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AGENDA

TEMA JUNI 2020
Keluarga 

07 Juni - Keluarga Takut akan Tuhan Berperan Menghasilkan   
Generasi Perkasa (The Healty Family)(Maz.112:1-3;
Maz. 37:25- 26).

14 Juni - Kehadiran Tuhan di Tengah Keluarga Melebihi Apapun 
(Ams. 3:11–16).

21 Juni - Pentingnya Pengajaran yang Benar dalam Keluarga 
(Protecting Your Family) (Titus 1:10-16; Ul. 6:5-7).

28 Juni - Berkat atas Rumah Tangga Kristen (Maz.128:1–6).
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Jantje Haans
 Gembala Sidang

eluarga merupakan Kl e m b a g a  y a n g 
f e n o m e n a l  d a n 

un i ve rs a l .  D i  da l amnya 
terdapat anak-anak yang 
d i p e r s i a p k a n  u n t u k 
bertumbuh. Keluarga adalah 
lembaga masyarakat paling 
kecil, namun paling penting.  
Keluarga adalah persekutuan 
hidup antara ayah, ibu, dan 
anak-anak. Inilah yang disebut 
dengan keluarga kecil atau 
keluarga inti.

Ke luarga Kr i s ten adalah 
persekutuan hidup antara 
ayah, ibu, dan anak-anak yang 
telah percaya dan menerima 
Yesus Kristus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat secara pribadi 
serta meneladani hidup dan 
ajaran-ajaran-Nya dalam 

ke h i d u p a n  s e h a r i - h a r i . 
Pengertian ini dibangun dari 
pengertian Kristen itu sendiri. 
K r i s ten  a r t inya  men jad i 
p e n g i ku t  K r i s t u s ,  ya n g 
meneladani hidup dan ajaran-
ajaran Kristus. Pentingnya 
Keluarga Gambaran tentang 
maksud keluarga, khususnya 
tentang keluarga Kristen di 
mana Kristus menjadi soko 
guru dalam pengembangan 
keluarga yang mengasihi 
Tuhan, adalah:

1.Keluarga merupakan 
t e m p a t  u n t u k 
bertumbuh, menyangkut 
t u b u h ,  a k a l  b u d i , 
hubungan sosial, kasih dan 
rohani. Manusia diciptakan 
menurut gambar Allah 
s eh ingga  mempunya i 
potensi untuk bertumbuh. 

Ke l u a rg a  m e r u p a ka n 
tempat memberi energi, 
perhatian, komitmen, kasih 
dan l ingkungan yang 
kondusif untuk bertumbuh 
dalam segala hal ke arah 
Yesus Kristus, sehingga akan 
terbentuk keluarga Kristen 
yang mengandalkan Tuhan 
Yesus, menjadi keluarga 
yang takut akan Tuhan 
adalah dambaan seluruh 
keluarga, karena keluarga 
Kristen seperti ini berperan 
menghasilkan Generasi 
Pe rka sa  (The  Hea l thy 
Family) (Maz.112:1-3; Maz. 
37:25- 26).

2.Keluarga merupakan 
pusat pengembangan 
semua aktifitas. Dalam 
keluarga set iap orang  
bebas mengembangkan 

Keluarga KristenKeluarga KristenKeluarga Kristen
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setiap karunianya masing-
masing. Di dalam keluarga 
landasan kehidupan anak 
d i b a n g u n  d a n 
dikembangkan berdasarkan 
Alkitab. Oleh sebab itu, 
Kehadiran Tuhan di tengah 
keluarga menjadi syarat 
penting melebihi apapun 
juga (Ams. 3:11–16).

3.Keluarga merupakan 
tempat yang aman untuk 
berteduh saat ada badai 
kehidupan. Barangkali 
orang lain sering tidak 
memahami kesulitan hidup 
yang kita rasakan tetapi di 
d a l a m  k e l u a r g a  k i t a 
mendapat perhatian dan 
perlindungan. Sehingga 
pentingnya pengajaran 
yang benar dalam keluarga 
be rdasa rkan  wawasan 
Alkitabiah serta dasar-dasar 
perl indungan keluarga 
Kristen yang baik dan benar 
(Protecting Your Family)  
(Titus 1:10-16; Ul. 6:5-7).

4.Keluarga merupakan 
t e m p a t  u n t u k 
mentransfer nilai-nilai, 
laboratorium hidup bagi 
setiap anggota keluarga 
dan saling belajar hal 
yang baik. Maka kesanalah 
T u h a n  k e l a k  a k a n 
menganugerahkan berkat-
berkat-Nya atas rumah 
t a n g g a  K r i s t e n 
(Maz.128:1–6). Di dalam 
K e l u a r g a l a h  t e m p a t 
munculnya permasalahan 
dan penyelesaiannya. Tidak 
ada keluarga yang tidak 
menghadapi permasalahan 
hidup.

Ser ingkal i  permasalahan 
muncul secara tidak terduga. 
Misalnya, hubungan suami 
istri, masalah yang dihadapi 
anak remaja belasan tahun, 
d a n  m a s a l a h  e ko n o m i . 
N a m u n ,  ke l u a rg a  ya n g 
mempr ior i taskan Kr i s tus 
memerintah dalam rumah 
tangganya sebagai Tuhan atas 
hidup mereka pasti dapat 

m e n y e l e s a i k a n  s e m u a 
p e r m a s a l a h a n .            
B a g a i m a n a k a h  b e n t u k 
hubungan antara suami dan 
istri, orang tua dengan anak, 
dan anak dengan orang tua? 
Untuk mengetahui bentuk 
hubungan ini dapat dilihat 
dalam Efesus 5:22-23; 6:1-4; 
Kolose 3:18-21. Berdasarkan 
ayat-ayat tersebut bentuk 
hubungan dalam keluarga 
adalah sebagai berikut:

1).Suami mengasihi istri dan 
tidak boleh berlaku kasar 
pada istrinya;

2).Istri tunduk dan taat kepada 
suami dalam segala hal;

3).Orang tua mendidik anak-
anak di dalam ajaran dan 
nasihat Tuhan, serta tidak 
membangkitkan amarah 
anak-anaknya;

4).Anak-anak menghormati 
dan menaati orang tuanya. 
Tuhan memberkati keluarga 
kita! Amin.
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Perubahan di zaman ini terjadi 
begitu cepat akibat kemajuan 
teknologi dan pengetahuan 
manusia. Hal ini menyebabkan 
i n t e ra ks i  an ta r - budaya , 
percampuran budaya, bahkan 
lahirnya budaya baru. Bila kita 
melihat beberapa dekade ke 
belakang, beberapa kebiasaan 
dan perilaku yang dulunya 
tidak ada mulai bermunculan 
d i m u l a i  d a r i  h a l  y a n g 
sederhana seperti makan 
b e r s a m a  d a l a m  fo r m a t 
'korbeq' atau Korean Barbecue 
yang baru marak di Indonesia 
akibat kultur korea, merayakan 
valentine yang marak sejak 2 
atau 3 dekade lalu atau ulang 
tahun ke-17 secara spesial 
akibat pengaruh kultur barat. 
Perubahan yang terjadi dalam 
sosial dan budaya ini ada yang 
dipandang baik, netral, atau 
buruk sehingga menjadi 

sebuah tantangan baru baik 
bagi generasi muda juga 
orangtua. Sebagai orangtua 
dan anak muda Kristen , 
menghadapi tantangan baru 
ini menjadi penting untuk 
dibahas dan diketahui agar kita 
tetap melakukan apa yang 
baik, yang berkenan kepada 
Allah dan yang sempurna.

  Setiap generasi memiliki 
tantangannya tersendir i , 
namun dibutuhkan dasar yang 
sama dalam menghadapi 
tantangan-tantangan tersebut. 
Dasar ini tidak berubah, tetap 
sama dan berlaku dari dahulu, 
sekarang, dan selamanya, 
itulah Firman Tuhan. Perkataan 
yang disampaikan Al lah 
melalui perantaraan para 
penulis Alkitab dapat menjadi 
kompas dan pondasi yang 
kokoh baik bagi orangtua 
maupun anak muda. 

Yosua seorang muda yang 
d i p e r c aya  m e l a n j u t k a n 
kepemimpinan Musa atas 
bangsa Israel menghadapi 
tantangan-tantangan yang 
baru dan berbeda dengan 
yang dihadapi generasi Musa. 
Musa membawa bangsa Israel 
keluar dari Mesir, sedangkan 
Yosua membawa Israel masuk 
ke tanah Perjanjian. Musa 
menghadapi Firaun dan Laut 
Teberau, sedangkan Yosua 
menghadapi bangsa Kanaan 
dan sungai Yordan. Walaupun 
tantangan yang dihadapi 
berbeda, akan tetapi ketika 
Yosua dipercaya meneruskan 
tongkat kepemimpinan Musa 
atas bangsa Israel, Tuhan 
berfirman pada Yosua:

“ J a n g a n l a h  e n g ka u  l u p a 
memperkatakan kitab Taurat ini, 
tetapi renungkanlah itu siang dan 
malam, supaya engkau bertindak 

Tantangan Orangtua Tantangan Orangtua 
& Generasi Anak& Generasi Anak

Muda Masa KiniMuda Masa Kini

Tantangan Orangtua 
& Generasi Anak

Muda Masa Kini
Oleh: Ivan Stefanus
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hati-hati sesuai dengan segala 
yang tertulis di dalamnya, sebab 
dengan demikian perjalananmu 
akan berhasil dan engkau akan 
beruntung.” – Yosua 1:8 (TB).

  Allah berfirman agar 
Yosua tetap merenungkan 
kitab Taurat ini siang dan 
malam. Taurat yang sama yang 
Allah sampaikan kepada Musa 
tetap menjadi pegangan bagi 
generasi selanjutnya. Oleh 
karena itu sehebat apa pun 
perubahan zaman dalam 
perkembangannya, Firman 
Allah tetap menjadi dasar 
kehidupan bagi setiap orang 
pe rcaya ,  ba i k  o rang tua 
maupun anak muda.

  L a l u  tan tangan  apa 
sesungguhnya yang dihadapi 
generasi muda? Amsal 22:15 
The Message menyampaikan 
“Young people are prone to 
foolishness and fads; the cure 
comes through tough-minded 
discipline.” Dikatakan di sini 
bahwa orang muda rentan 
terhadap kebodohan dan 
trend / mode. Inilah tantangan 
besar bagi anak muda di era 
yang serba cepat dan banjir 
informasi di era post-modern. 
Banyak trend sesaat yang 
kelihatannya benar pada saat 
i t u  k a r e n a  l i n g k u n g a n 
s e k i t a r nya  m e n g a ta ka n 
demik i an  namun  hanya 
bertahan sebentar saja dan 
menyisakan kekecewaan dan 
kehancuran. Oleh karena itu 
pent ing bagi  orang tua 
meletakkan dasar-dasar yang 
benar sejak dini bagi anak-
anaknya dan dapat masuk 

men jad i  s ahabat  da l am 
kehidupannya ketika ia mulai 
beranjak remaja dan dewasa.

  Pendampingan  yang 
dilakukan orangtua penting 
untuk dimulai sejak dini karena 
kecenderungan psikologis ini 
terjadi: ketika anak bayi 
hingga TK pengaruh terbesar 
dalam kehidupan mereka 
adalah orangtua, sejak SD 
mulai ada pengaruh dari 
sekolah dan guru yang mulai 
meningkat, dan sejak SMP - 
SMA pengaruh teman / kakak 
ke l a s  ya i t u  l i ngkungan 
pergau lan  mereka  yang 
menjadi pengaruh dominan 
dalam kehidupan anak. Masa 
bayi hingga SD ini merupakan 
masa yang terbaik untuk 
menanamkan Firman Tuhan 
da lam keh idupan  anak , 
sedangkan masa SMP, SMA 
dan selanjutnya merupakan 
m a s a  y a n g  b a i k  u n t u k 
mendampingi tumbuhnya 
nilai-nilai Firman Tuhan yang 
telah ditanamkan sejak kecil. 
Walaupun bukan menjadi 
s o s o k  y a n g  d o m i n a n 
pengaruhnya tapi orang tua 
dapat menjadi sosok yang 
selalu hadir dalam setiap fase 
perkembangan kehidupan 
anak,  terutama di  masa 
jembatan menuju kedewasaan.
Kehadiran orangtua dalam 
momen anak-anaknya menjadi 
lebih penting dibandingkan 
dengan solusi dari tantangan 
y a n g  d i h a d a p i  k a r e n a 
s e s u n g g u h n y a  u n t u k 
menghadapi tantangan di 
depannya setiap generasi 

selalu memiliki solusinya 
masing-masing yang khas, 
kehadiran orangtua memberi 
k e k u a t a n  d a l a m 
menghadapinya. Bila generasi 
sebelumnya diperhadapkan 
dengan revolusi industri, 
gene ra s i  muda  saat  i n i 
dihadapkan dengan revolusi 
in fo rmas i  dengan akse s 
internet (generasi millenials) 
dan selanjutnya menanti 
revolusi 4.0 yang mengusung 
kecerdasan buatan dan data 
science (generasi alpha). 
Tantangan yang dihadapi anak 
berbeda dengan apa yang 
dihadapi orang tuanya dahulu. 
Pendekatan yang dilakukan 
tentunya akan berbeda namun 
tidak perlu khawatir dan takut 
sebab prinsip kebenaran akan 
tetap berlaku, kuncinya ialah 
membawa anak mengenal 
K r i s tu s  maka  k i ta  t e l ah 
menyerahkan kehidupan anak 
kita di tangan yang benar.

  Dalam suratnya kepada 
T i m o t i u s ,  P a u l u s 
menyampaikan “Sebab aku 
teringat akan imanmu yang tulus 
ikhlas, yaitu iman yang pertama-
tama hidup di dalam nenekmu 
Lois dan di dalam ibumu Eunike 
dan yang aku yakin hidup juga di 
dalam dirimu.” – 2 Timotius 1:5 
(TB).

Hal terbesar yang dapat 
diwariskan orangtua kepada 
keturunannya ialah prinsip 
kebena ran  da l am  iman 
percayanya kepada Kristus 
karena bukan saja berdampak 
sepanjang hidupnya namun 
juga di kekekalan. 

ARTIKEL
UTAMA
JUN/20

06



Tulang Rusuk

 Orangtua tunggal, mohon jangan lewatkan 
pelajaran-pelajaran mengenai hubungan 
pernikahan. Minta Allah untuk berbicara kepada 
Anda melalui pelajaran ini. Berupayalah dengan 
niat yang kuat menghilangkan mekanisme 
perlawanan apapun dari luka yang belum 
disembuhkan yang bisa menghalangi Anda 
untuk menerima perkataan-Nya dalam pelajaran 
ini.

Kejadian 2:22, Dan dari rusuk  yang diambil 
TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah 
seorang perempuan, lalu dibawa-Nya kepada 
manusia itu.

 Apakah Anda memperhatikan bahwa Alkitab 
menyatakan, “Dan dari rusuk yang diambil Tuhan 
A l l a h . . . ,  d i b a n g u n - N ya l a h  s e o r a n g  
perempuan...” Di situ tidak dikatakan Allah 
mengambil satu tulang rusuk dan membangun 

seorang perempuan di sekeliling itu dan bahwa 
tulang rusuk itu hanya menjadi satu dari bagian-
bagian tubuhnya. Itu diperkatakan untuk 
menyatakan bahwa perempuan ADALAH 
TULANG RUSUK.

 Apakah tulang rusuk itu? Apa fungsi tulang 
rusuk? Tulang rusuk memproteksi hati. Rusuk 
adalah salah satu bagian pertahanan yang 
penting dari tubuh untuk melindungi hati dan 
paru-paru yang mudah terserang dan hati yang 
rentan dari serangan luar.

 Apa fungsi seorang isteri? Dia adalah pembela 
dari hati suaminya. Dia mengetahui semua 
kelembutan dan bagian-bagian yang rapuh. Dia 
tahu di mana suaminya bisa menjadi remuk dan 
hancur. Dia membela pasangan ikat janjinya dari 
serangan gencar dunia. Dia memproteksi hatinya.

Amsal 31:11, Hati suaminya percaya kepadanya, 
suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. 

JATI DIRI 
SEORANG 

ISTERI
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 P e r e m p u a n  d i  d a l a m  A m s a l  3 1  
mempertahankan hati suaminya. Hati suaminya 
aman bersama dia. Dia dapat dipercaya, dia tidak 
akan mengkhianatinya. “Ia berbuat baik kepada 
suaminya, dan tidak berbuat jahat sepanjang 
umurnya.”

 Bagaimana rasanya mempunyai satu tulang 
rusuk yang patah? Rasanya tentu sangat 
menyiksa! Mengambil nafas saja sangat sakit 
rasanya. Apa yang seorang lelaki rasakan ketika 
isterinya tidak mempertahankan egonya tetapi 
mengoyaknya khususnya di depan umum? Saya 
yakin itu pasti membawa penderitaan batin yang 
menekan untuk lelaki itu.

Peran Perlindungan

 Tetapi apa yang kita lakukan ketika suami kita 
tidak sekuat sebagaimana yang seharusnya kita 
pikirkan? Ketika kita melihat sisi lembek dari 
suami kita, suka ada kecenderungan tidak 
menghargai mereka. “lagipula,” kita ingin 
berkata, “Kamu seharusnya bersikap sebagai 
lelaki! Yang tegar! Lindungi saya! Jangan lemah. 
Waktu kamu rentan dan lemah aku merasa tidak 
aman!”

Kadang-kadang ada kecenderungan untuk sedikit 
“menusuk” dia (atau banyak?) jika dia lemah dan 
tidak kokoh dan tidak stabil. Tetapi apa yang 
tulang rusuk lakukan untuk hati yang rentan itu? 
Tidaklah sepatutnya menusukkan ujung tajam itu 
ke arah hati untuk mengoyaknya; seharusnya 
tulang rusuk itu bertahan di tempatnya untuk 
memproteksi dan membela. Jika ada sesuatu 
yang  i ng i n  me luka i  h a t i ,  h a ru s l ah  
menghancurkan tulang rusuk itu lebih dahulu.

Bagaimana kita hidup dalam terang dari Amsal 
31, perempuan berbuat baik dan tidak berbuat 
jahat kepada suami kita? Saya percaya pertama-
tama kita harus merendahkan hati kita, dan 

menerima peran pendukung dan pembela untuk 
suami kita. Kita perlu mengakui bahwa suami kita 
adalah manusia dan oleh karena itu bisa menjadi 
lemah maupun menjadi kuat.

Jika kita menyerang kelemahannya – coba saja 
untuk memberitahukan kepadanya tentang itu, 
atau ajarkan dia atau khotbahi dia, dia akan 
mundur di bawah suatu kedok pembelaan diri ke 
dalam bentuk macho (sok jagoan) atau 
kelemahan daging.

Oleh karena itu, kita jangan mencoba untuk 
menjadi “Roh Kudus”nya. Kita berdoa dengan 
tekun bagi dia dan biarlah Allah melakukan 
karya-Nya dalam kehidupannya. Ada satu waktu 
dan tempat dan cara untuk mengkomunikasikan 
masalah penting kepada suami Anda. 
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Dalam Mazmur ini, Tuhan mengajarkan bahwa kemakmuran keluarga kita 
bergantung pada berkat Allah, dan bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh 
berkat yang membuat keluarga kita kuat dan diberkati adalah hidup takut dan 
taat kepada Allah. Barangsiapa berbuat demikian, mereka akan berbahagia. 
Selain itu, Tuhan juga menjanjikan bahwa keluarga tersebut akan menjadi 
makmur dan berhasil dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, Allah tidak 
menjanjikan bahwa mereka akan hidup dengan mudah tanpa kekhawatiran atau 
penderitaan tetapi bahwa mereka akan memakan hasil jerih payah tangan 
mereka.  Allah akan menyediakan sesuatu pekerjaan yang akan mereka kerjakan, 
dan mereka akan mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan pikiran 
untuk melakukannya.

Dalam Mazmur 128:1-6,  Allah juga menjanjikan bahwa keluarga yang 

Oleh : Sdr. Yanuar 
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hidupnya senantiasa takut akan Dia 
akan melalui hubungan-hubungan 
y a n g  m e r e k a  b a n g u n  a k a n  
menyenangkan, bahwa mereka akan 
mendapatkan penghiburan yang 
be r l impah  da l am hubungan -
hubungan keluarga mereka. Sama 
seperti istri dan anak-anak menjadi 
perhatian seorang laki-laki, demikian 
pula oleh anugerah Allah, mereka 
menjadi istri dan anak-anak yang 
b e r f u n g s i  d a l a m  k e l u a r g a  
sebagaimana semestinya, mereka 
membawa banyak kesenangan bagi 
s e o r a n g  l a k i - l a k i ,  s a m a  
menyenangkannya seperti hal-hal lain 
ketenteraman bagi kita sebagai 
manusia. Istri akan menjadi seperti 
pohon anggur yang subur di dalam 
rumah, seperti pohon anggur yang 
tidak hanya melebar sebagai hiasan, 
tetapi juga yang berbuah untuk dijual, 
dan yang buahnya baik Allah maupun 
manusia disenangkan.

Allah juga memberikan para orang 
tua untuk melihat keluarga mereka 
bertumbuh. Bahwa mereka akan 
mendapatkan berkat-berkat yang 
terbaik, yang mengalir bukan dari 
pemeliharaan Ilahi yang biasa, 
melainkan dari anugerah yang 
istimewa. Bahwa mereka akan hidup 
p a n j a n g  u n t u k  m e n i k m a t i  
penghiburan-penghiburan dari  
angkatan-angkatan yang akan datang. 
Bahwa keluarga mereka akan terus 
dibina dan tetap bertumbuh, dan para 

orang tua akan mendapatkan 
k e s e n a n g a n  d a l a m  m e l i h a t  
pertumbuhan anak-anaknya.

B a h w a  A l l a h  j u g a  a k a n  
memberikan mereka kepuasan kepada 
mereka untuk melihat keluarga-
keluarga seiman lainnya dalam 
keadaan yang bertumbuh subur serta 
berbuah tetap di dalam Allah. Bahwa 
mereka akan melihat kesejahteraan 
keluarga-keluarga seiman, yang sangat 
diperhatikan oleh setiap orang yang 
takut akan Allah seperti halnya 
kemakmuran keluarga mereka sendiri. 
Bahwa keluarga-keluarga seiman 
mereka akan diberkati oleh Tuhan 
dengan berkat yang istimewa, dan 
keluarga-keluarga seiman yang lainnya 
pun akan memandang keluarga dan 
pribadi kita seperti itu pula, sehingga 
keluarga-keluarga tersebut akan 
m e m b e r i k a n  p e n g h i b u r a n -
penghiburan bagi kita yang tidak akan 
t e r h a p u s  d a n  t e r u s i k  o l e h  
permasalahan-permasalahan orang 
banyak di sekeliling kita. 

Oleh sebab itu, marilah kita 
membangun keluarga untuk selalu 
hidup takut akan Tuhan dan senantiasa 
mentaati perintah-perintah-Nya, 
sehingga janji-janji Allah digenapi 
dalam keluarga kita masing-masing. 
Amin.

TERIMA KASIH, TUHAN YESUS 
MEMBERKATI .
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Juni 2020

POKOK DOA
1. Berdoa untuk kegerakan DOA ONLINE selama Pandemi Covid-19 agar lebih banyak lagi 

pendoa-pendoa syafaat dari jemaat GBI Pasir Koja 39 terlibat dalam kegerakan doa ini.

2. Berdoa untuk  DOA INTI DAN DOA PENGERJA GABUNGAN online agar bisa berlangsung 
dengan baik. Doa tidak terbatasi oleh ruang dan sistem. Tetap ada kuasa dan jawaban 
dalam doa. 

3. Doakan terus kondisi bangsa Indonesia, provinsi Jawa Barat, dan Bandung Raya supaya 
pemerintah diberi hikmat, rakyat tetap tenang dan taat atas peraturan yang ditetapkan. 
TNI dan POLRI tetap solid dalam menjaga keamanan negeri Indonesia.

4. Doakan untuk Kemenkes, para Tim Medis (dokter-dokter dan para medis). Mereka tetap 
kuat dan diberi kesehatan, tidak tertular Covid 19. Keluarga mereka pun ada dalam 
perlindungan Tuhan. 

5. Doakan agar Pandemi ini segera berlalu di tanah Indonesia bahkan dunia. Sehingga 
seluruh aktifitas bisa kembali berjalan normal. 

6. Doakan kehidupan jemaat GBI Pasir Koja agar mereka tetap dalam pemeliharaan Tuhan. 
Tetap setia dan percaya Tuhan, tetap memiliki pengharapan dan iman serta damai 
sejahtera dari Tuhan Yesus. 

7. Terus dukung beberapa jemaat yang Positif / ODP / PDP Covid 19. Agar mereka mengalami 
mukjizat dan kesembuhan dari Tuhan Yesus sehingga mereka bisa kembali beraktifitas dan 
berkumpul dengan keluarga. 

8. Doakan kegiatan PaskoCare COVID 19. Menjadi saluran berkat dan untuk memberkati 
jemaat GBI Pasir Koja. Kegiatan dari dan untuk jemaat berjalan dengan baik dan tepat 
sasaran. 

9. Setiap pribadi mari kita ucapkan dalam setiap doa : “ Berkat bagi Indonesia, damai bagi 
Indonesia , pulih dan tetap jaya bagi Indonesia.”
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Kita sedang mengahadapi berbagai 
penyakit yang disebabkan oleh virus 
seperti Covid 19 dan demam berdarah. 
Berbagai cara di lakukan untuk 
mencegah penularan dan penyebaran 
virus. Salah satunya adalah dengan 
memberikan nutrisi yang meningkatkan 
sistim imun seperti vitamin dan 
suplemen. 

Vitamin dan suplemen manakah yang 
dibutuhkan untuk meningkatkan 
imunitas tubuh?

1. Vitamin

Berbagai penelitian menemukan 
bahwa vitamin C dan D penting untuk 
meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin C 
telah terbukti dapat mengurangi lama 
dan keparahan infeks i  sa luran 
pernafasan atas seperti flu. Oleh karena 
itu vitamin C harus dikonsumsi dalam 
jumlah yang cukup (tidak berlebih) 
untuk meningkatkan sistim imunitas 
tubuh.

Vitamin D, penting dalam produksi 
protein antimikroba dalam tubuh yang 
dibutuhkan untuk mengurangi infeksi 
pada paru-paru. Penelitian menemukan 
bahwa pemberian vitamin D dapat 
mengurangi angka kejadian infeksi 
saluran nafas pada anak-anak.

2. Mineral

Mineral terutama Zinc penting untuk 
menjaga fungsi sistim kekebalan tubuh. 
Kurangnya Zinc berakibat pada 
gangguan pematangan sel-sel darah. 

3. Omega 3

O m e g a  3  b e r f u n g s i  u n t u k  
mempercepat penyembuhan pada 
tempat terjadinya infeksi, termasuk pada 
saluran pernafasan.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) 
menyarankan asupan nutrisi yang 
seimbang untuk meningkatkan sistim 
imunitas tubuh. Makan makanan yang 
bergizi, segar (bukan makanan siap saji), 
cukup minum. Hindari makanan yang 

Oleh: Ronny Lesmana, dr., M.Kes., PhD.
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mengandung gula, lemak dan garam 
tinggi karena akan meningkatkan resiko 
obesitas, penyakit jantung dan stroke. 
Berikut adalah makanan yang disarankan 
oleh WHO untuk dikonsumsi dalam 
menghadapi pandemi Covid19.

Makan makanan segar dan bukan 
makanan siap saji

1. Makanlah sayur, buah dan kacang-
kacangan dalam jumlah cukup.

2. Daging merah (1-2 kali perminggu) 
dan daging unggas 2-3 kali 
perminggu.

3. Untuk snack, pilihlah buah segar, 
hindari makanan yang mengandung 
gula, lemak atau garam.

Minum cukup air setiap hari

1. Air penting bagi tubuh kita, air 
membawa nutrisi melalui darah, 
mengatur temperatur tubuh, 
membuang zat-zat sisa.

2.  Minum 8-10 gelas air perhari

3.  Selain air, Anda dapat juga minum 
jus, teh dan kopi. Jangan minum 
terlalu banyak kafein dan sirup yang 
mengandung gula tinggi.

Makan lemak dalam jumlah sedang

1. Pilihlah ikan, alpukat, kacang-
kacangan, minyak zaitun, produk 
kedelai untuk sumber lemak. Hindari 
daging berlemak, butter, cream,dan 
keju.

2.  Pilih daging putih (unggas) dan ikan 
yang mengandung lemak rendah.

3.  Hindari daging yang telah diproses 
(kalengan) karena mengandung 
lemak dan garam tinggi.

4. Hindari makan fast food, snack, 
gorengan, pizza dan kue kering 
dalam jumlah berlebih.

Kurangi garam dan gula

1.  Kurangi garam dan gula berlebih 
saat menyiapkan masakan

2.  Batasi asupan garam, 1 sendok teh 
perhari.

3. Hindari minuman bersoda yang 
mengandung gula tinggi

Makan di rumah akan menurunkan 
frekuensi kontak dengan orang lain dan 
menurunkan resiko penularan Covid19.

Walaupun nutrisi dan cairan penting 
untuk meningkatkan kesehatan dan 
imunitas tubuh, tetapi itu bukanlah 
senjata utama dalam menghadapi Covid-
19. Berikan dukungan pada para 
p e n d e r i t a  c o v i d - 1 9 .  M e r e k a  
membutuhkan dukungan doa, perhatian 
dan semangat untuk mempercepat 
proses penyembuhan. 

Hati yang gembira 

adalah obat yang manjur 

(Amsal 17: 22a)
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 “Siapakah orang tua dalam pandangan 
kita sebagai anak muda?” Mereka adalah 
orang yang selalu ada untuk kita sehingga 
t i d a k  j a r a n g  k i t a  d e n g a n  m u d a h 
menyepelekan mereka (kecuali saat kita 
kehilangan orang tua karena penyakit atau 
kecelakaan, atau mengalami perpisahan 
yang menyakitkan karena perceraian). 
Bahkan jika hubungan kita dengan orang tua 
sangat baik, kita tidak selalu menganggap 
mereka sebagai individu, sebagai manusia. 
Kita seringkali menganggap mereka dalam 
hubungannya dengan diri kita sendiri, 
sebagai ibu dan ayah.

 Ambil beberapa menit untuk memikirkan 
orang tua kita. Siapakah mereka selain orang 
tua kita? Apakah kepribadian mereka: 
ramah? pemalu? lucu? pendiam? tegas? 

seorang pemikir? Apakah kegemaran 
mereka? Apa yang membuat mereka 
tersenyum? Apa hewan peliharaan yang 
membuat mereka kesal? Seperti apa mereka 
saat seumuran dengan Anda? Apakah 
mereka pernah merasakan kekecewaan 
terhadap hidup yang berat? Apakah 
kekuatan terbesar mereka?

 Cobalah lihat dengan pandangan yang  
melampaui masalahmu tentang orang tua 
kita. Mungkin kita merasa ibu kita adalah 
seorang yang terlalu banyak mengomel atau 
ayah yang terlalu tegas. Mungkin kita sakit 
hati dengan kedua orang tua yang selalu 
ribut bahkan hubungan dalam keluarga 
yang rusak. Masalah-masalah nyata seperti 
ini mempengaruhi tidak hanya dengan 
hubungan kita, tetapi persepsi kita tentang 
orang tua. Cobalah berpikir bagaimana 
kalau kita berada dalam posisi mereka, 
apakah mereka bahagia atau tidak, apakah 
pekerjaan membuat mereka penat, apakah 
kepedulian terbesar mereka?

 Seringkali kita cenderung menghiraukan 
orang tua kita. Kita mengira, “Mereka sangat 
sul i t  di tebak”,  atau “Mereka selalu 
mengatakannya.” atau “Apa yang mereka 
tahu-mereka sudah bukan seorang remaja 
lagi selama 20 tahun.” Atau lebih singkatnya 
lagi “Mereka Kolot”. Kita terkadang merasa 
seolah-olah orang tua kita menghalang-
halangi kita untuk bersenang-senang. Akan 
tetapi, ada kewajiban yang berasal dari 
Alkitab bagi kita, setiap anak-anak muda 
dalam keluarga. Kita perlu mempunyai 
karakter dan roh yang mau diajar. Banyak 
ayat dalam Amsal mengatakan lagi dan lagi, 

Oleh : Kevin Eldiwan 
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“Salah satu indikasi utama hikmat adalah 
mendengarkan nasihat orang tua.”

 Hubungan kita dengan orang tua kita 
tidak hanya tergantung pada kita, juga tidak 
hanya tergantung pada mereka. Seperti 
hubungan lainnya, hubungan ini adalah 
hubungan dua arah. Untuk membangun 
hubungan kristiani dengan orang tua kita 
adalah dengan mengerti peranan dan 
tanggung jawab mereka sebagai orang tua 
dan belajar mengenal mereka sebagai 
pribadi yang unik. Cobalah mulai dari 
sekarang kita sering melakukan pembicaraan 
dua arah terhadap orang tua kita, disitulah 
kita bisa saling mengetahui isi hati dan 
kerinduan setiap pribadi. 

@link_youthgbipasko

youthgbipasko

LiNK - Youth GBI Pasirkoja
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KELUARGA KRISTEN Antisipasi Pengaruh Pendidikan Global Dalam Keluarga,
Warren Stanley Heath,Ph.D.,Th.D. Biji Sesawi, Cetakan pertama, Juni 2016. Shema, Keluarga, 

Dan Globalisasi.
Shema Israel (Ulangan 6:4-9, “dengarkanlah”) bukanlah instruksi khusus 
yang hanya ditujukan kepada kaum Israel, namun berlaku juga sebagai 
perintah bagi setiap warga gereja. Shema dikutip beberapa kali oleh Yesus, 
“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap 
jiwamu dan dengan segenap akal budimu.” (Matius 22:37). Jika Saudara 
menerima kebenaran ini maka segala sesuatu yang dipelajari anak-anak 
kandung dan atau anak-anak didik saudara seyogianya didasarkan pada 
Firman Allah.

Pola pembinaan iman Shema Israel (Ulangan 6:4-9) tetap berlaku di era 
globalisasi ini. Tidaklah salah bahwa pola pendidikan anak dapat kita 
pelajari dari bangsa Israel pada masa kejayaan mereka. Tiga hal berikut ini 
perlu kita pikirkan:

(1) SIAPA yang bertugas sebagai pendidik? Ayah dan ibu diberi mandat dari Tuhan untuk mendidik 
anak-anak mereka.

(2) ISI pembelajaran. Mengenal, beribadah, dan taat kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. 
Selanjutnya anak-anak menikah dan mendirikan rumah tangga sendiri. Bahkan mereka 
mengembangkan keterampilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut.

(3) KONTEKS pendidikan. Belajar di tengah-tengah keluarga dan menyaksikan peran serta Allah dalam 
urusan sehari-hari. 

Pdt. Warren Stanley Heath, B.S.Ch.E., M.Div., Ph.D.,D.D.(hc),Th.D. (10 Pebruari 1925 - 14 April 2015) 
semasa hidupnya pernah melayani di GPIB Bandung (1962-1964), Gereja Methodis Indonesia (1964-
1970). Kemudian ia mendirikan Gereja Methodis Injili Indonesia pada tahun 1970-an dan melayani 
sebagai pendeta hingga masa tuanya. Rasa cintanya pada dunia pendidikan membuatnya tergerak 
untuk mendirikan Institut Alkitab Tiranus (IAT) pada tahun 1966 di Bandung (yang kemudian menjadi 
Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus/STAT), dan menjadi pemimpinnya dari tahun 1966-1984. Sesudah itu 
ia rela mengalihkan tugas kepemimpinan itu pada generasi penerus. Meskipun demikian, hingga 
menjelang akhir hidupnya ia masih aktif mengajar mahasiswa tingkat pascasarjana di sekolah yang 
dirintisnya itu.

39
LIBRARY
JUN/20

16



Amsal 3:16
Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan

1-Jun Dani Nurmansyah SCC 17-Jun Ezra Immanuel Hotasi Siagian ABI G. Sakura
1-Jun Juniartha Sihombing Umum 17-Jun Glorya Merlinda Fallo Bandung Selatan
2-Jun Demina Silaban EGM 17-Jun Hasudungan Siregar Umum
2-Jun Dominggus SJ. Nenoliu Bansel 17-Jun Pattrecia Sitanggang Umum
2-Jun Dominika Diri Hati Lase SCC 17-Jun Pardian Carlos ABI
2-Jun Yami Fati Daeli SCC 18-Jun Eddy Tanuharja Umum
3-Jun David Utama G. Sakura 18-Jun Herlina Djasawati Umum
3-Jun Erlyn Yuni Asih Umum 18-Jun Joanna Cintya Sari ABI Pasko
3-Jun Kevin Drar Sitanggang RBI 18-Jun Joseph Shine Lord Hutajulu ABI Bansel
3-Jun Steven Reynandi Owen Umum 18-Jun N. Leli Kurniati Umum
4-Jun Kelly Gabriela Lukianto ABI G. Sakura 18-Jun Rahmadani Musik Pujian
4-Jun Ratna Maria Umum 18-Jun Supandi Umum
5-Jun Abednego Nababan RBI 18-Jun Vieren Cristalia Gomies SCC
5-Jun Agus Rustandi Citeureup 19-Jun Lilis Idawati Umum
5-Jun Batang Ginting Umum 19-Jun Maria Yosevina Umum
6-Jun Ivan Stefanus Umum 19-Jun Roby Harsono Musik Pujian
6-Jun Josua Hauwira Tanau ABI Bansel 19-Jun Yehaeni EGM
6-Jun Lenny Lukiman Umum 20-Jun Jerico Fernando Citeureup
6-Jun Nunik Yosana EGM 21-Jun Allyson Eliorra Hernandi ABI G. Sakura
6-Jun Pira Mahasiswa 21-Jun Elisabeth Yuniarti RBI
6-Jun Satonah EGM 21-Jun Herlina Umum
7-Jun David Christian Hendra ABI Pasko 21-Jun Juniati Umum
7-Jun Mrih Handayani Bandung Selatan 21-Jun Koe Sioe Lie EGM

7-Jun Shamah Citeureup
21-Jun Sumarni EGM

9-Jun Julyus Gulo Wakil Gemb. SCC
21-Jun Venny Terriposa Musik Pujian

9-Jun Nathaniel Stefan Niccholl's ABI Pasko
22-Jun Ethan Levi Joshua Jostine ABI Pasko

9-Jun Rafael Radian Sanjaya ABI Bansel
22-Jun Jannus Sitorus SCC

9-Jun Redia Sihombing EGM
23-Jun Gracia Stefani Iswanto G. Sakura

10-Jun Muliawati G. Sakura
23-Jun Raidishya Fairha Ayumi Handi Bandung Selatan

10-Jun Selvie Susana WBI
23-Jun Yeni Mulyani Umum

11-Jun Frans Felix Jonathan RBI
25-Jun Afentinus Hia SCC

11-Jun Grace Meyliana Hermawan RBI
25-Jun Boby Setiawan Umum

12-Jun Loula Stefanny Hermanto ABI
25-Jun Indri Susanawati Ketua WBI

12-Jun Sandra Tari ABI
25-Jun Vanny Yohanes ABI Pasko

13-Jun Ferdinand Mulyadi Widjaja Umum
25-Jun Yunita Lamria Siagian SCC

14-Jun Ferry Lukianto Wakil Gemb. G. Sakura
26-Jun Elfina br Hutagaol Umum

14-Jun Maria Thalita Kebelen ABI Bansel
26-Jun Foe Min Tjoe Umum

14-Jun Romauli Manalu Umum
26-Jun Paulus Fernando Simanjuntak Umum

14-Jun Tiur Kristiana Dewi Sirait Musik Pujian
26-Jun Yaniris Melan Tanau Bandung Selatan

14-Jun Udung SCC
26-Jun Yuniarti Rejeki Umum

15-Jun Anju Hotmauli Limbong Umum
28-Jun Dwi Yoga Setyawati Umum

15-Jun Hilda Kurniawan EGM
28-Jun Jadimpan Nababan Umum

15-Jun Jonathan Bela Pratama RBI
28-Jun Natasya Juni Arti Paniaitan ABI

15-Jun Lelly Sutandi WBI
28-Jun Rehan Riski Aditia Lisnahan ABI Pasko

15-Jun Mariam Umum
28-Jun Yordin Jekson Nenobahan Bandung Selatan

15-Jun Sarimunah Umum
29-Jun Sri Erwanto Citeureup

16-Jun Eva Mega Sintya Citeureup
30-Jun Catherine Sintya Lauwijaya Umum

17-Jun Brittany Louisa Melodica Citeureup
30-Jun Jerremy Billian Jaya Umum

17-Jun Elyuanai Umum
30-Jun Karen Emanuella Lukianto ABI G. Sakura

7-Jun Kezia Christianty 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
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Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita 

meyakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dunia pasti 

ada dalam kendali Allah. Tentu saja tujuannya untuk 

kebaikan kita semuanya (Roma 8:28).

Penyakit sejenis COVID 19 sebenarnya bukan hal yang 

baru terjadi di dunia saat ini. Penyakit seperti ini pernah 

Allah kirim ke dunia pada zaman bangsa Israel yang tertulis 

dalam kitab Ulangan. Mengapa Allah mengizinkan hal ini 

terjadi bahkan kepada anak-anak-Nya?

Tujuan Allah supaya umat-Nya kembali kepada Allah. 

Situasi saat ini memang berbeda dengan zaman bangsa 

Israel, meskipun jenis penyakitnya agak mirip. Covid 19 

berlaku global menimpa seluruh penduduk dunia, baik 

umat Allah maupun bukan. Semua dibuat susah dalam hidup 

sehari-hari, hanya untuk mencegah supaya virus ini tidak 

menular dan angka kematian tidak bertambah. 

Peristiwanya tidak sama, tetapi pesan Allah sama yaitu 

mengajak umat Allah dan manusia di dunia untuk kembali 

kepada Allah. 

Ingatlah, bahwa di luar diri kita yang pintar, kaya, hebat, 

masih ada Allah yang Maha Kuasa yang harus kita takuti, 

agungkan, kasihi dan kagumi. Dia bisa membalik dunia 

dalam sekejap mata. Tidak perlu waktu lama agar kita ingat 

kembali kepada Allah.

Berdasarkan Pengkhotbah 3:14 hanya Allah yang bisa 

mengendalikan dan menyelesaikan masalah yang 

ditimbulkan oleh virus COVID 19. Allah mau kita takut akan 

Allah dan mengakui kedaulatan-Nya.

COVID 19 DALAM 
KENDALI ALLAH

Ulangan 28:15-24

Senin, 01 Juni 2020

Lukas 15:1-10; I Korintus 2:6-16; 

Amsal 29; Yosua 1-2

Ayat Bacaan Setahun

Pengkhotbah 3:14. 
“Aku tahu bahwa segala sesuatu yang 
dilakukan Allah akan tetap ada untuk 
selamanya; itu tak dapat ditambah 
dan tak dapat dikurangi; Allah 
berbuat demikian, supaya manusia 
takut akan Dia.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
merendahkan diri di hadapan-Mu dan 
belajar untuk takut akan Engkau. 
Amin.”

Doa



Banyak keluarga mengatakan selalu mengundang Tuhan 

hadir bahkan memimpin rumah tangga mereka dan 

mengklaim bahwa Tuhan adalah raja dalam rumah tangga 

mereka. Namun, persoalannya benarkah Tuhan hadir? 

Apakah hanya dengan mengklaim, mengakui dan 

mengundang Tuhan, itu sudah menjadi kepastian Tuhan 

akan ada? Mengapa banyak keluarga Kristen mengalami 

kehancuran, keretakan dan banyak ditimpa masalah? 

Kehadiran Tuhan dalam keluarga tidak hanya cukup sekedar 

diklaim dan diakui tapi ditindaklanjuti dengan sikap dan 

perbuatan yang mencerminkan, bahwa Anda tunduk dan 

taat kepada Tuhan.

Ketika sebuah keluarga bisa hidup rukun, janji firman 

Tuhan Mazmur 133 berkata, “Ke sana Tuhan 

memerintahkan berkat.” Artinya berkat akan datang 

menghampiri ke tempat Anda berusaha, sehingga apa yang 

Anda kerjakan berhasil. Berkat akan Tuhan perintahkan 

kepada keluarga yang rukun tapi bukan berarti mereka 

hanya diam, melainkan tetap harus bekerja, bedanya 

mereka tidak perlu harus banting tulang kepayahan. 

Kerukunan dihasilkan karena seluruh keluarga memiliki 

keintiman. Intim artinya mengenal seseorang dalam level 

yang lebih dalam dari sekedar kenal dan tahu. Dan Anda 

tidak bisa membangun keintiman dengan seseorang hanya 

dalam waktu beberapa hari. Keintiman butuh waktu dan 

proses. Oleh sebab itu, luangkan waktu untuk bisa 

mengenal pasangan, para orangtua berikan waktu untuk 

benar-benar mengenal anak-anak.

Untuk menciptakan kebahagiaan rumah tangga atau 

keluarga dibutuhkan hikmat, kepandaian dan pengertian 

(Ams. 24:3-4). Semua itu diperoleh melalui firman Tuhan 

yang semua anggota keluarga baca dan aplikasikan dalam 

kehidupan setiap hari. Itulah bukti kehadiran Tuhan dalam 

rumah tangga kita.

TUHAN HADIR 
DALAM KELUARGA 

1 Samuel 4

Selasa, 02 Juni 2020

Lukas 15:11-32; I Korintus 3:1-9; 

Amsal 30; Yosua 3-4

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 24:3-4. 
“Dengan hikmat rumah didirikan, 
dengan kepandaian itu ditegakkan, 
dan dengan pengertian kamar-kamar 
diisi dengan bermacam-macam harta 
benda yang berharga dan menarik.”

Ayat

“ Tu h a n  Ye s u s ,  k a m i  m a u  
menggunakan masa-masa di rumah 
ini untuk lebih lagi membangun 
keintiman di tengah keluarga kami. 
Amin.”

Doa



Percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria 

mengingatkan kita tentang bagaimana manusia harus 

menyembah Allah. Selama ini, kita secara tradisi telah 

terbiasa beribadah di gedung gereja, di mana ada musik, 

pemuji, ada pengkhotbah dan lain-lain. Jika tidak melakukan 

aktivitas seperti itu, kita rasanya belum beribadah. 

Tuhan Yesus melalui percakapan-Nya dengan wanita 

Samaria mengingatkan, bahwa menyembah Allah yang 

benar tidak tergantung kepada tempat, kota, gedung. 

Perempuan Samaria memiliki tradisi dari nenek moyangnya 

untuk menyembah di atas gunung, tetapi Tuhan Yesus 

mengatakan, bahwa Yerusalemlah tempat orang 

menyembah.  Dalam hal ini, menyembah Allah secara 

pribadi dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, karena 

Allah itu Roh yang tidak bisa dibatasi oleh tempat dan 

waktu.

Kesukaran yang kita hadapi seperti pandemi COVID 19 

hendaknya mengajarkan kita tentang penyembahan yang 

benar akan Allah. Kita yang biasanya tergantung dengan 

musik pujian dan pemimpin ibadah, tetapi sekarang, kepala 

keluarga lah yang harus memimpin ibadah di rumah.

Hal ini menyadarkan kepada siapa penyembahan selama 

ini kita tujukan. Penyembahan kita untuk memuliakan dan 

mengagungkan Allah atau untuk memuaskan diri kita 

sendiri karena musik lengkap dan pemimpin pujian yang 

handal. Kita bersukacita karena berkumpul dengan anak-

anak Tuhan lain yang menyenangkan.   

Pandemi ini adalah alat Tuhan untuk melakukan 

pemurnian dan mempersiapkan umat Allah untuk 

memasuki zaman yang sukar menjelang Kristus datang 

kembali kedua kali ke dunia. Agar ibadah dan penyembahan 

kita berfokus kepada kemuliaan dan keagungan Allah dan 

bukan diri sendiri. Mari miliki hati yang murni dalam 

mengiring Tuhan, sehingga lulus dalam ujian iman.

MENYEMBAH ALLAH 
YANG BENAR

Yohanes 4:20-24

Rabu, 03 Juni 2020

Lukas 16:1-9; I Korintus 3:10-17; 

Amsal 31; Yosua 5-6

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 4:24. 
“Allah itu Roh dan barangsiapa 
menyembah Dia, harus menyembah-
Nya dalam roh dan kebenaran.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
memiliki hati nurani yang murni 
dalam mengiring Engkau. Amin.”

Doa



Dalam masa pandemi Covid-19 ini, keluarga-keluarga 

banyak berada di rumah dengan perasaan yang beragam. 

Ada yang merasa tertekan akibat kesulitan ekonomi karena 

suami tidak bekerja lagi (dirumahkan), sehingga terjadi 

percekcokan. Namun, ada juga yang merasakan 

kebahagiaan karena bisa menikmati hari-hari bersama 

keluarga, terutama anak-anak yang biasanya jarang 

bertemu orangtua mereka karena ayah ibu bekerja, 

sekarang setiap hari bertemu orangtuanya.

Allah kita adalah Allah yang merancangkan sesuatu 

dengan sangat terencana. Pasti ada kebaikan di setiap 

masalah yang kita hadapi. Kita ambil segi positif dari semua 

kejadian yang terjadi akhir-ahir ini. Dari ibu yang tidak bisa 

masak menjadi pintar membuat masakan untuk 

keluarganya. Suami yang tidak biasa membantu istri, 

sekarang mau tidak mau bersama-sama mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga. Anak-anak pun demikian.

Dalam Alkitab banyak sekali disebutkan bapa-bapa akan 

menyertakan keluarganya: Nuh bersama dengan anak-

anaknya dan isterinya dan isteri   anak-anaknya, masuk ke 

dalam bahtera (Kej. 7:7); Yakub dan anak-anaknya dan 

isteri-isterinya dinaikkan ke atas unta untuk pergi 

menemuni ayahnya (Kej. 31:17); Harun dan anak-anaknya 

melakukan segala firman yang diperintahkan TUHAN 

dengan perantaraan Musa (Im. 8:36). 

Mari, ambil setiap kejadian yang kita alami sebagai 

pelajaran berharga bagi kita. Ambil sisi positif dari 

semuanya, karena jika tidak, maka kita akan stres, putus asa, 

seperti orang yang tidak punya pengharapan. Yesus adalah 

sumber pengharapan. Datanglah kepada-Nya setiap saat, 

Dia adalah jawaban, dan rancangan-Nya sempurna untuk 

kita, anak-anak-Nya.

RANCANGAN ALLAH 
SEMPURNA

Yesaya 55: 8-11; Amsal 19:21

Kamis, 04 Juni 2020

Lukas 16:10-18; I Korintus 3:18-23; 

Pengkhotbah 1; Yosua 7-8

Ayat Bacaan Setahun

Yeremia 29:11. 
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-
rancangan apa yang ada pada-Ku 
mengenai kamu, demikianlah firman 
TUHAN, yaitu rancangan damai 
sejahtera dan bukan rancangan 
kecelakaan, untuk memberikan 
kepadamu hari depan yang penuh 
harapan.

Ayat

“Tuhan Yesus, sungguh Engkaulah 
pengharapan kami di tengah pandemi 
ini. Kami percaya Engkau akan selalu 
memelihara keluarga kami, karena 
Engkau mengasihi kami. Amin.”

Doa



Siapa yang tidak ingin anak cucunya perkasa? Semua 

keluarga pasti rindu menghasilkan keturunan yang luar 

biasa, bukan? Bagaimana caranya? Kuncinya ada di dalam 

Mazmur 112:1-2.

Keluarga terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga 

yang memegang kendali ke mana keluarga itu akan 

dibawa, oleh karena itu peran ayah sangat penting. 

Seorang ayah yang takut akan Tuhan, maka secara 

otomatis dia akan membawa anggota keluarganya istri, 

anak, dan cucu (bila sudah punya cucu) kepada jalan 

Tuhan yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan. Dengan 

demikian tidaklah mengherankan janji Allah dalam ayat di 

atas akan tergenapi, anak cucunya akan perkasa di bumi.

Akibat dari mendengarkan firman TUHAN sungguh 

sangat dahsyat, bahkan keturunan kita pun akan diberkati 

bila kita mendengarkan dan taat melakukan firman 

TUHAN. Ishak diberkati karena ketaatan Abraham akan 

firman TUHAN. Allah mengingat saat Abraham taat 

melakukan firman-NYA meskipun sepertinya hal itu akan 

merugikan dia (Kejadian 22:16-18; 26:4-5).

Bila saat ini kita rindu anak cucu kita menjadi orang-

orang yang perkasa di bumi, terimalah rhema firman 

Tuhan hari ini. Tuhan mau memberkati dan mengurapi 

anak cucu kita menjadi orang-orang yang perkasa di 

bumi.

ANAK CUCU 
YANG PERKASA

Mazmur 112:1-10

Jumat, 05 Juni 2020

Lukas 16:19-31; I Korintus 4:1-5; 

Pengkhotbah 2; Yosua 9-10

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 112:1-2. 
“Haleluya! Berbahagialah orang yang 
takut akan TUHAN, yang sangat suka 
kepada segala perintah-Nya. Anak 
cucunya akan perkasa di bumi; 
angkatan orang  benar  akan 
diberkati.”

Ayat

“Tuhan, kami terima rhema firman-
Mu hari ini, kami mau menjadi pelaku 
firman sehingga anak cucu kami 
perkasa di bumi.”

Doa



Satu-satunya cara untuk memperoleh berkat yang akan 

membuat keluarga kita nyaman adalah hidup dengan takut 

akan Allah dan taat kepada-Nya. Jaminan Allah bagi orang 

yang takut akan Dia adalah bahwa Tuhan akan berpihak, 

Tuhan tidak pernah membiarkan hidup orang itu menderita 

dalam kegelapan dan jaminan pemeliharaan pasti 

dinyatakan.

Kata “takut” biasanya berhubungan dengan keadaan 

jiwa yang tertekan dan tidak tenang. Namun, pengertian 

“takut” di sini dapat berarti “hormat kepada” atau “kagum 

akan”. Seseorang yang berhadapan dengan kuasa dan 

kehadiran Allah akan merasa takut kepada-Nya, kagum 

atau hormat kepada Allah dan tunduk terhadap kekuasaan-

Nya. Itulah sebabnya kalimat “takut akan Tuhan” dipakai 

sejajar dengan pengertian mengabdi, mengasihi, beribadah, 

hidup menurut jalan-Nya dan melakukan ketetapan-Nya.

Berbahagialah mereka yang takut akan Tuhan dan hidup 

menurut jalan yang ditunjukkan-Nya, yang di dalam rohnya 

mempunyai penghormatan yang amat mendalam akan 

Allah dan membuktikannya dengan selalu dan senantiasa 

tunduk pada kehendak-Nya. Apabila takut akan Allah 

menjadi asas yang bertakhta di dalam hati, maka 

kecenderungan perilaku pun akan serupa.

Barangsiapa yang berbuat demikian, secara umum, akan 

berbahagia. Orang tersebut baik keadaannya, sebab dia 

makan dari hasil jerih payahnya sendiri, tidak kehilangan 

hasil-hasil itu pada masa kekeringan. Istrinya diibaratkan 

pohon anggur yang berbuah lebat, sementara anak-anaknya 

dipersamakan dengan tunas yang lembut dari pohon zaitun. 

Gambaran tentang kepuasan, sukacita, kelimpahan dan 

keadaan produktif ini melukiskan bagaimana orang-orang 

yang takut akan Allah menemukan kebahagiaan yang 

sempurna.

BERKAT ATAS RUMAH 
TANGGA KRISTEN

Mazmur 128:1–6

Sabtu, 06 Juni 2020

Lukas 17:1-19; I Korintus 4:6-10; 

Pengkhotbah 3:1-15; Yosua 11-12

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 128:4. 
“Sesungguhnya demikianlah akan 
diberkati orang laki-laki yang takut 
akan TUHAN.”

Ayat

“Tuhan Yesus, ajarkan aku takut akan 
Engkau supaya semua yang baik 
terjadi dalam kehidupanku. Amin.”

Doa



Keluarga dibangun dari dua pribadi yang berbeda latar 

belakang keluarga, pendidikan, sosial dan ekonomi. 

Sepasang manusia yang akan membangun rumah tangga 

perlu visi yang jelas. Visi keluarga itu harus ada, kalau tidak 

ada maka hidup keluarga ini akan menjadi liar, tanpa arah 

dan tanpa pertanggungjawaban. Webster mendefinisikan 

visi sebagai, “The ability to perceive something not actually 

visible”. Jadi, visi berhubungan dengan “special ability” yaitu 

kemampuan yang khusus untuk menangkap sesuatu yang 

tidak nampak bagi penglihatan mata, persepsi intuisi dan 

kepekaan instink pada umumnya.

Suami istri membutuhkan visi Allah. Jika tidak ada visi, 

maka rumah tangga tersebut tidak mungkin mengerti apa 

yang harus dilakukan dan apa kehendak Allah baginya. 

Tanpa visi, maka motivasi, arah dan tujuan peran tiap 

anggota keluarga tidak sesuai dengan iman Kristen. 

Mengerti kehendak Allah  benar-benar merupakan visi oleh 

karena kasih karunia yang Allah berikan (Efesus 5:15-17)

Setelah suami Istri mempunyai visi keluarga dari Allah, 

maka visi tersebut perlu dikomunikasikan kepada anak-

anak mereka.  Orang tua harus memberikan gambaran 

yang jelas dalam hati dan pikiran anak-anaknya tentang 

masa depan mereka. Gambaran yang dimaksud ialah 

berkaitan dengan karakter, sikap, integritas, perbuatan, 

pendidikan, pasangan hidup dan karir mereka di masa 

depan.  Orangtua harus menanamkan visi dalam jiwa anak-

anaknya. Dengan demikian, hal itu dapat mereka capai di 

dalam kehidupannya. Kita sebagai orangtua, selayaknyalah 

berdoa kepada Allah agar Dia memberikan kepada sebuah 

visi yang jelas bagi anak-anak kita dan mengkomunikasikan 

visi itu di setiap kesempatan yang kita peroleh bersama 

anak-anak kita. Pernikahan dan keluarga yang dibangun 

dengan visi yang jelas dari Allah, maka akan menikmati 

kebahagiaan.

VISI KELUARGA

Lukas 14:28-33

Minggu, 07 Juni 2020

Lukas 17:20-37; I Korintus 4:11-21; 

Pengkhotbah 3:16-4:6; Yosua 13-14

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 29:18. 
“Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah 
rakyat. Berbahagialah orang yang 
berpegang pada hukum.”

“Ya Allahku, berikanlah visi-Mu dalam 
ke lua rgaku  aga r  ke lua rgaku  
menikmati kebahagiaan. Amin.”

Doa

Ayat



Dampak apa yang akan diperoleh setiap orang yang 

takut akan Allah? Harta terindah bagi orang yang takut akan 

Tuhan adalah anak cucunya akan perkasa di bumi. Jika anak 

cucunya juga mengikuti jejak-jejak langkah nenek moyang 

mereka, maka mereka akan lebih diberkati oleh karena 

hubungan mereka dengan nenek moyang mereka, sebab 

demikianlah bunyi firman Tuhan: Aku menjadi Allahmu dan 

Allah keturunanmu. (Kejadian 17:7). 

Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Nya. Karena itu, 

umat boleh memegang janji Tuhan. Tentu umat harus 

bersandar kepada Dia dalam ketaatan penuh. Hal itulah 

yang dialami Salomo saat memerintah umat Israel. Allah 

mengaruniakan hikmat pada Salomo sedemikian rupa 

bukan hanya hikmat dalam memerintah bangsa, Tuhan juga 

mengaruniakan Salomo hikmat dalam berbagai aspek 

kehidupan, keragaman dan kekayaan intelektual, sehingga 

hikmat Salomo merupakan sesuatu yang mencengangkan, 

sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh penguasa-penguasa 

yang pernah hidup dalam catatan sejarah dunia sebelum dan 

sesudah dia. Sedemikian berhikmatnya Salomo, sehingga 

namanya harum di manca negara. Ini mengundang 

kekaguman bahkan para raja tunduk kepadanya. Gambaran 

kekayaan Salomo yang mengagumkan menjadi bukti 

tentang berkat Tuhan yang melimpah atasnya.

Kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Raja 

Daud, yaitu takut akan Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk 

memimpin, pertama-tama memimpin hidup kita masing-

masing, baru kemudian memimpin orang lain. Landasilah 

hidup dengan takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan akan 

dicurahkan kepada kita dan keturunan kita. Amin.

MENGHASILKAN 
GENERASI PERKASA

Mazmur 112:1-10

Senin, 08 Juni 2020

Lukas 18:1-17; I Korintus 5; 

Pengkhotbah 4:7-5:6; Yosua 15-16

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 112:1-3. 
“Haleluya! Berbahagialah orang yang 
takut akan TUHAN, yang sangat suka 
kepada segala perintah-Nya. Anak 
cucunya akan perkasa di bumi; 
angkatan orang benar akan diberkati. 
Harta dan kekayaan ada dalam 
rumahnya, kebajikannya tetap untuk 
selamanya.”

Ayat

“Tuhan ajarkan kami hidup takut 
akan Tuhan dan menyesuaikan hidup 
dengan kehendak Tuhan supaya 
nama-Mu dipermuliakan lewat 
kehidupanku dan keturunanku. 
Amin.”

Doa



Douglas MacArthur II, keponakan laki-laki  Jenderal 

Perang Dunia II yang terkenal itu, bekerja di departemen 

negara ketika John Foster Dulles menjabat sebagai 

Sekretaris Negara. Suatu malam Dulles menelpon 

MacArthur di rumahnya. Istri MacArthur menjawab 

telepon itu dan menjelaskan bahwa suaminya tidak berada 

di rumah. Karena tidak mengenali siapa yang menelpon, 

istri MacArthur dengan nada jengkel mengeluh, 

“MacArthur selalu berada di kantornya sampai malam, tak 

peduli itu hari Sabtu, Minggu atau hari libur lainnya!” 

Beberapa waktu kemudian ketika Dulles berhasil 

menghubungi MacArthur di kantornya, ia memberikan 

perintah pendek ini: ”Pulanglah segera ke rumah, Mac. 

Sektor rumahmu sedang goncang!”

Banyak suami dan ayah saat ini menghabiskan waktu 

untuk pekerjaan, bisnis bahkan pelayanan, mereka 

mengabaikan istri dan anak-anaknya. Meskipun 

menyediakan keuangan yang cukup, mereka gagal untuk 

memberikan perhatian dan kasih sayang kepada 

keluarganya. Padahal keluarga mereka begitu 

menginginkan hal itu dan memang seharusnya pantas 

mendapatkannya.

Menyediakan rumah yang menyenangkan, makanan 

bergizi, dan pakaian yang memadai memang patut dihargai. 

Namun, sebuah keluarga juga membutuhkan kehadiran, 

kasih, dan pengaruh dari kepala keluarga yang takut akan 

Allah dan menghormati Kristus. Janganlah sektor rumahmu 

tergoncang!

SEKTOR RUMAH

Efesus 5:25-6:4

Selasa, 09 Juni 2020

Lukas 18:18-30; I Korintus 6:1-11; 

Pengkhotbah 5:7-6:12; Yosua 17-18

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 5:33. 
“Bagaimanapun juga, bagi kamu 
masing-masing berlaku: kasihilah 
isterimu seperti dirimu sendiri dan 
isteri hendaklah menghormati 
suaminya.”

Ayat

“Tuhan Yesus, berilah hikmat kepada 
suami, istri, atau orang tua untuk bisa 
mengatur waktu antara pekerjaan 
d a n  k e l u a r g a  y a n g  s a n g a t  
membutuhkan kasih sayang. Amin.”

Doa



Memberi pendidikan yang baik untuk anak merupakan 

investasi jangka panjang tak hanya buat orang tua, tetapi 

juga buat masa depan si anak. Sebab kebiasaan, karakter, 

dan pencapaian seseorang berasal dari kebiasaan yang 

dipelajarinya saat kecil. Anak dapat belajar dari 

lingkungannya dan mencontoh orangtuanya. 

Tetapi pola pikir orang beriman berbeda dari pola pikir 

orang yang belum mengenal Yesus. Anak yang sudah 

percaya kepada Tuhan Yesus memiliki suatu kendali rohani, 

sebab Roh Yesus mendiami dirinya (Rom. 8:9). Roh itu tidak 

akan mengambil alih tugas orangtua, sebaliknya Dia aktif 

bekerja sama dengan manusia. Orangtua bertugas 

menanamkan firman Tuhan dan mendidik anak untuk 

senantiasa hidup taat sedini mungkin.

Kita perlu mencontoh pola pendidikan anak di Israel: 

Tempat pendidikan anak bangsa Yahudi adalah di rumah. 

Dimulai berpangkal dari peranan seorang ibu Yahudi. 

Setelah mengetahui sang ibu sedang mengandung, sang ibu 

akan sering menyanyi dan bermain piano. Si ibu dan bapak 

akan membeli buku matematika dan menyelesaikan soal 

bersama suami, tanpa merasa jenuh si calon ibu 

mengerjakan latihan matematika sampai genap melahirkan. 

Tugas kewajiban ibu adalah untuk menjaga kelangsungan 

hidup rumah tangga yang juga terkait erat sebagai tugas 

rohani mendidik anak-anaknya. Jauh-jauh hari sebelum 

anak berhubungan dengan dunia luar, anak terlebih dahulu 

mendapat pendidikan dari ibunya, sehingga sesudah 

menginjak usia remaja/pemuda ia sudah mempunyai dasar 

yang benar.

Mari kita didik anak-anak kita bukan hanya secara 

jasmani tetapi juga secara rohani. Sehingga mereka 

terbangun dengan dasar yang kokoh, yaitu firman Allah.

SEDINI MUNGKIN

Ulangan. 4:9-10; Mazmur 78: 4-7 

Rabu 10 Juni 2020

Lukas 18:31-43; I Korintus 6:12-20; 

Pengkhotbah 7:1-22; Yosua 19-20

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 4:3-4. 
“Karena ketika aku masih tinggal di 
rumah ayahku sebagai anak, lemah 
dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, 
aku diajar i  ayahku,  katanya 
k e p a d a k u :  " B i a r l a h  h a t i m u  
m e m e g a n g  p e r k a t a a n k u ;  
berpeganglah pada petunjuk-
petunjukku, maka engkau akan 
hidup.”

Ayat

“Roh Kudus, tolong dan beri kami 
hikmat untuk menginjili anak-anak 
kami sedini mungkin, sehingga hidup 
mereka kelak memuliakan nama-Mu. 
Amin.”

Doa



Dalam permulaan kitab 1 Samuel, terdapat satu kisah 

keluarga hamba Tuhan yang mengalami nasib tragis di 

tangan Tuhan. Keluarga itu adalah keluarga imam Eli. Eli 

berasal dari keturunan Itamar, adik Eleazar, anak-anak 

Harun. Jadi, Eli dan anak-anaknya (Hofni dan Pinehas) 

otomatis mendapat jabatan imam secara waris.

Sangat disayangkan, jabatan-jabatan yang sangat 

berharga itu tidak dihargai Eli dan kedua anaknya. Mereka 

meremehkan, bahkan menyalahgunakan panggilan yang 

mulia itu. Sebagai akibatnya, keluarga itu mendapat 

hukuman Tuhan yang sangat tragis. Tuhan mengutuk 

keluarga itu turun-temurun sehingga tidak seorang pun dari 

antara mereka yang berhasil sebagai kakek. Jika Tuhan 

menyisakan satu orang dari antara mereka yang hidup, ia 

akan mengemis untuk menjabat sebagai imam demi 

perutnya yang lapar (1 Sam. 2:27-36).

Melalui seorang nabi-Nya (Samuel, mendapat wahyu 

ketika masih muda), Ia masih memberikan peringatan 

dengan ancaman kutuk jika Eli tidak bertobat. Peringatan 

nabi Tuhan itu dipandang sepi oleh Eli.

Imam Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada 

Tuhan (1 Sam. 2:29). Setiap kali ia mendengar anak-anaknya 

tidur dengan perempuan-perempuan pelayan di depan 

pintu Kemah Pertemuan, Eli tidak menindak mereka secara 

tegas sesuai dengan Hukum Taurat. Eli hanya menasihati 

mereka seperti menasihati seorang balita. Padahal, 

menurut Taurat, semestinya Eli membawa mereka ke 

depan tua-tua Israel dan mengadukan segala kejahatan 

mereka, lalu melontari mereka dengan batu (Ul. 21:18-21).

Sebagai orangtua, kita wajib memperingatkan, bahkan 

kalau perlu menghajar anak-anak jika mereka berbuat dosa, 

agar hukuman jangan menimpa keluarga kita.

Amsal 22:6. “Didiklah orang muda menurut jalan yang 

patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia tidak akan 

menyimpang dari pada jalan itu.”

TUGAS ORANGTUA 

1 Samuel 3:11-14

Kamis, 11 Juni 2020

Lukas 19:1-10; I Korintus 7:1-9; 

Pengkhotbah 7:23-8:8; Yosua 21

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 4:13. 
“Berpeganglah pada did ikan,  
j a n g a n l a h  m e l e p a s k a n n y a ,  
peliharalah dia, karena dialah 
hidupmu.”

Ayat

“Tuhan, beri kami hikmat untuk 
mendidik anak-anak kami hidup 
takut akan Engkau. Amin.”

Doa



Salah satu quote dari Francis Bacon: “Sejarah membuat 

manusia menjadi bijaksana.”  Zaman sekarang sudah sedikit 

sekali anak-anak yang mau membaca buku, terutama buku 

sejarah. Silahkan tanya pada mereka, atau anak Anda di 

rumah, tentang sejarah para pahlawan bangsa dari daerah, 

dari masa penjajahan, sampai pahlawan kemerdekaan. 

Umumnya mereka menggelengkan kepala. 

Biasanya, kita langsung mencari referensi dengan 

mencarinya di mbah Google atau Wikipedia, yang juga 

kurang lengkap. Ceritakan pada anak-anak Anda sewaktu 

mereka akan tidur malam. Itu lebih baik daripada 

membiarkan anak nongkrong di depan televisi atau bermain 

gadget dan curhat di sosial media.

Pemazmur termasuk generasi penerus, yakni generasi 

yang menerima (78:3), tetapi yang sekaligus meneruskan 

kepada anak-anak mereka apa yang telah diterima dari 

nenek-moyang (ay. 4ab). Objek dari apa yang telah 

diceritakan dan yang harus diceritakan kembali ialah 

perbuatan-perbuatan Tuhan yang masyhur dan ajaib yang 

telah dikerjakan-Nya bagi Israel pada awal sejarahnya.

Perintah Tuhan di ayat 5, bahwa kita harus terus 

menerus melanjutkan karya-karya agung Tuhan; nenek 

moyang kepada anak-anaknya, anak-anak ini kepada 

angkatan kemudian, dan angkatan ini kepada anak-anak 

mereka. Jadi ada empat generasi. Tujuannya agar karya-

karya Tuhan dikenal oleh setiap generasi.

Para orangtua ikutilah teladan yang telah ditulis oleh 

pemazmur ini, supaya generasi kita mengenal Tuhan dengan 

benar dan sungguh-sungguh.

MEMPERKENALKAN-
MENCERITAKAN

Mazmur 78:3-8

Jumat, 12 Juni 2020

Lukas 19:11-27; I Korintus 7:10-16; 

Pengkhotbah 8:9-17; Yosua 22

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 96:3. 
“Ceritakanlah kemuliaan-Nya di 
a n t a r a  b a n g s a - b a n g s a  d a n  
perbuatan-perbuatan yang ajaib di 
antara segala suku bangsa.”

Ayat

“Kami mau terus menceritakan 
tentang karya kasih, kebaikan, 
kedahsyatan dan kemuliaan-Mu 
kepada anak-anak kami, bahkan juga 
kepada cucu-cucu kami, ya Allah. 
Amin.”

Doa



Keluarga adalah institusi pertama yang Tuhan inisiasi, 

Tuhan ciptakan. Keluarga juga merupakan komunitas paling 

kecil, tetapi paling menentukan dari kekuatan sebuah 

masyarakat, bangsa dan negara. Jika sebuah bangsa tidak 

kuat maka setelah ditelusuri pasti masalahnya ada di 

keluarga. Demikian juga kekuatan atau kelemahan gereja 

ditentukan oleh kondisi keluarga, kondisi pernikahan dari 

anggota gereja tsb. Timotius kehidupannya dipengaruhi 

oleh ibu dan neneknya, ini membuktikan ada dampak yang 

disebabkan dari kehidupan sebuah generasi kepada 

generasi berikutnya.

Kita belajar dan sekaligus mengajar dalam waktu yang 

bersamaan. Kita tidak bisa mengajar generasi berikut hanya 

melalui khotbah atau kata-kata retorika saja. Ketika kita 

melakukan penipuan senilai Rp. 50.000,- ketahuilah 

sebenarnya kita sedang menanam kebohongan kepada 

anak-anak kita dan jangan kaget kelak mereka akan 

melakukan penipuan senilai Rp. 100.000,-. 

Ingat bagaimana Abraham berbohong tentang istrinya 

Sarah yang diakui sebagai saudaranya karena takut 

(Kejadian 12:13)? Ia berbohong karena terjepit, tetapi 

anaknya Ishak berbohong dengan sengaja padahal ketika 

ayahnya berbohong, Ishak belum lahir (Kejadian 26:7). Lalu 

kita juga tahu, bahwa Yakub anak Ishak,  cucu Abraham 

bukan hanya berbohong, tetapi menipu dan mendapat gelar 

bapa penipu (Kejadian 27:35). Jadi hati-hati dengan apa yang 

kita tabur, karena itu yang akan kita tuai.

Bagaimana kita dibesarkan akan mempengaruhi 

bagaimana kita membesarkan anak-anak dan untuk itu kita 

membutuhkan intervensi Tuhan. Firman Tuhan akan sangat 

menolong kita untuk mengalami perubahan. Oleh sebab 

itu, para orangtua, cintailah firman Tuhan dengan membaca 

dan merenungkannya setiap hari bersama dan di dalam 

keluarga.

BELAJAR DAN 
MENGAJAR DALAM 

KELUARGA
Ibrani 12:5-11

Sabtu, 13 Juni 2020

Lukas 19:28-48; I Korintus 7:17-34; 

Pengkhotbah 9; Yosua 23-24

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Roh Kudus mampukan kami untuk 
menjadi orangtua yang mendidik 
anak-anak dalam terang firman 
Tuhan dan menjadi teladan bagi 
mereka. Amin.”

Doa



Penuaian akhir pasti terjadi sesuai dengan firman Tuhan 

dalam Wahyu 14:15-16. Salah satu kebenaran terpenting 

tentang penuaian jiwa-jiwa yang terakhir adalah bahwa 

penuaian di bumi akan dilakukan oleh Sang Anak Manusia 

yaitu Tuhan Yesus sendiri. Namun sebelum itu terjadi, 

kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman 

diberikan kepada “para penuai”. Mereka inilah yang akan 

mengumpulkan “gandum ke dalam lumbung” Tuhan.

Inilah waktunya kesempatan kita para keluarga menuai 

jiwa-jiwa. Di tengah kesulitan hidup akibat covid-19, maka 

banyak orang yang menjadi galau, putus asa, hilang 

pengharapan, bahkan ada orang yang nekad bunuh diri. 

Mari terlibat menjadi penuai di akhir zaman dengan 

memberitakan berita baik kepada orang-orang terdampak 

pandemi ini. Bayangkan jika satu keluarga ada 3 orang saja 

dan satu keluarga itu dapat memenangkan jiwa minimal 2 

orang, maka sudah pasti 6 orang terselamatkan, kalau 

semua keluarga bergerak menuai jiwa, maka percepatan 

penuaian terbesar akan terjadi. Amin.

Pastilah apa yang dinubuatkan di kitab Yoel akan terjadi. 

Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, para 

orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan 

mendapat penglihatan. Ini menggambarkan para keluarga 

bergerak bersama-sama melakukan nubuatan, mimpi, dan 

penglihatan karena Roh Kudus dicurahkan kepada setiap 

keluarga. Mintalah Roh Kudus dicurahkan kepada keluarga 

kita, agar keluarga kita menjadi keluarga penuai. Jadilah 

keluarga penuai di akhir zaman.

KELUARGA 
PENUAI JIWA

Yoel 2:28-32

Minggu 14 Juni 2020

Lukas 20:1-19; I Korintus 7:35-40; 

Pengkhotbah 10:1-11:8; Hakim-

Hakim 1-2

Ayat Bacaan Setahun

Wahyu 14:15-16. 
“Maka keluarlah seorang malaikat 
lain dari Bait Suci; dan ia berseru 
dengan suara nyaring kepada Dia 
yang duduk di atas awan itu: 
"Ayunkanlah sabit-Mu itu dan tuailah, 
karena sudah tiba saatnya untuk 
menuai; sebab tuaian di bumi sudah 
masak." Dan Ia, yang duduk di atas 
awan itu, mengayunkan sabit-Nya ke 
atas bumi, dan bumipun dituailah.”

Ayat

“Curahkanlah Tuhan hujan akhir-Mu, 
agar kami mempunyai keberanian 
untuk mengabarkan Injil Kerajaan-
Mu. Amin.”

Doa



Banyak orang tua zaman milenial ini mempercayakan 

pendidikan anak-anak yang sesungguhnya menjadi 

tanggung jawab mereka ke sekolah, gereja, bahkan asisten 

rumah tangga. Hal ini terjadi karena kesibukan usaha, 

pekerjaan, bahkan pelayanan. Suami istri harus bekerja 

akibatnya anak-anak hanya bertemu orang tua pagi dan 

malam saja. Dapatlah dibayangkan bagaimana keadaan 

keluarga tersebut kalau dihubungkan dengan pengajaran 

atau pendidikan anak.

Pola pengajaran yang benar sebenarnya telah ditulis 

dalam Alkitab yang adalah Allah sendiri yang 

memerintahkannya. Dalam Ulangan 6:4 Allah mengajarkan 

Shema "Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, 

TUHAN itu esa". Bangsa Israel harus memperhatikan 

perintah Allah tentang Shema ini bahkan orangtua Israel 

harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak 

mereka apabila mereka duduk di rumah, sedang dalam 

perjalanan, ketika berbaring, dan ketika bangun.

Pola pengajaran yang benar sesuai dengan firman Allah 

adalah dari rumah, yaitu bahwa orangtua Kristen 

berkewajiban mengajar, mendidik anak-anaknya berulang-

ulang artinya bahwa pengajaran/pendidikan tidak cukup 

sekali tapi orangtua harus berulang-ulang, memperjelas, 

mempertajam, mengasah ajaran/didikan/perintah/aturan. 

Jangan bosan-bosan mengajar, mengarahkan, mendidik, 

menegor anak-anak kita. Anak-anak perlu mendapat 

pengajaran yang benar dari orangtuanya.

PENGAJARAN 
YANG BENAR

Titus 1:10-16

Senin, 15 Juni 2020

Lukas 20:20-26; I Korintus 8; 

Pengkhotbah 11:9-12:14; Hakim-

Hakim 3-4

Ayat Bacaan Setahun

Ulangan 6:7. 
“Haruslah engkau mengajarkannya 
berulang-ulang kepada anak-anakmu 
dan membicarakannya apabila 
engkau duduk di rumahmu, apabila 
engkau sedang dalam perjalanan, 
apabila engkau berbaring dan apabila 
engkau bangun.”

Ayat

“Kami para orangtua memohon 
hikmat-Mu ya Tuhan,  untuk 
memberikan pengajaran yang benar 
kepada anak-anak kami. Di dalam 
nama Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Pikiran manusia sering dibutakan oleh ilah zaman ini. Hal 

ini dapat dilihat dari salah satu contoh, yaitu dalam 

pengharapan yang ada pada setiap orangtua terhadap masa 

depan anak-anaknya. Setiap bayi yang lahir sudah 

diperlengkapi Allah dengan segala sesuatu yang akan 

diperlukan untuk keberhasilan hidupnya di bumi sekarang 

dan di sorga nanti. Tugas orangtua mengasuh dan mendidik 

anak-anak memaksimalkan karunia Allah yang sudah ada di 

dalam diri mereka. Akan tetapi, sayangnya karena 

dibutakan ilah zaman modern, tanpa sadar orangtua secara 

perlahan-lahan menyingkirkan pemberian Tuhan Allah di 

dalam diri anak-anak, dan menggantikannya dengan semua 

hal yang modern dari zaman ini

Keberhasilan hidup seseorang di muka bumi ialah jika ia 

menikmati kebahagiaan yang sudah Tuhan berikan 

kepadanya sejak ia dilahirkan ibunya ke dalam dunia ini, 

terutama yang dapat dinikmati dalam hatinya, demikian juga 

menikmati kelimpahan dalam hidup lahiriahnya.

Betapa menderita hidup manusia tanpa berkat Tuhan. Ia 

akan berusaha dan berusaha, tetapi hasilnya sedikit bahkan 

banyak pula yang jatuh di dalam hutang. Hal ini disebabkan 

oleh rasa hormat yang telah Tuhan berikan kepada setiap 

anak yang lahir telah semakin pudar akibat kebutaan pikiran 

orangtuanya yang telah mendidiknya demikian.

Ulangan 5:16. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti 

yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, 

supaya lanjut umurmu   dan baik keadaanmu di tanah yang 

diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.

Dari ayat ini kita belajar, bahwa keberhasilan hidup 

manusia sesungguhnya hanya tergantung kepada berkat 

Tuhan.

BERHASIL KARENA 
BERKAT TUHAN

Amsal 19: 20-21, 2 Korintus 4:3-4

Selasa, 16 Juni 2020

Lukas 20:27-40; I Korintus 9:1-14; 

Kidung Agung 1:1-2:1; Hakim-

Hakim 5

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 10:22. 
“Berkat Tuhanlah yang menjadikan 
kaya, susah payah tidak akan 
menambahinya.”

Ayat

“Tuhan Yesus,ajar kami sebagai 
orangtua untuk membawa anak-anak 
kami menemukan Pribadi-Mu dan 
kebahagiaan sejati mereka yang 
hanya ada di dalam persekutuan 
dengan Engkau. Amin.”

Doa



Dengan kemajuan media sosial, manusia mulai semakin 

mementingkan diri sendiri. Gadget telah memanjakan 

manusia, sehingga membuat sendi-sendi kehidupan 

keluarga dan sosial menjadi rapuh. Bila seseorang sudah 

memegang handphone, tablet, dan sejenisnya, ia kerap 

menjadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Egoisme 

dan menikmati kesenangan sendiri telah membuat 

seseorang lupa diri, keluarga, dan orang-orang sekitarnya.

Inilah kehidupan akhir zaman seperti Tuhan Yesus 

katakan. Sama seperti zaman Nuh sebelum air bah datang, 

dan seperti zaman Sodom Gomora manusia sarat dengan 

pesta pora.

Siapakah yang sanggup menghentikan perilaku 

hedonisme manusia?  Apakah menunggu sampai Tuhan 

Yesus datang kembali? Apakah Allah membiarkan banyak 

manusia celaka dan binasa total karena perilaku 

hedonismenya.

Ternyata Allah yang begitu mengasihi manusia cepat 

bertindak dan memperingatkan kita dengan keras dan tegas 

agar perilaku hedonisme kita jangan terus berlanjut. Dalam 

kitab Lukas, Tuhan Yesus mengingatkan agar kita menjaga 

diri! Jangan menghabiskan waktu untuk mabuk, atau terlalu 

sibuk dengan hal-hal duniawi, tentu termasuk di dalamnya 

adalah cara penggunaan gadget kita. Jika kita melakukan hal 

yang demikian, kita tidak dapat berpikir benar, lalu saat 

masa kesusahan datang, kita tidak siap. Masa itu akan datang 

tidak terduga.

Kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoalah supaya kita 

dapat bertahan dan selamat melewati semua kesulitan yang 

akan terjadi. Berdoalah supaya kita dapat berdiri di hadapan 

Allah. Ingatlah, bahwa hedonisme telah mencelakakan kita, 

maka sudah sepatutnya kita berubah untuk menjadi sama 

dengan Tuhan Yesus. 

HEDONISME

Lukas 21:34-36

Rabu, 17 Juni 2020

Lukas 20:41-21:4; I Korintus 9:15-

27; Kidung Agung 2:2-17; Hakim-

Hakim 6

Ayat Bacaan Setahun

1 Yohanes 2:17. 
“Dan dunia ini sedang lenyap dengan 
keinginannya, tetapi orang yang 
melakukan kehendak Allah tetap 
hidup selama-lamanya.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 

berubah menjadi seperti Engkau. 

Amin.”

Doa



Penyembahan sejatinya bukanlah hanya tentang lagu, 

musik atau tarian. Penyembahan adalah tentang menjalani 

kehidupan yang memuliakan Tuhan. 

Apa yang membuat Tuhan dipermuliakan?

1. Perbuatan baik (Mat. 5:16). 

Sedih sekali melihat mereka yang menyatakan dirinya 

sebagai penyembah Tuhan, menciptakan dan menyanyikan 

lagu-lagu rohani, melayani pekerjaan Tuhan tetapi berlaku 

jahat kepada keluarga dengan berselingkuh, berlaku kasar, 

mengabaikan dan perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya. 

Hari ini Tuhan mengingatkan, agar kita bertobat dan 

berbalik dari jalan yang jahat kepada terang kebenaran 

Tuhan.  Sekiranya semua keluarga Kristen benar-benar 

menyembah Allah, maka pasti tidak akan ada perceraian 

terjadi di semua pernikahan Kristen. Hal ini tentu akan 

dilihat dunia dan mereka akan memuliakan Bapa di sorga.

2. Menjadi saksi Kristus (2 Kor. 2:14).

Kita adalah representasi Kristus di dunia, maka sebagai 

perwakilan-Nya, kita harus benar dalam mencitrakan Yesus 

lewat kehidupan kita. Sebarkanlah keharuman pengenalan 

akan Kristus di mana-mana, lewat perkataan kesaksian akan 

kasih, kebaikan dan kuasa Kristus yang telah kita alami. Juga 

dengan menjadi terang dengan hidup yang menjadi teladan.

3. Hidup yang berbuah (Yoh. 15:8).

Mari isi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang 

produktif bagi Allah. Tuhan memiliki rencana dan misi yang 

khusus bagi masing-masing kita. Dengar isi hati-Nya dan 

kerjakan apa yang Ia mau untuk kita kerjakan. Menjadi 

berkat dan menjangkau jiwa adalah hal yang Ia mau kita 

kerjakan dan mulailah dari lingkup terdekat dan terpenting, 

yaitu keluarga kita. 

HIDUP YANG 
MEMULIAKAN TUHAN

Matius 5:13-16

Kamis, 18 Juni 2020

Lukas 21:5-19; I Korintus 10:1-10; 

Kidung Agung 3; Hakim-Hakim 7:1-

8:35

Ayat Bacaan Setahun

Matius 5:16. 
“Demikianlah hendaknya terangmu 
bercahaya di depan orang, supaya 
mereka melihat perbuatanmu yang 
baik dan memuliakan Bapamu yang di 
sorga.”

Ayat

“Tuhan Yesus, taruhlah kerinduan-Mu 
di hatiku, kehendak-Mu di pikiranku 
dan percayakanlah pekerjaan-Mu di 
tanganku. Amin.”

Doa



Di sebuah kota ada sebuah rumah makan yang terkenal 

dan amat lezat menunya.  Tidak heran setiap hari banyak 

orang yang antri. Rasa kelezatannya ternyata ada pada sang 

pemilik rumah makan yang meracik masakannya sendiri. 

Suatu saat sang pemilik rumah makan itu meminta tiga 

orang anaknya menggantikannya. Tiga orang anaknya 

belajar semua resep yang diajarkannya. Dari ketiga anaknya 

hanya ada satu yang mahir. Setiap masakan yang diolah 

sangat mirip dengan masakan ayahnya. Kuncinya dia tekun 

belajar, tidak hanya dari perkataan tetapi juga setiap gerak 

ayahnya memasak dipelajarinya. Ia mempraktekkan semua 

yang dia amati dan pelajari.

Tuhan Yesus berkata, “Pikullah kuk yang Kupasang dan 

belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah 

hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.” 

Perkataan ini dinyatakan dalam perbuatan dan tindakan 

setiap waktu oleh Tuhan Yesus saat di dunia. Dia lemah 

lembut, ramah dan rendah hati. Ketika bertemu siapa saja, 

Dia mempraktekkan kasih, kesabaran dan penguasaan diri. 

Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari 

sangat bagus, tetapi tidak hanya itu saja, kita harus 

mempraktekkan setiap hari pengajaran-Nya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi serupa dengan 

Kristus dalam tindakan kita. Menjadi pelaku. 

Mengasihi dengan kasih Kristus dan menciptakan damai 

sejahtera sangat sulit, oleh karena itu kita harus sabar dalam 

setiap masalah yang dihadapi dan menguasai diri atas 

perbuatan tidak adil kepada diri kita, hal itu akan 

mendatangkan ketenangan bagi diri kita sendiri dan orang 

lain. Mari belajar dari Yesus seumur hidup kita dan biarlah 

Roh Kudus memimpin kita untuk mempraktekkannya. 

BELAJAR PADA YESUS

Ulangan 28:1-14

Jumat, 19 Juni 2020

Lukas 21:20-24; I Korintus 10:11-

24; Kidung Agung 4:1-5:1; Hakim-

Hakim 9

Ayat Bacaan Setahun

Matius 11:29. 
“Pikullah kuk yang Kupasang dan 
belajarlah pada-Ku, karena Aku 
lemah lembut dan rendah hati dan 
jiwamu akan mendapat ketenangan.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
belajar dari Engkau yang lemah 
lembut dan rendah hati. Amin.”

Doa



Keselamatan dalam Tuhan Yesus kadangkala dianggap 

sebagai hal yang murah, karena seolah gampang 

mendapatkannya. Namun, sesungguhnya tidaklah 

demikian. Keselamatan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus 

ternyata sesuatu yang harus kita perjuangkan seumur hidup 

melewati berbagai macam hal yang Tuhan Allah izinkan 

untuk menggoncangkan iman percaya kita kepada Kristus.

Goncangan itu wujudnya macam-macam. Ada yang 

digoncang dari segi ekonomi, permasalahan keluarga, 

dikecewakan rohaniawan, rekan sepelayanan atau aktivis 

gereja, didera penyakit yang tak kunjung sembuh, dll. 

Semua peristiwa itu jika tidak disikapi dengan bijaksana 

dalam Kristus Yesus pasti akan menggoncang iman, 

sehingga keteguhan kita dalam Kristus bisa luntur.  

Mengapa Allah harus lakukan semua ini kepada kita? Ibrani 

12:26-28 merupakan jawabannya.

Pandemi COVID 19 yang sedang melanda dunia 

termasuk Indonesia merupakan goncangan yang sedang 

Allah lakukan untuk mengingatkan dan menguji kualitas 

iman kita kepada Kristus. Apakah kita selama ini merasa 

hebat dalam mengiring Tuhan Yesus sehingga merasa 

menjadi umat pilihan yang berbeda dengan orang lain?  

Apakah kualitas iman kita mengakui kedaulatan Allah? 

Apakah kita takut, panik, gentar, atau terus bersandar 

kepada Kristus? Ingat sampai batas waktu tertentu Tuhan 

Allah akan menggoncangkan apa saja yang bisa digoncang di 

bumi ini, seperti ekonomi, politik, kesehatan, pengetahuan, 

dll. agar kita sadar, bahwa di luar kita ada Allah yang 

Mahakuasa. 

Saatnya kita mempersiapkan diri untuk menyadari, 

bahwa kita akan mendapatkan Kerajaan Allah yang tak 

tergoncangkan. 

UJIAN IMAN

Ibrani 12:25-29

Sabtu, 20 Juni 2020

Lukas 21:25-38; I Korintus 10:25-

11:1; Kidung Agung 5:2-6:3; Hakim-

Hakim 10:1-11:28

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 1:3. 
“Sebab kamu tahu, bahwa ujian 
terhadap imanmu itu menghasilkan 
ketekunan.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
merendahkan diri di hadapan-Mu dan 
percaya akan kedaulatan-Mu. Amin.”

Doa



Kita semua pernah mengalami situasi panik dan takut 

karena sesuatu terjadi dalam hidup kita. Misalnya: saat 

jantung kita berdetak tidak normal seperti biasanya di 

tengah malam atau mendengar kabar salah satu keluarga 

yang kita kasihi sakit kanker stadium 4. Hal ini bisa 

menguncang jiwa kita.

Raja Daud pun pernah mengalami hal yang sama saat 

dalam pelarian dari pembunuhan Raja Saul maupun anaknya 

sendiri. Ia harus berpindah-pindah tempat dan 

bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain. Hal ini 

tentu menimbulkan rasa tidak tenang di hati. 

Akan tetapi Raja Daud memiliki rahasia untuk dapat 

tenang menghadapi berbagai situasi yang sulit dalam 

perjalanan hidupnya.  Dari Mazmur 62 kita belajar ada tiga 

hal yang membuat ia tenang meskipun kondisinya tidak 

memungkinkan untuk tenang.

1. Hanya dekat kepada Allah. Relasi yang intim dengan 

Allah menjamin jiwa kita tenang. (Mzm. 62:6-9). Sudahkah 

kita memiliki relasi yang intim dengan Allah? 

2. Percaya, bahwa segala kuasa itu berasal dari Allah 

(Mazmur 62:12). Artinya segala kejadian di alam semesta 

dan kehidupan kita pasti dalam kendali kuasa Allah. Allah 

yang memiliki kuasa tidak mungkin mengijinkan sesuatu 

terjadi di luar kekuatan dan kemampuan kita. 

3. Percaya akan kasih setia Allah yang tidak akan pernah 

meninggalkan kita (Mzm. 62:13). Ya, kasih setia Allah yang 

membuat kita kuat, merasa tidak sendiri dalam menghadapi 

berbagai persoalan hidup. 

Mari kita bangun kedekatan dengan Allah. Jangan terlalu 

berfokus kepada berita kengerian yang bisa datang kapan 

saja.  

TENANG

Mazmur 62:1-13 

Minggu, 21 Juni 2020

Lukas 22:1-13; I Korintus 11:2-16; 

Kidung Agung 6:4-7:5; Hakim-

Hakim 11:29-12:15

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 62:1. 
“Hanya dekat Allah saja aku tenang, 
dari pada-Nyalah keselamatanku.”   

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
merenungkan firman-Mu sehingga 
aku mengenal-Mu secara pribadi. 
Amin.”

Doa



Nasihat Yakobus dalam bacaan Alkitab hari ini berbicara 

tentang sumpah dan doa. Tujuan sumpah dalam proses 

pengadilan baik terdakwa maupun saksi agar mereka 

bersikap jujur mengatakan sebenarnya. Untuk kehidupan 

sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu lagi 

mengucapkan sumpah demi Allah. Kita memang harus 

berkata jujur dan seharusnya mampu membuat orang 

percaya dengan perkataan kita. Bersumpah berarti 

mengklaim atas nama Allah untuk menguatkan pernyataan 

seseorang. Tuhan Yesus menasihatkan dalam Matius 5:34-

37 agar kita berkata ya bila ya, dan tidak bila tidak. 

Doa dinaikkan dalam iman berarti dinaikkan dengan 

keyakinan akan kuasa Allah yang dapat menyembuhkan. 

Kita harus memiliki keyakinan, bahwa doa punya kekuatan 

yang hebat dan besar. Doa bisa menyembuhkan yang sakit 

dan membuat seseorang diselamatkan. Kita diingatkan, 

bahwa doa yang besar kuasanya ini dinaikkan oleh manusia 

biasa yakni Elia.

Jangan pernah menganggap bahwa setiap doa yang kita 

naikkan bagi bangsa, jemaat Tuhan, gereja dan keluarga 

hanyalah kata-kata biasa yang tidak berdampak. Oleh sebab 

itu, ketika bersyafaat, berdoalah dengan sungguh-sungguh 

karena doa di dalam nama Yesus adalah doa yang berkuasa. 

Doa apa pun yang Anda naikkan atas nama Tuhan Yesus 

adalah doa yang pasti mendapatkan jawaban. 

Setiap persoalan atau masalah di bumi ini memiliki nama, 

contohnya penyakit. Saat kita berdoa atas satu nama yang 

berkuasa di atas segala nama yakni kepada nama Yesus 

Kristus, maka setiap nama di bumi ini akan tunduk dan 

bertelut kepada nama Yesus Kristus (Filipi 2:9-10).

Oleh sebab itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh dan 

penuh kepercayaan di dalam nama Yesus. Anda pasti 

mengalami pertolongan dan kelepasan atas setiap 

persoalan dan atasnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. 

SUMPAH DAN DOA

Yakobus 5:12-18

Senin, 22 Juni 2020

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

Amsal 19; Ulangan 26

Ayat Bacaan Setahun

Yeremia 29:7. 
“Usahakanlah kesejahteraan kota ke 
mana kamu Aku buang, dan 
berdoalah untuk kota itu kepada 
TUHAN, sebab kesejahteraannya 
adalah kesejahteraanmu.”

Ayat

“Di dalam nama Tuhan Yesus, kami 
berdoa bagi kesejahteraan bangsa, 
kota dan keluarga kami. Amin.”

Doa



Orang-orang yang memilih bagian yang terbaik bukan 

saja akan menerima apa yang mereka pilih, tetapi juga akan 

mendapat pujian atas pilihan mereka itu pada akhir zaman 

kelak. Kita ingat ketika Maria duduk untuk mendengar 

ketika Yesus hadir di rumahnya, menunjukkan adanya 

perhatian yang penuh. Pikirannya tenang terpusat dan ia 

berketetapan untuk menyimak dengan baik, bukan 

mendengarkan dengan sambil lalu. Dengan duduk dekat 

kaki Kristus sambil mendengarkan perkataan-Nya, Maria 

menunjukkan kesediaan untuk menerima dan juga 

kepatuhan serta penyerahan diri sepenuhnya kepada 

bimbingan perkataan-Nya. Kita harus duduk dekat kaki 

Kristus. Karena, bila sekarang kita duduk dekat kaki-Nya, 

tidak lama lagi kita akan duduk bersama-Nya di takhta-Nya.

Kr i s tu s  s anga t  mengharga i  Mar i a  ka rena  

kebijaksanaannya itu: Ia telah memilih bagian yang terbaik, 

sebab ia memilih untuk berada bersama Kristus, untuk 

mengambil bagian bersama-Nya. Ia telah memilih urusan 

yang lebih baik, kebahagiaan yang lebih baik, dan cara yang 

lebih baik untuk menghormati serta menyenangkan hati 

Kristus, dengan menerima perkataan-Nya ke dalam 

hatinya. Bagian bersama Kristus adalah bagian yang terbaik 

yang tidak akan diambil dari orang-orang yang memiliki-

Nya, bagian bagi jiwa dan kekekalan, bagian yang diberikan 

Kristus kepada orang-orang yang paling dikasihi-Nya.

Tidak ada apa pun yang dapat memisahkan kita dari 

kasih Kristus dan bagian kita di dalam kasih itu. Dalam setiap 

hal khusus, kita harus memilih mana yang mempunyai 

kecenderungan rohani, dengan memandang bahwa yang 

terbaik adalah apa yang terbaik bagi keluarga kita. Sudah 

menjadi kewajiban bagi setiap kita untuk memilih bagian 

yang terbaik ini, memilih anugerah Allah untuk kebahagiaan 

kita, dan memilih untuk mengikuti Kristus sebagai urusan 

kita, supaya keluarga kita memperoleh kebahagiaan.

KEHADIRAN TUHAN 

Amsal 3:11-16

Selasa, 23 Juni 2020

Lukas 22:39-53; I Korintus 12:1-11; 

Kidung Agung 8:5-14; Hakim-Hakim 

15-16

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 3:16. 
“Umur panjang ada di tangan 
kanannya, di tangan kirinya kekayaan 
dan kehormatan.”

Ayat

“Tuhan ajarkan kami untuk memilih 
yang terbaik bagi keluargaku yaitu 
kehadiran-Mu. Amin.”

Doa



Bacaan firman Tuhan hari ini merupakan sebuah pujian, 

pengakuan yang jujur dari Sang Pemazmur tentang pribadi 

Allah yang sungguh meneguhkan iman kita. Pemazmur 

mengakui hanya Allah satu-satunya andalan orang beriman 

ketika menghadapi kesesakan hidup, penderitaan hidup 

yang sedang menekan jiwanya. Pemazmur juga berkata 

Allah itu tempat berlindung dan kekuatan, ketika keadaan di 

sekitar sedang mengancam hidup kita sedemikian rupa. 

Allah itu pengendali alam semesta.  

Keyakinan pemazmur adalah ia tidak takut terhadap 

marabahaya apa pun yang ada di sekelilingnya. Dasar 

keyakinannya adalah karena Allah yang maha kuasa itu 

berdiam bersama kita. Campur tangan Allah dalam 

menolong saat kesesakan, sudah terbukti nyata kita alami. 

Oleh sebab itu, pemazmur mengajak kita untuk memuji, 

mengagungkan dan memuliakan Allah hari lepas hari karena 

pribadi-Nya. Pekerjaan Allah sungguh tiada tertandingi oleh 

apa pun. Dia memberi kekuatan dan perlindungan ketika 

kita menghadapi hari-hari yang sulit.

Kesesakan apa pun yang kita hadapi, seperti bencana, 

penyakit, krisis ekonomi, tidak ada satupun yang sanggup 

memberi kekuatan selain daripada Allah. Jika Allah tinggal 

dalam kita maka kita menjadi kuat karena kekuatan kuasa-

Nya. 

Mari hadapi setiap kesesakan hidup dengan 

mengandalkan kekuatan kuasa Allah. Percayalah Allah akan 

memberi kita kekuatan untuk menghadapi kesesakan 

hidup. Marilah terus memuji dan memuliakan Tuhan.

KEKUATAN KITA

Mazmur 46:1-12 

Rabu, 24 Juni 2020

Lukas 22:54-71; I Korintus 12:12-

31; Yesaya 1:1-20; Hakim-Hakim 17

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 46:1. 
“Untuk pemimpin biduan. Dari bani 
Korah. Dengan lagu: Alamot. 
Nyanyian. Allah itu bagi kita tempat 
perlindungan dan kekuatan, sebagai 
penolong dalam kesesakan sangat 
terbukti.”

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
memuji dan memuliakan karena aku 
percaya pada pribadi-Mu yang penuh 
kasih. Amin.”

Doa

Ayat



Umumnya, orang-orang sering mengaitkan hal-hal 

yang buruk/bencana/penderitaan orang lain dengan dosa 

orang tersebut. Seolah mereka lebih berdosa daripada 

kita yang tidak mengalaminya. Padahal jelas belum tentu. 

Banyak juga orang Kristen yang menyangka, bahwa hal 

buruk tidak akan dapat menimpa orang baik. Itu pun 

salah besar. Alkitab mencatat banyak kesengsaraan yang 

juga dialami oleh mereka yang sungguh-sungguh 

mengasihi Tuhan. Bedanya, ada jaminan kemenangan 

untuk setiap hal yang Ia ijinkan terjadi di dalam hidup kita. 

Ada pengharapan akan pertolongan Tuhan dan bahwa Ia 

dapat membalikkan semua yang terjadi untuk kebaikan 

kita dan kemuliaan nama-Nya.

Dari jawaban Tuhan Yesus kita tahu, bahwa setiap 

manusia pada dasarnya berdosa dan pasti akan 

mengalami kematian. Jika tidak bertobat, maka kita akan 

binasa. Yang penting bukan bagaimana cara kita 

meninggal dunia tetapi bagaimana kita mengisi 

kehidupan kita. 

Sudahkah kita mempersiapkan hari kepergian kita 

dengan menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan 

utama dalam hidup kita? Tanyakan pada diri kita hari ini. 

Jika saat ini kita dipanggil Tuhan, apa yang hendak kita 

wariskan kepada keturunan kita? Nama baik atau rasa 

malu? Hutang atau warisan? Kenangan manis atau 

trauma? Siapkah kita mempertanggungjawabkan hidup 

kita di hadapan tahta pengadilan Allah?

Tidak ada yang bisa mengatakan dirinya baik sehingga 

tidak memerlukan pertobatan. Semua manusia harus 

bertobat agar mengalami keselamatan yaitu kehidupan 

yang kekal bersama Allah di sorga. Mari pandang hidup 

dalam kacamata kekekalan. Dengan demikian, cara kita 

hidup pasti berbeda. 

SIAPKAH? 
SUDAHKAH?

Lukas 13:1-5

Kamis, 25 Juni 2020

Lukas 23:1-25; I Korintus 13:1-7; 

Yesaya 1:21-2:5; Hakim-Hakim 18

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 13:2-3. 
“ Ye s u s  m e n j a w a b  m e r e k a :  
"Sangkamu orang-orang Galilea ini 
lebih besar dosanya dari pada dosa 
semua orang Galilea yang lain, karena 
mereka mengalami nasib itu? Tidak! 
kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau 
kamu tidak bertobat, kamu semua 
akan binasa atas cara demikian.”

Ayat

“Tuhan Yesus, ampuni kami yang 
hidup jauh dari kehendak-Mu. Kami 
mau bertobat, berbalik dari jalan 
kami yang jahat dan kembali kepada 
terang firman-Mu. Amin.”

Doa



Bertobat atau repent berasal dari bahasa Yunani metanoó 

atau metanoia yang berarti perubahan pikiran. Sangatlah 

jelas, kalau pola berpikir seseorang berubah, maka 

perbuatannya dan seluruh gaya hidupnya pun akan juga 

berubah. Perubahan pikiran seperti apa yang dimaksud di 

sini? Sederhananya adalah perubahan dari cara berpikir 

manusia lama yang dikuasai dosa kepada cara berpikir yang 

sesuai dengan pikiran Kristus yang telah tertulis di Alkitab.

Ada 2 grammar dalam konteks asli bahasa Yunani yang 

Tuhan Yesus pakai di Lukas 13:1-5 tentang pertobatan: Ayat 

5 menggunakan grammar once and for all atau pertobatan 

sekali dan berlaku untuk selamanya. Yang kedua di ayat 3 

menggunakan grammar continuing atau pertobatan yang 

berlangsung terus menerus. Ini berarti, bahwa pertobatan 

tidak hanya berhenti di momen kita lahir baru, tetapi harus 

kita kerjakan secara terus menerus, hari demi hari.

Pertobatan sejati adalah ketika kita percaya, bahwa 

Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat dan membuktikan 

iman kita dengan menjadikan Yesus sebagai penguasa 

tunggal hidup kita. Hidup kita bukan lagi tentang kita, tetapi 

tentang Yesus. Sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. 

Yakobus 2:19-26 menjelaskan, bahwa Abraham dan Rahab 

dibenarkan karena iman yang ditunjukkan lewat perbuatan 

mereka.

Untuk hidup dalam pertobatan, maka Anda dan saya 

harus selalu memperbaharui pola pikir kita dengan 

memasukkan kebenaran firman Tuhan ke dalam pikiran 

kita. Jika Roh Kudus mengingatkan kita akan sesuatu hal 

yang harus kita tinggalkan, jadilah anak-anak Tuhan yang 

penurut, agar hidup kita terus diubahkan semakin hari 

semakin seperti Kristus.

Suami, istri, dan anak-anak yang hidup dalam pertobatan 

pasti menghasilkan keluarga bahagia. Keluarga yang tidak 

hanya diberkati tetapi memberkati banyak orang. 

BERTOBAT

Yakobus 2:19-26

Jumat, 26 Juni 2020

Lukas 23:26-43; I Korintus 13:8-13; 

Yesaya 2:6-22; Hakim-Hakim 19

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 2:26. 
“Sebab seperti tubuh tanpa roh 
adalah mati, demikian jugalah iman 
tanpa perbuatan-perbuatan adalah 
mati.”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau senantiasa 
hidup dalam pertobatan. Amin.”

Doa



Buah yang baik adalah bukti dari sebuah pohon yang 

baik, maka seseorang yang mengaku sebagai pengikut Yesus 

mestinya memiliki hidup yang berbeda dengan mereka 

yang tidak. Bagaimana orang bisa melihat perbedaannya? 

Dari perubahan hidupnya. Caranya dengan menanggalkan 

kehidupan lama yang berakar dosa dan berpusat kepada diri 

sendiri dan mengenakan kehidupan baru yang berpusat 

pada Kristus yang adalah Tuhan/Penguasa Tunggal yang pasti 

berakar dalam kasih. 

Kalau kita menyadari, bahwa Yesus bukan hanya 

Juruselamat tetapi juga Tuhan, dan satu hari kelak kita harus 

mempertanggungjawabkan kehidupan kita kepada Tuhan, 

maka kesadaran itu akan mempengaruhi cara hidup, gaya 

hidup, tingkah laku, perkataan, dan pikiran kita. Contohnya 

cara Maria menyembah Yesus berubah setelah menyadari, 

bahwa Yesus adalah Mesias dan Tuhan (bandingkan Yoh. 

11:32-33 dengan Yoh. 12:3)

Seorang penyembah akan menjadi seperti yang ia 

sembah. Siapa yang Anda sembah hari ini? Mari menjadi 

penyembah Kristus yang sejati dengan cara:

1. Terus menerus hidup dalam persekutuan dengan 

Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan, ibadah, pujian dan 

penyembahan. Apa yang kita isi di dalam pikiran itu yang 

akan memancar keluar.

2. Berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan. Bagian 

kita hanyalah mau dan Roh Kudus yang akan memampukan. 

Saat sulit, Bapa yang baik pasti tidak akan meninggalkan. 

Ingatlah, bahwa ada berkat di setiap ketaatan.

3. Hidup bagi Kristus. Hidup bukan tentang kita lagi, 

tetapi Kristus dan Ia mau kita berbuah dan menjadi berkat 

bagi sesama.

PENYEMBAH 
KRISTUS

Kolose 3:5-17

Sabtu, 27 Juni 2020

Lukas 23:44-56a; I Korintus 14:1-9; 

Yesaya 3; Hakim-Hakim 20

Ayat Bacaan Setahun

Kolose 3:9b-10. 
“…karena kamu telah menanggalkan 
manusia lama serta kelakuannya, dan 
telah mengenakan manusia baru yang 
terus-menerus diperbaharui untuk 
memperoleh pengetahuan yang benar 
menurut gambar Khaliknya;”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau menjadi 
penyembah-Mu yang sejati dengan 
menjadikan Engkau sebagai yang 
utama dan terutama dalam hidup 
kami. Amin.”

Doa



Pada zaman Daniel, bangsa Israel dibuang ke Babel. Kota 

Yerusalem porak poranda, Bait Allah yang jadi pusat ibadah 

mereka hancur, hidup mereka menderita. Kondisi buruk 

seperti ini membuat mereka menjadi ejekkan bangsa lain 

yang sebelumnya takut kepada mereka, karena mereka 

memiliki Allah yang perkasa. Mereka patut malu di hadapan 

Allah karena telah berubah tidak setia kepada Allah. 

Daniel merendahkan diri dengan berpuasa, 

mengenakan kain kabung dan abu, mengaku dosa-dosa 

dirinya, keluarganya, bangsanya, di hadapan Allah. Daniel 

percaya, bahwa kesukaran hidup bisa berlalu kalau mereka 

bertobat dan kembali kepada Allah. 

Saat ini, seperti Daniel mari kita menyadari bahwa:

Ÿ Kita berdosa, karena tidak fokus kepada Amanat 

Agung dan pemuridan yang menjadi tujuan utama 

Gereja ada di dunia. 

Ÿ Pekerjaan misi mulai dilupakan. Kita berebut domba 

tanpa harus menginjil.

Ÿ Fokus kita kepada berkat dan lupa hidup melekat di 

hati Allah.

Ÿ Kita melupakan kepedulian kita terhadap nasib orang 

yang hidup berkekurangan.

Ÿ Kita lebih memperalat Allah untuk memuaskan 

keinginan dan memenuhi kebutuhan kita.

Kesukaran ini untuk memurnikan iman orang Kristen 

supaya kembali kepada rancangan Allah. Teguran Allah 

sangat keras kepada kita untuk cepat kembali kepada 

kehendak Allah.

Kesukaran bisa segera berlalu, hanya tergantung kepada 

belas kasihan Allah kepada kita. Sadari dan bertobatlah, 

bahwa kita semua bersalah di hadapan Allah. Rendahkan 

diri, berdoa memohon belas kasihan Allah, supaya kesulitan 

yang menggoncang segala sendi kehidupan kita segera 

berakhir.

BELAS KASIHAN 

Daniel 9:1-19 

Minggu, 28 Juni 2020

Lukas 23:56b-24:12; I Korintus 

14:10-19; Yesaya 4:1-5:7; Hakim-

Hakim 21

Ayat Bacaan Setahun

Daniel 9:19. 
“Ya Tuhan, dengarlah! Ya, Tuhan, 
ampunilah! Ya Tuhan, perhatikanlah 
dan bertindaklah dengan tidak 
bertangguh, oleh karena Engkau 
sendiri, Allahku, sebab kota-Mu dan 
umat-Mu disebut dengan nama-Mu!”

“Bapa di dalam nama Yesus, bawa aku 
kembali pada tujuan-Mu. Amin.”

Doa

Ayat



Kehidupan dan pola pikir manusia di dunia dibatasi ruang 

dan waktu sesuai dengan hukum alam. Segala sesuatu yang 

di luar batas pikiran manusia seringkali tidak pernah 

terpikirkan sama sekali.

Bila kita berpikir tidak perlu untuk memikirkan segala 

yang di luar batas pikiran kita, maka kita sebagai orang 

Kristen melakukan kesalahan yang besar dan pasti akan 

menyesal di kemudian hari.

Kitab Kolose 3 membuka cakrawala berpikir kita untuk 

mampu menembus batas ke sorga. Hal ini hanya 

dimungkinkan karena kita mempercayai kematian dan 

kebangkitan Kristus. Ada dua kata kunci dalam ayat ini yaitu 

"carilah dan pikirkanlah". 

Mungkinkah kita mencari dan memikirkan perkara yang 

kekal padahal kita belum pernah melihat dan 

mengalaminya? Mengapa kita harus susah mencari dan 

berpikir tentang perkara di atas padahal masih banyak 

persoalan di dunia yang belum kita selesaikan? Alasannya 

karena kebangkitan dan kenaikan Kristus ke sorga telah 

membawa hidup orang beriman untuk memikirkan dan 

mencari perkara yang di atas, yang bernilai kekekalan. Ini 

merupakan suatu perubahan pola pikir dan pola hidup yang 

sangat radikal di mana belum tentu semua orang mau 

menjalaninya. Oleh sebab itu, ada suatu ketentuan agar 

pencarian dan berpikir kita sampai kepada hal-hal di atas 

yaitu kekekalan. Syaratnya yaitu mematikan dan 

membuang segala hal yang berbau duniawi. Semua yang 

kelihatan nikmat saat ini tetapi tidak punya nilai abadi. 

Siapkah kita memasuki pola pikir yang baru bersama 

Kristus? Ingat Kolose 3:3-4. Inilah posisi hidup kita saat ini 

dan di kekekalan bersama Kristus. 

MENEMBUS BATAS 

Kolose 3:1-17

Senin, 29 Juni 2020

Lukas 24:13-35; I Korintus 14:20-

25; Yesaya 5:8-30; Rut 1-2

Ayat Bacaan Setahun

Kolose 3:17. 
“Dan segala sesuatu yang kamu 
lakukan dengan perkataan atau 
perbuatan, lakukanlah semuanya itu 
dalam nama Tuhan Yesus, sambil 
mengucap syukur oleh Dia kepada 
Allah, Bapa kita.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, tolong 
aku bisa melakukan perkara yang 
bernilai kekal. Amin.”

Doa



Petrus dihadapkan pada satu pilihan yaitu menjadi murid 

Yesus sejati dan tidak akan kembali kepada pekerjaan 

sebagai nelayan yang menjanjikan masa depan atau 

mengasihi Tuhan Yesus dengan memberi dirinya terikat 

dalam pelayanan pemberitaan Injil dan penggembalaan. 

Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus tiga kali. Setelah 

Petrus beres dengan dirinya sendiri, barulah Tuhan Yesus 

memberi tugas untuk menggembalakan domba-domba-

Nya.  

Inilah rahasia dari pertemuan terakhir Tuhan Yesus 

dengan Petrus.

1. Kasih kita kepada Tuhan Yesus harus lebih utama 

daripada apa yang kita miliki di dunia ini. 

2. Kasih kepada Tuhan Yesus membutuhkan harga yang 

mahal dalam hidup kita, bahkan nyawa kita sendiri menjadi 

taruhannya. 

3. Kasih kepada Tuhan Yesus membuat kita rela dengan 

bersedia menggembalakan domba milik Kristus.

Jika tiga hal ini ada dalam diri kita, maka kita layak disebut 

murid Yesus sejati dan kepada kita pasti dipercayakan 

pekerjaan penggembalaan yang lebih daripada yang lainnya. 

Siapkah kita menerima tantangan Tuhan Yesus sama seperti 

Petrus? Siapkah kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segala 

hal yang kita banggakan saat ini?

Setiap domba-domba Allah perlu digembalakan karena 

mereka harus bertumbuh dalam iman. Mereka perlu dijaga 

agar tidak disesatkan oleh nabi palsu yang pasti 

bermunculan di akhir zaman. Mereka perlu digembalakan 

karena menghadapi bahaya kesulitan hidup di akhir zaman.

Peran gembala sangatlah penting untuk mengarahkan 

domba fokus kepada tujuan yang dikehendaki Allah.

RAHASIA PETRUS & 
TUHAN YESUS

Yohanes 21:15-19

Selasa, 30 Juni 2020

Lukas 24:36-53; I Korintus 14:26-

40; Yesaya 6; Rut 3-4

Ayat Bacaan Setahun

1 Petrus 2:9. 
“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, 
imamat yang rajani, bangsa yang 
kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 
supaya  kamu member i takan  
perbuatan-perbuatan yang besar dari 
Dia, yang telah memanggil kamu 
keluar dari kegelapan kepada terang-
Nya yang ajaib:”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
mengasihi  Engkau lebih dari  
segalanya dan dipercaya oleh Engkau. 
Amin.”

Doa
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CARA MENGGUNAKAN 
BUKU RENUNGAN

1. Berdoalah agar Tuhan Yesus 
menuntun Adik-adik.

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

rman Tuhan dalam hidup Adik-
adik.

MISI
1. Mempersiapkan generasi anak yang 

takut akan Tuhan.
2. Memperlengkapi anak-anak agar 

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

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

penyembah yang benar.
5.  Mempersiapkan generasi anak 

untuk melayani Tuhan.

VISI
Mempersiapkan generasi anak-anak 
terang yang serupa dengan Kristus

(Mazmur 127:4).

Vicky Christian
Endah Andriani



Adik-adik, mungkin kamu pernah 
kesal dengan Ayah? Ibu? Kakak? Adik? 
Atau dengan anggota keluarga yang lain?

Pernahkah kamu bertanya-tanya, 
“Kenapa ya aku tidak dilahirkan di 
keluarga yang seperti yang aku inginkan?” 
Orang tua yang seperti ini, kakak atau 
adik yang seperti itu, keluarga yang kaya, 
keluarga yang selalu ada, keluarga yang 
harmonis, dan sebagainya.

Adik-adik, Tuhan Yesus menetapkan 
kamu untuk menjadi anak dari ayah dan 
ibumu dan menjadi anggota keluargamu 
saat ini. Itu bukan sebuah kebetulan loh! 
Firman Tuhan mengatakan Tuhanlah yang 
membentuk dan menenun kamu di 
kandungan ibumu. Tuhan Yesus sudah 
tahu nama kamu dan sudah 
merencanakan hal-hal luar biasa dalam 
hidupmu termasuk keluargamu.

Jadi, kalau kamu sekarang dilahirkan 
menjadi anak dari ayah dan ibumu dan 

menjadi anggota keluargamu 
sekarang, Tuhan Yesus pasti punya 
rencana. Tuhan Yesus mau kamu 
dibentuk oleh orang tua dan 
keluargamu menjadi anak yang 

hebat sesuai dengan 
rencana Tuhan dan Tuhan 
Yesus mau agar kamu 
menjadi berkat bagi 
orang tua dan 
keluargamu.

Sebab Engkaulah yang membentuk 
buah pinggangku, menenun aku dalam 

kandungan ibuku.
Mazmur 139:13

Senin, 1 Juni 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk Ayah, 
Ibu, Kakak, Adik, dan semua anggota 

keluargaku. Aku percaya, Tuhan Yesus 
mengizinkan aku lahir di keluarga ini untuk 

sebuah tujuan yang hebat. Amin.

TTOT :

KeluargakuKeluargaku



“Dede, ayo gosok gigimu sebelum 
tidur,” kata Ayah. “Ah, Dede udah 
ngantuk Yah, besok pagi aja ya gosok 
giginya,” jawab Dede.

“Ayo jangan malas dong, coba taat 
sama Ayah. Setiap kali Ayah minta Dede 
gosok gigi pasti aja ada alasannya, ya 
ngantuk lah, ya lupa lah, ya kagok masih 
nonton lah. Selalu ada alasan buat gak 
gosok gigi. Harus berapa kali Ayah 
mengingatkan, Dede harus rajin gosok 
gigi supaya giginya gak berlubang dan 
bagus sampai Dede dewasa nanti,” kata 
Ayah.

Nah, adakah Adik-adik di rumah 
yang seperti Dede? Selalu membuat 
alasan saat diminta gosok gigi oleh Ayah 
dan Ibu. Mulai hari ini Adik-adik harus 
belajar lebih taat dan dengar-dengaran 
sama nasihat orang tua ya.

Bapak Paulus, penulis kitab Efesus, 
menasihati agar anak-anak menaati 
orang tuanya. Taat adalah melakukan 
dengan sepenuh hati meskipun 
terkadang tidak menyenangkan. Taat 
kepada orang tua menandakan kita 
menghormati, menghargai, dan 
mengasihi orang tua. Mungkin kita tidak 
mengerti alasan dari apa yang 
diperintahkan orangtua kita, tapi kita 
harus tetap taat. Firman Tuhan jelas 
berkata bahwa sebagai anak, kita harus 
taat kepada orangtua. Apalagi ada janji 
berkat yang Tuhan berikan kalau kita 
taat yaitu kita akan bahagia dan 
berumur panjang. Luar biasa bukan? 
Yuk kita belajar lebih taat pada      
orang tua.

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

Efesus 6:1

Selasa, 2 Juni 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau jadi anak yang taat. 

Bantu aku Tuhan. Amin.

TTOT :

GosokGosokGosok

GigiGigiGigi



Sudah 2 hari ini Rani selalu mengeluh. 
Dia mengeluh kepada Febi, teman 
sekolahnya, , “Feb, aku sebal deh. Ibuku 
cerewet. Setiap hari selalu membangunkanku 
dengan suara keras. Lalu menyuruhku 
membereskan tempat tidur. Pulang sekolah 
pun begitu, Ibuku langsung menyuruhku 
mandi, ganti baju, baju kotor ditaruh di 
tempat cuci, bla bla bla bla bla. Ih sebal.

“Ra, sudah, kamu jangan mengeluh lagi 
deh. Ibumu begitu karena ingin kamu disiplin. 
Melakukan hal yang baik. Coba kamu 
bayangkan kalau Ibumu tidak ada. Tidak ada 
yang membangunkanmu, kamu bisa 
sembarangan menaruh barang-barangmu, 
kamu lupa mandi, kamarmu kotor,” kata Febi. 
“Iya juga ya. Ibuku begitu karena sayang 
padaku,” ujar Rani tersadar.Rani berkata 
bahwa ibunya terlalu cerewet, setiap pagi 
Rani selalu dibangunkan ibunya dengan suara 
keras, dan ibunya selalu menyuruh Rani 
untuk langsung membereskan tempat 
tidurnya, begitu juga jika Rani pulang dari 
sekolah, ibunya selalu berkata segera 
membersihkan diri, pakaian yang kotor taruh 
ditempatnya. Terkadang Rani kesal dengan 
ucapan ibunya yang meminta Rani untuk 
melakukan ini dan itu.

Di Alkitab, bangsa Israel dididik oleh 
Tuhan dengan berputar-putar di padang 
gurun selama 40 tahun, karena sering kali 
mereka menolak perintah Tuhan. Tuhan ingin 
bangsa Israel mengerti kasih Tuhan dan 
menghormati Tuhan sebelum masuk ke tanah 
perjanjian.

Adik-adik, setiap hal yang diminta oleh 
orang tua untuk kita lakukan pasti ada 
tujuannya. Itu semua adalah didikan yang 
diberikan oleh orang tua kita. Contohnya 
saat kita diminta untuk merapihkan tempat 
tidur dan menggosok gigi, tujuannya agar 
kita disiplin, bersih, dan rapi. Jadi jangan 
mengeluh dan menolak didikan yang diberikan 
oleh orang tua kita ya.

Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia 
diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi 
dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah 

kebenaran yang memberikan damai kepada 
mereka yang dilatih olehnya

Ibrani 12:11

Rabu, 3 Juni 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk didikan-Mu 

dan orang tuaku. Ajar aku untuk tidak 
mengeluh dan taat. Amin. 

TTOT :

DididikDididik



Sore itu, Sion berkata kepada Missi 
“Kak aku mau cerita, tapi ini rahasia ya. 
Kakak tidak boleh cerita hal ini kepada 
Ayah dan Ibu.”

“Cerita apa sih sampai rahasia 
segala?” tanya Missi. ”Begini Kak, uang 
untuk bayar iuran sekolah yang tadi pagi 
Ayah berikan hilang,” kata Sion panik. 
“Wah kalau itu kamu harus kasih tahu 
Ayah dan Ibu. Itu penting sekali,” kata 
Missi. “Tapi Sion takut dimarahi Kak...” 
sahut Sion. “Kalau kamu tidak bilang, 
cepat atau lambat Ayah dan Ibu akan 
tetap tahu. Iuran sekolahmu tidak akan 
dibayar,” jelas Missi.

Akhirnya saat makan malam Sion 
memberanikan diri, ”Ayah, Ibu, maaf ya, 
uang iuran sekolah yang tadi pagi Ayah 
kasih hilang. Sion sudah cari di dalam tas 
tapi tidak ada.” Ayah pun menatap Sion 
dan berkata, ”Hmmm... terima kasih 
Sion sudah berani jujur. Ayah menunggu 
ini sejak tadi, uang iuran itu tidak hilang, 
tapi Sion lalai dan meletakkan uang itu di 
meja makan tadi pagi. Sion tidak 
masukkan ke dalam tas.” Akhirnya Sion 
pun menarik napas lega karena uang 
tersebut tidak hilang.

Adik-adik, berkata jujur sangat 
penting, terlebih kepada orang tua kita. 
Saat kita jujur, Tuhan pasti akan 
memberikan jalan keluar untuk kita.

Jiwaku bersukaria, kalau bibirmu 
mengatakan yang jujur.

Amsal 23:16

Kamis, 4 Juni 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku menjadi anak yang 
jujur, meskipun ada risiko yang harus aku 
hadapi. Aku percaya Engkau memberikan 

kepadaku jalan keluar. Amin.

TTOT :

Jujur Yuk…Jujur Yuk…



Jumat, 5 Juni 2020

TTOT :

Memang hitam aku, tetapi cantik, hai puteri-
puteri Yerusalem.

Kidung Agung 1:5a

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk tubuh yang 
Tuhan berikan bagiku. Aku mau bersyukur 

dengan menjaga dan menghargai semua yang 
Tuhan berikan. Amin.

Novi dan Nova adalah kakak beradik. 
Mereka berdua sama-sama cantik, tetapi 
karena mereka tinggal di daerah pesisir 
pantai maka wajar saja kalau kulit mereka 
menjadi agak gelap. Setiap hari Novi dan 
Nova selalu meributkan siapa yang lebih 
putih di antara mereka berdua. Mereka 
bersaing untuk membuat kulit mereka 
tampak putih dengan banyak cara dan 
mereka menjadi sering bertengkar. Hal ini 
membuat orangtua mereka menjadi sedih.

Adik-adik, ada seorang Sulamit, 
Sulamit adalah sebutan untuk gadis yang 
berasal dari daerah Sunem. Gadis ini adalah 
kekasih raja Salomo yang berasal dari 
kalangan biasa. Dia seorang pekerja keras, 
kulitnya gelap, bukan karena ia lahir dari 
orang tua yang berkulit gelap tetapi karena 
ia banyak terkena sinar matahari di 
perkebunan anggur tempat ia bekerja. 
Tetapi ia percaya diri, ia berkata bahwa 
meskipun hitam dia tetap cantik, dan raja 
Salomo sangat mengasihi dia.

Adik-adik, nilai kita tidak ditentukan 
dari penampilan dan warna kulit kita. Tuhan 
melihat kecantikan hati kita. Tuhan 
mengasihi kita apa adanya. Oleh karena itu 
kita harus belajar untuk bisa mengasihi diri 
kita apa adanya, bagaimanapun keadaan 

kita. Kita harus belajar untuk bisa 
selalu mengucap syukur. Jangan 

seperti Novi dan Nova yah. Tidak 
boleh bertengkar dengan kakak 
atau adik hanya karena hal 

sepele. Belajar menghargai apa 
yang sudah Tuhan berikan buat kita.



Sabtu, 6 Juni 2020

TTOT :

Oxana Malaya adalah seorang anak 
perempuan yang ditemukan tinggal bersama 
anjing di sebuah kandang anjing tahun 1991 
di Ukraina. Saat berumur 3 tahun ia 
ditinggalkan oleh orang tuanya yang tidak 
bertanggung jawab. Oxana kecil mencari 
kehangatan di dalam kandang anjing dan 
tinggal di sana selama hampir 6 tahun. Saat 
ditemukan Oxana berusia 8 tahun. Karena 
tidak pernah berinteraksi dengan manusia, 
Oxana berperilaku dan berbicara seperti 
seekor anjing. Dia tidak bisa berbicara, 
hanya bisa menggonggong, berlari sambil 
merangkak. Oxana harus diterapi dan diajar 
dasar berbicara dan bersosialisasi supaya 
dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik.

Oxana tumbuh mirip dengan karakter 
hewan yang merawatnya, yang selalu ada di 
dekatnya. Kasihan sekali ya? Adik-adik, 
dengan siapa kita tinggal dan dibesarkan 
akan sangat mempengaruhi hidup kita 
sekarang. Ada pepatah mengatakan, “Like 
father like son” yang artinya, orang tua dan 
anak biasanya mirip atau serupa, baik 
wajah maupun sifatnya.

Kita adalah anak-anak Allah. Kita 
diciptakan untuk hidup serupa dengan 
gambar-Nya. Jadi sudah sewajarnya kalau 
karakter kita serupa dengan Allah. Kalau 
Allah murah hati, kita sebagai anak juga 
harus murah hati. Mari kita belajar untuk 
meneladani Allah supaya hidup Adik-adik 
membawa dampak positif dan mencerminkan 
karakter Allah.

Semua orang yang dipimpin Roh Allah, 
adalah Anak Allah. 

Roma 8:14

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah 
menjadikanku anak-Mu. Ajar aku, Tuhan, agar 
aku mempunyai karakter dan hati-Mu supaya 

nyata bahwa Engkaulah Bapaku. Amin.



Minggu, 7 Juni 2020

TTOT :

“Horee... lockdown diperpanjang lagi!” 
teriak Darel sambil melompat-lompat 
kegirangan. “Kok kamu senang sih?” kata 
Rima, kakak Darel. “Kakak malah ingin 
semua ini cepat berakhir,” kata Rima lagi.

Ayah tersenyum-senyum melihat 
tingkah laku kedua anaknya yang sedang 
berbeda pendapat. Lalu memanggil 
keduanya.

“Kenapa Kakak sedih kalau lockdown ini 
diperpanjang?” tanya Ayah kepada Rima. 
“Aku ingin segera ketemu dengan teman-
teman Yah. Ingin berlatih balet lagi, ingin 
Sekolah Minggu bersama lagi di Gereja,” 
jawab Rima.

“Kalau Darel kenapa senang lockdown-
nya diperpanjang?” tanya Ayah. “Aku 
senang karena Ayah lebih sering tinggal di 
rumah, kita lebih sering berdoa bersama, 
walau kita ibadah online, tapi Darel tetap 
senang Yah, karena keluarga kita lebih 
sering berkumpul,” kata Darel dengan 
semangat.

“Kalau itu Kakak juga senang,” sahut 
Rima. Ayah tersenyum melihat keduanya. 
Sambil mengajak keduanya duduk, Ayah 
berkata, “Ingat apapun kondisinya, Tuhan 

pasti punya rencana 
yang indah buat setiap 

kita, yang 
penting kita 

harus tetap 
bersyukur dan bersekutu 
dengan Tuhan apapun 
keadannya. 

Tetapi rencana TUHAN tetap selama-lamanya, 
rancangan hati-Nya turun temurun. 

Mazmur 33:11

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk setiap 

rencana indah yang Kau berikan bagi kami. 
Ajar aku untuk bersyukur dalam setiap 

keadaan. Amin.



Senin, 8 Juni 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga 

yang Tuhan anugerahkan untukku. Aku mau 
dengan keluargaku bersekutu untuk 

memuliakan nama-Mu. Amin.

Aku bersekutu dengan semua orang yang takut 
kepada-Mu, dan dengan orang-orang yang 

berpegang pada titah-titah-Mu. 
Mazmur 119:63

TTOT :

Adik-adik, tahukah kalian sebuah 
peribahasa yang berbunyi, “Karena nila 
setitik, rusak susu sebelanga”?  
Peribahasa ini sangat luas artinya. Di 
dalam kehidupan sebuah keluarga, 
hendaknya kita saling mengasihi satu 
dengan yang lain. Saling menjaga dan 
saling menguatkan. Ketika ada satu 
anggota yang berbuat tidak baik, maka 
anggota keluarga lain pasti akan 
merasakan juga akibatnya. Ketika satu 
orang dalam sebuah keluarga sedang ada 
dalam masalah, maka anggota keluarga 
lain haruslah menguatkannya, karena 
keluarga itu adalah satu. Satu tubuh di 
dalam Tuhan.

Sebuah keluarga yang baik adalah 
keluarga yang selalu menghadirkan 
hadirat Tuhan dan membangun mezbah 
keluarganya. Bersekutu dan berdoa 
bersama Ayah, Ibu, Kakak, dan Adik. 
Saling bergandengan tangan dan satu hati 
untuk memuliakan nama Tuhan, serta 
meneladani hidup Tuhan Yesus dengan 

ajaran-ajaran-Nya dalam 
kehidupan sehari-hari.

BersatuBersatu



Selasa, 9 Juni 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang 

jujur meskipun tidak ada orang yang 
melihat. Aku percaya Engkau melihat 

semua perbuatanku. Amin.

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

Mazmur 25:21 

TTOT :

“Sion, Ibu dapat pengumuman dari 
sekolah, minggu depan ada pekan ulangan 
online ya?” tanya Ibu. “Iya Bu,” jawab Sion.

“Coba dicicil belajarnya dari sekarang, 
supaya Sion gak terlalu berat 
mempersiapkan belajarnya,” ujar Ibu. 
“Kenapa harus belajar Bu? Kan ulangannya 
online di rumah. Sion bisa mengerjakan 
sambil buka buku, Ibu Guru juga pasti tidak 
akan tahu,” kata Sion.

“Eh, gak boleh seperti itu dong Sion. 
Ibu selalu ajarkan Sion untuk berlaku jujur, 
termasuk dalam situasi seperti ini. Namanya 
ulangan berarti Sion harus mempersiapkan 
diri belajar dengan baik. Mengerjakan 
ulangan pun meskipun online harus jujur, 
tidak boleh mencontek dari buku, kecuali 
kalau Ibu Guru memperbolehkan ulangan 
open book,” jelas Ibu.

“Tapi Bu, kalau teman-teman Sion 
nilainya lebih bagus karena mereka bisa 
buka buku selama ulangan online gimana 
dong?” tanya Sion lagi. “Maka dari itu Sion 
harus belajar dengan sungguh-sungguh 
supaya nilai Sion juga baik. Ibu lebih senang 
melihat nilai Sion biasa tapi Sion jujur 
daripada Sion dapat nilai bagus dengan hasil 
contek buku. Meskipun Ibu Guru tidak 
melihat, tapi mata Tuhan melihat loh,” kata 
Ibu sambil tersenyum. “Iya Bu. Maafin Sion 
ya. Sion janji akan belajar mempersiapkan 
pekan ulangan dengan baik,” ujar Sion.



Adik-adik pernah dengar kata 
dendam? Mungkin kita mendengarnya 
lewat orang-orang di sekitar kita, 
cerita, atau film.

Di dalam keluarga tentu saja hal itu 
tidak boleh terjadi. Kakak tidak boleh 
dendam kepada adiknya dan sebaliknya. 
Alkitab sudah memberikan contoh bahwa 
dendam itu membawa akibat yang tidak 
baik.

Mari kita ingat cerita Kain dan 
Habel. Kain dan Habel 
mempersembahkan korban kepada 
Tuhan, tetapi Tuhan tidak menerima 
persembahan Kain, sedangkan 
persembahan Habel diterima oleh Tuhan. 
Oleh sebab itu Kain menjadi iri hati dan 
dendam kepada adiknya, Habel. Tuhan 
sudah mengingatkan Kain untuk tidak 
melakukan dosa. Tetapi Kain tidak taat 
dan memukul adiknya sehingga Habel pun 
mati.

Adik-adik, kita tidak boleh dendam. 
Mungkin kita pernah kesal karena orang 
lain melakukan sesuatu yang salah atau 
mereka tidak salah tetapi kita yang iri 
kepada mereka. Nah, jangan sampai 
kita biarkan rasa iri itu tetap ada, 
apalagi kepada anggota keluarga seperti 
ayah, ibu, kakak, dan adik. Kita harus 
meminta ampun dan mengampuni 
mereka. Iri hati dan dendam tidak 
membuat kita untung, justru kita 
sendirilah yang akan merasakan 
akibatnya.

Rabu, 10 Juni 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku tidak mau kesal terus dan 

dendam, apalagi iri hati kepada keluargaku. Aku 
pun mau mengampuni jika mereka bersalah 

kepadaku. Ampuni aku, Tuhan. Amin.

Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, 
pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari 

antara kamu, demikian pula segala kejahatan. 
Efesus 4:31

TTOT :



Adik-adik, Tuhan Yesus lahir ke 
dunia sebagai seorang bayi. Dia 
bertumbuh menjadi seorang anak. Sama 
seperti kamu. Jadi, Tuhan Yesus juga 
mengerti bagaimana rasanya menjadi 
anak kecil. Tuhan Yesus tidak menjalani 
hidup dengan mudah. Keluarga-Nya 
harus pindah ke Mesir karena Herodes 
ingin membunuh-Nya. Dia tinggal di 
sebuah negara asing untuk sementara 
waktu. Dari Mesir, Dia pindah lagi ke 
Galilea, di sebuah kota bernama 
Nazaret. Kota itu bukanlah tempat 
favorit untuk hidup. Orang-orang Yahudi 
memandang rendah orang Nazaret. 
Orang Nazaret dianggap sebagai orang 
miskin dan bukan orang Yahudi murni. 
Ayah Yesus adalah seorang tukang 
kayu. Keluarganya tidak kaya. Tuhan 
Yesus harus membantu kedua orang 
tuanya seperti anak-anak miskin pada 
zaman itu. Apalagi Tuhan Yesus punya 
beberapa orang adik. 

Meskipun kehidupan Tuhan Yesus 
masa kecil tidak ditulis di Alkitab, tetapi 
Alkitab mencatat bahwa Tuhan  Yesus 
makin bertambah besar dan 

bertambah hikmat-Nya dan besar-
Nya. Ia semakin dikasihi oleh Allah 
dan manusia. Ayat ini menyatakan 
bahwa Tuhan Yesus, anak yang 
baik sehingga dikasihi oleh Allah 
dan manusia. 

Ayo, Adik-adik kita harus 
meneladani Tuhan Yesus, menjadi 

anak yang taat dan baik. Taat kepada 
Tuhan dan orang tua sehingga kamu 
semakin dikasih Tuhan dan sesama. 

Dan Yesus makin bertambah besar dan 
bertambah hikmat-Nya dan besar-Nya, dan 

makin dikasihi oleh Allah dan manusia.
Lukas 2:52

Kamis, 11 Juni 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang 

menyenangkan Engkau dan orang lain. Amin.

TTOT :

Anak
Kecil

Anak
Kecil



Adik-adik, ada seorang bapak 
bernama Ayub. Bapak Ayub adalah 
orang yang sangat baik dan rajin memuji 
Tuhan. Satu kali Bapak Ayub  sakit 
parah, badannya gatal-gatal penuh 
dengan borok, merah-merah dan bau. 
Tidak ada teman-temannya yang mau 
menemani Bapak Ayub, karena takut 
tertular. 

Anak-anaknya semua meninggal, 
rumahnya kebakaran, dan harta miliknya 
dirampas orang. Namun, Bapak Ayub 
tetap memuji Tuhan dengan sungguh-
sungguh. Bapak Ayub tetap beribadah 
kepada Tuhan walaupun dia sakit. 

Namun, tiba-tiba istri Bapak Ayub 
memarahinya.  Istri Bapak Ayub kesal 
karena Bapak Ayub tetap memuji 
Tuhan. Istri Bapak Ayub bukan 
menghiburnya. Memang istri Bapak Ayub 
sedih dan kecewa, untung Bapak Ayub 
tetap percaya kepada Tuhan. Istri 
Bapak Ayub pun ditegur oleh Bapak 
Ayub. Akhirnya istri Bapak Ayub tetap 
mendampingi Bapak Ayub.

Jadi Adik-adik, kalau ada anggota 
keluarga kalian yang sedang sakit atau 
dalam masalah, sebaiknya kalian 
menghiburnya ya. Jangan memarahinya. 
Ajaklah berdoa dan ingatkan mereka 
akan kebaikan Tuhan.

Maka berkatalah isterinya 
kepadanya: "Masih bertekunkah 

engkau dalam kesalehanmu? 
Kutukilah Allahmu dan matilah!”

Ayub 2:9

Jumat, 12 Juni 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi 

penghibur bagi orang tua, saudara 
dan teman-temanku yang sedang 

sedih atau sakit. Amin.

TTOT :

MendukungMendukung



“Doni, sudah sate hari ini?” tanya 
Ibu. “Apa? Ada sate?” tanya Doni. 
“Bukan sate makanan. Ibu tanya kamu 
sudah saat teduh belum?” tanya Ibu lagi. 
“Belum Bu. Hehehe...” kata Doni. “Kok 
saat teduh bolong-bolong begitu? Ayo 
saat teduh sekarang,” kata Ibu.

“Hehehe... lagi seru nih Bu nonton 
kartun di YouTube. Lagipula aku 'kan 
sudah percaya Tuhan Yesus, jadi aku 
pasti selamat,” kata Doni. “Kalau kamu 
sudah percaya Tuhan Yesus, kamu pasti 
mengasihi Tuhan Yesus. Kalau kamu 
mengasihi Tuhan Yesus, kamu pasti saat 
teduh setiap hari. Saat teduh bukan 
sekedar berdoa dan baca Alkitab, tapi 
berkomunikasi sama Tuhan Yesus,” tukas 
Ibu. Doni tertegun, “Begitu ya Bu?”

“Iya. Kamu sudah dikasihi Tuhan 
Yesus setiap hari tanpa bolong, bahkan 
Tuhan Yesus rela mati di kayu salib 
untukmu, masa kamu hanya saat teduh 
saja bolong-bolong?” kata Ibu lagi. “Aku 
saat teduh sekarang Bu. Aku tidak mau 

bolong lagi,” kata Doni sambil 
mengambil Alkitabnya.

Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah 
Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu 
dan dengan segenap jiwamu dan dengan 

segenap akal budimu.
Matius 22:37

Sabtu, 13 Juni 2020

Doa :
Tuhan Yesus, bantu aku, aku mau saat 

teduh setiap hari dan semakin 
mengasihi-Mu. Amin.

TTOT :

BolongBolong



Missi menemani Nenek pergi ke 
gereja. Meskipun Nenek jalannya 
lambat, tapi Nenek tidak pernah 
terlambat datang ke gereja. Nenek 
rajin ke gereja untuk memuji dan 
berdoa kepada Tuhan Yesus. 

Missi senang dan semangat 
menemani Nenek karena meskipun sudah 
tua, Nenek tidak pernah mengeluh. 
Nenek pun senang ditemani Missi, karena 
Missi sabar menemaninya. Missi belajar 
untuk selalu semangat dari Nenek. 
Nenek sudah tua tapi tidak malas. 

Di Alkitab ada seorang nabi 
perempuan bernama Hana. Ibu Hana ini 
sudah lanjut usia.  Walaupun Ibu Hana 
sudah tua, tapi dia rajin memuji Tuhan. 
Alkitab menulis, Ibu Hana tidak pernah 
meninggalkan Bait Allah. Siang dan 
malam selalu rajin memuji Tuhan, 
berdoa, dan berpuasa. 

Adik-adik, bagaimana dengan 
kalian? Kalian masih muda dan kuat. Ayo 
semangat, jangan kalah rajin ya dengan 
orang yang sudah tua. Rajin belajar, 
rajin ke Sekolah Minggu, dan berdoa ya.

dan sekarang ia janda dan berumur delapan 
puluh empat tahun. Ia tidak pernah 

meninggalkan Bait Allah dan siang malam 
beribadah dengan berpuasa dan berdoa.

Lukas 2:37

Minggu, 14 Juni 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau bersemangat belajar 

dan mengikuti Engkau. Amin.TTOT :

SemangatSemangat



Senin, 15 Juni 2020

TTOT :

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mengikut-Mu 
selalu dan menyerahkan hidupku ke 

dalam tangan-Mu. Amin.

Sore itu, Lani dan Sari duduk santai 
di teras rumah. Keluarga mereka baru 
saja pindah dari kota Majalengka ke 
Bandung karena Ayah 
dipindahtugaskan. “Asik! Sekolah baru 
dan teman-teman baru!  Senang lho 
Kak, teman-temanku baik! Padahal aku 
pikir tadinya orang Bandung sombong-
sombong,” cerita Sari.

Lani tersenyum dan memeluk 
adiknya, “Sari, Tuhan sungguh baik! 
Ingatkan selama minggu kemarin kita 
khusus mendoakan sekolah kita. Firman 
Tuhan mengingatkan kita untuk 
berserah kepada Tuhan saja.” 
Mendengar kakaknya ikut bersyukur, 
Sari pun bersemangat,” Aku ingin punya 
sahabat, Kak! Doakan aku ya supaya 
aku mendapatkannya!”

Adik-adik, firman Tuhan hari ini 
mengingatkan kita juga untuk menjaga 
setiap jalan hidup kita. Ada kalanya 

dalam hidup, kita 
mengalami kuatir dan 
kecewa. Kita harus 
selalu berserah 
kepada Tuhan.  Kitab 
Amsal memberi pesan 

dalam semua keadaan, kita memilih 
untuk ikut Tuhan dan firman-Nya.

Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN 
dan percayalah kepada-Nya, dan Ia 

akan bertindak;
Mazmur 37:5



Selasa, 16 Juni 2020

TTOT :

Handphone Adit berdering. Ternyata 
Bima telepon! “Adit, kamu udah selesai 
belajar online ya? Rajin banget Dit, aku sih 
malas,” kata Bima. “Eh, kenapa malas Bim? 
Ini kan tugas sekolah, karena kita belum 
bisa bersekolah seperti biasa jadi kita 
diminta belajar secara online di rumah. 
Kalau kamu gak belajar nanti ketinggalan 
materi loh!” ujar Adit.

“Iya sih, tapi aku malas belajarnya. 
Belajar pakai gadget bikin aku gak 
konsentrasi. Aku malah mau main game dan 
nonton YouTube. Akhirnya jadi gak belajar 
juga, terus aku diomelin deh sama Ayah dan 
Ibu,” kata Bima.

“Bim, Ibuku selalu mengingatkan aku 
supaya jadi anak yang bisa dipercaya. Ibuku 
bilang saat kita diberi kepercayaan kita 
harus bisa menjaganya dengan baik. Jadi 
pada waktu belajar secara online, aku pakai 
gadget hanya untuk belajar. Setelah selesai 
belajar baru aku meminta izin menggunakan 
gadget untuk main game. Kalau Ibuku bilang 
waktu mainku habis maka aku segera 
berhenti main gadget. Coba deh kamu 
lakukan itu, pasti Ayah dan Ibumu akan 
senang juga,” kata Adit.

“Iya Dit, aku coba yah. Terima kasih 
untuk sarannya, aku juga mau jadi anak 
yang bisa dipercaya seperti kamu,” kata 
Bima.

Yang akhirnya dituntut dari pelayan-
pelayan yang demikian ialah, bahwa mereka 

ternyata dapat dipercayai.
1 Korintus 4:2

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau jadi anak yang 
dapat dipercaya dengan melakukan 

segala sesuatu yang menjadi tugas dan 
tanggung jawabku. Amin.



Rabu, 17 Juni 2020

TTOT :

“Sisi, cepat bangun! Hari ini memang 
kamu libur tetapi banyak PR yang harus 
dikerjakan,” seru Ibu di depan kamar Sisi. 
”Malas ah Bu. Nanti saja Sisi kerjakan... 
masih ngantuk,” jawab Sisi. Sisi memang 
dikenal sebagai anak pemalas. Dalam satu 
hari, Sisi bisa beberapa kali berkata, ”Malas 
ah!” Contohnya saat dia diajak temannya 
untuk pergi ke Sekolah Minggu, beberapa 
kali Sisi menjawab “malas”, dengan alasan 
yang dibuat-buat.

Firman Tuhan menggambarkan bahwa 
orang yang malas adalah saudara dari 
orang yang suka merusak. Kebiasaan malas 
bisa terbawa dari sejak muda sampai tua. 
Dari malas sekolah, malas kuliah, bahkan 
sampai malas bekerja. Jadi kita harus paksa 
diri kita untuk rajin, baik dalam belajar, 
membantu orang tua, membersihkan badan 
maupun dalam beribadah.

Mengapa Alkitab menyamakan pemalas 
dengan si perusak? Karena orang yang 
malas akan menyebabkan “kerusakan” 
dalam banyak hal, mulai dari prestasi 
belajar, hubungan dengan teman, bahkan 
masa depannya sendiri.

Adik-adik, mari kita ingat berapa kali 
dalam sehari kita mengucapkan kata 
“malas”? Apakah kita sering juga menunda 
pekerjaan? Jika hal tersebut sering 
dilakukan, kita harus berubah ya...

Orang yang bermalas-malasan dalam 
pekerjaannya sudah menjadi saudara 

dari si perusak.
Amsal 18:9

Doa :
Tuhan Yesus, bantu aku menjadi anak 
yang rajin dalam belajar, membantu 

orang tua, dan dalam segala hal, 
terutama dalam berdoa. Amin.



Kamis, 18 Juni 2020

TTOT :

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku mau rendah hati, 
diajar, dan menghormati orang tuaku, 

apapun keadaan mereka. Jadikan aku berkat 
bagi orang tuaku. Amin.

Sandra masuk ke dalam kamarnya 
sambil menghentak-hentakkan kaki, 
wajahnya penuh dengan kemarahan, 
kedua tangannya dikepalkan. Sandra 
menutup pintu dengan membantingnya.

“Sandra, kemari,” seru Ibu 
memanggil Sandra, tapi ia tetap tidak mau 
keluar. Sandra marah karena berselisih 
paham dengan Ayah. “Sandra, Ibu mau 
kamu keluar ya,” seru Ibu lagi. Akhirnya 
Sandra pun keluar mendatangi Ibu.

“Sandra tahu? Apa yang kamu 
lakukan itu tidak sopan? Bersikap seperti 
itu dan membanting pintu,” tegur Ibu. 
“Tapi Ayah menyebalkan!” kata Sandra. 
“Sandra tahu? Sandra harus 
menghormati Ayah dan Ibu sebagai orang 
tua?” tanya Ibu lagi. “Tahu Bu, tapi aku 
kesal,” jawab Sandra lagi.

“Tuhan Yesus menyuruh kita untuk 
menghormati Ayah dan Ibu, tanpa alasan 
apapun. Entah orang tuamu menurutmu 
menyebalkan atau tidak kamu suka, Ayah 
dan Ibu tetap orang tua yang melahirkan, 
membesarkan, dan mendidikmu. 
Mengerti?” nasihat Ibu. “Mengerti Bu, 
maafkan Sandra,” sesal Sandra.

Adik-adik, Tuhan Yesus memberikan 
kamu orang tua. Apapun yang terjadi, 
entah orang tuamu menurutmu 
menyebalkan, tidak kaya, sedang sakit, 
sedang ada dalam masalah, atau apapun 
itu, Tuhan Yesus bilang kita harus 
menghormati mereka, terutama Ayah dan 
Ibu. Jadi, hormatilah orang tuamu, tanpa 
alasan apapun, karena mereka adalah 
orang tua yang Tuhan berikan untukmu.

Sebab Allah berfirman: Hormatilah ayahmu dan 
ibumu; dan lagi: Siapa yang mengutuki ayahnya 

atau ibunya pasti dihukum mati.
Matius 15: 4



Jumat, 19 Juni 2020

TTOT :

Doa :
Tuhan Yesus, aku berkati orang tua dan 

keluargaku untuk taat kepada-Mu. Amin.

Pada zaman Nuh, Allah melihat ke 
bumi, bumi telah kotor karena manusia 
yang ada di sana telah mengotorinya 
dengan cara hidup mereka. Kekerasan 
terdapat di mana-mana dan perbuatan 
jahat mereka di bumi. Allah akan 
menghukum manusia di bumi. Namun, Nuh 
berkenan bagi Allah. Ia orang baik selama 
hidupnya dan selalu mengikuti Allah. Nuh 
mempunyai tiga anak: Sem, Ham, dan 
Yafet.

Allah berkata kepada Nuh, “Semua 
manusia telah memenuhi bumi dengan 
murka dan kekerasan. Jadi, Aku 
membinasakan semua makhluk hidup. Aku 
memusnahkan mereka dari bumi. Aku 
membuat perjanjian istimewa dengan 
engkau. Engkau, istrimu, anak-anakmu, 
dan istri mereka semua masuk ke 
bahtera. Bawa juga setiap jenis makanan 
ke dalam bahtera untukmu dan untuk 
binatang.”

Nuh melakukan segala sesuatu yang 
diperintahkan Allah kepadanya. Adik-adik, 
Bapak Nuh berhasil menyelamatkan 
keluarganya karena taat kepada Allah. 
Ayo, dukung orang tua kamu untuk taat 
kepada Allah.

Karena iman, maka Nuh — dengan petunjuk 
Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan — 
dengan taat mempersiapkan bahtera untuk 

menyelamatkan keluarganya; dan karena iman 
itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk 
menerima kebenaran, sesuai dengan imannya.

Ibrani 11:7



Sabtu, 20 Juni 2020

TTOT :

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau dididik dan diajar supaya 

aku taat dan setia kepada Engkau sejak aku 
kecil sampai aku dewasa nanti. Seumur hidupku 

aku akan semakin mengasihi-Mu. Amin.

Adik-adik, tahukah, raja termuda 
yang pernah dicatat oleh Alkitab? Namanya 
Raja Yoas. Raja Yoas adalah anak Raja 
Ahazia. Ia menjadi raja Yehuda saat 
umurnya masih 7 tahun! Wah, masih sangat 
muda ya, apa Raja Yoas bisa memimpin 
suatu bangsa?

Raja Yoas dibimbing oleh Imam Yoyada, 
karena saat itu ayah Raja Yoas sudah tidak 
ada. Selama Imam Yoyada ada, Raja Yoas 
selalu taat dan mengikuti perintah Tuhan.

Raja Yoas membangun dan 
memperbaiki kembali bait Allah yang sudah 
rusak. Ia melakukan apa yang benar di mata 
Tuhan. Tuhan pun mengaruniakan 
keselamatan atas bangsa Yehuda.

Sayang sekali, saat Imam Yoyada 
sudah tiada, Raja Yoas mengikuti hasutan 
pemimpin-pemimpin Yehuda, sehingga raja 
tidak lagi takut akan Tuhan. Raja Yoas 
meninggalkan rumah Tuhan dan beribadah 
kepada allah lain. Meskipun Tuhan sudah 
mengutus nabi-nabi-Nya untuk 
mengingatkan, tapi raja tidak mau terima. 
Tuhan sangat marah, sampai akhirnya Raja 
Yoas pun mati dalam peperangan.

Adik-adik, sejak kecil, kamu harus 
taat kepada Tuhan, 
orang tua, dan para 
pendidik kita. Kamu 
harus mengasihi Tuhan 
sejak kecil dan menjadi 
anak yang mau diajar 
dan dididik supaya kamu 
setia kepada Tuhan. 
Jika sejak sekarang 
kamu mau dididik dan 
setia kepada Tuhan, 
pasti besar nanti kamu 
semakin mengasihi 
Tuhan.

Didiklah orang muda menurut jalan yang patut 
baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak 

akan menyimpang dari pada jalan itu. 
Amsal 22:6



Minggu, 21 Juni 2020

TTOT :

Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan 
Abram, Nahor dan Haran, dan Haran 

memperanakkan Lot. 
Kejadian 11:27

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau seperti Abram yang 

memperhatikan semua saudara dan 
keluargaku. Amin.

Allah menyuruh Abram untuk pergi ke 
suatu negeri yang akan ditunjukkan 
kepadanya. Allah akan memberkati dan 
membuat nama Abram termasyhur. Abram 
meninggalkan daerah Haran seperti yang 
diperintahkan oleh Allah dan Lot, keponakan 
Abram ikut bersamanya. Abram berumur 
75 tahun ketika ia meninggalkan Haran.

Abram membawa Sarai, istrinya, dan 
Lot, keponakannya, serta semua hambanya 
dan semua yang diperolehnya di Haran. 
Kemudian ia dan rombongannya pindah ke 
tanah Kanaan.

Allah menampakkan diri kepada Abram 
dan berkata, “Aku akan memberikan negeri 
ini kepada keturunanmu.” Abram 
membangun mezbah untuk memuliakan 
TUHAN yang menampakkan diri kepadanya 
di sana.

Adik-adik, Abram adalah paman yang 
baik. Ia membawa dan memelihara Lot, 
keponakannya. Lot adalah anak Haran 
saudaranya. Haran sudah meninggal dunia. 
Lot tidak punya ayah dan ibu lagi, tapi 
Abram tidak meninggalkannya sendirian. Lot 
dianggap sebagai anaknya sendiri. Ayo, kita 
seperti Abram yang memperhatikan 

saudara-saudara kita.



Senin, 22 Juni 2020

TTOT :

Apakah mukamu tidak akan berseri, jika 
engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak 
berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan 

pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi 
engkau harus berkuasa atasnya." 

Kejadian 4:7

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau belajar mengendalikan 

diri dan taat kepada orang tua. Amin.

Bily membereskan buku-bukunya 
yang berantakan, mukanya tampak 
murung. Hatinya kesal sekali karena Ayah 
barusan memarahinya. Ayah 
menyuruhnya membereskan buku-
bukunya tapi Bily tidak menghiraukannya. 
Dia asik membaca komiknya. Salah satu 
bukunya terinjak oleh Ani, adiknya. Bily 
memarahi Ani, tapi Ayah menegur Bily.

“Ayah benar Bil. Coba dari tadi kamu 
nurut sama Ayah. Kejadian ini tidak akan 
terjadi. Ayah sayang sama kamu. Ayah 
tahu yang benar buat kamu. Kalau buku-
buku tadi sudah dirapihkan, tentu tidak 
akan terinjak oleh Ani. Ayah tidak akan 
marah kepada kamu,” kata Ibu “Iya, Bu. 
Bily yang salah. Bily tidak kesal lagi sama 
Ayah dan Ani,” jawab Bily

Adik-adik, kalau ada apa-apa jangan 
kesal dulu. Coba lihat dulu masalahnya. 
Siapa tahu kamu yang salah. Ayo, nurut 
sama orang tua dan belajar 
memgendalikan diri.



Selasa, 23 Juni 2020

TTOT :

Minggu lalu keluarga Pak Harun sudah 
merencanakan untuk di hari Sabtu ini, 
mereka akan pergi jalan-jalan. Sudah sejak 
subuh semua anggota keluarga bangun dari 
tidurnya. Timo dan Sarah masing-masing 
menyiapkan pakaian yang akan mereka 
bawa. Ibu di dapur sedang memasak 
makanan untuk dijadikan bekal selama 
perjalanan, sedangkan Ayah berada di 
garasi memastikan kondisi mobil baik-baik 
saja.

Pukul 7 pagi, mereka siap untuk pergi. 
Tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap 
gulita, petir menggelegar lalu hujan turun 
dengan derasnya, cuaca saat itu seperti 
badai. “Kita tunggu 1 jam lagi ya, siapa tahu 
badai akan reda,” kata Ayah. Tetapi setelah 
1 jam, badai tidak kunjung reda. Ayah 
melihat raut muka Timo dan Sarah menjadi 
sedih, jadi Ayah mengajak semua anggota 
keluarga untuk berunding. Akhirnya jalan-
jalan pun dibatalkan dan diganti dengan 
acara bermain di rumah, bisa bermain ular 
tangga, monopoli, atau permainan lainnya. 
Timo dan Sarah setuju, semua anggota 
keluarga sepakat untuk menunda jalan-
jalan.

Adik-adik, bisa saja 
sesuatu hal menghalangi 

rencana yang sudah 
dibuat. Saat hal 
tersebut terjadi, 
kita boleh saja kesal 
atau sedih, tapi 
jangan terus 
menerus ya, kita 
bisa menggantinya 
dengan rencana 
yang lain.

Sebab itu marilah kita mengejar apa yang 
mendatangkan damai sejahtera dan yang 

berguna untuk saling membangun
Roma 14:19

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang 

dewasa meskipun masih muda. Aku tidak mau 
terus menerus kesal atau sedih, tetapi menjadi 
anak yang penuh pengertian dan hikmat. Amin.



Rabu, 24 Juni 2020

TTOT :

Malam hari, Missi dan Sion sedang 

berkumpul dengan Ayah dan Ibu. Tiba-tiba 

lampunya mati. Mereka tidak bisa melihat 

apapun. Ayah menyalakan senter, “Wah! 

Terang!” sahut Sion. “Ibu kenapa ada 

gelap?” tanya Missi. “Gelap itu karena 

ketidakhadiran terang. Terang itu membuat 

kita nyaman dan aman. Tuhan Yesus 

berkata kalau Dia adalah terang bagi kita,” 

jelas Ibu.

“Nah, di dalam sebuah keluarga, Tuhan 

mau semua anak-anak-Nya selalu berjalan 

dalam terang-Nya. Berjalan bersama 

beriringan dengan seluruh anggota 

keluarga. Ayah sebagai pemimpin keluarga, 

Ibu penolong bagi Ayah. Ayah dan Ibu harus 

mendidik dan mengajarkan berbagai hal 

kepada anak-anaknya. Kakak dan adik 

harus saling tolong menolong, memberikan 

teladan, dan mengingatkan,” jelas Ibu lagi.

Nah Adik-adik, marilah kita selalu 

menjadi terang dalam keluarga, dengan 

saling mengasihi, menasihati, dan saling 

melengkapi satu dengan yang lain. Biarlah 

keluarga kita selalu mendapat hikmat dan 

didikan yang dari Tuhan.

Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, 
orang yang memperoleh kepandaian,

Amsal 3:13

Doa :
Tuhan Yesus, berikanlah hikmat bagi 

keluargaku. Nyatakan kasih-M  u untuk Ayah,
Ibu, Kakak, dan Adik. Amin.



Kamis, 25 Juni 2020

TTOT :

Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, 
dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. 

Amsal 5:22

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk hidup benar di 

hadapan-Mu dan manusia. Amin

Ayah, Ibu, Missi, dan Sion sedang 
duduk makan malam bersama. “Pak RT  
akan  memasang CCTV  di depan gerbang 
kompleks rumah kita. Ayah akan ke rumah 
Pak RT besok, ada rapat untuk 
pemasangan CCTV itu,” kata Ayah.

“Wah, orang-orang akan takut 
diawasi kalau masuk kompleks  rumah 
kita,” ujar Sion. “CCTV  itu untuk 
mengawasi orang yang berniat jahat. 
Kalau orang tidak berniat jahat tidak 
perlu takut diawasi, justru akan merasa 
aman,” jelas Ibu.

“Jadi, sebenarnya orang tertangkap 
bukan karena CCTV saja, tapi karena 
kejahatannya sendiri,” kata Ayah. 
“Selama hidup kita benar, kita juga tidak 
perlu takut. Siapapun tidak bisa 
menghukum kita,” ujar Missi. “Makanya 
kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup 
kita jadi tenang,” kata Ayah 

Adik-adik, orang yang berbuat jahat 
akan tertangkap oleh  kejahatannya 
sendiri. Oleh karena itu hiduplah takut 
akan Tuhan. Kalau kalian hidup benar, 
kalian tidak perlu takut dengan apapun.



Jumat, 26 Juni 2020

TTOT :

Jawab-Nya kepada mereka: "Mengapa kamu 
mencari Aku? Tidakkah kamu tahu, bahwa Aku 

harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" 
Lukas 2:49

Doa :
Tuhan Yesus, meskipun aku masih kecil, aku 

mau belajar firman Tuhan. Amin.

Adik-adik, setiap tahun, keluarga 
Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem untuk 
beribadah di Bait Allah. Ketika Tuhan Yesus 
berusia 12 tahun, Dia dan keluarga-Nya 
melakukan perjalanan beribadah ke Bait 
Allah. Waktu perjalanan pulang ke Galilea, 
orang tua-Nya menyadari Dia tidak 
bersama mereka! Mereka kembali ke 
Yerusalem dan mencari-Nya selama tiga 
hari!

Dapatkah kamu membayangkan 
betapa paniknya orang tua Tuhan Yesus? 
Yerusalem adalah sebuah kota besar. 
Dapatkah kamu menebak di mana mereka 
akhirnya menemukan Tuhan Yesus? Ia ada di 
dalam Bait Allah. Ia belajar dengan ahli-ahli 
Taurat dan imam di sana. Tuhan Yesus 
mengajukan pertanyaan, dan 
mendengarkan, dan menjawab pertanyaan 
itu sendiri. Semua orang yang mendengar 
Dia heran karena jawaban-jawaban-Nya 
yang cerdas.Adik-adik, meskipun Tuhan 
Yesus masih kecil, Ia tahu harus 
mempelajari firman Allah, dan melakukan 
apa yang benar. Ayo, anak-anak belajar 
seperti Tuhan Yesus yang terus belajar 
firman Tuhan dan rajin Sekolah Minggu.



Sabtu, 27 Juni 2020

TTOT :

Dan di atas semuanya itu: kenakanlah kasih, 
sebagai pengikat yang mempersatukan dan 

menyempurnakan.
Kolose 3:14

Doa :
Tuhan Yesus, berkatilah selalu keluargaku 

selalu dengan kasih-Mu. Amin.

Siapa yang kalau tidur harus selalu 
memakai selimut? Atau bahkan punya 
selimut kesayangan yang harus dibawa 
kemana-kemana? Jika tidur hanya dengan 
bantal dan guling saja, tidak cukup 
rasanya, kita perlu selimut untuk 
menambah kehangatan dan kenyamanan 
saat kita tidur, apalagi saat cuacanya 
dingin.

Di dalam keluarga ada ayah, ibu, 
kakak dan adik yang disebut sebagai 
anggota keluarga. Setiap anggota 
mempunyai perannya masing-masing dalam 
keluarga. Setiap peran itu saling 
melengkapi satu dengan yang lainnya. 
Keluarga yang baik selalu dapat 
membangun mezbah keluarga di dalamnya. 
Berdoa, memuji, dan memuliakan nama 
Tuhan bersama. Kehadiran Tuhan di 
tengah keluarga adalah hal yang luar 
biasa yang melebihi apapun juga di dunia ini 
dan akan selalu mempersatukan keluarga 
agar tetap berada dalam terang Tuhan.



Minggu, 28 Juni 2020

TTOT :

Samuel yang muda itu menjadi pelayan TUHAN 
di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman 
TUHAN jarang; penglihatan-penglihatan pun 

tidak sering. 
1 Samuel 3:1

Doa :
Tuhan Yesus, ampuni aku jika 

seringkali aku tidak taat. Mulai 
sekarang aku mau jadi anak yang 

disiplin dan taat, bantu aku ya 
Tuhan. Amin.

“Samuel sejak kecil diserahkan oleh 
orang tuanya ke rumah Tuhan.  Ia 
dibesarkan oleh Imam Eli. Tuhan menyertai 
Samuel. Samuel juga memperhatikan dan 
melakukan semua firman Tuhan yang 
diajarkan kepadanya,” kata Ibu yang 
sedang membacakan kisah Samuel saat doa 
malam bersama. Anak-anak memperhatikan 
dengan baik. Namun, Bima asyik bermain 
handphone sambil duduk di sebelah Ibu. 
“Bima, ayo, saatnya mendengarkan cerita 
firman Tuhan!” kata Ayah. “Kak Bima, ayo… 
Ibu sudah cerita nih!” kata Metty 
menambahkan.

Bima memperbaiki posisi duduk sambil 
tetap melirik ke handphone. “Samuel sangat 
memperhatikan firman Tuhan. Dia tidak 
terganggu oleh ajakan anak-anak Eli untuk 
bermain dan meninggalkan Tuhan. Tuhan 
menyertai Samuel menjadi hamba Tuhan 
yang dicintai Tuhan!” Ibu dan Ayah tidak 
menegur Bima, tetapi Ayah merangkul Bima 
sambil membaca renungan saat teduh 
mereka. Bima mengalihkan pandangan dari 
melirik handphone ke Ayah. “Apa yang kamu 
pelajari dari Samuel, Bima?” tanya Ayah. 
“Hmm… Samuel taat dipanggil Tuhan,” jawab 
Bima.

“Samuel tidak tergoda menjadi nakal 
seperti anak-anak Imam Eli. Nah... kamu 
juga jangan tergoda main handphone terus 
saat mendengarkan firman Tuhan,” nasihat 
Ayah. “Iya, Ayah. Maafkan Bima,” kata 

Bima.



Senin, 29 Juni 2020

TTOT :

Gunung Batu, yang pekerjaan-Nya sempurna, 
karena segala jalan-Nya adil, Allah yang setia, 
dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. 

Ulangan 32:4

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupanku. 
Aku percaya tidak ada yang kebetulan karena 
semuanya ada dalam rencana-Mu. Karya-Mu 

sempurna, Engkau setia dan adil. Amin.

Adik-adik, kalian pasti tahu ikan hiu 
'kan? Mungkin kalian melihat ikan hiu di TV, 
buku, atau melihat langsung ya. Ikan hiu 
adalah hewan karnivora, artinya hewan 
pemakan daging. Wah... pasti semua ikan 
di laut takut ya ketika melihat ikan hiu.

Eits... tapi ternyata ada ikan yang 
berani dekat-dekat dengan ikan hiu, 
bahkan ikan ini berenang di dekat gigi ikan 
hiu! Berani sekali ya! Dia adalah ikan 
remora.

Seperti Adik-adik yang selalu sikat 
gigi di pagi dan malam hari, ikan hiu pun 
harus membersihkan giginya. Ikan remora 
diciptakan Tuhan Yesus untuk 
membersihkan gigi ikan hiu dari sisa-sisa 
makanan. Ikan remora akan memakan 
sisa-sisa makanan yang bisa merusak gigi 
ikan hiu. Ikan hiu pun tidak pernah 
memakan ikan remora. Ini bukan sebuah 
kebetulan. Tuhan Yesus yang menciptakan 
dan memenuhi kebutuhan mereka dengan 
sempurna. Ikan remora bisa makan dan 
gigi ikan hiu menjadi bersih.

Adik-adik, Tuhan Yesus menciptakan 
segalanya sempurna. Tuhan Yesus 
menyediakan makanan dan memberi 
keindahan untuk ciptaan-Nya. Tidak ada 
satu pun di dunia ini yang terjadi tanpa 
seizin Tuhan. Terutama hidup Adik-adik, 
tidak ada yang kebetulan, semuanya ada 
dalam rencana Tuhan. Apalagi Adik-adik 
adalah anak Tuhan, pasti Tuhan sediakan 
yang terbaik, Tuhan Yesus menyertai dan 
Dia setia.



Supaya seumur hidupmu engkau dan anak 
cucumu takut akan TUHAN, Allahmu dan 
berpegang pada segala ketetapan dan 

perintah-Nya yang kusampaikan kepada-Mu, 
dan supaya lanjut umurmu.

Ulangan 6:2

Selasa, 30 Juni 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk keluarga kecil 
yang sudah Kau berikan padaku. Aku mengasihi 

mereka. Berkati mereka, Tuhan. Amin.

TTOT :

Puput senang sekali karena ayahnya 
akan segera pulang. Ayah Puput bekerja di 
luar kota, jauh dari tempat tinggal Puput. 
Sudah 6 bulan ayah Puput tidak pulang ke 
rumah.

Hari ini Puput akan membantu Ibu 
membuat kue bolu kesukaan Ayah. Ibu 
mengajarkan Puput dengan sabar cara 
membuat kue bolu kesukaan Ayah.

Sore hari Ayah datang membawa oleh-
oleh sebuah boneka lucu untuk Puput. 
Puput sangat sayang kepada Ayah. Setelah 
Ayah membereskan barang-barang 
bawaannya, Ayah mengajak Ibu dan Puput 
duduk-duduk di ruang keluarga untuk 
berbincang-bincang sambil menyantap kue 
bolu buatan Ibu dan Puput. Setelah selesai 
makan dan beristirahat, Ayah mengajak Ibu 
dan Puput untuk berdoa dan memuji Tuhan 
bersama.

“Inilah yang selalu kurindukan. 
Bersekutu dalam doa dan penyembahan 
bersama Ayah dan Ibu,” kata Puput sambil 
memeluk Ayah dan Ibu. Tak henti-hentinya 
Puput mengucap syukur untuk setiap kasih 
anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk 
keluarga kecilnya.



Membuat Pop-Up
Rumah Sederhana

Hai Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat Pop-Up Rumah Sederhana. 
Adik-adik tahu ‘kan Pop-Up itu apa? Itu loh sebuah karya seni yang terbentuk 

dari kertas atau karton yang ada efek tiga dimensinya ketika dibuka.

Cara membuatnya mudah kok. Adik-adik hanya perlu mengikuti 
langkah-langkah seperti berikut ini. Selamat mencoba....

Alatnya yang dibutuhkan :
1.  Gunting. Digunakan untuk menggunting pola yang sudah diberi garis dan hati-hati untuk
    menggunakannya Adik-adik. Boleh meminta bantuan orang tua untuk mengguntingnya.
2. Pensil. Digunakan untuk menggaris atau tanda potong.
3. Penggaris. Digunakan untuk menggaris supaya lurus garisnya.

Bahan yang digunakan :
1. Kertas A4 yang tebal atau bisa pakai Karton, karena akan digunakan sebagai latar yang
   akan menopang Pop-Up Adik-adik.
2. Kertas warna sebagai hiasan.

Cara membuat :
1. Siapkan kertas/karton
yang sudah disiapkan tadi

2. Lipat kertas/karton
menjadi 2 bagian

3. Garis gunakan pensil dan penggaris.
Satu lurus, satu miring, lalu gunting

4. Setelah itu, dilipat ke
dalam seperti gambar

5. Hasil akhirnya akan
seperti ini

6. Adik-adik bisa hiasi dengan kertas
warna lain supaya hasilnya lebih bagus

Selamat mencoba Adik-adik. Buatlah sekreatif dan sebagus mungkin.



MewarnaiMewarnaiMewarnaiMewarnai
edisi Juni 2020

Nama : _____________________



Cari KataCari Kata
edisi Juni 2020edisi Juni 2020
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