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Apakah Anda tahu bagian tubuh yang terkecil, tetapi 

mampu merasakan pahit, manis, asam, pedas dan lain-lain? 

Jawabannya adalah lidah. Lebih dari itu, ternyata lidah 

memiliki peran penting dalam hubungan manusia dengan 

Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya. 

Walaupun lidah yang paling kecil di antara anggota 

tubuh, tetapi kalau Anda tidak bisa menguasainya maka 

akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, 

supaya lidah berfungsi dengan baik, maka hal berikut yang 

harus anda lakukan:

1. Irit berbicara (Yakobus 3:1-2). Nats ini bukan 

mengajarkan supaya kita lebih baik diam saja. Maksud dari 

nats ini adalah banyak orang yang bertindak sebagai guru, 

senang menasihati, senang mengajar, tetapi kehidupannya 

di luar dari kebenaran. Pergunakan lidah Anda untuk 

berbicara seperlunya yang dapat membangun kehidupan 

orang lain. Lebih baik mengajar orang lain melalui 

keteladanan hidup daripada segudang perkataan, tetapi 

tidak dapat menjadi contoh. 

2. Pergunakan lidah untuk memuji Tuhan dan 

memberkati orang lain (Yakobus 3:9-10). Setelah percaya 

Yesus, maka lidah Anda harus diatur ulang supaya berfungsi 

dengan baik. Ucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan, 

senang mengucap syukur, menyanyi dan mengucapkan 

firman Tuhan.  Selain itu, ucapan atau kalimat yang dapat 

membangun dan memberkati, mendukung dan memotivasi 

orang lain.

Minta pertolongan dari Roh Kudus supaya kita 

dimampukan menguasai lidah dan mempergunakannya 

untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama manusia. 

Apalagi anak Tuhan, maka lidahnya harus berfungsi dengan 

baik dan harus berbeda dengan lidah mereka yang belum 

percaya kepada Tuhan Yesus. 

BERFUNGSI 
DENGAN BAIK

Yakobus 3:1-12

Minggu, 01 Maret 2020

Markus 1:16-34; Kisah Para Rasul 

17:1-9; 

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 3:5. 
“Demikian juga lidah, walaupun suatu 
anggota kecil dari tubuh, namun 
dapat memegahkan perkara-perkara 
yang besar. Lihatlah, betapapun 
kecilnya api, ia dapat membakar 
hutan yang besar.”

Ayat

“ Tu h a n  Ye s u s ,  k a m i  m a u  
menggunakan lidah kami untuk 
memuji dan memuliakan-Mu. Juga 
untuk memberkati dan membangun 
orang lain. Amin.”

Doa



Aktor George Clooney seperti tidak mudah melupakan 

orang-orang yang pernah berjasa dalam hidupnya. 

Setidaknya ada 14 sahabat yang dianggap mendukungnya 

ketika sang Aktor belum menjadi apa-apa, dan ia berusaha 

membalas jasa mereka. Salah satunya Rande Gerber. 

Dengan santai ia mengungkapkan pada 2013, aktor utama 

Ocean Eleven pernah memberi hadiah kepada teman 

terdekatnya dalam bentuk uang masing masing senilai satu 

juta dolar AS. Dia juga membayar pajak teman-temannya 

itu setiap tahun. (dikutip dari majalah People).

Ketika ke-14 sahabat itu datang, George langsung 

mengatakan jika keberadaan mereka merupakan sebuah 

bantuan besar bagi hidupnya. Clooney mengingat ketika 

pertama datang ke Los Angeles sebelum menjadi aktor 

besar, ia pernah menumpang tidur di sofa teman-temannya 

itu.

"Setiap dari kita, 14 orang mendapat satu juta dolar. 

Setiap orang dari kita shock. Seperti, apa ini? Dia berkata, 

“Saya tahu kita telah melewati masa-masa sulit, beberapa 

dari Anda masih melewatinya. Anda tidak perlu khawatir 

dengan anak-anak Anda dan keluarga Anda lagi.”

Mungkin kita tidak dapat melakukan apa yang George 

Clooney lakukan, akan tetapi kita dapat mengingat jasa 

orang yang pernah membantu kita ketika kita belum 

berhasil. Mentor bisnis, pembimbing rohani, ataukah 

pendeta Anda mungkin pernah membantu dan mendoakan 

Anda di masa sulit. Ingatlah kebaikan mereka dan jadilah 

orang yang tahu berterimakasih. Jika Anda tidak tahu 

berterima kasih kepada manusia yang kelihatan, apalagi 

kepada Tuhan yang tak terlihat. 

Alkitab hari ini mengingatkan kita untuk, jangan pernah 

melupakan segala kebaikan Tuhan.  

TAHU 
BERTERIMAKASIH

Mazmur 103:1-22

Senin, 02 Maret 2020

Mazmur 69-70; Imamat 13:1-39  

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 103:2. 
“Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan 
janganlah lupakan segala kebaikan-
Nya!”

Ayat

“Tuhan Yesus, ampuni kami yang 
melupakan kebaikan orang-orang 
yang pernah Engkau pakai untuk 
menolong dan memberkati kami. 
Terlebih ampuni kami yang kerap 
melupakan kebaikan-Mu. Amin.”

Doa



Perhatikanlah, kita harus mengucap syukur atas 

kebaikan yang telah Tuhan Yesus limpahkan kepada kita, 

terutama atas keselamatan yang telah kita terima lewat 

karya pengorbanan-Nya di kayu salib, juga mujizat 

kesembuhan yang kita terima atau mujizat apa pun yang 

telah Anda dan saya alami dari Allah. Kita haruslah bergegas 

dalam melayangkan pujian, tidak menunda-nundanya, 

sebab bisa saja waktu akan melunturkan kesadaran kita 

akan belas kasihan tersebut. Kita juga wajib merendahkan 

diri saat mengucapkan syukur, seperti saat berdoa.

Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, orang Samaria itu 

kembali untuk berterima kasih. Dengan begitu tulus dan 

bersungguh-sungguh dia menyampaikan pengucapan 

syukurnya itu, ia memuliakan Allah dengan suara nyaring, 

mengakui bahwa kesembuhannya itu berasal dari Dia. Ia 

mengangkat suaranya dalam puji-pujian, seperti yang 

dilakukannya ketika berseru memohon kepada Yesus. 

Dia tidak lantas pergi menemui sang imam untuk 

dinyatakan tahir olehnya dan dibebaskan dari segala 

pengucilan yang sebelumnya telah mengungkungnya, 

seperti yang hendak dilakukan oleh sembilan orang lainnya, 

melainkan kembali kepada Tuhan Yesus yang merupakan 

sumber dari kesembuhannya itu. Ia ingin memberikan 

kemuliaan kepada-Nya terlebih dahulu, sebelum ia 

mengecap kebaikan-Nya. 

BUDAYA 
BERTERIMAKASIH

Lukas 17:11-19

Selasa, 03 Maret 2020

Markus 1:35-45; Kisah Para Rasul 

17:10-15; Mazmur 71; Imamat 

13:40-41:20

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 17:15-16. 
“Seorang dari mereka, ketika melihat 
bahwa ia telah sembuh, kembali 
sambil memuliakan Allah dengan 
suara nyaring, lalu tersungkur di 
depan kaki Yesus dan mengucap 
syukur kepada-Nya. Orang itu adalah 
seorang Samaria.”

Ayat

“ Tuhan  Yesus ,  a j a r i l ah  aku  
berterimakasih dan mengucap syukur 
selalu supaya keselamatan-Mu hidup 
di dalamku. Amin.”

Doa



Ucapan, “Terima kasih Tuhan," nampak sangat singkat 

dan mudah bukan? Namun, kadang-kadang mengucap 

syukur kepada Tuhan Yesus tidaklah mudah walaupun 

kalimat itu sangat singkat. Saat keadaan jauh dari yang 

diharapkan, maka mengucap syukur akan menjadi suatu hal 

yang sangat berat untuk diucapkan kepada Tuhan Yesus. 

Akan tetapi, tahukah Anda bahwa saat yang terbaik 

mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bukan saja hanya 

ketika Anda menerima berkat Tuhan.  Sebaliknya, saat 

segala sesuatu ada di luar pemikiran Anda, kondisi 

terpuruk, usaha gagal, musibah datang, maka saat itu adalah 

saat yang terbaik bagi Anda untuk mengucap syukur kepada 

Tuhan Yesus, walaupun mungkin sulit mengucapkannya. 

Alasanya adalah karena ada kuasa dan mukjizat di balik 

ucapan syukur kepada Tuhan. 

Dalam Yohanes 11:1-44, tentang kisah kebangkitan 

Lazarus. Yesus berkata: .... Aku mengucap syukur kepada-

Mu, karena Engkau telah mendengarkan Aku (ay. 41). 

Ucapan ini diucapkan Tuhan Yesus bukan sesudah Lazarus 

dibangkitkan, justru ketika Lazarus masih dikuburan dan 

belum dibangkitkan. Hal yang sama juga diucapkan Tuhan 

Yesus ketika memberi makan 5000 orang dengan lima roti 

dan dua ikan. Yesus terlebih dahulu mengucap syukur 

sebelum mukjizat terjadi. 

Mengucap syukurlah walalupun keadaan dan kondisi 

hidup kita masih sangat jauh dari yang diharapkan. 

Percayalah, bahwa ada kuasa dan mukjizat di balik ucapan 

syukur. Dengan mengucap syukur, berarti Anda yakin, 

bahwa Bapa di sorga pasti menjawab dan mendengar apa 

yang Anda doakan. 

Setelah membaca renungan ini, lihat keadaan Anda, 

keluarga dan usaha Anda, lalu katakan doa di samping ini 

dengan hati yang tulus: 

TERIMA KASIH TUHAN 

Yohanes 11:1-44

Rabu, 04 Maret 2020

Markus 2:1-17; Kisah Para Rasul 

17:16-21; Mazmur 72; Imamat 

14:21-14:54

Ayat Bacaan Setahun

1 Tesalonika 5:18. 
“Mengucap syukurlah dalam segala 
hal, sebab itulah yang dikehendaki 
Allah di dalam Kristus Yesus bagi 
kamu.”

Ayat

"Terima kasih Tuhan Yesus untuk 
semuanya. Amin.”

Doa



Salah satu keistimewaan yang diciptakan Tuhan pada 

manusia dari sekian banyak keistimewaan lainnya ialah 

berkomunikasi. Dari awal umur manusia, pada saat lahir, 

yang pertama dilakukannya adalah menyatakan 

keberadaannya kepada lingkungan di sekelilingnya. 

Tanpa mengerti maksudnya secara akal budi karena 

seorang bayi memang belum mengerti apa-apa, dia 

berkomunikasi dengan menggunakan lidahnya, bila 

seorang bayi tidak dapat menangis pasti telah terjadi 

sesuatu yang buruk. Oleh karena itu komunikasi berada 

pada peranan yang paling penting dalam kehidupan 

manusia. Bila tidak dimengerti akan terjadi kesulitan, 

kesalah-pengertian yang dapat berakibat fatal. 

Contoh cara berbicara yang benar adalah berbicara 

harus sambil menatap lawan bicara, suara terdengar 

jelas, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, 

jangan menggunakan nada suara yang tinggi, dan buatlah 

pembicaraan yang mudah dimengerti.

Mari kita menggunakan lidah kita sebagai 

penghormatan terhadap Yesus, seperti yang Dia ajarkan:

Ÿ Kapan: tahu kapan waktunya berbicara 

(Pengkhotbah 3:7)

Ÿ Apa: memilih kata-kata yang tepat (Amsal 12:18)

Ÿ Cara: berbicara dengan ramah (Lukas 4:22)

Mari sebagai jemaat Tuhan beretikalah sesuai kaidah 

Alkitab.

ETIKA BERBICARA

Yakobus 3:1-10

Kamis, 05 Maret 2020

Matius 18:1-14; Kisah Para Rasul 

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

8-9

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 3:8. 
“Tetapi tidak seorangpun yang 
berkuasa menjinakkan lidah; ia 
adalah sesuatu yang buas, yang tak 
terkuasai, dan penuh racun yang 
mematikan.”

Ayat

“Roh Kudus, ajar dan mampukan 
kami untuk dapat berkata-kata 
dengan benar dan memuliakan Allah 
lewat perkataan kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Tiga masalah utama dalam rumah tangga adalah 

komunikasi, keuangan dan seks. Komunikasi menjadi yang 

paling penting karena jika komunikasi baik, maka masalah 

keuangan dan seks pun dapat diselesaikan dengan baik.

Sungguh indah jika sebuah keluarga hidup rukun, karena 

di dalam kerukunan ada pengurapan dan berkat mukjizat 

yang luar biasa. Kerukunan kuncinya ada pada komunikasi 

yang baik. Keluarga ibarat orchestra yang terdiri dari 

puluhan alat musik, puluhan orang yang berbeda, dan 

mengeluarkan suara yang berbeda, tetapi jika bersama-

sama mengikuti panduan dengan baik, maka akan 

menghasilkan suara yang indah. Di dalam relasi harus ada 

sikap hormat. Kita harus belajar menghargai perbedaan, 

dan berkomunikasi untuk mencari titik tengahnya. 

Komunikasi juga harus dilakukan secara disengaja, 

direncanakan dan terus menerus.

Untuk berkomunikasi dengan baik, maka kita juga harus 

peka dengan ego kita yang kadang tidak mau kalah. 

Sadarilah kalau setiap orang memiliki keterbatasan. Saat 

kita minta dimengerti, kita juga harus mau mengerti.  Minta 

hikmat Allah supaya kita tahu kapan berbicara dan 

bagaimana mengatakannya. Belajar untuk lebih terbuka, 

Jangan berandai-andai orang lain mengerti tanpa kita 

mengatakannya. Terbuka juga termasuk dalam hal 

mengajukan pertanyaan. Beri pertanyaan terbuka, seperti 

bagaimana menurut kamu? Dengan demikian komunikasi 

akan lebih mudah dan terbuka daripada menyodorkan 

pertanyaan tertutup yang hanya dapat dijawab dengan kata 

ya atau tidak.  Belajar menerima kalau pendapat orang lain 

yang berbeda.

Terakhir, belajarlah untuk berempati. Empati adalah 

proses seseorang individu larut dalam perasaan orang lain 

baik suka maupun duka, dan seolah-olah merasakan 

ataupun mengalami apa yang dirasakan atau dialami oleh 

orang tersebut. Belajar untuk memberi ruang kepada orang 

lain untuk berbeda dengan kita. 

KOMUNIKASI 

Mazmur 133

Jumat, 06 Maret 2020

Markus 3:1-19; Kisah Para Rasul 

17:28b-34; Mazmur 74; Imamat 16  

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 133:1. 
“Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, 
alangkah baiknya dan indahnya, 
apabila saudara-saudara diam 
bersama dengan rukun!”

Ayat

“Ajar kami ya Roh Kudus untuk 
memi l ik i  h ikmat  kapan dan 
bagaimana kami harus mengatakan 
sesuatu, sehingga kerukunan dapat 
tercipta. Amin.”

Doa



Ketika Anda mencoba untuk menyelesaikan konflik, 

Anda bisa saja menggunakan energi Anda untuk 

menyalahkan, atau sebaliknya, menggunakannya untuk 

memecahkan masalah. Anda tak akan punya cukup energi 

untuk melakukan keduanya. Sebab itu Anda harus bertanya 

pada diri Anda sendiri apa yang lebih penting, menyalahkan 

orang lain atau menyelesaikan konflik.

Dalam menghadapi konflik, sebenarnya kita bisa sama-

sama saling sepakat untuk tidak saling berdamai. Namun, 

kita tidak boleh menggunakan "senjata pemusnah masal" 

dalam menghadapi konflik. Contohnya dalam pernikahan, 

mengancam untuk bercerai atau kabur dari rumah. 

Sebaliknya, kita harus memutuskan meskipun seberapa pun 

marahnya, tetap jaga kata-kata kita, karena itu mampu 

menghancurkan hubungan kita.

Alkitab dengan amat spesifik menjelaskan tentang apa 

yang bisa berada di luar batas.  Kata-kata kotor, ancaman, 

menghina fisik, menyentuh SARA dan menghina orang tua 

itu bagaikan senjata pemusnah masal.

Alasan mengapa kita harus menyelesaikan konflik dan 

bukan menyalahkan orang lain, itu karena menyalahkan 

adalah bentuk dari penghakiman dan hanya Tuhan yang 

punya hak untuk menghakimi. Anda bukan hakim, Anda 

sebenarnya tak bisa mengetahui apa motif orang lain. 

Bahkan, Anda sama sekali tidak tahu apa motif Anda sendiri. 

Hanya Tuhan yang tahu. Biarkanlah Dia yang menjadi hakim, 

supaya Anda bisa fokus memperbaiki masalah Anda dan 

kembali membangun hubungan.

Fokuslah terhadap firman Tuhan dalam Kolose yang 

mengajarkan agar kita jangan marah satu sama lain, tetapi 

saling memaafkanlah. Jika orang lain melakukan kesalahan 

kepada kita, ampunilah mereka, sebab Tuhan juga telah 

mengampuni kita.

ANDA BUKAN HAKIM

Kolose 3:5-17.

Sabtu, 07 Maret 2020

Markus 3:20-35; Kisah Para Rasul 

18:1-8; Mazmur 75-76; Imamat 17-

18  

Ayat Bacaan Setahun

Kolose 3:8. 
“Tetapi sekarang, buanglah semuanya 
ini, yaitu marah, geram, kejahatan, 
fitnah dan kata-kata kotor yang 
keluar dari mulutmu.”

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
mentaati firman-Mu, sehingga aku 
mampu menghadapi konflik dengan 
benar. Amin.”

Doa

Ayat



Alkitab mengajarkan kita supaya sedapat-dapatnya 

berdiam diri mengenai keburukan atau kejahatan sesama 

kita. Janganlah keburukan itu kita obral dan kita obrolkan ke 

mana-mana. “Kasih menutupi segala sesuatu; tidak 

bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran 

(1 Kor. 13). Karena itu jangan percakapkan keburukan 

sesama dengan orang lain, apalagi kepada yang sama sekali 

tidak ada sangkut pautnya.

Jika kita mendengar tentang keburukan seseorang, 

tanyakanlah kepada orang yang menceritakan itu, apakah ia 

tahu dengan pasti tentang keburukan orang itu. Dan 

katakan kepada orang yang difitnah itu bahwa ia difitnah 

sehingga ia dapat membela diri atau setidak-tidaknya sudah 

diperingatkan dalam kasih (Mat 18:15).

Kadang kasih terhadap sesama itu mewajibkan kita 

untuk memperingatkan seseorang terhadap orang lain. 

Seperti yang dikatakan oleh Prof. Dr. J.H. Bavinck: 

“Hendaklah itu kaulakukan sedemikan rupa, hingga setiap 

kata yang kau ucapkan dapat kau pertangungjawabkan, juga 

walaupun seandainya tiap-tiap kata itu langsung ditujukan 

kepada orang yang bersangkutan.” Sedapat-dapatnya kita 

harus menjaga kehormatan dan nama baik sesama manusia 

serta membelanya.

Tuhan Yesus berkata dalam Kotbah di Bukit (Mat. 7:12): 

“Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang 

perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada 

mereka.” Ucapan Tuhan Yesus ini disebut “The Golden 

Rule” (kaidah emas). Kaidah ini harus dipraktekkan juga di 

dalam sikap terhadap nama sesama manusia. 

Perlakukanlah sesamamu seperti kamu ingin 

diperlakukan. Belalah kehormatan dan nama sesamamu. 

Jika orang memfitnah sesamamu, belalah dia. Jika orang 

menceritakan keburukan sesamamu, kemukakanlah 

kebaikan-kebaikannya.

THE GOLDEN RULE

Keluaran 20:1-17

Minggu, 08 Maret 2020

Markus 4:1-20; Kisah Para Rasul 18:9-

17; Mazmur 77:1-78:16; Imamat 19.  

Ayat Bacaan Setahun

Keluaran 20:16. 
“Jangan mengucapkan saksi dusta 
tentang sesamamu.”

Ayat

“Ajar kami ya Roh Kudus untuk tidak 
mengucapkan hal-hal buruk tentang 
sesama kami. Amin.”

Doa



Kita semua dipanggil untuk menerima hidup ini sebagai 

orang-orang Kristen. Tetapi menerima hidup sebagai orang 

Kristen mempunyai hubungan yang tak terputuskan dengan 

tujuan hidup itu. Siapa yang menerima hidup dari tangan 

Tuhan Yesus, ia pun dipanggil untuk menerima pula tujuan 

hidup itu. Hidup ini tak mempunyai tujuan selain dari 

memuliakan Allah dan berbakti kepada sesama manusia.

Apa saja konsekuensi kita sebagai orang Kristen 

terhadap tujuan hidup itu?

Ÿ Menerima dan menghargai diri sendiri, fungsi dan 

kekuatan jiwa diberikan Tuhan, bersyukurlah!

Ÿ Memelihara kesehatan, rohani dan jasmani. 

Kesehatan adalah kekuatan untuk hidup. Ketika kita 

sehat kita bisa melayani dan jadi berkat untuk orang 

lain.

Ÿ Melawan penyakit. Yesus banyak membuat tanda-

tanda ajaib untuk memberi kesembuhan. Kita pun 

dipakai Tuhan untuk hal ini.

Ÿ Menerima kebahagiaan dan kegembiraan hidup. 

Yesus datang untuk memberi hidup dan dalam 

kelimpahan (Yoh. 10:10).

Ÿ Menerima hidup dengan segala kemungkinannya. 

Kembangkan bakat yang Tuhan beri

Mari kita lakukan apa yang Yesus ajarkan, menerima dan 

menghargai sesama manusia apalagi terhadap saudara 

seiman.

MENGHARGAI 
SESAMA

Galatia 6:1-10

Senin, 09 Maret 2020

Markus 4:21-29; Kisah Para Rasul 

18:18-23; Mazmur 78:17-72; 

Imamat 20. 

Ayat Bacaan Setahun

Galatia 6:10. 
“Karena itu, selama masih ada 
kesempatan bagi kita, marilah kita 
berbuat baik kepada semua orang, 
tetapi terutama kepada kawan-
kawan kita seiman.”

Ayat

“Ajar kami Tuhan untuk menerima 
dan menghargai sesama kami karena 
kami dipanggil untuk memuliakan-
Mu dan menjadi berkat bagi sesama 
kami.”

Doa



Banyak konflik suami istri bukan disebabkan oleh faktor 

keduanya atau perselingkuhan salah satu pihak, tetapi justru 

karena orang-orang di dekat mereka yang terlalu ikut 

campur dan mengganggu. 

Seorang sahabat pernah mengeluhkan, bahwa ia sangat 

kecewa kepada pasangannya yang terlalu banyak memberi 

uang kepada keluarganya tanpa ijinnya. Mertua dan ipar 

yang bebas membuka kulkas, lemari makan bahkan 

mengutak atik isi kamar adalah mimpi buruk bagi para istri. 

Seorang Istri yang banyak menuntut dan keluarganya yang 

merepotkan atau tidak menghargainya sebagai kepala 

keluarga juga merupakan momok bagi seorang suami. 

Kakek nenek yang terlalu ikut campur dalam pola 

pengasuhan cucu mereka juga dapat menjadi sumber 

konflik bagi pasangan muda.

Sayangnya dalam budaya Indonesia, kita kerap lupa 

bahwa ada batasan privacy yang harus kita jaga. Usil menjadi 

penyakit yang dianggap wajar dan tidak perlu diobati. 

Padahal, dalam jangka waktu panjang dapat sangat 

mematikan. 

Kadangkala cara paling mudah untuk menunjukkan kasih 

kita kepada anak, menantu atau cucu kita adalah dengan 

tidak membiarkan mereka yang kita kasihi terluka karena 

perbuatan kita. Hormati ruang pribadi mereka, berhenti 

ikut campur jika tidak diminta dan jangan usil. 

Sebelum mengatakan dan melakukan sesuatu, tanyakan 

pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini: “Apakah ini 

pantas secara etika untuk saya lakukan.” “Apakah ini area di 

mana saya boleh berkomentar atau masuki? “Bahagiakah 

saya, kalau anak saya bertengkar dengan pasangannya 

karena saya?”

Mari mengasihi dengan cara memprioritaskan 

kebahagiaan orang yang kita kasihi di atas kebahagiaan dan 

kepentingan kita. Tuhan Yesus memberkati.

BATASAN YANG HARUS 
DIJAGA

Matius 19:1-6

Selasa, 10 Maret 2020

Markus 4:30-41; Kisah Para Rasul 

18:24-28; Mazmur 79-80; Imamat 21.

Ayat Bacaan Setahun

Matius 19:5. 
“Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki 
akan meninggalkan ayah dan ibunya 
dan bersatu dengan isterinya, 
sehingga keduanya itu menjadi satu 
daging.”

Ayat

“Tuhan Yesus, ajar kami untuk 
mengasihi seperti Engkau mengasihi 
kami, yaitu dengan memberikan 
nyawa-Mu demi kebahagiaan kami. 
Amin.”

Doa



Apakah salah satu tujuan hidup Anda adalah menjadi 

orang yang bijak? Kenalilah Tuhan, dan Anda akan menjadi 

lebih bijak dalam membangun hubungan, mengelola uang, 

menangani konflik, mengatasi masalah, dan menghadapi 

berbagai tantangan lain dalam kehidupan.

Orang yang bijak akan tetap rendah hati. Kerendahan 

hati dan hati yang mau diajar saling berjalan beriringan. 

Sebab itu, jadilah rendah hati atau Anda akan tersandung.

Kerendahan hati mengajarkan, bahwa Anda bisa belajar 

dari siapa pun. Tentu saja Anda tidak akan bisa tahu tentang 

segala hal yang ada di alam semesta ini. Tidak ada seorang 

pun yang bisa. Itulah mengapa kita harus tetap punya hati 

yang mau diajar, rendah hati, dan menjadi murid Kristus 

sepanjang hidup kita.

Kerendahan hati dimulai semudah menyadari bahwa 

Anda bukanlah Tuhan. Seringkali kita ingin mengatur 

segalanya dalam hidup ini. Segala keinginan ingin terpenuhi. 

Semuanya harus terjadi sesuai keinginan Anda dan itu yang 

benar menurut Anda.  Anda bukan Tuhan. Anda tidak tahu 

yang terbaik bahkan untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda 

menyadari, bahwa Anda sudah berusaha untuk menjadi 

Tuhan dan berhenti mengatur ini itu sesuai keinginan Anda, 

kemudian Anda menyadari bahwa hidup ini bersinggungan 

dengan orang lain dan banyak kepentingan, maka Anda 

akan menjadi bijak.  

Itulah kerendahan hati.  Anda mau belajar mengenal 

siapa yang berkuasa atas hidup Anda, yaitu Tuhan. Mulai 

menghargai keberadaan orang lain. Menyadari Anda 

bukanlah Tuhan yang mampu menguasai segalanya. Selama 

seseorang belum menyadari, bahwa ia bukanlah Tuhan, 

maka ia bukanlah orang yang rendah hati.

SADARI ANDA 
BUKAN TUHAN

Yakobus 4:1-9 

Rabu, 11 Maret 2020

Markus 5:1-20; Kisah Para Rasul 

19:1-12; Mazmur 81-82; Imamat 

22.

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 15:33. 
“Takut akan TUHAN adalah didikan 
yang mendatangkan hikmat, dan 
kerendahan hat i  mendahulu i  
kehormatan.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus. Ampuni 
aku kalau aku tanpa sadar berusaha 
menjadi Tuhan, dengan mengatur 
segala hal sesuai keinginanku. Ajar 
a k u  m e n g e n a l  E n g k a u  d a n  
menghargai orang lain. Amin.”

Doa



Hati-hati dengan harga diri Anda. Ia bisa merampas kasih 

dan kebahagiaan hidup Anda yang sejati. Itu pulalah yang 

d i a l am i  o l eh  Ka i n ,  ke t i k a  Ka i n  dan  Habe l  

mempersembahkan korban bakaran. Memang tidak 

diindikasikan, bahwa Kain membawa hasil sulung dari apa 

yang diusahakannya, tapi dikatakan dalam firman Tuhan 

bahwa Habel membawa korban terbaik, hasil pertama dari 

apa yang dikerjakannya, maka Allah menganggap baik apa 

yang diberikan Habel, tidak demikian dengan korban 

persembahan Kain sebab korban persembahannya tidak 

diterima oleh Tuhan. Penolakan itu sakit.

Kain tak mampu menahan emosi dan kebenciannya. 

Harga dirinya terlalu tinggi untuk membiarkan seorang 

Habel hidup. Akhirnya Kain tega membunuh Habel, 

pembunuhan pertama terjadi dalam sejarah manusia.

Kain tak bisa lari dari kenyataan. Kini, pakaian Kain 

dilumuri dengan harga diri yang membuatnya miskin. Kain 

harus terusir dari tempat tinggalnya serta menjadi pelarian 

dan pengembara di bumi. Satu dosa dalam diri seseorang 

dapat melahirkan dosa lain dalam diri orang tersebut. Dosa 

dapat berefek bola salju, semakin menggelinding semakin 

dahsyat kerusakan yang dihasilkan.

MENGONTROL EMOSI

Kejadian 4:1-16

Kamis, 12 Maret 2020

Markus 5:21-43; Kisah Para Rasul 

19:13-20; Mazmur 83-84; Imamat 

23:1-22.

Ayat Bacaan Setahun

Roma 12:2. 
“Janganlah kamu menjadi serupa 
dengan dunia ini, tetapi berubahlah 
oleh pembaharuan budimu, sehingga 
kamu dapat membedakan manakah 
kehendak Allah: apa yang baik, yang 
berkenan kepada Allah dan yang 
sempurna.”

Ayat

“Ajarilah aku mengontrol emosiku dan 
selalu hidup di dalam-Mu. Amin.”

Doa



Bicara tentang harta yang terpendam bisa menunjukkan 

tentang potensi, atau kekuatan yang terpendam dalam diri 

seseorang. Sadar atau tidak sadar, setiap orang sebenarnya 

memiliki potensi. Namun tidak semua mengetahuinya dan 

berusaha mengeluarkan potensi tersebut. Pada saat Anda 

memegang sebuah benih, sebenarnya Anda sedang 

memegang pohon bahkan buah-buah yang akan dihasilkan 

benih tersebut. Demikianlah juga potensi yang ada dalam 

diri seseorang.  

Yang jadi masalah, di mana benih itu akan ditanam sangat 

menentukan masa depannya. Mazmur 92:14-15 

membuktikan, bahwa tempat atau komunitas yang benar 

untuk bertumbuh dan berbuah adalah tertanam di bait 

TUHAN atau sekarang disebut gereja. Gereja bukan hanya 

sekedar tempat rutinitas kegiatan setiap hari Minggu. Tetapi 

gereja harus menjadi tempat di mana kita berkomitmen, 

tertanam, dan berjemaat dengan setia. Tempat kita 

memberi kehidupan dan bahkan menghasilkan buah. 

Orang yang tertanam di bait TUHAN adalah orang yang 

berkomitmen di bait TUHAN, orang yang tidak mudah 

berpindah-pindah sekalipun terjadi persoalan, beda 

pendapat, atau konflik. Jemaat yang tertanam berbeda 

dengan sekedar berkunjung. Orang yang tertanam akan 

mencari solusi penyelesaian masalah. Orang yang tertanam 

akan membiarkan karakternya terbentuk (Amsal 27:17).

Ada sebuah pepatah berkata: ”Problem needs to be solved 

but tension needs to be managed.” Masalah membutuhkan 

penyelesaian sedangkan ketegangan membutuhkan 

pengaturan. Seperti senar pada sebuah gitar, setelah diatur 

ketegangan masing-masing senarnya, maka akan 

menghasilkan suara yang harmoni. Hal ini menunjukkan 

perbedaan ketegangan antara satu senar dengan senar lain 

bukan sebuah masalah yang harus diselesaikan, tetapi butuh 

diatur dengan baik agar menghasilkan suara yang harmoni.  

PENGENDALIAN 
EMOSI

Mazmur 92

Jumat, 13 Maret 2020

Markus 6:1-13; Kisah Para Rasul 

19:21-32; Mazmur 85-87; Imamat 

23:23-44.

Ayat Bacaan Setahun

2 Korintus 4:7. 
“Tetapi harta ini kami punyai dalam 
bejana tanah liat, supaya nyata, 
bahwa kekuatan yang melimpah-
limpah itu berasal dari Allah, bukan 
dari diri kami.” 

Ayat

“Kami mau tertanam di bait-Mu agar 
kami dapat berbuah bagi kemuliaan-
Mu, ya Allah. Amin.”

Doa



Pengampunan dan pemulihan hubungan adalah dua hal 

yang berbeda. Salah satunya adalah apa yang harus Anda 

lakukan sebagai seorang pelanggar. Mengucapkan "Maaf" 

tidaklah cukup. Zakheus mengajarkan tiga hal penting 

untuk memulihkan hubungan. Inilah yang harus dilakukan 

para pelanggar: 

1. Memulihkan hubungan membutuhkan pertobatan. 

Zakheus tidak hanya bersukacita karena Tuhan Yesus 

menerimanya sebagai tanda dimaafkan. Penyesalannya 

ditunjukkan dengan memberikan setengah hartanya bagi 

orang miskin. Bukan hanya sekedar berkata, "Maaf," 

melainkan, mengakui kesalahan dan benar-benar menyesal.

2. Memulihkan hubungan membutuhkan pengorbanan. 

Zakheus berani mengembalikan empat kali lipat dari apa 

yang diperasnya. Terkadang Anda harus melakukan 

semacam pengorbanan fisik atau materi. Bahkan saat Anda 

diampuni, itu bukan berarti Anda terbebas dari pelanggaran 

Anda. Anda masih harus mengganti rugi kepada masyarakat 

atau seseorang atas kerusakan yang disebabkan oleh 

tindakan Anda.

3. Memulihkan hubungan membutuhkan waktu yang 

lama untuk membangun kembali kepercayaan. Zakheus 

melihat semua orang yang bersungut-sungut, "Ia 

menumpang di rumah orang berdosa." Zakheus tidak 

marah. Pengampunan dibangun di atas anugerah, 

sedangkan kepercayaan harus dibangun kembali dalam 

jangka waktu tertentu.

Sebagian besar orang dalam budaya kita tidak mengerti 

bedanya antara pengampunan dan membangun kembali 

kepercayaan dalam sebuah hubungan. Misalnya seorang 

berbuat kesalahan, ada orang yang berkata, “Kita semua 

tidak sempurna. Kita hanya perlu mengampuninya dan 

terus berjalan.”

Itu salah! Kredibilitas adalah apa yang harus dimiliki 

seseorang untuk melanjutkan hidupnya. Orang itu harus 

meraih kepercayaan kembali. Jika Anda hilang kepercayaan, 

Anda telah kehilangan hak Anda untuk bebas berkarya. 

Anda harus membangun kembali kepercayaan orang lain, 

dan itu tidak akan terjadi dengan instan.

LEBIH DARI 
SEKEDAR “MAAF”

Lukas 19:1-10

Sabtu, 14 Maret 2020

Markus 6:14-29; Kisah Para Rasul 

19:33-40; Mazmur 88; Imamat 24.

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 19:8. 
“Tetapi Zakheus berdiri dan berkata 
kepada Tuhan: "Tuhan, setengah dari 
milikku akan kuberikan kepada orang 
miskin dan sekiranya ada sesuatu 
yang kuperas dari seseorang akan 
kukembalikan empat kali lipat.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
membayar kerugian atas segala 
kesalahanku. Terima kasih atas 
pengampunan-Mu. Amin.”

Doa



Terlalu sering terjadi, bahwa masalah yang dialami 

seseorang karena kebodohan yang dilakukannya. 

Kebodohan seseorang tidak selalu akibat tidak memiliki 

pendidikan tinggi, tetapi lebih karena orang tersebut tidak 

memiliki hikmat. Hikmat adalah kemampuan untuk 

menimbang dan membedakan. Kadangkala kita berkonflik 

karena ketidakmampuan untuk menimbang, memutuskan 

atau membedakan. Seharusnya menjauhi, kita malah 

mendekati. Seharusnya menutup pintu, kita malah 

membukanya. Seharusnya kita memperhatikan, malah 

mengacuhkan.  

Ayat mas hari ini mengajarkan, perolehlah hikmat. Dan 

ayat lain mengatakan permulaan hikmat adalah takut akan 

Tuhan. Hikmat di sini berhubungan hikmat dari Tuhan bukan 

yang lebih berurusan dengan pikiran atau pengetahuan yang 

diperoleh karena pendidikan sekuler. Hikmat Tuhan 

dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah: Nilai-

nilai hidup yang kita pegang. Jika kita memiliki prinsip hidup 

yang kuat tentang takut akan Tuhan, maka kita tidak akan 

masuk dalam kesulitan yang diakibatkan korupsi, dusta, 

penipuan, dll.  

Hal lain yang mempengaruhi adalah pengertian tentang 

tujuan hidup. Seseorang yang memiliki tujuan hidup yang 

benar dan mengerti tentang tujuan hidupnya, maka ia tidak 

akan mudah terpengaruh dengan ajakan, bujukan atau arus 

disekitarnya. Yang terakhir adalah, mengerti identitas diri. 

Dengan kita memahami dan mengerti siapa diri kita, maka 

kita tidak akan salah jalan. Orang seperti ini akan memiliki 

kekuatan pribadi. Ia akan bisa memilah mana yang menjadi 

talenta dan kekuatannya. Ia tidak akan sembarangan 

menerima tawaran kerja di tempat yang bukan bidang atau 

keahliannya. 

2 Timotius 3:16-17, Segala tulisan yang diilhamkan Allah 

memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan 

kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk 

mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan tidak 

hanya menyatakan kesalahan tetapi juga mendidik orang 

dalam kebenaran, yakni memberi hikmat.

PEROLEHLAH HIKMAT

2 Timotius 3:1-17

Minggu, 15 Maret 2020

Markus 16:1-12; Kisah Para Rasul 

20:1-6; Mazmur 89; Imamat 25:1-

34.

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 4:5. 
“Perolehlah hikmat, perolehlah 
pengertian, jangan lupa, dan jangan 
meny impang  da r i  pe rkataan  
mulutku.”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau hidup takut 
akan Tuhan dan mengejar pengenalan 
akan firman-Mu dengan benar agar 
kami berhikmat. Amin.”

Doa



Firman Tuhan hari ini mengingatkan untuk jangan hidup 

lagi sama, artinya kita harus hidup berbeda dengan cara 

hidup orang dunia. Sebagai anak terang kita harus memiliki 

cara merespon berbeda dengan orang dunia. Jika mereka 

pesimis karena situasi ekonomi, kita harus optimis. Jika 

mereka berbohong kita harus berkata benar. Jika mereka 

bengis, kita harus berlaku ramah. Jika menaruh dendam, 

kita harus memberi maaf.

Situasi tidak bisa kita atur, tetapi bagaimana kita 

meresponi sesuatu ada di dalam kendali kita.  Respon yang 

baik menghasilkan hidup yang baik. Dan cara kita merespon 

sangat tergantung dengan cara kita berpikir.

Roma 12:2, “Janganlah kamu menjadi serupa dengan 

dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, 

sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak 

Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang 

sempurna.”

Bagaimana agar pola pikir kita bisa baik dan benar 

sehingga kita bisa merespon segala sesuatu dengan benar? 

Efesus 2:13, darah Kristus menyebabkan kita mengalami 

perubahan dari jauh menjadi dekat. Akibatnya, kita menjadi 

tahu jalan pikiran Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus setia 

membaca Alkitab. Firman Tuhan mengubah perspektif pola 

pikir kita saat melihat sebuah masalah. Perspektif kita 

menjadi lebih tinggi, sehingga menghasilkan iman dan 

selaras dengan pola pikir Tuhan. Melalui perspektif firman 

Tuhan, di tengah masalah kita masih bisa melihat peluang. Ini 

yang membedakan anak-anak Tuhan dengan anak dunia. 

Sehingga orang dunia bisa melihat Yesus dalam hidup kita. 

Tuhan ingin kita merespon setiap hal yang kita butuhkan 

dengan perspektif iman, bahwa Tuhan memelihara kita 

dengan menyediakan setiap kebutuhan kita.

RESPON YANG BENAR

Efesus 4:17-32

Senin, 16 Maret 2020

Markus 6:45-56; Kisah Para Rasul 

20:7-12; Mazmur 90; Imamat 

25:35-26:13.

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 4:17. “Sebab itu kukatakan 
dan kutegaskan ini kepadamu di 
dalam Tuhan: Jangan hidup lagi sama 
seperti orang-orang yang tidak 
mengenal Allah dengan pikirannya 
yang sia-sia.”

Ayat

“Terima kasih untuk firman-Mu yang 
memberi kami perspektif iman dan 
selaras dengan pikiran-Mu, ya Allah. 
Amin.”

Doa



Jika ingin mengalami perubahan dalam hidup agar lebih 

baik, maka Anda perlu mengubah pola pikir Anda.  Firman 

Tuhan hari ini menuntun kita untuk mengubah cara kita 

berpikir.

 "Janganlah kamu menjadi serupa…" 

Seberapa sering kita membiarkan orang lain 

membentuk pola pikir kita? Tuhan tidak ingin Anda menjadi 

seperti orang lain; Dia ingin Anda menjadi orang yang 

seturut dengan kehendak-Nya. Maka, janganlah meniru, 

janganlah mencocokkan diri, janganlah mencoba menjadi 

seperti orang lain. 

". . . dengan dunia ini." 

Pola dunia di sini artinya adalah teladan dari segala 

sesuatu yang telah Anda pelajari dalam kehidupan. Jika Anda 

ingin berubah, Anda harus mengubah pola hidup yang Anda 

ikuti dalam hidup Anda. Anda harus mengganti pola lama 

yang tak sehat itu dengan pola baru yang meneladani 

kehidupan Kristus.

"…berubahlah oleh pembaharuan budimu."   

Tuhan ingin mengubah Anda menjadi orang yang benar-

benar baru dengan cara memperbarui pikiran Anda. 

Bagaimana bisa? Bacaan Alkitab hari ini mengatakan agar 

kita menolak beberapa hal dan harus melakukan beberapa 

hal. Pikir dan pilahlah sebelum bertindak. Ini ibarat 

mencoba pakaian di ‘department store’. Sebelum kita bisa 

mencoba pakaian baru, kita harus menanggalkan pakaian 

lama kita. 

Kita harus melepaskan sikap lama, pola pikir lama, yang 

pernah melekat pada diri kita, sehingga dapat mengenakan 

pakaian baru yang dianugerahkan Tuhan untuk kita. 

LEBIH BAIK  

Efesus 4:22-24

Selasa, 17 Maret 2020

Markus 7:1-23; Kisah Para Rasul 

20:13-16; Mazmur 91; Imamat 

26:14-46.

Ayat Bacaan Setahun

Roma 12:2. 
“Janganlah kamu menjadi serupa 
dengan dunia ini, tetapi berubahlah 
oleh pembaharuan budimu, sehingga 
kamu dapat membedakan manakah 
kehendak Allah: apa yang baik, yang 
berkenan kepada Allah dan yang 
sempurna.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 

melepaskan cara hidup yang lama dan 

menggantinya sesuai firman Tuhan. 

Amin.”

Doa



Orang Kristen di dunia ini akan menghadapi dilema yang 

sulit, yaitu ikut arus atau melawan arus? Bila tidak ikut arus, 

maka konsekuensinya secara langsung dikucilkan. Itulah 

sebabnya banyak Kristen yang akhirnya ikut arus. Suatu 

sikap yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara iman 

Kristen. Seharusnya Kristen tetap melawan arus dan tetap 

berusaha untuk menggarami lingkungannya. 

Obaja hidup di masyarakat yang raja dan rakyatnya 

menyembah berhala. Tidak hanya itu, para nabi Allah 

dibunuh oleh Izebel, sang permaisuri. Ahab sendiri hanya 

mementingkan kekuatan militernya yang tampak dari 

tindakannya mencari rumput bagi kuda dan bagal. Bahkan 

dalam situasi kelaparan yang demikian parah, Ahab tidak 

merasa perlu mencari Allah. Dengan kata lain mata rohani 

Ahab sudah menjadi buta. Bencana alam yang begitu hebat 

tidak menyadarkannya. 

Berbeda dengan Obaja yang tetap takut akan Tuhan dan 

tidak ikut menyembah berhala. Ia tidak hanya 

menyelamatkan 100 nabi dari pembunuhan tetapi juga 

menyembunyikan dan memberi mereka makan dan minum 

setiap hari. Itu merupakan suatu tindakan yang berbahaya. 

Obaja adalah seorang yang berani melawan arus dan ia pun 

berhasil dalam kariernya dengan menjadi kepala istana. 

Orang seperti Obaja inilah yang dipakai Allah sebagai alat-

Nya. Tidak hanya sebagai penyelamat 100 nabi, tetapi juga 

sebagai perantara antara Elia dan Ahab. Coba bayangkan, 

jika tidak ada orang seperti Obaja, bagaimana Elia dapat 

meminta Ahab untuk menemuinya. Seandainya Elia 

langsung ke istana, ia pasti dibunuh oleh Izebel. 

Negara kita memerlukan "Obaja-obaja" yang 

mempunyai kemampuan intelektual, beriman teguh, dan 

berani melawan arus. Orang-orang yang demikian 

diperlukan agar bangsa kita mempunyai kesempatan untuk 

bertobat kepada Allah. 

LAWAN ARUS

1 Raja-raja 18:1-15

Rabu, 18 Maret 2020

Markus 7:24-37; Kisah Para Rasul 

20:17-27; Mazmur 92-93; Imamat 

27.

Ayat Bacaan Setahun

1 Raja-raja 18:3. “Sebab itu Ahab 
telah memanggil Obaja yang menjadi 
kepala istana. Obaja itu seorang yang 
sungguh-sungguh takut akan 
TUHAN.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus. Aku mau 
hidup benar sekalipun harus melawan 
arus. Amin.”

Doa



Tidak ada seorangpun di dunia ini yang sempurna. 

Sungguh konyol jika kita menganggap diri kita tidak 

berdosa. Alkitab menyebutnya menipu diri sendiri. Untuk 

menghindari dosa, tentu saja tidak mudah, karena kita 

sudah jatuh dalam kuasa dosa. 

Kita sering salah mengartikan identitas kita dengan 

penyangkalan diri kita. Biasanya kita beranggapan, bahwa 

tindakan atau kebiasaan buruk kita itu adalah sifat alami kita. 

Kita mengangap itu sudah tidak bisa diubah lagi, walau 

sebenarnya itu hanya menipu diri kita sendiri. Misalnya, 

seseorang yang mudah melampiaskan kekesalan dengan 

marah-marah, mungkin akan beralasan, “Memang beginilah 

saya apa adanya.” 

Apa pun yang mendatangkan hasil atau buah akan kita 

ulangi lagi dan lagi. Mekanisme penyangkalan diri mungkin 

menutupi rasa sakit dan rasa takut kita, memberi dalih atas 

kegagalan kita, atau mengompensasi rasa bersalah kita. Itu 

mungkin bekerja hanya untuk sesaat atau untuk jangka 

pendek, Tetapi untuk jangka panjang, pola-pola kebiasaan 

ini akan menghancurkan hubungan kita dengan orang lain. 

Begitu kita mulai mencoba mengubah sesuatu dalam 

hidup kita, Setan akan mulai berkata, “Kau pikir siapa 

dirimu? Kau tidak akan pernah bisa berubah. Kau belum bisa 

mengubah kebiasaan burukmu di masa lalu. Apa 

menurutmu sekarang kau masih bisa berubah? Usahamu itu 

sia-sia saja. Kau tidak akan bisa berubah.” Pikiran-pikiran 

dan ketakutan itu ditanamkan ke dalam pikiran kita oleh 

Iblis. 

Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengubah pola-

pola yang sudah mendarah daging ini?

Alkitab mengajarkan kita untuk membuang jauh pola-

pola ini dan membiarkan Roh Kudus memperbaharui cara 

kita bertindak. 

TABIAT DOSA

Efesus 4: 21-24

Kamis, 19 Maret 2020

Markus 8:1-21; Kisah Para Rasul 

20:28-38; Mazmur 94; Bilangan 1.

Ayat Bacaan Setahun

1 Yohanes 1:8. 
“Jika kita berkata, bahwa kita tidak 
berdosa, maka kita menipu diri kita 
sendiri dan kebenaran tidak ada di 
dalam kita.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 

kasih untuk Roh Kudus yang 

memampukan hidup benar. Amin.”

Doa



Banyak orang ketika memasuki tahun yang baru 

membuat daftar resolusi atau target yang ingin mereka 

capai. Tidak ada salahnya untuk membuat daftar resolusi, 

tetapi juga buatlah daftar kebiasaan yang perlu ditinggalkan 

agar sepanjang tahun yang baru ini hidup dapat menjadi 

lebih baik lagi, antara lain:

1. Menunda. Bukannya memprioritaskan pekerjaan 

penting, malah mengerjakan hal lain atau bahkan bermalas-

malasan. Hal-hal yang dilakukan di menit-menit terakhir 

biasanya tidak bisa maksimal karena minimnya persiapan. 

2. Gaya hidup tidak sehat. Ambillah komitmen untuk 

memperbaiki gaya hidup ke arah yang lebih sehat. 

Merokok, junkfood dan kurang berolahraga patut Anda 

tinggalkan.

3. Menghabiskan terlalu banyak waktu dengan gadget, 

memiliki banyak efek negatip seperti kurang tidur karena 

waktu yang seharusnya dipakai untuk berisitirahat malah 

digunakan untuk bermain gadget, terserang kecemasan jika 

tidak dapat mengakses gadget, dan bahkan rentan 

mengidap berbagai penyakit kejiwaan yang merupakan 

akibat dari maraknya penggunaan gadget dan media sosial.

4. Tidak peduli terhadap lingkungan. Lingkungan hidup 

mendapat perhatian serius sepanjang 2019, seperti sampah 

p las t ik  d i  l autan  yang  te lah  mencapa i  t i t ik  

mengkhawatirkan, pemanasan global karena polusi yang 

terus meningkat, penggundulan hutan demi kepentingan 

industri, dan masih banyak lagi.  Ada baiknya jika di tahun 

yang baru ini Anda mulai memupuk rasa peduli dan mulai 

peka terhadap lingkungan. Lakukan langkah kecil untuk 

membantu menjaga kelestarian lingkungan sekitar agar 

bumi bisa terus menjadi tempat yang layak bagi generasi 

selanjutnya. 

Mari kita mengubah kebiasaan-kebiasaan negatif 

tersebut sehingga mendatangkan kebaikan untuk kita 

maupun lingkungan kita. 

STOP KEBIASAAN 
BURUK

Efesus 2:1-10

Jumat, 20 Maret 2020

Markus 8:22-9:1; Kisah Para Rasul 

21:1-6; Mazmur 95-96; Bilangan 2.

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 2:10. 
“Karena kita ini buatan Allah, 
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk 
melakukan pekerjaan baik, yang 
dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia 
mau, supaya kita hidup di dalamnya.”

Ayat

“ Tu h a n  Ye s u s ,  k a m i  m a u  
berkomitmen untuk meninggalkan 
k e b i a s a a n  b u r u k  k a m i  d a n  
menggantinya dengan kebiasaan baru 
yang baik. Amin.”

Doa



Setiap hari kita pasti diperhadapkan pada pilihan untuk 

memutuskan sesuatu, baik itu hal sepele atau masalah yang 

serius. Ketika diperhadapkan untuk mengambil keputusan, 

dan Anda merasa bingung, kemungkinan besar Anda terlalu 

sibuk memikirkan diri sendiri dan tidak mendengarkan 

suara Tuhan. Jadi, bila saat ini Anda merasa bingung, berarti 

bukan suara Tuhan yang tengah berbicara bagi Anda saat ini. 

Allah tidak mau jika anak-anak-Nya merasa tertekan 

atau bingung ketika harus melakukan sesuatu. Allah ingin 

kita paham apa yang harus dikerjakan dan kemudian 

merespon perintah Allah dengan ketaatan. 

Satu-satunya keadaan yang akan membuat kita tertekan 

yaitu ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan 

sesuatu, tetapi kita terus berkata “tidak.” Tekanan itu akan 

terus-menerus bertambah. Namun sebaliknya, selalu ada 

damai sejahtera ketika kita menjawab “ya” atas apa yang 

Allah perintahkan kepada kita. 

Setan ingin kita menuruti kehendak hati kita, tetapi Allah 

ingin menggerakkan kita dengan kasih. Setan ingin 

mengambil keuntungan dari kekuatiran kita dan 

menggunakannya untuk menyetir hidup kita. Namun, Allah 

ingin menarik kita dekat kepada-Nya di dalam damai 

sejahtera. 

Apabila Anda melakukan sesuatu tetapi Anda semakin 

cemas karena hal itu, maka Anda perlu mendengarkan 

firman Tuhan. Ada yang tidak beres. Satu hal yang harus 

Anda lakukan adalah taat. Ketaatan kepada firman Tuhan 

akan membawa damai sejahtera. 

Allah menghendaki agar kita tidak kuatir. Allah 

menginginkan kita menyatakan keinginan kita kepada Allah 

dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Ketika bimbang dalam mengambil keputusan 

pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua 

yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang 

sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut 

dipuji.

TAAT

Filipi 4:6-7

Sabtu, 21 Maret 2020

Markus 9:2-29; Kisah Para Rasul 

21:7-14; Mazmur 97-98; Bilangan 3.

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 14:33. 
“Sebab Allah tidak menghendaki 
kekacauan, tetapi damai sejahtera.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 

taat kepada-Mu, agar aku mampu 

mengambil keputusan yang tepat. 

Amin.”

Doa



Banyak umat Allah sekarang yang mengira mereka 

hanya perlu beriman, bahwa mereka akan selamat, tanpa 

harus hidup dalam kekudusan dan ketaatan terhadap firman 

Allah. Orang Kristen harus memaparkan kebenaran. 

Namun, pemaparan kebenaran tanpa kekudusan adalah 

penghujatan dan pelecehan kepada Allah yang Maha Kudus, 

demikian yang terjadi ketika Yeremia menyampaikan ayat di 

atas,  karena bangsa Israel pada saat itu hidup bagai 2 sisi 

mata uang yang tak terpisahkan. Sisi pertama adalah hidup 

beribadah kepada Allah dengan datang ke bait-Nya. Sisi 

kedua adalah hidup melakukan ketidakadilan, penindasan, 

penyalahgunaan kekuasaan, perzinahan, dan penyembahan 

berhala

Allah menentang itu semua. Allah menuntut kekudusan 

hidup bukan sekadar hidup beragama. Kekristenan tanpa 

kekudusan adalah sia-sia. Kekristenan yang demikian hanya 

akan mendatangkan penghukuman Allah. Oleh sebab itu 

nabi Yeremia menyerukan, mereka harus bertobat dari 

pola kehidupan yang kacau dan amburadul. Iman yang 

demikian adalah iman yang sedang menipu diri, yang akan 

membawa diri pada penghakiman Allah. 

Iman yang sejati adalah iman yang percaya dan taat 

kepada keseluruhan firman Allah, termasuk firman yang 

berisi tentang peringatan akan hukuman Allah.

INTEGRITAS ANAK 
TUHAN

Yeremia 7:1-11.

Minggu, 22 Maret 2020

Markus 9:30-50; Kisah Para Rasul 

21:15-26; Mazmur 99-101; Bilangan 

4.

Ayat Bacaan Setahun

Yeremia 7:3. 
“Beginilah firman TUHAN semesta 
alam, Allah Israel: Perbaikilah tingkah 
langkahmu dan perbuatanmu, maka 
Aku mau diam bersama-sama kamu 
di tempat ini.”

Ayat

“Tuhan Yesus ampunilah kami, 
ajarilah kami selalu hidup di dalam 
kekudusan-Mu. Amin.”

Doa



Dalam menghadapi kehidupan, kita membutuhkan 

orang yang mau mengatakan hal yang sebenarnya kepada 

kita di dalam kasih. Ada beberapa hal dalam hidup ini yang 

tidak akan pernah bisa kita ubah tanpa bantuan orang lain.

Kita mungkin sangat malu dengan masalah tidak mau 

membicarakannya dengan siapa pun.  Seandainya kita bisa 

mengubah hidup kita sendiri, kita pasti sudah 

melakukannya dari dulu, bukan? Tapi pada kenyataannya 

kita tidak bisa! Berhentilah berbohong pada diri kita sendiri. 

Kita butuh orang lain untuk membantu kita. Kita perlu 

membuka diri terhadap seseorang.

Sebagai orang percaya, maka kita adalah anggota Tubuh 

Kristus. Kita adalah milik orang percaya lainnya. Kita tidak 

diciptakan untuk menjalani kehidupan Kristen sendirian. 

Kita tak akan bisa melakukannya. Jika kita serius ingin 

mengubah kekurangan yang paling buruk dan yang paling 

gelap dalam hidup kita, maka kita harus mengatasi rasa 

takut untuk menjadi jujur. Kita membuang banyak energi 

untuk menutupi dosa, luka, kepahitan, dan cacat cela kita. 

Bila kita menghabiskan waktu untuk jujur dengan apa yang 

tidak benar dalam hidup kita, sama banyaknya dengan 

waktu yang kita habiskan untuk menutupinya, maka kita 

punya lebih banyak energi untuk bisa jujur dengan apa yang 

benar dalam hidup kita. 

Hambatan terbesar kita untuk mencapai kekudusan 

adalah kita ingin terlihat baik-baik saja. Apabila kita bisa 

mengalahkan keinginan itu, maka kita bebas dari suatu 

penghalang besar yang ada di antara kita dan di mana Tuhan 

menginginkan kita berada.

JUJUR

I Tesalonika 2:1-12.

Senin, 23 Maret 2020

Markus 10:1-16; Kisah Para Rasul 

21:27-40; Mazmur 102-103; 

Bilangan 5.

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 4:25. 
“Karena itu buanglah dusta dan 
berkatalah benar seorang kepada 
yang lain, karena kita adalah sesama 
anggota.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus. Ajar aku 
jujur terhadap seorang percaya untuk 
membantu aku bertumbuh di dalam 
Engkau. Amin.”

Doa



Alkitab adalah sumber segala moral, demikian pula 

sumber dari etika yang baik, yaitu etika Kristiani. Menurut 

Keluaran 39 digambarkan bagaimana membuat pakaian 

imam dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi. 

Tuhan mengajari manusia bukan hanya bagaimana beriman 

dan masuk sorga, tapi juga bagaimana hidup di dunia ini 

bersama saudara-saudara seiman dan bergaul dengan 

setiap orang. Tuhan mengajarkan cara berdoa yang benar, 

memuji Tuhan, berkata-kata dan menggerakkan anggota 

tubuh. Tuhan juga mengajarkan berpakaian, saling 

menyapa, berpenampilan di depan orang banyak, 

berhadapan dengan lawan jenis. Semuanya itu mengikuti 

aturan yang ada di dalam etika Kristiani.

Margaret Thatcher, Mantan Perdana Menteri Inggris, 

selalu mempersiapkan penampilannya sebelum tampil di 

depan umum. Tidak kurang dari sekelompok orang ahli di 

bidang busana, Public Relation dan Advertising memberi 

nasehat kepada wanita “Besi” yang terkenal ini sebelum 

setiap kali tampil di depan umum. Model, warna dan bahan 

pakaian menjadi pertimbangan yang disesuaikan dengan 

kosmetik dan perhiasan. Tidak ada penelitian yang 

menunjukkan berapa persen peranan busana, kosmetik 

dan perhiasan dalam setiap penampilannya, terutama 

dalam pemilihan umum, sehingga partainya menang 

pemilu. Setiap orang yang mendengar pidatonya 

mengatakan, bahwa Margaret Thacher sangat meyakinkan 

penampilannya. 

Saya menghimbau kepada setiap wanita dan pria 

Kristen, kita perlu memperhatikan etika berpakaian, 

karena: menunjukkan kepribadian Kristiani (identitas 

Kristen) yang baik, dapat memberi pengaruh kepada jemaat 

atau orang lain, dapat menjadi penuntun mode bagi 

sekelilingnya. Penampilan lahiriah memantulkan sikap 

batiniah.

ETIKA BERPAKAIAN 

Keluaran 39

Selasa, 24 Maret 2020

Markus 10:17-31; Kisah Para Rasul 

22:1-16; Mazmur 104; Bilangan 6.

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 6:20. 
“Sebab kamu telah dibeli dan 
harganya telah lunas dibayar: Karena 
itu muliakanlah Allah dengan 
tubuhmu!”

Ayat

“Kami mau menunjukkan kepribadian 
Kristiani lewat cara kami berbusana. 
Amin.”

Doa



Yakub hidup takut akan Tuhan dan taat membawa 

keluarganya untuk pulang ke negeri nenek moyangnya. 

Namun, ia tahu untuk ke tempat tersebut mereka harus 

melewati tempat Esau berada. Yakut takut berjumpa 

dengan Esau, ayat 3 dan 8 menggambarkan usaha dan 

persiapan yang dilakukan oleh Yakub sebelum ia berjumpa 

dengan Esau. Sebuah strategi payah, karena dengan mudah 

Esau dapat menghancurkan Yakub dan rombongannya. Ia 

menjadi sangat sesak hati, dan berdoa.

Setelah Yakub berdoa, ia masih belum sepenuhnya 

berserah kepada Allah. Ia masih mencoba strategi-strategi 

lainnya dalam menghadapi Esau. Masalah utama ternyata 

bukan pada Esau yang marah, tetapi Yakub yang takut. Tepat 

di saat ia putus asa, Tuhan menyatakan diri-Nya dan 

bergumul dengan Yakub. Allah harus menghancurkan 

egonya. Ia terlalu biasa hidup mengandalkan orang lain dan 

kekuatannya sendiri. Allah memperbaharui Yakub di Pniel. 

Ia menjadi pribadi yang baru, yang mengandalkan berkat 

Tuhan, bukan lagi dirinya sendiri. Ia memiliki nama yang 

baru, hubungan yang baru dengan Allah, dan kehidupan 

relasi dengan saudaranya yang diperbaharui. 

Untuk naik ke level lebih tinggi, kita perlu mengenal dulu 

siapa diri kita. Belajar mengenali siapa kita membuat kita 

cakap mengenali masalah yang sesungguhnya. Bereskan 

hati kita supaya relasi kita bisa baik dengan sesama. Biarlah 

kita memiliki Pniel kita masing-masing, di mana kita melihat 

Allah dan diperbaharui oleh-Nya.

PNIEL

Kejadian 32

Rabu, 25 Maret 2020

Markus 10:32-52; Kisah Para Rasul 

22:17-22; Mazmur 105; Bilangan 

7:1-29.

Ayat Bacaan Setahun

Kejadian 32:30. 
“Yakub menamai tempat itu Pniel, 
sebab katanya: "Aku telah melihat 
Allah berhadapan muka, tetapi 
nyawaku tertolong!"

Ayat

“Selidiki batinku ya Roh Kudus dan 
nyatakan apa yang harus aku 
bereskan agar aku dapat memiliki 
hubungan yang baru dengan Allah dan 
sesama. Amin.”

Doa



Tuhan bisa saja mengalahkan Yakub dan mengakhiri 

pergulatan. Namun mengapa Tuhan membiarkan 

pergumulan itu berlanjut? Ketika Tuhan membiarkan 

kemelut masuk ke dalam hidup Anda, Dia tidak akan 

langsung memecahkannya. Seandainya Tuhan segera 

menjawab setiap doa, Anda menjadi tidak disiplin.

Banyak orang sedang berdoa untuk mukjizat finansial 

dalam hidupnya. Terlilit hutang, dan berdoa agar mukjizat 

terjadi. Beberapa orang memiliki kebiasaan buruk dalam 

mengatur keuangan, yang kemudian menyebabkan mereka 

terjebak dalam hutang. Hutang Anda bisa jadi adalah akibat 

dari keputusan-keputusan bodoh Anda. Anda mungkin 

telah menghabiskan lebih banyak uang dibanding 

perndapatan Anda. Bisa jadi Anda tidak menggunakan uang 

Anda dengan bijak.

Jika Tuhan dengan mudah menolong Anda keluar dari 

krisis keuangan yang sebenarnya adalah akibat dari pada 

pilihan-pilihan Anda yang salah, maka besok Anda akan 

pergi dan menghabiskan uang Anda lagi. Anda tidak akan 

belajar tentang disiplin, atau pengelolaan uang, atau hikmat, 

atau ketekunan. Tuhan tidak hanya sekedar menjamin Anda 

keluar dari jerat hutang tetapi Dia ingin membangun 

karakter Anda terlebih dahulu. 

Jika Anda sedang berada di tengah-tengah kemelut saat 

ini, bertahanlah! Jangan menyerah. Jangan lari dari masalah. 

Sebagian besar masalah yang Anda hadapi dalam hidup tidak 

akan sampai ke sana dalam waktu semalam. Anda mungkin 

sudah bertahun-tahun terlibat di dalamnya. Mungkin ada 

pola-pola yang sudah berakar, respon buruk, dan kebiasaan 

buruk yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Sebab 

itu Tuhan tidak akan menghapuskan semuanya sekaligus.  

Ketika Anda meminta pertolongan Tuhan, dan 

mempercayai Dia untuk memenuhi apa yang Anda 

perlukan, maka Anda akan mengalami damai sejahtera, 

hikmat dan berkat-Nya.

DISIPLIN

1 Korintus 9:24-27

Kamis, 26 Maret 2020

Markus 11:1-14; Kisah Para Rasul 

22:23-29; Mazmur 106; Bilangan 

7:30-59.

Ayat Bacaan Setahun

Kejadian 32:26. 
“Lalu kata orang itu: "Biarkanlah aku 
p e r g i ,  k a r e n a  f a j a r  t e l a h  
menyingsing." Sahut Yakub: "Aku 
tidak akan membiarkan engkau pergi, 
jika engkau tidak memberkati aku."

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
disiplin dan memiliki karakter yang 
Kristus. Amin.”

Doa



Kasus hutang piutang kepada orang lain sejak dulu hingga 

saat ini tetap ada. Yang tidak boleh adalah apabila seseorang 

berhutang, ia sengaja tidak membayar hutangnya. Pada saat 

kita memiliki hutang, baik jumlah yang kecil dan jumlah yang 

besar, haruslah berusaha untuk melunasinya.

Bila kita kembali kepada nats di atas, maka kita akan 

menemukan kehidupan seorang janda yang menyerukan 

hutang piutangnya kepada nabi Elisa. Kita dapat belajar akan 

keterbukaan sang janda. Pada saat berhutang, ia datang 

kepada orang yang tepat yakni kepada nabi Elisa. Janda 

tersebut tidak malu atau tidak menyembunyikan masalah 

yang dialaminya.

Kita juga dapat belajar dari seorang janda yang 

berhutang di mana ia memberi respon yang positif atas 

perintah nabi Elisa. Ia taat ketika Elisa menyuruhnya untuk 

meminta bejana-bejana kosong dari luar, dari pada segala 

tetangganya. Ketika Anda berhutang, jangan pernah 

memiliki niat untuk tidak melunasinya. Akan tetapi 

datanglah kepada Yesus, meminta hikmat kepada-Nya dan 

melangkahlah dalam iman sesuai dengan hikmat yang Tuhan 

berikan, maka Allah pasti akan membukakan jalan bagi 

Anda.

ETIKA 
UTANG PIUTANG 

2 Raja-raja 4:1-7

Jumat, 27 Maret 2020

Markus 11:15-33; Kisah Para Rasul 

22:30-23:11; Mazmur 107:1-22; 

Bilangan 7:60-89.

Ayat Bacaan Setahun

2 Raja-raja 4:7. 
“Kemudian pergilah perempuan itu 
memberitahukannya kepada abdi 
Allah, dan orang ini berkata: "Pergilah, 
jual lah minyak itu,  bayarlah 
hutangmu, dan hiduplah dari 
lebihnya, engkau serta anak-
anakmu.”

Ayat

“Tuhan Yesus, tolonglah kami agar 
kami dapat membayar hutang kami 
pada waktunya. Beri kami hikmat 
untuk mengelola keuangan kami, agar 
kami terhindar dari jerat hutang. 
Amin.”

Doa



Kaya adalah memiliki banyak harta, sedangkan 

berkelimpahan adalah apa pun keadaannya, kita bisa 

berbagi dengan orang lain. Orang yang murah hati akan 

memberi, bahkan di saat mereka tidak punya apa pun untuk 

diberi. 

Siapa pun bisa menjadi murah hati ketika mereka 

berkelebihan. Kita bisa bermurah hati dengan uang atau 

waktu kita, ketika memiliki banyak uang atau waktu luang. 

Kita bisa bermurah hati dengan tenaga ketika kita punya 

banyak tenaga lebih. Namun sebaliknya, ketika kita tidak 

punya cukup waktu, cukup tenaga, cukup uang untuk kita 

sendiri. Ini ujiannya. Apakah kita setia dan tetap percaya 

kepada Allah dengan tetap bermurah hati?

Allah kita adalah yang murah hati. Allah ingin kita 

bermurah hati, karena Dia ingin kita menjadi seperti Dia. 

Allah sering menyuruh kita melakukan hal yang mustahil 

untuk memperkuat iman kita. Ketika kita memberikan yang 

kita punya dari kekurangan kita, maka kita tidak akan 

kehilangan apapun karena kita adalah anak-Nya yang sudah 

diberkati-Nya.

Selalu ada masa penundaan di antara menabur dan 

menuai. Selalu ada sebuah musim di antara masa tanam dan 

masa panen. Apa yang akan terjadi selama musim 

penundaan itu? Itu adalah waktu bagi ujian iman kita.

Apakah kita akan setia memberi saat kita 

berkekurangan? Apakah kita akan terus melakukan hal yang 

benar? Maukah kita melakukan apa yang Tuhan mau kita 

lakukan meski itu sulit, dan kemudian menantikan apa yang 

akan Tuhan lakukan? 

Kisah janda miskin di Alkitab tidak diceritakan pada 

akhirnya menjadi kaya raya. Namun, jelas Tuhan Yesus 

menyatakan, bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak 

daripada orang kaya. Berarti janda miskin ini hidup 

berkelimpahan dengan kemurahan hatinya.

KELIMPAHAN  

Markus 12:41-44

Sabtu, 28 Maret 2020

Markus 12:1-17; Kisah Para Rasul 

23:12-22; Mazmur 107:23-43; 

Bilangan 8.

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 16:11. 
“Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam 
hal Mamon yang tidak jujur, siapakah 
y a n g  a k a n  m e m p e r c a y a k a n  
k e p a d a m u  h a r t a  y a n g  
sesungguhnya?” 

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
bermurah hati karena aku sudah 
diberkati. Amin.”

Doa



Kita hidup di zaman yang begitu fantastis dengan 

perubahan yang begitu cepat dan tak terduga, maka apa 

yang dipelajari anak hari ini, seringkali tidak terpakai lagi 

setelah dia menamatkan sekolahnya. Mengapa? Karena 

manusia berpacu cepat dengan inovasi-inovasi yang 

membuat perubahan, sehingga yang bisa terus eksis ialah 

mereka yang bisa selaraskan langkah mereka dengan 

perubahan itu sendiri. 

Kreativitas lebih dari sekadar tahu dan pintar, tapi 

bagaimana mengelola tahu dan pintar menjadi sesuatu yang 

“Wow”. Salah satu contohnya adalah: Maskapai 

penerbangan Air Asia dengan cara berpikir kreatifnya, 

membuat orang-orang desa dengan uang yang sedikit bisa 

bolak-balik naik pesawat. Apakah pernah terpikir kalau 

harga tiket pesawat lebih murah dari harga bus? Itu juga 

yang terjadi dengan China, yang bisa merebut pasar dunia 

dalam perang dagang dunia. Pemikiran mereka: 

“Bagaimana caranya membuat barang yang mahal dapat 

dibeli dengan harga yang terjangkau oleh semua lapisan 

masyarakat?” (Hampir semua jenis barang sekarang 

berlebel “made ini China”)

Perkembangan teknologi hari ini yang kita nikmati, 

adalah produk kreativitas. “Tahu” dan Pintar” yang lebih 

didominasi otak kiri, jika dipadukan dengan otak kanan yang 

kreatif, maka pasti “surprised” dam “fantastis” 

Mari fasilitasi anak untuk menjadi kreatif. Biarkan dia 

berani melakukan sesuatu yang berbeda, dan tampil beda. 

Jangan mengolok-olok, hanya karena ide dan kreativitasnya 

yang kelihatan bodoh dan konyol. Banyak penemu dan 

pencipta tadinya dianggap orang-orang yang bodoh dan 

konyol. Faktanya, pada akhirnya mereka mempermalukan 

orang-orang yang mengolok dengan karya mereka yang 

kreatif.

Daya saing masa depan bukan lagi bicara tentang 

“pintar-pintaran” tapi soal kreativitas. Di bidang apa pun 

dan menjadi apa pun. 

KREATIVITAS

Amsal 1:1-7

Minggu, 29 Maret 2020

Markus 12:18-34; Kisah Para Rasul 

23:23-35; Mazmur 108; Bilangan 9.

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 1:3. 
“Untuk menerima didikan yang 
menjadikan pandai, serta kebenaran, 
keadilan dan kejujuran.”

“Roh Kudus, ilhamkan kami ide dan 
kreativitas kepada kami dan anak-
anak kami sebab Engkaulah sumber 
hikmat yang tiada batas. Di dalam 
nama Tuhan Yesus. Amin.”

Doa

Ayat



Allah hanya dapat memakai mereka yang mau dan 

siap untuk dipakai oleh-Nya. Apa yang harus kita siapkan 

agar pelita kita tetap menyala, sehingga selalu dapat 

dipakai Allah?

1. 2 Timotius 2:21. Bereskan sampah di hati kita 

seperti: akar kepahitan, cinta uang, dan kenajisan. 

Bereskan juga hubungan-hubungan yang tidak baik 

dengan orang lain. Minta Tuhan menyelidiki hati dan 

motivasi kita dan akui setiap dosa serta ambil komitmen 

untuk meninggalkannya. Lakukan setiap hari. Jangan 

biarkan menumpuk. 

2 .  Roma 6 :13 .  Ambi l  keputusan  untuk  

mendedikasikan seluruh aspek hidup kita bagi Allah. Dan 

itu pasti bicara tentang apa yang kita lakukan dengan 

tubuh kita. Sudahkah kita menghormati Allah dengan 

seluruh anggota tubuh kita? Apa yang kita lihat dan 

dengar? Ucapan apa yang kita katakan? Apa yang 

dituliskan oleh jari-jari kita? Ke mana kaki kita melangkah? 

Kita juga harus merawat tubuh kita, tanpa tubuh yang 

berfungsi, kita tidak dapat dipakai Allah untuk 

memberkati orang lain dengan maksimal. 

3. Ibrani 12:1. Perencanaan dan manajemen yang 

baik. Tidak semua harus Anda kerjakan. Tetapi dengan 

perencanaan dan manajemen waktu yang baik, Anda 

dapat mengerjakan hal yang benar-benar ingin Allah 

kerjakan dan hasilnya maksimal. Perencanaan tidak 

hanya uang tetapi juga waktu. Perencanaan juga berarti 

memprioritaskan mana yang harus Anda kerjakan dan 

mana yang bisa didelegasikan. 

4. 1 Yohanes 5:4. Bangun iman, karena semakin besar 

iman, semakin besar pekerjaan Tuhan di dalam hidup 

Anda dan melalui Anda. Iman dibangun lewat pembacaan 

firman Tuhan (Roma 10:17), latihan iman (Yakobus 1:2) 

dan rekan sekerja yang saling menguatkan (Kisah Para 

Rasul 4:29-31) dan menyempurnakan (1 Korintus 12).

PELITA YANG 
TETAP MENYALA

Lukas 12:35-40

Senin, 30 Maret 2020

Markus 12:35-44; Kisah Para Rasul 

24:1-21; Mazmur 109; Bilangan 10

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 12:35. 
“Hendaklah pinggangmu tetap 
berikat dan pelitamu tetap menyala.”

Ayat

“Tolong kami ya Roh Kudus, agar 
pelita kami tetap menyala. Amin.”

Doa



Ada orang yang lumpuh dan sangat tergantung kepada 

orang lain. Pekerjaannya hanya meminta. Ditantang untuk 

melayani selalu menjawab tidak bisa, ditantang untuk 

memberi tidak bisa, ditantang untuk melakukan apa pun ia 

tidak bisa, karena hidupnya tergantung kepada bantuan 

orang lain. 

Ketika kita membaca kisah ini, seringkali kita terpaku 

kepada apa yang dikatakan Petrus, “Emas perak tidak ada 

padaku.” Padahal ada satu kalimat yang lebih penting, yakni 

perkataan pertama dari Petrus di ayat 4, ”Lihatlah pada 

kami!”

“Dulu saya juga sama tidak bisa melakukan apa-apa, 

bahkan saya juga pernah menghianati Yesus. Tetapi 

sekarang lihatlah pada kami. Tuhan Yesus sudah mengubah 

kondisi saya sehingga tidak lagi dalam fase ketergantungan. 

Emas perak aku tidak punya tetapi demi nama Yesus bangkit 

dan berjalanlah.” Mujizat terjadi, orang lumpuh tersebut 

berdiri dan berjalan. 

Kisah ini menggambarkan kondisi kita. Mungkin kita 

tidak lumpuh secara fisik, tetapi lumpuh secara ekonomi, 

rohani dan semangat hidup. Kita hanya tergantung kepada 

bantuan orang lain. Setelah orang lumpuh ini sembuh, maka 

seharusnya tidak lagi bergantung kepada teman-temannya 

dahulu. Dia harus masuk ke fase mandiri bahkan fase 

berbuah. Siap menolong orang yang masih mengalami 

lumpuh.  

Kisah ini menunjukkan perpindahan dari fase 

ketergantungan kepada fase mandiri. Dan perubahan ini 

akan mengubah hubungan pertemanannya. Karena sejak 

saat itu, orang tersebut harus belajar untuk mengatur 

hidupnya sendiri. Ia tidak bisa terus meminta bantuan. 

Demikian juga ketika memutuskan untuk menikah, seorang 

laki-laki harus berani mengambil tanggungjawab untuk 

mandiri.

Ada di fase manakah iman dan kerohanian Anda saat ini?

BERTUMBUH DEWASA

Kisah Para Rasul 3:1-16

Selasa, 31 Maret 2020

Markus 13:1-23; Kisah Para Rasul 

24:22-27; Mazmur 110-111; 

Bilangan 11.

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 3:6. 
“Tetapi Petrus berkata: "Emas dan 
perak tidak ada padaku, tetapi apa 
yang kupunyai, kuberikan kepadamu: 
Demi nama Yesus Kristus, orang 
Nazaret itu, berjalanlah!”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami tidak lagi mau 
hidup bergantung kepada orang lain, 
tetapi sebaliknya, kami yang 
membantu orang lain. 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



Adik-adik, apakah yang paling kamu 
sukai dari Tuhan Yesus? Tentunya ada 
banyak jawaban untuk pertanyaan ini. 
Misalnya, Tuhan Yesus telah mati di kayu 
salib dan menghapus dosa–dosa kita 
atau Tuhan Yesus menolong kamu saat 
kamu tidak bisa mengerjakan soal–soal 
pelajaran di sekolah. Tentunya masih 
banyak contoh lainnya. 

Kamu harus tahu bahwa Tuhan 
Yesus tidak pernah berubah, dari dulu, 
sekarang dan selamanya. Dulu Tuhan 
Yesus sangat mengasihimu, sekarang 
pun Ia sangat mengasihimu, bahkan 
nanti pun setelah dewasa nanti, Ia tetap 
mengasihimu. Ketika orang lain tidak 
peduli padamu, ingatlah bahwa Tuhan 
Yesus tetap peduli padamu. Tuhan Yesus 
akan tetap mengasihimu. Kalau ada yang 
mengucilkan kamu, kamu merasa 
sendiri, jangan takut dan sedih ya 
karena kamu tidak pernah sendiri. Tuhan 
Yesus selalu ada bersamamu di mana pun 
kamu berada. 

Ketika kamu menjadi anak yang 
baik atau nakal, kasih Tuhan Yesus tidak 
bertambah, Dia tetap sama 
mengasihimu walaupun kamu nakal 
ataupun baik.  Jadi Tuhan Yesus tidak 
pernah berubah, Dia selalu sayang 
kamu.

Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak 
habis-habisnya rahmat-Nya,

Ratapan 3:22

Minggu, 1 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau tidak pernah 
berubah. Engkau selalu mengasihiku. Aku mau 

mengasihi-Mu. Amin.

TTOT :

Tak
Berubah
Tak
Berubah



Suatu hari ada seekor paus yang 
badannya terlilit oleh tali sehingga paus 
itu tidak bisa berenang dengan bebas. Di 
tengah laut ada beberapa orang nelayan 
yang sedang melaut. Paus itu berusaha 
berenang menghampiri kapal nelayan itu 
seperti ingin meminta pertolongan.

Para nelayan awalnya kebingungan 
melihat paus itu tapi akhirnnya mereka 
mengerti bahwa paus itu meminta tolong. 
Para nelayan berusaha melepaskan tali 
yang melilit paus itu. Tali pun terlepas. 
Sang paus akhirnya dapat bebas 
berenang. Menarik sekali, setelah tali itu 
dilepaskan, paus berenang sambil 
mengibaskan siripnya seperti ingin 
mengucapkan terima kasih kepada 
nelayan yang sudah menolongnya.

Adik-adik, jika hewan saja tahu 
berterima kasih setelah mendapatkan 
pertolongan, alangkah lebih baiknya kita 
sebagai manusia juga melakukan hal itu, 
mari kita belajar untuk mengucapkan 
kata “terima kasih” kepada siapapun. 
Terlebih kepada Tuhan Yesus, saat kita 
berdoa, kita mengucapkan syukur 
kepada Tuhan Yesus karena Dia yang 
telah melepaskan kita dari segala 

belenggu dosa dan memberkati 
kita.

Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! 
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih 

setia-Nya.
1 Tawarikh 16:34

Senin, 2 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu 

yang tidak pernah habis dalam hidupku. 
Terima kasih untuk orang tua, keluarga, 

teman-teman, guru-guru, dan semua orang 
yang Engkau berikan untuk mendatangkan 

kebaikan bagiku. Amin.

TTOT :

PausPausPaus
yangyangyang

BerterimaBerterimaBerterima
KasihKasihKasih



Doni baru saja membereskan buku 
pelajaran di mejanya. Tiba-tiba datang 
Tedi menghampiri Doni. Tedi menuduh 
Doni mengambil penghapus pensilnya, 
bukan itu saja, Tedi juga mengeluarkan 
kata-kata yang kasar kepada Doni. Doni 
pun menjelaskan kalau dia tidak 
mengambil penghapusnya. Rendi 
bertanya kepada Doni, “Doni, kamu kok 
diam saja? Tadi Tedi sudah berkata 
kasar kepada kamu, kamu harus 
membalasnya dong!”

“Ah tidak perlu. Kalau Tedi bicara 
kasar, kita justru harus kasih teladan 
buat dia. Aku tidak biasa bicara kasar 
karena aku tahu itu membuat orang lain 
sakit hati. Tuhan Yesus tidak suka kita 
bicara kasar, itu dosa. Tuhan Yesus 'kan 
menciptakan kita sebagai manusia yang 
berharga di mata-Nya. Masa kita 
memaki ciptaan Tuhan? Berarti kita 
menghina Tuhan kalau kita bicara 
kasar,” jelas Doni.

Adik-adik, mungkin di sekitar kita 
banyak sekali teman atau orang tua 
yang sering mengeluarkan kata-kata 
yang kasar. Kita sebagai anak-anak 
Tuhan tidak boleh ikut  berbuat seperti 
itu. Tuhan menciptakan lidah supaya kita 
mengucapkan kata-kata yang sopan, 
untuk memuji Tuhan, dan menjadi 
berkat lewat ucapan kita. Kita harus 
memiliki sifat dan karakter seperti 
Yesus. Tuhan Yesus tidak mau kita 
sebagai ciptaan-Nya berbuat hal yang 
menyakiti hati Tuhan dan sesama.

Janganlah ada perkataan kotor keluar dari 
mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik 

untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka 
yang mendengarnya, beroleh kasih karunia.

Efesus 4:29

Selasa, 3 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ampuni aku kalau aku pernah 

mengucapkan kata-kata yang kasar dan kotor. Aku 
tidak mau mengucapkannya lagi. Ajar aku supaya 

mulutku penuh pujian kepada-Mu dan mengucapkan 
kata-kata yang sopan dan baik. Amin.

TTOT :

Tidak
Berkata

Kasar

Tidak
Berkata

Kasar



Saat istirahat, Karin bergegas 
menuju ke kantin sekolah. Dia membeli 
nasi kuning sebagai makan siangnya. 
Saat sudah selesai makan, ternyata 
Karin tidak membawa uang untuk 
membayarnya. Karin ingat ternyata 
uang bekalnya tertinggal di rumah. Nina 
pun menawarkan uang kepada Karin. 
“Terima kasih Nina. Aku pinjam dulu ya 
uangnya. Besok pasti aku ganti,” kata 
Karin.

Keesokan harinya, Karin teringat 
kalau dia kemarin meminjam uang Nina. 
Dalam pikiran Karin sempat terlintas 
kalau dia tidak usah membayar uang itu, 
karena Nina pun sejak pagi tidak 
menagih. Tetapi Karin ingat kata-kata 
Kakak Guru Sekolah Minggu, “Kalau kita 
punya hutang, kita harus membayarnya. 
Saat kita berhutang, artinya kita 
meminjam, artinya kita harus 
mengembalikannya karena itu bukan 
punya kita.” Karin pun segera 
mengembalikan uang milik Nina.

Adik-adik, mungkin kita pernah 
mengalami kejadian ini seperti Karin. 
Nah, jangan lupa untuk mengembalikan 
apa yang pernah kita pinjam ya, seperti 
uang, buku, mainan, dan sebagainya.

Orang fasik meminjam dan tidak membayar 
kembali, tetapi orang benar adalah pengasih 

dan pemurah.
Mazmur 37:21

Rabu, 4 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau memiliki karakter yang 

baik dengan mengembalikan barang yang sudah 
aku pinjam. Ajar aku untuk taat. Amin.

TTOT :

Uang
Milik

Nina

Uang
Milik

Nina



Adik-adik, bagaimana rasanya 
ketika tangan kalian digandeng oleh Ayah 
atau Ibu? Tentu kalian merasa aman, 
ya. Saat kalian sedang menyeberang 
jalan atau berjalan di tengah gelap, 
tangan Ayah dan Ibu yang memegang 
tangan kalian membuat kalian tidak 
takut. 

Begitu juga dengan Tuhan Yesus. 
Tangan-Nya selalu menuntun kemanapun 
kita pergi. Perlindungan Tuhan Yesus 
selalu ada bagi kita. Saat kita sendirian, 
jangan takut, karena Tuhan Yesus tidak 
pernah meninggalkan kita.

Sama seperti kita merasa aman 
ketika tangan kita dipegang oleh Ayah 
dan Ibu. Hidup kita pun pasti aman di 
tangan Tuhan Yesus. Orang tua kita 
tidak bisa menjaga kita selama 24 jam, 
tapi Tuhan Yesus selalu menjaga kita 
bahkan saat kita tidur sekalipun. 

Adik-adik, berdoalah dan 
percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu 
menyertai kita. Dia tidak pernah 
meninggalkan kita selamanya.

juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, 
dan tangan kanan-Mu memegang aku.

Mazmur 139:10

Kamis, 5 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk 

penyertaan-Mu.  Aku percaya hidupku 
aman di tangan-Mu. Amin.

TTOT :

DiDiTangan-MuTangan-Mu



Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah 
anak-anak itu, janganlah menghalang-

halangi mereka datang kepada-Ku; 
sebab orang-orang yang seperti itulah 

yang empunya Kerajaan Sorga."
Matius 19:14

Jumat, 6 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus yang baik, aku bersyukur 
Engkau mengasihi dan memberkati aku. 

Amin.

TTOT :

Suatu hari Tuhan Yesus berjalan 
dari Galilea menuju Yudea. Banyak 
orang berbondong-bondong mengikuti 
Tuhan Yesus, mendengar pengajaran-
Nya dan melihat berbagai mukjizat yang 
Yesus lakukan. Datang juga orang-
orang kepada Tuhan Yesus sambil 
membawa anak-anak kecil. Mereka ingin 
anak-anaknya didoakan oleh Tuhan 
Yesus. Namun, murid-murid-Nya 
memarahi orang-orang yang membawa 
anak-anak kecil itu. Menurut murid-
murid-Nya, mereka sangat mengganggu 
pekerjaan Tuhan Yesus. 

Wah, bagaimana reaksi Tuhan 
Yesus ya? Saat Tuhan Yesus melihat 
murid-murid-Nya memarahi orang-
orang yang membawa anak-anak itu. 
Tuhan Yesus langsung berkata kepada 
murid-murid-Nya, “Biarkan anak-anak 
itu datang dan jangan menghalang-
halangi mereka karena merekalah yang 
mempunyai kerajaan sorga.” Tuhan 
Yesus pun langsung memeluk anak-anak 
itu, memberkati, dan mendoakan anak-
anak kecil itu.

Adik-adik, Tuhan Yesus sangat 
mengasihi anak-anak kecil. Walaupun 
kalian masih kecil tetapi Tuhan Yesus 

sangat mengasihi 
kalian. Ayo, kalian 
bersyukur kepada 
Tuhan Yesus. 



“Rasanya aku senang banget Bu, 
melihat Nia jatuh dari sepeda dan 
kakinya luka-luka,” begitulah cerita Vina 
saat pulang sekolah kepada Ibu. “Vina, 
kenapa kamu berkata begitu?” tanya 
Ibu. “Iya Bu, aku kesal sama Nia karena 
tadi di sekolah Nia tidak mau bermain 
dengan aku. Dia malah menjauhi aku. Nia 
bermain dengan Tita,” kata Vina. 

“Vina, masa Nia tidak mau main 
sama kamu, kamu langsung kesal? Terus 
kamu senang lihat Nia jatuh dari 
sepeda? Kok kamu tidak ada rasa 
kasihan sama Nia? Seharusnya sikap 
yang baik itu ketika kamu lihat Nia 
terjatuh dari sepeda kamu langsung 
tolong dia. Begitulah sikap anak Tuhan. 
Tuhan Yesus pun melakukan seperti itu 
untuk kamu. Ketika manusia jatuh ke 
dalam dosa. Tuhan Yesus tidak 
membiarkan manusia itu hidup dalam 
dosa dan dihukum karena dosa. Vina, 
belajarlah dari Tuhan Yesus yang 
mengasihi kamu,” jelas Ibu. Vina 
tertegun, “Iya, Bu. Aku minta maaf. Aku 
mau belajar mengasihi.”

Adik-adik, mungkin ada teman yang 
membuatmu kesal. Nah, jangan sampai 
kita jadi membenci dia ya, apalagi 
mengharapkan sesuatu yang buruk 
terjadi padanya. Ingat kita pun orang 
berdosa yang diampuni oleh Tuhan Yesus. 

Jawab orang itu: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, 
dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan 

dengan segenap akal budimu, dan kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”

Lukas 10:27

Sabtu, 7 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau belajar mengasihi 

sesamaku sama seperti Engkau telah 
mengasihiku. Amin.TTOT :

Belajar
Mengasihi
Belajar
Mengasihi



Singa dikenal sebagai raja rimba. 
Auman singa bisa terdengar hingga 
radius 8 km, tapi bukan berarti singa 
tidak punya kelemahan. Ternyata singa 
lemah terhadap kursi dengan 4 kaki. 
Pernah lihat 'kan kalau pemain sirkus 
mengendalikan singa dengan kursi dan 
cambuk? Ternyata 4 kaki kursi 
membuat singa bingung dan tidak focus. 
Pandangannya terbagi sehingga singa 
bingung dan kehilangan kekuatannya.

Saat Yosua memimpin bangsa 
Israel, mereka tidak terkalahkan 
karena mata mereka tertuju kepada 
Tuhan. Fokus mereka hanya pada 
tuntunan Tuhan sehingga tidak heran 
kalau kemenangan selalu menyertai 
Yosua dan bangsa Israel. Tetapi saat 
bangsa Israel dipimpin oleh Akhan, 
fokusnya bukan lagi kepada Tuhan tetapi 
kepada barang mewah milik musuh dan 
itu membuat bangsa Israel menjadi 
lemah dan kalah.

Nah Adik-adik, Iblis punya banyak 
cara untuk menggoda dan 
menghilangkan fokus kita sebagai anak-
anak Allah. Karena itu dalam setiap hal 
yang dilakukan, Adik-adik harus 
berfokus kepada Tuhan. Semuanya 
hanya untuk kemuliaan Tuhan dan 
percayalah akan ada kemenangan demi 
kemenangan yang kita raih bersama 
Tuhan.

Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu 
jangan jatuh ke dalam pencobaan: roh memang 

penurut, tetapi daging lemah.”
Matius 26:41

Minggu, 8 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau fokus hanya kepada-
Mu agar hidupku sesuai dengan firman-Mu 

dan memuliakan-Mu. Amin. TTOT :

F   F   F   kuskuskusF   F   F   kuskuskus



Hari itu Sion sedang ikut kegiatan 
wisata alam bersama teman-teman 
sekolahnya. Mereka  mengunjungi salah 
satu pantai di Jawa Barat. Setelah tiba di 
pantai, rombongan pun turun dari bus 
sekolah. Mereka pun berjalan ke pinggir 
pantai, tetapi alangkah terkejutnya 
mereka. Di pinggir pantai banyak sekali 
sampah! Ada botol bekas minuman, 
kantong plastik, plastik bungkus makanan, 
dan lain-lain.

“Bu guru, kotor sekali ya pantai ini, 
lihat banyak sampah,” kata Sion kepada 
Ibu Guru. “Iya betul, sayang sekali pantai 
indah ini jadi kotor ya,” kata Ibu Guru.

“Bu, bagaimana kalau sebelum kita 
melakukan aktivitas kita, mari kita 
bersihkan sampah-sampah ini,” bisik Sion. 
“Setuju! Mari kita bersihkan dulu sampah-
sampah ini, karena Tuhan pun 
menciptakan alam ini untuk kita rawat dan 
jaga,” kata Ibu Guru mengajak semua 
murid-murid untuk membersihkan pantai.

Adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan 
alam semesta ini supaya kita bisa hidup 
dengan nyaman dan bersukacita. Tuhan 
sudah mempercayakan alam ini kepada 
kita untuk dijaga. Jadi, kita sebagai anak-
anak-Nya punya tanggung jawab untuk 
melindungi dan merawat alam ini, agar 
ciptaan-Nya tidak menjadi rusak.

Langit itu kepunyaan TUHAN, dan 
bumi itu telah diberikan-Nya 
kepada anak-anak manusia.

Mazmur 115:16

Senin, 9 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk alam semesta 

dan segala isinya yang telah Kau ciptakan 
untukku. Ajar aku untuk bisa menjaga dan 

merawatnya. Amin.

TTOT :

Jaga
Alam

Kita,

Jaga
Alam

Kita,Yuk!Yuk!



Sudah 2 minggu Hizkia murung saat 
datang ke sekolah. Hizkia tidak 
bersemangat. Saat ditanya oleh Ibu 
Guru, Hizkia menjawab, “Aku sedih. Aku 
tidak bisa bermain musik seperti Steven. 
Steven bisa mengiringi musik saat 
upacara, acara paduan suara, dan 
mengiringi saat ibadah.”

“Hizkia, kamu lihat angklung-
angklung di ruang musik sekolah? Kamu 
tahu bagaimana cara memainkannya?” 
tanya Ibu Guru. “Iya Bu. Kita harus 
memainkannya bersama-sama,” jawab 
Hizkia sedikit bingung. “Betul. Angklung 
punya berbagai nada. Ada yang besar 
dan yang kecil. Kalau semua angklung 
bernada sama, tidak akan ada lagu yang 
indah yang dimainkan, tapi karena 
mereka berbeda, mereka bisa saling 
melengkapi,” jelas Ibu Guru.

“Jadi Bu?” tanya Hizkia. “Kamu 
tidak seperti Steven yang bisa bermain 
musik, tapi lihat talenta yang Tuhan 
Yesus berikan untukmu. Kamu sangat 
pandai bermain basket. Kalau kamu asah 
talentamu dengan rajin berlatih, kamu 
pasti menjadi pemain basket yang andal 
yang memuliakan nama Tuhan. Kita 
diberikan talenta yang berbeda-beda 
oleh Tuhan supaya kita saling melengkapi 
dan memuliakan Tuhan dengan banyak 
cara,” jelas Ibu Guru.

Akhirnya Hizkia pun mengerti. Kini, 
dia bangga dengan talenta yang Tuhan 
berikan dan akan rajin berlatih.

demikian juga kita, walaupun banyak 
adalah satu tubuh di dalam Kristus; tetapi 
kita masing-masing adalah anggota yang 

seorang terhadap yang lain.
Roma 12:5

Selasa, 10 Maret 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk talenta 
yang Tuhan berikan kepadaku. Aku mau 

memuliakan nama-Mu. Amin.

TTOT :

AngklungAngklung



Rabu, 11 Maret 2020

TTOT :

 Ricky melewati lapangan. Tiba-tiba 
angin bertiup kencang. Angin itu 
menerbangkan debu yang ada di jalanan. 
“Aduh, mataku kemasukan debu,” seru 
Ricky sambil memejamkan mata. Setelah 
berkedip beberapa kali dan air mata 
keluar, mata Ricky sudah lebih baik. 

Adik-adik, biji mata sangat 
berharga karena itu ia sangat dilindungi. 
Alis yang melindungi mata dari tetesan 
keringat. Bulu mata yang melindungi biji 
mata dari kotoran. Kelopak mata yang 
akan segera menutup saat angin 
berhembus membawa debu dan air mata 
akan keluar saat kelopak mata tertutup. 
Air mata menolong mengeluarkan benda 
asing yang masuk, mencuci biji mata, 
dan juga melembabkannya.

Adik-adik, sebagaimana kita 
menjaga mata kita, demikian juga Tuhan 
Yesus menjaga kita.  Tuhan menjaga 
kita seperti biji mata-Nya. Artinya, 
Tuhan betul-betul memelihara kita. 
Mengapa Tuhan Yesus memelihara kita? 
Itu karena Tuhan sangat mengasihi kita. 
Wah senangnya ya, kita semua disayang 
oleh Tuhan Yesus. Marilah kita mengasihi 
Tuhan Yesus dengan cara mengasihi 
teman-teman kita juga.

Peliharalah aku seperti biji mata, 
sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu

Mazmur 17:8

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk 

perlindungan-Mu dalam hidupku. Amin.



Adik-adik, tahukah apa itu pondok? 
Pondok adalah bangunan sederhana 
yang ukurannya relatif kecil. Pondok 
biasa digunakan untuk tempat tinggal 
atau melakukan kegiatan lainnya.

Alkitab mencatat, Daud membuat 
sebuah pondok. Pondok yang dibuat 
Daud terbuat dari kain dan berbentuk 
tenda. Daud membuat pondok itu untuk 
meletakkan tabut Tuhan dan di sanalah 
Daud dan orang-orangnya memuji dan 
menyembah Tuhan tak ada henti-
hentinya.

Tuhan pun berkata lewat nabi Amos 
kalau Tuhan akan mendirikan kembali 
pondok Daud. Wah, mengapa Tuhan mau 
mendirikan pondok Daud? Mengapa 
Tuhan tidak mendirikan bait Allah yang 
megah dan mewah ya? Ternyata Daud 
mendirikan pondok karena Daud sangat 
mengasihi Tuhan. Daud tak henti-
hentinya memuji, menyembah, dan 
berdoa kepada Tuhan.

Tuhan sangat rindu dan senang 
dengan orang yang mengasihi-Nya. 
Lebih daripada harta kekayaan, 
kemewahan, dan kemegahan, Tuhan 
Yesus menginginkan hubungan pribadi 
dengan-Nya sebagai yang utama.

Adik-adik, ayo, kita ambil waktu 
setiap hari untuk memuji, menyembah, 
berdoa, dan membaca firman Tuhan. 
Itulah kesukaan Tuhan karena kita 
diciptakan untuk memuji dan 
menyembah-Nya.

“Pada hari itu Aku akan mendirikan kembali 
pondok Daud yang telah roboh; Aku akan 
menutup pecahan dindingnya, dan akan 

mendirikan kembali reruntuhannya; Aku akan 
membangunnya kembali seperti di zaman 

dahulu kala,
Amos 9:11

Kamis, 12 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, hidupku adalah untuk memuji 
dan menyembah-Mu. Oleh sebab itu, aku 
mau selalu dekat dengan-Mu sepanjang 

waktu. Amin.

TTOT :

Pondok

Daud

Pondok

Daud



Jumat, 13 Maret 2020

TTOT :

Seorang farisi (farisi adalah orang 
yang memimpin agama dan belajar 
tentang hukum Taurat Tuhan) bernama 
Simon mengundang Tuhan Yesus makan 
di rumahnya. Namun, Tuhan Yesus tidak 
diperlakukan layaknya seorang tamu. Di 
Israel seorang tamu yang datang, sudah 
melewati jalan-jalan yang berdebu, kaki 
mereka kotor dan kepanasan. Jadi, kaki 
tamu biasanya dibasuh dengan air yang 
sejuk. Namun kali ini, tidak ada yang 
mencuci kaki Tuhan Yesus, seperti yang 
seharusnya diberikan kepada para 
tamu.

Saat jamuan makan, datang 
seorang wanita yang terkenal di kota itu 
sebagai orang berdosa. Dia berlutut 
dekat kaki Yesus. Air matanya 
membasahi kaki Yesus. Dia mengusap 
kaki Yesus dengan rambutnya dan 
mengolesinya dengan minyak wangi. 
Melihat itu, Simon berkata dalam hati, 
”Kalau orang ini benar-benar nabi, 
harusnya dia tahu siapa dan wanita 
macam apa yang menyentuhnya. Dia itu 
orang berdosa.”

 Banyak orang ketika melihat 
orang lain berbuat dosa langsung 
dijauhi. Padahal orang itu sendiri 
juga  berdosa. Walaupun kita 
adalah orang berdosa, asalkan kita 
mau mengakui dosa-dosa kita, 
Tuhan Yesus mau mengampuni kita. 
Seperti perempuan yang berdosa 
itu, ia datang dan mengakui segala 
dosa-dosanya. Tuhan Yesus pun 

mengampuninya. 

Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang 
Yesus dekat kaki-Nya, lalu membasahi kaki-
Nya itu dengan air matanya dan menyekanya 

dengan rambutnya, kemudian ia mencium kaki-
Nya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu.

Lukas 7:38

Doa :
Tuhan Yesus, ampuni aku orang yang berdosa. 
Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Amin.



Pernahkah kamu melihat kunang-
kunang? Kunang-kunang adalah 
serangga yang dapat terbang. Eits, ada 
satu hal yang unik dari kunang-kunang! 
Yap! Kunang-kunang bisa mengeluarkan 
cahaya dari bagian tubuhnya. Di malam 
hari yang sedikit cahaya lampu, cahaya 
kunang-kunang akan membuat malam 
menjadi sangat indah.

Kunang-kunang menggunakan cahaya 
dari tubuhnya untuk memikat lawan 
jenisnya sehingga kunang-kunang bisa 
berkembang biak. Jadi, dengan adanya 
lampu-lampu di malam hari akan 
mengganggu kehidupan kunang-kunang 
sehingga kunang-kunang pun jarang ada 
di daerah perkotaan. Tapi... bagaimana 
caranya kunang-kunang menghasilkan 
cahaya ya?

Kunang-kunang memiliki bahan kimia di 
dalam tubuhnya yang mengandung unsur 
seperti oksigen dan sulfur (belerang). 
Semuanya itu diciptakan Tuhan dengan 
sangat indah untuk kebutuhan kunang-
kunang.

Nah Adik-adik, jika Tuhan Yesus 
memelihara kunang-kunang dan 
menjadikannya sangat indah, apalagi 
kita sebagai anak-anak-Nya. Jangan 
takut dan jangan kuatir tentang apapun 
juga karena Tuhanlah yang memelihara 
kita dan menjadikan kita indah untuk 
kemuliaan-Nya.

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: 
“Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah 

kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak 
kamu makan, dan janganlah kuatir pula akan 
tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.

Lukas 12:22

Sabtu, 14 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau 
sendiri yang memelihara dan menjadikan 

kehidupanku indah. Aku hidup untuk 
kemuliaan-Mu. Amin.

TTOT :

Kunang-kunangKunang-kunangKunang-kunang



Minggu, 15 Maret 2020

TTOT :

Adik-adik, apakah ibumu pernah 
marah karena kamarmu berantakan? 
Mengomel panjang lebar tentang rumah 
yang berantakan? Sepertinya semua ibu 
di dunia ini seperti itu deh. 

Kakak mau tanya ya... apakah 
kamu sayang ayah dan ibumu? Pasti 
'kan? Tahukah kamu? Rasa sayang itu 
tidak bisa hanya disimpan di hati dan 
diucapkan dimulut. Rasa sayang itu 
harus dibuktikan lewat perbuatan. 
Petrus saja tidak bisa cuma bilang 
sayang kepada Tuhan Yesus.  Tuhan 
Yesus meminta Petrus 
memperlihatkannya dengan 
menggembalakan domba-domba-Nya. 
Maksudnya supaya Petrus menjaga 
setiap orang yang percaya pada Tuhan 
Yesus. 

Nah, bagaimana kamu membuktikan 
rasa sayangmu pada orang tuamu? 
Hmmm… setidaknya, buatlah kamarmu 
bersih, tidak berantakan di rumah. 
Caranya gampang sekali kok, tempatkan 
semua barang pada tempatnya. Sepatu, 
tas sekolah, piring bekas makan, baju 

kotor dan sebagainya. 
Percayalah, jika rumah rapi 
dan bersih, orang tuamu akan 
senang. Itu akan membuat 
orang tuamu merasa bahwa 

kamu sayang pada mereka. Yuk 
kita lakukan!

Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya: 
"Simon, anak Yohanes, apakah engkau 

mengasihi Aku?" Maka sedih hati Petrus 
karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya: 

"Apakah engkau mengasihi Aku?" Dan ia 
berkata kepada-Nya: "Tuhan, Engkau tahu 
segala sesuatu, Engkau tahu, bahwa aku 

mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya: 
"Gembalakanlah domba-domba-Ku.”

Yohanes 21 : 17

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau membuktikan kasihku 

kepada orang tuaku. Amin.



Senin, 16 Maret 2020

TTOT :

Bel sekolah baru saja berbunyi, 
waktunya pulang sekolah. Beberapa 
murid menuju ke tempat parkir untuk 
mengambil sepeda mereka. Pak Tono 
adalah seorang penjaga sekolah yang 
bertugas menjaga sepeda milik murid-
murid. Setiap kali mengambil sepeda, 
murid-murid itu langsung pergi tanpa 
mengucapkan terima kasih kepada Pak 
Tono.

Berbeda dengan Sion, ia selalu 
mengucapkan terima kasih kepada Pak 
Tono. Meskipun itu tugas Pak Tono, tapi 
mengucapkan terima kasih berarti 
menghargai Pak Tono tentunya membuat 
pak Tono senang.

Adik-adik, “terima kasih” 
adalah kata yang sangat 
sederhana, tapi kata ini 
ternyata mengandung makna 
yang sangat dalam dan 
membawa sukacita bagi kita 
dan orang lain. Saat kita 
mengucapkan terima kasih, 
artinya kita menghargai dan 
menghormati orang tersebut. 

Mari budayakan mengucapkan terima 
kasih kepada sesama kita ya. Jangan 
malu, kita harus jadi anak yang rendah 
hati!

Tetapi hendaklah kamu ramah seorang 
terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan 

saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam 
Kristus telah mengampuni kamu.

Efesus 4:32

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk berterima 

kasih kepada orang lain, siapapun itu. Aku 
mau menjadi anak yang rendah hati supaya 

nama-Mu ditinggikan. Amin.

Terima Kasih, 
Pak Tono



Selasa, 17 Maret 2020

TTOT :

Adik-adik, apakah kalian pernah 

melihat burung pipit? Burung pipit itu 

burung yang kecil pemakan biji-bijian. 

Mereka hidup di sawah, ladang, hutan 

bahkan di kota. Mereka juga sering 

ditangkap dan dijual dengan harga 

murah. Mereka terbang ke sana ke mari 

dengan riang. Tidak ada di antara 

mereka yang malas untuk terbang. 

Mereka juga tidak kuatir akan apa yang 

mereka makan atau minum. Tuhan Yesus 

memelihara hidup mereka. 

Nah, Adik-adik, Tuhan Yesus lebih 

mengasihi kita daripada burung pipit. 

Kita jauh sangat berharga bagi Tuhan 

Yesus. Jadi kita tidak perlu kuatir 

tentang apapun juga. Tetaplah terus 

percaya, bahwa Tuhan Yesus tidak akan 

meninggalkan kita sebagai anak-anak-

Nya. Berharap kepada-Nya, Dia sangat 

sayang dan peduli pada hidup kita. 

Jika kita mendapatkan masalah, 

berdoalah. Tuhan Yesus dengan senang 

hati menolong anak-anak-Nya.  

Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari 
besok, karena hari besok mempunyai 

kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari 
cukuplah untuk sehari.

Matius 6:34

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya pemeliharaan-Mu. 

Aku bersyukur karena aku berharga bagi-Mu. 
Amin.



Doni diberi pesan oleh Ibu supaya 
langsung pulang ke rumah seusai sekolah 
karena Ibu sedang sibuk dan Doni harus 
membantu. Tetapi saat pulang sekolah, 
Billy mengajaknya untuk main game di 
warnet.

“Ayolah Don, kita main dulu sebentar. 
Ini 'kan hari Jumat. Besok kita libur, 
bolehlah kalau kita main dulu,” ajak Billy. 
“Tapi ibuku tadi pagi sudah bilang kalau aku 
harus langsung pulang,” jawab Doni. 
“Sudahlah, pasti ibumu tidak akan marah 
deh. Kita cuma sebentar kok,” tukas Billy. 
“Tapi... gimana ya???” Doni kebingungan.

“Ayolah... warnetnya dekat kok. Yuk 
nanti keburu sore,” kata Billy. “Hmmm... iya 
deh... sebentar saja ya,” kata Doni.

Doni terbujuk ajakan Billy dan tidak 
mematuhi pesan ibunya. Nah Adik-adik, 
setiap hari kita harus mengambil 
keputusan. Kita bisa taat atau tidak. Tentu 
kita harus ingat untuk taat, jangan mudah 
terbujuk ajakan yang membuat kita 
melanggar firman Tuhan, orang tua, dan 
guru.

Mungkin nanti akan ada beberapa 
teman yang membujukmu untuk melakukan 
hal yang salah. Mungkin juga akan ada 
teman yang membohongimu. Berhati-
hatilah dalam berteman, jangan mudah 
terbujuk dengan kata-kata temanmu yang 
terdengar baik tapi sebenarnya ingin 
mengajakmu berbuat yang tidak benar. 
Belajarlah untuk bijak bersikap dan berani 
berkata tidak untuk perbuatan yang tidak 
sesuai dengan firman Tuhan.

Hati-hatilah, supaya jangan hatimu 
terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan 

beribadah kepada allah lain dan sujud 
menyembah kepadanya.

Ulangan 11:16

Rabu, 18 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau taat kepada-Mu, 

orang tua, dan guruku. Bantu aku, Tuhan, 
agar aku tidak terbujuk oleh ajakan yang 

tidak benar. Amin.

TTOT :

TerbujukTerbujuk



Eli adalah seorang imam di Israel. 
Sebagai seorang imam, Eli bertugas 
menjadi perantara bagi bangsa Israel 
untuk mempersembahkan korban dan 
mengadili orang Israel. Eli memiliki 2 orang 
anak yaitu Hofni dan Pinehas.

Hofni dan Pinehas t idak sopan 
kepada orang-orang Israel dan terutama 
k e p a d a  Tu h a n .  M e r e k a  t i d a k 
menghormati korban persembahan untuk 
Tuhan, bahkan mereka hendak mengambil 
korban itu dengan kekerasan! Wah, jahat 
sekali ya kelakuan mereka.

Eli sudah mengingatkan mereka, tapi 
Hofni dan Pinehas tidak mendengarkan 
ayah mereka. Akhirnya Tuhan pun 
mengizinkan mereka terbunuh dalam 
peperangan.

Adik-adik, bersyukurlah dan taat 
saat ayah dan ibu menegur kita. Mereka 
tahu yang benar dan ingin kita untuk hidup 
dalam kebenaran. Jangan sampai Tuhan 
menghukum kita karena t idak taat 
kepada orang tua ya.

Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar 
baik yang kudengar itu bahwa kamu 

menyebabkan umat TUHAN melakukan 
pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap 

seorang yang lain, maka Allah yang akan 
mengadili; tetapi jika seseorang berdosa 
terhadap TUHAN, siapakah yang menjadi 

perantara baginya?” Tetapi tidaklah 
didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, 
sebab TUHAN hendak mematikan mereka.

1 Samuel 2:24-25

Kamis, 19 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk taat 

kepada ayah dan ibuku. Amin.

TTOT :

Tutup
Telinga
Tutup
Telinga



Jumat, 20 Maret 2020

TTOT :

Suatu hari Tuhan Yesus berada di bait 
Allah sedang mengajar. Wah, banyak orang 
datang dan duduk untuk mendengar 
pengajaran Yesus. Tiba-tiba ahli Taurat dan 
orang Farisi datang membawa seorang 
berdosa kepadaTuhan Yesus. 

Mereka berkata, “Guru, bagaimana 
ini? Ada perempuan yang ketahuan 
melakukan dosa. Menurut hukum taurat 
orang yang ketahuan melakukan dosa, 
harus kita lempari dengan batu sampai 
mati.” Tuhan Yesus pun menjawab, “Ayo 
siapa di antara kamu yang tidak mempunyai 
dosa, silakan ia yang pertama melemparkan 
batu kepada perempuan itu.”

Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi 
terdiam dan satu persatu pergi. Tuhan 
Yesus sendiri pun tidak menghukum 
perempuan itu. Tuhan Yesus mengampuni 
perempuan itu karena Tuhan Yesus sangat 
mengasihi perempuan berdosa itu.  

Adik-adik mungkin banyak orang yang 

tidak menyukai kita karena perbuatan kita. 

Namun hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan 

Yesus mengasihi kita. Walaupun kita 

melakukan dosa, Tuhan Yesus tetap 

mengasihi kita. Bersyukurlah. Oleh karena 

itu kalian harus belajar mengasihi Tuhan 

Yesus karena Tuhan Yesus sudah mengasihi 

kita terlebih dahulu dan jangan berbuat 

dosa lagi!

Dan ketika mereka terus-menerus bertanya 
kepada-Nya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata 
kepada mereka: “Barangsiapa di antara kamu 

tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama 
melemparkan batu kepada perempuan itu.”

Yohanes 8:7

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengampuni 

aku. Ajar aku mengasihi Engkau. Aku tidak mau 
berbuat dosa lagi. Amin.



Om dan Tante hari ini datang 
berkunjung ke rumah Anggi. Ibu sudah 
merapikan rumah dan menyediakan 
makanan dan minuman untuk menjamu 
Om dan Tante.

“Ting tong,” bel berbunyi. “Anggi, 
Om dan Tante sudah sampai!” kata Ibu 
sambil membukakan pintu. “Halo Om, 
Tante,” ujar Anggi.

Tibalah waktunya makan. Ayah, 
Ibu, Anggi, Om, dan Tante duduk 
mengelilingi meja bundar. Saat makan, 
Anggi mengangkat kakinya ke atas kursi. 
“Anggi, kok kaki kamu diangkat begitu?” 
tegur Ibu. “Hehehe... enak seperti ini Bu 
duduknya,” kata Anggi. “Anggi, tidak 
sopan duduk seperti itu di depan orang 
tua. Apalagi ada Om dan Tante,” tegur 
Ayah. Anggi menyeringai malu. Ia 
menurunkan kakinya. “Maaf ya Yah, 
Bu,” kata Anggi.

Adik-adik, sopan santun adalah hal 
yang sederhana dan terlihat sepele. 
Namun, perilaku kita mencerminkan 
siapa diri kita sebenarnya. Orang lain 
pasti akan menghargai dan menghormati 
kita jika kita mempunyai sopan santun. 
Contohnya seperti cerita Anggi, saat 
kita duduk bersama orang tua, kaki kita 
tidak boleh dinaikkan ke atas. Itu adalah 
salah satu contoh sopan santun. Mari 
kita belajar menjadi anak yang sopan.

Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak 
mencari keuntungan diri sendiri.

1 Korintus 13:5a

Sabtu, 21 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku menjadi anak yang 
sopan mulai dari hal-hal yang kecil. Amin.

TTOT :

Angkat
Kaki

Angkat
Kaki



Sore itu Ibu meminta tolong kepada 
Yesi untuk menyapu dan mencuci piring. 
“Ibu tidak tahu ya? Aku sibuk. Aku 
banyak PR,” kata Yesi sambil masuk ke 
kamarnya. Ayah melihat jawaban dan 
tindakan Yesi yang tidak sopan. “Yesi, 
kemari. Kamu tidak boleh berkata 
seperti itu kepada Ibu,” tegur Ayah. Yesi 
tidak keluar dari kamar, ia justru 
mengomel dan tidak sopan kepada Ayah. 
Ayah terpaksa marah dan memukul 
pantat Yesi.

Yesi menangis sejadi-jadinya, 
“AYAH JAHAT!” teriak Yesi. Setelah 
tangis Yesi reda, Ayah memanggilnya. 
Yesi menghampiri Ayah tanpa 
mengucapkan sepatah kata pun. “Yesi, 
Ayah mau bicara. Maafkan Ayah ya, 
tadi Ayah harus menegur Yesi dengan 
keras sampai memukul pantat Yesi. Ayah 
bukan jahat, Ayah tidak mau Yesi 
menjadi anak yang tidak sopan apalagi 
kepada Ayah dan Ibu. Ayah ingin Yesi 
menjadi anak yang tahu sopan santun 
dan bijaksana,” nasihat Ayah.

Yesi tertunduk. “Ayah, Ibu, aku 
minta maaf. Aku tahu aku salah. Terima 
kasih Ayah sudah mendidikku,” kata 
Yesi. “Puji Tuhan kalau Yesi mengerti. 
Tuhan Yesus mengasihimu,” kata Ibu.

Siapa tidak menggunakan tongkat, benci 
kepada anaknya; tetapi siapa mengasihi 

anaknya, menghajar dia pada waktunya.
Amsal 13:24

Minggu, 22 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kedua 

orang tuaku. Ajar aku mengerti dan 
mau dididik oleh orang tuaku. Amin.TTOT :

Ayah
Jahat!
Ayah
Jahat!



Jason terluka. Tadi pagi dia terjatuh 
saat akan pergi ke sekolah. Tangan 
kirinya patah dan harus digips. Missi dan 
teman-teman menjenguk Jason sepulang 
dari sekolah.

Missi dan teman-teman memberi 
Jason semangat dan membawakan buah-
buahan. Jason sangat terharu melihat 
teman-temannya begitu baik dan peduli 
padanya, padahal Jason seringkali 
menjahili teman-teman di sekolahnya, 
bahkan beberapa kali membuat beberapa 
teman perempuannya menangis.

“Teman-teman, kalian baik sekali. 
Terima kasih ya. Aku jadi malu. Aku minta 
maaf karena sering mengganggu teman-
teman di sekolah. Aku benar-benar 
berterima kasih buat semuanya. Aku 
akan berubah mulai hari ini. Aku janji, 
tidak akan jahil lagi,” kata Jason.

Missi dan teman-teman tersenyum. 
“Jason, sebagai anak Tuhan, kita tidak 
akan pernah mendendam atau 
mengingat-ingat segala keburukan yang 
dilakukan teman kita. Aku tahu kok, kalau 
Jason 'kan sebenarnya anak baik,” kata 
Missi menghibur Jason. Jason dan teman-
teman lain pun tertawa. Dan mereka 
berdoa bersama agar Jason diberi 
kekuatan dan dipulihkan dari cederanya.

Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-
temanku aku hendak mengucapkan: “Semoga 

kesejahteraan ada di dalammu!”
Mazmur 122:8

Senin, 23 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, bantu aku agar jadi anak 

yang baik dan menjadi berkat bagi semua 
orang. Amin.

TTOT :

TemanTemanTeman
yangyangyang
BaikBaikBaik

TemanTemanTeman
yangyangyang
BaikBaikBaik



Adik-adik pernah marah? Apa yang 

bisa membuat Adik-adik marah? Apakah 

ketika diejek teman? Atau ketika kalian 

t i dak mendapatkan sesuatu yang 

diinginkan? Atau saat keasyikan kalian 

diganggu? Apakah Adik-adik marah kalau 

ada teman yang mengolok-olok saat 

kalian sudah berbuat baik?

Tahukah Adik-adik kalau Daud pun 

pernah marah? Saat itu pengikut Daud 

menyampaikan salam dari Daud kepada 

Nabal. Tetapi Nabal malah memaki orang-

orang itu dengan perkataan yang tidak 

sopan. Perkataan itu membuat Daud 

sangat marah dan ia pun kemudian pergi 

bersama 400 peng ikutnya untuk 

mendatangi rumah Nabal.

Tetapi Abigail, istri Nabal, berhasil 

mencegahnya dan memohon kepada Daud 

untuk mengurungkan niatnya kepada 

Nabal. Akhirnya, Daud mau memaafkan 

Nabal dan tidak membalas perbuatannya.

A d i k - a d i k ,  Tu h a n  m e m b e n c i 

pertengkaran. Saat kita diejek atau 

dihina, Tuhan tidak ingin melihat kita 

membalasnya dengan kejahatan. Tuhan 

ingin kita belajar membalas dengan 

kebaikan. Kita memaafkan perbuatannya 

dan doakan mereka. Jangan sampai 

kemarahan membuat kita melakukan 

dosa. Belajar untuk mengatur emosi dan 

belajar memaafkan orang lain ya.

Jikalau saudaramu berbuat dosa, 
tegorlah dia, dan jikalau ia menyesal, 

ampunilah dia.
Lukas 17:3

Selasa, 24 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku mengampuni dan 

mendoakan orang yang bersalah kepadaku. 
Aku mau menguasai diriku dan tidak 

berbuat dosa. Amin.

TTOT :

KemarahanKemarahanKemarahan

DaudDaudDaud
KemarahanKemarahanKemarahan

DaudDaudDaud



Rabu, 25 Maret 2020

TTOT :

Film “The Good Dinosaur” 
menceritakan tentang Arlo, si 
Dinosaurus yang selalu takut pada 
segala hal. Arlo merasa tidak percaya 
diri karena tubuhnya kecil dan 
kerempeng, berbeda dengan saudara-
saudaranya yang punya tubuh lebih 
besar. Arlo ingin membuat ayahnya 
bangga, tapi Arlo selalu merasa takut. 
Suatu saat Arlo tersesat di alam liar dan 
bertemu dengan Spot, si manusia purba 
baik hati yang memiliki sifat pemberani. 
Akhirnya mereka berpetualang 
bersama. Sejak saat itu Arlo belajar 
dari Spot untuk menaklukkan rasa 
takutnya.

Setiap manusia juga membutuhkan 
persahabatan dengan orang lain supaya 
kita bisa menjadi lebih baik. Alkitab juga 
menulis beberapa persahabatan yang 
baik. Seperti kisah persahabatan Daud 
dan Yonatan, kisah Yosua dan Kaleb, 
kisah Paulus dan Silas, dan masih banyak 
lagi.

Bersyukurlah saat kita memiliki 
sahabat yang mau menegur saat kita 
melakukan kesalahan karena sahabat 
yang baik pasti mengarahkan hidup kita 
kepada hal-hal yang baik. Belajar untuk 
mau ditegur dan dikoreksi karena Tuhan 

juga bisa memakai sahabat 
kita untuk membantu kita 

menjadi pribadi yang lebih baik.

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk sahabatku 
dan orang-orang di sekitarku yang Engkau 
pakai supaya aku menjadi pribadi yang lebih 
baik lagi. Aku mau jadi sahabat yang baik 

bagi mereka. Amin.

Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, 
dan menjadi seorang saudara dalam 

kesukaran. Amsal 17:17



Davi tidak mau makan nasi. Ketika 
ditanya alasannya tidak mau makan nasi, 
Davi hanya menjawab kalau dia tidak 
suka nasi karena bentuk dan rasanya 
aneh.

Hari ini Davi dan teman-temannya 
melakukan outing class ke area 
pesawahan. Ibu Guru mengajak anak-
anak untuk turun langsung ke sawah 
yang akan ditanami padi. Mereka ikut 
berbaur dengan para petani. Ada yang 
mencangkul, membajak, ada juga yang 
ikut menyemai bibit padi. Davi dan teman-
temannya sangat gembira sekali.

Sambil beristirahat dan makan siang 
di tepi sawah, Ibu Guru menceritakan 
proses dari padi menjadi nasi. Davi dan 
teman-temannya mendengarkan dengan 
saksama. Davi melihat sekeliling area 
pesawahan dan membayangkan betapa 
susahnya para petani membajak dan 
menanam padi. Itu proses yang sangat 
panjang dan membutuhkan banyak 
tenaga. Davi tertunduk, dia merasa malu 
karena tidak menghargai nasi bahkan 
tidak mau makan nasi. 

“Tuhan, maafkan aku karena telah 
menyia-nyiakan berkat-Mu. Aku mau 
belajar untuk makan nasi sampai habis 
sebagai rasa syukurku kepada-Mu. 
Berkati para petani ini ya Tuhan. Amin,” 
doa Davi.

Berikanlah kami setiap hari makanan kami 
yang secukupnya

Lukas 11:3

Kamis, 26 Maret 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan karena aku bisa 

mendapatkan makanan. Aku tidak mau menyia-
nyiakan makanan yang sudah diberikan untukku. 

Berkati para petani dan semua orang yang 
bekerja untuk menghasilkan makanan. Amin.

TTOT :

Padi,Padi,Padi,
Beras,Beras,Beras,

NasiNasiNasi

Padi,Padi,Padi,
Beras,Beras,Beras,

NasiNasiNasi



dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-
sahabat dan tetangga-tetangganya serta 
berkata kepada mereka: Bersukacitalah 

bersama-sama dengan aku, sebab dombaku 
yang hilang itu telah kutemukan.

Lukas 15:6

Jumat, 27 Maret 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau 

menyayangi aku. Aku mau taat kepada-Mu. 
Amin.

TTOT :

Ada seorang gembala domba yang 
memiliki 100 ekor domba. Suatu kali ia 
kehilangan seekor dombanya. Ia tidak 
tinggal diam ketika 1 dari antara 100 
domba miliknya hilang. Ia mencari-cari 
sampai domba itu ditemukan. Sang 
gembala memperhatikan 1 ekor yang 
hilang, bukan 99 ekor yang lain. Luar 
biasa ya Adik-adik.

Nah, Adik-adik, pernahkah kita 
kehilangan sesuatu yang sangat 
berharga? Seperti penggembala domba 
itu. Pasti kita merasa sangat sedih ya. 
Namun, sesudah dicari-cari barang itu 
ditemukan kembali. Wah... sedihnya 
akan berubah menjadi sukacita. Seperti 
itulah gambaran yang dipakai Tuhan 
Yesus untuk melukiskan sukacita sorga 
yang terjadi apabila ada 1 anak-Nya 
yang bertobat.

Demikian juga dengan Tuhan Yesus, 
jika ada diantara kita yang berbuat 
dosa, malas ke Sekolah Minggu, suka 
melawan orang tua, berbohong, 
mencuri, dan sebagainya. Tuhan tidak 
membiarkan kita hidup dalam dosa. 
Tuhan mengingatkan kita untuk tidak 
terus melakukan dosa. Tuhan tidak ingin 
kita dihukum karena perbuatan dosa 
kita. Tuhan ingin kita bersama dengan 
Dia di sorga karena Tuhan sangat 
mengasihi kita.



Sabtu, 28 Maret 2020

TTOT :

 Karin, Dona, teman-teman, dan Ibu 
Guru sedang berjalan-jalan di taman. Ada 
banyak sekali tanaman yang indah di sana. 
Ada yang kecil, ada pohon yang besar.

Di antara itu semua, ada satu bunga 
yang menarik perhatian Dona. Bunganya 
kuning, besar, dan indah sekali. “Itu bunga 
matahari,” kata Ibu Guru. Dona mendekati 
bunga matahari itu, tanpa ia sadar 
menginjak rumput.

“Dona! Kamu tidak boleh menginjak 
rumput,” teriak Karin. Dona kaget. Ia 
melihat ke bawah, ada tulisan “DILARANG 
MENGINJAK RUMPUT”. Dona mundur, 
kembali ke jalan yang memang disediakan 
untuk berjalan. Dona cemberut. “Ada apa 
Dona?” tanya Ibu Guru. “Aku mau memetik 
bunga matahari itu, Bu. Aku mau bawa 
pulang, tapi tidak bisa jalan ke sana,” ujar 
Dona.

“Dona, kamu tahu mengapa ada tulisan 
DILARANG MENGINJAK RUMPUT?” tanya 
Ibu Guru. “Tidak tahu Bu. Mengapa? 
Bukannya rumput biasanya diinjak?” tanya 
Dona. “Ya, rumput memang sering diinjak, 
tapi kalau kita bisa untuk tidak 
menginjaknya, bukankah itu lebih baik? 

Coba kamu bayangkan kalau taman ini 
rumputnya diinjak-injak. Mereka bisa 
mati dan taman ini tidak indah lagi. 
Begitu juga dengan bunga matahari, 
kamu tidak bisa memetiknya, karena 
jika kamu petik, bunga itu akan mati. 
Semua tanaman ini diciptakan oleh 
Tuhan untuk kita nikmati dengan 
bertanggung jawab,” jelas Ibu Guru.

“Kalau aku mau bunga matahari, 
bagaimana Bu?” tanya Dona. “Kamu 
bisa membeli tanamannya dan kamu 
rawat di rumah,” kata Ibu Guru. Dona 
tersenyum. Kini ia mengerti harus 
merawat tanaman ciptaan Tuhan 
dengan bertanggung jawab.

Doa:
Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua 

ciptaan-Mu. Aku mau menjaganya dengan 
bertanggung jawab. Amin.

Berfirmanlah Allah: “Hendaklah tanah 
menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-

tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon 
buah-buahan yang menghasilkan buah yang 

berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi.” 
Dan jadilah demikian. 

Kejadian 1: 11

Sabtu, 28 Maret 2020

TTOT :

 Karin, Dona, teman-teman, dan Ibu 
Guru sedang berjalan-jalan di taman. Ada 
banyak sekali tanaman yang indah di sana. 
Ada yang kecil, ada pohon yang besar.

Di antara itu semua, ada satu bunga 
yang menarik perhatian Dona. Bunganya 
kuning, besar, dan indah sekali. “Itu bunga 
matahari,” kata Ibu Guru. Dona mendekati 
bunga matahari itu, tanpa ia sadar 
menginjak rumput.

“Dona! Kamu tidak boleh menginjak 
rumput,” teriak Karin. Dona kaget. Ia 
melihat ke bawah, ada tulisan “DILARANG 
MENGINJAK RUMPUT”. Dona mundur, 
kembali ke jalan yang memang disediakan 
untuk berjalan. Dona cemberut. “Ada apa 
Dona?” tanya Ibu Guru. “Aku mau memetik 
bunga matahari itu, Bu. Aku mau bawa 
pulang, tapi tidak bisa jalan ke sana,” ujar 
Dona.

“Dona, kamu tahu mengapa ada tulisan 
DILARANG MENGINJAK RUMPUT?” tanya 
Ibu Guru. “Tidak tahu Bu. Mengapa? 
Bukannya rumput biasanya diinjak?” tanya 
Dona. “Ya, rumput memang sering diinjak, 
tapi kalau kita bisa untuk tidak 
menginjaknya, bukankah itu lebih baik? 

Coba kamu bayangkan kalau taman ini 
rumputnya diinjak-injak. Mereka bisa 
mati dan taman ini tidak indah lagi. 
Begitu juga dengan bunga matahari, 
kamu tidak bisa memetiknya, karena 
jika kamu petik, bunga itu akan mati. 
Semua tanaman ini diciptakan oleh 
Tuhan untuk kita nikmati dengan 
bertanggung jawab,” jelas Ibu Guru.

“Kalau aku mau bunga matahari, 
bagaimana Bu?” tanya Dona. “Kamu 
bisa membeli tanamannya dan kamu 
rawat di rumah,” kata Ibu Guru. Dona 
tersenyum. Kini ia mengerti harus 
merawat tanaman ciptaan Tuhan 
dengan bertanggung jawab.

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua 

ciptaan-Mu. Aku mau menjaganya dengan 
bertanggung jawab. Amin.

Berfirmanlah Allah: “Hendaklah tanah 
menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-
tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon 

buah-buahan yang menghasilkan buah yang 
berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi.” 

Dan jadilah demikian. 
Kejadian 1: 11



Minggu, 29 Maret 2020

TTOT :

Adik-adik, pernahkah mendapatkan 
pertolongan dari seseorang? Contohnya 
ditolong saat menyebrang jalan, dibantu 
saat mengangkat barang yang berat, 
atau diberi sesuatu oleh seseorang. 
Nah, apakah saat kita menerima 
pertolongan atau pemberian dari 
seseorang, kita mengucapkan terima 
kasih? 

Berterima kasih artinya kita 
menghargai mereka yang telah 
memberikan pertolongan atau sesuatu 
kepada kita. Pasti kita sudah pernah 
ditolong oleh banyak orang 'kan?

Yang terutama, kita berterima 
kasih kepada Tuhan Yesus karena kasih-
Nya kepada kita sudah Ia buktikan di 
atas kayu salib yang menebus kita dari 
dosa. Semua berkat dan orang-orang 
yang menolong kita juga adalah bentuk 
kasih Tuhan Yesus bagi kita.

Jadi, jangan lupa untuk selalu 
mengucapkan terima kasih dalam setiap 
doa dan ucapan syukur kita kepada 
Tuhan. Berterima kasih juga kepada 

setiap orang yang sudah 
memberikan pertolongan 
kepada kita.

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih-Mu 

yang nyata bagiku. Ajar aku untuk 
berterima kasih kepada orang-orang di 

sekitarku. Amin.

Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, 
Allahku, dengan segenap hatiku, dan 

memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya; 
Mazmur 86:12



Senin, 30 Maret 2020

TTOT :

“Sion, kenapa kamu cemberut?” 
tanya Missi. “Ini Kak. Kenapa yah nilai Sion 
masih jelek? Padahal Sion sudah belajar 
semalam. Apa Sion orang gagal ya?” tanya 
Sion. 

“Sion gak boleh bilang gitu! Sion 
bukan orang gagal! Sion hanya belum 
tuntas belajar,” ujar Missi. “Sion ingin bisa 
seperti Kak Missi, selalu dapat nilai bagus. 
Nilai Sion jelek,” kata Sion sambil 
termenung.

“Kata siapa Kak Missi selalu dapat 
nilai bagus? Kak Missi juga pernah kok 
dapat nilai jelek, tapi Kak Missi gak 
menyerah. Kakak belajar lebih giat lagi 
sehingga nilai Kakak jadi lebih baik,” jelas 
Missi.

“Sion juga jangan menyerah, kalau 
sekarang nilaimu belum baik terus 
berusaha belajar lebih giat, yang penting 
kita sudah belajar, berdoa, dan mengerti 
apa yang diajarkan oleh Guru di sekolah. 
Belajar dan lakukan yang terbaik seperti 
untuk Tuhan. Tuhan Yesus 'kan sudah 
memberkati kita,” kata Missi lagi. “Iya 

Kak. Terima kasih ya sudah menghibur 
dan mendukung Sion. Sion jadi 
lebih lega sekarang. Sion mau 
belajar lebih giat lagi,” ujar 
Sion.

Adik-adik, ingat ya terus 
berusaha lebih baik dari hari ke hari. 

Jangan menyerah dan jangan pernah 
merasa sebagai orang gagal, 

karena kalian adalah anak 
pemenang, yang punya masa 

depan indah bersama Tuhan.

Jadi berusahalah untuk 
memperoleh karunia-karunia 
yang paling utama. Dan Aku 

akan menunjukkan kepadamu 
jalan yang lebih utama lagi.

1 Korintus 12:31

Doa :
Tuhan Yesus, aku tidak mau menyerah dan akan 
selalu memberikan yang terbaik seperti untuk-

Mu, karena aku tahu Engkau 
sudah memberkatiku. Amin.



Selasa, 31 Maret 2020

TTOT :

Adik-adik, pernahkah kalian 
memakai topeng? Atau pernahkan kalian 
mendandani diri kalian dengan aksesori 
seperti rambut palsu, kumis palsu, atau 
dengan make-up yang membuat usia 
kalian terlihat lebih tua? Dengan 
memakai aksesori semacam itu membuat 
kita sulit dikenali oleh orang lain karena 
penampilan kita yang berbeda. Ini biasa 
disebut dengan menyamar.

Saat Abia, anak Yerobeam jatuh 
sakit, Yerobeam menyuruh istrinya 
untuk menemui nabi Ahia di Silo. Tetapi 
Yerobeam tidak ingin nabi Ahia mengenali 
istrinya jadi ia menyuruh istrinya untuk 
menyamar. Nabi Ahia tidak dapat melihat 
lagi karena ia sudah tua dan matanya 
sudah menjadi kabur, tapi Tuhan sudah 
memberitahukan kepada nabi Ahia kalau 
istri Yerobeam akan datang untuk 
menemuinya.

Adik-adik, di hadapan Tuhan, kita 
tidak bisa menyamar. Tuhan Yesus 
Mahatahu. Tuhan tahu sekali kehidupan 
kita, semua yang kita lakukan, dan 
semua yang kita pikirkan. Tuhan ingin 
kita berlaku jujur di hadapan-Nya. 
Kalau kita berbuat salah, kita harus 
mengakui dan meminta maaf. Jangan 
berusaha menutupi kesalahan itu karena 
saat kita jujur Tuhan melihat dan 
memperhitungkan semuanya.

Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal 
aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau.

Mazmur 25:21

Doa :
Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang 

Mahatahu. Terima kasih Engkau 
mengasihiku. Di hadapan-Mu tidak ada 

yang tersembunyi. Ampuni semua 
kesalahanku, Tuhan. Aku menyerahkan 

hidupku ke dalam tangan-Mu. Amin.



Ayo!Ayo!
mewarnaimewarnai

Namamu?
siapa

Edisi Maret 2020Edisi Maret 2020

aku suka berbagi dengan temanku

contoh warna yang dipakai :
merah, kuning, hijau, biru



 Dalam cerita ini, Tuhan Yesus 
d a l a m  p e r j a l a n a n  k e 
_________

 Dalam perjalanan-Nya, Tuhan 
Yesus menyusur perbatasan 
_______&_______

 Saat memasuki suatu ____ 
Tuhan Yesus bertemu dengan 10 
orang kusta.

 10 orang kusta itu berdiri agak 
jauh dan berteriak: “Yesus, Guru, 
___________ kami!”

 Melihat 10 orang kusta itu, Tuhan 
Ye s u s  b e r k a t a :  “ Pe r g i l a h , 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
dirimu kepada imam-imam.”

 Saat 10 orang kusta itu pergi 
kepada imam-iman, di tengah jalan 
mereka menjadi _____

 1 dari 10 orang kusta itu yang 
kembali sambil __________ 
Allah dengan suara nyaring.

 1  o r a n g  y a n g  k e m b a l i  i t u 
__________ di depan kaki 
Yesus dan mengucap syukur 
kepada-Nya.

 Kata Tuhan Yesus kepada 1 orang 
yang kembali itu: “Berdirilah dan 
p e r g i l a h ,  _ _ _ _ _ _ t e l a h 
menyelamatkan engkau.”

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Carilah kata dalam kotak dibawah untuk melengkapi kalimat disamping
(Lukas 17:11-19)

Cari Kata
Edisi Maret 2020

siapa Namamu?siapa Namamu?siapa Namamu?
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