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6. Perayaan Jamuan Makan

  Perayaan jamuan makan adalah satu pesta 
untuk merayakan persatuan dari pasangan ikat-
janji. Dalam Keluaran 12:1-14 kita temukan 
bahwa hidangan yang dimakan adalah anak 
domba; tanda lain dari ikat janji di perikop ini 
adalah adanya darah yang tercurah. 

Makanan adalah bagian dari perayaan ikat-
janji. Peristiwa pertama dari pelayanan Kristus 
adalah menghadiri pesta perkawinan dan 
mujizat-Nya yang pertama terjadi pada saat 
perayaan itu (Yoh. 2:1-11).

Makanan ikat janji yang kita rayakan dengan 
orang percaya di gereja adalah roti dan cawan 
(Mat. 26:26-29). Makanan ikat janji apakah yang 
Anda rayakan pada saat perkawinan Anda? 
Mengapa pasangan dalam satu perkawinan 
saling menyuapi kue tart satu kepada yang lain?

Dengan saling menyuapi kue tart satu kepada 
yang lain, pasangan itu sedang mengatakan, 
“Inilah yang mewakili tubuhku. Pada saat kamu 
memakannya, kamu telah menjadi aku dan 
sementara kamu menyuapiku, aku menjadi 
kamu.” Tahukah Anda itulah yang dilakukan 
pengantin laki-laki dan pengantin perempuan 
dalam pernikahan?

7. Mendirikan Satu Peringatan

 Peringatan yang menetap dari persatuan antara 
suami Anda dan Anda adalah anak-anak yang 
Anda lahirkan. Mereka adalah satu kesaksian 
langsung akan kenyataan bahwa dua telah 
menjadi satu!

 Ketika kita mempelajari hubungan ktia 
dengan anak-anak kita, Anda akan mulai melihat 
bagaimana mereka menjadi perpanjangan dari 
persekutuan ikat-janji Anda dengan suami Anda 
dan satu kesaksian kepada seluruh dunia akan inti 
dari ikat-janji yang Anda buat.

Kiat untuk Ibu

Persiapkan anak-anak lelaki dan perempuan 
Anda untuk pernikahan nanti dengan 
mengajarkan mereka arti dari ikat-janji. Ketika 
mereka belum cukup dewasa untuk satu 
pembicaraan “seks”, mulailah dengan langkah-
langkah ikat-janji untuk memampukan mereka 
memahami “mengapa” perlu menjaga kesucian 
sebelum menikah.

Ketika Anda menjadi ibu dari calon 
pengantin perempuan atau ibu dari calon 
pengantin laki-laki, bicarakan langkah-langkah 
ikat-janji dengan pasangan yang bertunangan itu 
untuk membantu mereka merencanakan pesta 
nikahnya.
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Dari sekian banyak biografi tokoh terkenal dunia, hanya 

sedikit yang membahas topik tentang kematian – 

contohnya Marthin Luther King Jr. dan Mahatma Gandhi, 

yang tewas karena kekerasan dan politik. Namun Injil 

memenuhi hampir sepertiga isinya dengan minggu terakhir 

kehidupan Yesus yang terus memuncak. Matius, Markus, 

Lukas, dan Yohanes, melihat kematian sebagai pusat misteri 

Yesus. 

Kitab-kitab Injil mencatat, bahwa Yesus sendiri jauh-jauh 

hari telah memberitahukan kematian dan kebangkitan-Nya 

sebanyak empat kali. Pemberitahuan terakhir dicatat di Injil 

Matius: "Dua hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak 

Manusia (=sebutan Yesus untuk diri-Nya) akan diserahkan 

untuk disalibkan.

Hanya dua dari Injil yang memberitakan kelahiran-Nya, 

dan keempatnya hanya menulis beberapa halaman tentang 

kebangkitan-Nya, tetapi setiap penulis memberi catatan 

rinci tentang peristiwa-peristiwa menjelang kematian 

Yesus. Tidak pernah ada peristiwa yang mirip sedikit saja 

dengan kejadian itu. 

Siapa di antara kita yang ketika tahu, bahwa di tempat itu 

kita akan celaka, menderita, dan mati, lalu dengan 

semangatnya kita mengarahkan perhatian untuk menuju ke 

sana? Tidak ada! Justru sebaliknya; kita pasti akan berusaha 

menghindarinya. 

Tetapi perhatikan Lukas 9:51: “Ketika hampir genap 

waktunya Yesus diangkat ke sorga, Ia mengarahkan 

pandangan-Nya ke Yerusalem”. Yesus tahu, bahwa di 

Yerusalem Dia akan mengalami situasi yang tidak baik. 

Namun, Dia tetap bersiap menuju ke sana. Mengapa? 

Karena Dia sadar betul di sanalah Dia akan menggenapi 

rencana Bapa-Nya.

Kadang kita menghadapi situasi sulit seperti yang dialami 

Yesus ketika akan disalibkan, tetapi percayalah bahwa janji 

Tuhan tidak pernah berubah. Dia sangat mengasihi kita dan 

tidak akan membiarkan kita jatuh. Kehidupan kita sudah 

dirancang oleh-Nya. Bersyukurlah!

MINGGU TERAKHIR

Lukas 9:43b-45

Rabu, 01 April 2020

Markus 13:24-37; Kisah Para Rasul 

25:1-12; Mazmur 112-113; Bilangan 
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Ayat Bacaan Setahun

Lukas 9:51. 
“Ketika hampir genap waktunya 
Yesus diangkat ke sorga, Ia 
mengarahkan pandangan-Nya untuk 
pergi ke Yerusalem,”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau tetap 
percaya akan kasih dan kebaikan-Mu. 
Kami percaya rencana-Mu pasti baik 
dan sempurna atas kami. Amin.”

Doa



Di tengah jamuan malam bersama para murid-Nya, 

Yesus tiba-tiba berkata, bahwa di antara 12 orang murid 

akan ada yang menghianati-Nya. Para murid “memandang 

seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu apa yang 

dimaksudkan-Nya,” dan saling menginterogasi satu dengan 

yang lain. Perkataan Yesus menimbulkan kegelisahan. 

“Bukan aku kan, Tuhan?”

Setelah perkataan Yesus yang seperti “ledakan bom” itu, 

tiba-tiba Yudas meninggalkan ruangan, tanpa kecurigaan, 

karena wajar bagi seorang bendahara untuk membeli 

sesuatu bagi keperluan mereka. Sebagai bendahara, ia 

dianggap bisa dipercaya. Ia duduk di tempat terhormat 

dekat Yesus. Jadi bagaimana mungkin ia bisa menghianati 

Anak Allah?

Alkitab menulis dengan sederhana, “Ia kerasukan Iblis” 

saat meninggalkan meja untuk melakukan tindakan itu. 

Dalam setiap peristiwa kekecewaan Yudas, sekali lagi, 

hanya berbeda kadarnya dibandingkan dengan yang 

dirasakan murid lainnya. Ketika sudah jelas, bahwa Kerajaan 

Yesus menuju ke salib, bukan tahta, setiap orang dari 

mereka mundur ke dalam kegelapan. 

Yudas, menyesal tapi jelas tidak bertobat. Ia menerima 

akibat perbuatannya, bunuh diri, dan menjadi pengkhianat 

sepanjang sejarah. Beda dengan Petrus, yang merasa sangat 

malu, tapi masih terbuka untuk menerima pesan anugerah 

dan pengampunan Yesus, pergi untuk memimpin 

kebangkitan di Yerusalem dan terus maju sampai ia 

mencapai Roma.

Bagaimana dengan kita? Renungkanlah dan ambil 

keputusan seperti Petrus lakukan, meski sudah bersalah 

tetapi terbuka untuk menerima pesan-pesan dari Yesus 

yang penuh kasih itu. Datanglah kepada-Nya setiap waktu.

YUDAS, SANG 
PENGKHIANAT

Markus 14:12-21

Kamis, 02 April 2020

Markus 14:1-11; Kisah Para Rasul 

25:13-27; Mazmur 114-115; 

Bilangan 13  

Ayat Bacaan Setahun

Markus 14:18. 
“Ketika mereka duduk di situ dan 
sedang makan, Yesus berkata: "Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya 
seorang di antara kamu akan 
menyerahkan Aku, yaitu dia yang 
makan dengan Aku.”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami menyadari kerap 
bersalah dan mengkhianati-Mu, 
tetapi kami mau bertobat dan 
berbalik dari jalan kami yang salah. 
Ampuni kami, ya Tuhan. Amin.”

Doa



Korban persembahan adalah sesuatu yang Allah 

karuniakan kepada manusia, yakni pemberian dari Allah 

bagi kebutuhan manusia. Allah yang punya kemampuan 

untuk menyelamatkan manusia dan manusia yang 

membutuhkan keselamatan bagi dirinya. Jadi bukan 

pemberian manusia kepada Allah, sebab bagaimana 

m u n g k i n ,  m a n u s i a  y a n g  b e r d o s a  m a m p u  

mempersembahkan kepada Allah yang kudus?

Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan Aku 

telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah 

untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena 

darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan 

nyawa. (Imamat 17:11)

Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: 

"Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka 

meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan 

dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah 

dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 

(Wahyu 5:9)

Dari kedua ayat di atas, ditemukan dua penjelasan 

mengenai makna darah dan korban persembahan, yaitu 

konsep pendamaian dan konsep pengganti.

Orang yang berdosa tidak dapat menghadap Allah yang 

Maha Kudus. Dosa membuat orang terpisah dari Allah, dan 

itu berarti kematian. Namun, bila harga tersebut, dibayar 

lunas melalui kematian dengan darah tercurah, maka 

terjadilah pendamaian, hubungan Allah dan manusia 

dipulihkan kembali.

Darah mengadakan pendamaian dengan menyediakan 

harga yang cukup untuk membayar lunas hutang dosa di 

hadapan Allah (Ulangan 19:21). Persembahan korban 

tersebut digenapi sepenuhnya dalam kematian Tuhan Yesus 

Kristus.

KORBAN 
PERSEMBAHAN 

Efesus 2:1-10

Jumat, 03 April 2020

Markus 14:12-31; Kisah Para Rasul 

26:1-11; Mazmur 116-117; Bilangan 
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Ayat Bacaan Setahun

Ulangan 19:21. 
“Janganlah engkau merasa sayang 
kepadanya, sebab berlaku: nyawa 
ganti nyawa, mata ganti mata, gigi 
ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki 
ganti kaki.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih untuk korban persembahan 
darah-Mu yang menyelamatkan aku. 
Amin.”

Doa



Kitab Ibrani menggambarkan betapa mulianya karya 

Kr i s tus  d i  kayu  sa l ib .  Darah  domba hanya  

menyempurnakan lahiriah saja, akan tetapi darah Yesus 

menyempurnakan tidak hanya lahiriah tetapi juga hati 

nurani kita. Tanpa darah Yesus tidak ada seorang pun dapat 

menghampiri Allah dengan berani. Tidak ada seorang pun 

bisa menghampiri Allah dengan kebenarannya, hanya darah 

Yesus yang dapat melayakkannya. 

Darah Yesus juga adalah tanda kepemilikan Allah. Kita 

kini milik Yesus, dan tidak ada yang dapat menyentuh kita 

sembarangan. Ada jaminan perlindungan Allah atas Anda 

dan saya. Apa pun yang Anda alami hari ini, tetaplah tenang 

karena kita memiliki kepastian dan jaminan perlindungan-

Nya.

Selain melayakkan dan menjamin perlindungan Allah, 

darah Yesus juga membuat kita disempurnakan. 

Kesempurnaan itu kita terima, bukan diusahakan. Seorang 

bayi yang normal lahir dalam keadaan sempurna menurut 

ukuran bayi. Kita menerima kesempurnaan sesuai 

pertumbuhan. Kita harus berakar dan bertumbuh dalam 

pengenalan akan Kristus sampai nanti kita mengalami 

kesempurnaan saat dibangkitkan.

Ada perbedaan hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa. 

Tuduhan dan dakwaan adalah pekerjaan Iblis bukan Tuhan. 

Saat Anda jatuh, datang bertobat dan minta darah Yesus 

menyucikan Anda. Seseorang yang hidup dalam kasih 

karunia, tidak akan mungkin bisa tetap atau betah hidup 

dalam dosa.

DARAH KRISTUS

Ibrani 10:1-4; 12-14;19-23

Sabtu, 04 April 2020

Markus 14:32-52; Kisah Para Rasul 

26:12-23; Mazmur 118; Bilangan 15

Ayat Bacaan Setahun

Ibrani 10:4. 
“Sebab tidak mungkin darah lembu 
jantan atau darah domba jantan 
menghapuskan dosa.”

Ayat

“Terima kasih untuk darah-Mu yang 
m e l a y a k k a n  k a m i  u n t u k  
menghampiri-Mu, ya Kristus. Kami 
selama-lamanya milik-Mu dan akan 
hidup senantiasa bagi-Mu. Amin.”

Doa



Pengampunan boleh jadi merupakan kualitas yang 

paling sering disalahgunakan, dimanfaatkan, dan 

disalahpahami dalam budaya kita. Kita harus memahami 

apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengampunan, 

sebab kebanyakan orang tidak mengerti makna sejatinya.

Pertama, pengampunan sejati itu tanpa syarat. 

Pengampunan bukan di atas janji yang diberikan orang 

lain agar ia tidak pernah melakukannya lagi. Anda 

memberikannya kepada seseorang terlepas dari apakah 

mereka memintanya atau tidak.

Ketika Yesus merentangkan tangan-Nya di atas kayu 

salib dan berkata, “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab 

mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat”. Pada saat 

itu tak ada yang berseru, "Mohon ampuni kami, Yesus, 

untuk apa yang telah kami lakukan terhadap-Mu.” 

Namun, Dia tetap menawarkannya. 

Kedua, pengampunan tidak berarti meminimalkan 

parahnya pelanggaran. Ketika seseorang meminta 

pengampunan dari Anda dan Anda berkata, "Itu bukan 

masalah besar. Itu tidak menyakitkan, kok,” ucapan ini 

sesungguhnya mengakibatkan pengampunan itu jadi 

sesuatu yang murah. Jika sesuatu benar-benar 

membutuhkan pengampunan, maka Anda seharusnya 

tidak meminimalkannya ketika seseorang meminta maaf 

kepada Anda. Anda seharusnya tidak mengatakan itu 

bukan masalah besar. Itu masalah besar! Tetapi, jika itu 

bukan masalah serius, katakan saja, “Anda tak perlu 

meminta maaf." Tetapi jika itu benar adalah masalah 

besar, maka Anda harus mengakuinya.

Ingatlah bahwa Tuhan akan memberi Anda kuasa 

untuk mengampuni, saat Anda berjalan di dalam iman 

dengan Dia.

KUALITAS 
PENGAMPUNAN

Lukas 23:33-49

Minggu, 05 April 2020

Markus 14:53-72; Kisah Para Rasul 

26:24-32; Mazmur 119:1-16; 

Bilangan 16

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 23: 34a. 
“Yesus berkata: "Ya Bapa, ampunilah 
mereka, sebab mereka tidak tahu apa 
yang mereka perbuat."

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih untuk pengampunan-Mu dan 
kuasa untuk mengampuni. Amin.”

Doa



Yang Kristus berikan bagi kita adalah segala yang ada 

pada-Nya dan tuntas. Lewat pengorbanan-Nya, Kristus 

menyatakan, bahwa kasih-Nya tidak mengecewakan, dapat 

dirasakan dan nyata. Allah tidak akan mengecewakan dan 

mempermalukan kita. Kasih-Nya telah dicurahkan dalam 

hati kita, seperti mata air yang sekali keluar akan mengalir 

terus menerus. Kita tidak lagi menerima roh perbudakan 

sebaliknya kita dimerdekakan. Kita diampuni dan dapat 

dengan berani menghampiri Dia kapan saja. Kita kini adalah 

anak-anak Bapa di sorga yang selalu menjadi objek kasih-

Nya.

Tugas kita sebagai anak adalah meyakini dan percaya, 

bahwa Bapa di sorga selalu memberikan yang terbaik. 

Anugerah-Nya sempurna (Yak. 1:17) dan Bapa di sorga 

tidak mungkin memberikan yang jahat kepada anak-anak-

Nya (Matius 7:11). Beranilah untuk meminta apa pun juga 

kepada-Nya, karena apa yang Bapa punya adalah milik 

anak-Nya.

Kasih Kristus adalah kasih yang penuh anugerah. Ia mati 

untuk kita saat kita masih lemah, durhaka, berdosa dan 

musuh Allah. Berdosa dalam bahasa aslinya artinya tidak 

berdaya dan gagal hidup dalam sasaran hidup yang bahagia, 

justru mengarah kepada kesengsaraan. Seteru artinya 

hidupnya penuh dengan permusuhan dan kebencian 

kepada Allah. Tidak ada yang baik dan benar dalam kita, 

tetapi luar biasanya Kristus justru memilih mati untuk kita.

Oleh sebab itu, sebagai orang yang menerima anugerah, 

mari kita juga menjadi anugerah bagi orang lain. Paulus 

merasa bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa yang 

terhilang (Roma 10:1-3; 13-15). Ia menangisi jiwa yang 

terhilang (Kis. 20:31). Milikilah kerinduan yang kuat untuk 

menjadi pemberita-pemberita kasih karunia Allah.

KASIH YANG 
SEMPURNA 

Roma 5:5-8; 10-11;15-16

Senin, 06 April 2020

Markus 15:1-20a; Kisah Para Rasul 

27:1-13; Mazmur 119:17-32; 

Bilangan 17-18

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 15:13. 
“Tidak ada kasih yang lebih besar dari 
pada kasih seorang yang memberikan 
n y a w a n y a  u n t u k  s a h a b a t -
sahabatnya.”

Ayat

“Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu 
yang sempurna yang Kau nyatakan 
dalam diri dan pengorbanan Kristus. 
Amin.”

Doa



Perjalanan panjang dari Getsemani ke Golgota 

membutuhkan waktu kurang dari dua puluh empat jam dan 

berakhir dengan Yesus menyerahkan nyawa-Nya. 

Tenggelamnya matahari membawa serta datangnya hari 

Sabat orang Yahudi, sehingga komandan prajurit Romawi 

harus mempercepat kematian mereka yang masih hidup. 

Menurut hukum Yahudi, tidak boleh ada mayat orang 

tergantung pada hari ketujuh. Cara yang paling umum untuk 

membawa penyaliban kepada akhir yang segera adalah 

dengan mematahkan kedua kaki orang yang disalib. Hal ini 

bukan hanya akan menyebabkan nafas menjadi semakin 

sulit, tetapi menyedot habis segala kehidupan yang masih 

ada di dalam diri orang yang disalib.

Para prajurit mematahkan kaki kedua kriminal yang 

disalib bersama Yesus, akan tetapi ketika mereka 

menghampiri Yesus, mereka melihat, bahwa Yesus sudah 

mati. Perkataan Yesus yang terakhir di kayu salib adalah, “Ya 

Bapa, ke dalam tangan-Mu Kuserahkan nyawa-Ku.” (Lukas 

23:46.). Hal ini menunjukkan, bahwa Ia memegang kontrol 

atas kematian-Nya. Jika Ia mati karena kedua kaki-Nya 

dipatahkan, maka kematian-Nya adalah hasil pekerjaan 

manusia. Tetapi, Ia dengan rela menyerahkan nyawa-Nya 

karena cinta-Nya atas kita.

Saya teringat satu lagu yang terkenal yaitu, Give Thanks. 

Lirik lagunya: And now let the weak say, "I am strong." Let the 

poor say, "I am rich.” Because of what the Lord has done for us. 

(Kini yang lemah berkata: “ku kuat”, yang miskin berkata: 

“ku kaya”, karna semua yang Yesus perbuat bagi kita). 

Orang percaya memiliki pengharapan di dalam Dia yang 

sudah mengorbankan diri-Nya agar kita tidak binasa, tetapi 

memperoleh hidup yang kekal. Jangan putus asa, teruslah 

berharap kepada Yesus, sumber pengharapan kita.

PENGHARAPAN

Yohanes 19:31-37

Selasa, 07 April 2020

Markus 15:20b-47; Kisah Para Rasul 

27:14-26; Mazmur 119:33-56; 

Bilangan 19  

Ayat Bacaan Setahun

1 Petrus 1:3. 
“Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita 
Yesus Kristus, yang karena rahmat-
Nya yang besar telah melahirkan kita 
kembali oleh kebangkitan Yesus 
Kristus dari antara orang mati, 
kepada suatu hidup yang penuh 
pengharapan,”

“Terima kasih Tuhan Yesus, untuk 
hidup yang penuh pengharapan di 
dalam-Mu. Amin.”

Doa

Ayat



Penderitaan, penyaliban dan kematian Tuhan Yesus di 

dunia ini adalah rancangan Allah yang besar untuk 

menyelamatkan semua umat manusia ciptaan-Nya yang 

terbelenggu oleh dosa. Penderitaan, penyaliban dan 

kematian Tuhan Yesus di dunia bukanlah terjadi secara 

mendadak, hal itu sudah ada dalam rancangan Allah beribu-

ribu tahun sebelumnya. Dan telah dinubuatkan jauh 

sebelumnya, ratusan bahkan ribuan tahun. Salah satunya 

adalah nubuat Nabi Yesaya, 700 tahun sebelum kelahiran 

dan kematian Tuhan Yesus, yang menubuatkan tentang 

penderitaan dan kematian-Nya. (Yesaya 53:7-8).

Menurut nats di atas Yesus sudah membuktikan kasih-

Nya yang sempurna kepada semua umat manusia ciptaan-

Nya. Yesus rela menderita, dihianati, disalibkan, dan mati itu 

semua Yesus lakukan untuk menggenapi Janji-Nya dan 

untuk melimpahkan kasih-Nya yang sempurna bagi umat 

manusia yang diciptakan-Nya dan untuk menyediakan 

tempat di kekekalan bagi mereka yang percaya kepada-

Nya.

Yesus rela dianiaya dan menderita, tersalib, dihianati, 

dan mati untuk membuktikan penggenapan janji Allah atas 

kita, sekalipun pada waktu itu Yesus bisa saja bertindak atau 

melakukan pembelaan. Namun, Yesus tidak melakukan itu, 

melainkan Ia berkata, “Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya 

mungkin, biarlah cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi 

janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti 

yang Engkau kehendaki.” Inilah kasih yang sempurna yang 

diberikan Yesus bagi semua umat manusia dan hanya di 

dalam Yesuslah kita menemukan kasih yang sempurna.

PENGGENAPAN 
JANJI TUHAN

Yesaya 53:7-8

Rabu, 08 April 2020

Markus 16:1-8; Kisah Para Rasul 27:27-

44; Mazmur 119:57-72; Bilangan 20  

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 3:16. 
“Karena begitu besar kasih Allah akan 
dunia ini ,  sehingga Ia telah 
mengaruniakan Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, 
melainkan beroleh hidup yang kekal.”

Ayat

“Tuhan Yesus, bantu kami sebagai 
anak-anak Tuhan untuk selalu 
mengingat pengorbanan-Mu dan 
senantiasa mempraktekkan firman-
Mu dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. 
Amin.”

Doa



Sudah menjadi hal yang umum bila acara yang 

berhubungan dengan kematian bukanlah sesuatu yang 

menyenangkan, sebab di mana ada kematian di situ juga ada 

air mata. Peristiwa kematian selalu diiringi dengan 

kesedihan dan kepedihan yang sangat mendalam. Namun, 

bagi orang percaya, kematian Yesus Kristus justru adalah 

peristiwa yang besar dan harus disyukuri, karena di dalam 

kematian Yesus Kristus ada pengampunan dosa, kita 

dibebaskan dari kutuk, ada masa depan dan memiliki 

pengharapan. 

Kematian Yesus Kristus yang berarti sorga bukan hanya 

angan-angan, tetapi menjadi bagian yang pasti bagi anak-

anak Tuhan. Kematian Yesus Kristus berarti pula jaminan 

bagi kita untuk mengalami berkat yang berkelimpahan. Hal 

ini dinyatakan dalam Efesus 1:3: "Terpujiah Allah dan Bapa 

Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah 

mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam 

sorga." 

Di atas Golgota sepertinya Yesus Kristus mengalami 

kegagalan dan kehancuran. Mungkin pada saat itu Iblis 

tertawa, tetapi justru di situlah kedaulatan Allah dinyatakan 

dan kemenangan diraih! Memang, bagi dunia salib adalah 

kebodohan, tapi bagi kita salib adalah bukti kasih Allah yang 

menyelamatkan karena melalui kematian Yesus Kristus kita 

diselamatkan. Maut tidak berkuasa lagi! Jadi kekristenan 

tidak dapat dipisahkan dari 'salib'.

Hanya melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus, 

bukan dari apa yang telah kita lakukan, keselamatan itu kita 

terima dengan cuma-cuma seperti tertulis: "Karena semua 

orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan 

Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan 

cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." (Rom. 

3:23-24). Tanpa kematian Yesus Kristus tidak ada jalan 

keselamatan bagi umat manusia di muka bumi ini!

KITA DISELAMATKAN 
DARI DOSA!

Yohanes 19:16-27.

Kamis, 09 April 2020

Markus 16:9-20; Kisah Para Rasul 

28:1-10; Mazmur 119:73-88; 

Bilangan 21 

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes. 19:18. 
“Dan di situ Ia disalibkan mereka dan 
bersama-sama dengan Dia disalibkan 
juga dua orang lain, sebelah-
menyebelah, Yesus di tengah-
tengah.”

Ayat

“Terima kasih Tuhan Yesus, untuk 
darah-Mu yang tertumpah bagi 
pengampunan dosaku. Amin.”

Doa



Bagi saya, Paskah harus dirayakan karena esensi dari 

kekristenan ada pada Paskah. Karena tanpa karya Kristus di 

Paskah, kita tidak bisa menjadi seperti kita saat ini. Sebagai 

orang Kristen, kita harus senantiasa memandang kepada 

karya Kristus di atas kayu salib, apa pun yang terjadi dalam 

hidup kita. Dengan memandang kepada karya Kristus, 

maka kita akan melewati setiap proses pembentukan 

dengan lebih ringan.

Pengorbanan Kristus adalah pengorbanan terbesar. 

Pengorbanan-Nya setidaknya mengandung 3 hal:

1. Jaminan kasih dan keselamatan dari Allah (1 Petrus 

2:24). Saat kita menghadapi stress atau depresi mungkin 

kita tergoda untuk meninggalkan Tuhan. Akan tetapi, saat 

kita memandang pengorbanan Kristus, kita akan 

diteguhkan, bahwa ada Pribadi yang mengasihi kita yaitu 

Kristus. Akan ada kekuatan dan pengharapan saat kita 

memandang karya salib Kristus.

2. Jaminan pengampunan yang tuntas (Ibrani 9:22). 

Setiap manusia berdosa membutuhkan pengampunan. 

Seorang wajib pajak yang bermasalah pasti sangat 

bersukacita saat menerima tax amnesty. Pengorbanan-Nya 

menjamin pengampunan akan setiap dan semua dosa kita

3. Jaminan kemenangan (1 Petrus 2:24). Tuhan Yesus 

berkata, bahwa semua akibat dosa, yaitu: sakit penyakit, 

kutuk, kelemahan tubuh, dll. selesai Ia tanggung di kayu 

salib. Ada kepastian akan kesembuhan dari dosa, sakit 

penyakit dan semua kutuk. Perkatakan janji firman-Nya 

dengan iman dan alami kuasa-Nya.

SUDAH SELESAI

Yohanes 19:28-30

Jumat, 10 April 2020

Lukas 1:1-25; Kisah Para Rasul 28: 11-

16; Mazmur 119:89-104; Bilangan 22  

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 19:30. 
“Sesudah Yesus meminum anggur 
asam itu, berkatalah Ia: "Sudah 
selesai." Lalu Ia menundukkan 
kepala-Nya dan menyerahkan 
nyawa-Nya.”

Ayat

“Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu 
sungguh ajaib dan sempuna atasku. 
Amin.”

Doa



Paskah adalah perayaan terpenting dalam tahun liturgi 

gerejawi umat Kristen. Bagi umat Kristen, Paskah identik 

dengan Yesus, yang oleh Paulus disebut sebagai anak domba 

Paskah; dan oleh sebab itu jemaat Kristen hingga saat ini 

percaya bahwa Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, dan 

pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati (Lukas 

24:5-6).

Dalam kitab Perjanjian Lama, Paskah menandakan 

Tuhan telah melewati rumah-rumah Israel di Mesir, 

sehingga menyelamatkan mereka. Maka haruslah kamu 

berkata: itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati 

rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi 

orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita.” 

lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah.

Dalam Perjanjian Baru Paskah menunjukkan 

pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Pengorbanan itu 

membebaskan manusia dari seluruh perbudakan manusia. 

Seharusnya manusia yang disalib oleh karena kejahatan dan 

dosa, akan tetapi Yesus mengambil ahli penghukuman lewat 

penyaliban. Inilah pembuktian konsistensi Allah untuk 

menyelamatkan umat manusia dari kubang dosa. 

Paskah adalah perayaan orang Yahudi untuk 

memperingati peristiwa saat Allah membebaskan bangsa 

Israel dari perbudakan di Mesir. Allah memerintahkan 

bangsa Israel untuk memperingati peristiwa penting ini 

setiap tahun (Keluaran 12:42). Dalam hal ini, setiap orang 

percaya harus lah tetap memelihara dan mensyukuri setiap 

pengorbanan Tuhan Yesus. Sebab dalam firman Tuhan 

dikatakan “Sebagai teman-teman sekerja, kami 

menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat 

menjadi sia-sia  kasih karunia Allah yang telah kamu terima. 

(2 Korintus 6:1).

MAKNA PASKAH 

Lukas 24:5-1-12

Sabtu, 11 April 2020

Lukas 1:26-38; Kisah Para Rasul 

28:17-31; Mazmur 119:105-120; 

Bilangan 23

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 24:5. 
“Mereka sangat ketakutan dan 
menundukkan kepala, tetapi kedua 
orang itu berkata kepada mereka: 
"Mengapa kamu mencari Dia yang 
hidup, di antara orang mati?”

Ayat

“Tuhan Yesus berikanlah kami kasih 
karunia-Mu untuk tetap setia dan 
taat dalam mengiring-Mu, sehingga 
kami terus mempermuliakan-Mu 
dalam hidup kami. Amin.”

Doa



Kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan, bahwa 

kematian dan maut tidak dapat menguasai diri-Nya. 

Kebangkitan-Nya dari kubur menyatakan bahwa Kristus 

dapat menaklukkan kuasa maut. "... Aku adalah Yang Awal 

dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku telah mati, namun 

lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku 

memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." (Wahyu 

1:17b-18).

Iblis adalah bapa penipu, dan dia akan selalu menipu kita 

dengan segala tipu muslihatnya. Iblis tidak suka jika kita 

menerima keselamatan dari sorga, dan dia akan berusaha 

dengan segala cara untuk dapat menarik kita untuk jatuh 

kembali kepada dosa.

Segala tuduhan yang muncul dari dalam pikiran kita 

merupakan salah satu cara Iblis agar kita tidak menggunakan 

kuasa yang telah diberikan kepada kita, sebagai anak-anak 

Allah (Kisah Para Rasul 1:8). Iblis akan selalu membuat kita 

merasa tidak layak dan kalah dalam setiap pergumulan kita. 

Jangan mau diperdaya oleh Iblis karena Yesus Kristus telah 

menang untuk memberi kita kemenangan. Cukup satu kali 

saja karya salib Kristus, dan kita menjadi menang untuk 

selamanya. Singkirkan segala keraguan dan tudingan yang 

muncul dalam pikiran kita, yakinlah dan gunakan kuasa yang 

telah diberikan kepada kita untuk mengalahkan musuh 

sehingga kita dapat berkata, "Hai Iblis, kau tidak berhak lagi 

menganggu hidupku!"

"... Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut di 

manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah 

sengatmu?" (1 Korintus 15:54b-55).  Kebangkitan Kristus 

memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk 

menjalani hidup ini sebagai pemenang. Mari raih 

kemenangan itu dengan hidup berjalan bersama Kristus. 

KUASA MENJALANI 
HIDUP

1 Korintus 15

Minggu, 12 April 2020

Lukas 1:39-56; Roma 1:1-7; 

Mazmur 119:121-136; Bilangan 24  

Ayat Bacaan Setahun

Wahyu 1:17b-18. 
“Jangan takut! Aku adalah Yang Awal 
dan Yang Akhir, dan Yang Hidup. Aku 
telah mati, namun lihatlah, Aku 
hidup, sampai selama-lamanya dan 
Aku memegang segala kunci maut 
dan kerajaan maut.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih untuk kemenangan dalam 
hidupku karena kuasa kebangkitan-
Mu. Amin.”

Doa



Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan 

dengan Allah terputus. Keadaan rohani manusia sebenarnya 

telah mati dan perlu penebusan atas dosa manusia agar 

hubungan dengan Allah dapat dipulihkan. Syukur kepada 

Allah yang telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, 

yaitu Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepada-

Nya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.

Selain menerima keselamatan dari Kristus, kita juga 

menerima kuasa kebangkitan-Nya. Kuasa kebangkitan-

Nyalah yang akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit, 

memberi kekuatan kepada yang lemah, memberi jalan 

keluar atas setiap masalah, mengadakan mukjizat dengan 

menjadikan yang tidak ada menjadi ada dan mengalahkan 

setiap pekerjaan Iblis.

Bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa 

kebangkitan Kristus? Rasul Paulus berkata dalam Galatia, 

“Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, 

melainkan Kristus yang hidup di dalam aku."  Rasul Paulus 

telah menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa 

nafsunya di dalam dirinya. Walaupun dibesarkan dan hidup 

sebagai orang terpelajar dan mengetahui serta menguasai 

banyak hal, tetapi dia menanggalkan segala keberadaannya 

dan membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Pengenalan 

akan Kristus menjadi prioritas utama dalam hidupnya 

sehingga Tuhan memimpin dan menuntun hidupnya, serta 

memakai kehidupan Paulus dengan luar biasa. 

Biarkan Kristus yang hidup dan menjadi raja dalam hidup 

kita. Singkirkan segala keangkuhan dan kesombongan hidup 

kita agar Kristus dapat menjadi nyata dalam hidup kita. 

Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam rencana-Nya 

yang indah dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan 

teladan bagi banyak orang.

HIDUP DALAM 
KEBANGKITAN

Filipi 3:1-16

Senin, 13 April 2020

Lukas 1:57-66; Roma 1:8-17; 

Mazmur 119:137-152; Bilangan 25  

Ayat Bacaan Setahun

Galatia 2:20. 
“Namun aku hidup, tetapi bukan lagi 
aku sendiri yang hidup, melainkan 
Kristus yang hidup di dalam aku. Dan 
hidupku yang kuhidupi sekarang di 
dalam daging, adalah hidup oleh iman 
dalam Anak Allah yang telah 
mengasihi aku dan menyerahkan diri-
Nya untuk aku.”

Ayat

“Bapa dalam nama Yesus, jadilah Raja 
dalam hidupku. Amin.”

Doa



Paskah adalah hari kemenangan bagi semua orang 

percaya. Pernyataan Tuhan tentang kematian dan 

kebangkitan-Nya benar-benar telah Dia genapi: “Sejak 

waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-

Nya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung 

banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala 

dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari 

ketiga.” (Mat. 16:21). Hal ini semakin menguatkan 

kebenaran ajaran-ajaran lainnya yang tertulis di dalam Injil, 

termasuk tentang kedatangan-Nya kali kedua yang tidak 

lama lagi. Tidak ada alasan untuk ragu atau malu mengakui 

Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

Rasul Paulus menegaskan, “Kalau tidak ada kebangkitan 

orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi 

andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah 

pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.” 

(1 Kor. 15:13-14). Inilah yang membedakan kekristenan 

dengan agama lain. Iman Kristen adalah iman yang berdiri 

atas kebangkitan Kristus. Apabila Kristus tidak dibangkitkan 

dari kematian, sia-sialah seluruh kepercayaan kita dan 

kekristenan tidak akan ada sampai detik ini. Itulah sebabnya 

rasul Paulus tetap semangat memberitakan Injil meski harus 

dihadapkan pada banyak ujian dan penderitaan. 

Pengharapan hidup kita sebagai orang percaya 

bergantung mutlak kepada kebangkitan Kristus. Karena 

Yesus Kristus telah bangkit, kita juga akan mengalami 

kebangkitan itu. Ada tertulis, “...upah dosa ialah maut;” 

(Rom. 6:23a). Satu-satunya jalan keluar dari kematian 

adalah maut harus dikalahkan dengan kebangkitan, dan 

Kristus telah menang atas kuasa maut itu.

Berita tentang Kristus yang mati dan bangkit merupakan 

inti berita kekristenan, karenanya kita dapat diselamatkan 

dan memiliki masa depan gemilang!

KEBANGKITAN 
DAN HIDUP

1 Tesalonika 4:14

Selasa, 14 April 2020

Lukas 1:67-80; Roma 1:18-23; 

Mazmur 119:153-168; Bilangan 26  

Ayat Bacaan Setahun

1 Tesalonika 4:14. 
“Karena jikalau kita percaya, bahwa 
Yesus telah mati dan telah bangkit, 
maka kita percaya juga bahwa 
mereka yang telah meninggal dalam 
Yesus akan dikumpulkan Allah 
bersama-sama dengan Dia.”

Ayat

“Terima kasih Tuhan Yesus karena di 
dalam-Mu kami memiliki kepastian 
akan masa depan. Amin.”

Doa



Kita pasti pahami, bahwa pada kuburan atau makam ada 

mayat di dalamnya. Namun, adalah hal yang luar biasa bila 

mayat yang baru tiga hari dibaringkan di dalam kuburan. 

Kubur kosong adalah bukti keajaiban Paskah! Kebangkitan 

Yesus dari kubur menegaskan, bahwa Ia hidup untuk 

selama-lamanya. Jadi Yesus bukan mati suri, hidup sebentar 

dan selanjutnya mati lagi untuk selamanya. Ini merupakan 

penggenapan apa yang dikatakan Yesus sendiri bahwa 

"...Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang 

berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang 

ketiga." (Luk. 24:7). Janji-Nya adalah ya dan amin!

Dampak bagi murid-murid melihat kubur Yesus telah 

kosong karena Tuhan Yesus telah bangkit adalah "Mereka 

segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan 

sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk 

memberitahukannya kepada murid-murid Yesus." (ayat 8). 

Kata 'takut' bukan berarti takut atau ngeri seperti orang 

melihat hantu, melainkan sikap hormat atau respek. Rasa 

takut akan Tuhan mendorong seseorang untuk berusaha 

hidup benar karena ada perasaan gentar untuk berbuat 

dosa, dan semakin gemar bersekutu dengan Tuhan serta 

melakukan firman-Nya.

Hari Paskah adalah hari yang penuh sukacita karena 

dosa-dosa kita telah diampuni dan pengharapan kita akan 

Dia tidak sia-sia. Ia bukan hanya Sang Juruselamat dan 

Penebus dosa, tetapi Ia juga adalah Tuhan yang tidak dapat 

dikalahkan oleh maut atau kematian. (Roma 6:9-10).

Kini di atas pundak setiap orang percaya ada satu 

tanggung jawab yaitu untuk menjadi saksi-saksi Kristus di 

tengah-tengah dunia ini, membawa kabar keselamatan dan 

memberitakan, bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. 

Rasul Paulus berkata, "Tetapi andaikata Kristus tidak 

dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-

sialah juga kepercayaan kamu." (1 Kor. 15:14).

BANGKIT DARI 
KEMATIAN

Matius 28:1-10

Rabu, 15 April 2020

Lukas 2:1-20; Roma 1:24-32; 

Mazmur 119:169-120:7; Bilangan 

27

Ayat Bacaan Setahun

Matius 28:6. 
“Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah 
bangkit, sama seperti yang telah 
dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat 
Ia berbaring.”

Ayat

“Sungguh Engkau Yesus, Allah kami 
yang hidup.” 

Doa



Allah memberi petunjuk kepada bangsa Israel tentang 

cara merayakan Paskah yang pertama. Beberapa hal yang 

dilakukan saat perayaan Paskah dicatat di dalam Alkitab:

Korban. Pada hari ke-10 dari bulan Abib (Nisan), setiap 

keluarga harus memilih seekor domba (atau kambing) yang 

berumur satu tahun. Lalu, pada hari ke-14, binatang itu 

harus disembelih pada Paskah pertama, bangsa Israel 

memercikkan darah binatang itu ke bagian kanan, kiri dan 

atas kusen pintu rumah mereka. 

Makanan. Selain makan daging domba (atau kambing), 

bangsa Israel juga makan roti tanpa ragi dan sayur pahit pada 

perayaan Paskah. Keluaran 12:8: Dagingnya harus dimakan 

mereka pada malam itu juga; yang dipanggang mereka 

harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur 

pahit.

Pengajaran. Saat merayakan Paskah, orang tua 

mengajar anak mereka tentang Allah. Keluaran 12:25-27: 

Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan 

kepadamu, seperti yang difirmankan-Nya, maka kamu 

harus pelihara ibadah ini. dan apabila anak- anakmu berkata 

kepadamu: apakah artinya ibadahmu ini? maka haruslah 

kamu berkata: itulah korban Paskah bagi Tuhan yang 

melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia 

menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-

rumah kita.” lalu berlututlah bangsa itu dan sujud 

menyembah.

Mari kita setiap hari merayakan Paskah dengan memberi 

korban syukur kita kepada Tuhan Yesus, dan makan firman 

Tuhan dengan membaca Alkitab dan tekun mengikuti 

pengajaran firman Tuhan lewat hamba-hamba-Nya.

BAGAIMANA PASKAH 
DIRAYAKAN?

Keluaran 12:1-51

Kamis, 16 April 2020

Lukas 2:21-40; Roma 2:1-16; 

Mazmur 121-122; Bilangan 28

Ayat Bacaan Setahun

Keluaran 12:14. 
“Hari ini akan menjadi hari 
peringatan bagimu. Kamu harus 
merayakannya sebagai hari raya bagi 
TUHAN turun-temurun. Kamu harus 
merayakannya sebagai ketetapan 
untuk selamanya.”

Ayat

“Tuhan Yesus, bantulah kami agar 
kami senantiasa menghormati 
pengorbanan-Mu di kayu salib, 
s e h i n g g a  k a m i  d a p a t  
mempermuliakan-Mu dalam aspek 
hidup kami. Amin.”

Doa



Saat Yesus diadili, murid-murid-Nya sudah menyebar 

meninggalkan-Nya untuk mati sendirian, kecuali satu 

orang. Yudas, yang menjual Yesus seharga seorang budak 

menggantung diri dan tidak ditemukan selama beberapa 

hari berikutnya. Murid-murid yang lain – semuanya 

melarikan diri jauh-jauh ke tempat persembunyian mereka 

masing-masing (Mat. 26:56).

Yohanes tetap berada di dekat salib ketika Yesus 

membayar pertempuran-Nya sendirian melawan si jahat, 

meskipun ia tidak mengerti arti penting dari apa yang ia 

saksikan. Semua murid-Nya melihat, bahwa mimpi-

mimpinya tentang sebuah kerajaan baru perlahan-lahan 

memudar bersama dengan setiap tarikan nafas yang penuh 

perjuangan dari raja mereka. Tampaknya siapa pun yang 

melihatnya melalui mata jasmaninya akan beranggapan, 

bahwa kegelapan, Iblis, dan kematian sudah berhasil 

mengalahkan Anak Allah, sekali untuk selamanya. 

Roh-roh jahat, kegelapan, dan kematian ...ketiganya 

bekerja dengan rajin di sepanjang pelayanan Yesus untuk 

menjadikan hari yang panjang dan menyakitkan. Apa yang 

tidak dilihat oleh Yohanes dan murid-murid yang lain – 

meskipun Yesus sudah mengatakannya – adalah bahwa 

kematian Sang Mesias akan menghujam langsung pada 

jantung si jahat. 

Mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah-

masalah yang sepertinya tidak kunjung selesai, peperangan 

batin, roh-roh jahat, kegelapan atau menjelang kematian, 

sepertinya tidak ada jalan ke luar, percayalah bahwa 

kematian Yesus sudah mengalahkan semuanya. Jadi jangan 

takut dan kuatir lagi menghadapi kehidupan ini. Ingat selalu 

janji-janji-Nya untuk hidup kita.

JANGAN KUATIR

Matius 26:47-56

Jumat, 17 April 2020

Lukas 2:41-52; Roma 2:17-29; 

Mazmur 123-124; Bilangan 29

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 12:26. 
“Jadi, jikalau kamu tidak sanggup 
membuat barang yang paling kecil, 
mengapa kamu kuatir akan hal-hal 
lain?”

Ayat

“Tuhan Yesus yang baik, apa pun yang 

saat ini sedang kami lalui, kami 

p e r c a y a  k u a s a - M u  t e l a h  

mengalahkan semua kegelapan. 

Bersama-Mu, kami pasti menang. 

Amin.”

Doa



Apakah dasar kita untuk berharap akan kebangkitan 

daging? Sebuah perumpamaan: Jika Anda menanam pohon 

pepaya, sepuluh sampai dua puluh buah pepaya kecil akan 

bergantungan di pohon itu. Akan ada satu buah yang 

menjadi masak paling dulu. Itulah yang disebut buah sulung.

Dalam 1 Korintus 15:23 Yesus disebut sebagai buah 

sulung, yaitu buah sulung kebangkitan. “Kristus telah 

dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari 

orang-orang yang telah meninggal dunia.” (1 Kor.15:20).

Pengharapan Kristen bersumber pada apa yang sudah 

pernah ada, berbeda dengan pengharapan secara umum 

yaitu timbul karena ketiadaan sesuatu itu. Itulah dasar 

pengharapan Kristen tentang kebangkitan. 

Kebangkitan Yesus adalah ibarat buah sulung dari pohon 

pepaya tadi. Karena buah sulung itu telah bisa dipetik, maka 

ada perspektif, bahwa buah-buah berikutnya pada 

waktunya nanti juga akan bisa dipetik. Paulus berkata, “Ia, 

yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan 

membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus” (2 

Kor. 4:14).

Karena itu tidak masalah apa yang akan terjadi dengan 

jenazah kita nanti. Bisa saja kita membuat pernyataan akan 

menyumbangkan bagian-bagian tubuh kalau kita meninggal 

dunia untuk kepentingan pengobatan dan ilmu kedoteran. 

Bisa saja jenazah kita dikremasikan, bisa saja dimakamkan 

atau apa pun juga lainnya.

Sebab bersama Rasul Paulus kita percaya dan berharap, 

bahwa Allah sanggup memberikan tubuh seperti yang 

dikehendaki-Nya. Puji Tuhan.

MERINDUKAN 
KEBANGKITAN

1 Korintus 15:12-23

Sabtu, 18 April 2020

Lukas 3:1-20; Roma 3:1-8; Mazmur 

125-126; Bilangan 30

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 15:20. 
“Tetapi yang benar ialah, bahwa 
Kristus telah dibangkitkan dari antara 
orang mati, sebagai yang sulung dari 
orang-orang yang telah meninggal.”

Ayat

“Kami percaya, bahwa kami akan 
dibangkitkan bersama-sama dengan 
Yesus.  Kematian t idak akan 
menakutkan kami. Amin.”

Doa



Memang sulit menerima fakta, bahwa Yesus telah 

bangkit, kecuali dengan iman. Hanya dalam iman, kita 

dimampukan untuk menerima dan percaya kepada 

pemberitaan kebangkitan Yesus. Paulus mengatakan, 

"Tetapi andaikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah 

pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." 

Kebangkitan Kristus adalah fondasi bagi iman Kristen kita.

Kebangkitan Kristus menyatakan pada dunia, bahwa Ia 

hidup! Tidak ada kubur yang dapat mengikat Dia dalam 

kematian! Kematian, sebagai upah dosa, telah dikalahkan! 

Kebangkitan Yesus membebaskan dari kuasa dosa, 

menyelamatkan orang berdosa dari hukuman kekal, 

memperbaharui dan memberi hidup yang kekal serta 

memindahkan mereka dalam Kerajaan Kristus. Tuhan yang 

bangkit itu jugalah yang akan membangkitkan kita dari 

kematian rohani niscaya akan memberi kemenangan atas 

hidup kita dan memberi kita hidup yang sejati. 

Mari rayakan kebangkitan-Nya! Jangan ragu lagi! 

Percayai Dia! Mari kita bersyukur, dengan cara berfokus 

dan setia pada rencana Allah walaupun harus memikul salib 

demi Kristus dimuliakan dan demi lebih banyak orang 

diselamatkan! Karena itu, sekarang kita yang menikmati 

berkat keselamatan dengan limpah itu harus pula 

membagikannya kepada orang lain. Mari kita bersaksi dan 

tidak mencari alasan mengelak dari panggilan-Nya.

KUASA UNTUK 
BERSAKSI

Lukas 24:6-9

Minggu, 19 April 2020

Lukas 3:21-38; Roma 3:9-20; 

Mazmur 127-128; Bilangan 31

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 24:9. 
“Dan setelah mereka kembali dari 
kubur, mereka menceriterakan 
semuanya itu kepada kesebelas murid 
dan kepada semua saudara yang 
lain.”

Ayat

“Tuhan Yesus beri keberanian untuk 
aku bersaksi, sehingga banyak jiwa 
yang diselamatkan. Amin.”

Doa



Segera setelah mereka mendengarnya, teringatlah 

mereka akan perkataan Yesus itu, dan tidak lagi 

berpendapat, bahwa kabar kebangkitan-Nya itu 

merupakan sesuatu yang terlalu mustahil untuk menjadi 

kenyataan. Para perempuan itu tampaknya langsung 

memercayai ucapan kedua orang yang berdiri dekat 

mereka yang memakai pakaian yang berkilau-kilauan itu.  

Kini, mereka pun merasa malu karena telah menyiapkan 

rempah-rempah untuk membalsemi mayat-Nya pada hari 

ketiga, padahal Yesus sendiri telah berulang kali 

mengatakan, bahwa Ia akan bangkit lagi pada hari itu. 

Segera para perempuan itu melaporkan mengenai 

kebangkitan Kristus kepada para rasul. Lalu bagaimana 

reaksi murid-murid mendengar laporan para perempuan 

itu? Bagi mereka, kisah para perempuan itu terlalu 

berlebihan dan tidak masuk akal. Bagi mereka perkataan-

perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak 

percaya kepada perempuan-perempuan itu. Mereka pikir 

para wanita itu hanya berkhayal saja.

Petrus segera pergi ke kuburan Yesus setelah ia 

mendengar kabar tersebut, untuk membuktikan laporan 

para perempuan itu. Dia menjenguk ke dalam kuburan itu 

dan mendapati kain kapan yang dulu dipakai untuk 

membungkus mayat Kristus kini sudah terlepas, tergeletak 

di sana tanpa mayat di dalamnya, maka teringatlah Petrus 

akan Yesus sendiri yang telah berulang kali mengatakan, 

bahwa Ia akan bangkit lagi pada hari itu. 

Perhatikan, ingatan akan perkataan Kristus pada saat 

yang tepat dapat membantu kita untuk lebih memahami 

pemeliharaan Allah bagi kita.

MENDENGAR DAN 
MERESPON BERITA 

KEBANGKITAN
Lukas 24:10-12.

Senin, 20 April 2020

Lukas 4:1-15; Roma 3:21-31; 

Mazmur 129-131; Bilangan 32

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 24:11. 
“Tetapi bagi mereka perkataan-
perkataan itu seakan-akan omong 
kosong dan mereka tidak percaya 
kepada perempuan-perempuan itu.”

Ayat

“Tuhan Yesus ajar kami untuk 
merespon berita kebangkitan-Mu dan 
menerimanya dengan iman.”

Doa



Beriman berarti mengundang Tuhan dalam menghadapi 

keadaan dan membawa terang Tuhan dalam hidup kita, 

sedangkan ketakutan, kekuatiran, kebimbangan, keraguan 

berarti mengundang Iblis dalam menghadapi kenyataan. 

Kalau kita ingin melihat karya kekuatan Tuhan, maka 

pastikan suasana hidup kita adalah suasana iman. Iman dan 

ketakutan seperti terang dan gelap, tidak mungkin datang 

dalam waktu bersamaan. Ketakutan adalah frekuensi Iblis 

bekerja, sedangkan iman adalah frekuensi kekuatan 

TUHAN dalam kuasa firman-Nya.

Suasana rumah Yairus saat Tuhan Yesus tiba sedang 

penuh dengan suasana ketakutan dan ketidakpercayaan, 

oleh sebab itu Yesus mengusir semua orang yang ada di 

dalam rumah, karena ketidakpercayaan hanya akan 

menghalangi mukjizat terjadi.

Berdasarkan riset, 85% dari hal yang dikuatirkan orang 

tidak pernah terjadi dan dari 15% yang terjadi, ternyata 

79% di antara mereka bisa mengatasi kesulitan lebih baik 

daripada yang diperkirakan. Ini berarti apa yang kita 

kuatirkan tidak lebih daripada ketakutan yang menghukum 

seseorang secara berlebihan. 

Stress yang berlebihan karena kekuatiran akan 

menyebabkan intelegensi seseorang menurun, sehingga 

melakukan keputusan-keputusan yang salah, menyebabkan 

penuaan yang lebih cepat dan menyebabkan pikun lebih 

cepat. Pilihan ada pada diri kita. Jika dapat mengendalikan 

kekuatiran, maka kita lebih berpeluang untuk panjang umur, 

berbahagia dan tingkat kesuksesan lebih tinggi. Energi yang 

tersalurkan percuma untuk kekuatiran bisa digunakan 

untuk hal-hal yang lebih positif.

Kita bisa menyusun ulang otak kita dari rasa kuatir 

dengan membuat keputusan untuk tidak mempercayai 

kekuatiran, kemalangan yang ditawarkan oleh pikiran kita, 

karena kekuatiran dan ketidakpercayaan menghalangi 

kuasa iman yang mendatangkan mukjizat terhalang bekerja.

KUATIRKAH ANDA?

Markus 5:21-43

Selasa, 21 April 2020

Lukas 4:16-30; Roma 4:1-12; 

Mazmur 132-133; Bilangan 33

Ayat Bacaan Setahun

Markus 5:40. 
“Tetapi mereka menertawakan Dia. 
Maka diusir-Nya semua orang itu, lalu 
dibawa-Nya ayah dan ibu anak itu dan 
mereka yang bersama-sama dengan 
Dia masuk ke kamar anak itu.”

Ayat

“Kami percaya akan kuasa-Mu, ya 
Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Pengampunan merupakan cara untuk memulihkan 

hubungan yang rusak. Kata Ibrani dan Yunani untuk 

pengampunan mengandung arti menutupi, mengampuni, 

membatalkan, mengusir. Pengampunan Allah meliputi hal 

tidak memperhitungkan lagi dosa yang telah diperbuat. 

Pengampunan itu perlu karena kita sudah berbuat dosa 

yang merusak hubungan kita dengan Allah, sehingga dengan 

demikian harus dihukum.

Perjanjian Lama disahkan oleh darah lembu dan kambing 

jantan (Ibr. 9:20; Kel. 24:8), tetapi Perjanjian Baru disahkan 

oleh darah Kristus. Perjanjian baru yang diperoleh dan 

disahkan oleh darah Kristus adalah perjanjian 

pengampunan, suatu tindakan untuk mengganti rugi, untuk 

mewujudkan pendamaian antara Allah dan manusia, karena 

dosa adalah satu-satunya penyebab perpecahan, dan tanpa 

penumpahan darah tidak ada pengampunan (Ibr. 9:22).

“Inilah darah-Ku, darah perjanjian baru.” Darah 

Yesus ditumpahkan bagi pengampunan dosa, untuk 

membeli pengampunan bagi dosa kita. Pengampunan dosa 

merupakan berkat terbesar yang dianugerahkan pada 

semua orang percaya. Penebusan yang kita miliki melalui 

darah-Nya adalah pengampunan dosa. Segala keuntungan 

serta hak istimewa yang terdapat dalam perjanjian yang 

diadakan Allah dengan kita, semuanya adalah berkat 

kematian Kristus. Hal ini merupakan dasar dari segala 

berkat yang lain, dan sumber dari penghiburan yang kekal.

PENGAMPUNAN DOSA 

Matius 26:27-28.

Rabu, 22 April 2020

Lukas 4:31-44; Roma 4:13-25; 

Mazmur 134-135; Bilangan 34

Ayat Bacaan Setahun

Matius 26:28. 
“Sebab inilah darah-Ku, darah 
perjanjian, yang ditumpahkan bagi 
banyak orang untuk pengampunan 
dosa.”

Ayat

“Tuhan Yesus, terimakasih untuk 
anugerah yang kami terima melalui 
pengorbanan-Mu, amin.”

Doa



Paulus menasehati kita agar hidup dalam pikiran dan 

perasaan dalam Yesus Kristus. Seperti apakah pikiran dan 

perasaan Kristus itu, sehingga kita bisa hidup di dalamnya? 

Pikiran dan perasaan Kristus itu adalah merendahkan diri, 

bukan rendah diri! Tuhan Yesus dapat menanggalkan segala 

ke-Allah-an-Nya untuk menjadi manusia, merendahkan 

diri-Nya, rela dihina, direndahkan, disiksa, dan bahkan 

sampai mati di kayu salib yang diperuntukkan bagi orang-

orang jahat. 

Keinginan-Nya sebagai manusia dinyatakan-Nya pada 

saat Dia berdoa di taman Getsemani. Dia berdoa kepada 

Allah Bapa agar melalukan cawan yang harus diminum-Nya. 

Akan tetapi, Dia juga berdoa supaya bukan kehendak-Nya 

sendiri yang jadi, melainkan kehendak Bapa di sorga. 

Hiduplah dalam firman Tuhan, dan biarkan Kristus 

menguasai dan menuntun hidup kita. Belajarlah peka akan 

kehendak Bapa dalam hidup kita. Latihlah kepekaan dengan 

lebih banyak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. 

Dengan begitu, kita akan lebih mengerti lagi pikiran dan 

perasaan dari Kristus.

Cobaan yang begitu berat, perselisihan, pertengkaran, 

segala kekecewaan, dan berbagai masalah apa pun dapat 

diatasi ketika kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. 

Kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. 

Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga 

tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan juga 

memikirkan kepentingan orang lain, sama seperti Kristus 

yang rela berkorban bagi manusia. 

Merendahkan diri bukan hal yang mudah, menanggalkan 

kehebatan kita, keinginan diakui dan membiarkan diri 

difitnah dan disalahpahami. Kekuatan menjalaninya hanya 

dengan ketaatan pada kehendak Bapa. Ketahuilah 

kehendak Bapa dengan lebih banyak merenungkan firman 

Tuhan. 

MERENDAHKAN DIRI

Filipi 2:1-11

Kamis, 23 April 2020

Lukas 5:1-11; Roma 5:1-11; Mazmur 

136; Bilangan 35

Ayat Bacaan Setahun

Filipi 2:5. 
“Hendaklah kamu dalam hidupmu 
bersama, menaruh pikiran dan 
perasaan yang terdapat juga dalam 
Kristus Yesus,”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
merenungkan firman Tuhan sampai 
pikiran dan perasaan Kristus nyata 
dalam hidupku. Amin.”

Doa



Mengapa banyak orang yang masih merasa belum 

menemukan Tuhan? Karena mereka belum menjadikan 

yang utama untuk menemui Tuhan dalam hidupnya. Banyak 

orang yang masih memiliki pilihan lain selain menemui 

Tuhan. Namun, Tuhan masih sabar menunggu hingga kita 

kehabisan pilihan. Ada yang datang kepada Tuhan saat 

semua pilihan mereka sudah habis, seperti halnya wanita 

yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun. Bersyukur 

Yesus datang ke kota di mana sang wanita berada. 

Sebaiknya kita tidak perlu seperti itu, menunggu sampai 

kehabisan pilihan baru datang kepada Tuhan. Cari dan temui 

Tuhan selagi kita masih sanggup dan memliki tenaga serta 

kemampuan untuk melayani Tuhan. 

Yesaya 55:7, Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, 

dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia 

kembali kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, 

dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan 

dengan limpahnya.

Kadang kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan 

rancangkan dalam kehidupan kita, tetapi Allah adalah Allah 

yang Maha kuasa sehingga tidak ada yang tidak mungkin 

bagi-Nya. Setiap rancangan-Nya selain mendatangkan 

kemasyuran bagi nama-Nya juga mendatangkan 

kesejahteraaan bagi kita. 

Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan penyerahan 

penuh dan pertobatan total dari kita sebagai umat-Nya. 

Allah menuntut sikap dari manusia bukan karena Allah 

bergantung pada manusia, tetapi agar manusia dapat 

menikmati secara penuh berkat yang disediakan-Nya. 

Ketika kita kembali kepada Tuhan, menemui Tuhan, maka Ia 

akan mengasihani kita dan memberi pengampunan dengan 

limpahnya. 

Kepada setiap orang yang percaya dan menemui-Nya, 

Allah telah merancangkan suatu rancangan damai sejahtera 

bagi hari depan yang penuh harapan.

TEMUI TUHAN, 
SEKARANG!

Markus 5:21-43

Jumat, 24 April 2020

Lukas 5:12-16; Roma 5:12-21; 

Mazmur 137-138; Bilangan 36

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 55:6. 
“Carilah TUHAN selama Ia berkenan 
ditemui; berserulah kepada-Nya 
selama Ia dekat!”

“Kami mau menjadikan Engkau yang 
terutama di dalam hidup kami. Di 
dalam nama Tuhan Yesus. Amin.”

Doa

Ayat



Ketika berdoa, kita sedang berhadapan dan 

berkomunikasi dengan Allah Mahabesar, Mahakuasa, 

Mahamulia dan Mahakudus. Di hadapan Allah yang 

seperti itu, betapa kecil dan hinanya manusia. Dalam 

kesadaran seperti itu, selayaknya kita bersikap seperti 

Daud dalam doanya kepada Tuhan. Daud sangat hormat, 

sungguh-sungguh, sopan, tertib, penuh iman, dan taat 

kepada Tuhan.

Sering kali manusia bersikap tidak pantas di hadapan 

Allah dan manusia, yaitu menyombongkan diri karena 

merasa kaya, kuat, pandai, berkedudukan tinggi. Bahkan 

menyombongkan kerohanian karena merasa telah tekun 

berbakti kepada Tuhan serta telah berusaha melakukan 

segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan.

Daud sebaliknya. Ia memberikan teladan kerendahan 

hati. Ia bersikap serendah-rendahnya di hadapan Allah 

yang Mahatinggi. Ia sadar akan keberadaannya. Daud 

takjub kepada Allah. Tidak ada yang seperti Allah. Allah 

yang juga telah menyelamatkan umat-Nya. Daud takjub, 

bersyukur, dan dengan rendah hati berdoa kepada Allah 

memohon berkat-Nya.

Sikap rendah hati itu tidak hanya ditunjukkan dalam 

doa saja, tetapi juga dinyatakan dalam seluruh hidup kita. 

Sikap rendah hati harus mendasari dan mewarnai 

perilaku kita dalam hidup sehari-hari, baik kepada Tuhan 

maupun kepada sesama, siapa pun dia dan apa pun latar 

belakang hidupnya.

Marilah kita selalu berusaha bersikap rendah hati, baik 

kepada Tuhan maupun kepada sesama. Jauhkanlah diri 

kita dari sikap dan perilaku sombong yang selalu 

meninggikan diri sendiri di hadapan orang lain, terlebih di 

hadapan Tuhan. Tetaplah rendah hati dan berbuat yang 

terbaik dalam hidup ini dan bagi kehidupan ini.

DOA YANG 
RENDAH HATI 

2 Samuel 7:18-29 

Sabtu, 25 April 2020

Lukas 5:17-26; Roma 6:1-14; 

Mazmur 139; Ulangan 1

Ayat Bacaan Setahun

2 Samuel 7:18. 
“Lalu masuklah raja Daud ke dalam, 
kemudian duduklah ia di hadapan 
TUHAN sambil berkata: "Siapakah 
aku ini, ya Tuhan ALLAH, dan 
siapakah keluargaku, sehingga 
Engkau membawa aku sampai 
sedemikian ini?”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar  
kami untuk melihat kebaikan-Mu dan 
dengan rendah hati menyembah-Mu 
selama hidup kami.”

Doa



Paulus mengingatkan kepada gereja Tuhan untuk 

memperingati korban Yesus di salib melalui perjamuan 

kudus, dengan cara makan roti yang merupakan tubuh 

Kristus serta meminum anggur yang merupakan darah 

Kristus.

Pengajaran Paulus mengenai perjamuan kudus 

dimaksudkan untuk meningkatkan makna perjamuan itu, 

dengan jalan mengaitkannya dengan maksud penyelamatan 

Allah. Perjamuan kudus mengingatkan dan sekaligus 

memberitakan kematian Kristus bagi pendamaian, melalui 

penebusan dan penggantian Kristus yang tidak berdosa bagi 

manusia yang penuh dosa. 

Pergunakan waktu ini dengan baik, sebab keselamatan 

yang Allah berikan melalui korban Anak-Nya, Yesus Kristus 

Tuhan, itu ada batasnya, yaitu mengenai suatu jumlah yang 

telah Allah tentukan bagi kita orang-orang yang 

memperoleh kasih karunia-Nya. Jangan sampai kita tidak 

masuk hitungan dari jumlah yang Allah sudah tetapkan.  

Perlu dicatat hal yang sangat penting bagi setiap umat 

manusia, “Bahwa darah Yesus Kristus tersedia dan berkuasa 

bagi keselamatan dan pendamaian seluruh umat manusia, 

tetapi hanya efektif bagi mereka yang percaya kepada-

Nya.”

TUBUH DAN 
DARAH KRISTUS

1 Korintus 11:23-26

Minggu, 26 April 2020

Lukas 5:27-39; Roma 6:15-23; 

Mazmur 140; Ulangan 2

Ayat Bacaan Setahun

Roma 11:25. 
“Sebab, saudara-saudara, supaya 
kamu jangan menganggap dirimu 
pandai, aku mau agar kamu 
mengetahui rahasia ini: Sebagian dari 
Israel telah menjadi tegar sampai 
jumlah yang penuh dari bangsa-
bangsa lain telah masuk.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
percaya pada karya-Mu di salib. 
Tubuh dan darah-Mu menyelamatkan 
aku. Amin.”

Doa



Satu kalimat di jaman now yang sering kita dengar adalah 

“Gagal Fokus“. Pernah kita sadari dalam kehidupan sehari-

hari kita memang sering melakukan hal tersebut. Padahal 

fokus adalah sesuatu yang harus kita pelajari dan 

kembangkan dalam kehidupan. 

Firman Tuhan dalam Mazmur 20:4-5 menjelaskan, 

bahwa apa yang menjadi kerinduan dan apa yang kita 

rancangkan bukan hanya sebagai sebuah doa dan 

permohonan, tetapi juga berbicara mengenai janji, bahwa 

Tuhan menjawab apa yang kita harap dan rancangkan 

sebelumnya. Jadi kita harus melatih hati dan pikiran kita 

untuk fokus kepada Tuhan. Lidah kita mengungkapkan apa 

yang ada di dalam hati, oleh sebab itu kita harus fokus untuk 

menentukan apa yang kita ijinkan masuk ke dalam hati dan 

pikiran kita. Fokus merupakan pintu gerbang apa yang akan 

kita pikirkan dan rasakan dan selanjutnya akan menentukan 

tindakan kita. 

Yohanes 10:10, Iblis datang untuk mencuri mimpi, 

rencana dan cita cita baik Anda. Hal itu datang melalui 

informasi, pengalaman, kegagalan yang menumpuk karena 

dipelihara menjadi sebuah tembok tebal. Akibatnya timbul 

keraguan, pesimis dan tindakan kita menjadi apatis karena 

diliputi rasa takut untuk melangkah dan bertindak. 

Tembok tersebut bisa kita runtuhkan dengan kuasa 

Tuhan Yesus melalui doa dan firman Tuhan. Kita harus 

belajar menyaring apa yang layak kita perhatian atau tidak. 

Tetaplah fokus kepada kuasa dan janji Tuhan atas apa yang 

Anda mimpikan dan rancangkan. Percaya bahwa Tuhan 

selalu rindu menjawab dan menepati atas apa yang telah 

Anda mimpikan dan rancangkan dengan sungguh-sungguh 

terutama dengan maksud untuk kemuliaan nama-Nya.

GAGAL FOKUS

2 Korintus 10: 1-11

Senin, 27 April 2020

Lukas 6:1-11; Roma 7:1-12; Mazmur 

141-142; Ulangan 3

Ayat Bacaan Setahun

2 Korintus 10:5. 
“Kami mematahkan setiap siasat 
orang dan merubuhkan setiap kubu 
yang dibangun oleh keangkuhan 
m a n u s i a  u n t u k  m e n e n t a n g  
pengenalan akan Allah. Kami 
menawan segala pikiran dan 
menaklukkannya kepada Kristus,”

Ayat

“Roh Kudus, mampukan kami untuk 
fokus hanya kepada Tuhan dan 
firman-Mu. Amin.”

Doa



Untuk mengetahui kehendak Allah kita perlu mengakui 

bahwa kita butuh bimbingan-Nya.

Mazmur 25: 9 mengatakan, “Ia membimbing orang-

orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia 

mengajarkan jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah 

hati.” Bila kita menjadi arogan dan merasa sudah mengerti 

semuanya, Tuhan akan berkata, “Silakan lakukan yang kau 

mau.” 

Banyak orang sudah menjadi Kristen selama bertahun-

tahun, tetapi tidak pernah merasakan Tuhan menuntun 

hidupnya. Mungkin itu karena kita tidak pernah mengakui 

bahwa kita membutuhkan bimbingan-Nya. Kita pergi 

bekerja dengan asumsi kita tahu apa yang harus kita 

kerjakan tanpa perlu mendoakan hal itu. Kita membuat 

keputusan tanpa mendoakannya. Kita membuat rencana 

liburan tanpa mendoakannya. Kita membuat keputusan 

karier tanpa mendoakannya. Jika di antara kita masih lajang, 

kita menyatakan cinta kita tanpa mendoakannya. Kita pikir 

kita tahu, tetapi sebenarnya kita perlu berhenti dan 

mengakui bahwa kita butuh bimbingan-Nya, karena itu 

adalah langkah pertama dalam mengetahui kehendak Tuhan 

atas hidup kita.

Anda harus meminta petunjuk kepada Allah. Jangan 

bertanya hal itu kepada motivator atau otoritas 

"terpercaya" lainnya seperti pembawa acara bincang-

bincang radio atau televisi. Anda harus memintanya pada 

pribadi yang tepat! Setelah itu, mintalah petunjuk dengan 

sikap yang benar: nantikan jawaban Allah.

Pernahkah kita meminta Allah untuk menuntun kita, 

tetapi kita tidak benar-benar mengharapkannya? Tentu saja. 

Itu sebabnya kita tidak pernah mendapat respon apa pun 

dari-Nya. Kita harus meminta dan mengharapkan jawaban 

dari-Nya. Allah menghargai iman kita, dan Dia menjanjikan 

hikmat untuk menuntun langkah kita berikutnya. 

KEHENDAK ALLAH

Yakobus 1:2-8

Selasa, 28 April 2020

Lukas 6:12-19; Roma 7:13-25; 

Mazmur 143; Ulangan 4

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 1:5. 
“Tetapi apabila di antara kamu ada 
yang kekurangan hikmat, hendaklah 
ia memintakannya kepada Allah, --
yang memberikan kepada semua 
orang dengan murah hati dan dengan 
tidak membangkit-bangkit--, maka 
hal itu akan diberikan kepadanya.”

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
butuh bimbingan-Mu. Ajar aku hidup 
dalam tuntunan-Mu. Amin.”

Doa

Ayat



Alkitab mengajarkan, bahwa peperangan terbesar kita 

dalam kehidupan ialah dengan Tuhan, karena kita ingin 

selalu memegang kendali. Kita ingin menjadi Tuhan.

Itulah masalah yang dialami Yakub, ia bersikeras bisa 

mengendalikan hidupnya sedemikian rupa hingga dia ingin 

menjadi anak pertama, bahkan semenjak di dalam 

kandungan ibunya. Yakub dan Esau adalah dua anak kembar. 

Alkitab mengatakan ketika Yakub keluar dari rahim ibunya, 

dia berpegangan pada tumit kakaknya, bergulat untuk 

menjadi yang pertama keluar. Dia menghabiskan masa 

hidupnya berkonflik dengan Esau. Tapi sesungguhnya 

pertempuran terbesarnya ialah dengan Tuhan.

Cobalah untuk memikirkan apakah masalah terbesar 

yang Anda miliki saat ini. Mungkin masalah itu bisa langsung 

muncul di pikiran Anda. Namun, terlepas dari masalahnya, 

semuanya bermuara pada Anda akan mematuhi Tuhan 

dalam situasi ini dan melakukan apa yang Dia perintahkan. 

Terlepas dari apakah saya menyukainya atau tidak? Apakah 

saya akan mempercayai Tuhan dalam situasi ini, 

membiarkan Dia menanganinya?

Apa pun masalah Anda sesungguhnya masalah terbesar 

Anda adalah ketika Anda tidak menaati dan tidak 

mempercayai Tuhan. Dan itu membuat masalah yang 

tengah Anda alami malah semakin besar.

Mungkin saat ini Anda berada dalam situasi yang sulit 

untuk Anda kalahkan. Tuhan seolah menyudutkan kita 

dengan mengijinkan krisis terjadi dalam hidup, guna 

mendapatkan perhatian kita. Saat kita jatuh tersungkur, 

mendongaklah ke atas, kepada-Nya. Mulai lah 

mempercayai dan menaati Tuhan, maka Anda akan 

membiarkan Allah mengendalikan hidup Anda.

PERGUMULAN

Kejadian 32:22-32

Rabu, 29 April 2020

Lukas 6:20-26; Kisah Para Rasul 8:1-

8; Mazmur 144; Ulangan 5

Ayat Bacaan Setahun

Kejadian 32:24-25. 
“Lalu tinggallah Yakub seorang diri. 
Dan seorang laki-laki bergulat dengan 
dia sampai fajar menyingsing. Ketika 
orang itu melihat, bahwa ia tidak 
dapat mengalahkannya, ia memukul 
sendi pangkal paha Yakub, sehingga 
sendi pangkal paha itu terpelecok, 
ketika ia bergulat dengan orang itu.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
belajar untuk percaya dan taat 
kepada-Mu. Amin.”

Doa



Jika Anda telah mempertimbangkan akibat dari 

kemarahan Anda, maka kecil kemungkinan Anda akan 

marah saat orang lain menyinggung perasaan Anda. Ketika 

Anda hilang kesabaran, Anda akan selalu kalah, baik itu 

kehilangan rasa hormat, cinta kasih keluarga, kesehatan, 

atau bahkan pekerjaan Anda.

Apakah saat ini Anda menggunakan kemarahan untuk 

memotivasi orang melakukan hal yang benar? Sebaiknya 

hentikan itu. Anda mungkin saja akan melihat hasilnya, 

tetapi hanya untuk jangka pendek. Namun untuk jangka 

panjang, kemarahan akan selalu menghasilkan lebih banyak 

kemarahan, lebih banyak apatis, dan lebih banyak 

keterasingan.

Ada berapa banyak anak yang terasing dari ayah atau ibu 

mereka karena amarah yang tidak terkendali? Ada berapa 

banyak orang yang terasing dari pasangan, suami, istri, atau 

teman karena ada yang tak bisa mengontrol emosinya? 

Kemarahan menghancurkan hubungan lebih cepat dari 

apapun itu. 

Karena itu, saat seseorang mulai menyinggung perasaan 

Anda, sebelum Anda membalasnya, tanyakan pada diri 

sendiri, "Apakah saya benar-benar ingin meresponnya 

dengan emosi? Apakah saya ingin menjalani argumen yang 

tidak penting? 

Ketimbang membalas saat seseorang membangkitkan 

amarah Anda, percayalah bahwa Tuhan akan membantu 

Anda mengendalikan amarah Anda itu. Bertindaklah 

dengan akal budi dalam menghadapi kemarahan Anda. 

Amsal 14:35 mengatakan, Raja berkenan kepada hamba 

yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang 

yang membuat malu. Biarlah Allah menguasai hati Anda, 

karena Amsal 14:33 menyatakan,  “Hikmat tinggal di dalam 

hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam 

hati orang bebal.”

PERTIMBANGKANLAH

Amsal 14

Kamis, 30 April 2020

Lukas 6:27-42; Roma 8:9-17; 

Mazmur 145; Ulangan 6

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 14:29. 
“ O r a n g  y a n g  s a b a r  b e s a r  
pengertiannya, tetapi siapa cepat 
marah membesarkan kebodohan.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, beri aku  
kekuatan untuk mengendalikan diri. 
Amin.”

Doa
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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



Bangsa Israel tinggal di negeri 
Mesir. Bangsa Israel menjadi bangsa 
yang banyak jumlahnya dan kuat. Raja 
yang memerintah di Mesir berkata 
kepada rakyatnya, “Lihatlah orang 
Israel. Sudah terlalu banyak jumlahnya 
dan mereka lebih kuat daripada kita. 
Kita harus melakukan sesuatu supaya 
orang Israel jangan semakin kuat. Jika 
terjadi perang, mereka mungkin 
bergabung dengan musuh kita. Mereka 
bisa mengalahkan kita, sesudah itu 
melarikan diri dari tengah-tengah kita.”

Orang Mesir memutuskan untuk 
membuat hidup orang Israel menjadi  
sengsara, Diangkatnya orang untuk  
menjadi mandor atas orang Israel. Para 
mandor itu memaksa orang Israel 
membangun kota Pitom dan Raamses 
bagi raja. Orang Mesir memaksa orang 
Israel bekerja keras dengan 
memperbudak mereka. Namun, semakin 
keras mereka diperbudak, semakin 
mereka berkembang, dan orang Mesir 
semakin takut terhadap mereka. 

Orang Mesir bertindak kasar 
terhadap orang Israel dalam segala 
pekerjaan.

Adik-adik, kalian  adalah anak 
Tuhan. Kalian tidak perlu takut bila ada 
orang yang tidak suka kepada kalian. 
Kalau kalian percaya Tuhan Yesus, kalian 
akan semakin kuat.

Tetapi makin ditindas, makin bertambah 
banyak dan berkembang mereka, sehingga 

orang merasa takut kepada orang Israel itu.
Keluaran 1:12 

Rabu, 1 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus terima kasih, sudah 

memilih aku menjadi anak-Mu. Amin.TTOT :

Semakin
Kuat

Semakin
Kuat



Bangsa Israel diperbudak  di Mesir 
dengan  sangat kejam. Mereka berdoa 
kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan 
mereka. Tuhan mengutus Musa dan 
Harun untuk membebaskan bangsa Israel 
dan membawa mereka ke tanah Kanaan.

 Musa dan Harun menghadap Firaun, 
raja Mesir dan meminta  agar  bangsa 
Israel dibebaskan. Firaun menolaknya, 
dengan berkata,”Siapakah itu Tuhan 
yang harus saya taati ? Memangnya Dia 
Tuhan yang hebat? Apa buktinya?”

Harun melemparkan tongkatnya. 
Ketika Firaun dan para pejabatnya 
memperhatikannya, tongkat itu menjadi 
ular.

Firaun memanggil orang-orangnya 
yang bijak dan ahli sihir. Mereka memakai 
ilmu gaib dan dapat mengubah tongkat 
mereka jadi ular juga, seperti yang 
dilakukan Harun.

Mereka melemparkan tongkatnya ke 
tanah, dan tongkat menjadi ular. Namun, 
kemudian tongkat Harun memakan 
tongkat-tongkat mereka.

Firaun masih tidak mau membiarkan 
bangsa itu pergi. Hal itu terjadi sesuai 
dengan yang dikatakan Allah. Firaun 
menjadi keras kepala dan tidak mau 
mendengarkan Musa dan Harun.

Nah, Adik-adik Tuhan Yesus ingin 
agar orang Mesir tahu siapakah itu Tuhan 
Yesus. Tuhan Yesus tidak bisa disamakan 
dengan dewa-dewa orang Mesir. Tuhan 
Yesus itu Allah pencipta langit bumi.

 Dan orang Mesir itu akan mengetahui, bahwa 
Akulah TUHAN, apabila Aku mengacungkan 

tangan-Ku terhadap Mesir dan membawa orang 
Israel keluar dari tengah-tengah mereka.”

Keluaran 7:5 

Kamis, 2 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya, Engkau 

Allah yang hebat. Amin.

TTOT :

Supaya 
Tahu Tuhan
Supaya 

Tahu Tuhan



Firaun tetap tidak mau membiarkan 
orang Israel pergi. Tuhan menyuruh 
Musa dan Harun berkata  kepada 
Firaun,”Tuhan  menyuruh supaya 
engkau membiarkan orang Israel pergi. 
Namun, engkau tidak mau 
mendengarkan Tuhan. Tuhan akan 
melakukan beberapa hal untuk 
menunjukkan kepadamu bahwa Ia 
adalah Allah. Dengan tongkat yang ada 
di tanganku, aku akan memukul air 
Sungai Nil, dan sungai itu akan berubah 
menjadi darah. Ikan-ikan di sungai akan 
mati, dan airnya berbau busuk. Orang 
Mesir tidak dapat lagi minum airnya.”

Harun mengangkat tongkatnya dan 
memukul air di Sungai Nil. Ia 
melakukannya di depan Firaun dan para 
pejabatnya. Semua air sungai berubah 
menjadi darah. 

Para tukang sihir memakai tipu 
dayanya dan melakukan hal yang sama. 
Jadi, Firaun menjadi keras kepala dan 
tidak mau mendengarkan Musa dan 
Harun. 

Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita 
tahu bahwa Dia adalah Allah yang maha 
kuasa. Raja Firaun itu sombong merasa 
dirinya raja yang hebat. 

Sebab itu beginilah firman TUHAN: Dari hal 
yang berikut akan kauketahui, bahwa Akulah 

TUHAN. Lihat, dengan tongkat yang di 
tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil 

dan air itu akan berubah menjadi darah,
Keluaran 7:17 

Jumat, 3 April 2020

Doa : 
Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa Engkau 

adalah Allah yang Mahakuasa. Amin. 
TTOT :

Air 
Menjadi 

Darah



 Tuhan menyuruh Musa,  agar Firaun 
melepaskan bangsa Israel. Jika Firaun  
tidak mau, Tuhan  akan membuat Mesir 
penuh dengan katak. Katak-katak datang 
dari sungai Nil dan masuk ke rumah, ke 
kamar tidur, dan ke tempat tidur. Katak-
katak juga memasuki rumah para 
pejabat, tungku pembakaran roti, dan 
kendi air. 

Harun mengulurkan tangannya ke 
atas air Mesir, dan katak keluar dari air 
dan memenuhi tanah Mesir.

Para ahli sihir memakai tipu dayanya 
dan melakukan hal yang sama, bahkan 
katak-katak semakin berdatangan ke 
tanah Mesir.

Akhirnya Firaun meminta agar 
katak-katak itu pergi. Musa berdoa dan 
Tuhan membuat katak-katak itu mati di 
dalam rumah, di halaman, dan di ladang. 
Katak itu mulai membusuk dan baunya 
melanda seluruh negeri.

Firaun melihat bahwa mereka sudah 
bebas dari katak-katak itu, dan dia mulai 
lagi keras kepala. Ia tidak mau melakukan 
yang diminta Musa dan Harun. 

Adik-adik, Tuhan Yesus ingin 
menunjukkan kehebatan kepada Firaun 
dan rakyat Mesir. Itulah sebabnya Firaun 
keras kepala. 

Katanya: "Besok." Lalu kata Musa: "Jadilah 
seperti katamu itu, supaya tuanku mengetahui, 

bahwa tidak ada yang seperti TUHAN, Allah kami.
Keluaran 8:10 

Sabtu, 4 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku kagum dengan Engkau. 

Allah yang hebat. Amin. 

TTOT :

KATAKKATAKKATAK



Setelah katak-katak hilang, Tuhan  
berkata kepada Musa, “Katakan kepada 
Harun untuk mengangkat tongkatnya 
dan pukullah debu di atas tanah, dan 
setiap debu yang ada di Mesir akan 
menjadi nyamuk.”

Mereka melakukan itu. Harun 
mengangkat tongkatnya dengan 
tangannya dan memukul debu di tanah. 
Kemudian setiap debu yang ada di Mesir 
menjadi nyamuk. Nyamuk pergi kepada 
binatang dan manusia. 

Tukang sihir memakai tipu dayanya 
dan berusaha melakukan yang sama, 
tetapi mereka tidak dapat membuat 
nyamuk dari debu. Nyamuk tetap berada 
pada binatang dan manusia.

Mereka berkata kepada Firaun 
bahwa kuasa Allah yang melakukan itu, 
tetapi Firaun tidak mau mendengarkan 
mereka. Hal itu terjadi sesuai dengan 
perkataan Tuhan.

Wah, Adik-adik. Kali ini para tukang 
sihir di negeri Mesir tidak dapat meniru 
lagi perbuatan Allah. Allah kita memang 
hebat. Namun, Firaun tetap tidak mau 
melepaskan bangsa Israel. Ya, dia keras 
kepala, supaya Tuhan Yesus bisa terus 
menunjukkan kehebatan-Nya.

Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun: "Inilah 
tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia 
tidak mau mendengarkan mereka — seperti yang 

telah difirmankan TUHAN.  
Keluaran 8:19 

Minggu, 5 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh 

hebat. Aku mau menyaksikan kehebatan-Mu 
dalam hidupku dan menjadi alat-Mu. Amin.TTOT :

NyamukNyamukNyamuk



Musa menyampaikan firman Tuhan 
kepada Firaun, “Jika engkau tidak 
membiarkan umat-Ku pergi, maka lalat 
akan masuk ke rumahmu. Lalat akan 
hinggap di atasmu dan di atas para 
pejabatmu. Rumah-rumah di Mesir 
penuh dengan lalat, dan juga seluruh 
tanah akan tertutup oleh lalat. Aku 
tidak memperlakukan orang Israel 
seperti orang Mesir. Tidak akan ada lalat 
di Gosyen, di mana umat-Ku tinggal. 
Dengan demikian, engkau tahu bahwa 
Aku TUHAN ada di negeri ini. Besok Aku 
memperlakukan umat-Ku beda dengan 
rakyatmu. Itulah bukti dari Aku.”

Tuhan melakukan yang telah 
dikatakan-Nya.  Lalat merusakkan 
negeri itu.

Firaun berkata, “Aku membiarkan 
kamu pergi  tetapi jangan pergi terlalu 
jauh. Sekarang pergi dan berdoalah 
bagiku.”

Lalu Musa berdoa dan  TUHAN 
melakukan yang diminta Firaun. Tidak 
ada lalat lagi, tetapi Firaun menjadi 
keras kepala kembali dan tidak 
membiarkan bangsa itu pergi.

Adik-adik, ditengah-tengah 
hukuman untuk orang Mesir, Tuhan 
Yesus tetap melindungi umat-Nya. 

Tetapi TUHAN mengeraskan hati Firaun, 
sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. 

Keluaran 10:27 

Senin, 6 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menjadi anak 

yang lembut hati dan taat. Amin

TTOT :

LalatLalatLalat



Tuhan berkata kepada Musa agar 
pergi kepada Firaun dan berkata 
kepadanya, “Allah orang Israel 
mengatakan, 'Biarkan umat-Ku pergi 
menyembah Aku.' Jika engkau terus 
tidak membiarkan mereka pergi, Tuhan 
akan memakai kuasa-Nya terhadap 
ternakmu di ladang. Ia membuat kuda, 
keledai, unta, sapi, dan dombamu 
menderita sakit yang parah. Namun, 
Tuhan memperlakukan ternak Israel 
berbeda daripada ternak Mesir. Tidak 
ada dari ternak orang Israel yang mati. 
Tuhan telah menentukan kapan hal itu 
terjadi. Besok TUHAN membuat hal itu 
terjadi.”

Besok paginya Tuhan melalukkan 
yang telah dikatakan-Nya. Semua 
ternak orang Mesir mati, tetapi tidak 
ada yang mati dari ternak orang Israel.

Firaun menyuruh orang melihat jika 
ada ternak orang Israel yang mati. 
Betul saja tidak ada satu pun yang mati. 
Namun, Firaun tetap keras kepala dan 
tidak membiarkan bangsa itu pergi.

Adik-adik, Tuhan Yesus selalu 
melindungi anak-anak-Nya yang 
percaya kepada-Nya. Sekalipun semua 
ternak orang Mesir terkena penyakit, 
tetapi ternak orang Israel dilindungi. 
Jadi percaya kepada Tuhan Yesus, yang 
selalu melindungi kalian.

Dan TUHAN melakukan hal itu keesokan 
harinya; segala ternak orang Mesir itu mati, 

tetapi dari ternak orang Israel tidak ada 
seekor pun yang mati.

Keluaran 9:6 

Selasa, 7 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya kepada 

perlindungan-Mu. Amin.
TTOT :

Penyakit 
Sampar  
Ternak

Penyakit 
Sampar  
Ternak



Adik-adik, tahu barah? Barah adalah 
penyakit kulit berupa bisul. Raja Firaun 
tetap keras kepala, tidak mau melepaskan 
bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan 
berkata kepada Musa dan Harun, 
“Ambillah segenggam abu tungku. Musa, 
lemparkanlah abu itu ke udara di hadapan 
Firaun. Itu akan menjadi abu dan berserak 
ke seluruh negeri Mesir. Apabila abu itu 
menyentuh manusia atau hewan di Mesir, 
bisul timbul pada kulit.”

Musa dan Harun mengambil 
segenggam abu tungku. Kemudian mereka 
pergi dan berdiri di depan Firaun. Mereka 
melemparkan abu itu ke udara, dan 
timbullah bisul-bisul pada manusia dan 
hewan.

Para ahli sihir tidak dapat 
menghentikan Musa melakukan itu karena 
mereka juga telah kena bisul. Hal itu 
terjadi di seluruh Mesir.

Namun, TUHAN mengeraskan hati 
Firaun. Jadi, ia tidak mendengarkan Musa 
dan Harun. Hal itu terjadi seperti yang 
dikatakan TUHAN.

Adik-adik, hebat ya Allah kita. Para 
ahli sihir Mesir bukan saja tidak sanggup 
melawan Allah kita, bahkan mereka kena 
bisul-bisulnya. Tidak ada yang bisa 
melawan Allah. Oleh karena itu kalian 
harus percaya kepada Tuhan Yesus.

sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di 
depan Musa, karena barah-barah itu; sebab 
ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti 

semua orang Mesir.
Keluaran 9:11 

Rabu, 8 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, karya-Mu nyata dalam hidupku 
dan aku percaya Engkau menyertaiku. Amin.

TTOT :

Bara�Bara�



Adik-adik,  Tuhan mau  menunjukkan 
kuasa-Nya kepada Firaun, supaya seluruh 
manusia di dunia mengenal siapa Tuhan 
Yesus.

Tuhan menyuruh Musa berkata 
kepada Firaun,”Besok, Aku menurunkan 
hujan es yang sangat dahsyat. Semua 
yang engkau miliki di ladang harus 
dimasukkan ke tempat yang aman. Setiap 
orang dan ternak yang ada di ladang akan 
terbunuh.”

Pegawai-pegawai Firaun yang takut 
akan Tuhan segera memasukkan ternak 
ke dalam rumah. Namun, yang tidak 
menghiraukan pesan Tuhan, kehilangan 
ternaknya di ladang.

Musa mengangkat tongkatnya ke 
langit, maka Tuhan membuat guntur, kilat, 
dan hujan es turun ke bumi. Itulah hujan 
es yang terburuk yang pernah menimpa 
Mesir. Badai itu merusak segala sesuatu 
yang ada di ladang Mesir.

Firaun berkata kepada Musa, 
“Berdoalah kepada Tuhan supaya 
dihentikan badai itu dan aku akan 
membiarkan kamu pergi.”

Musa berkata kepada Firaun, “Aku 
tahu bahwa engkau tidak sungguh-
sungguh hormat kepada Tuhan.”

Musa berdoa dan hujan es berhenti. 
Ketika Firaun melihat bahwa hujan es 
telah berhenti, ia tidak membiarkan orang 
Israel pergi. 

Adik-adik, Tuhan ingin supaya kita 
taat dan hormat kepada Tuhan. 

Tetapi tentang engkau dan para 
pegawaimu, aku tahu, bahwa kamu belum 

takut kepada TUHAN Allah.”
Keluaran 9:30 

Kamis, 9 April 2020

Doa : 
Tuhan Yesus, ajar aku menghormati dan taat 

akan Engkau, Allah yang berkuasa. Amin.
TTOT :

Hujan 

Es
Hujan 

Es



Musa berkata kepada Firaun, “Jika 
engkau tetap tidak mau membebaskan 
bangsa Israel, besok Tuhan mendatangkan 
belalang ke negerimu. Segala sesuatu yang 
sisa oleh hujan es, akan dimakan oleh 
belalang.” 

Para pejabat berkata, “Biarkanlah 
mereka pergi sebelum Mesir musnah.” 
Tetapi Firaun tetap keras kepala.

Tuhan berkata kepada Musa, 
“Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir 
dan belalang akan datang dan berserak ke 
seluruh tanah Mesir. Belalang akan 
memakan semua tumbuh-tumbuhan yang 
disisakan oleh hujan es.”

Musa mengangkat tongkatnya ke atas 
tanah Mesir, dan Tuhan menghembuskan 
angin Timur siang dan malam. Besok paginya 
angin telah membawa belalang ke tanah 
Mesir.

Segera Firaun memanggil Musa dan 
Harun. Dia berkata, “Berdoalah kepada 
Tuhan agar dijauhkan kematian ini dari aku.”

Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan 
membuat angin yang sangat kuat berembus 
dari Barat, dan menghembuskan belalang 
itu dari Mesir ke Laut Merah. Tidak ada 
seekor belalang pun yang tinggal di Mesir.

Adik-adik, Tuhan mau kita 
menceritakan kehebatan Tuhan yang 
senantiasa menolong kita.

dan supaya engkau dapat menceriterakan 
kepada anak cucumu, bagaimana Aku 

mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-
tanda mujizat mana yang telah Kulakukan di 
antara mereka, supaya kamu mengetahui, 

bahwa Akulah TUHAN." 
Keluaran 10:2 

Jumat, 10 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menceritakan 

kehebatan Engkau menolong aku. Amin.

TTOT :

BelalangBelalangBelalang



Tuhan berkata kepada Musa, 
“Ulurkanlah tanganmu ke langit agar 
kegelapan menutupi Mesir. Kegelapan itu 
akan terasa.”

Musa mengulurkan tangannya ke 
langit dan gelap meliputi Mesir selama 
tiga hari. Manusia tidak dapat saling 
melihat dan mereka tidak bisa pergi ke 
mana-mana selama tiga hari, tetapi 
terang ada di tempat tinggal orang 
Israel.

Firaun memanggil Musa dan 
berkata, “Pergi dan sembahlah Tuhan! 
Anak-anakmu dapat juga pergi 
bersamamu, tetapi tinggalkanlah domba 
dan sapimu di sini.”

Musa berkata, “Tidak, kami akan 
membawa semuanya. Ya, kami akan 
membawa ternak bersama kami untuk 
menyembah Tuhan Allah kami. ”

Tuhan membuat Firaun keras 
kepala lagi. Jadi, ia tidak membiarkan 
mereka pergi.

Firaun berkata kepada Musa, 
“Pergi dari sini. Aku tidak mau melihat 
engkau lagi di sini. Lain kali, bila engkau 
datang kemari, engkau mati.”

Musa berkata kepada Firaun, 
“Engkau benar tentang satu hal. Aku 
tidak akan datang melihatmu lagi.”

Wah, Adik-adik Tuhan membuat 
hati Firaun keras karena Tuhan ingin 
Firaun dan seluruh dunia tahu bahwa 
Tuhan Yesus itu hebat. 

Tetapi TUHAN mengeraskan hati Firaun, 
sehingga dia tidak mau membiarkan 

mereka pergi.
Keluaran 10:27 

Sabtu, 11 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menyembah-Mu 
dengan seluruh hidupku dan semua yang 

aku punya. Amin.

TTOT :

KegelapanKegelapanKegelapan



Tuhan berkata kepada Musa, “Aku 
masih mempunyai satu bencana yang 
akan datang kepada Firaun dan Mesir. 
Sesudah itu Firaun akan membiarkan 
kamu pergi. Katakanlah pesan ini kepada 
orang Israel, 'Mintalah dari tetanggamu 
perak dan emas. Tuhan membuat orang 
Mesir bermurah hati kepadamu.'”

Musa berkata kepada Firaun, 
“Tuhan berfirman, 'Tengah malam Aku 
akan berjalan melalui Mesir, dan setiap 
anak sulung di Mesir akan mati, mulai 
dari anak sulung Firaun yang duduk di 
takhtanya, hingga anak sulung pelayan 
perempuan yang menggiling gandum. 
Bahkan anak sulung binatang pun 
mati.Tangisan yang kuat akan terjadi di 
seluruh Mesir. Namun, tidak ada orang 
Israel atau ternaknya akan terluka. 
Dengan cara itu engkau tahu bahwa 
Tuhan telah memperlakukan Israel 
berbeda dengan Mesir. Kemudian semua 
pejabatmu datang dan sujud kepadaku. 
Mereka akan mengatakan, 'Pergi dan 
bawalah semua bangsamu bersamamu. 
Baru sesudah itu, aku pergi.” 

Adik-adik, Tuhan Yesus berkuasa 
membuat Firaun keras  kepala dan 
berkuasa melembutkan hati orang Mesir 
sehingga mereka bermurah hati 
terhadap bangsa Israel. 

Lalu TUHAN membuat orang Mesir 
bermurah hati terhadap bangsa itu; lagipula 

Musa adalah seorang yang sangat 
terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-

pegawai Firaun dan di mata rakyat.
Keluaran 11:3 

Minggu, 12 April 2020

Doa : 
Tuhan Yesus, ajar aku untuk taat 
kepada-Mu karena Engkau yang 

memberkatiku. Amin.

TTOT :

Tuhan
Menguasai

Hati



Tuhan berfirman  kepada Musa dan 
Harun agar mereka memerintahkan 
bangsa Israel mengambil seekor anak 
domba atau kambing jantan berumur 
satu tahun, darah domba itu harus 
mereka usapkan di tiang pintu dan 
ambang rumah tempat mereka 
memakan daging domba itu sampai tak 
bersisa. Itulah Paskah bagi Tuhan. 

Tuhan akan menjalani tanah Mesir 
dan setiap rumah yang memiliki tanda itu 
akan dilewatkan dari tulah kemusnahan 
anak sulung seperti yang dialami orang 
Mesir, Tuhan menjaga rumah yang 
memiliki tanda itu dan Ia tidak akan 
membiarkan pemusnah memasuki rumah 
orang Israel yang melakukan ketetapan 
itu.

Apabila anak-anakmu berkata 
kepadamu, “Mengapa kamu melakukan 
upacara itu?” Katakanlah, “Paskah itu 
adalah untuk memuliakan Tuhan, karena 
Ia membunuh orang Mesir, tetapi Ia 
menyelamatkan orang yang ada di dalam 
rumah kami.” Orang Israel melakukan 
yang diperintahkan Tuhan.

Adik-adik itulah persiapan Paskah 
orang Israel. Mereka bersiap lepas dari 
perbudakan orang Mesir. Mereka 
memberi tanda di pintu dengan darah 
domba, lambang keselamatan.

Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada 
rumah-rumah di mana kamu tinggal: Apabila 
Aku melihat darah itu, maka Aku akan lewat 

dari pada kamu. Jadi tidak akan ada tulah 
kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila 

Aku menghukum tanah Mesir.
Keluaran 12:13 

 Senin, 13 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya kuasa darah-Mu 

yang menyelamatkan aku. Amin.
TTOT :

Persiapan
Hari Raya

Paskah

Persiapan
Hari Raya

Paskah



Pada tengah malam Tuhan membunuh 
semua anak sulung di Mesir, dari anak sulung 
Firaun yang duduk di takhtanya, hingga anak 
sulung orang tahanan di dalam penjara, 
termasuk anak sulung binatang. Semua orang 
Mesir berkabung dan menangis dengan kuat.

Malam itu Firaun memanggil Musa dan  
berkata, “Pergilah! Dan berkatilah aku 
juga.”

Orang Mesir juga mendesak orang 
Israel meninggalkan mereka. Mereka 
berkata, “Jika kamu tidak pergi, kami semua 
akan mati.”

Orang Israel  pergi kepada tetangganya 
orang Mesir dan meminta pakaian dan 
barang-barang yang terbuat dari perak dan 
emas.

Tuhan  membuat orang Mesir bermurah 
hati kepada orang Israel. Jadi, orang Mesir 
memberikan hartanya kepada orang Israel. 
Pada hari itu, seluruh orang Israel 
meninggalkan Mesir.

Oleh sebab itu, malam itu merupakan 
malam khusus apabila mereka mengenang 
yang dilakukan TUHAN. Semua orang Israel 
mengingat malam itu selama-lamanya.

Adik-adik, sekeras apapun hati Firaun 
tetap tidak bisa melawan Allah. Dengan 
kematian anak sulung, Firaun melepaskan 
bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka. 

Malam itulah malam berjaga-jaga bagi TUHAN, 
untuk membawa mereka keluar dari tanah 
Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga 
bagi semua orang Israel, turun-temurun, 

untuk kemuliaan TUHAN.
Keluaran 12:42 

Selasa, 14 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus aku percaya, Engkau adalah 

Allah yang maha kuasa. Amin

TTOT :

Kematian
Anak
Sulung

Kematian
Anak
Sulung



Ibadah Paskah tahun ini akan 
diselenggarakan di lapangan hijau 
terbuka di daerah pegunungan. Dita 
senang sekali. Sejak pagi Dita sudah 
bersiap-siap untuk berangkat bersama 
teman-teman.

“Buku kecil, pulpen, dan Alkitab 
sudah ada di tas, hmmm.... bekal juga 
sudah siap,” kata Dita sambil mengecek 
barang-barang yang akan dibawa ke 
lokasi ibadah padang.

Setelah siap, Dita pun berangkat ke 
sekolah diantar Ayah dan Ibu. Bus 
sekolah sudah siap mengantar anak-
anak ke lokasi. Setelah doa bersama dan 
memberikan beberapa pengumuman, 
anak-anak pun masuk ke dalam bus dan 
siap untuk berangkat.

Cuaca di daerah pegunungan 
sangat sejuk sekali. Setelah tiba di 
lokasi anak-anak berkumpul di lapangan 
dekat kebun teh dan memulai aktivitas 
ibadah padang mereka.

Kedekatan dengan alam membuat 
suasana ibadah menjadi lebih khidmat. 
Setelah acara game dan makan siang 
bersama, anak-anak diperbolehkan 
untuk berjalan-jalan di sekitar kebun 
teh sampai waktu pulang tiba.

Tak henti-hentinya Dita mengucap 
syukur atas apa yang sudah Tuhan 
berikan. 

“Suasana pegunungan yang sejuk 
dengan pemandangan yang indah adalah 
bukti kebesaran Tuhan dan tanda kasih-
Nya buat kita semua,” kata Dita sambil 
mengucap syukur.

Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, 
dan kebesaran-Nya tidak terduga.

Mazmur 145:3

Rabu, 15 April 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan buat segala 

ciptaan-Mu yang begitu indah dan 
luar biasa. Amin.

TTOT :

Ibadah 
Padang

Ibadah 
Padang



Pernahkah Adik-adik mendengar 
istilah disleksia? Disleksia adalah suatu 
gangguan belajar yang ditandai dengan 
kesulitan membaca atau menulis. Anak 
disleksia biasanya susah konsentrasi, 
mempunyai daya ingat yang pendek, 
kesulitan mengurutkan huruf A-Z dan 
sulit membedakan beberapa huruf 
tertentu seperti “d” dengan “b”. Tapi 
kebanyakan anak-anak dengan disleksia 
justru memiliki IQ normal bahkan diatas 
rata-rata.

Ada beberapa tokoh dunia yang 
ternyata adalah juga seorang disleksia, 
seperti misalnya Walt Disney dan Albert 
Einstein. Tetapi saat mereka mengalami 
kesulitan mereka tidak menyerah dan 
tidak berputus asa. Hasil karya mereka 
saat ini bisa kita nikmati. Walt Disney 
dengan karya fantasi Disney yang selalu 
memukau. Albert Einstein dengan 
penemuan-penemuannya yang luar biasa 
bermanfaat. Dalam kelemahan, mereka 
tetap berusaha untuk menjadi yang 
terbaik di bidangnya.

Jadi Adik-adik, apapun yang 
menjadi kelemahanmu, jangan 
menyerah, tetap semangat melakukan 
yang terbaik. Saat kita berserah 
kepada Tuhan, percayalah kalau Tuhan 
sanggup mengubahkan kelemahan kita 
menjadi suatu kelebihan dan Tuhan yang 
akan memampukan Adik-adik semua 
untuk melakukan segala sesuatu dan 
mendapatkan hasil yang terbaik.

Tuhan itu penopang bagi semua orang 
yang jatuh dan penegak bagi semua 

orang yang tertunduk.
Mazmur 145:14

Kamis, 16 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku tidak 

menyerah, aku percaya pasti 
bisa bersama Engkau. Amin.

TTOT :

DDDIIISSSLLLEEEKKKSSSIIIAAA



Kisah nyata ini terjadi di Tiongkok, 
di kereta jurusan Hangzhou menuju 
Chengdu. Ada seorang kakek tua 
membeli tiket berdiri alias tanpa tempat 
duduk, tetapi karena dia datang lebih 
pagi maka ia mendapatkan kursi yang 
kosong dan kakek itu duduk di situ. Tak 
lama kemudian datang seorang gadis 
berusia 20 tahun yang kurus dan lemah 
berdiri di samping tempat duduk kakek 
itu. Saat petugas memeriksa tiket, ia 
kaget karena ternyata gadis itu 
sebenarnya memiliki tiket dengan tempat 
duduk tapi ia merelakan tempat 
duduknya dipakai oleh si kakek tua tanpa 
kakek tua itu tahu kalau itu tempat 
duduk miliknya.

Semasa Tuhan Yesus hidup di dunia, 
Ia selalu mencari kesempatan untuk 
menolong banyak orang. Menyembuhkan 
perempuan yang pendarahan, 
membangkitkan Lazarus, memberi 
makan lima ribu orang dan masih banyak 
lagi. Di mana pun Tuhan Yesus hadir, Ia 
selalu menjadi jawaban bagi orang di 
sekitar-Nya.

Nah, Adik-adik kitapun bisa 
melakukannya. Coba mulai 
memperhatikan orang-orang di 
sekelilling kita, lakukan hal yang baik 
untuk orang-orang yang ada di sekitar 
kita. Misalnya dengan membantu Ayah 
dan Ibu di rumah atau berbagi makanan 
dengan teman yang tidak membawa 
bekal di sekolah. Ayo lakukan perbuatan 
baik selagi kita masih bisa.

Karena itu, selama masih ada kesempatan 
bagi kita, marilah kita berbuat baik 

kepada semua orang, 
Galatia 6:10a

Jumat, 17 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus aku mau selalu 

berbuat baik. Amin.

TTOT :

Berbuat 
Baik

Berbuat 
Baik



No turning back disini artinya 
adalah jangan kembali kepada dosa dan 
hidup kita yang lama. Saat Tuhan Yesus 
disalibkan di kayu salib, saat itu kita 
langsung mendapatkan pengampunan 
dan kemenangan atas dosa. Paskah 
adalah pembebasan kita dari dosa dan 
maut. Adik-adik tahu tidak? Kalau 
manusia termasuk kita semua 
semestinya mati karena dosa, tapi 
kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib 
telah membebaskan kita dari kematian 
itu. Artinya setiap orang yang percaya 
kepada Yesus tidak binasa melainkan 
akan memperoleh hidup yang kekal.

Nah, setelah kita mendapatkan 
kemenangan itu apa yang harus kita 
lakukan? Tentunya saat kita mendapat 
kebaikan dari orang lain, kita ingin 
membalasnya dengan ucapan terima 
kasih bukan? Saat kita mendapatkan 
kasih karunia kemenangan atas dosa dan 
maut, ucapan terima kasih seperti apa 
yang akan kita berikan buat Tuhan 
Yesus? Salah satunya adalah dengan 
hidup menyenangkan hati Tuhan.

Tuhan Yesus ingin hidupmu 
diubahkan, Tuhan Yesus ingin kamu 
menjadi anak-anak yang taat. Tuhan 
Yesus ingin melihatmu menjadi pemenang 
dalam setiap hal yang kamu alami. No 
turning back, teruslah berjalan dalam 
kasih karunia Tuhan Yesus.

Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan 
berbuat dosa lagi.

1 Korintus 15:34a

Sabtu, 18 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidup 

menyenangkan-Mu. Amin

TTOT :

No 
Turning 

Back

No 
Turning 

Back



Ibu meminta Gita untuk 
mengantarkan dua piring kue bolu ke 
rumah Paman. Di tengah perjalanan, 
Gita bertemu dengan teman-temannya 
yang kebetulan rumahnya searah 
dengan rumah Paman.

“Apa itu Git?” tanya Nina dan Hani.

“Kue bolu buatan Ibuku,” jawab 
Gita.

“Wah, kelihatannya enak ya? Boleh 
minta? Pengen nyicipin deh,” pinta Nina 
dan Hani.

“Boleh dong, kalian pasti suka bolu 
buatan ibuku ini,” jawab Gita.

Gita lupa kalau kue bolu itu harus ia 
antarkan ke rumah Paman, tapi ia 
bagikan kepada teman-temannya. Gita 
melalaikan kepercayaan yang diberikan 
ibunya.

Dalam Alkitab kita membaca 
tentang kisah Simson. Simson adalah 
seorang yang sangat kuat, tapi ada 
rahasia dibalik kekuatannya, yaitu 
kepalanya tidak boleh terkena pisau 
cukur. Rahasia itu adalah bentuk 
kepercayaan dari Tuhan untuk Simson. 
Namun, Simson malah menceritakannya 
kepada Delila sehingga pada akhirnya 
Simson kehilangan kekuatannya.

Adik-adik, kepercayaan itu mahal 
harganya. Anak-anak yang dapat 
dipercaya adalah anak-anak yang mau 
dinasehati dan mau melakukan perintah 
dengan taat, walaupun untuk hal yang 
kecil sekalipun. Yuk belajar jadi anak 
yang dapat dipercaya.

Barangsiapa setia dalam perkara-
perkara kecil, ia setia juga dalam 

perkara-perkara besar, 
Lukas 16:10a

Minggu, 19 April. 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau bisa dipercaya. Aku 

mau belajar setia. Amin 

TTOT :

Kue 

Bolu
Kue 

Bolu



Ada dua belas  pensil warna dalam 
satu kotak mungil. Kedua belas pensil itu 
memiliki warna yang berbeda. Dari 
warna yang gelap sampai warna yang 
paling terang berderet rapi menunggu 
untuk digunakan. Tidak ada warna yang 
lebih baik atau lebih buruk dari 
keduabelas warna itu. Setiap warna 
akan saling melengkapi satu dengan yang 
lain. 

Sebelum menjadi dua belas, hanya 
ada tiga warna saja yang menjadi warna 
dasar, yaitu merah, biru dan kuning. Nah 
dari perpaduan warna-warna inilah 
kemudian muncul warna-warna yang 
indah. Hingga menjadi dua belas warna 
dan kemudian menjadi banyak sekali 
warna. Disamping dua warna netral 
yaitu warna hitam dan putih. 

Nah, Adik-adik adakah warna yang 
menjadi warna kesukaanmu? Apapun 
warna kesukaanmu ingatlah bahwa 
semua warna itu indah dan akan saling 
melengkapi satu dengan yang lain. Sama 
seperti talentamu, apapun talenta yang 
sudah Tuhan anugerahkan ingatlah 
bahwa setiap talenta itu baik dan akan 
semakin indah bila dipakai untuk 
memuliakan Tuhan dalam suatu 
pelayanan atau pekerjaan Tuhan yang 
diikat dengan kasih Tuhan.

Dari pada-Nyalah seluruh tubuh, yang 
rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh 

pelayanan semua bagiannya, sesuai 
dengan kadar pekerjaan tiap-tiap 

anggota – menerima pertumbuhannya dan 
membangun dirinya dalam kasih.

Efesus 4:16

Senin, 20 April 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan untuk setiap talenta yang 

sudah Kau anugerahkan bagiku. Amin.

TTOT :

SEKOTAK
PENSIL
WARNA



 Snowa dan Snowee adalah dua 
ekor anjing Golden Retriever yang 
sangat baik dan sudah terlatih. Mereka 
dapat mengenali beberapa perintah dan 
trik sederhana, seperti ketika disuruh 
duduk, berguling, salaman, juga sangat 
taat akan aturan yang sudah 
ditentukan.

Kesabaran dan ketelatenan sangat 
dibutuhkan dalam melatih seekor anjing 
agar dapat menurut dan mengerti 
perintah yang disampaikan hingga 
menjadi anjing yang pintar. Sejak Snowa 
dan Snowee kecil, mereka sudah dilatih 
untuk belajar disiplin oleh pemiliknya. 
Dua jam sehari dibutuhkan untuk 
melatih Snowa dan Snowee. Namun, 
pemilik Snowa dan snowee tidak pernah 
menyerah dan berputus asa.

Nah Adik-adik, Tuhan mau kita 
menjadi anak-anak yang memiliki 
kesabaran dan selalu telaten dalam 
menghadapi segala sesuatu untuk 
mendapatkan hasil yang luar biasa. 
Keputusasaan dan sifat cepat menyerah 
akan selalu menjadi batu sandungan 
dalam segala hal.

Untuk itu jadilah anak-anak yang 
selalu panjang sabar, tidak mudah 
menyerah dan selalu bertekun dalam 
Tuhan.

Dengan kesabaran seorang penguasa 
dapat diyakinkan dan lidah lembut 

mematahkan tulang.
Amsal 25:15

Selasa, 21 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus aku mau menjadi anak yang 

panjang sabar dan telaten dalam melakukan 
segala sesuatu. Amin.TTOT :

Snowa 
dan 

Snowee

Snowa 
dan 

Snowee



Seorang petani dari kejauhan 
melihat ada asap hitam yang membubung 
tinggi. Ia pun bergegas menuju ke sana. 
Ternyata kebakaran sudah berhasil 
dipadamkan. Tersisa hanyalah asap, 
arang dan sisa-sisa rumput yang 
menghitam terbakar oleh api. Ketika ia 
menyusuri tempat tersebut, tiba-tiba ia 
mendapati ada suatu gundukan 
berwarna hitam yang bergerak-gerak.

Petani itu menggunakan ranting 
kayu untuk membalik gundukan hitam 
tersebut. Ia ingin tahu apa isi di baliknya. 
Begitu dibalikkan, ternyata isinya adalah 
anak-anak ayam yang masih kecil-kecil 
dan segar. Anak-anak ayam itu berlarian 
ke sana kemari begitu gundukan hitam 
dibalikkan, yang ternyata adalah induk 
mereka disingkirkan oleh petani.

Petani pun tersadar. Induk ayam ini 
mengorbankan dirinya sendiri untuk 
melindungi anak-anaknya dari kobaran 
api. Ia berusaha menjaga agar mereka 
tidak sampai terbakar. Meski mungkin 
induk ayam tersebut punya kesempatan 
untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 
Sungguh besar pengorbanannya!

Adik-adik, Tuhan Yesus pun 
mengorbankan diri-Nya disalib agar 
kalian yang percaya tidak dihukum 
karena dosa kalian. Percayalah kepada 
Tuhan Yesus.

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 

yang tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 

beroleh hidup yang kekal.
Yohanes 3 : 16

Rabu, 22 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk 
pengorbanan-Mu bagiku. Amin.

Pengorbanan

TTOT :

Pengorbanan



“Hei....Kamu yang salah kok. Enak 
aja aku yang minta maaf  duluan!”  ujar 
Andy. 

“Ayo Andy, mengalah kan tidak 
apa-apa” Lina berusaha mendamaikan. 

“Kamu nggak perlu ikut campur, deh 
“ujar Andy 

Adik-adik, kita pasti pernah kesal 
dengan orang yang membuat kita 
jengkel. Kita lebih mempersoalkan siapa 
yang benar dan salah. Siapa yang lebih 
besar dan kecil. Siapa yang lebih hebat.

Namun, sangat berbeda dengan 
Tuhan Yesus. Yohanes yang mengenal 
Tuhan Yesus merasa tidak layak 
membaptis Yesus. Justru Yohanes 
merasa dirinya yang harus dibaptis oleh 
Tuhan Yesus. Yohanes tahu bahwa 
Tuhan Yesus adalah Anak Allah. Namun, 
Tuhan Yesus tidak mempersoalkan siapa 
yang lebih besar, lebih hebat.  Ia tetap 
minta dibaptis oleh Yohanes, karena 
memang demikian kehendak Allah.

Adik-adik apa yang kita utamakan 
dalam hidup kita? Apakah seperti Andy 
yang lebih mengutamakan yang salah 
harus minta maaf atau kita selalu 
merasa benar?

Mari kita mengutamakan untuk 
melakukan kehendak Allah. Tak peduli 
siapa yang salah. Kita belajar seperti 
Tuhan Yesus yang penuh kasih. 
Memaafkan terlebih dahulu, itu jauh 
lebih indah. 

Tetapi Yohanes mencegah Dia, katanya: "Akulah 
yang perlu dibaptis oleh-Mu, dan Engkau yang 

datang kepadaku?”
Matius 3:14 

Kamis, 23 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus ajarkan aku mengutamakan 

kehendak-Mu. Amin

TTOT :

Yesus
Teladanku
Yesus
Teladanku



Ada sebuah novel Spanyol berjudul 
“Don Quixote de La Mancha”.  Tokohnya 
bernama Sancho Panza.  Suatu saat, 
Sancho bertemu dengan sepasang 
bangsawan yang berniat memperoloknya 
dengan mengangkat Sancho Panza 
menjadi gubernur di sebuah kota yang 
sebenarnya sebuah dusun.

Ia diberi gelar Don sebab mereka 
berpikir: seorang petani miskin pastilah 
lucu ketika ia tidak menjadi dirinya 
sendiri. Namun, ternyata Sancho 
menolaknya.  Sancho justru memilih 
untuk menjadi dirinya sendiri.

Bahkan Sancho justru mampu 
memecahkan soal-soal keadilan yang 
dihadapkan kepadanya.  Mereka 
membujuk Sancho untuk menerima suap 
tetapi Sancho menolak, meskipun 
mereka mengatakan itu suatu 
kewajaran. “Tuhan mengerti aku…,” 
gumamnya dalam ketidakmengertiannya 
akan sikap orang di sekelilingnya.  Ia 
yang diharapkan akan bertingkah lucu, 
justru berlaku luhur kepada tanggung 
jawab di hadapan Tuhan.

Adik-adik,  sama seperti  Sancho, 
Simson juga tidak mau diolok-olok oleh 
musuhnya. Dia memilih mati untuk jadi 
diri sendiri.   

Adik-adik jadilah diri kalian sendiri, 
karena kalian berharga di mata Tuhan. 

Berkatalah Simson: "Biarlah kiranya aku mati 
bersama-sama orang Filistin ini." Lalu 

membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka 
rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu 

dan seluruh orang banyak yang ada di 
dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu 

matinya itu lebih banyak dari pada yang 
dibunuhnya pada waktu hidupnya. 

Hakim-hakim 16:30 

Jumat, 24 April 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, aku 
mau jadi diriku sendiri. Amin.

TTOT :

Jadi Diri Sendiri



Evan  sangat senang mendapatkan 
handphone  baru dari ayah. Saking 
senangnya, Evan sangat ingin membawa 
handphone-nya itu ke sekolah. Evan 
bermaksud menunjukkannya kepada 
teman-teman.

Papa kaget melihat Evan 
memasukkan handphone-nya ke dalam 
tas sekolahnya. “Evan,  kenapa kamu 
memasukkan handphone itu ke dalam 
tas?” tanya Papa. 

“Mau kutunjukkan ke teman-
teman, Pa,” jawab Evan

“Evan handphone itu bisa saja kamu 
banggakan di depan teman-teman. Tapi, 
coba  kamu bayangkan kalau ada anak-
anak lain yang tidak bisa beli. Bagaimana 
perasaan mereka? Menurutmu mana 
yang lebih penting: handphone untuk 
dibanggakan atau untuk digunakan 
sesuai fungsinya?”

Adik-adik, ayah bukan meminta 
Evan meninggalkan handphone-nya. 
Namun, meninggalkan keinginan untuk 
membanggakan handphone-nya. Saat 
kalian membanggakan barang milik 
kalian, orang lain akan memuji kalian dan 
ada juga yang iri hati. Nah apa yang kita 
akan lakukan: membuang semua yang 
kita miliki supaya tidak bisa lagi 
dibanggakan atau berpikir ulang untuk 
tidak membanggakan diri sendiri dan 
miliki sendiri.

Seperti Tuhan Yesus meninggalkan 
sorga mulia  agar bisa menyelamatkan 
kita yang berdosa.  

yang walaupun dalam rupa Allah, tidak 
menganggap kesetaraan dengan Allah itu 
sebagai milik yang harus dipertahankan,

Filipi 2:6 

Sabtu, 25 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku tidak 
membanggakan diri. Amin.

Bangga

TTOT :

Bangga



Tidak ada satu pun manusia yang 
mampu memilih bagaimana dan sebagai 
apa ketika dilahirkan. George W. Carver 
adalah anak seorang budak kulit hitam. 
Ayahnya meninggal terlindas gerobak 
kayu beberapa saat setelah ia lahir. 
Waktu bayi, ia dan ibunya diculik dan 
kemudian tidak diketahui bagaimana 
nasib ibunya.

George kecil kemudian diadopsi oleh 
keluarga Carver. Sejak kecil George 
sangat suka melakukan penelitian. Saat 
umur sepuluh tahun ia bersekolah di 
sekolah negro sampai akhirnya lulus dari 
Tuskegee Institute dan bekerja sebagai 
Kepala Departemen Pertanian.

George menemukan cara 
meningkatkan hasil panen kacang dan ia 
juga menemukan cara mengolah kacang 
menjadi susu, mentega, keju, kopi, 
tepung, sereal, tinta, pigmen, sabun, 
semir kayu, dan lain-lain. Tercatat ia 
telah membuat 300 produk berbahan 
dasar kacang sehingga ia dijuluki “The 
Peanut Man”.

Siapa sangka anak seorang budak 
dapat menjadi seorang ilmuwan yang 
luar biasa yang menjadi guru tidak 
hanya bagi orang kulit hitam tapi juga 
orang kulit putih. 

Adik-adik tidak dapat memilih di 
mana dan bagaimana kalian lahir, semua 

adalah anugerah Tuhan. Bersyukurlah 
kepada Tuhan Yesus karena kalian 
dikasihi-Nya.

Nama yang harum lebih baik dari pada 
minyak yang mahal, dan hari kematian 

lebih baik dari pada hari kelahiran.
Pengkhotbah 7:1

Minggu, 26 April 2020

Doa : 
Tuhan Yesus, aku bersyukur karena 

Engkau mengasihiku. Amin.

TTOT :

George 
Washington 

Carver 

George 
Washington 

Carver 



 Beberapa orang murid Tuhan 
Yesus adalah nelayan, salah satunya 
adalah Petrus. Sejak memutuskan 
mengikut Tuhan Yesus, mereka tidak lagi 
hidup sesuka hati, melainkan mereka 
mengikuti apa yang Tuhan Yesus 
perintahkan kepada mereka.

Yuk, adik-adik, kita ngobrol dengan 
murid Tuhan Yesus. Dalam percakapan 
imajiner jika kita bertanya kepada murid 
Tuhan Yesus, “Kenapa bapak bisa 
mengikuti yang Tuhan Yesus kehendaki?”

“Karena Tuhan Yesus sangat 
mengasihi kami. Pernah sih kami 
meragukan, misalnya pada waktu Yesus 
menyuruh kami menebar jala. Kami kan 
sudah semalaman tidak dapat ikan. Tapi 
ada gerakan dari hati kami untuk ikuti 
saja yang Tuhan Yesus perintahkan. 
Nyatanya? Kami mendapatkan Ikan 
banyak sekali dan jala kami hampir 
sobek!” kata murid Tuhan Yesus.

Adik-adik, sejak saat itu hidup 
para murid, khususnya Petrus, berubah 
drastis. Dia bersemangat hidup untuk 
Tuhan Yesus. 

Bagaimana dengan kalian, ayo 
semangat mengikut Tuhan Yesus. 

Tuhan Yesus tidak akan 
mengecewakan kalian.

Simon menjawab: "Guru, telah sepanjang malam 
kami bekerja keras dan kami tidak menangkap 
apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, 

aku akan menebarkan jala juga.”
Lukas 5:5 

Senin, 27 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau setia 

mengikuti-Mu. Amin.

TTOT :

Berani Berani Berani Berani Berani Berani 
Karena Karena Karena Karena Karena Karena Dia� Dia� Dia� Dia� Dia� Dia� 



Selasa, 28 April 2020

TTOT :

Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan 
Yesus berada di Betania, di rumah seorang 
Farisi bernama Simon yang Tuhan 
sembuhkan dari kusta. Saat sedang makan 
bersama, tiba-tiba datang perempuan 
bernama Maria membawa minyak wangi 
dalam buli-buli. Maria memecahkan buli-buli 
itu dan mencurahkan minyak ke atas kepala 
Tuhan Yesus.

Minyak itu sangat mahal harganya. 
Kalau dihitung, harganya bisa mencapai 
jutaan rupiah! Yudas sangat marah, dia 
berkata, “Untuk apa pemborosan ini? 
Minyak ini bisa dijual 300 dinar lebih dan 
diberikan kepada orang miskin!”

Sebenarnya Yudas bukan ingin 
memberi kepada orang miskin, tapi Yudas 
ingin mencari keuntungan diri sendiri. Jadi 
Tuhan Yesus berkata, “Mengapa kamu 
menyusahkan perempuan ini? Dia telah 
melakukan sesuatu yang baik untuk-Ku. 
Dengan minyak yang dia curahkan, dia 
sedang membuat persiapan untuk 
penguburan-Ku dan di mana saja Injil 
diberitakan di seluruh dunia, apa yang 
dilakukannya ini disebut juga untuk 
mengingat dia.”

Wah, Tuhan Yesus sangat menghargai 
Maria. Firman Tuhan berkata, di mana 
hartamu berada di situ hatimu berada 
(Matius 6:21). Jadi saat Maria meminyaki 
Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat 
mahal, Maria memberikan hatinya untuk 
Tuhan Yesus. Seperti Maria yang mengerti 
kasih Tuhan dalam hidupnya, saat kita 
menyadari kasih Tuhan, kita pasti akan 
memberikan yang terbaik untuk Tuhan 
Yesus.

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di mana 
saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa 
yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk 

mengingat dia.
Matius 26:13

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang 
terbesar. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu 

untukku. Aku mau memberikan yang terbaik 
untuk-Mu. Amin.



Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan 
kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan 

kita; ganjaran yang mendatangkan 
keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, 
dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.

Yesaya 53:5

Rabu, 29 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-
Mu yang tidak akan pernah bisa kubalas. Aku 

mau selalu bersyukur, hidup benar, dan 
menceritakan kasih-Mu kepada semua orang 
karena Engkau telah lebih dulu mengasihiku. 

Amin.

TTOT :

Yesus tahu bahwa Ia akan disalibkan. 
Itu sudah menjadi keputusan-Nya untuk 
taat kepada Bapa dan menyerahkan 
nyawa-Nya untuk menebus semua manusia 
dari dosa.

Malam itu, setelah melakukan 
perjamuan, Yesus mengajak Petrus, 
Yohanes, dan Yakobus untuk pergi ke taman 
Getsemani. Di sana Ia berdoa, Ia sangat 
ketakutan sampai keringat-Nya seperti 
titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. 
Malaikat menampakkan diri untuk 
menguatkan-Nya.

Setelah itu, Yesus ditangkap. Ia dibawa 
ke Mahkamah Agama lalu ke hadapan 
Pilatus, seorang wali negeri, dan dibawa ke 
hadapan Herodes. Semua orang datang 
mempermalukan-Nya, mengejek-Nya, tidak 
ada satu pun yang membela-Nya. Mereka 
menganyam mahkota duri, mencambuk-
Nya, menikam-Nya, menyeret-Nya, dan 
akhirnya membawa-Nya ke atas Bukit 
Tengkorak, dan menyalibkan-Nya.

Ia merasa sangat haus, lelah, dan 
sakit. Tetapi semua itu Yesus hadapi karena 
mengasihi kita. Harusnya, kitalah yang 
menderita karena kita yang berdosa dan 
harus dihukum. Namun, Yesus tidak mau itu 
terjadi, sehingga Yesus mau menggantikan 
posisi kita. Dia menderita supaya kita 
mendapatkan pengampunan, tidak perlu 
menerima penghukuman. Namun, 
mendapatkan hidup yang kekal. Luka-Nya 
telah menjadikan kita sembuh.



yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke 
tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, 

dan akan bangkit pada hari yang ketiga.”
Lukas 24:7

Kamis, 30 April 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah mati 

menebusku dari dosa dan Engkau bangkit 
membawa kemenangan untukku. Terima kasih 

Tuhan Yesus. Amin.

TTOT :

Pada hari yang ketiga setelah Tuhan 
Yesus disalibkan dan dikuburkan, Maria 
Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome 
datang ke kubur membawa rempah-rempah 
untuk mayat Tuhan Yesus. Tetapi batu yang 
menutupi kubur sudah terguling dan tidak 
ada mayat Tuhan Yesus di dalam kubur itu.

Mereka sangat ketakutan dan 
menundukkan kepala karena tiba-tiba ada  
2 orang berdiri dekat mereka dengan 
pakaian yang berkilau-kilauan. “Mengapa 
kalian mencari Dia? Dia sudah bangkit. 
Ingat, Dia pernah berkata bahwa Anak 
Manusia harus diserahkan ke tangan orang-
orang berdosa dan disalibkan, dan akan 
bangkit pada hari yang ketiga,” kata 
malaikat itu. Cepat-cepat mereka pergi dan 
menceritakan semuanya kepada murid-
murid Tuhan Yesus yang lain. Tetapi mereka 
tidak percaya dengan perkataan itu.

Tuhan Yesus menampakkan diri-Nya 
kepada semua murid-murid-Nya, mulai dari 
Maria Magdalena, lalu kepada 11 orang 
murid-Nya, 2 orang murid yang sedang 
berjalan ke Emaus, dan akhirnya kepada 
semua orang murid. Semua yang dituliskan di 
Alkitab adalah kesaksian dari orang-orang 
yang telah mengalami kebangkitan Tuhan 
Yesus.

Tuhan Yesus telah mati dan bangkit.   
Ia mengalahkan maut! Ia membawa 
kemenangan untuk kita! Cerita ini bukan 
dongeng, tetapi benar-benar terjadi. 
Kebangkitan-Nya membuat kita menang 
melawan maut, dosa, kutuk, sakit penyakit, 
dan kita punya pengharapan yang pasti di 
dalam Tuhan Yesus.

Hari
 yang Ketiga



Origami Katak LoncatOrigami Katak LoncatOrigami Katak Loncat





Mendatar :
2. Di mana tempat tinggal Yesus bersama orang tua-Nya?6. Ke kota manakah orang tua Yesus dan Yesus pergi untuk merayakan Paskah?

7. Setiap berapa tahun, orang tua Yesus pergi untuk merayakan Paskah?
8. Usia berapakah Yesus pada saat ikut merayakan Paskah?

Menurun :
1. Di mana orang tua Yesus menemukan-

Nya setelah mencari beberapa hari di 
kota tersebut?3. Bersama siapa Yesus sedang duduk  

dan berbincang ketika orang tua   Yesus menemukan-Nya?4. Berapa hari lamanya orang tua Yesus 
mencari dan baru menemukan-Nya?

5. Ketika pulang dari kota tersebut, setelah berjalan berapa lama baru orang tua Yesus tahu bahawa Yesus 
tidak ada bersama dengan mereka?

Paskah Pertama
(Lukas 2:41-52)
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