktivitas yang dilakukan di dalam laut. 
Untuk menjadi seorang diver atau 
penyelam, dibutuhkan pelatihan dan tes 
untuk mendapatkan surat izin. Saat 
menyelam, diver harus menggunakan 
perlengkapan khusus berikut tabung 
udara agar bisa bernapas di dalam air. 
Apabila tidak, diver bisa pingsan karena 
kedinginan dan telinga bisa rusak karena 
tekanan di bawah laut sangat tinggi!

Bapak Victor adalah diver 
profesional yang berhasil menyelam ke 
palung Mariana. Palung adalah jurang 
yang berada di dalam laut dan palung 
Mariana adalah palung terdalam di dunia! 
Kedalamannya mencapai 11 km! Di dalam 
palung Mariana ada banyak tumbuhan 
dan hewan laut yang unik habitatnya di 
laut dalam. Sayangnya, Bapak Victor 
menemukan sampah plastik di palung 
terdalam itu.

Adik-adik, betapa luas dan luar 
biasanya bumi kita ini ya! Masih banyak 
hal yang belum kita ketahui, tapi kita 
tahu dan mengenal pencipta bumi yang 
indah ini. Tuhan Yesus adalah pencipta 
dari bumi yang indah ini. Tuhan Yesus 
menciptakan semuanya karena Tuhan 
mengasihi kita. Nah, sekarang tugas 
kita adalah memuji dan memuliakan 
Tuhan dengan hidup kita, salah satunya 
menjaga bumi kita supaya tetap bersih 
dan terjaga dengan baik. Caranya 
sederhana, jangan buang sampah 
sembarangan ya!

Siapa yang menakar air laut dengan 
lekuk tangannya dan mengukur langit 

dengan jengkal, menyukat debu 
tanah dengan takaran, menimbang 

gunung-gunung dengan dacing, atau 
bukit-bukit dengan neraca? Siapa 
yang dapat mengatur Roh TUHAN 

atau memberi petunjuk kepada-Nya 
sebagai penasihat?
Yesaya 40:12-13

Senin, 10 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima 

kasih Engkau telah 
menciptakan bumi ini karena 

Engkau mengasihiku. Aku mau 
hidupku memuliakan-Mu. Amin.

TTOT :

DIV ING



Hari ini Amel tidak masuk sekolah. 
“Kenapa ya?” tanya Sani pada teman-
temannya. “Mungkin dia sakit?” ujar Felix. 
“Kalau begitu nanti kita jenguk dia, 
bagaimana?” seru Dani. “Setuju!” sambut 
teman-teman yang lain.

Tiba-tiba Ibu Guru masuk ke kelas, 
“Anak-anak, tolong doakan Amel dan 
keluarganya ya. Ibu baru saja dapat 
kabar kalau rumah Amel kebakaran 
semalam. Rumahnya hangus terbakar. 
S e k a r a n g  A m e l  d a n  ke l u a r g a nya 
menginap di rumah saudaranya untuk 
sementara,” jelas Ibu Guru. Sontak Sani 
d a n  t e m a n - t e m a n n y a  t e r k e j u t 
mendengar kabar itu.

“Hmmm... bagaimana ini? Kasihan 
sekali Amel dan keluarganya. Pasti semua 
baju, buku, dan barang-barang d i 
rumahnya terbakar. Bersyukur Amel dan 
keluarganya tidak apa-apa,” ujar Sani. 
“Teman-teman, kita bantu Amel yuk! Kita 
cari sumbangan bersama-sama. Pasti 
Amel akan sangat terbantu!” ajak Dani.

Mulai hari itu, Sani dan teman-
teman mencari sumbangan untuk Amel. 
Mereka pun ikut menyumbangkan uang, 
pakaian, buku, dan barang-barang 
lainnya untuk Amel. Setelah seminggu 
berlalu, Sani dan teman-teman 
memberikan bantuan mereka kepada 
Amel. “Wah, terima kasih banyak 
teman-teman. Ini sangat membantu 
keluargaku!” kata Amel. "Tidak perlu 
kuatir Amel. Kami akan selalu ada dan 
berdoa untukmu. Tuhan Yesus 
memberkatimu!” seru Sani.

Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! 
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.

Galatia 6:2

Selasa, 11 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk mau bergotong-
royong membantu orang-orang di sekelilingku 

yang membutuhkan supaya mereka merasakan 
kasih-Mu lewat kami. Amin.

TTOT :

Kebakaran



Tuhan Yesus menyuruh nabi Samuel 
untuk memilih salah satu anak Isai untuk 
menjadi raja di Israel. Samuel melihat 
Eliab dan berpikir, “Pasti orang inilah 
yang dipilih Tuhan.” Namun Tuhan 
berkata, “Eliab memang tinggi dan 
tampan, tetapi bukan dia yang Kupilih. 
Eliab bukanlah orang yang tepat.” 
Setelah itu Isai memanggil Abinadab. 
Samuel berkata, “Tidak, dia pun bukan 
pilihan Tuhan.” Lalu Syama pun lewat 
tetapi lagi-lagi Samuel berkata, “Orang 
ini pun bukan pilihan Tuhan.” Isai 
menunjukkan ketujuh anaknya kepada 
Samuel, tetapi Tuhan tidak memilih 
seorang pun dari mereka.

“Apakah hanya ini anakmu laki-
laki?” tanya Samuel. Isai berkata, 
“Tidak, masih ada yang bungsu, ia 
sedang menggembalakan domba.” 

Isai menyuruh menjemput anak 
bungsunya, Daud. Ia seorang pemuda 
tampan berkulit kemerah-merahan, 
memiliki perawakan yang menarik. Tuhan 
berkata kepada Samuel, “Berdirilah, 
urapi dia. Dialah orangnya.” Samuel pun 
mengambil tanduk berisi minyak khusus 
dan menuangkan isinya ke atas kepala 
Daud serta mengurapinya di depan 
saudara-saudaranya. 

Adik-adik, Tuhan pun memilih kamu 
tanpa memandang siapa kamu. Jangan 
dengarkan jika ada orang yang bilang 
kamu tidak berharga, tidak baik, dan 
sebagainya. Cukup dengarkan Tuhan 
Yesus. Tuhan Yesus memilih kamu dan 
mau memakaimu menjadi alat-Nya 
karena kamu adalah ciptaan-Nya dan 
anak-Nya.

Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: 
"Janganlah pandang parasnya atau perawakan 

yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. 
Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; 

manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi 
TUHAN melihat hati."

1 Samuel 16:7

Rabu, 12 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah 

memilihku menjadi anak-Mu. Amin.

TTOT :

DaudDaud



Hari ini hari Kamis, jadwal piket 
untuk Doni. Di sekolah Doni, ada tugas 
piket setiap hari. Petugas piket harus 
membersihkan kelas sepulang sekolah.

Bel pulang berbunyi, semua anak 
yang piket bergegas membereskan 
kursi dan meja, menyapu lantai, 
mengelap kaca jendela, dan 
menghapus papan tulis. Doni 
memegang sapu, tapi Doni hanya 
duduk di kursi. “Doni, ayo bantu aku 
menyapu,” kata Sarah.

“Ah nanti saja. Ibu Guru sedang 
tidak ada kok,” kata Doni. “Loh, kita 
'kan tugas piket supaya kelas bersih, 
bukan untuk dilihat Ibu Guru,” sahut 
Sarah sedikit kesal. Tiba-tiba Ibu 
Guru datang ke kelas, Doni terkejut 
dan langsung berdiri sambil pura-pura 
menyapu.

“Doni, kemari,” panggil Ibu Guru, 
“Doni, Ibu tadi mendengar 
percakapanmu dengan Sarah. Semua 
yang dikatakan Sarah itu benar. 
Jangan hanya melakukan tugas di 
depan Ibu Guru. Kamu harus piket 
karena itu kewajibanmu agar kelas 
bersih dan nyaman untuk belajar. 
Belajarlah untuk melakukan segala 
sesuatu dengan sepenuh hati seperti 
untuk Tuhan.”

“Baik Bu. Doni minta maaf. Doni 
akan piket sungguh-sungguh mulai 
sekarang,” sesal Doni.

jangan hanya di hadapan mereka saja untuk 
menyenangkan hati orang, tetapi sebagai 

hamba-hamba Kristus yang dengan segenap 
hati melakukan kehendak Allah,

Efesus 6:6

Kamis, 13 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku melakukan segala 
sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk 
menyenangkan-Mu bukan untuk dilihat 

orang. Amin.

TTOT :

sttt...sttt...



Elisa ada di Yerikho.  Orang-orang 
Yerikho berkata kepada Elisa, "Coba 
lihat! Kota ini letaknya bagus, seperti 
tuanku lihat, tapi airnya tidak baik dan di 
negeri ini sering ada keguguran bayi."

"Ambil sebuah piring baru dan 
taruhlah garam ke dalamnya," jawab 
Elisa. Mereka pun membawa piring itu 
kepadanya.

Kemudian pergilah Elisa ke mata air 
mereka dan melemparkan garam itu ke 
dalamnya sambil berkata, "Beginilah  
firman Tuhan: Telah Kusehatkan air ini, 
maka tidak akan terjadi lagi kematian 
atau keguguran bayi." Jadi air itu 
menjadi sehat sampai hari ini sesuai 

dengan firman yang telah disampaikan 
Elisa.

Adik-adik, belajarlah 
berharap kepada Tuhan Yesus. 

Kalian bisa jadi penolong bagi 
orang lain, seperti Nabi Elisa. Kalian 

harus banyak berdoa dan taat pada 
firman Tuhan supaya kalian mengetahui 
kehendak Tuhan dan peka akan suara-
Nya.

Berbahagialah orang yang mempunyai Allah 
Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada 

TUHAN, Allahnya
Mazmur 146:5

Jumat, 14 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. 
Aku mau jadi penolong bagi orang lain. Amin.

TTOT :

PENOLONGPENOLONG



Tumbuhan membutuhkan cahaya 
matahari, air, tanah, dan nutrisi untuk 
hidup. Jika Adik-adik punya tanaman di 
rumah, tanaman itu harus dirawat, 
dipupuk, dan disiram karena mereka 
butuh air. Tetapi, di padang gurun yang 
panas dan gersang, ada tumbuhan yang 
bisa hidup di sana. Wah, padang gurun 
'kan jarang sekali ada air bahkan hampir 
tidak ada hujan. Bagaimana tumbuhan 
ini bisa hidup?

Hanya tumbuhan tertentu yang 
bisa hidup. Tumbuhan ini namanya 
kaktus. Tampaknya kaktus tidak punya 
daun, tapi ternyata punya! Daunnya kecil 
sehingga dianggap sebagai duri yang 
tajam, tapi batangnya besar! Ternyata 
Tuhan Yesus menciptakan kaktus seperti 
itu agar kaktus bisa hidup di padang 
gurun. Batangnya yang besar 
menyimpan cadangan air sehingga 
meskipun tidak turun hujan, kaktus 
tetap punya persediaan air. Daunnya 
yang berbentuk duri mencegah air 
menguap terlalu banyak.

Tuhan Yesus selalu tahu yang 
terbaik untuk ciptaan-Nya, apalagi 
Adik-adik, ciptaan-Nya yang paling 
istimewa. Adik-adik adalah anak-anak 
Tuhan yang tidak mungkin Tuhan 
biarkan. Jadi, jangan takut akan apapun 
juga. Jangan khawatir tentang masa 
depanmu, karena masa depan sungguh 
ada dan harapanmu tidak akan hilang. 
Apapun yang terjadi, meskipun seolah-
olah kamu tidak punya apa-apa tapi 
harapanmu adalah Tuhan Yesus dan 
masa depanmu terjaga di tangan-Nya.

Karena masa depan sungguh ada, dan 
harapanmu tidak akan hilang.

Amsal 23:18

Sabtu, 15 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku berserah kepada-Mu. 

Aku percaya masa depanku terjaga di tangan-
Mu dan harapanku di dalam-Mu. Amin.

TTOT :

KaktusKaktus



“Ih... lihat deh baju Dina. Aneh 
ya... warna-warni begitu,” kata Vani. 
“Iya ya... kok dia percaya diri sih pakai 
baju begitu,” sahut Karen. “Hey! Kalian 
ini bicara apa? Tidak baik membicarakan 
orang seperti itu. Itu namanya 
mencampuri urusan orang lain dan 
bergosip!” kata Icha.

“Jadi kita harus bagaimana?” tanya 
Karen. “Lebih baik kalian berteman 
dengan Dina dan membicarakan hal-hal 
yang benar. Jangan membicarakan 
orang lain dan mencampuri urusan orang 
lain. Itu tidak baik dan Tuhan Yesus tidak 
suka itu,” nasihat Icha. “Kami minta 
maaf ya... yuk kita main sama Dina,” 
kata Vani.

Adik-adik, jangan membicarakan 
dan mencampuri urusan orang lain ya, 
apalagi menjelek-jelekkan mereka, itu 
tidak pantas untuk dilakukan, Tuhan 
Yesus tidak suka itu. Firman Tuhan 
mengatakan daripada kita mencampuri 
urusan orang lain, lebih baik kita rajin 
bekerja dan mengucapkan hal-hal yang 
baik.

Lagipula dengan keluar masuk rumah orang, 
mereka membiasakan diri bermalas-malas dan 
bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga 

meleter dan mencampuri soal orang lain dan 
mengatakan hal-hal yang tidak pantas.

1 Timotius 5:13

Minggu, 16 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ampuni aku jika aku pernah 

mencampuri urusan orang lain dan 
membicarakan hal-hal yang tidak pantas. 

Ajar aku supaya aku menggunakan 
mulutku untuk memuliakan-Mu. Amin.

TTOT :

AnehAneh



“Hai Andi! Kenapa kamu 
cemberut?” tanya Missi. “Aku dihukum 
Ayah karena tidak taat. Aku tidak 
mengerjakan PR dulu, tapi malah 
membantu Ibu bikin kue. Ayah marah dan 
menghukum aku membaca buku selama 
30 menit,” cerita Andi. “Iya sih. Mungkin 
maksud kamu baik, tetapi orang tua 
lebih senang kalau kita menaatinya,” 
kata Missi. 

Adik-adik, Tuhan juga menghukum 
orang Israel dengan membiarkan orang 
Midian berkuasa dan kejam terhadap 
orang Israel.  Orang Israel berseru 
kepada Tuhan minta tolong.  Nabi Tuhan 
mengingatkan, “Inilah yang dikatakan 
oleh Tuhan, 'Aku membebaskan kamu 
dari kuasa orang Mesir. Kemudian orang 
Kanaan menyiksa kamu, jadi Aku kembali 
menyelamatkan kamu. Aku memberikan 
negeri mereka itu kepadamu.' Aku 
berkata kepadamu, 'Akulah Tuhan 
Allahmu. Kamu jangan sembah dewa-
dewanya,' tapi kamu tidak patuh 
kepada-Ku.” 

Tuhan selalu menolong orang Israel 
tapi orang Israel tidak taat. Tuhan 
menghukum, supaya orang Israel 
bertobat dan tidak menyembah berhala 
lagi. Ayo Adik-adik kita taati Tuhan 
Yesus dan orang tua kita, semuanya 
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita 
sendiri. 

Tetapi jawab Samuel: "Apakah TUHAN itu 
berkenan kepada korban bakaran dan korban 

sembelihan sama seperti kepada mendengarkan 
suara TUHAN? Sesungguhnya, mendengarkan 

lebih baik dari pada korban sembelihan, 
memperhatikan lebih baik dari pada lemak 

domba-domba jantan.
1 Samuel 15:22

Senin, 17 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ampuni aku kalau aku tidak 

taat. Aku berjanji taat kepada Engkau dan 
orang tua. Amin.TTOT :

HukumanHukuman



Ketika usianya 5 tahun, Hannah 
Taylor melihat seorang pria tunawisma 
(tidak punya rumah), makan dari tempat 
sampah pada waktu musim dingin. Dia 
terus bertanya kepada orang tuanya, 
"Mengapa orang-orang tidak berbagi 
kepada orang lain supaya tidak ada orang 
yang tunawisma?”

Pada usia 8 tahun, Hannah 
mendirikan The Ladybug Foundation yang 
telah mengumpulkan lebih dari 3 juta 
dollar untuk memperbaiki kehidupan 
tunawisma di negara Kanada. Hannah 
juga mendirikan yayasan untuk anak-
anak muda.

Adik-adik, sekalipun kalian masih 
kecil, kalian bisa melakukan perkara yang 
besar dan bermanfaat bagi orang lain. 
Bila kalian peduli terhadap orang lain dan 
lingkungan, mulailah lakukan itu mulai dari 
hal-hal sederhana yang bisa kamu 
lakukan. Tuhan Yesus memberkati kalian 
supaya kalian jadi berkat.

Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu 
berarti bagiku bekerja memberi buah.

Filipi 1:22a

Selasa, 18 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, beri aku hati dan 

hikmat-Mu agar aku 
memberkati dunia ini. Amin.

TTOT :

Hannah
Taylor

Hannah
Taylor



Suatu hari, TUHAN berbicara 
kepada Yeremia, “Sebelum Aku 
membentuk kamu dalam rahim ibumu, Aku 
telah mengenal kamu, dan sebelum kamu 
keluar dari kandungan, Aku telah 
menguduskan kamu, Aku telah 
menetapkan kamu menjadi nabi bagi 
bangsa-bangsa.”

Yeremia terkejut dan berkata, “Ya 
TUHAN yang Mahatinggi, aku tidak 
pandai berbicara karena aku masih 
terlalu muda.” Tetapi TUHAN menjawab, 
“Jangan katakan kamu masih terlalu 
muda. Kalau Aku mengutus kamu kepada 
siapapun, kamu harus pergi, dan semua 
yang Kusuruh kamu katakan, harus kamu 
sampaikan kepada mereka. Jangan takut 
kepada mereka sebab Aku menyertai dan 
melindungi engkau.”

Wah Adik-adik, Yeremia takut 
karena ia masih sangat muda untuk 
menjadi nabi Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus 
menyertai dan melindungi Yeremia bahkan 
Tuhan sudah menetapkan Yeremia 
sebelum Yeremia lahir ke dunia ini karena 
Tuhan mengenal Yeremia.

Adik-adik, Tuhan Yesus pun 
mengenal kita. Dia mengenal kita lebih 
dari siapapun dan Tuhan sudah 
menetapkan suatu rencana yang luar 
biasa untuk hidup kita. Jadi jangan takut 
meskipun kita masih muda, Tuhan Yesus 
bisa melakukan perkara yang ajaib 
melalui kita. Rajin berdoa, baca dan 
renungkan Alkitab setiap hari, dan 
jangan lupa taat kepada Tuhan Yesus ya.

Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya: 
“Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim 

ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan 
sebelum engkau keluar dari kandungan, Aku 

telah menguduskan engkau, Aku telah 
menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-

bangsa.”
Yeremia 1: 4-5

Rabu, 19 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, meskipun aku masih muda, aku 

tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa 
untukku karena Tuhan mengenalku. 

Amin.

TTOT :

Tuhan
Mengenalku
Tuhan

Mengenalku



Jim tertunduk lesu. Hasil ulangan 
matematika baru saja dibagikan dan ia 
mendapat 40. Bel pulang sekolah pun 
berbunyi, Jim bergegas keluar gerbang 
sekolah dan menemui Ibu yang sudah 
menjemputnya dan Joshua, kakaknya.

“Ibu! Ini hasil ulangan kemarin. Aku 
dapat 95 untuk matematika dan 100 
untuk bahasa Inggris,” ujar Joshua. 
“Wah, bagus Joshua. Pertahankan ya!” 
kata Ibu sambil mengelus kepala Joshua.

“Haha! Matilah kau Jim! Ibu pasti 
menghukummu!” seru Joshua yang tiba-
tiba merebut kertas ulangan Jim. “Lihat 
Bu! Jim dapat 40!” teriak Joshua. Ibu 
menggeleng, “Joshua! Kamu tidak boleh 
seperti itu!” kata Ibu. Jim tertunduk 
malu, air matanya sudah hampir 
menetes.

Ibu memeluk Jim, “Jim, Ibu tahu 
kamu belajar dengan keras setiap hari 
untuk matematika. Bagus Jim! Ibu 
bangga padamu! Ibu tahu, kamu pandai 
melukis. Jadi, mulai besok Ibu akan 
mendaftarkanmu kursus melukis. Kamu 
suka?” tanya Ibu. Jim tersenyum 
menatap Ibu, tangisnya pecah, “Ibu! 
Terima kasih! Aku sayang Ibu.”

“Sama-sama Jim, tapi tetap 
berusaha untuk pelajaranmu di sekolah 
ya. Nah, Joshua, kamu tidak boleh 
begitu. Setiap orang punya talenta 
berbeda yang sudah Tuhan berikan. 
Kamu pintar matematika dan bahasa, 
tapi Jim pintar melukis,” tegur Ibu. “Baik 
Bu. Jim, Kakak minta maaf ya,” ujar 
Joshua. “Iya Kak,” sahut Jim tulus.

Demikianlah harus bekerja Bezaleel dan 
Aholiab, dan setiap orang yang ahli, yang telah 

dikaruniai TUHAN keahlian dan pengertian, 
sehingga ia tahu melakukan segala macam 
pekerjaan untuk mendirikan tempat kudus, 
tepat menurut yang diperintahkan TUHAN.”

Keluaran 36:1

Kamis, 20 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih, aku tahu Tuhan 
sudah memberikan kepadaku talenta yang 

khusus. Ajar aku untuk mengetahuinya dan 
mengembangkannya. Amin.

TTOT :

MatematikaMatematika



Dari Yerikho, nabi Elisa pergi ke 
Betel. Ketika ia sedang berjalan 
mendaki bukit ke kota, keluarlah 
beberapa anak dan mengejek dia. 
Mereka berkata, “Naiklah botak, 
naiklah botak.”

Elisa menoleh ke belakang dan 
melihat mereka, lalu dia mengutuk anak-
anak itu dalam nama Tuhan. Tiba-tiba 
datanglah 2 ekor beruang dari hutan 
dan menerkam ke-42 anak itu.

Adik-adik, kisah Elisa ini 
mengajarkan kita agar kita menjadi 
anak yang baik dan punya etika atau 
sopan santun. Kalian tidak boleh 
bersikap kurang ajar terhadap 
siapapun, apalagi terhadap orang tua. 
Belajarlah untuk menjadi anak yang 
sopan ya. Taatlah bila diajarkan cara 
bersikap yang benar. Kita akan 
menanggung akibat dari kebodohan kita. 
Jangan seperti anak-anak dalam kisah  
ini. Mereka mengejek nabi Elisa, orang 
tua yang harusnya dihormati. Tuhan 
juga tidak suka kita berbuat kurang 
ajar. Mungkin tidak ada beruang yang 

akan menerkam kita, 
tetapi segala perbuatan 
pasti ada akibatnya.

Jikalau engkau bijak, kebijakanmu 
itu bagimu sendiri, jikalau engkau 

mencemooh, engkau sendirilah 
orang yang akan menanggungnya.

Amsal 9:12

Jumat, 21 Februari 2019

Doa :
Tuhan Yesus, aku sebagai anak-Mu, 
mau bersikap sopan dan benar. Aku 

mau memuliakan Engkau. Amin.

TTOT :

“Naiklah botak, 
naiklah botak.”

Terkutuklah 
kalian,

dalam nama 
TUHAN

Tukang
Mengejek
Tukang

Mengejek



Bili terpilih menjadi ketua panitia 
pekan seni. “Selamat, Bil!” kata Rani. 
“Iya, terima kasih... mohon dukungannya 
ya,” sahut Bili. “tentu saja, Bil. Kamu 
pasti bisa karena kamu rajin,” kata Rani. 
“Sebenarnya aku juga takut, karena aku 
belum pernah jadi ketua. Tetapi aku yakin 
karena semua teman mendukungku,” 
jawab Bili.

Adik-adik, Tuhan bisa memakai kita 
menjadi pemimpin. Jangan takut karena 
kalian masih kecil atau tidak punya 
pengalaman. Seperti Gideon yang dipilih 
Tuhan untuk membebaskan orang Israel 
dari penjajahan orang Midian. Pada saat 
itu Malaikat Tuhan mendatanginya, “Tuhan 
menyertai engkau, hai prajurit perkasa!”

Gideon berkata, “Jika Tuhan 
menyertai kami, mengapa kami mengalami 
banyak kesulitan dan membiarkan kami 
dikalahkan oleh orang Midian?” Tuhan 
berkata, “Sekarang, pakailah kuasamu 
yang besar dan selamatkan orang Israel 
dari orang Midian.”

 “Maaf Tuhan, bagaimana aku dapat 
membebaskan Israel? Kaum keluargaku 
adalah yang paling lemah di dalam suku 
Manasye dan aku anggota keluarga yang 
paling muda,” kata Gideon. Tuhan berkata 
kepadanya, “Aku menyertai engkau, jadi 
engkau dapat mengalahkan orang Midian 
semudah mengalahkan satu orang.” Jadi, 
Adik-adik siapkan dirimu dengan rajin 
belajar ya supaya kalian siap dipakai 
Tuhan. 

Malaikat TUHAN menampakkan diri 
kepadanya dan berfirman 

kepadanya, demikian: "TUHAN 
menyertai engkau, ya 
pahlawan yang gagah 

berani.”
Hakim-hakim 6:12

Sabtu, 22 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya  penyertaan-Mu. 

Aku siap dipakai menjadi alat-Mu. Amin.TTOT :

Aku

Siap!
Aku

Siap!
Aku

Siap!



Gideon dan pasukannya bersiap 
melawan orang Midian. Tuhan berkata, 
“Aku mau menolongmu mengalahkan 
orang Midian, tetapi pasukanmu terlalu 
banyak. Aku tidak mau orang Israel 
menyombongkan diri bahwa mereka 
sendirilah yang memenangkan 
peperangan. Umumkanlah kepada 
mereka, 'Siapa yang takut boleh 
pulang.'” Pada saat itu 22.000 orang 
pulang, tetapi 10.000 orang masih 
tinggal.

Tuhan berkata, “Masih terlalu 
banyak pasukanmu. Bawalah mereka 
turun ke air dan Aku akan menguji 
mereka bagimu di sana.” Gideon 
membawa mereka turun ke air. Tuhan 
berkata kepada Gideon, “Pisahkanlah 
orang dengan cara ini: Orang yang 
minum air dengan lidah seperti anjing 
menjilat harus pulang, tapi mereka yang 
berlutut untuk minum itu yang akan 
mengalahkan Midian bersamamu.” 
Ternyata jumlah mereka yang memakai 
tangannya mengambil air ke mulutnya 
ada 300 orang. 

Adik-adik, Tuhan mampu menolong 
kalian tanpa kekuatan manusia. Jadi, 
andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. 
Percayalah Tuhan Yesus pasti 
menolongmu.

TUHAN adalah kekuatan umat-Nya 
dan benteng keselamatan bagi orang 

yang diurapi-Nya!
Mazmur 28:8

Minggu, 23 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya hanya 

Engkau yang sanggup 
menolongku. Amin.

TTOT :

Kekuatan

Tuhan
Kekuatan

Tuhan



Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan 
lemah semangatmu, karena ada upah bagi 

usahamu!”
2 Tawarikh 15:7

Senin, 24 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberiku 

semangat dan menolongku untuk menang 
menghadapi masalahku. Amin.

TTOT :

Pada malam hari, Tuhan berkata 
kepada Gideon, “Bangunlah! Aku 
membiarkan engkau mengalahkan tentara 
Midian. Turunlah ke perkemahan mereka. 
Jika engkau takut turun, pergilah 
bersama hambamu, Pura. Dengar apa 
yang dikatakan mereka, sesudah itu 
engkau berani menyerangnya.” 

Orang Midian, orang Amalek, dan 
semua orang dari daerah sebelah Timur, 
seperti kerumunan belalang banyaknya 
dan jumlah unta mereka tidak terhitung, 
sebanyak pasir di pantai. Gideon tiba di 
perkemahan musuh dan dia mendengar 
seseorang berbicara. Orang itu sedang 
menceritakan mimpinya kepada kawannya. 
Ia berkata, “Aku bermimpi bahwa 
sepotong roti bulat berguling masuk ke 
perkemahan Midian. Roti itu menabrak 
kemah dengan kuat sehingga kemah itu 
terbalik dan menjadi rata.” Temannya 
tahu arti mimpi itu dan berkata, “Arti 
mimpi itu ialah bahwa Allah akan 
membiarkan Gideon mengalahkan seluruh 
tentara Midian.”

Setelah Gideon mendengar orang-
orang itu membicarakan tentang mimpi itu 
dan artinya, ia sujud kepada Allah. 
Kemudian dia kembali ke perkemahan 
orang Israel dan berkata kepada mereka, 
“Bangunlah! Tuhan akan menolong kita 
mengalahkan orang Midian.”

Adik-adik, Allah yang membuat 
Gideon bersemangat. Mendekatlah kepada 
Tuhan, maka kamu akan bersemangat.



Tahun 2016, Ella Tryon yang berusia 7 
tahun harus dirawat di rumah sakit. Ia 
mendapatkan ide untuk mengalihkan 
kebosanannya dengan mewarnai. Sejak saat 
itu ia mengumpulkan krayon untuk 
memastikan pasien anak di seluruh negeri bisa 
berbagi kegembiraan.

Dengan bantuan ibunya, Ella 
memutuskan untuk membuat rumah sakit itu 
penuh warna seperti namanya. Kegiatan ini 
dinamakan 'Color Me A Rainbow', dia mulai 
meminta sumbangan dari mulut ke mulut dan 
media sosial. Pada bulan Oktober, dia 
menyerahkan 13.132 kotak krayon dan 254 
buku mewarnai yang disumbangkan dari 
seluruh negeri.Ella juga memiliki impian besar. 
Dia ingin menyumbangkan 15.000 kotak 
krayon ke setiap anak di rumah sakit di 
seluruh Amerika.

Nah Adik-adik, mungkin kita punya ide 
yang sederhana seperti Ella. Jika kita 
sungguh-sungguh melakukannya untuk 
menghibur orang lain, itu akan berdampak 
besar dan tentu saja akan sangat 
bermanfaat. Sekarang Ella ingin membantu 
sebanyak mungkin orang dan sesering 
mungkin. Kalian pun bisa melakukan hal yang 
sama. Mulai dari hal yang sederhana untuk 
menghibur orang lain. Tuhan Yesus pasti 
memberimu hikmat untuk melakukan 
kebaikan.

Dan kamu, saudara-saudara, janganlah 
jemu-jemu berbuat apa yang baik.

2 Tesalonika 3:13

Selasa, 25 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, beri aku hikmat sehingga aku 

bisa menolong sesamaku. Amin.

TTOT :

KRAYONKKRRAAYYOONNKRAYON



Rabu, 26 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi orang yang 

bertanggung jawab. Amin.

TTOT :

Nabi Elisa tinggal bersama para nabi 
yang lain. Suatu hari para nabi berkata 
kepada Elisa, “Tuan, tempat yang kami 
diami di dekatmu ini terlalu sempit bagi 
kami. Kami mau pergi ke Sungai Yordan 
dan masing-masing mengambil satu tiang 
kayu untuk membangun tempat tinggal di 
sana.” Elisa menjawab, “Silakan, 
pergilah.”

Elisa pun pergi bersama mereka. 
Ketika mereka tiba di Sungai Yordan, 
mereka mulai menebang beberapa pohon. 
Ketika seseorang sedang menebang 
pohon, kapaknya terlepas dari kayu 
pegangannya dan jatuh ke dalam air. 
“Tolonglah, kapak itu barang pinjaman,” 
seru orang itu.

Elisa bertanya, “Ke mana kapak itu 
jatuh?” Orang itu menunjukkan tempat 
kapak itu terjatuh. Kemudian Elisa 
memotong sebuah kayu dan 
melemparkannya ke air, kemudian timbullah 
kapak itu ke permukaan air. Elisa berkata, 
“Ambillah kapak itu.” Orang itu pun 
mengambilnya.

Adik-adik, kapak itu terbuat dari 
logam dan berat. Mustahil kapak bisa 
mengapung di permukaan air. Tetapi tidak 
ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, 
Tuhan Yesus pun bisa menolong kalian, 
bahkan dengan cara yang ajaib. Seperti 
orang yang kapaknya terlepas, kita harus 
menjadi orang yang bertanggung jawab.

kiranya memperlengkapi kamu dengan segala 
yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, dan 
mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan 
kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah 

kemuliaan sampai selama-lamanya! Amin.
Ibrani 13:21



Elisa adalah nabi Allah. Elisa rajin 
berdoa dan taat mendengarkan firman 
Tuhan. Suatu hari, raja Aram berunding 
dengan para pegawainya. Ia menyusun 
strategi untuk mengalahkan Israel. Dia 
menempatkan pasukannya dan siap 
menyerang Israel.

Nabi Elisa mengirim pesan kepada 
raja Israel, “Hati-hati! Jangan lewat di 
tempat itu karena tentara Aram sedang 
bersembunyi di sana.” Raja Israel 
mengirim pesan kepada para prajuritnya di 
tempat yang disebutkan oleh nabi Elisa.  
Akhirnya Israel selamat dari serangan 
raja Aram. Hal itu membuat raja Aram 
sangat marah. Lalu ia memanggil para 
komandan pasukannya, “Siapa di antara 
kalian yang menjadi mata-mata untuk 
Israel?”

Salah seorang di antara para 
komandannya berkata, “Rajaku, tidak 
seorang pun di antara kami menjadi mata-
mata. Elisa, nabi Israel, dapat mengatakan 
kepada raja Israel hal-hal yang rahasia, 
termasuk yang Raja katakan di kamar 
tidur.”

Adik-adik, tidak ada yang rahasia dan 
tersembunyi bagi Tuhan 
Yesus. Oleh sebab itu, kita 
harus mengandalkan 
Tuhan supaya kita 
menjadi pemenang dalam 
kehidupan ini. Ayo, baca, 
renungkan dan taati 
firman Tuhan.

Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, 
yang menaruh harapannya pada TUHAN!

Yeremia 17:7

Kamis, 27 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah 
yang Mahakuasa. Aku mengandalkan-Mu dalam 

hidupku. Amin.

TTOT :

Strategi 
Rahasia

Strategi 
Rahasia



Strategi Raja Aram berhasil 
dipatahkan oleh Tuhan melalui nabi Elisa. 
Raja Aram berusaha menangkap nabi 
Elisa. Saat itu Elisa sedang ada di kota 
Dotan. Raja Aram mengirim kuda dan 
tentara dalam jumlah besar ke Dotan. 
Mereka tiba di kota itu pada malam hari 
dan mengepungnya.

Hamba Elisa bangun pagi-pagi dan 
ke luar rumah. Ia melihat sejumlah 
tentara berkuda dan kereta perang di 
sekeliling kota itu. Dengan ketakutan 
hamba itu berkata kepada Elisa, 
“Tuanku, apa yang harus kita perbuat?”

“Kamu tidak perlu khawatir,” jawab 
Elisa, “Jumlah tentara di pihak kita jauh 
lebih banyak daripada tentara-tentara 
itu.” 

Lalu Elisa berdoa agar Tuhan 
membukakan mata hambanya. Maka, 
hamba itupun melihat kuda dan kereta-
kereta berapi penuh mengelilingi bukit di 
sekitar tempat Elisa berada.

Adik-adik, nabi Elisa dilindungi oleh 
Tuhan Yesus. Sekalipun banyak tentara 
Aram yang mengepung tetapi tentara 
sorga lebih banyak menyertai nabi Elisa. 
Kalian pun sebagai anak-anak Tuhan 
dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu 
percayalah kepada Tuhan Yesus dan 
rajinlah bersekutu dengan-Nya.

Sungguh Engkau telah menjadi tempat 
perlindunganku, menara yang kuat 

terhadap musuh. 
Mazmur 61: 4

Jumat, 28 Februari 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk 

perlindungan-Mu. Aku percaya kepada-Mu. 
Amin.TTOT :



Raja Aram mengirim pasukan untuk 
menangkap Elisa. Elisa berdoa kepada 
Tuhan Yesus, “Tuhan, tolong butakan 
mata orang-orang itu.” Kemudian Tuhan 
membuat mata pasukan Aram itu buta 
sesuai permohonan Elisa.

Elisa berkata kepada tentara 
Aram, “Kalian salah jalan. Ikutlah aku! 
Aku akan menunjukkan kepadamu orang 
yang sedang kamu cari.” Kemudian Elisa 
membawa mereka menuju Samaria.

Ketika mereka memasuki Samaria, 
Elisa berdoa, “Ya Tuhan bukalah kiranya 
mata mereka supaya mereka bisa 
melihat.” Kemudian Tuhan membuka 
mata mereka dan mereka melihat bahwa 
mereka ada di kota Samaria.

Raja Israel bertanya kepada Elisa, 
“Apakah aku harus membunuh 
mereka?” Jawab Elisa, “Jangan 
membunuh. Berilah mereka makan dan 
minum. Biarkan mereka pulang kepada 
tuannya.” Setelah mereka makan dan 
minum, raja Israel menyuruh mereka 
pulang. Mereka pulang kepada tuannya. 
Sejak saat itu tidak ada lagi pasukan 
Aram yang menyerang wilayah Israel.

Tuhan Yesus luar biasa ya, Adik-
adik. Tuhan menolong nabi Elisa dengan 
cara yang ajaib. Elisa pun tidak 
membalas kejahatan tentara Aram 
dengan kejahatan. Nah Adik-adik, 
Tuhan Yesus pun selalu menyertai dan 
menolong kita. Bagian kita berbuat baik 
kepada semua orang bahkan kepada 
orang yang berbuat jahat sekalipun, 
karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu 
mengasihi kita.

"Tetapi kepada kamu, yang mendengarkan 
Aku, Aku berkata: Kasihilah musuhmu, 

berbuatlah baik kepada orang yang 
membenci kamu;

Lukas 6:27

Sabtu, 29 Februari 2019

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku percaya kepada-
Mu dan tidak membalas orang yang jahat 

terhadap aku. Amin.

TTOT :

Cara
Membalas
Cara

Membalas
Cara

Membalas



Nama :

Mewarnai
Edisi Februari 2020
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