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Simon Irianto
Wakil Gembala Sidang

Kisah Para Rasul 1:14 Mereka 
semua bertekun dengan sehati 
dalam doa bersama-sama, 
dengan beberapa perempuan 
serta Maria, ibu Yesus, dan 
dengan saudara-saudara Yesus.

D. L. MOODY disebut sebagai 
sa lah satu pengkhotbah 
terbesar di jamannya, setelah 
g e r e j a n y a  d i  C h i c a g o 
mengalami kebakaran besar, 
ia memutuskan untuk mencari 
dana ke New York. Dalam 
kesedihan dan keletihannya, 
Allah menggunakan waktu ini 
untuk berurusan dengan 
Moody. Tentang kebutuhan 
akan kuasa rohani yang sejati 
bukan hanya dana untuk 
m e m b a n g u n  g e r e j a nya 
kembali. Moody mengenang 
peristiwa itu, ”Hati saya tidak 
lagi ingin mengumpulkan 
uang, digantikan dengan 
jeritan untuk dipenuhi dengan 
kuasa Roh Kudus” dan Allah 

menjawab. Lawatan Allah yang 
dahsyat mengubahkan Moody 
dari seorang pendeta dan 
pengkotbah biasa menjadi 
pengkhotbah yang disebut 
terbesar dalam jamannya yang 
membawa dampak sampai 
generasi berikutnya.

Roh Kudus bekerja ketika ada 
kerinduan dan doa yang kuat. 
Murid-murid menantikan di 
loteng bersama-sama, karena 
mereka menyadari kebutuhan 
utama untuk memenangkan 
dunia adalah bukan pada 
kekuatan mereka tetapi kepada 
kekuatan Roh-Nya. Kerinduan 
dalam doa ini direspon Allah 
dengan mencurahkan Api dari 
sorga.

O r a n g - o r a n g  y a n g 
mengoncangkan bangsa-
bangsa bagi Allah seperti John 
Wesley, George Finney, Smith 
Wiggleswoth, Billy Graham 

mempunyai ciri yang sama 
mereka dipenuhi dengan Api 
Allah. Kita tidak akan pernah 
dapat  be rgerak  apa lag i 
menggerakkan orang lain 
tanpa memiliki Api. Roh Kudus 
menantikan orang-orang yang 
berdoa, yang hatinya terbakar 
dengan kerinduan kudus 
untuk menemukan Dia dan 
hadirat-Nya yang mulia, orang 
yang memilih yang terbaik 
seperti Maria untuk duduk di 
b a w a h  k a k i  Y e s u s , 
mendengarkan suara-Nya dan 
keluar membawa Api Tuhan.

Dicari Pendeta, penginjil, 
p e n g a j a r ,  p e n g u s a h a , 
profesional, anak-anak muda 
yang tidak puas dengan hidup 
dan pelayanan yang biasa, 
t e t a p i  p e l aya n a n  y a n g 
b e rd a m p a k  ke ka l  ya n g 
dipenuhi Api Tuhan. Apakah 
saudara orangnya?

Roh Kudus & DoaRoh Kudus & DoaRoh Kudus & Doa



Roh Kudus adalah Pribadi ke-3 
dari Allah dan Ia ada di tengah 
dunia ini, senantiasa hadir di 
tengah kumpulan orang 
percaya bahkan Roh Kudus 
berdiam di dalam hati setiap 
orang percaya. Sekalipun tidak 
terlihat oleh mata, suara-Nya 
tidak terdengar oleh telinga 
bahkan terkadang kehadiran-
Nya pun tidak terasa tapi 
percayalah bahwa penyertaan 
dan perlindungan Roh Kudus 
selalu tersedia bagi orang 
percaya. 

Menurut Efesus 1:13-14 
bahwa Roh Kudus itu adalah 
meterai Allah yang diberikan  
kepada setiap  orang percaya 
untuk menandakan milik 
kepunyaan-Nya sehingga Iblis 
t idak  b i sa  sembarangan 
mengusik kehidupan orang 

percaya. Kalaupun Iblis ingin 
mencobai orang percaya maka 
harus seijin Allah dan Allah 
sendi r i  akan mengawas i 
jalannya pencobaan tersebut 
seperti yang terjadi pada Ayub.   

Jika Allah di pihak kita siapa 
yang akan sanggup melawan 
kita? Mulut singa dikatupkan, 
dapur api didinginkan dan 
o r a n g - o r a n g  y a n g 
mengikhtiarkan kecelakaan 
harus menanggung akibat dari 
p e rbuatannya .  Te r s ed i a 
pembelaan Allah bagi setiap 
orang yang percaya kepada-
Nya

Orang-orang percaya tidak 
perlu takut dengan keadaan 
dunia saat ini bahkan di tengah 
w a b a h  v i r u s  c o v i d - 1 9 
sekalipun  karena semua yang 

terjadi ada dalam kendali-Nya. 
Roh Kudus akan meluputkan 
setiap orang yang hatinya 
melekat kepada-Nya dari 
setiap marabahaya.

Karena itu setiap orang percaya 
harus mempunyai hubungan 
yang intim dengan Roh Kudus 
dan keintiman dengan-Nya  
hanya bisa terjadi ketika kita 
memiliki:

1. Kesadaran dan kerinduan 
akan Roh Kudus. 
Sadari bahwa Roh Kudus 
adalah Pribadi yang tinggal 
dalam hati kita dan Ia selalu  
ada bersama dengan kita. 
Jangan pernah mengabaikan-
Nya seolah Dia tidak ada. 
Layaknya orang pacaran yang   
selalu ingin bertemu sang 
pujaan hati, sekalipun ketika 
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Roma 8:9-17

Membangun Hidup Intim 

Roh Roh Roh 
Dengan 

KudusKudusKudusRoh Kudus
Oleh: Ir. Tommy Hintajaya



bertemu tidak banyak kata 
yang diucapkan tapi dengan 
berada di dekatnya sudah 
membuat hati ini senang dan 
tenang 'bikin hidup lebih 
h i d u p '  d e m i k i a n l a h 
seharusnya hubungan kita 
dengan Roh Kudus. 
Dengan selalu mengingat dan  
merindukan pribadi Roh 
Ku d u s  m a ka  ke i n t i m a n 
dengan-Nya akan terbangun 
dan keintiman dengan Roh 
Kudus akan memberikan rasa 
sukacita dan damai sejahtera di 
tengah situasi yang buruk 
sekalipun.

2.Tekad untuk memelihara 
keintiman dengan Roh Kudus. 
Kesibukan membuat sebuah 
hubungan menjadi renggang. 
Ketika suami, istri dan anak-
anak sibuk dengan urusannya 
masing-masing sehingga 
waktu untuk berkumpul dan 
berkomunikasi sangat kurang. 
Untuk menjaga keintiman 
diperlukan tekad dan usaha 
dari masing-masing pribadi 
yang berhubungan. Keintiman 
dengan Roh Kudus harus 
dipelihara dengan tekad dan 
usaha untuk  selalu melibatkan 
Roh Kudus setiap waktu. 
Tetaplah menjalin komunikasi 
dengan Roh kudus. Salah satu 
tujuan Roh Kudus tinggal 
menetap dalam hati orang 
percaya adalah terlibat dalam 
semua bidang kehidupan kita.  
Ha l  p rak t i s  yang  ha ru s 
di lakukan orang percaya   

untuk membangun keintiman 
dengan Roh Kudus dan hidup 
d i  bawah pimpinan-Nya 
adalah menyediakan waktu 
pribadi untuk berdoa, memuji 
dan menyembah Tuhan.  
Doa bersama itu baik dan perlu 
u n t u k  m e m b a n g k i t k a n 
semangat kita dalam berdoa 
tapi jangan pernah tinggalkan 
doa pribadi kita kepada Tuhan. 
Dalam keramaian kita sulit 
mendengar suara Tuhan tapi 
ketika kita berdoa seorang diri 
dan mencurahkan isi hati kita 
kepada Tuhan maka Roh Kudus 
akan berbicara memberikan 
tuntunan-Nya kepada kita. 

Memuji dan menyembah 
Tuhan bersama itu baik dan 
menyenangkan tapi keintiman 
dengan Roh Kudus akan 
terbangun ketika kita belajar 
untuk tetap memuji dan 
menyembah Tuhan di kala  kita  
sendirian dan hanya berdua 
dengan Roh Kudus. Ketika 
kehidupan terasa berat dan 
mulut ini sulit untuk memuji 
dan menyembah Tuhan, saat 
itulah kita harus berseru 
meminta Roh Kudus menolong 
kita untuk tetap mengucap 
s y u k u r ,  m e m u j i  d a n 
menyembah Tuhan. Melalui 
pujian dan penyembahan yang 
dinaikkan, hadirat Allah akan 
turun memenuhi hidup kita 
d a n  k u a s a - N y a  a k a n 
memampukan kita untuk 
m e n g h a d a p i  b a h k a n 
m e n y e l e s a i k a n  s e m u a 

persoalan yang terjadi.
Yak. 1:25, Tetapi barangsiapa 
m e n e l i t i  h u k u m  y a n g 
sempurna, yaitu hukum yang 
memerdekakan orang, dan ia 
bertekun di dalamnya, jadi 
bukan hanya mendengar 
untuk melupakannya, tetapi 
s u n g g u h - s u n g g u h 
me l a kukannya ,  i a  a kan 
b e r b a h a g i a  o l e h 
perbuatannya.

Jangan pernah bosan atau 
berhenti untuk membaca 
Alkitab karena di dalamnya 
berisi perkataan Allah yang 
a ka n  m e n g a j a r ka n  d a n 
memberikan nasihat kepada 
kita tentang segala hal yang 
harus dikerjakan di dalam 
kehidupan ini. Sekalipun 
nampaknya tidak masuk akal 
dan sulit untuk dilakukan, 
percayalah bahwa perintah 
Tuhan itu tidak mungkin salah. 
Dalam membaca Alkitab kita 
harus memiliki sikap hati yang 
mau percaya sekalipun tidak 
mengerti dan  mau melakukan 
sekalipun sulit. Untuk itulah 
diperlukan pertolongan Roh 
Kudus untuk kita bisa percaya 
dan melakukan Firman-Nya.

Kiranya setiap jemaat Tuhan 
memiliki kehidupan yang 
intim dengan Roh Kudus dan 
selalu hidup dalam pimpinan-
Nya.

A m i n ,  T u h a n  Y e s u s 
memberkati    
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Mengapa harus Dua Menjadi Satu?

Kejadian 2:24, Sebab itu seorang laki-laki akan 
meninggalkan ayahnya dan ibunya   dan bersatu  
dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu 
daging. 

Kalimat pertama terbaca “sebab itu”. 
Pernahkah Anda bertanya kepada diri Anda 
sendiri, “Mengapa seorang lelaki meninggalkan 
ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya 
dan menjadi satu daging?”

Mari kita telusuri untuk menemukan alasan di 
balik perintah “meninggalkan dan bersatu”

Ada empat benda yang belum diciptakan 
pada saat itu di dalam proses penciptaan, yaitu: 
semak, tumbuh-tumbuhan, hujan, dan orang 
(Kej. 2:4-5). Manusia belum diciptakan pada taraf 
penciptaan ini. Kemudian Allah melakukan 
sesuatu yang dramatis.

Manusia Diciptakan Sendiri

 Allah menciptakan manusia, kemudian 

Allah membuat taman Eden dan selanjutnya 
manusia ditempatkan Allah di taman Eden (Kej. 
2:7-8, 15).

Penolong yang Sepadan

 Dalam Kejadian 2:18, ada masalah 
pertama yang timbul yaitu manusia hidup 
sendiri, tidak ada teman, tetapi ada janji Allah 
disana, bahwa Allah akan memberi seorang 
penolong yang sepadan.

 Ada pilihan-pilihan yang Allah berikan 
kepada Adam untuk “penolong-penolong yang 
sepadan”, yaitu: binatang hutan, burung di 
udara, ternak-ternak. Allah membawa semua 
hewan-hewan itu kepada Adam untuk 
menciptakan di dalam dia satu rasa keperluan 
untuk mendapatkan “penolong yang sepadan.” 
Allah tahu bahwa hewan-hewan itu bukanlah 
solusi atas masalah kesepian dalam diri manusia.

 Tetapi Adam tidak mengetahui itu. 
Mungkin dia melihat sekeliling kerajaan hewan 

KERINDUAN 
SEORANG ISTRI
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dan mulai mengetahui kenyataan bahwa mereka 
semuanya berpasangan dan hanya dia yang 
sendirian. Ayat terakhir dari Kejadian 2:20 
mengatakan, “....tetapi baginya sendiri dia tidak 
menjumpai penolong yang sepadan dengan 
dia.”

Tidur yang Nyenyak

 Dalam Kejadian 2:21-22, Allah membuat 
Adam tidur nyenyak. Apakah Anda ingat pada 
waktu yang lain di dalam Alkitab ketika seseorang 
dibuat tidur nyenyak?

 Setelah studi Anda kemarin mengenai ikat-
janji, tanda-tanda ikat-janji tentunya sudah Anda 
kenal dengan baik. Apakah Anda mengetahui 
bahwa perapian yang berasap dan suluh yang 
berapi yang lewat di antara potongan-potongan 
daging sebagai langkah kelima dari ikat-janji, 
dengan “darah yang tercurah”? Allah sendiri, 
diwakili oleh perapian dan suluh, membuat ikat-
janji ini dengan Abram.

 Sekarang lihat kembali Kejadian 2:21. 
Apakah Anda melihat tanda-tanda dari 
pemotongan ikat-janji? Adalah mungkin bahwa 
curahan darah yang pertama dalam Alkitab 
adalah peristiwa ini, ketika Allah membuka 
daging Adam untuk mengambil tulang rusuk 
yang terkenal itu.

 Saya yakin tulang rusuk ini melewati 
potongan-potongan daging Adam pada saat 
Allah mengambilnya. Allah kemungkinan 
melakukan satu pemotongan ikat-janji untuk 
membawa Hawa dari tubuh Adam. Upacara ikat-
janji Adam dan Hawa adalah pembawa maksud 
yang sebenarnya dari penciptaan Hawa!

 Adam yang pertama mencurahkan 
darahnya bagi penciptaan pengantinnya. Adam 
yang kedua, Yesus (lihat 1 Kor. 15:45) 
mencurahkan darahnya bagi penciptaan 

Pengantin-Nya, Gereja. Dapatkah Anda melihat 
dampak yang luar biasa dari peristiwa ini? 
Manusia perlu satu penolong yang sepadan. 
Allah memotong manusia pertama dan menarik 
“penolong” nya ke luar dari tubuhnya sendiri. 
Mereka adalah SATU karena mereka dimulai dari 
satu. Mereka adalah dua bagian dari bagian dari 
satu kesatuan yang utuh. “Karena itu apa yang 
telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan 
manusia” (Mat. 19:6).

 Bagaimana kebenaran ini memberi 
dampak pada keberlangsungan komitmen 
pernikahan Anda?

Kiat untuk Ibu

Anak Anda mempunyai satu kebutuhan yang 
besar akan rasa aman, dan untuk berada dalam 
keadaan aman. Satu pernikahan yang kokoh 
adalah salah satu sarana yang paling penting 
yang bisa memberikan rasa aman kepadanya. 
Maukah Anda menutup pintu perceraian hari ini? 
Maukah Anda memutuskan untuk mengikatkan 
diri sepenuhnya pada pernikahan Anda? Salah 
satu cara menunjukkan kepada anak Anda bahwa 
pernikahan orangtuanya kokoh, adalah 
membiarkan dia melihat orangtuanya tetap 
saling menyayanginya. Jelasnya, Anda tidak 
menginginkan pemandangan tidak senonoh di 
hadapan anak-anak Anda, tetapi sedikit pelukan 
dan kecupan di depan mereka membuat semua 
merasa nyaman.
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Dalam Kitab Injil Lukas 
11, Tuhan Yesus terus 
m e n d o r o n g  s e r t a  
menyemangati para murid 
untuk tetap tekun dan gigih 
dalam berdoa. Tuhan Yesus 
tidak hanya mengajarkan 
m u r i d - N y a ,  n a m u n  
memberikan teladan dalam 
hal berdoa. Sebagai manusia, 
Dia tetap belajar patuh dalam 
hal berdoa. 

T u h a n  Y e s u s  
mengajarkan, bahwa setiap 
orang percaya harus selalu 
berdoa dengan tidak jemu-
jemu. Ini tidak berarti Allah 
dapat digerakkan oleh 
ketekunan atau kegigihan 
k i ta ,  dengan bers ikap 
demikian kita tidak bisa 
mengganggu keputusan 
Tuhan, tidak akan mengubah 
rencana dan tujuan-Nya. 
Namun, ketekunan dan 
kegigihan kita menunjukkan 
kualitas iman yang kuat di 
mata Al lah dan Al lah 
berkenan akan hal tersebut.

Dari pengajaran Tuhan 
Yesus mengenai ketekunan 
dalam berdoa ini, kita 
mempela ja r i  beberapa  
manfaat di dalamnya, antara 
lain kita: mendapatkan 
arahan yang benar dalam 
berdoa; diingatkan untuk 
menghadap Allah dalam doa 
dengan penuh keberanian 
dan keyakinan akan apa yang 
kita butuhkan; datang kepada 
Allah dengan doa untuk 
orang lain dan juga untuk diri 
kita sendiri; harus terus-
mene ru s  be rdoa ,  dan  
berjaga-jaga dalam doa 
dengan penuh ketekunan.

Allah telah berjanji untuk 
memberi apa yang kita minta 
dari-Nya. “Mintalah, maka 
akan diberikan kepadamu.” 
Sesuai dengan firman yang 
diucapkan oleh Tuhan Yesus 
i n i ,  k i ta  mempe ro l eh  
keyakinan bahwa setiap 
firman yang keluar dari mulut 
Kristus pasti akan digenapi 
tepat pada waktu-Nya.

Tuhan Yesus mengajarkan 
kita tidak hanya terus 
meminta, tetapi juga harus 
m e n c a r i .  D e n g a n  
menggunakan segala sarana, 
kita harus menopang doa-
doa kita dengan usaha; dan 
da l am  meminta  s e r ta  
mencari, kita juga harus terus 
menerus (bahasa sehari-hari: 
mendesak) mengetuk pintu 
hati Allah dengan iman yang 
menggebu-gebu, dan pada 
a k h i r n y a  k i t a  a k a n  
mendapatkan jawaban doa 
dari Allah. Tuhan Yesus juga 
membe r i kan  pe t un j u k  
mengenai apa yang harus 
kita doakan, yaitu meminta 
Roh Kudus. 

Ro h  Ku d u s  s a n g a t  
penting bagi kita,bukan 
hanya supaya kita bisa berdoa 
dengan baik, tetapi juga 
karena segala yang baik yang 
kita doakan sudah terangkum 
di dalam Roh Kudus. Tidak 
ada hal lain lagi yang kita 
perlukan dalam hidup ini 
selain dari  Roh Kudu. Amin.

Oleh : Yanuar 
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Mei 2020POKOK DOA
1. Berdoa, beriman, bersyukur karena masalah virus Covid19 sudah semakin dapat diatasi, kondisi di 

Indonesia dan dunia telah semakin pulih. Semua bidang kehidupan bangsa dipulihkan, gereja 
dipulihkan, keluarga dipulihkan. Terpujilah nama Yesus. 

2. Pekan Doa 10 Hari, dari tanggal 12 - 21 Mei 2020, dengan koordinator: Komisi Musik Pujian (Hagi 
Aryanto dan Tiur K. D. Sirait). Puncak Pekan Doa diadakan di Graha Sakura. **

  Pukul 08.00 – 09.30 Pembicara: Pdt. A. L. Jantje Haans.

  Pukul 10.00 – 11.30 Pembicara: Pdt. Simon Irianto.

3.  Ibadah Gabungan Idul Fitri, pada tanggal 24 Mei 2020, dengan koordinator: Pdm. Tonny S & Pdp. 
Frans S, diadakan di GBI Pasir Koja 39 – Bandung. **

  Pukul 09.00 – 10.30 Pembicara: Pdt. A. L. Jantje Haans.

  Pukul 16.00 – 17.30 Pembicara: Pdm. Dede Imawan.

4.  Kesatuan tubuh Kristus, secara khusus untuk menghadapi masalah Covid19, agar gereja-gereja di 
Indonesia terus terjalin erat dan terus membawa dampak bagi lingkungan sekitar, sehingga nama 
Tuhan Yesus dipermuliakan atas negeri ini.

5. Doakan terus kondisi bangsa Indonesia dan pemda-pemda, supaya tetap tenang dan bijaksana 
dalam menghadapi masalah Covid19 serta Tuhan Yesus terus memakai TNI – POLRI dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban di NKRI.

6. Doakan untuk Kemenkes, para tim medis agar Tuhan Yesus melindungi, serta para pasien yang 
terjangkit Covid19 Tuhan Yesus sembuhkan.

7. Doakan semua orang yang bekerja di gereja-gereja,di rumah sakit, di instansi pemerintah, di 
perusahaan-perusahaan, petugas keamanan Security, petugas kebersihan, office boy, driver, 
petugas administrasi, dll. Agar mereka dilimpahi kesehatan dan dapat melakukan tugas-tugas 
mereka dengan penuh tanggung jawab dan sukacita.

NB: ** Waktu dan tempat akan ditentukan kemudian, menyesuaikan dengan arahan Pemerintah. 
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Saat ini kita sedang fokus pada pandemic Covid19 yang 
melanda seluruh negara di bumi ini tanpa terkecuali, termasuk 
Indonesia. Kita semua sedang berusaha agar pandemic ini cepat 
berlalu. Namun, satu hal penting jangan dilupakan adalah wabah 
tahunan Demam Berdarah Dengue (Dengue Hemorrhagic Fever = 
DHF), kita sudah memasuki musim kemarau, dan inilah saatnya 
wabah itu dimulai.

Demam berdarah atau demam berdarah dengue (DBD) adalah 
penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Dengue. Virus ini masuk ke dalam tubuh 
manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang hidup di 
wilayah tropis dan subtropis. Diperkirakan terdapat setidaknya 50 juta kasus demam 
berdarah di seluruh dunia tiap tahunnya.

Demam berdarah merupakan salah satu penyakit tropis yang banyak ditemukan di 
Indonesia. Menurut data yang dihimpun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 
demam berdarah telah menjadi penyakit endemik di Indonesia sejak tahun 1968. Sejak 
itu, penyakit ini menjadi salah satu masalah utama di Indonesia, dengan penyebaran dan 
jumlah penderita yang cenderung meningkat setiap tahun.

Oleh: Pdp. Zeffry, dr.
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 Metode PSN lain adalah dengan 
rutin menjalankan 3M-Plus, yaitu:

• Menguras tempat penampungan 
air, seperti bak mandi atau toren, 
minimal tiap pekan.

• M e n u t u p  r a p a t  t e m p a t  
penampungan air.

• Mengubu r  /  
mendaur ulang 
barang yang 
b e r p o t e n s i  
menjadi tempat 
perkembangbia
kan  nyamuk  
Aedes aegypti.

Selain itu, lakukan pula 
langkah Plus untuk membantu 
pencegahan. Langkah Plus antara lain 
dengan mengatur cahaya yang cukup di 
dalam rumah, memasang kawat anti 
nyamuk di ventilasi rumah, menaburkan 
bubuk  la rvas ida  (abate )  pada  
penampungan air yang sulit dikuras, 
menggunakan kelambu saat tidur, 
menanam tumbuhan pengusir nyamuk, 
d a n  m e n g h e n t i ka n  ke b i a s a a n  
menggantung pakaian. 

Gejala DBD meliputi:

• Suhu badan tinggi yang bisa 
mencapai 40 derajat Celcius atau 
lebih.

• Sakit kepala berat

• Nyeri pada sendi, otot, dan tulang.

• Hilang nafsu makan.

• Nyeri pada bagian belakang mata.

• Mual dan muntah.

• Pembengkakan kelenjar getah 
bening.

• Ruam kemerahan (muncul sekitar 
2-5 hari setelah demam).

Pengobatan yang dilakukan adalah 
untuk mengatasi gejala dan mencegah 
infeksi virus semakin memburuk. 

Dokter akan menganjurkan pasien 
melakukan beberapa hal berikut :

• Minum banyak cairan dan istirahat 
yang cukup.

• Mengonsumsi obat penurun panas, 
untuk meredakan demam. 

 DBD dapat dicegah melalui 
kegiatan PSN (pemberantasan 
sarang nyamuk). 
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 Da lam masa  se rba  su l i t ,  banyak 
pengangguran dadakan, banyak kesulitan 
rumah tangga  terjadi, banyak masalah 
kesehatan, Gereja sebagai perpanjangan 
tangan Tuhan di bumi ini harus hadir untuk 
menjadi jawaban bagi jemaat dan sekitarnya.
Berawal dari ajakan teman di CLCC untuk 
menjadi penasihat team medis mereka pada 
bulan Januari 2020, melihat aktifitas gerakan 
rekan-rekan di CLCC dan ECC dalam 
menangani dampak dari Covid19 terhadap 
jemaat mereka.

 Belajar dan mengamati keadaan tersebut 
akhirnya tercetus ide di benak saya untuk 
memulai satu gerakan di GBI Pasirkoja. Di 
tengah kesibukan sebagai tenaga medis 
dalam menghadapi Covid19, mulailah 
sedikit demi sedikit saya menyusun visi dan 
misi dari gerakan yang akan saya mulai.  
Berkonsultas i  dengan gembala dan 
mengajak beberapa orang untuk memulai 
gerakan ini, akhirnya di awal April 2020, 
gerakan ini terbentuk dengan nama Pasirkoja 
Care Covid19 atau yang kita kenal sekarang 
sebagai PaskoCare. 

Apa saja yang dilakukan oleh PaskoCare?:
1. Beri makan bagi mereka yang lapar
 - mendistribusikan sembako kepada 

jemaat terdampak secara berkala, 

karena kondisi kesehatan yang lemah 
akan membuat mereka sakit.

 - mendistribusikan masker kain bagi 
jemaat dan lingkungan sekeliling

2. Ulurkan tangan, bantu mereka yang 
lemah. 

 -  mencarikan pekerjaan, salurkan kepada 
mereka yang memiliki usaha. 

 - mendorong mereka melakukan usaha 
k r e a t i f ,  m i s a l n y a  m e m b u a t 
makanan/masakan -  membantu 
memasarkan di berbagai grup WA 
gereja yang tersedia, sehingga jemaat 
b i sa  membel i  da r i  s i  pembuat 
(menciptakan Pasko Local Market - Dari 
jemaat, Oleh jemaat dan Untuk jemaat). 

3. Dukung mereka dalam doa.
 - konseling masalah-masalah rumah 

tangga
 - konseling kesehatan

Stategi PaskoCare :
1. Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya 

mengenai jemaat terdampak dari gembala 
ibadah, ketua komisi dan carecell. 

2. Membeli sembako dan dropping kepada 
mereka secepatnya

3. Konseling keluarga
4. Bantuan medis jika diperlukan
5. Ciptakan Pasko Local Market
6. Kepada masyarakat sekitar, karena BLT 

Oleh: Pdp. Zeffry, dr.
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sudah turun dari pemerintah bahkan di 
Jawa Barat sendiri menurut keterangan 
Bapak Gubernur Jawa Barat ada 9 channel 
Bantuan Sosial, kita hanya sentuh mereka 
yang benar-benar tidak tersentuh 9 
bantuan itu. 

7. Menyediakan sarana cuci tangan di depan 
gereja dan membagikan sarana itu ke 
beberapa tempat di sekitar gereja.

8. Penyemprotan desinfektan secara teratur 
di area gereja dan sekitar gereja.

9. Membagikan masker kain kepada 
masyarakat sekitar - mengurangi beban 
belanja masyarakat akan kebutuhan 
ma s ke r  d an  membantu  ge ra kan 
pemerintah akan anjuran #pakaimasker. 

 Apa itu Pasko Local Market?: 
 Dalam jemaat ada banyak potensi 
tersimpan, ada yang bisa membuat kue, 
masakan, kue kering, nge gojek, dll. Dengan 
mereka lancar berjualan mereka tidak akan 
kesulitan biaya hidup dan tidak akan 
bergantung kepada bantuan, memberikan 
kail bukan hanya ikannya.

 Dari jemaat, Untuk jemaat, Oleh jemaat. 
Kita yang salurkan, kita bantu menciptakan 
pasarnya. Kita buat sedemikian rupa semua 
potensi ini berputar dan menciptakan arus 
perekonomian di GBI Pasirkoja. Diharapkan 
ke depannya Pasko Local Market ini akan 
menjadi kekuatan ekonomi di GBI Pasirkoja.



 Setiap hari kita berhadapan dengan berbagai 
tantangan kehidupan, mungkin konflik, 
masalah ekonomi, masalah kesehatan seperti 
yang kita alami saat ini. Masalah membuat kita 
khawatir, takut, cemas pasti tidak terhindarkan 
sebagai manusia yang sangat terbatas. Namun, 
kita harus tetap menyadari bahwa realitanya 
seperti itu, begitu juga dengan Tuhan kita yang 
tidak akan pernah membiarkan kita untuk 
berperang seorang diri. Dia berjanji dan pasti 
digenapi, hanya di dalam Dia yang bisa 
membuat kita tetap memiliki pengharapan. 
 Bagaimana caranya agar kita memiliki 
pengharapan yang memberi damai sejahtera? 
Yaitu dengan tetap hidup dalam doa.
 Yesus mengajarkan “Doa Bapa Kami” bukan 
tanpa alasan. Saat khawatir, manusia  akan sulit 
untuk berdoa. Dalam doa-Nya kita diajarkan 
untuk tetap memuliakan Bapa dalam keadaan 
apapun serta berserah kepada kehendak Bapa. 
Tetap rendah hati, memiliki hati bersyukur dan 
rela mengampuni orang lain, juga belajar untuk 
tetap berharap kepada Bapa karena segala 
sesuatu ada di dalam kendali-Nya. Yesus telah 
memberikan teladan kepada kita untuk berdoa 
syafaat, seringkali kita hanya fokus pada 
masalah kita, pada diri kita sendiri padahal 
orang lain pun memiliki masalah. Kita percaya 
bahwa ketika kita melakukan kehendak-Nya 
untuk berdoa bagi mereka yang dikasihi-Nya, 
Tuhan pun sedang bekerja dalam setiap 
permasalahan yang sedang kita hadapi. 
 Di Alkitab berkali-kali Yesus mengajarkan 
betapa pentingnya berdoa dan betapa 
dahsyatnya kuasa doa itu. Kita sadar sebagai 
manusia dengan berbagai kelemahan dan 
kedagingan, kita tidak akan bisa menghadapi 
semua persoalan hidup dengan kekuatan kita 
sendiri dan satu-satunya yang bisa kita lakukan 
adalah membiarkan kuasa Ilahi bekerja. Bapa 
memberikan penolong yaitu Roh Kudus untuk 
membantu kita dalam berdoa sesuai kehendak 

Bapa karena sejatinya kita tidak tahu bagaimana 
harus berdoa, bahkan Roh Kudus sendiri berdoa 
bagi kita kepada Bapa menyampaikan setiap 
keluhan kita yang tidak terucapkan. Ia adalah 
penghibur, penolong, pengajar dan penasihat 
yang diutus untuk mengajarkan segala sesuatu 
dan untuk mengingatkan kita akan setiap 
perkataan Bapa. Roh Kudus menjadi penuntun 
kita untuk bisa  mengambil keputusan yang 
tepat di masa-masa sulit.
 Hidup dip impin Roh Kudus akan 
menghasilkan hidup yang cinta dan bergantung 
kepada  f i rman  Tuhan   dan  t e ru s  
memperbaharui pola pikir dalam perspektif 
ilahi yang mendatangkan iman dengan damai 
sejahtera Tuhan.
 Iman tidak datang tiba-tiba, firman Tuhan 
mengatakan dalam Roma 10:17, “Jadi iman 
timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh 
firman Kristus.”
 Orang Kristen tanpa iman, maka kegelisahan 
akan terus menghantuinya. Walaupun Tuhan 
mengetahui apa yang menjadi keinginan hati 
kita, tapi Ia rindu agar kita percaya kepada-Nya, 
mencari wajah-Nya dan masuk ke dalam 
hadirat-Nya. Belajar untuk mengalami 
pertolongan Tuhan dan belajar untuk berserah 
sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa 
rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan 
terbaik sehingga kita tidak perlu khawatir akan 
apapun juga, kita berada di tangan yang tepat. 
Sehingga menjadi sangat penting untuk 
menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan 
agar kita tetap terkoneksi dengan pikiran dan 
hati Bapa. 
 Dalam keadaan saat ini, kita percaya bahwa 
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dan 
Roma 8:18 berkata “Sebab aku yakin, bahwa 
penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat 
dibandingkan dengan kemuliaan yang akan 
dinyatakan kepada kita.” 

Oleh : Jane Louismono
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Kuasa Terbesar Dalam Dunia Ini 
Kathryn Kuhlman, Light Publishing, Mei 2009, 162 halaman.
Kathryn Kuhlman seringkali berkata, “Tidak seorang pun baik pria maupun 
wanita yang harus kalah! Anda hanya dapat dikalahkan jika Anda 
menyetujuinya.” Ia tahu bahwa ini benar karena ia selalu mengambil 
manfaat dari kuasa terbesar di dunia – kuasa Roh Kudus. Hasilnya, ia 
menjadi wanita penginjil terkemuka  di abad dua puluh, dan ratusan dari 
ribuan orang yang menghadiri pertemuan-pertemuannya yang dipenuhi 
kuasa Roh Kudus menerima keselamatan, kelepasan, dan kesembuhan.
Melalui buku yang dinamis ini Anda akan belajar: rahasia dari kuasa 
rohani, bagaimana dipenuhi Roh Kudus, bagaimana mengalami kuasa 
yang tak terbatas dalam kehidupan Anda, cara hidup berkemenangan 
melalui Roh Kudus, dan bagaimana membuat kehendak Anda berada di 
bawah kendali Roh Kudus.

Apakah Anda ingin Allah menjamah hidup Anda dengan kuasa Roh Kudus ? 
Apakah Anda ingin mengalami kuasa-Nya yang dinamis setiap hari ? Ketika Kathryn Kuhlman 
berbicara mengenai Roh Kudus di pertemuan-pertemuannya, setiap orang mendengarkan dengan 
penuh perhatian. Ini terjadi karena mereka tahu ia telah mengalami dan menyaksikan kuasa-Nya dan 
telah melihatnya dimanifestasikan dalam beribu-ribu mukjizat kesembuhan.
Saat Anda membaca buku ini, Anda akan belajar bagaimana menerima kuasa-Nya yang fenomenal 
dalam hidup Anda sendiri, dan sebagai hasilnya, kehidupan Anda akan diubahkan selamanya. Anda 
tidak lagi merasa kalah, tapi Anda akan mengalami kemenangan yang penuh sukacita dalam setiap 
area kehidupan. Saat Anda mempelajari apa yang Kuhlman ketahui secara pribadi, Anda akan 
dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus – kuasa terbesar di dunia.
Kathryn Kuhlman (9 Mei 1907 – 20 Pebruari 1976) dilahirkan di sebuah pertanian dekat Concordia, 
Missouri. Pada tahun-tahun awalnya ia adalah seorang anggota jemaat Gereja Baptis. Kemudian ia 
menjadi seorang pelayan yang ditahbiskan di Evangelical Church Alliance. Seiring berjalannya waktu, 
ia menjadi dikenal sebagai seorang “penginjil kesembuhan,”  dan ia mengadakan pertemuan-
pertemuan di seluruh dunia. Beribu-ribu orang mendengarkan siaran radionya. Diperkirakan ada 
lebih dari seratus juta orang yang mendengarkan ia berbicara mengenai kasih Allah dan kuasa Roh 
Kudus selama lima puluh tahun pelayanannya.

15
39

LIBRARY
MAY/20



1-May Felica Haresh Keswani ABI Pasko
1-May Irian Tugaswati Umum
1-May Melina Br. Sembiring Umum
1-May Rina Marliana Bandung Selatan
1-May Samuel Wilson Wiguna ABI Pasko
1-May Santo Reynaldi Manalu RBI
1-May Shaina Melissa RBI
1-May Vicky Giovanni Musik Pujian
1-May Win Hardjana Umum
2-May R. Mieke Dewi Meinar Ketua ABI BANSEL
2-May Stevanus Gunawan Musik Pujian
2-May Wawan Pilar Citeureup
3-May Hendi Hermawan Koord. Fotografi
3-May Marshalline Tannusawiejaya Musik Pujian
3-May Mesak Fallo Bandung Selatan
3-May Odang Citeureup
3-May Ribkha Regina Israel Ketua Kolektan
3-May Yanuar Umum
4-May Kariena Pertiwi Bandung Selatan
4-May Lilly Umum
4-May Yudanata Margahayu Raya
5-May Claire Gillian Afandy ABI G. Sakura
5-May Than Lian Hoa EGM
5-May Wartini EGM
5-May Zoe Nathanael Sunergeo Gulo ABI SCC
6-May Ayat Dorling Citeureup
6-May Benedicta Chelsea Amadea ABI Pasko
6-May Lia Mariani Umum
6-May Merih Umum
6-May Petra Kalos ABI Pasko
6-May Susan Iskandar Umum
7-May Erika Siahaan Umum
7-May Marten Zakatias Dirk ABI Bansel
7-May Jap Swen Ching Umum
8-May Elsye Suminto Umum
8-May Magda Lena Umum
8-May Mita Andriani SCC
9-May Nona Hendrawaty Umum
9-May Rehianes Tanau Bandung Selatan
10-May Dede Tanuwijaya G. Sakura
10-May Handi Lesmana Umum
10-May Hasanaha Daeli SCC
10-May Jenishi Haresh Keswani RBI
10-May Memeh Citeureup
10-May Sarmi G. Sakura
10-May Vicky Christian MM
11-May Jetti Limiati (Ibu Yohana) EGM
11-May Keyla Priskilla Wibawa ABI Pasko
12-May Joshua RBI
12-May Yudi Pardamean Sitompul Bandung Selatan
14-May Ryanddi Rachman Natanael RBI
14-May Samuel Marjuluan Jehuda Manalu ABI Pasko
14-May Tjendra Heriyanto Umum
15-May Alvina Ridha Meyselvi Beis ABI Bansel
15-May Erna Indriyati Umum
15-May Erni Indriyani Umum
15-May Mulyadi Umum
15-May Naveen Adriel Limansah ABI Pasko
15-May Nei Ayandi Seo SCC
15-May Siem Naraswati EGM
15-May Tan Sian Mey WBI

16-May Lidya Winarsih EGM
16-May Nina Listyani Umum
17-May Iqbal Tri Saputra Sirait G. Sakura
17-May Matthew Kevin Lesmana ABI Pasko
17-May Miliswati G. Sakura
18-May Ling-ling Umum
18-May Mella Imawan Ketua EGM
18-May Phiong Ay Lin EGM
18-May Rihan Ferari Snae ABI Bansel
19-May Dik Dik Rohmat Citeureup
19-May Nike Umum
19-May Sandi Gunawan Koord. LCD
19-May Toho Meyana Lestari Sihite Umum
19-May Yoshua Hermawan Musik Pujian
20-May Jo Jenni WBI
20-May Miko Andreas Umum
20-May Osti Br Siagian SCC
20-May Reyner Manuel RBI
21-May Erlin Umum
21-May Meliana Sibuea RBI
21-May Toby Kefas RBI
22-May Dennis Kristian ABI Pasko
22-May Ducessa Eliana Simeon Koord. Doa Puasa
22-May Gatot Budi Prasetyo G. Sakura
22-May Jeannette Melodya Wakil Ketua RBI
22-May Loren Tina Siagian Umum
22-May Tati Maryati Umum
23-May L.S Suheryanto (Liem Salim) Umum
23-May Shekinah Glory Haresh Keswani Umum
24-May Desi Santika Sihotang Umum
24-May Erlina Ekowati Musik Pujian
24-May Gregorius Ortega Wey ABI Pasko
24-May Hanna Mulyani Limanto Umum
24-May Meilia Tedja Umum
24-May Meti Melianawati Umum
24-May Rachel Tamara Rise Hutajulu Bandung Selatan
25-May Budi Gunawan Umum
25-May Ester Lusiana Umum
25-May Martinus Cahyadi Sarbini Umum
25-May Nani Heryani WBI
25-May Sobbyn Kartono Sihotang Umum
25-May Grace Kezya Mamora ABI Pasko
26-May Bernadia Beda Neri Lestari Umum
26-May Laneke Umum
26-May Mikha Sekar Kinasih Umum
26-May Heni Imelda br Hutagaol Umum
27-May Corinus M. Atte Bandung Selatan
27-May Haryati Bandung Selatan
27-May Priyati Atip Margahayu Raya
27-May Melison Hulu SCC
28-May Khoe Man Yung EGM
28-May Laura Ezra Tesalonika Ginting ABI Pasko
28-May Meirhicco Ariefta Hsiao Putra Bandung Selatan
28-May Merfal Rizky Fallo ABI Bansel
29-May Ina Kusumah Umum
29-May Nathanael Silalahi ABI Bansel
29-May Yong Sioe Lan SCC
30-May Andreas Haryanto Umum
30-May Niken Tri Anata Sinabang ABI Pasko
31-May Leni Umum
31-May Lizawati Umum
31-May Nuriana Nababan Guru ABI
31-May Ruth Meilina Sianipar Umum
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JADWAL IBADAH GBI PASIR KOJA JL. PASIR KOJA NO.39

JADWAL IBADAH & DOA CABANG TAMAN MIMOSA
JL. TAMAN MIMOSA NO. 11 KOMP. TAMAN SAKURA INDAH, BANDUNG
Gembala Cabang : Pdp. Martin Sastrawidjaja, S.E.

JADWAL IBADAH CABANG BANDUNG SELATAN
JL. TAMAN MIMOSA NO. 11 KOMP. TAMAN SAKURA INDAH, BANDUNG
Gembala Cabang : Pdp. Frans Snae

JADWAL IBADAH CABANG SHEKINAH COMMUNITY CIMINDI
Gembala Cabang : Pdm. Drs. Dede Imawan

JADWAL DOA GBI PASIR KOJA - JL. PASIR KOJA NO. 39 BANDUNG.

KOORDINATOR DOA PAGI

DOA SEMALAM CERIA  Terbuka untuk seluruh jemaat
Setiap hari Jumat di Jl. Pasir Koja No.39 Bandung Koordinator : Erisanto

Minggu    17.00 Ibadah Umum & Sekolah Minggu

Senin-Jumat  05.30  Doa Pagi
Senin-Jumat  18.00  Doa Sore
Jumat    10.30  Doa Puasa
Sabtu    18.30  Doa Pengerja Inti (minggu ke - 1)
Sabtu    19.30  Doa Pengerja Gabungan (minggu ke - 2) 

Minggu    09.00 Ibadah Umum & Sekolah Minggu
Sabtu    06.30 Doa Pagi

Minggu    06.00 Ibadah Umum I
Minggu    08.00  Ibadah Umum II & Sekolah Minggu                
Minggu    17.00 Ibadah Umum III & Sekolah Minggu              
Minggu    10.30 Ibadah Umum IV & Sekolah Minggu
Selasa    12.30 Ibadah Lansia (minggu ke-1&2)
Selasa    09.00 Ibadah WBI (minggu ke-2,3,4) 
      18.00 Ibadah WBI (minggu ke-1)
Jumat    19.00 Ibadah Kaum Pria (Jumat terakhir)
Sabtu    17.00 RBI 

Senin     : Kebaktian Umum II
Selasa : Guru Sekolah Minggu
Rabu : DPA (PBI, RBI, ABI)
Kamis : Kebaktian Umum 1
Jumat : Kebaktian Umum III

Minggu               16.00   Ibadah Umum & Sekolah Minggu

No. REKENING
GBI PASKO 39

BCA - Cabang Burangrang
A/C No. 438.305556.6

A.n. Gereja Bethel Indonesia
DIAKONIA
Bank BCA 

A/C No. 281.006361.3
A.n. Yossy Francsiskus

PEMBANGUNAN
BCA A.n. Perk. Shekinah Indonesia

A/C No. 438.303449.6

 Pdp. Eddy Suriadi
022.6124726, 082215499225

Jl. Lili Gardenia No.16

00.30

40221





Doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kepada murid-murid-

Nya, sangat singkat dan mudah dihafalkan. Namun, dalam 

doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid-

Nya, yakni pada bagian berikut, "Bapa kami yang di sorga, 

dikuduskanlah nama-Mu." Ada makna yang dalam yang 

penting untuk dimengerti dan dipahami, sehingga doa pada 

bagian pembukaan ini tidak sekedar hanya menjadi sebuah 

hafalan.

Ungkapan Bapa kami yang di sorga, merupakan 

ungkapan yang khas dan unik. Sebab tidak semua agama 

mengajarkan bahwa allah mereka dapat dipanggil dengan 

sebutan bapa. Inilah yang membedakan keyakinan kita 

dengan semua agama apa pun yang ada di dalam dunia ini. 

Ungkapan atau sebutan Allah sebagai Bapa hanya 

dianugerahkan kepada barang siapa yang percaya kepada 

Yesus (Yohanes 1:12-13).  

Lalu, apa maknanya bagi kita, jikalau kita diangkat 

sebagai anak Allah dan Allah kita panggil sebagai Bapa? 

Satu, sebagai Bapa, Allah menerima kita apa adanya. 

Gambaran ini dapat kita lihat dalam Lukas 15. Dalam 

kekurangan, kelemahan, keterbatasan bahkan ketika kita 

pun jatuh dalam dosa, sebagai Bapa yang baik, Allah 

menerima hidup kita apa adanya. 

Dua, sebagai Bapa, Allah pasti memelihara kita (Matius 

7:11). Apa pun situasi kita saat ini, percayalah sebagai Bapa, 

Allah pasti memelihara, mencukupkan, melindungi dan 

menjauhkan dari malapetaka.

Tiga, sebagai Bapa, Allah memberikan janji-Nya bagi 

kita. Hanya orang yang telah diangkat menjadi anak Allah 

yang layak menerima segala janji dan berkat-Nya. 

Jadi, perbarui pengertian mengenai relasi kita dengan 

Allah, bahwa melalui iman kepada Tuhan Yesus, maka kita 

diangkat menjadi anak-Nya dan layak memanggil Allah 

sebagai Bapa. Selanjutnya, terimalah dengan iman segala 

berkat sorgawi yang disediakan-Nya bagi kita semua anak-

anak-Nya. Amin.

RELASI KITA 
DENGAN ALLAH 

Matius 6:9-13

Jumat, 01 Mei 2020

Lukas 6:43-49; Roma 8:18-30; 

Mazmur 146; Ulangan 7:1-11

Ayat Bacaan Setahun

Matius 6:9. 
“Karena itu berdoalah demikian: 
B a p a  k a m i  y a n g  d i  s o r g a ,  
Dikuduskanlah nama-Mu,”

Ayat

“Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu 
atas kami. Di dalam nama Tuhan 
Yesus. Amin.”

Doa



Melalui doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kepada murid-

murid-Nya, yakni Doa Bapa Kami, dalam penggalan: 

"Datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi 

seperti di sorga (Mat. 6:10),” Tuhan Yesus sedang 

mengajarkan murid-murid-Nya untuk berdoa syafaat. Doa 

syafaat bukan untuk mendoakan kepentingan dan 

kebutuhan diri sendiri, tetapi lahir dari kerinduan untuk 

kepentingan yang lebih luas, seperti suatu kota atau suatu 

bangsa. Mengapa berdoa syafaat menjadi sangat penting 

untuk dilakukan? 

Pertama, untuk mendatangkan Kerajaan Allah di muka 

bumi ini (Matius 6:10a). Doa syafaat untuk mendatangkan 

Kerajaan Allah pada akhir zaman ini sangat penting, apalagi 

dengan terus berkembangnya penyebaran wabah virus 

corona yang telah menelan banyak korban jiwa. Jika selama 

ini, kita hanya sibuk bekerja dan berdoa untuk kepentingan 

diri sendiri, maka mulailah berdoa untuk kepentingan 

masyarakat banyak, terutama supaya Kerajaan Allah yang 

penuh dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita 

memenuhi seluruh kehidupan umat manusia. 

Kedua, mendatangkan kehendak Allah bagi umat 

manusia (Mat. 6:10b). Manusia di akhir zaman hidup 

menurut kehendaknya sendiri. Mereka menjadi tuan dan 

tuhan atas dirinya sendiri, sehingga menganggap apa yang 

mereka pikirkan dan lakukan sudah benar, meski faktanya 

mereka telah tersesat dan menuju kepada kebinasaan. 

Karena itu, dengan berdoa syafaat, kita sedang minta belas 

kasih dan kemurahan Tuhan, supaya mereka dilawat dan 

dijamah oleh Roh Kudus, sehingga mengalami perjumpaan 

dengan Tuhan Yesus yang membawa kepada pertobatan. 

Mulailah ambil bagian untuk berdoa syafaat supaya 

kerajaan dan kehendak Allah terjadi dalam kehidupan 

manusia, supaya lebih banyak jiwa yang terselamatkan 

dalam Tuhan Yesus. 

DOA SYAFAAT

Matius 6:9-13

Sabtu, 02 Mei 2020

Lukas 7:1-9; Roma 8:31-39; 

Mazmur 147; Ulangan 7:12-26

Ayat Bacaan Setahun

Matius 6:10. 
“Datanglah Kerajaan-Mu, jadilah 
kehendak-Mu di bumi seperti di 
sorga.”

Ayat

“Tuhan Yesus, datanglah Kerajaan-
Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi 
seperti di sorga. Amin.”

Doa



Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid-Nya 

doa Bapa Kami, Yesus terlebih dahulu memperingatkan 

murid-murid-Nya supaya dalam hal berdoa tidak perlu 

bertele-tele, karena sebelum mereka meminta, Bapa di 

sorga telah mengetahui permohonan mereka. Namun, 

murid-murid tetap diajarkan untuk berdoa menyampaikan 

permohonan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan 

mereka.  Kita dapat belajar prinsip berikut, yakni: 

Satu, tetap bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. 

Tuhan bukannya tidak bisa menyediakan segala kebutuhan 

kita secara berlimpah dalam waktu yang singkat. Namun, 

jika segala kebutuhan kita terpenuhi dengan berlimpah-

limpah dan kita belum siap untuk mengelolanya, maka apa 

yang Tuhan berikan tidak akan menjadi berkat karena bisa 

saja kita salah menggunakannya. Kalaupun ternyata kita 

diberi berkat melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan, 

jadikanlah itu menjadi sarana berbagi berkat Tuhan dengan 

orang lain yang juga memerlukannya. 

Kedua, kebutuhan manusia yang terutama adalah firman 

Tuhan. Sekalipun kita memerlukan kebutuhan jasmani, 

tetapi ada kebutuhan rohani yang dapat membuat kita 

bertahan hidup bukan saja dalam dunia sementara ini, 

melainkan juga dalam kehidupan kekal yang mendatang, 

yakni kebutuhan akan firman Tuhan dan pengenalan akan 

Tuhan Yesus dengan benar.

Jadi, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita supaya setiap 

saat, setiap hari berharap dan mengandalkan-Nya, sehingga 

kebutuhan, seperti makanan dan kebutuhan lainnya dapat 

tercukupi. Selain itu, Tuhan Yesus mau supaya kita fokus 

akan kebutuhan rohani juga, seperti firman Tuhan dan 

pengenalan Tuhan Yesus dengan benar. Semakin kita giat 

mencari kebenaran dan bertumbuh dalam pengenalan akan 

Tuhan Yesus, maka segala yang kita butuhkan secara jasmani 

pasti tercukupi. Amin.

BERKAT YANG 
SECUKUPNYA

Matius 6:9-13

Minggu, 03 Mei 2020

Lukas 7:10-17; Roma 9:1-5; 

Mazmur 148; Ulangan 8

Ayat Bacaan Setahun

Matius 6:11. 
“Berikanlah kami pada hari ini 
makanan kami yang secukupnya.”

Ayat

“Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya 
yang kami andalkan dan rindukan. 
Amin.”

Doa



Tidak seorang pun tahu apa yang akan kita hadapi 

minggu ini, tetapi ketahuilah bahwa Tuhan memegang 

kendali atas segala hal. Ketahui kedaulatan-Nya dan 

serahkan hidup kepada Allah adalah langkah pertama 

menuju ketenangan jiwa di dalam hidup kita. 

Kapan pun kita menghadapi situasi yang di luar kuasa, 

maka kita cenderung berpaling pada satu dari dua hal 

ekstrim ini. Ada yang mencoba lebih keras berusaha, ada 

pula yang menyerah begitu saja! Iba dan mengasihani diri 

sendiri. 

Kedua reaksi itu sama-sama bodohnya. Daripada 

menjadi korban atau menjadi orang yang terlalu 

mengontrol, semestinya kita perlu belajar untuk berdoa 

dan berserah kepada kuasa pimpinan Tuhan. 

Alasan pertama kita stres adalah karena kita berkonflik 

dengan Tuhan. Kita mencoba mengendalikan hal-hal yang 

hanya bisa dikendalikan oleh Tuhan. Kita tidak bisa 

mengendalikan pasangan kita, anak-anak, pekerjaan, masa 

depan atau hal-hal semacamnya. Semakin sering 

melakukannya, semakin besar kita mencoba menjadi tuhan 

untuk diri kita sendiri, dan hal itulah yang menyebabkan kita 

melawan Tuhan. Kita tidak hanya akan kalah dalam konflik 

dengan Tuhan, tapi kita juga akan merasa lelah.

Jutaan orang berdoa, yang berlandaskan dari Doa Bapa 

Kami. Namun, sebagian besar tidak dapat memaknai baris 

terakhir doa ini, yaitu: “Untuk menjalani hari lepas sehari, 

menikmati setiap saat, menerima penderitaan sebagai jalan 

menuju kedamaian, menerima seperti yang Yesus lakukan 

kepada dunia yang penuh dosa ini apa adanya. Bukan seperti 

bagaimana aku melihatnya; percaya bahwa Engkau akan 

membuat semuanya baik-baik saja jika aku berserah pada 

kehendak-Mu supaya aku boleh berbahagia dalam hidupku 

dan sungguh-sungguh berbahagia dengan-Mu sampai 

selamanya.”

KEDAULATAN 

Mazmur 46

Senin, 04 Mei 2020

Lukas 7:18-36; Roma 9:6-15; 

Mazmur 149-150; Ulangan 9

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 46:10. 
“Diamlah dan ketahuilah, bahwa 
Akulah Allah! Aku ditinggikan di 
antara bangsa-bangsa, ditinggikan di 
bumi!"

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus. Ajar aku 
tunduk pada kedaulatan-Mu. Amin.”

Doa



Bahtera adalah sebuah perahu raksasa dengan ukuran 

ratusan meter - tetapi dibangun oleh seorang petani 

anggur (Kejadian 9:20). Melihat besarnya ukuran bahtera 

tersebut rasanya mustahil bisa dikerjakan oleh seorang 

petani seperti Nuh. Akan tetapi ia berhasil membuat 

bahtera persis seperti yang ditetapkan Tuhan, karena 

Nuh mendapat kasih karunia di mata TUHAN (Kej. 6:8).

Kasih Karunia berbicara tentang apa yang dilakukan 

Tuhan. Nuh mampu menyelesaikan karena dia taat 

dengan apa yang TUHAN perintahkan dan percaya kalau 

TUHAN akan memberi kemampuan menyelesaikannya. 

Bulan-bulan ini adalah bulan yang sangat berat bagi 

kita. Hampir semua bangsa sedang berupaya melawan 

ganasnya virus Corona. Semua kegiatan dinon-aktifkan 

termasuk kegiatan ibadah semua agama. Namun, di balik 

semua yang sedang terjadi, seolah Tuhan sedang 

berbicara kepada tebusan-Nya seperti kepada Nuh di 

pasal 7 ayat 1. Tuhan meminta kita masuk ke dalam 

rumah kita bersama keluarga yang mungkin sering 

terpisah, terlupakan dan tersisihkan karena kegiatan 

rutin, bahkan termasuk di dalamnya kegiatan pelayanan 

yang seolah-olah untuk TUHAN. Bahtera bisa dibangun 

oleh Nuh karena kasih karunia Tuhan, demikian juga 

seharusnya kita menyadari, bahwa keluarga pun hasil 

kasih karunia Tuhan yang selama ini mungkin terabaikan. 

Mari ambil waktu bersama keluarga untuk 

membangun kembali kebersamaan, menyediakan waktu 

untuk beribadah dan berdoa bersama. Bapa menjadi 

imam di rumah masing masing untuk memimpin ibadah 

dan mendoakan setiap anggota keluarganya. Inilah 

kemurahan Tuhan yang masih dianugerahkan kepada kita 

sebelum hari Tuhan tiba. Pergunakan sebaik-baiknya.

BAHTERA

Kejadian 6:9-22

Selasa, 05 Mei 2020

Lukas 7:37-48; Roma 9:16-26; 

Amsal 1; Ulangan 10

Ayat Bacaan Setahun

Kejadian 7:1. 
“Lalu berfirmanlah TUHAN kepada 
Nuh: "Masuklah ke dalam bahtera 
itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab 
engkaulah yang Kulihat benar di 
hadapan-Ku di antara orang zaman 
ini.”

Ayat

“Terima kasih Tuhan Yesus, di tengah 
pandemi Covid-19 yang membuat 
kami tinggal di rumah, kami diberi 
kasih karunia untuk membangun 
mezbah doa dan kebersamaan 
dengan keluarga kami. Amin.”

Doa



Seorang pendeta membawa putranya yang masih kecil 

dan empat belas teman putranya itu, untuk merayakan 

pesta ulang tahun anaknya ke sebuah karnaval. Setelah 

membeli karcis masuk, dia berdiri di pintu masuk dan 

membagikan tiket itu. Saat membagikan tiket itu, tiba-tiba 

ada seorang bocah laki-laki yang tidak dikenalnya 

menyodorkan tangannya meminta tiket. Dia bertanya 

kepadanya, "Apa kamu teman anakku?” 

“Bukan.”

“Lalu, mengapa aku harus memberikanmu tiket?" Bocah 

itu berbalik dan menunjuk putra kecilnya dan berkata, 

"Anakmu bilang kau akan memberikanku tiket." 

Lalu, pria itu pun memberinya sebuah tiket. 

Saya tidak punya hak untuk mendapat jawaban doa dari 

Tuhan. Saya sudah berhutang banyak pada-Nya, tetapi Dia 

tidak berhutang apa pun kepada saya. Ketika saya datang 

dan meminta sesuatu kepada-Nya, sesungguhnya saya tidak 

layak. Namun, saya meminta atas dasar anugerah Kristus. 

Maka, saya berdoa seperti ini, “Bapa, aku datang kepada-

Mu karena apa yang telah Yesus Kristus lakukan bagiku di 

kayu salib. Dia berjanji, bahwa aku dapat meminta kepada-

Mu di dalam nama-Nya, maka itulah yang kulakukan 

sekarang.”

Berdoa dalam nama Yesus mengingatkan, bahwa kita 

memiliki hak untuk berdoa kepada Allah. Sebab Yesus 

adalah perantara kita dan telah membukakan jalan agar 

Allah mendengar dan menjawab doa-doa kita.

DALAM NAMA YESUS

Yohanes 14:1-14

Rabu, 06 Mei 2020

Lukas 7:49-62; Roma 9:27-33; 

Amsal 2; Ulangan 11

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 14:13. 
“Dan apa juga yang kamu minta 
d a l a m  n a m a - K u ,  A k u  a k a n  
melakukannya ,  supaya  Bapa 
dipermuliakan di dalam Anak.”

Ayat

Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih karena aku tidak perlu berusaha 
untuk mendapatkan kasih karunia-
Mu. Aku ingin melayani-Mu, bukan 
melayani diriku sendiri. Dengan 
rendah hati, aku mau menyerahkan 
hidupku kepada-Mu dan meminta 
kepada-Mu untuk menyelamatkanku 
dan menerimaku ke dalam keluarga-
Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. 
Amin.”

Doa



Sering sekali kita membaca Yesus naik ke atas bukit 

seorang diri untuk berdoa. Dalam hidup-Nya sebagai 

manusia, Yesus mengambil waktu untuk berdoa secara 

pribadi kepada Allah, mempersembahkan doa dan 

permohonan kepada Bapa-Nya. 

Injil-injil, terutama Lukas, kerap kali menyatakan, bahwa 

Yesus berdoa seorang diri di tempat sunyi atau di malam 

hari, waktu makan, dan sehubungan dengan peristiwa-

peristiwa penting: waktu dibaptis, sebelum memilih 

keduabelas rasul, sebelum mengajar doa "Bapa Kami", 

sebelum murid-murid mengakui Yesus sebagai Mesias, 

waktu Yesus dimuliakan di atas sebuah gunung, di taman 

Getsemani, waktu di salib  Yesus mendoakan mereka yang 

menyalibkan-Nya, semua murid-Nya; Ia pun mendoakan 

dir i-Nya sendir i .  Doa dan permohonan yang 

dipersembahkan Kristus diiringi dengan ratap tangis dan 

keluhan juga bersikukuh dan kesungguhan.

Doa-doa itu menyatakan, bahwa Yesus terus menerus 

berhubungan dengan Bapa-Nya. Semuanya itu 

membuktikan, bahwa Yesus dalam hidup-Nya sebagai 

manusia adalah pendoa syafaat yang sungguh-sungguh 

kepada Bapa-Nya di sorga dan sampai hari ini pun Dialah 

pengantara kita kepada Bapa di sorga (Ibrani 7:25).

Dengan semuanya itu Yesus memberi teladan kepada 

kita supaya kita juga menjadi pendoa syafaat. Jika Yesus 

merasa doa merupakan bagian penting dalam pelayanan-

Nya, siapakah kita sehingga masih memandang remeh doa?

YESUS 
PENDOA SYAFAAT

Lukas 6:12-16

Kamis, 07 Mei 2020

Lukas 8:1-15; Roma 10:1-8; Amsal 

3; Ulangan 12:1-28

Ayat Bacaan Setahun

Ibrani 5:7. 
“Dalam hidup-Nya sebagai manusia, 
Ia telah mempersembahkan doa dan 
permohonan dengan ratap tangis dan 
keluhan kepada Dia, yang sanggup 
menyelamatkan-Nya dari maut, dan 
karena kesalehan-Nya Ia telah 
didengarkan.”

“Tuhan Yesus jadikan kami seperti 
Engkau yang senantiasa dan selalu 
berdoa dalam setiap kesempatan. 
Amin.”

Doa

Ayat



Gejolak dunia yang tidak menentu, masa depan yang 

tidak pasti, di mana satu-satunya kepastian adalah 

ketidakpastian. Di tengah ketidakpastian saat ini, 

sanggupkah kita menghadapi masa depan? Jawabannya, 

tidak bisa jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, karena 

sehebat, sekuat, sekaya, sepintar atau sejago seseorang 

pasti ada batasnya. Kita membutuhkan kekuatan di luar diri 

kita untuk menghadapi masalah yang sedang bergejolak ini. 

Kekuatan itu hanya dapat kita peroleh dengan cara 

bersekutu dengan sang pencipta, yaitu Allah semesta alam 

di dalam Yesus Kristus melalui doa.

Kekuatan doa sangatlah dashyat jika kita meyakininya. 

Alkitab menyatakan:  "Doa orang yang benar, bila dengan 

yakin didoakan, sangat besar kuasanya.  Elia adalah manusia 

biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh 

berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujanpun tidak 

turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Lalu ia 

berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumipun 

mengeluarkan buahnya."  (Yakobus 5:16b, 17, 18).  

Doa menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas 

diri manusia yang terbatas.  Kekuatan doa sanggup 

menembus kemustahilan! Doa adalah senjata ampuh 

mengalahkan musuh dalam bentuk apa pun: masalah atau 

pencobaan. Doa mampu menggetarkan hati Tuhan, 

sehingga Ia bertindak memberikan pertolongan dan 

menyembuhkan segala macam sakit-penyakit.

Dalam berdoa, segala dosa-dosa harus kita bereskan, 

dengan mengakui dan memohon ampun kepada Tuhan, 

karena dosa menjadi penghalang utama doa kita sampai ke 

hadirat Tuhan. Saat kita bertobat dan berpaling dari dosa, 

maka doa kita berkuasa dan mendapat kekuatan yang 

dashyat. 

DOA YANG DASHYAT

Yakobus 5:13 -18

Jumat, 08 Mei 2020

Lukas 8:16-25; Roma 10:9-15; Amsal 

4; Ulangan 12:29-13:5

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 5:13. 
“Kalau ada seorang di antara kamu 
yang menderita, baiklah ia berdoa! 
Kalau ada seorang yang bergembira 
baiklah ia menyanyi!”

Ayat

“Tuhan Yesus, saya mohon ampun 
atas dosa-dosaku dan berkomitmen 
untuk berbalik dari jalan-jalan saya 
yang jahat. Amin.”

Doa



Kata lockdown dan stay at home tidak lagi asing di 

telinga kita sejak wabah virus corona terjadi. Perintah untuk 

tinggal di rumah pertama kali terjadi ribuan tahun yang lalu 

di mana bangsa Israel mau keluar dari Mesir, ada 10 tulah, 

dan tulah yang terakhir adalah kematian anak sulung di 

Mesir.  Paskah yang diawali dengan kematian anak sulung di 

seluruh negeri Mesir, dan orang Israel diperintahkan 

TUHAN untuk tidak keluar rumah agar mereka tidak kena 

tulah itu. 

Dalam Yesaya 26:20 mengatakan: “Mari bangsaku, 

masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah 

engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, 

sampai amarah itu berlalu.” 

Apa maksud kita masuk ke dalam kamar dan tutuplah 

pintu? Matius 6:6 tertulis, “Tetapi jika engkau berdoa, 

masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah 

kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka 

Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya 

kepadamu.” Jadi, maksud dari lockdown saat ini adalah agar 

kita berdoa kepada Allah.

Dalam kondisi yang tidak menentu, di mana banyak 

masalah yang terjadi, dari angka kematian yang tinggi akibat 

virus corona sampai krisis ekonomi global, maka satu-

satunya harapan dan sandaran kita orang percaya adalah 

Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus berdoa kepada Allah 

kita untuk memberi kita kekuatan dalam menghadapi 

masalah saat ini. Dalam hadirat Allah, kita menikmati 

kedamaian, ketenangan, dan kemenangan.

Mari kita tinggal di rumah, masuk ke kamar kita untuk 

berdoa dan menikmati hadirat Allah yang luar biasa, 

sehingga Allah menyatakan kehendak-Nya atas kita. Amin.

LOCKDOWN 
UNTUK BERDOA

Keluaran 12:1-28

Sabtu, 09 Mei 2020

Lukas 8:26-39; Roma 10:16-21; 

Amsal 5; Ulangan 13:6-18

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 26:20. 
“Mari bangsaku, masuklah ke dalam 
kamarmu, tutuplah pintumu sesudah 
engkau masuk, bersembunyilah 
barang sesaat lamanya, sampai 
amarah itu berlalu.”

Ayat

“Ya Allah, aku rindu bersekutu 
dengan-Mu dan menikmati hadirat-
Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. 
Amin.”

Doa



Sejak bulan Desember 2019 sampai saat ini, dunia 

menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 yang 

berawal dari Wuhan, Tiongkok. Banyak orang terpapar 

virus ini, ada yang sembuh, ada pula yang meninggal dunia. 

Penyebaran yang sangat cepat membuat manusia dilanda 

ketakutan, kepanikan, dan kekuatiran. Belum lagi dunia 

sedang terancam resesi ekonomi global. Dalam keadaan 

dunia yang tidak menentu ini, sebagai orang percaya, kita 

tidak perlu takut, panik dan kuatir, karena kita mempunyai 

Roh Kudus dalam diri kita dan dapat menyerahkan 

segalanya dalam doa. Apa hubungan wabah virus corona 

dengan Roh Kudus dan doa?

Pandemi COVID-19 membuat orang-orang ketakutan. 

Ketakutan akan terpapar yang akhirnya membawa 

ketakutan pada kematian. Ada roh yang menunggangi virus 

corona ini dan roh tersebut adalah roh ketakutan dan 

kematian. Banyak orang percaya yang begitu dibelenggu 

dengan ketakutan dan kekuatiran.

Sedangkan Roh Kudus adalah Roh Allah yang memberi 

kehidupan. Kita sebagai anak Allah telah menerima Roh 

Kudus yang menjadikan kita tidak takut dan oleh Roh Kudus 

itu kita dapat berdoa kepada Bapa tentang apa saja dan 

kapan saja. Lewat doa kita mendapat hikmat dan kekuatan 

ketika menghadapi badai kehidupan apa pun, termasuk 

COVID-19. 

Jadi untuk menghadapi virus corona, kita perlu Roh 

Kudus yang menuntun hidup kita dan memberitahu apa 

yang harus kita lakukan, sehingga kita dapat waspada dan 

berjaga-jaga terhadap COVID-19 dan doa yang akan 

memberi kekuatan.  Sesungguhnya hanya dekat Allah saja 

kita tenang, daripada-Nya lah keselamatan kita. 

ROH KUDUS DAN DOA 
DI TENGAH WABAH 

COVID-19
Roma 8:9-16

Minggu 10 Mei 2020

Lukas 8:40-56; Roma 11:1-10; Amsal 

6; Ulangan 14

Ayat Bacaan Setahun

Roma 8:15. 
“Sebab kamu tidak menerima roh 
perbudakan yang membuat kamu 
menjadi takut lagi, tetapi kamu telah 
menerima Roh yang menjadikan 
kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita 
berseru: "ya Abba, ya Bapa!”

Ayat

“Ya Roh Kudus berilah kekuatan 
kepadaku dalam menghadapi  
pandemi ini dan jauhkanlah aku 
daripada covid-19.”

Doa



Ketika Yesus sedang berdoa, murid-murid-Nya 

meminta Dia memberikan petunjuk bagaimana berdoa. 

Perhatikanlah, walaupun Kristus suka mengajar, tetapi 

untuk hal yang satu ini Dia lebih suka diminta, dan murid-

murid-Nya harus mendatangi-Nya untuk memperoleh 

petunjuk. Permohonan mereka adalah, "Tuhan, ajarlah kami 

berdoa; berilah kami contoh atau aturan untuk kami pakai 

dalam berdoa.” Sudah semestinyalah murid-murid Kristus 

datang kepada-Nya untuk meminta petunjuk bagaimana 

berdoa, karena memang sulit untuk berdoa dengan baik, 

dan hanya Yesus Kristuslah yang dapat mengajar kita, dan 

Roh Kudus membantu walaupun dengan kata-kata yang 

sedikit untuk merincikan dan mengembangkannya sehingga 

semua permintaan sudah termuat.

Oleh sebab itu, mengapa Tuhan Yesus seolah tidak 

mengajarkannya? Karena salah satu rancangan agung Roh 

Kudus yang ada dalam setiap anak Tuhan adalah untuk 

membantu kita berdoa, meneguhkan kewajiban berdoa, 

mengajar dan mendorong kita untuk berdoa, dan supaya 

menaruh kata-kata pada mulut kita, membantu kita dalam 

kelemahan kita. Kelemahan yang dimaksudkan ialah 

ketidakmampuan kita untuk memahami situasi dan 

mendoakan situasi tersebut dengan benar dan membantu 

kita untuk berdoa syafaat dengan keluhan-keluhan yang tak 

terkatakan sesuai kehendak Allah sendiri.

Melakukan apa yang baik saja tidak cukup, kita juga harus 

melakukannya dengan baik, mencari dengan langkah-

langkah yang semestinya. Bersyukur karena kita pasti bisa 

berdoa karena pertolongan Roh Kudus. 

ROH KUDUS 
MEMBANTU KITA 

BERDOA
Roma 8:26-29

Senin, 11 Mei 2020

Lukas 9:1-17; Roma 11:11-24; 

Amsal 7; Ulangan 15

Ayat Bacaan Setahun

Roma 8:26. 
“Demikian juga Roh membantu kita 
dalam kelemahan kita; sebab kita 
tidak tahu, bagaimana sebenarnya 
harus berdoa; tetapi Roh sendiri 
berdoa untuk kita kepada Allah 
dengan keluhan-keluhan yang tidak 
terucapkan.”

Ayat

“Terimakasih Tuhan Yesus karena 
Engkau sudah mengaruniakan Roh 
Kudus yang akan memampukan kami 
berdoa dengan benar dan sesuai 
dengan kehendak-Mu. Amin.”

Doa



Berdoa merupakan suatu langkah yang sederhana. 

Namun, memiliki dampak yang besar. Sayangnya tidak 

sedikit orang percaya mengabaikan hal ini, mereka pesimis 

terhadap doa, sehingga enggan berdoa.

Dari bacaan di atas kita membaca bagaimana Tuhan 

Yesus sedang mengajar kepada para murid-Nya untuk 

berdoa, dan mendorong serta menyemangati mereka 

untuk sering, tekun, dan gigih dalam berdoa. Ia 

mengajarkan para murid harus terus-menerus berdoa, dan 

berjaga-jaga dalam doa dengan penuh kegigihan. Tuhan 

Yesus juga mengajarkan harus datang menghadap Allah 

dengan keberanian dan keyakinan akan apa yang kita 

butuhkan dan percaya, bahwa Allah akan dan pasti 

mengabulkannya.

Kita tidak hanya harus meminta, tetapi juga harus 

mencari. Dengan menggunakan segala sarana, kita harus 

menopang doa-doa kita dengan usaha; dan, dalam meminta 

dan mencari, kita harus terus mendesak, terus mengetuk 

pintu yang sama, dan pada akhirnya kita akan berhasil, 

bukan hanya dengan doa-doa yang dinaikkan bersama, 

tetapi juga dengan doa-doa khusus kita. Setiap orang yang 

meminta, menerima, bahkan terjadi. Kita harus tekun dan 

jangan pernah berdiam diri sepanjang siang dan malam; kita 

jangan tinggal tenang. 

Biarlah itu semua mendorong kita supaya giat dalam 

memanjatkan doa.

MINTA, CARI 
DAN KETUK

Lukas 11:9-13

Selasa, 12 Mei 2020

Lukas 9:18-36; Roma 11:25-36; 

Amsal 8-9; Ulangan 16

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 11:9. 
“Oleh karena itu Aku berkata 
kepadamu: Mintalah, maka akan 
diberikan kepadamu; carilah, maka 
kamu akan mendapat; ketoklah, 
maka pintu akan dibukakan bagimu.”

Ayat

“Tuhan ajarkan kami untuk terus giat 
b e r d o a  s a m p a i  E n g k a u  
mengabulkannya. Amin.”

Doa



Satu alasan mengapa banyak orang Kristen tidak pernah 

mengalami kuasa Tuhan adalah karena mereka tidak pernah 

mencarinya! Padahal Tuhan sudah memberikannya kepada 

kita, anak-anak-Nya.

Penting untuk diingat, bahwa kuasa yang diberikan oleh 

Roh Kudus tersebut bukanlah terjadi untuk sekali saja. 

Setelah pembanjiran Roh yang pertama, Anda memerlukan 

sejumlah pemenuhan serta pengurapan tambahan 

berikutnya dari Roh Kudus untuk memperlengkapi Anda 

bagi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Kita melihat di dalam 

Kisah Para Rasul pasal 2 bahwa Petrus dan para rasul lainnya 

dipenuhi dengan kuasa Tuhan, tetapi di dalam Kisah Para 

Rasul pasal 4 mereka berdoa lagi dan dipenuhi kembali.

Perjanjian Baru juga menunjukkan, bahwa ada berbagai 

tingkatan dari kuasa yang diberikan ini. Kuasa yang pertama 

kali diberikan kepada Anda mungkin tidak terlalu besar, 

tetapi saat Anda terus menerus datang meminta kepada 

Tuhan dan dengan setia memakai apa yang diberikan-Nya, 

maka kapasitas Anda akan semakin meningkat untuk 

berfungsi di dalam kuasa Tuhan.

Jangan merasa cepat puas dengan pengalaman pertama 

Anda saat menerima kuasa tersebut. Tetaplah datang 

kepada Tuhan dan menerima lebih daripada yang 

sebelumnya. Kuasa yang dimiliki-Nya tidak terbatas!

Pelihara terus kuasa yang sudah Tuhan berikan, dan 

pergunakan itu untuk melayani orang-orang.

HARUS DIPELIHARA

Kisah Para Rasul 2:1-13; 4:23-24

Rabu, 13 Mei 2020

Lukas 9:37-48; Roma 12:1-8; Amsal 

10; Ulangan 17

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 2:4. 
“Maka penuhlah mereka dengan Roh 
Kudus, lalu mereka mulai berkata-
kata dalam bahasa-bahasa lain, 
seperti yang diberikan oleh Roh itu 
k e p a d a  m e r e k a  u n t u k  
mengatakannya.”

Ayat

“Ya Roh Kudus, kami mau terus 
mengusahakan untuk menerima 
karunia-karunia Roh-Mu yang akan 
kami gunakan untuk melayani orang 
lain dan membawa mereka kepada 
Kristus. Amin.”

Doa



Banyak orang tua lebih mengenalkan roh jahat kepada 

anak-anak mereka. Contohnya, saat anak tidak mau pulang 

dan terus asyik bermain dengan teman-temannya, sang 

orangtua mengatakan, ”Cepat pulang! Di situ ada setan, 

nanti dibawa kuntilanak.” 

Saat para murid Yesus, melihat ada sosok yang berjalan 

di atas air, mereka pun malah berteriak hantu. Seolah 

mereka meyakini, bahwa hantu yang bisa berjalan di atas air, 

ketimbang Tuhan Yesus.

Sebagai orang tua, mari kita lebih lagi mengenal Roh 

Kudus dan memperkenalkannya kepada anak-anak. Jangan 

perkenalkan film-film horor, fantasia atau super hero palsu 

yang akan menjadi idola bahkan pahlawan mereka, 

dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Caranya dengan 

membawa mereka membaca Alkitab dan sekolah minggu.

Dalam Injil Yohanes 14:16 Yesus mengenalkan, bahwa 

Roh Kudus bukan hanya Penolong tetapi juga Penghibur. 

Yohanes 14:25-27, Roh Kudus akan mengajar dan 

mengingatkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita.

Kenalilah dengan benar pribadi Roh Kudus secara 

pribadi dan perkenalkan sejak dini kepada anak-anak kita. 

Bahwa, Roh Kudus adalah Penolong yang benar, Penasihat 

yang baik yang selalu bisa kita andalkan dalam setiap 

keadaan. Ia juga yang mengingatkan apa yang Tuhan Yesus 

janjikan kepada setiap anak-anak-Nya. 

Yoh 14:17, Roh Kudus adalah Roh Kebenaran, artinya Ia 

yang akan menunjukkan jalan kebenaran kepada kita dan 

Yohanes 14:6 menyatakan Yesus adalah kebenaran itu. 

Artinya Roh Kudus akan menuntun kita untuk semakin 

mengenal pribadi Yesus. Dan setiap pekerjaan Roh Kudus, 

tidak hanya disertai damai sejahtera tetapi juga pasti akan 

memuliakan Yesus. 

Kenali suara-Nya dan responi, maka kita akan 

merasakan tuntunan-Nya kepada jalan kebenaran yaitu 

Kristus.

SIAPA YANG KITA 
KENALKAN? 

Matius 14:22-33

Kamis, 14 Mei 2020

Lukas 9:49-62; Roma 12:9-21; 

Amsal 11; Ulangan 18

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 14:16. 
“Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia 
akan memberikan kepadamu seorang 
Penolong yang lain, supaya Ia 
menyertai kamu selama-lamanya,”

Ayat

“Terima kasih ya Roh Kudus, sungguh 
Engkaulah Penolong, Penghibur dan 
Penuntun kami. Amin.”

Doa



Dalam sebuah perjalanan misi ke Lampung bersama 

anak-anak PA (Pendalaman Alkitab) dan rekan pelayanan, 

kami mengalami kecelakaan. Mobil kami ditabrak oleh truk 

dan mengalami kerusakan parah dari depan sampai 

belakang di sisi kanan. Saya yang menyetir masih belum 

mampu mencerna apa yang terjadi, ketika tiba-tiba supir 

truk yang menabrak menodongkan senjata tajamnya ke 

saya. Tidak lama, daerah yang semula sepi dipenuhi dengan 

orang banyak yang semuanya berkata-kata dengan nada 

tinggi dalam bahasa asli mereka yang kami tidak mengerti. 

Kami sangat ketakutan, apalagi di dalam mobil itu hampir 

semua kami wanita dan hanya ada satu orang pria. Dalam 

ketakutan dan kebingungan, kami spontan berbahasa roh. 

Tidak lama kemudian, semua orang berkerumun dan 

marah-marah sambil menodongkan senjata tajam pergi 

meninggalkan kami. Kami tidak mengerti mengapa mereka 

pergi, tetapi kami percaya itu pekerjaan Roh Kudus.

Ibu saya adalah seorang wanita biasa, bukan hamba 

Tuhan tenar, tetapi seorang pendoa yang setia. Sering sekali 

ia menumpangkan tangan ke atas seseorang yang 

dinyatakan mandul, lalu kemudian mereka hamil dan 

dikaruniai anak. Lewat pelayanannya ini, beberapa rekan 

karyawan di kantornya yang semula bukan orang Kristen 

akhirnya menjadi percaya Yesus. Roh Kuduslah yang 

bekerja di dalam dan melalui sosok ibu yang sederhana ini.

Tidak ada yang mustahil dan sukar, bila kita melibatkan 

Roh Kudus bekerja. Jangan takut menerima tanggung jawab 

pelayanan apa pun, karena jika Ia meminta, maka Ia pasti 

memampukan dan menolong. Apa yang menjadi tantangan 

Anda hari ini? Berdoalah dan lihatlah Roh Kudus akan 

melakukan mujizat-Nya melalui dan di dalam hidup Anda.

TIADA YANG 
MUSTAHIL

Markus 9:14-29

Jumat, 15 Mei 2020

Lukas 10:1-24; Roma 13:1-7; Amsal 

12; Ulangan 19

Ayat Bacaan Setahun

Markus 9:23. 
“Jawab Yesus: "Katamu: jika Engkau 
dapat? Tidak ada yang mustahil bagi 
orang yang percaya!”

Ayat

“Roh Kudus, ubahlah kami yang 
semula penakut dan tidak percaya diri 
menjadi seorang yang penuh iman dan 
berani melangkah bersama-Mu. 
Amin.”

Doa



Di tengah wabah virus corona, saya diingatkan Tuhan 

untuk memperbanyak berdoa dalam bahasa Roh. Oleh 

karena itu, di dalam waktu doa pribadi maupun sebelum 

saya mulai bekerja di rumah (WFH) saya selalu berbahasa 

Roh, karena situasi ini kita bukan melawan darah dan daging 

tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan 

penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia 

yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.

Bahasa Roh akan sangat membantu. Bahasa Roh 

merupakan karunia dan merupakan bahasa rahasia antara 

kita dan Tuhan (1 Korintus 14:2). Dengan berbahasa Roh, 

kita dapat mengungkapkan apa yang sudah tidak bisa lagi 

diucapkan oleh kata-kata manusia, baik itu keluhan ataupun 

pujian kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus (melalui bahasa Roh) 

membantu kita menyampaikan dan memperjuangkan doa-

doa kita kepada Tuhan (Roma 8:26). Dengan berbahasa Roh 

juga, kita membangun diri sendiri (1 Korintus 14:4a).

Dengan demikian, bahasa Roh memiliki kegunaan yang 

penting bagi setiap kita orang Kristen. Kita perlu berusaha 

mendapatkan karunia ini. Mintalah kepada Tuhan baptisan 

Roh Kudus. Minta Roh Kudus berkuasa penuh atas hidup 

kita dengan penuh kehausan dan kelaparan yang sungguh-

sungguh. Di kondisi saat ini, di tengah dunia yang tidak 

menentu, yang membuat kita tidak lagi tahu apa yang harus 

kita ucapkan di dalam doa, kita sungguh perlu Roh Kudus 

dan karunia bahasa roh.

BAHASA ROH

Roma 8:26-30

Sabtu, 16 Mei 2020

Lukas 10:25-37; Roma 13:8-14; 

Amsal 13; Ulangan 20

Ayat Bacaan Setahun

Roma 8:26. 
“Demikian juga Roh membantu kita 
dalam kelemahan kita; sebab kita 
tidak tahu, bagaimana sebenarnya 
harus berdoa; tetapi Roh sendiri 
berdoa untuk kita kepada Allah 
dengan keluhan-keluhan yang tidak 
terucapkan.”

Ayat

“Roh Kudus, penuhi saya dengan 
kuasa Roh-Mu yang kudus. Bantu 
saya berdoa. Di dalam nama Tuhan 
Yesus. Amin.”

Doa



Apa yang terjadi ketika seseorang mabuk anggur? 

Seseorang yang mabuk anggur tidak selalu secara fisik 

dipenuhi anggur, tetapi anggur itu telah mempengaruhi dan 

mengendalikan tingkah laku orang tersebut, berbeda dari 

keadaan normal, mengeluarkan aspek diri mereka yang 

biasanya ditutupi. Misalnya, orang yang pendiam menjadi 

dapat berbicara dengan lantang; orang yang pemalu 

menjadi pemberani; orang yang keras kepribadiannya 

menjadi lembut dan melankolis.

Anggur mengendalikan seseorang untuk melakukan hal-

hal yang tidak dapat mereka lakukan dalam kondisi normal. 

Inilah artinya untuk dipenuhi dengan anggur!

Rasul Paulus memerintahkan untuk tidak menjadi 

mabuk anggur. Ia menggambarkan akibat dari mabuk 

dengan kata-kata “yang merupakan pemborosan.” Arti 

“dissipation” (pemborosan) dalam bahasa Inggris berarti 

“terlalu menuruti kata hati dalam mengejar kesenangan.” 

Ini menggambarkan kata mabuk dengan tepat. 

Seperti orang berdosa mencari kesenangan melalui 

pemborosan dengan mengikuti kehendak hatinya dalam 

minum minuman keras, maka orang percaya mencari Tuhan 

melalui “meminum Roh Kudus” dengan sebanyak-

banyaknya (mabuk). Tidak peduli apakah kita dalam 

keadaan menderita atau tidak, kita seharusnya datang 

kepada Yesus dengan segalanya, dengan dikendalikan oleh 

Roh Kudus, dan kesukaan yang adalah hasil sampingan dari 

pengendalian itu. Dikendalikan oleh Roh Kudus adalah 

“keselamatan!”

Pengendalian Roh Kudus membawa orang kepada: 

kelepasan, kesembuhan, kesehatan, pertolongan, 

pemeliharaan, penyelamatan, keamanan, kemenangan, 

kesejahteraan, dll. Ketika kita dikendalikan oleh Roh Kudus, 

kita seharusnya berbeda dari keadaan normal diri kita dan 

mendemontrasikan buah atau karakter Roh Kudus.

MABUK ROH KUDUS

1 Tesalonika 5:7-11

Minggu, 17 Mei 2020

Lukas 10:38-42; Roma 14:1-4; 

Amsal 14; Ulangan 21

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 5:18. 
“Dan janganlah kamu mabuk oleh 
anggur, karena anggur menimbulkan 
hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu 
penuh dengan Roh,”

Ayat

“Roh Kudus, kami mau penuh dengan 

Roh-Mu yang membuat kami mampu 

melakukan hal-hal yang secara 

normal tidak mungkin dapat kami 

lakukan. Amin.”

Doa



Kita tahu semua bahwa Allah kita adalah Allah yang 

Mahabesar, yang Mahatahu, Pencipta yang Mahakuasa atas 

segala sesuatu dari molekul-molekul yang amat kecil hingga 

galaksi raksasa telah memilih untuk membuat rumah-Nya 

di dalam hati Anda dan saya. Ya, sebagai seorang percaya, 

Roh yang sama yang membangkitkan Yesus Kristus dari 

kematian, hidup di dalam kita. Luar biasa bukan?

Pendeta, penulis dan sarjana bahasa Yunani, Rick Renner 

membagikan apa artinya menjadi rumah bagi Allah.

Ketika Roh Kudus masuk ke dalam hati Anda, Dia 

menjadikan suatu rumah yang begitu nyaman. Dia benar-

benar bergembira hidup di dalam Anda. Dia masuk ke 

dalam, menenangkan diri dan menjadikan kediaman yang 

menetap di dalam hati Anda, rumah-Nya yang baru!

Lihat, ketika kita diselamatkan, mukjizat terbesar terjadi 

di dalam hati kita. Roh Kudus mengambil roh kita yang telah 

mati karena pelanggaran dan dosa, dan membangkitkannya 

ke dalam hidup yang baru. Pekerjaan-Nya di dalam diri kita 

begitu mulia sehingga ketika semuanya sudah selesai, Dia 

menyatakan bahwa kita adalah hasil karya-Nya sendiri 

(Efesus 2:10). Pada saat itu, roh kita menjadi bait Allah yang 

ajaib.

Kita tahu sekarang bahwa kemana pun kita melangkah, 

setiap percakapan yang kita percakapkan dan setiap 

kegiatan yang kita lakukan, kita membawa Roh Kudus 

bersama kita. 

Karenanya, pikirkanlah pilihan-pilihan kita dalam 

hiburan yang kita tonton atau dengarkan, orang-orang yang 

pergi bersama kita, dan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya 

kita ikut serta.

RUMAH ROH KUDUS

Efesus 3:14-20

Senin, 18 Mei 2020

Lukas 11:1-13; Roma 14:5-12; 

Amsal 15; Ulangan 22

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 3:16. 
“Tidak tahukah kamu, bahwa kamu 
adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah 
diam di dalam kamu?”

Ayat

“Roh Kudus, biarlah aku terus 
menjaga tubuh, hati, pikiran dan 
seluruh keberadaanku menjadi bait-
Mu yang kudus. Amin.”

Doa



Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti kata 

“keinginan” adalah: barang apa yang diingini (diinginkan); 

peri-hal ingin; hasrat; kehendak; harapan. 

Kita semua dipenuhi dengan keinginan-keinginan. Kita 

mendapatkan kehormatan yang menakjubkan dalam 

menentukan pilihan dalam hal mana kapasitas ini bisa 

diwujudkan. Kita bisa memakai kapasitas yang Allah berikan 

ini ke dalam apa saja yang kita pilih. 

Ada tiga daerah di mana Setan hidup. Tiga daerah ini 

secara menyeluruh diberikan di bawah kontrolnya. Ketiga 

daerah tersebut adalah:

(1) Daging (hawa nafsu)  – semua bentuk 

penyimpangan seksual.

(2) Mata – semua bentuk penyimpangan sehubungan 

dengan perolehan/penggunaan harta milik atau kekayaan.

(3) Keangkuhan hidup – semua hal yang menyimpang 

sehubungan dengan pemuasan ego.

Apakah kita bisa mengalahkan dorongan hawa nafsu 

daging kita? Kita harus mengatakan, bahwa di atas dan jauh 

melampaui segalanya, tanpa Kristus kita tidak mau, tidak 

ada keinginan barang sedikit pun untuk mengontrol tubuh 

kita – tanpa kehadiran-Nya melalui berdiamnya Dia di 

dalam kita, kita tidak akan punya alasan untuk “mendisiplin 

tubuh kita agar tunduk atau taat”. 

Dengan kekuatan diri sendiri kita tidak akan bisa 

mengalahkan semua dorongan hawa nafsu dunia yang 

seringkali tidak bisa kita hindari. Tetapi dengan mengajak 

Roh Kudus untuk bekerja sama, kita pasti bisa 

mengalahkannya.

Mari umat Tuhan, sertakan Roh Kudus dalam segala 

bidang kehidupan kita, supaya kita bisa terhindar dari 

keinginan-keinginan daging kita yang bertentangan dengan 

firman Tuhan.

BEKERJA SAMA

1 Yohanes 2:11-17

Selasa, 19 Mei 2020

Lukas 11:14-26; Roma 14:13-23; 

Amsal 16; Ulangan 23

Ayat Bacaan Setahun

1 Yohanes 2:16. 
“Sebab semua yang ada di dalam 
dunia, yaitu keinginan daging dan 
keinginan mata serta keangkuhan 
hidup, bukanlah berasal dari Bapa, 
melainkan dari dunia.”

Ayat

“Roh Kudus, mampukan kami untuk 
menolak keinginan daging kami 
dengan hanya menuruti keinginan 
Roh-Mu. Berkuasalah atas seluruh 
hidup kami. Amin.”

Doa



Kathryn Kuhlman dalam bukunya, Kuasa Terbesar di 

Dunia, menjelaskan bagaimana Roh Kudus dapat berduka:

Meskipun Roh Kudus adalah kuasa yang hebat dari 

Trinitas. Dia peka dan mudah berdukacita. Tak diragukan 

lagi, bahwa Pribadi yang luar biasa ini bisa didukakan oleh 

kepahitan, kegeraman, amarah, dan perkataan yang jahat. 

Dengan kata lain, Dia dapat didukakan oleh apa pun dalam 

kehidupan seseorang yang bertentangan dengan 

kelembutan, ketahanan menderita, saling menahan diri di 

dalam kasih, dan berusaha keras untuk memelihara 

kesatuan Roh dalam ikatan damai.

Persekutuan dengan Roh Kudus tak ternilai harganya. 

Kehadiran-Nya yang nyata telah memberi hidup dalam 

setiap bidang kehidupan. Bagi Kuhlman, ini adalah sebuah 

jalan hidup. Jutaan orang mendengarnya berbicara tentang 

kasih Allah dan kuasa Roh Kudus, banyak yang mengalami 

penyembuhan-Nya yang ajaib.

Penting bagi kita untuk dapat memahami apa yang bisa 

mendukakan (menyedihkan) Roh Kudus yang 

menyebabkan Dia mundur dari menyatakan kehadiran-

Nya dalam hidup kita, yaitu pikiran yang sia-sia, pengertian 

yang gelap, hidup jauh dari persekutuan dengan Allah, 

bodoh, dan degil (Efesus 4:17-24) 

Ya, kita dapat membuat Roh Kudus bersedih, tetapi 

kabar baiknya adalah kita juga dapat membuat-Nya 

bersukacita! Kunci untuk tidak mendukakan Roh Kudus 

adalah mengejar dan memelihara suatu roh kesucian dan 

kesatuan. Kesombongan dan kecemaran melumpuhkan 

pekerjaan Roh Kudus, kerendahan hati melepaskannya.

Berdiam dirilah di hadapan Allah. Tanyalah kepada Roh 

Kudus, “Apakah saya sedang melakukan sesuatu yang 

mendukakan Engkau?”

HATI-HATI 
MENDUKAKAN ROH 

KUDUS
Efesus 4:1-6; 17-24

Rabu, 20 Mei 2020

Lukas 11:27-36; Roma 15:1-6; 

Amsal 17; Ulangan 24

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 4:30. 
“Dan janganlah kamu mendukakan 
Roh Kudus Allah, yang telah 
memeteraikan kamu menjelang hari 
penyelamatan.”

Ayat

“Ya Roh Kudus, ampunilah aku yang 
telah mendukakan-Mu. Aku mau 
melepaskan semua kecemaran, baik 
itu kecemaran hati ,  pikiran, 
perkataan maupun perbuatan. Di 
dalam nama Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Setiap kita yang menyebut dirinya Kristen harus 

mengalami perubahan karakter. Perubahan dari yang tidak 

baik menjadi baik. Perubahan ini bisa terjadi ketika kita 

memiliki karakter Kristus di dalam hidup kita. Haruskah kita 

memiliki karakter Kristus? Bukankah orang yang tidak 

percaya Kristus banyak yang memiliki karakter yang baik? 

Jawabannya adalah: “Ya!” Ketika Anda dan saya memiliki 

karakter Kristus, kita akan memiliki kualitas yang lebih baik 

dari mereka yang di luar Kristus, yaitu ketika kita percaya 

kepada-Nya dan hidup dalam kekudusan. 

Anda mungkin bertanya, mengapa harus hidup kudus? 

Karena, Tuhan ingin standar kualitas hidup kita lebih tinggi 

dari yang lain. Seperti yang difirmankan-Nya dalam Matius 

5:48, “Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti 

Bapamu yang di sorga adalah sempurna," dan 1 Petrus 1:15, 

“Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh 

hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah 

memanggil kamu.”

Tuhan menghendaki agar kita memiliki standar hidup 

yang tinggi, kudus dan sempurna dalam hidup ini. Ia ingin 

kita dihargai dan tidak dilecehkan masyarakat luas. Seperti 

sebuah barang yang bermutu harganya tentu lebih mahal. 

Apakah Anda mau hanya menjadi sekedar orang Kristen 

yang gampangan dan murahan? Jika demikian, jangan 

salahkan siapa pun kalau orang Kristen di pandang sebelah 

mata, karena moral yang amburadul, serupa dengan dunia 

dan tidak bisa dipercaya. 

Allah memberi standar hidup yang tinggi bagi kita, 

karenanya marilah melekat kepada Kristus dan hidup dalam 

kekudusan yang sempurna, ini lah yang akan mengubah 

karakter kita. 

HIDUP KUDUS 
MENGUBAH 

KARAKTER
1 Petrus 1:13-25

Kamis, 21 Mei 2020

Lukas 11:37-54; Roma 15:7-13; 

Amsal 18; Ulangan 25

Ayat Bacaan Setahun

1 Petrus 1:15. 
“Tetapi hendaklah kamu menjadi 
kudus di dalam seluruh hidupmu sama 
seperti Dia yang kudus, yang telah 
memanggil kamu,”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
melekat kepada-Mu agar karakterku 
pun menjadi seperti-Mu. Amin.”

Doa



Kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang 

penyabar, sehingga apa pun kondisi yang menimpanya, dia 

responi dengan kesabaran. Ada juga orang yang memiliki 

karakter murah hati. Orang seperti ini selalu menunjukkan 

belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan.  

Namun, tidak sedikit juga orang yang memiliki karakter 

negatif, seperti seorang pemarah. Semua hal yang terjadi 

selalu direspon dengan emosi. Dia meluapkan emosinya 

tanpa terkendali, sehingga orang-orang di sekitarnya 

merasa terganggu. Ada juga orang yang memiliki karakter 

yang selalu memendam sesuatu. Ia tidak  mau melepaskan 

pengampunan, sehingga membentuk karakternya menjadi 

orang yang  tidak mau bergaul. 

Bersyukur kalau Anda telah terbentuk dengan karakter 

yang baik, tetapi bagaimana dengan orang-orang yang 

berkarakter negatif? Percayalah, bahwa bagi Tuhan tidak 

ada yang mustahil. Bagaimana pun karakter seseorang, 

ketika ia mau untuk diubahkan, maka Tuhan akan 

menolongnya. Jadi, kalau kita mau mengalami   perubahan 

karakter, kita harus mau melalui proses, yaitu 

kesengsaraan. Kesengsaraan itu bisa berupa pergumulan, 

permasalahan, yang mungkin terjadi dalam diri kita.  Bisa 

berupa sakit penyakit, keluarga, atau mungkin dalam usaha 

pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Ketika kita melewati 

kesengsaraan, maka Tuhan lewat kuasa Roh Kudus sedikit 

demi sedikit sedang mengubah karakter kita menjadi 

berkarakter seperti Kristus

Ketika kita melibatkan Roh Kudus dalam pembentukan 

karakter kita, melewati masa-masa kesengsaraan, maka 

percayalah bahwa karakter negatif akan diubahkan menjadi 

karakter Kristus. Mari buka hati dan minta pertolongan Roh 

Kudus dalam menjalani proses kesengsaraan kita. Allah 

ingin kita memiliki karakter Kristus, supaya diberkati untuk 

menjadi berkat bagi sesama. 

PROSES KEHIDUPAN

Roma 5:1-11

Jumat, 22 Mei 2020

Lukas 12:1-12; Roma 15:14-21; 

Amsal 19; Ulangan 26

Ayat Bacaan Setahun

Roma 5:3. 
“Dan bukan hanya itu saja. Kita 
malah bermegah juga dalam 
kesengsaraan kita, karena kita tahu, 
b a h w a  k e s e n g s a r a a n  i t u  
menimbulkan ketekunan,”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih untuk pertolongan Roh Kudus 
yang memampukan aku untuk terus 
dibentuk menjadi seperti Yesus. 
Amin.”

Doa



Kisah Samuel muda ketika pertama kali mendapat 

panggilan TUHAN sangat menarik untuk diselami. TUHAN 

memanggil Samuel sampai tiga kali, tetapi Samuel tidak tahu 

bahwa yang memanggilnya adalah TUHAN. Hal ini terjadi 

karena Samuel belum mengenal dan peka akan suara Allah. 

Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita juga kurang 

peka akan suara Tuhan. Ketidakpekaan manusia terhadap 

suara Tuhan disebabkan, karena banyak hal yaitu:

1. Karena dosa yang menghalangi. Jangankan mendengar 

suara Tuhan, untuk berdoa pun dosa menjadi penghalang. 

Oleh sebab itu, ayo bereskan dosa-dosa kita.

2. Karena tidak bergaul erat dengan Tuhan sehingga 

tidak mengenali suara-Nya.

3. Karena kesibukan, sehingga manusia tidak fokus 

terhadap apa yang Tuhan firmankan. 

4. Karena masalah yang dihadapi. Kita lebih melihat 

masalah dan lalai mengingat, bahwa Allah sanggup 

menyelesaikan masalah itu, asal kita mau datang kepada-

Nya untuk mohon pertolongan.

Kepekaan mendengar suara Allah perlu dilatih dalam 

kehidupan orang Kristen, untuk mendapat pimpinan dan 

bimbingan Allah, tentang apa yang harus kita lakukan yang 

sesuai dengan kehendak-Nya. Latihlah kepekaan 

mendengar suara Allah dengan cara terus bersekutu dalam 

doa, membaca firman-Nya dan menenangkan diri untuk 

terus mendengar suara Allah, bukan suara diri sendiri. 

Kondisi hati ini adalah saat yang sangat tepat untuk kita 

berseru kepada Allah, memohon ampun atas dosa-dosa 

kita dan meminta pertolongan-Nya, sampai kita 

mengetahui suara dan kehendak Allah atas kita. 

PEKA MENDENGAR 
SUARA ALLAH

1 Samuel 3:1- 10

Sabtu, 23 Mei 2020

Lukas 12:13-21; Roma 15:22-33; 

Amsal 20; Ulangan 27

Ayat Bacaan Setahun

1 Samuel 3:10. 
“Lalu datanglah TUHAN, berdiri di 
sana dan memanggil seperti yang 
sudah-sudah: "Samuel! Samuel!" Dan 
Samuel menjawab: "Berbicaralah, 
sebab hamba-Mu ini mendengar.”

Ayat

“Ya Allah, ajar aku peka terhadap 
suara hati-Mu dalam doaku. Amin.”

Doa



Banyak perkara dan pergumulan sehari-hari yang 

menguras energi kita. Namun, di balik semua masalah 

pergumulan yang dihadapi pasti ada jalan keluar yang Tuhan 

berikan kepada kita. Pergumulan yang pernah kita hadapi 

seharusnya menjadikan kita semakin memiliki iman dan 

pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. 

Memang tidak bisa dipungkiri sebagai manusia biasa, ada 

kalanya kita tidak bersemangat dan merasa lelah menjalani 

kehidupan sehari-hari. Banyak faktor dari semua itu, dari 

tanggungjawab pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi, 

dalam bisnis dan masih banyak hal lainnya, yang membuat 

kita merasa lelah secara fisik maupun mental. 

Namun, sebagai orang Kristen ada yang dapat kita 

lakukan untuk mengembalikan semangat kita kepada Allah. 

Disebutkan, bahwa latihan badani memang baik untuk fisik 

kita tetapi terbatas dan tidak bisa memuaskan jiwa kita. 

Akan tetapi, ibadah berguna untuk segala hal karena 

mengandung janji untuk hidup sekarang maupun untuk 

yang akan datang. Akan ada pengharapan yang pasti dalam 

Tuhan.

Jadi apa yang membuat kita tetap memiliki semangat dan 

pengharapan dalam Tuhan untuk menjalani seluruh aktivitas 

kita? Tentu saja dengan sungguh-sungguh beribadah kepada 

Allah. Dengan beribadah kepada Allah, kita sedang 

menjalani hubungan yang dekat dengan Allah secara pribadi 

yang memuaskan jiwa kita. Ketika kita lelah dalam aktivitas 

kita, segarkanlah jiwa kita dalam ibadah. Anda dan saya 

tidak akan terus menjadi lelah, karena kita memiliki Allah 

yang peduli. Pengharapan kita tidak akan sia-sia. 

SEMANGAT YANG 
BARU

1 Timotius 4 1 Timotius 4 

Minggu, 24 Mei 2020

Lukas 12:22-34; Roma 16:1-16; 

Amsal 21; Ulangan 28:1-46

Ayat Bacaan Setahun

1 Timotius 4:8-9. 
“Latihan badani terbatas gunanya, 
tetapi ibadah itu berguna dalam 
segala hal, karena mengandung janji, 
baik untuk hidup ini maupun untuk 
hidup yang akan datang. Perkataan ini 
b e n a r  d a n  p a t u t  d i t e r i m a  
sepenuhnya.”

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
beribadah sungguh-sungguh kepada-
Mu, karena Engkaulah sumber 
kekuatanku. Amin.”

Doa

Ayat



Untuk kesehatan rohani Anda, pusatkanlah pikiran 

Anda pada hal-hal yang benar. Ada tiga hal yang 

seharusnya menjadi fokus pikiran Anda: 

1. Yesus.

Anda mungkin pernah mendengar ungkapan: "Anda 

adalah apa yang Anda pikirkan." Jika Anda ingin menjadi 

semakin seperti Yesus, isi pikiran Anda dengan Dia. 

Ibrani 12:3 mengatakan, "Ingatlah selalu akan Dia, 

yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu 

terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang berdosa, 

supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa." 

2. Orang lain.

Alkitab mengatakan dalam Filipi 2:4, "Dan janganlah 

tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya 

sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga."

Dunia mengajarkan untuk memikirkan diri sendiri, 

bukan orang lain. Namun, Tuhan Yesus menentang nilai 

dunia ini. Ketika Anda memikirkan Dia, maka Anda akan 

lebih mudah memikirkan orang lain juga.

3. Sorga.

1 Korintus 2:9, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh 

mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang 

tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang 

disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." 

Ketika Anda mulai fokus pada kebenaran ini, maka semua 

masalah Anda akan tampak kecil jika dibandingkan 

dengan kemuliaan, sukacita, dan kegembiraan atas apa 

yang akan menyambut Anda di kekekalan sorga. 

Mintalah Roh Kudus membantu kita berkomitmen 

untuk memenuhi pikiran dengan firman Tuhan setiap 

hari.  Penuhi pikiran kita dengan Yesus, sesama, dan 

sorga. Jika telah melakukannya, maka kita akan 

memenangkan peperangan pikiran dan memuliakan 

Allah.

KESEHATAN  ROHANI 

Ibrani 12:1-17

Senin, 25 Mei 2020

Lukas 12:35-48; Roma 16:17-24; 

Amsal 22; Ulangan 28:47-68

Ayat Bacaan Setahun

Ibrani 12:3. 
“Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun 
menanggung bantahan yang sehebat 
itu terhadap diri-Nya dari pihak 
orang-orang berdosa, supaya jangan 
kamu menjadi lemah dan putus asa.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
merenungkan firman Tuhan agar 
pikiranku dipenuhi oleh kekudusan-
Mu. Amin.”

Doa



Semua orang pasti pernah mengalami pencobaan, baik 

itu pencobaan yang berat ataupun yang ringan.  Pada saat 

mengalami pencobaan, terkadang kita kehilangan sudut 

pandang yang benar. Adam dan Hawa juga mengalami 

kesulitan yang sama. Mereka begitu terpukau dengan 

sebuah pohon di taman Eden, sehingga tidak mampu 

melihat Tuhan yang ada di sekeliling pohon itu. Lihatlah 

harga yang harus mereka bayar. Taman Eden sebenarnya 

khusus dibuat untuk mereka. Di dalam taman itu mereka 

tidak mengenal kejahatan, sakit penyakit, bahkan kematian. 

Mereka menikmati kehidupan dengan sang pencipta. 

Namun, mereka menyerahkan semua yang mereka miliki di 

taman Eden hanya untuk memakan buah dari pohon yang 

dilarang itu. 

Kesalahan yang mereka perbuat masih mewabah di 

antara umat Tuhan dewasa ini.  Seberapa sering kita tidak 

mampu melihat seluruh hutan kebaikan Allah, hanya karena 

satu pohon kesulitan yang mempesona. Pada saat 

pencobaan tampak mencekam, gagasan untuk tidak taat 

muncul dan akan tampak memukau. 

Ketika kita mulai melanggar seolah itu adalah hal yang 

benar. Ini saatnya kita pikirkan semua yang harus 

ditinggalkan oleh Adam dan Hawa di taman Eden, pesona 

Allah yang penuh kasih. Isilah pikiran kita dengan kebenaran 

Allah dan bersandarlah kepada kekuatan pimpinan Roh 

Kudus setiap saat, maka kita akan mengalami sukacita dan 

berkat Allah dan bukan kesenangan sekejap. 

Ingatlah ini: Cara Anda menghadapi pencobaan akan 

membentuk atau meremukkan Anda. Renungkanlah Allah!

PESONA-MU

Kejadian 3

Selasa, 26 Mei 2020

Lukas 12:49-59; Roma 16:25-27; 

Amsal 23; Ulangan 29

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 1:12. 
“Berbahagialah orang yang bertahan 
dalam pencobaan, sebab apabila ia 
sudah tahan uji, ia akan menerima 
mahkota kehidupan yang dijanjikan 
Allah kepada barangsiapa yang 
mengasihi Dia.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, oleh 
pimpinan Roh Kudus, biarlah kami 
terpukau oleh pribadi-Mu dan bukan 
pesona dunia ini. Amin.”

Doa



Keluarga yang alkitabiah adalah keluarga yang beribadah 

kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan keluarga yang menjauh 

dari Tuhan atau yang beribadah kepada allah lain. Sebab 

firman Tuhan berkata dalam kitab Keluaran 20:3-5, “Jangan 

ada padamu allah lain di hadapan-Ku. Jangan membuat 

bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di 

atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam 

air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau 

beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah 

Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa 

kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan 

keempat dari orang-orang yang membenci Aku.”

Dalam kutipan ayat di atas, menegaskan bahwa keluarga 

yang mengikuti kehendak Allah adalah keluarga yang datang 

beribadah kepada Tuhan dan sepenuhnya mengandalkan 

Tuhan dan percaya kepada Tuhan. 

Mengapa keluarga-keluarga harus percaya kepada 

Tuhan? Sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 16:31. 

"Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan 

selamat, engkau dan seisi rumahmu."

Dalam hal inilah suatu penegasan atau peringatan bagi 

setiap yang sudah berkeluarga, agar keluarga-keluarga 

benar-benar datang beribadah kepada Tuhan Yesus dan 

sepenuh hati percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan 

demikian nama Tuhan dipermuliakan di dalam keluarga 

tersebut dan berkat Tuhan tercurah bagi keluarga yang 

mengandalkan Tuhan, Yeremia 17:7 menuliskan, 

“Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang 

menaruh harapannya pada TUHAN!”

KELUARGA YANG 
BERIBADAH KEPADA 

TUHAN
Keluaran 20:3-5

Rabu, 27 Mei 2020

Lukas 13:1-9; I Korintus 1:1-9; Amsal 

24; Ulangan 30

Ayat Bacaan Setahun

Yosua 24:15b. 
“Tetapi aku dan seisi rumahku, kami 
akan beribadah kepada TUHAN!”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami bersyukur atas 
anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu. 
Kami mau percaya dan datang 
beribadah kepada-Mu, karena itulah 
yang Engkau kehendaki atas keluarga 
kami. Amin.”

Doa



Ketekunan dan kerja keras seolah menjadi hal klise 

untuk dilakukan, namun Bernardus Yosep Te Victoria, yang 

akrab disapa Jos, telah membuktikan hal itu. Dia menapaki 

karir di titik terendah yakni dari seorang office boy menjadi 

seorang bos dari sejumlah perusahaan production house 

yang beromzet miliaran rupiah. 

"Sebenarnya, sampai saat ini pun saya masih seorang 

jongos, 'jongos' bagi keluarga dan karyawan saya,” kata pria 

berambut kribo itu. Rasanya sangat diberkati, seseorang 

dari titik terendah menapaki jalan yang tidak mudah dan kini 

berada di posisi puncak.

Daud juga seorang pria yang dipilih Tuhan untuk menjadi 

raja atas bangsa Israel. Daud dipilih karena ia takut akan 

Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Meskipun ia 

disepelekan, ia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. 

Saat telah menjadi raja yang besar, ia menaikkan doa syukur 

kepada Tuhan. la melihat betapa besar kebaikan Tuhan 

kepada keluarganya. Daud merasa tidak layak, tetapi Tuhan 

memberkati keluarganya. 

Tuhan melihat sikap dan hati kita. Tuhan berjanji jika kita 

setia, maka rumah kita akan diberkati dengan melimpah. 

Orang tua yang baik, keluarga yang diberkati, dan rumah 

yang nyaman adalah hadiah dari Tuhan. Kita harus 

senantiasa bersyukur atas semua itu.  Jangan 

membandingkan keluarga kita dengan orang lain. Mari kita 

bawa dalam setiap doa, agar keluarga kita selalu mendapat 

kemurahan dari Tuhan.

KELUARGA YANG 
DIBERKATI 

1 Tawarikh 17:16-27 

Kamis, 28 Mei 2020

Lukas 13:10-21; I Korintus 1:10-17; 

Amsal 25; Ulangan 31

Ayat Bacaan Setahun

1 Tawarikh 17:25. 
“Sebab Engkau, ya Allahku, telah 
menyatakan kepada hamba-Mu ini, 
bahwa Engkau akan membangun 
keturunan baginya. Itulah sebabnya 
hamba-Mu ini telah memberanikan 
diri untuk memanjatkan doa ke 
hadapan-Mu.”

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
bersyukur untuk keluarga yang Kau 
anugerahkan dalam hidupku. Berkati 
keluargaku untuk selalu berkenan 
bagi-Mu. Amin.”

Doa

Ayat



Bagaimanakah rasanya menjadi orang yang dikucilkan? 

Tentunya tidak menyenangkan. Mungkin Anda pernah 

melakukan kesalahan yang membuat orang lain tidak 

menyukai Anda. Kesalahan Anda begitu fatal, sehingga tak 

seorangpun mau mengampuni Anda. Hidup Anda sepi dan 

tidak seorangpun peduli tentang Anda. Anda memiliki 

segala sesuatu, kecuali seseorang yang benar-benar peduli 

dengan Anda. 

Demikian juga yang dialami seorang Zakheus, dikucilkan 

dan tidak disukai orang di sekitarnya karena ia seorang 

pemungut cukai. Sekalipun ia kaya raya, tidak seorangpun 

peduli dengan dirinya.  Keinginannya untuk melihat Yesus, 

terhalang orang banyak karena ia berbadan pendek. 

Dengan kekayaannya ia tidak bisa mendapatkan seorang 

teman pun. Ia tidak minta bantuan orang banyak untuk 

menolongnya melihat Tuhan Yesus. Mungkin saja ia sungkan 

karena ia menyadari, bahwa ia tidak disukai orang banyak. Ia 

menyadari keangkuhan dan kerakusannya sebagai 

pemungut cukai, telah membuat orang-orang tidak peduli 

dengannya.

Berapa banyak orang di sekitar kita yang seperti 

Zakheus? Merasa tidak layak, tidak mampu, terkucilkan dan 

terhakimi? Orang-orang seperti itu tampak berkuasa dan 

disegani, tetapi sesungguhnya ia adalah orang yang kesepian 

dan tidak ada yang peduli dengan hidupnya.

Mungkin saat ini Anda merasa semua baik-baik saja, 

berkumpul dengan keluarga, bersekutu dengan saudara 

seiman dalam begitu banyak kegiatan rohani.  Tanpa Anda 

sadari ada seseorang di sekitar Anda yang membutuhkan 

pertolongan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. 

Seseorang yang sedang berjuang sendirian untuk menjadi 

layak menerima anugerah Allah. Seseorang yang sama 

sekali tidak Anda pedulikan!  Namun, Tuhan Yesus peduli 

dengan seseorang itu. Bagaimana dengan Anda? 

TERHAKIMI

Lukas 19:1-10

Jumat, 29 Mei 2020

Lukas 13:22-35; I Korintus 1:18-25; 

Amsal 26; Ulangan 32:1-33

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 19:4. 
“Maka berlarilah ia mendahului orang 
banyak, lalu memanjat pohon ara 
untuk melihat Yesus, yang akan lewat 
di situ.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, beri aku 
hati yang peka terhadap sesama yang 
di dekatku. Amin.”

Doa



Tiap orang diberi waktu yang sama, tanpa terkecuali. 

Dua puluh empat jam sehari, tujuh hari dalam seminggu, 

tiga puluh hari dalam sebulan dan tiga ratus enam puluh lima 

hari dalam setahun. Tanpa dibedakan pria atau wanita, tua 

atau muda, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau 

rendah, semuanya sama. Namun, dengan waktu yang sama, 

ada orang yang menghasilkan banyak, ada yang 

menghasilkan sedikit, bahkan ada yang tidak menghasilkan 

apa-apa. Ini berarti ada perbedaan di dalam 

mempergunakan waktu. 

Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang yang 

berhikmat dengan cara mempergunakan waktu yang 

dimiliki. Orang yang berhikmat akan mempergunakan 

waktunya dengan baik. Dalam bahasa Inggris, “Make the 

most of the opportunities,” artinya manfaatkan sebaik-

baiknya kesempatan-kesempatan yang ada. 

Waktu dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata 'kairos', 

artinya sama dengan kesempatan. Kita tahu bahwa 

kesempatan tidak datang setiap waktu. Mungkin datang 

sekali saja, kemudian lewat dan bila tidak dimanfaatkan 

akan hilang begitu saja. Dalam hidup, Tuhan akan 

mendatangkan kesempatan-kesempatan yang membawa 

kebaikan bagi Anda. Oleh karena itu perhatikan firman 

Tuhan yang berkata: “Pergunakanlah kesempatan-

kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita.” Jika tidak, 

maka kesempatan-kesempatan itu akan pergi dan tak akan 

kembali. 

Minta Roh Kudus agar Anda diberi hikmat untuk melihat 

dan mempergunakan setiap kesempatan yang Tuhan 

berikan. Jangan sia-siakan waktu Anda, tetapi pakai waktu 

yang Anda miliki untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, 

baik untuk hidup Anda sendiri maupun untuk hidup orang 

lain. 

KESEMPATAN

Efesus 5:1-21

Sabtu, 30 Mei 2020

Lukas 14:1-14; I Korintus 1:26-31; 

Amsal 27; Ulangan 32:34-52

Ayat Bacaan Setahun

Kolose 4:5. 
“Hiduplah dengan penuh hikmat 
t e r h a d a p  o r a n g - o r a n g  l u a r,  
pergunakanlah waktu yang ada.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, beri aku 
hikmat untuk mempergunakan setiap 
kesempatan yang Kau berikan. 
Amin.”

Doa



Setiap tanggal 05 Juni telah ditetapkan menjadi Hari 

Lingkungan Hidup sedunia, yang ditetapkan  sejak tahun 

1971. Namun, ternyata kondisi lingkungan hidup malah 

menjadi lebih buruk. Di Indonesia khususnya Jakarta dan 

pulau Jawa, 10 juta Ha hutan hancur, berubah menjadi 

perkebunan, terumbu karang laut yang rusak, bahkan 

ribuan ton sampah ditemukan menutupi laut.

Polusi udara yang tinggi karena kendaraan dan limbah 

pabrik, belum lagi limbah sampah baik plastik juga 

penggunaan styrofoam yang tidak bertanggung jawab 

sehingga ditemukan ribuan ton di berbagai aliran sungai, 

dan ujungnya bencana banjir tak terhindarkan. 

Lingkungan hidup yang semakin hancur adalah cermin 

kehidupan manusia yang menunjukkan kurangnya iman. 

Ketidakpedulian merupakan bagian dari keserakahan dan 

itu merupakan salah satu bentuk dosa ekologis. 

Keterlibatan kita menjaga lingkungan merupakan 

keharusan iman bukan pilihan.

Kisah Alkitab tentang anak seorang janda yang 

dibangkitkan Yesus (Lukas 7:11-17), menjelaskan betapa 

mulianya kehidupan termasuk kehidupan generasi yang 

akan datang. Pada dasarnya Tuhan Yesus tidak menghendaki 

kematian yang terjadi sebelum waktunya, apalagi karena 

akibat ulah manusia.  Artinya kita harus menjaga kehidupan 

diri kita, juga kehidupan sesama. Hukum cinta kasih 

mengatakan, bahwa dengan kita  mengasihi sesama  berarti 

kita juga mengasihi Tuhan. Hidup manusia juga tergantung 

kepada ciptaan Tuhan yang lain. Oleh sebab itu, kita perlu 

menjaga lingkungan. 

Caranya? Lewat gerakan nyata yang telah disarankan 

pemerintah. Menaruh dan memilah sampah serta 

mengurangi pemakaian plastik dan styrofoam. Menghemat 

air dan energi dan menjaga kebersihan dan lingkungan. 

Mari mulai dari rumah dan gereja di mana Anda 

beribadah.

PEDULI LINGKUNGAN

Lukas 7:11-17

Minggu, 31 Mei 2020

Lukas 14:15-35; I Korintus 2:1-5; 

Amsal 28; Ulangan 33-34

Ayat Bacaan Setahun

Kejadian 2:15. 
“TUHAN Allah mengambil manusia 
itu dan menempatkannya dalam 
taman Eden untuk mengusahakan 
dan memelihara taman itu.”

Ayat

“Kami mau memelihara bumi sebagai 
tanda kasih kami kepada-Mu, ya 
Allah.”

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



Gembala adalah jenis pekerjaan 
tertua yang pernah ada. Gembala 
terdiri dari 2 jabatan yaitu: gembala 
pemilik ternak dan gembala upahan.

Gembala adalah pekerjaan yang 
dipandang sangat rendah, apalagi 
gembala upahan. Sebab pada zaman itu, 
hanya orang yang benar-benar tidak 
punya lahan dan tidak terpelajar yang 
bersedia menjadi gembala.   

Namun, gembala adalah orang yang 
luar biasa dalam hal ketekunan 
memelihara ternak. Mereka harus 
menggiring ternak mereka setiap pagi 
dan petang menuju ke padang rumput 
dan sungai untuk memberi ternak 
mereka makan dan minum.

Mereka juga harus mengajar 
ternak mereka untuk mengerti 
perintahnya baik saat gembala harus 
berjalan di depan, di tengah, dan di 
belakang ternak-ternaknya. Mereka 
juga harus cermat menghitung ternak 
mereka setiap saat sebelum dan 
sesudah pergi menggembalakan ternak 
mereka. Tidak sembarang orang bisa 
melakukan tugas seorang gembala.

Demikian juga dengan Tuhan Yesus, 
yang menggembalakan hidup kita. Tuhan 
Yesuslah yang memelihara hidup kita. Dia 
adalah pemilik hidup kita. Jadi, jangan 
takut tentang keperluanmu, masa 
depanmu, bahkan tentang apa yang 
sedang kamu alami. Tuhan Yesus 
mengasihimu dan mempedulikanmu.

Seperti seorang gembala Ia menggembalakan 
kawanan ternak-Nya dan menghimpunkannya 

dengan tangan-Nya; anak-anak domba 
dipangku-Nya, induk-induk domba dituntun-

Nya dengan hati-hati.
Yesaya 40:11

Jumat, 1 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih 

untuk kasih sayang dan 
pemeliharaan-Mu. Amin.

TTOT :

GembalaGembala



“Bertobatlah! Berilah dirimu dibaptis!” 
kata Yohanes berseru-seru. Banyak 
orang bertanya-tanya, “Kenapa dia 
berteriak-teriak seperti itu? Kenapa kita 
harus bertobat?”

Para imam, orang Farisi, orang 
Saduki, bahkan penguasa Roma pun tidak 
berani sembarangan menghadapi Yohanes. 
“Ini sepertinya Mesias yang dijanjikan ya. 
Berani sekali dan berkuasa sekali dia!” 
kata seorang kepada yang lain saat melihat 
Yohanes Pembaptis.

Mereka mengira Yohanes adalah 
Mesias itu sendiri. Oleh karenanya mereka 
segera bertanya, “Yohanes, apakah kamu 
orang yang Tuhan janjikan?”

Nah, inilah kesempatan yang baik bagi 
Yohanes bersaksi! “Aku bukan Kristus itu. 
Kristus akan datang. Sekarang aku 
mempersiapkan jalan bagi-Nya. Dia jauh 
lebih berkuasa dan kuasaku ini datang 
daripada-Nya!”

Menakjubkan sekali, Adik-adik, 
Yohanes berani menyatakan bahwa 
kelebihannya adalah dari Tuhan. Dan 
Tuhanlah yang paling berkuasa. Itu berarti 
Yohanes tidak merebut kemuliaan yang 
seharusnya diberikan untuk Tuhan sendiri.

Yohanes menjawab dan berkata kepada semua 
orang itu: "Aku membaptis kamu dengan air, 

tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku akan 
datang dan membuka tali kasut-Nya pun aku 
tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan 

Roh Kudus dan dengan api.
Lukas 3:16

Sabtu, 2 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus aku memuliakan 
Engkau. Kemuliaan hanya bagi 

Engkau. Amin.

TTOT :

Kemuliaan
bagi

Tuhan Yesus

Kemuliaan
bagi

Tuhan Yesus



Yosua adalah orang yang dipi l ih 
Tuhan Yesus untuk menggantikan Musa, 
untuk memimpin bangsa Israel. Yosua 
dipilih oleh Tuhan Yesus karena dia setia, 
pemberani, dan jujur. Yosua selalu 
mendampingi Musa kemanapun Musa 
pergi. Yosua mendampingi Musa ketika 
menerima perintah Tuhan di Gunung Sinai, 
Yosua juga se t i a  menjaga tenda 
pertemuan ketika Musa bertemu Tuhan. 
Bahkan Yosua menghabiskan sebagian 
b e s a r  h i d u p nya  d i  p a d a n g  g u r u n 
mendampingi Musa. Yosua tetap setia 
kepada Tuhan sampai akhir hidupnya.

Tuhan Yesus mengajak semua orang 
untuk memilih dan percaya kepada Tuhan 
Yesus. Tuhan Yesus juga mengajak adik-
adik untuk setia, berani, dan bekerja 
buat Tuhan Yesus seperti Yosua yang 
melayani Tuhan Yesus sampai akhir 
h idupnya. Tuhan Yesus juga akan 
menyertai adik-adik yang setia dan 
percaya pada pertolongan Tuhan.

Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: 
kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah 

kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, 
menyertai engkau, ke mana pun engkau pergi.”

Yosua 1:9

Minggu, 3 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajarlah aku agar aku mengerti 
bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai aku di 
sepanjang hidupku. Teguhkan hatiku untuk 
selalu setia kepada-Mu. Dalam nama Tuhan 

Yesus. Amin.

TTOT :

Tuhan
Menyertai

Tuhan
Menyertai



Dita tampak masih 
bersukacita. Suasana hari ulang 
tahunnya kemarin masih Dita 
rasakan. Kado yang sudah 
dibukanya dipajang di kamarnya. 
Kue ulang tahunnya masih tersisa. 
Masih ada hiasan dinding 
bertuliskan, “Happy birthday, Dita”. 
Semuanya sungguh menyenangkan.

Setelah beberapa hari dekorasi 
rumah mulai dibereskan. Dita 
menyadari sesungguhnya semua itu 
tidak menjamin sukacita di dalam 
hatinya. Sebab apa yang ada di 
sekelilingnya tidak akan ada untuk 
selama-lamanya. Hanya ada satu 
yang dapat membuat Dita 
bersukacita terus, yaitu Tuhan 
Yesus.

Adik-adik, Tuhan Yesus datang 
ke dunia supaya kita bersukacita. la 
memberkati, menyembuhkan, dan 
menjaga kita senantiasa. Oleh 
karena itu, kita tidak perlu 
bersusah hati. Jika Tuhan Yesus 
sudah tinggal di dalam hati, ada 
sukacita yang penuh di dalam hidup 
kita. Mari bagikan sukacita yang 
kita miliki kepada orang-orang di 
sekitar kita.

Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya 
sukacita-Ku ada di dalam kamu dan 

sukacitamu menjadi penuh.
Yohanes 15:11

Senin, 4 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya sukacita yang 
penuh ada di dalam hatiku. Terima kasih 

Tuhan. Haleluya! Amin.

TTOT :

SukacitaSukacitaSukacitaSSuukkaacciittaaSukacita



Dalam sebuah peperangan hebat, 
Saul terpukul mundur sehingga ia 
menjadi sangat putus asa. Di gunung 
Gilboa, saat bertemu dengan orang 
Amalek, Saul yang putus asa itu meminta 
agar orang Amalek membunuhnya 
karena ia tidak tahan lagi dengan 
kekalahan-kekalahan yang ia alami. 
Orang Amalek itu melakukan apa yang 
diminta Saul. Akhirnya Saul tewas.

Ketika orang Amalek ini berhasil 
melepaskan diri dari peperangan, ia 
pergi menemui Daud dan menyampaikan 
berita tewasnya Saul. Apakah Daud 
senang mendengar kematian Saul? 
Bukankah Saul sangat membenci Daud 
dan menginginkan agar Daud mati? 
Tetapi ternyata Daud merasa sangat 
sedih hatinya.

Daud merobek jubahnya, menangis, 
meratap dan berpuasa sepanjang hari. 
Baik sekali ya Daud. Meskipun Saul 
membenci Daud, tetapi Daud tidak 
membenci Saul. Apalagi Yonathan, anak 
Saul yang dikasihinya juga tewas. Daud 
hancur hatinya. Ia terus menangis dan 
meratap karena kematian orang yang 

dikasihinya.

Adik-adik, yuk kita 
belajar dari Daud. Kita 
harus tetap mengasihi 

dan mendoakan yang baik 
bagi siapapun termasuk 
orang yang membenci 

kita.

Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, 
dan menangislah dengan orang yang menangis!

Roma 12:15

Selasa, 5 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku tidak mau  bergembira atas 
penderitaan orang lain sekalipun orang yang 

jahat terhadap aku. Amin.

TTOT :

DukacitaDukacitaDukacita



“Bu, sekolah Acel masih akan 
diliburkan!” kata Acel sambal berlari 
menemui Ibu. “Bukan diliburkan sayang, 
tapi belajarnya dialihkan menjadi 
kegiatan belajar di rumah karena kita 
sedang mencegah penyebaran virus 
corona,” kata Ibu menerangkan sambil 
memeluk Acel.

“Apa yang harus kita lakukan bila 
kita hanya tinggal di rumah saja, Bu? 
Aku tidak bisa berangkat ke sekolah, 
tidak bisa bermain bersama teman-
teman, 'kan jadi bosan Bu?” tanya Acel. 

Ibu tersenyum melihat tingkah laku 
Acel. “Kita bisa melakukan macam-
macam kegiatan dan aktivitas di rumah. 
Bersama Ayah, Ibu, dan Kakak. Yang 
terpenting kita harus tetap berdoa pada 
Tuhan, agar kita tetap dalam 
pemeliharaan dan perlindungan Tuhan.

Acel mengangguk tanda mengerti, 
“Acel mau berdoa pada Tuhan 

agar kita semua selalu berada 
dalam lindungan Tuhan,” kata 

Acel sambal tersenyum.

Nah, Adik-adik jangan lupa 
untuk tetap berdoa ya. Berdoa 
bersama Ayah, Ibu, dan juga 
Kakak dan/atau Adikmu. Karena 
dua atau tiga orang yang 
bersepakat dalam doa, doanya 
akan dikabulkan oleh Bapa kita 
yang di sorga.

Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul 
dalam nama-Ku, di situ aku ada ditengah-

tengah mereka.”
Matius 18: 20

Rabu, 6 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk tetap bertekun 

dalam doa dan ucapan syukur untuk 
kemuliaan nama-Mu. Amin.

TTOT :

Tetap
Berdoa

Tetap
Berdoa



Adik-adik, tahukah kamu bahwa 
manusia bernapas sebanyak 12-20 x dalam 
semenit? Itu artinya dalam sehari manusia 
bernapas sebanyak 17.000-30.000 x. 
Wow, banyak sekali ya! Manusia tidak dapat 
hidup tanpa bernapas, coba Adik-adik tahan 
napas, berapa lama kalian bisa menahan 
napas? Ada yang cuma bisa tahan beberapa 
puluh detik atau malah hanya beberapa detik 
saja. Itu membuktikan bahwa memang 
manusia tidak dapat hidup tanpa bernapas.

Doa sering dikatakan sebagai napas 
hidup orang Kristen. Ini maksudnya adalah 
sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus 
berdoa. Kalau tidak bernapas, manusia 
jasmani kita mati, demikian juga kalau tidak 
berdoa, manusia rohani kita akan mati. 
Dengan berdoa akan membuat manusia 
rohani kita menjadi semakin kuat.

Berdoa adalah cara kita berkomunikasi 
dengan Allah. Jadi berdoa bukan hanya 
ketika mau makan atau mau tidur saja, tapi 
kita juga harus berdoa pada waktu-waktu 
lainnya. Seperti waktu kita senang kalau 
ngobrol dengan Ayah dan Ibu, dengan 
teman-teman, demikian juga Tuhan juga 
pasti akan senang kalau kita sering ngobrol 
dengan-Nya melalui doa.

Berdoa bisa dilakukan sendiri, bisa 
juga dilakukan bersama-sama. Doa 
bersama juga penting karena akan 
membuat doa lebih kuat dan bisa saling 
membangun satu sama lain, contohnya 

adalah doa mezbah keluarga 
bersama Ayah, Ibu, Adik dan 
Kakak. Yuk kita praktekan    
sama-sama!

Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan 
perhatikanlah suara permohonanku.

Mazmur 86:6

Kamis, 7 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau berbicara dengan-

Mu sepanjang waktu karena aku 
mengasihi-Mu. Amin.

TTOT :

BernapasBernapas



Bangsa Israel mempunyai banyak 
musuh, oleh karena itu mereka harus 
sering berperang. Mereka tidak selalu 
menang dalam peperangan, banyak juga 
yang berakhir dengan kesedihan. Namun 
saat mereka menang dalam peperangan 
mereka sangat bersukacita.

Adik-adik, ingat cerita tentang 
Daud mengalahkan Goliat? Setelah Daud 
mengalahkan Goliat, bangsa Israel 
menyukai Daud. Mereka mengelu-elukan 
Daud. Mereka bernyanyi dan 
menyambut Daud dengan tari-tarian 
dan puji-pujian.

Saul juga dipuji-puji oleh karena 
banyak mengalahkan musuh, tetapi 
Daud mengalahkan jauh lebih banyak 
musuh daripada Saul. Oleh karena itu 
Saul mulai iri hati kepada Daud.

Adik-adik, pujian itu dapat memberi 
semangat, tetapi juga dapat membuat 
orang jadi iri hati. Pujian yang dapat 
menimbulkan iri hati adalah pujian yang 
menjatuhkan orang lain. Mari kita 
belajar untuk memberikan pujian kepada 
orang yang berprestasi agar tambah 
semangat. Jangan mengejek orang yang 
kurang prestasinya tetapi kita juga 
memberikan dorongan untuk dia supaya 
semakin semangat belajar agar 
prestasinya semakin baik.

Hati yang tenang menyegarkan 
tubuh, tetapi iri hati 

membusukkan tulang.
Amsal 14:30

Jumat, 8 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus beri aku hati yang bijak, 

untuk memberi semangat kepada 
teman-temanku. Amin.TTOT :

Iri Hati Iri Hati 



Missi menangis tersedu-sedu dan 
memeluk Ibu ketika tiba di rumah. Ibu 
terkejut sambil mengelus punggung 
Missi, Ibu berkata, “Ada apa, Nak?” 
Sion teriak, “Kakak nilai ulangannya 
jelek, ya?” Sambil menangis Missi 
berkata, “Ibunya temanku meninggal 
dunia, padahal ibunya baik sekali. Bu, 
kok orang baik bisa meninggal secepat 
itu ya, Bu?”

Setelah Missi tenang, Ibu mengajak 
Missi dan Sion duduk.  “Missi, Sion, 
memang setiap orang pasti menginginkan 
orang yang dikasihinya sembuh.  Namun, 
Tuhan Yesus pasti mempunyai rencana 
lain yang lebih baik dari rencana 
manusia.  Memang sangat sedih ditinggal 
orang yang kita kasihi.  Tuhan Yesus 
tidak meninggalkan keluarganya.  Tuhan 
memberikan penghiburan melalui Roh 
Kudus.  Kita doakan ya, untuk teman 
Missi dan keluarganya.  Ingat, Tuhan 
Yesus tidak pernah meninggalkan anak-
anak-Nya.”  Ibu pun mengajak Missi dan 
Sion berdoa bersama.  

Adik-adik, mari kita mendoakan dan 
menemani teman kita  yang sedang 
bersedih dan kehilangan. 

Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: 
Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. 

Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur itu 
tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku 

pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu.
Yohanes 16:7

Sabtu, 9 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menghibur temanku 

yang bersedih. Aku mau menemani dan 
mendoakan mereka supaya mereka 

bersukacita. Amin.

TTOT :

PenghiburPenghibur



Hari ini Kak Riki sedang bersiap 
untuk berangkat ke suatu daerah yang 
sangat jauh, Papua. “Wah, Kakak 
berani sekali pergi ke Papua, apakah 
Kakak tidak takut? 'Kan tempatnya 
sangat jauh Kak?” tanya Sion. 

“Sebenarnya Kakak agak takut sih. 
Apalagi di sana berbukit-bukit, hanya 
pesawat kecil yang bisa sampai sana dan 
perjalanan masih jauh untuk sampai ke 
tujuan,” jawab Kak Riki. “Lalu kenapa 
Kakak mau ke sana? Di Bandung juga 
ada banyak sekolah?” tanya Sion.

“Kakak merasa dipanggil oleh 
Tuhan. Dulu Kakak pernah berdoa kalau 
Kakak akan melayani Tuhan sebagai 
guru dan Tuhan memanggil Kakak untuk 
mengajar di Papua. Tuhan Yesus mau 
datang ke dunia untuk menyelamatkan 
kita, jadi kita juga harus bersedia bila 
dipanggil melayani  oleh Tuhan Yesus,” 
jelas Kak Riki.

Adik-adik, Yeremia juga taat 
ketika dipanggil oleh Tuhan untuk 
menjadi nabi, yaitu utusan Tuhan untuk 
menyampaikan firman Tuhan. Firman 
Tuhan menegaskan bahwa setiap orang 
yang dipanggil oleh Tuhan akan disertai-
Nya. 

Tetapi TUHAN berfirman kepadaku: 
"Janganlah katakan: Aku ini masih muda, tetapi 

kepada siapa pun engkau Kuutus, haruslah 
engkau pergi, dan apa pun yang Kuperintahkan 

kepadamu, haruslah kausampaikan.
Yeremia 1:7

Minggu, 10 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau dipanggil untuk 

melayani Engkau. Amin.

TTOT :

DipanggilDipanggil



Nisa tersenyum melihat nilai ulangan 
hariannya yang bagus-bagus. Nisa tiba-
tiba ingat tahun ajaran kemarin. Nisa 
menangis tersedu-sedu. Dia 
bersembunyi di dalam kamarnya. Nisa 
tidak mau keluar karena takut dimarahi 
Ayah.

Ibu datang dan memeluk Nisa. Nisa 
menangis dengan keras, ”Maafkan Nisa, 
Bu. Nisa sudah malas belajar dan tidak 
taat pada Ibu.”

“Ya sudah mau bagaimana lagi. 
Sekarang kamu belajarlah dengan rajin. 
Tahun ajaran baru jangan 
mengecewakan Ayah dan Ibu lagi,” 
nasihat Ibu. “Nisa takut Ayah marah dan 
Nisa malu sama teman,” kata Nisa sedih 
karena tidak naik kelas.

“Kalau Ayah marah, ya kamu 
terima itu akibat kesalahan kamu. Yang 
penting kamu mau berubah untuk 
menjadi anak yang taat dan rajin 
belajar,” kata Ibu. “Iya, Bu. Nisa janji,” 
kata Nisa

Tahun ajaran ini Nisa bukan saja 
yakin naik kelas tapi juga yakin nilai-

nilainya akan sangat bagus, pasti 
Ayah dan Ibu senang. Nisa sudah 

menepati janji untuk taat dan 
belajar sungguh-sungguh.

Sebab itu katakanlah kepada mereka: Beginilah 
firman TUHAN semesta alam: Kembalilah 
kepada-Ku, demikianlah firman TUHAN 

semesta alam, maka Aku pun akan kembali 
kepadamu, firman TUHAN semesta alam.

Zakharia 1:3

Senin, 11 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau bertobat dari 

kesalahanku dan tidak akan melakukannya lagi. 
Aku mau menjadi anak-Mu yang taat. Amin.

TTOT :

KembalilahKembalilah



Yosua dipilih oleh Tuhan untuk 
menggantikan Musa menjadi pemimpin 
atas bangsa Israel. Selain karena Yosua 
selalu turut ikut dengan Musa, ternyata 
Yosua adalah seseorang yang dekat 
dengan Tuhan sejak ia masih muda.

Meskipun Musa kembali ke 
perkemahan orang Israel, tapi Yosua 
yang masih muda tetap tinggal dan tidak 
meninggalkan kemah Tuhan, tempat 
Tuhan berada. Pengenalan akan Tuhan 
membuat Yosua hidup berbeda dari 
orang-orang yang lain. Saat Yosua, 
Kaleb, dan 10 orang lainnya diminta Musa 
untuk mengintai tanah Kanaan, hanya 
Yosua dan Kaleb yang percaya bahwa 
Tuhan akan menyerahkan tanah Kanaan 
untuk Israel. Sedangkan 10 orang 
lainnya menyerah dan menyebarkan 
berita bohong kepada bangsa Israel 
sehingga Tuhan marah.

Pengalaman-pengalaman Yosua 
dengan Tuhan membuat hidupnya 

berbeda. Yosua diberkati 
Tuhan untuk menjadi pemimpin 
Israel menggantikan Musa. 
Adik-adik, Tuhan Yesus ingin 
kita memiliki hubungan yang 
dekat dengan-Nya. Jadi, 
jangan pernah tinggalkan 
hadirat Tuhan ya! Tetaplah 
berdoa dan baca Alkitabmu.

Dan TUHAN berbicara kepada Musa dengan 
berhadapan muka seperti seorang berbicara 
kepada temannya; kemudian kembalilah ia ke 
perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, 

seorang yang masih muda, tidaklah 
meninggalkan kemah itu.

Keluaran 33:11

Selasa, 12 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau dekat dengan-Mu dan 

tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Amin.

TTOT :

Tetap
Tinggal
Tetap
Tinggal



“Mora tidak mau minum obat!” 
teriak Mora sambil menangis. Ayah dan 
Ibu tetap membujuk Mora yang sedang 
sakit. Sudah hampir 2 hari badan Mora 
demam. Tapi jangankan berobat ke 
Dokter, minum obat saja Mora tidak 
mau. Ayah dan Ibu sudah membujuk 
Mora berkali-kali. Sampai hari ini Mora 
masih tidak mau minum obat. 

“Mora sayang, kalau Mora tidak 
mau minum obat, Mora akan sakit terus, 
dan kalau Mora sakit, Ayah dan Ibu akan 
sedih sekali,” kata Ibu lembut sambil 
mengompres kening Mora.

“Kenapa Mora tidak mau minum 
obat?” tanya Ayah. “Mora percaya 
Tuhan Yesus saja Yah. Tuhan pasti akan 
menyembuhkan Mora, walaupun Mora 
tidak minum obat sekalipun,” kata Mora.

“Mora, memang kita harus selalu 
percaya bahwa Tuhan akan 
menyembuhkan segala sakit penyakit 
kita. Tetapi Tuhan mau kita tetap 
berhikmat dan berusaha untuk jalan 
kesembuhan dengan minum obat dan 
berobat ke dokter. Dokter juga alat 
Tuhan untuk menyembuhkanmu. 
Kesehatan itu adalah harta yang paling 
indah yang Tuhan berikan dan kita harus 

menjaganya untuk kemuliaan 
Tuhan,” jelas Ayah.

Setelah mendengar 
penjelasan Ayah, akhirnya 
Mora mau minum obat. 
Mereka pun berdoa bersama.

Peliharalah harta yang indah, yang telah 
dipercayakan-Nya kepada kita, oleh Roh Kudus 

yang diam di dalam kita.
2 Timotius 1:14

Rabu, 13 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, berilah kesehatan dan kekuatan 

bagi kami semua. Amin.

TTOT :

Minum
Obat

Minum
Obat



Ketika sedang asyik bekerja di 
laptop, Ayah tiba-tiba teringat sesuatu. 
“Waduh, Ayah lupa, Ayah janji 
membelikan lampu senter baru untuk 
Pak Satpam. Ayah ke toko lampu dulu ya 
Bu. Kasihan, senter Pak Satpam sudah 
rusak,” kata Ayah kepada Ibu. Missi 
tersenyum melihat Ayahnya. Ia merasa 
bangga dan senang karena Ayah 
berusaha menepati janjinya.

Adik-adik, janji itu adalah sebuah 
tanggung jawab yang harus dijalankan. 
Tuhan sendiri yang menginginkan kita 
melakukan hal seperti itu, sebab Tuhan 
selalu menepati janji-Nya kepada kita.

Dalam kitab Kejadian 21, Tuhan 
menepati janjinya kepada Bapak 
Abraham dan Ibu Sara yaitu untuk 
memberikan anak kepada mereka 
sekalipun mereka sudah tua. Sekalipun 
Ibu Sara sempat meragukan janji Tuhan 
itu, tetapi pada akhirnya dia percaya 
karena Tuhan menepati janji-Nya. 

TUHAN memperhatikan Sara, seperti yang 
difirmankan-Nya, dan TUHAN melakukan 
kepada Sara seperti yang dijanjikan-Nya.

Kejadian 21:1

Kamis, 14 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau selalu 

menepati janjiku. Amin.

TTOT :

JanjikuJanjiku



Jumat, 15 Mei 2020

TTOT :

juga pegawai-pegawai raja telah 
datang mengucap selamat kepada tuan kita 

raja Daud, dengan berkata: Kiranya 
Allahmu membuat nama Salomo lebih 

masyhur dari pada namamu dan takhtanya 
lebih agung dari pada takhtamu. Dan raja 
pun telah sujud menyembah di atas tempat 

tidurnya,

1 Raja-raja 1:47

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau memberi kesempatan 
kepada teman yang lain agar mereka punya 

kesempatan yang sama. Amin.

TTOT :

“Hei, awas! Itu bola aku, oper ke 

sini!” kata Budi marah pada adik 

kelasnya yang ikut bermain di tim 

futsalnya. “Loh Budi, biarkan saja. Biar 

dia belajar bermain bola juga bersama-

sama kita. Kita 'kan juga butuh 

pengganti kalau nanti kita sudah naik 

kelas,” kata Andi menegur Budi.

Adik-adik,Raja Daud sudah tua. 

Raja Daud menetapkan Salomo menjadi 

raja menggantikan dia. Terkadang kita 

tidak senang jika ada yang 

menggantikan posisi kita. Contohnya 

pada semester lalu kita menjadi ketua 

kelas dan ternyata semester ini orang 

lain yang dipilih menjadi ketua kelas. Mari 

kita belajar dari Raja Daud yang 

berbesar hati saat perannya digantikan 

oleh orang lain.



“Nanti siang aku mau diajak ke 
restoran sama tante Nana, tapi 
bagaimana ya?  Aku sudah janji sama 
Erick mau besuk Joni yang sedang sakit. 
Aduh... tapi aku pengen banget makan di 
restoran, bagaimana ya?” bisik Sion 
dalam hati.

“Bu, nanti siang  aku tidak bisa ikut 
ke restoran dengan Tante Nana. Aku 
sudah janji dengan Erick mau jenguk 
Joni. Aku tidak mau Erick kecewa,” kata 
Sion kepada Ibu. 

“Ibu senang dan bangga sama 
kamu. Kamu sudah berjanji dan kamu 
tepati. Kamu tidak memilih untuk 
bersenang-senang sendiri makan di 
restoran. Nanti Ibu belikan makanan 
kesukaan kamu ya,” jawab Mama.

Wow perbuatan Sion sangat baik 
dan tepat. Dalam Yosua 6, 2 orang 
pengintai Yosua pernah berjanji 
menyelamatkan seorang perempuan 
Yerikho bernama Rahab dan 
keluarganya.  Rahab menyelamatkan 
mereka dari kejaran tentara Yerikho 
saat mereka mengamat-amati kota 
Yerikho. Mereka memang jadi lebih repot 
karena harus menyelamatkan Rahab 
dan keluarganya tetapi mereka tetap 
memenuhi janji mereka. 

Sabtu, 16 Mei 2020

TTOT :

yang memandang hina orang yang tersingkir, 
tetapi memuliakan orang yang takut akan 
TUHAN; yang berpegang pada sumpah, 

walaupun rugi;
Mazmur 15:4

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku menepati 
janjiku apapun konsekuensinya. 

Amin.

TTOT :



Minggu, 17 Mei 2020

TTOT :

“Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan 
menuruti segala perintah-Ku.

Yohanes 14:15

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk taat melakukan 

semua perintah-Mu. Amin.

TTOT :

Naaman adalah seorang panglima 
raja Aram. Ia seorang yang sangat 
disayangi raja dan disertai Tuhan. Tetapi 
betapa terkejutnya Naaman saat melihat 
ada kusta di tubuhnya. Ia menjadi sedih 
karena pada saat itu penyakit kusta 
adalah penyakit yang paling hina sehingga 
harus dikucilkan dari lingkungannya.

Naaman mendengar tentang 
keberadaan nabi Elisa, kemudian ia segera 
menemui Elisa di rumahnya. Sampai disana, 
seorang suruhan nabi Elisa menyuruhnya 
untuk mandi 7x di sungai Yordan supaya 
tubuhnya pulih dari sakit kusta. Awalnya 
Naaman menolak karena merasa sungai 
Yordan bukan sungai yang bersih, tapi 
para pegawainya berkata, “Kalau Tuan 
diminta untuk melakukan hal yang sulit, 
Tuan pasti melakukannya 'kan? Nabi Elisa 
hanya meminta Tuan mandi 7x, pasti Tuan 
bisa melakukannya.” Akhirnya Naaman 
mau melakukannya. Ia turun ke sungai 
Yordan dan membenamkan dirinya sampai 
7x. Setelah keluar dari sungai, tiba-tiba 
tubuhnya benar-benar pulih. Sakit 
kustanya telah sembuh. Naaman taat 
melakukan perintah Tuhan yang 
disampaikan melalui Nabi Elisa, ia  pun 
dipulihkan. Adik-adik, saat kita berdoa 
kepada Tuhan dan kita taat melakukan 
perintah-Nya, percayalah Tuhan sanggup 
melakukan banyak hal besar dalam 
hidupmu.

ilustrasi gambar : superbook



Senin, 18 Mei 2020

TTOT :

Tiap-tiap orang harus takluk kepada 
pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada 

pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan 
pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan 

oleh Allah.
Roma 13:1

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau taat pada peraturan 

pemerintah karena pemerintah adalah 
alat-Mu. Berkati negeriku, Tuhan. Amin.

TTOT :

“Aduh... boseeeeen… kapan ke 
sekolah lagi ya?” seru Andi. “Iya, kenapa 
kita harus diam di rumah terus sih?” tanya 
Dita. “Ibu guru sudah beritahu, kalau 
sekarang sedang ada wabah virus corona, 
berbahaya,” jawab Andi. “Iya, Dita. Kalau 
kita keluar rumah penyebaran virus 
corona tidak bisa dihentikan,” kata Ibu.

“Misalnya kita ketemu orang yang 
terjangkit virus. Virusnya kena pada kita. 
Kita bawa virusnya kepada orang lain lagi, 
akhirnya nyebar deh, banyak yang sakit, 
bahkan meninggal. Makanya pemerintah 
memerintahkan kita untuk tinggal di 
rumah. Kita yang sehat tidak akan 
terjangkit. Mereka yang sakit akan 
dirawat di rumah sakit agar tidak 
menyebarkan virusnya. Jadi secepatnya 
penyebaran virus itu bisa dicegah dan 
dimusnahkan,” jelas Andi

“Betul, Andi. Sekarang kita harus 
taat pada pemerintah, agar wabah cepat 
selesai. Ayo, kita bikin kue bersama-sama 
biar gak bosen,” ajak Ibu.

Adik-adik, pemerintah adalah alat 
Tuhan agar melindungi kita. Ayo, kita taati 
peraturannya. 



Selasa, 19 Mei 2020

TTOT :

Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai 
Bersyeba, bahwa kepada Samuel telah 

dipercayakan jabatan nabi TUHAN.
1 Samuel 3:20

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang 

bertanggung jawab sehingga aku bisa 
dipercaya. Amin.

TTOT :

Sion sedang ulangan di kelas. Tiba-
tiba ada yang masuk ke kelas, “Ibu Guru, 
tolong! Kepala Sekolah jatuh pingsan.” 
Sebelum keluar kelas, Ibu guru 
menghampiri Sion yang sudah selesai 
mengerjakan ulangannya sambil berbisik, 
“Ibu titipkan kelas kepadamu, ya.”

Ibu Guru berkata kepada seluruh 
murid, “Anak-anak, selesaikan ulangan 
kalian dengan baik. Tidak seorangpun 
diizinkan meninggalkan kelas tanpa alasan 
yang jelas sebelum Ibu kembali. Untuk 
apapun keperluan meninggalkan kelas, 
kalian harus melapor kepada Sion yang 
akan mencatat alasan kepergian kalian.”

Ada 2 teman Sion yang meminta izin 
ke toilet. Mereka diizinkan dan dicatat jam 
keluar serta masuknya. Seorang lagi ingin 
mengintip kelas sebelah, tetapi tidak 
diizinkan oleh Sion. Meskipun dirayu 
bahkan dikatai sombong, Sion tetap tidak 
mengizinkannya. Tindakan Sion dipuji oleh 
Ibu Guru.  Sion bertanggung jawab dalam 
menjalankan tugas yang diberikan 
kepadanya.

Adik-adik, dalam bacaan kita hari ini, 
Samuel kecil juga mendapat kepercayaan 
Tuhan. Kelihatannya tugas Samuel kecil 
tetapi sesungguhnya hal itu adalah tugas 
yang sangat berat. Bayangkan, Samuel 
mendengar akan terjadi hal buruk pada 
keluarga Imam Eli dan berita itu harus 
Samuel sampaikan kepada Imam Eli.

Adik-adik, bagaimana dengan tugas 
kalian? Kalian pun harus bertanggung 
jawab dengan tugas yang kalian dapatkan 
dari orang tua atau guru ya.



Rabu, 20 Mei 2020

TTOT :

Sesungguhnya, Allah adalah penolongku; 
Tuhanlah yang menopang aku.

Mazmur 54:4

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya akan ada 

pertolongan-Mu selalu. Amin.

TTOT :

Pada suatu kali ketika Andi sedang 
menyeberang jalan, tiba-tiba ada sepeda 
motor melaju dengan kencang.  Andi kaget 
dan berusaha menghindar tetapi Andi 
terjatuh.  Pengendara motor tersebut 
berlalu begitu saja tanpa berhenti dan 
melihat kondisi Andi.  Andi kesal sekali dan  
mencoba berdiri tapi Andi mengalami 
kesakitan.  Tempat itu sepi sehingga tidak 
ada yang menolong Andi.  Tiba-tiba, 
seorang kakek lewat di tempat Andi 
terjatuh.  Kakek itu segera menolong Andi 
dan menawarkan mengobati luka-luka 
Andi.  Ternyata rumah kakek tersebut 
tidak jauh dari tempat itu.

Sesampai di rumahnya, kakek 
langsung mengambil obat dan 
membersihkan luka Andi.  “Terima kasih 
ya, Kek. Kakek sudah menolong saya,” 
kata Andi.  Kakek tersenyum,”Iya, 
bersyukur juga kepada Tuhan ya, sebab 
Tuhan mengirimkan kakek untuk 
menolongmu.  Mudah-mudahan orang 
yang menabrak kamu, menyesali 
perbuatannya,” kata Kakek.

Adik-adik, saat kita mengalami 
kesulitan, Tuhan Yesus memberikan 
pertolongan, penghiburan dan 
mengingatkan kita melalui orang lain.  Itu 
artinya, Tuhan Yesus tidak pernah 
meninggalkan kita.  Dia selalu menyertai 
kita di manapun kita berada.



Kamis, 21 Mei 2020

TTOT :

dan berkata kepada mereka: “Hai orang-orang 
Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke 
langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga 
meninggalkan kamu, akan datang kembali 

dengan cara yang sama seperti kamu melihat 
Dia naik ke sorga.”

Kisah Para Rasul 1:10-11

Doa :
Tuhan Yesus, Engkau Allah yang 

mulia. Aku percaya Engkau sudah 
bangkit dan naik ke sorga. Amin.

TTOT :

Setelah Tuhan Yesus bangkit dari 
antara orang mati, Tuhan pun 
menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. 
Suatu hari saat Tuhan sedang makan 
bersama murid-murid-Nya, Tuhan berkata, 
“Jangan meninggalkan kota Yerusalem. 
Kamu harus tinggal di sini menantikan janji 
Bapa karena Yohanes akan membaptis 
kamu dengan air, tapi Aku akan membaptis 
kamu dengan Roh Kudus.”

Murid-murid-Nya pun bertanya 
kepada Tuhan, “Apakah Tuhan akan 
memulihkan Israel sekarang?” Tapi Tuhan 
Yesus berkata, “Kamu tidak perlu tahu. 
Kamu akan menerima kuasa kalau Roh 
Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan 
jadi saksi-Ku di seluruh bumi.”

Tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat, 
semua murid-murid-Nya menyaksikan hal 
ajaib itu. Awan pun menutupi-Nya dari 
pandangan mereka. Lalu berdirilah 2 orang 
berpakaian putih dekat mereka, “Hai 
orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri 
memandang ke langit? Tuhan Yesus sudah 
terangkat ke sorga dan Ia akan kembali lagi 
dengan cara yang sama.”

Ini adalah sebuah perpisahan Tuhan 
Yesus dengan murid-murid-Nya. Tuhan 
Yesus memang harus ke sorga untuk 
menyiapkan tempat tinggal bagi kita di sana, 
tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. 
Tuhan Yesus harus pergi supaya Roh Kudus 
datang untuk menyertai kita.



Kemudian bernazarlah ia, katanya: 
"TUHAN semesta alam, jika 
sungguh-sungguh Engkau 

memperhatikan sengsara hamba-
Mu ini dan mengingat kepadaku dan 

tidak melupakan hamba-Mu ini, 
tetapi memberikan kepada hamba-
Mu ini seorang anak laki-laki, maka 
aku akan memberikan dia kepada 

TUHAN untuk seumur hidupnya dan 
pisau cukur tidak akan menyentuh 

kepalanya.”
1 Samuel 1:11

Jumat, 22 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau memuliakan Engkau 

dengan menepati janjiku. Amin.

TTOT :

“Andi mau menemui Kak Budi ya, 

Bu. Kak Budi akan pergi jauh ke Papua 

untuk menjadi dokter di sana,” kata Andi 

kepada Ibu. 

Kemudian Andi menemui kak Budi. 

“Terima kasih ya Andi, Kak Budi memang 

sedih. Kakak tidak bisa mengajar 

Sekolah Minggu lagi tetapi Kak Budi 

pernah berjanji kepada Tuhan Yesus. 

Dulu kakak pernah sakit, kalau kakak 

sembuh, kakak akan sekolah kedokteran 

dan melayani sebagai dokter di tempat 

terpencil,” jelas Kak Budi.

Wah, Adik-adik, sangat mulia ya 

sikap kak Budi itu. Dia menepati janjinya 

kepada Tuhan. Adik-adik, dalam kitab 1 

Samuel 1. Alkitab bercerita tentang Ibu 

Hana, yang memohon kepada Tuhan 

agar diberikan seorang anak laki-laki. 

Ibu Hana berjanji akan menyerahkan 

anak itu menjadi pelayan Tuhan di bait 

Allah. Ibu Hana menepati janjinya 

kepada Tuhan dan dengan itu 

memuliakan nama Tuhan. 

Janjiku



Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati 
itu,

Mazmur 37:8a

Sabtu, 23 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya Roh Kudus-Mu 

akan membantu aku untuk mempunyai 
respon yang tepat terhadap segala 

sesuatu. Aku mau memuliakan-Mu. Amin.
TTOT :

Sepanjang hari ini muka Nadia murung. 
Dia tidak mau bermain dengan adiknya dan 
tidak keluar kamar sama sekali. Ayah dan 
Ibu menjadi bingung melihat sikap Nadia hari 
ini.

“Nadia, kenapa mukamu murung?” 
tanya Ibu. “Gak apa-apa, Bu,” jawab 
Nadia. “Ayo cerita ke Ibu. Apa yang 
membuat kamu seperti ini? Kamu 
bertengkar dengan adikmu?” tanya Ibu lagi.

“Nadia kesal Bu. Tadi waktu Dede ambil 
minum dia numpahin air minum di meja dapur, 
terus waktu Nadia ke dapur, Nadia taruh 
buku tugas di meja itu jadinya buku tugas 
Nadia basah, sebal!” keluh Nadia.

“Nadia, tidak baik bersikap seperti ini. 
Dede gak sengaja, dan kamu juga harusnya 
cek dulu sebelum taruh bukumu di situ,” 
nasihat Ibu.

“Iya, tapi 'kan Nadia kesal Bu, coba 
kalau Dede gak numpahin air minum di situ, 
pasti buku Nadia gak akan basah!” kata 
Nadia lagi. “Ada banyak hal yang membuat 
kita kesal, kecewa, marah, tidak sesuai 
dengan harapan kita, tapi yang terpenting 
adalah perilaku dan perkataan kita 
menghadapi hal-hal itu yaitu respon kita. 
Nadia tidak boleh menyalahkan siapapun 
termasuk Dede, karena Nadia pun 
seharusnya tidak menaruh buku 
sembarangan,” kata Ibu. “Baik Bu. 
Maafkan Nadia ya Bu,” kata Nadia.



Hari ini, Ayah, Ibu, dan Sari pergi ke 
rumah saudara mereka. Rumah itu baru, belum 
pernah mereka kunjungi. Ayah menggunakan 
GPS untuk menunjukkan jalan. Ternyata Ayah 
salah jalan! GPS itu menyuruh Ayah untuk 
memutar balik mobilnya supaya kembali ke jalan 
yang benar. Kalau saja Ayah tetap mengikuti 
jalan yang salah itu atau hanya belok, pasti 
mereka sudah tersesat dan tidak sampai ke 
rumah saudara mereka.

Adik-adik, saat kita mengenal Kristus, kita 
pun harus berbalik arah dari hidup kita yang 
lama, mengubah hidup kita menjadi hidup dalam 
kebenaran Kristus supaya kita terhindar dari 
hukuman maut. Seperti Saulus yang berbalik 
arah dari hidup lamanya. Hidup Saulus berubah 
setelah bertemu dengan Yesus. Saulus 
menyadari kesalahannya, meminta ampun dan 
kemudian ia menyerahkan diri untuk dibaptis 
dan melayani Tuhan.

Adik-adik, Tuhan mau mengampuni dosa-
dosa kita dan Tuhan mau menjadikan kita anak-
anak-Nya. Oleh sebab itu, yuk kita terus 
meminta Roh Kudus untuk memampukan kita 
berubah menjadi ciptaan baru yang setia 
melakukan kehendak Tuhan dan hidup dalam 
damai sejahtera Tuhan.

Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia 
adalah ciptaan baru: yang lama sudah 

berlalu, sesungguhnya yang baru sudah 
datang.

2 Korintus 5:17

Minggu, 24 Mei 2020 

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh 

Kudus-Mu yang memampukan aku untuk 
hidup baru, bertobat, dan kembali 

kepada-Mu. Amin.

TTOT :

Ciptaan
Baru
Ciptaan
Baru



Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi 
pemberian yang baik kepada anak-anakmu, 

apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan 
memberikan Roh Kudus kepada mereka yang 

meminta kepada-Nya”
Lukas 11: 13

Senin, 25 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya, Kau akan selalu ada 

bersamaku dalam setiap keadaan. Amin.

TTOT :

Adik-adik, pernahkah melihat bayi-
bayi burung yang baru menetas dalam 
sarangnya di atas pohon? Ya, mereka 
lucu sekali. Kecil-kecil dan selalu duduk 
berdampingan satu dengan yang lain. 
Induk burung membuat sarang jauh di 
atas pohon, untuk melindungi bayi-
bayinya. Setiap hari induk burung 
terbang meninggalkan sarangnya, untuk 
mencari makanan. Bila sudah 
mendapatkan makanannya, induk burung 
akan terbang kembali ke atas pohon 
untuk memberi makan anak-anaknya.

Dengan telaten induk burung akan 
memberi makan para bayi. Induk burung 
akan melakukan hal yang sama sampai 
bayi-bayi burung kenyang. Saat induk 
burung pergi mencari makan, para bayi 
burung akan saling menjaga dan tidur 
berdampingan sampai induk mereka 
kembali ke sarangnya. 

Nah Adik-adik, siapa yang suka 
merasa takut, terlebih saat Ayah atau 
Ibu sedang pergi? Sebagai anak Tuhan 
kita tidak perlu takut, karena Tuhan 
sudah memberikan Roh Kudus untuk 
menyertai anak-anak-Nya yang selalu 
dekat dengan-Nya, ya. 



Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang 
direnungkan hatiku ialah pengertian.

Mazmur 49: 4

Selasa, 26 Mei 2020

Doa :
Roh Kudus berilah hikmat pada mulutku agar 

aku selalu mengatakan segala kebaikan. Dalam 
nama Tuhan Yesus. Amin.

TTOT :

Ranti dan Sella sedang bermain 
bersama. Mereka tertawa bersama 
setiap kali mendengar pantulan suara 
yang mereka dengar.

“Sella cantik!” kata Sella setengah 
berteriak.” Kemudian terdengar lagi 
suara, “Sella cantik!” 

“Ranti baik hati!” kata Ranti, dan 
kembali terdengar pantulan suara, 
“Ranti baik hati!”

Mereka pun tertawa bersama. Ibu 
mendekati mereka lalu berteriak, “Ranti 
dan Sella jarang mandi!” dan tidak lama 
kemudian terdengar lagi suara yang 
sama.

“Ah Ibu, jangan mengatakan yang 
jelek-jelek,” seru Sella dan Ranti. Ibu 
tersenyum, “Kalian tahu tidak makna 
dari permainan gema suara ini? Nah jika 
kita selalu memperkatakan tentang 
kebaikan, kita akan mendapatkan 
kebaikan juga dalam kehidupan ini. Jika 
kita selalu memperkatakan keburukan, 
hal-hal yang buruk pula yang akan kita 
dapatkan. Jadi kita harus tetap 
mempunyai hikmat dan minta Roh Kudus 
untuk selalu menuntun setiap jalan kita,” 
kata Ibu. Ranti dan Sella mengangguk 
tanda mengerti.

Gema
Suara



Berbahagialah bangsa, yang Allahnya ialah 
TUHAN, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi 

milik-Nya sendiri!
Mazmur 33:12

Rabu, 27 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih 

sayang-Mu. Aku bersyukur. Amin.

TTOT :

“Rania, Ibu membutuhkanmu untuk 
menjaga Eben, ya.Eben nanti main sama 
Kak Rania ya. Ibu mau pergi 
mengunjungi Nenek Meli yang masuk 
rumah sakit.  Bimo, bisakah Bimo 
membantu Ibu memasak nasi untuk 
kalian makan?” kata Ibu kepada anak-
anaknya. “Siap, Bu!” Bimo dan Rania 
serempak menjawab. Ibu tersenyum 
bahagia.

Sesampainya di rumah sakit, Nenek 
Meli mulai mencurahkan isi hatinya 
kepada Ibu, “Aku sendirian, tapi aku 
sekarang tahu Tuhan ada. Ada kamu 
yang menemani aku.”

Adik-adik, kasih setia Tuhan dapat 
ditunjukkan melalui kehadiran teman. 
Eben memiliki kakak-kakak yang 
menemaninya. Nenek Meli memiliki Ibu 
Rania yang menemaninya. Tuhan 
memberikan teman-teman kepada 
setiap orang. Ada teman yang dapat 
bertemu setiap hari, ada juga teman 
yang memberi hiburan dengan pesan 
singkat.

Nah, Adik- adik, Tuhan Yesus juga 
menunjukkan kasih setia-Nya kepada 
kita. Bukan hanya menemani kita tapi 
juga menjadikan kita anak-anak-Nya.



Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di 
depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, 
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak 
akan meninggalkan engkau; janganlah takut 

dan janganlah patah hati.
Ulangan 31:8

Kamis, 28 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak 
pernah meninggalkanku. Roh Kudus-Mu selalu 

memberiku kekuatan, menghiburku, dan 
memimpinku untuk melakukan hal yang benar. 

Amin.

TTOT :

Ini hari ke-2 Celine muram, tidak 
ceria seperti biasanya. “Celine, ada apa? 
Ibu lihat akhir-akhir ini kamu diam 
terus,” tanya Ibu. “Aku, sedih Bu,” 
jawab Celine. “Kenapa?” tanya Ibu lagi.

“Teman-temanku meninggalkanku. 
Aku tidak tahu kenapa Bu,” jawab 
Celine. “Kamu berbuat salah kepada 
mereka?” tanya Ibu. “Aku tidak tahu. 
Mungkin aku melakukannya. Aku sudah 
minta maaf Bu kalau aku ada salah, tapi 
mereka tetap begitu dan tidak 
menjelaskan apa yang terjadi,” jawab 
Celine sambil menangis.

“Celine, sudah... sudah... yang 
terpenting kamu sudah minta maaf 
kepada mereka. Celine, kamu punya Roh 
Kudus yang Tuhan Yesus berikan. Roh 
Kudus akan selalu memimpin dan tidak 
akan membiarkan kamu, jadi jangan 
takut ya, jangan sedih dan patah hati. 
Pasti Tuhan Yesus akan memberikan 
kamu yang terbaik. Kamu pun tetap baik 
dengan mereka,” kata Ibu. “Iya Bu. 
Terima kasih Bu. Celine sudah lega,” 
kata Celine.



Jumat, 29 Mei 2020

TTOT :

Ezra menghampiri Ayah yang sedang 
menonton berita di televisi. “Banyak sekali 
yang sakit ya, Yah,” kata Ezra sambil duduk 
di sebelah Ayah. “Iya sayang, hampir di tiap 
daerah banyak sekali teman-teman kita 
yang terkena musibah. Ada yang sakit, ada 
yang kebanjiran, ada yang kena longsor,” 
kata Ayah.

“Apakah kita bisa membantu mereka, 
Yah?” tanya Ezra.

“Tentu saja. Kita bisa membantu 
mereka dengan memberi sumbangan dalam 
bentuk apapun, tapi yang terpenting adalah 
kita harus selalu mendukung teman-teman 
kita yang terkena musibah dengan berdoa,” 
jelas Ayah.

“Tapi... aku tidak tahu harus berdoa 
seperti apa untuk membantu mereka, Yah,” 
kata Ezra lagi. “Roh Kudus yang sudah 
Tuhan Yesus berikan kepada kita, Dia akan 
membantu kita dalam berdoa, sebab Roh 
Kudus pun berdoa untuk kita kepada Allah,” 
kata Ayah.

“Apakah Ezra sudah siap untuk 
berdoa? Kita akan berdoa bersama untuk 
keselamatan teman-teman kita yang sedang  
terkena musibah biar Tuhan akan 
memulihkan setiap kita,” ajak Ayah. Ezra 
menganggukan kepala. Mereka pun berdoa 
bersama.

Demikian juga Roh membantu kita dalam 
kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, 

bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi 
Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah 

dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap.
Roma 8: 26

Doa :
Tuhan Yesus, berkatilah semua teman-

temanku dan jauhkanlah mereka dari segala 
musibah yang terjadi. Amin.



Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan 
memberikan kepadamu seorang Penolong yang 

lain, supaya Ia menyertai kamu selama-
lamanya,

Yohanes 14:16

Sabtu, 30 Mei 2020

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

Terima kasih untuk Roh Kudus, 
penolongku. Amin.

TTOT :

Olla memandang seorang anak 
kecil yang tampak bahagia di depannya. 
Anak itu sedang bermain bersama ibu 
dan ayahnya. Wajahnya begitu ceria 
dan tertawa senang. Hati Olla mendadak 
sedih. 

Beberapa bulan lalu banjir 
bandang menerjang kampungnya. Orang 
tuanya terseret arus dan meninggal. 
Olla beruntung karena masih selamat, 
tetapi sekarang ia menjadi yatim piatu.

Namun, Olla percaya bahwa Roh 
Kudus akan menyertainya selalu. Oleh 
karena itu, Olla tetap bersukacita dan 
rajin belajar. 

Adik-adik, ada banyak teman 
kalian yang tidak punya orang tua. Ada 
banyak bayi yang dibuang oleh orang 
tuanya. Jika hari ini kita masih punya 
ayah dan ibu, itu adalah bukti kasih 
Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus pun 
berjanji tidak akan meninggalkan kita 
sendirian. Pada waktunya nanti, la akan 
datang kembali dan menjemput kita. 
Asalkan kita jadi anak yang baik dan 
taat firman-Nya, la akan membawa kita 
masuk ke sorga.



Akan terjadi pada hari-hari terakhir – 
demikianlah firman Allah – bahwa Aku akan 

mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia; 
maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan 
akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan 

mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-
orangmu yang tua akan mendapat mimpi.

Kisah Para Rasul 2:17

Minggu, 31 Mei 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus 

yang telah dicurahkan untukku. Aku percaya 
Roh Kudus ada bersamaku dan aku mau 

bersekutu dengan Engkau. Amin.

TTOT :

Para murid taat dengan perintah 
Tuhan Yesus. Setelah menyaksikan kenaikan 
Tuhan Yesus ke sorga, mereka diam di kota 
Yerusalem. Mereka berkumpul di bait Allah 
dan berdoa, tiba-tiba dari langit turun 
suatu bunyi seperti angin keras memenuhi 
bait Allah. Kelihatan ada lidah-lidah api yang 
bertebaran dan hinggap pada masing-
masing mereka.

Mereka penuh dengan Roh Kudus yang 
telah dijanjikan Tuhan Yesus! Mereka pun 
berbicara dengan bahasa-bahasa yang 
tidak bisa mereka katakan sebelumnya, tapi 
orang lain yang mengerti bahasa itu menjadi 
keheranan karena mereka tidak pernah 
belajar bahasa itu sebelumnya. Dengan 
bahasa-bahasa itu mereka menceritakan 
perbuatan-perbuatan Tuhan. Nama Tuhan 
dimuliakan melalui mereka dan 3.000 orang 
mau percaya Tuhan Yesus setelah 
mendengar kesaksian Petrus.

Adik-adik, Roh Kudus sudah 
dicurahkan ke atas kita. Roh Kudus bekerja 
di dalam kita. Apa yang perlu kita lakukan 
sekarang? Kita harus bersekutu dengan 
Tuhan setiap waktu dengan berdoa, baca 
Alkitab, memuji, dan menyembah Tuhan. 
Tuhan Yesus akan memberikan kita karunia-
karunia Roh Kudus yang menolong kita.
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