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TEMA JULI 2020
Kapita Selekta 

05 Jul - Prioritaskan Tuhan, Maka Pundi-pundi Berkatmu Tidak 
Berlubang (Hagai 1:1-14).

12 Jul - Langkah Iman Abraham Teruji Saat Mempersembahkan 
Anaknya (Kej.22:1-19).

19 Jul - Tuhan Mencukupkan Keperluanmu Sesuai Kehendak-Nya 
(1Raja-raja 17:1-16).

26 Jul - Doa Orang Benar, Kunci Menghasilkan Mujizat (Yak.5:16-
18) (Elia Manusia Biasa Yang Suka Berdoa).
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Simon Irianto
 Wakil Gembala Sidang

Kapita selekta adalah tema-
tema pilihan yang dirasakan 
perlu untuk diajarkan pada 
jemaat di masa kini.
Tema pertama adalah tentang 
m e n g u t a m a k a n  Tu h a n , 
bahkan di masa sulit seperti 
sekarang yang didasarkan 
pada janji-Nya dalam Hagai 
1:1-14.
Tuhan mendorong umat-Nya 
untuk membangun kembali 
rumah Tuhan dan Dia berjanji 
akan membuat semua yang 
k i t a  u s a h a ka n  m e n j a d i 
berhasil, beruntung dan tidak 
ada yang s ia-s ia sepert i 
sebelumnya. Tuhan mau kita 
memprioritaskan membangun 
rumah rohani kita di masa sulit 
ini, bukan hanya sekedar 
gedung gereja; tetapi hal-hal 
yang bersifat rohani dan kekal. 
Selama ini mungkin fokus kita 
pada karier,  kesuksesan, 
kekayaan dan  kebahagiaan, 
semua itu bisa hilang dalam 
sekejap, tetapi bila mata kita 
tertuju pada hal-hal yang kekal 
dan rohani, Tuhan berjanji Dia 

tidak akan membiarkan kita 
terpuruk dan kekurangan.
Perhatikanlah keadaanmu! 
Suatu perintah yang tajam dan 
tepat, kita tidak akan pernah 
meraih yang terbaik sebelum 
mengutamakan Dia  dan 
rencana-Nya dalam hidup kita 
dan ini sesuai dengan tema 
kedua tentang Abraham (Kej. 
22:1-19), Abraham berani 
m e n u n j u k k a n  i m a n ny a 
dengan  t i ndakan  iman , 
mempersembahkan apa yang 
dia rindukan dan nantikan 
dengan air  mata. Tuhan 
m e m p e r h i t u n g k a n  i t u , 
sehingga Abraham disebut 
bapa orang beriman dan 
bangsa-bangsa. Tuhan bukan 
hanya memberkati dia tapi 
menjadikan dia sahabat-Nya.
Tema ketiga dan keempat 
berhubungan dengan seorang 
nabi yaitu Elia. Dalam 1 Raja-
raja 17:1-16, kita belajar 
bagaimana Tuhan melatih Elia 
hamba-Nya untuk  dipelihara 
oleh burung gagak dan oleh 
seorang janda miskin, ini 

gambaran yang luar biasa 
sebelum seseorang dipakai 
Tuhan secara ajaib, dia harus 
belajar mengerti tentang 
p e n y e d i a a n  T u h a n , 
kerendahan hati dan ketaatan. 
Tidak ada promosi sebelum 
proses. 
Tema terakhir berhubungan 
dengan doa, dalam Yakobus 
5:16-18, nama Elia disebut 
sebagai orang biasa yang 
diberi kuasa untuk membuka 
dan menutup langit, Elia sama 
seperti kita, bisa ketakutan, 
depresi dan minta mati pada 
Tuhan, Tuhan pakai orang 
biasa yang suka  berdoa, mau 
diproses Tuhan dan memenuhi 
panggilan-Nya.
Empat hal di bulan Juli ini akan 
memperlengkapi jemaat untuk 
memasuki masa normal baru 
bersama Tuhan dan keluar 
sebagai pemenang. Pasti.
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Dalam Maleakhi 3:3, Allah 
menggambarkan diri-Nya 
seperti tukang pemurni emas 
dan perak dalam hubungan 
d e n g a n  u m a t - N y a .  I n i 
menunjukkan bahwa Allah 
terus menerus menguji, iman, 
ketaatan, kasih, karakter dan 
kesetiaan kita kepada-Nya. 

  Allah menguji Abraham 
d e n g a n  m e n y u r u h n y a 
mempersembahkan Ishak, 
anaknya yang tunggal yang ia 

kasihi, yang kelahirannya telah 
dinantikan selama 25 tahun. 
Abraham lulus dalam ujian ini, 
s eh ingga  i a  menga lami 
p e nye d i a a n  A l l a h  d a n 
membawa berkat bagi bangsa-
bangsa.

  Namun tidak setiap orang 
lulus dalam ujian iman yang 
mereka hadapi. Adam dan 
Hawa gagal dalam ujian 
mereka di Taman Eden. Daud 
gagal  dalam uj ian yang 

diberikan kepadanya dalam 
beberapa peristiwa. 

  Selain mengembangkan 
karakter dan iman, ujian yang 
k i t a  h a d a p i  a k a n 
mengungkapkan: Kepada 
siapakah kasih kita terpaut? 
Allah atau yang lainnya? Ujian 
juga akan mengungkapkan di 
manakah  k i t a  mena ruh 
pr ior i tas  kehidupan k i ta 
sebenarnya: Kerajaan Allah 
dan kebenaran-Nya atau hal-
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hal sementara dan fana di 
dunia ini?

  Abraham mengalami 
ujian iman yang sangat besar 
ketika Allah memintanya untuk 
mempersembahkan Ishak. 
Namun, ketahuilah bahwa 
ujian tidak selalu datang dalam 
peristiwa besar, ujian itu bisa 
datang dalam peristiwa kecil 
yang bahkan tampak tidak 
berarti. Misalnya: 
a. Ketika orang lain yang 

b e r a d a  d i  b e l a k a n g 
menyalib dan mendahului 
Anda mengisi tempat parkir 
yang seharusnya akan kita 
isi. Apa reaksi Anda? 

b. Ketika Anda sedang lapar 
dan baru pulang kerja. 
Mengharapkan  segera 
menikmati hidangan lezat 
yang telah disediakan isteri 
s e p e r t i  y a n g  b i a s a 
dilakukannya. Tapi kali ini, 
saat tiba di rumah, Anda 
mendapati meja makan 
kosong tidak ada apa-apa, 
karena isteri ketiduran. Apa 
reaksi Anda?

Adalah penting lulus dalam 
setiap ujian yang terjadi di 
sepanjang kehidupan kita. 
Lulus melewati ujian-ujian 
kehidupan adalah cara yang 
dipakai Allah untuk membawa 
kita mengalami penyediaan, 
berkat dan perkenanan-Nya, 
seperti yang terjadi pada 
Abraham. Untuk itu beberapa 
hal yang harus kita lakukan:

1. Prioritaskan Tuhan
Matius 6:33 berkata, “Tetapi 

carilah dahulu Kerajaan 
Allah dan kebenarannya, 
maka semuanya itu akan 
ditambahkan kepadamu.” 
Tindakan praktis yang dapat 
k i t a  l a k u k a n  a d a l a h 
membangun persekutuan 
yang akrab dengan Tuhan 
melalui membaca Alkitab 
dan  berdoa. Juga mengajak 
seluruh anggota keluarga 
k i t a  b e r i b a d a h ,  d a n 
meny i s ihkan  sebag ian 
penghasilan kita untuk 
dipersembahkan sebagai 
ucapan syukur maupun 
p e r s e p u l u h a n .  D a r i 
persekutuan yang akrab 
dengan Tuhan dan dari saat-
s a a t  i b a d a h l a h  k i t a 
mendapatkan kekuatan 
rohani untuk bisa melewati 
u j ian-u j ian iman yang 
dii j inkan Tuhan terjadi 
dalam kehidupan kita.

2. P e r c a y a  p a d a 
pemeliharaan Allah
A l l a h  b e r j a n j i  u n t u k 
memenuhi segala keperluan 
kita menurut kekayaan dan 
kemu l i aan -Nya  da l am 
Kristus Yesus (Fil. 4:19). 
Percaya pada pemeliharaan 
Allah menghindarkan kita 
dari kekuatiran tentang apa 
pun di dalam kehidupan ini. 
Kepercayaan kepada Allah 
tidak berarti kita bersikap 
pasif tidak melakukan apa 
pun, sebaliknya mendorong 
kita untuk bekerja dengan 
giat dan rajin.

3. Berdoa dengan sungguh-

sungguh agar hal-hal besar 
terjadi di dalam hidup kita
Banyak anak Tuhan tidak 
mengalami hal-hal besar 
dalam hidupnya bukan 
karena mereka tidak berdoa. 
Te tap i  ka rena  me reka 
meminta hal-hal yang tidak 
t e r l a l u  b e ra r t i .  A l l a h 
memanggi l  k i ta  untuk 
m e m i n t a  d a n 
mengharapkan hal-hal yang 
besar dari Dia. “Berserulah 
kepada-Ku, maka Aku akan 
menjawab engkau dan akan 
memberitahukan kepadamu 
hal-hal yang besar dan yang 
tidak terpahami, yakni hal-
hal yang tidak kau ketahui.” 
( Ye r .  3 3 : 3 ) .  Ya k o b u s 
mengatakan bahwa Elia 
adalah manusia biasa seperti 
kita, tetapi ia berdoa untuk 
hal-hal besar terjadi di 
dalam kehidupannya. Dan 
A l l a h  m e n j a w a b n y a . 
M e n g a p a ?  Y a k o b u s 
melanjutkan: “Karena doa 
orang yang benar bila 
dengan yakin didoakan 
sangat besar kuasanya.” 
(Yak. 5:16). Amin.
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Ketika saya baru saja masuk dalam pelajaran 
mengenai penundukkan diri, dan saya benar-
benar belum secara total memahaminya, suatu 
hari saya mengomel kepada Tuhan. “Tuhan, 
Engkau tidak tahu bagaimana rasanya menjadi 
seorang perempuan. Engkau adalah Allah. 
Engkau tidak perlu tunduk kepada siapapun 
juga!”

 Kadang-kadang saya heran bahwa Tuhan tidak 
membuka bumi dan menyuruhnya menelan saya. 
Dia tidak lakukan itu. Dia dengan sabar, tetapi 
terus menerus menaruh dalam pemikiran saya 
bahwa saya harus membaca Filipi 2:5-11.

 Dalam hubungan dengan suami, sikap dan 
teladan Yesuslah yang harus kita contoh (ayat. 5).

Yesus adalah Allah! Dia tidak perlu tunduk 
kepada siapapun juga. Tetapi Dia tidak 
mempertahankan kesetaraan-Nya dengan Allah. 
Dia telah melepaskan hak-Nya secara total (Fil. 

2:7-8).

Agak mengagetkan ketika menyadari itu, tetapi 
fungsi kita sebagai seorang istri adalah sebagai 
seorang hamba. Kita harus mengosongkan diri 
kita sendiri seperti yang Yesus lakukan dan 
mengambil rupa seorang hamba.

Apa yang harus Anda lakukan minggu ini bagi 
suamimu “dalam rupa seorang hamba?” 
bagaimana Anda perlu mengosongkan diri Anda 
sendiri dari keegoisan untuk menjadi seorang 
hamba? Dapatkah Anda berpikir tentang sesuatu 
yang spesifik?

 Penundukkan diri kepada suami akan 
memproses pengelupasan atas lapisan 
kemapanan dan kemandirian, dan mengizinkan 
kerendahan hati. Yesus, ketaatan-Nya yang manis 
bersinar itu adalah proses seumur hidup.

 Penundukkan diri kepada suami akan 
memberikan kekuatan kepada suami Anda 

HATI
SEORANG
HAMBA
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Ketika saya baru saja masuk dalam pelajaran 
mengenai penundukkan diri, dan saya benar-
benar belum secara total memahaminya, suatu 
hari saya mengomel kepada Tuhan. “Tuhan, 
Engkau tidak tahu bagaimana rasanya menjadi 
seorang perempuan. Engkau adalah Allah. 
Engkau tidak perlu tunduk kepada siapapun 
juga!”

 Kadang-kadang saya heran bahwa Tuhan tidak 
membuka bumi dan menyuruhnya menelan saya. 
Dia tidak lakukan itu. Dia dengan sabar, tetapi 
terus menerus menaruh dalam pemikiran saya 
bahwa saya harus membaca Filipi 2:5-11.

 Dalam hubungan dengan suami, sikap dan 
teladan Yesuslah yang harus kita contoh (ayat. 5).

Yesus adalah Allah! Dia tidak perlu tunduk 
kepada siapapun juga. Tetapi Dia tidak 
mempertahankan kesetaraan-Nya dengan Allah. 
Dia telah melepaskan hak-Nya secara total (Fil. 
2:7-8).

Agak mengagetkan ketika menyadari itu, tetapi 
fungsi kita sebagai seorang istri adalah sebagai 
seorang hamba. Kita harus mengosongkan diri 
kita sendiri seperti yang Yesus lakukan dan 
mengambil rupa seorang hamba.

Apa yang harus Anda lakukan minggu ini bagi 

suamimu “dalam rupa seorang hamba?” 
bagaimana Anda perlu mengosongkan diri Anda 
sendiri dari keegoisan untuk menjadi seorang 
hamba? Dapatkah Anda berpikir tentang sesuatu 
yang spesifik?

 Penundukan diri kepada suami akan 
memproses pengelupasan atas lapisan 
kemapanan dan kemandirian, dan mengizinkan 
kerendahan hati. Yesus, ketaatan-Nya yang manis 
bersinar itu adalah proses seumur hidup.
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S h a l l o m  s a y a  i n g i n 
menyaksikan cinta kasih Tuhan 
Y e s u s  y a n g  s u d a h 
menyembuhkan saya dari sakit 
covid 19. Singkat cerita pada 
tanggal 25 April 2020, Tuhan 
ijinkan saya terbaring sakit. 
Awalnya hanya sakit panas 
biasa, badan lemas dan tidak 
kuat untuk berjalan karena 
pusing dan akhirnya saya 
menjalani rapid test dengan 
hasil positive atau reaktif, saya 
terkejut dan merasa takut. 
Dokter Zeffry, menyarankan 
bahwa saya harus di rawat 
inap, di RS Santosa dan saya 
pada saat itu kondisi tubuh 
saya lemas, karena di pasang 
infus, dan mengkonsumsi obat 
yang menurut saya harganya 
sangat mahal, secara manusia 
s a y a  t i d a k  s a n g g u p 
mengeluarkan biaya dan 
sempat ada rasa takut dan 
khawatir, tetapi luar biasanya 
Tuhan selalu menguatkan saya 
sehingga saya percaya Tuhan 

selalu sediakan dana dan 
cukupkan untuk setiap apa 
yang saya perlukan.

 Berkat Tuhan itu selalu 
mengalir dalam hidup saya. 
Tuhan tidak tinggal diam. 
Tuhan kir imkan saudara-
s a u d a r a  s e i m a n  u n t u k 
mendoakan saya. Dan saya 
sangat bersyukur kepada 
orang terdekat yang saya 
a n g g a p  m e re ka  a d a l a h 
orangtua saya di saat saya 
terbaring sakit mereka selalu 
menjaga, menolong, merawat, 
memberikan support dan 
menguatkan iman saya. Dan di 
saat itu saya menyadari bahwa 
pertolongan Tuhan itu selalu 
mengalir bagi setiap orang 
yang percaya kepada-Nya, 
saya harus belajar untuk 
menerima, belajar rendah hati 
kepada Tuhan Yesus dan 
kepada pemimpin saya.

 Dan kepada saudara-
saudari seiman saya nyatakan 
bahwa Tuhan Yesus Kristus 
yang telah menyembuhkan 
saya. Oleh sebab itu dalam 

kesaksian ini saya menyatakan 
kepada kita semua, kalau 
ketika kita di ijinkan Tuhan 
terbaring sakit mari kita 
datang kepada Tuhan, berlutut 
di hadapan Tuhan dan berdoa 
kepada Tuhan serta meminta 
pertolongan kepada Tuhan. 
Saya teringat perkataan Tuhan 
Yesus yang terdapat dalam 
kitab Injil Matius 9:12, 10:8. 
Dan di situlah  iman saya 
bangkit dan menjadi semangat 
dan terus berdoa meminta 
pertolongan kepada Tuhan 
Yesus Kristus. karena Dia 
ada l ah  IMANUEL  A l l a h 
menyertai kita.  Amin.....

Billy Ihalauw
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Pada tanggal 14 April sore saya 
diijinkan Tuhan mengalami 
s a k i t .  D a n  s a k i t  i t u 
berlangsung terus, sehingga 
pada tanggal 17 saya di bawa 
ke dokter Bina untuk di cek dan 
dokter menyarankan untuk di 
cek lebih lanjut. Besoknya, 
pagi-pagi saya dibawa ke 
laboratorium untuk di cek dan 
jam 10 pagi saya langsug di 
bawa ke RS Santosa untuk di 
cek lebih lanjut (rapid test) dan 
akhirnya saya dinyatakan 
positif Covid-19. Ketika saya 
mendengar  bahwa  saya 
posistif Covid-19 saya hanya 
terd iam, tersenyum dan 
bersyukur. Saya langsung di 
bawah ke ruang isolasi dan 
langsung ditangani oleh 
dokter dan perawat. 

Pada minggu pertama adalah 
masa-masa kritis saya, karena 
penyakit saya semakin parah 
(panas, demam, batuk, sakit 
badan dan sesak nafas), saya 
sudah pasrah kepada Tuhan, 
bahkan sempat berkata bahwa 
Tuhan, “Jika Engkau masih 
i j i n kan  s aya  pe l ayanan 
sembuhkan jika tidak ambil 
saja nyawa saya”, karena pada  
saat itu saya sudah merasa 
berada di ambang kematian 

dan menurut  saya t idak 
m u n g k i n  s e m b u h  l a g i . 
Akhirnya minggu pertama 
berlalu, hasil swab pun keluar 
dengan hasil positif, ketika 
saya mendengar hasil tersebut, 
sebenarnya semakin down, 
tetapi saya belajar bersyukur 
dan saya teringat ayat firman 
Tuhan yang berkata iman 
adalah dasar dari segala 
sesuatu yang tidak kita lihat 
dan bukti dari segala sesuatu 
yang tidak kita dengar (Ibr. 
11:1) dan saya mulai berusaha 
bangkit.

Pada akhirnya hasil swab yang 
kedua pun keluar “negatif” 
saya sangat bersyukur sekali, 
meskipun sudah negatif tapi 
b a d a n  s a y a  b e l u m  f i t 
sepenuhnya. Saya berharap 
dan berdoa kepada Tuhan 
biarlah hasil swab yang ketiga 
negatif dan saya pulih total 
dari sakit Covid-19. Tetapi apa 
yang saya pikirkan dan doakan 
t i d a k  t e r j a d i ,  m a l a h a n 
sebaliknya. Hasil swab pun 
keluar dan dinyatakan positif. 
Pada saat saya mendengar hal 
tersebut, saya berkata kepada 
Tuhan kenapa hasilnya harus 
positif? Pada saat itu saya 
mulai down lagi dan putus asa. 
Tetapi saya teringat firman 
Tuhan yang berkata bahwa 
“ A k u  i n i  m e n g e t a h u i 
rancangan apa yang ada pada-
Ku mengenai

kamu yaitu, rancangan damai 
s e j a h t e r a  d a n  b u k a n 
rancangan  kece l akaan” , 
akh i rnya  saya  be ru saha 
bangkit lagi dan berdoa 
dengan sungguh-sungguh, 
sehingga akhirnya hasil swab 
yang keempat pun keluar 
“negatif” di luar yang saya 
bayangkan bahwa hasilnya 
negatif,  Tuhan sungguh di 
luar yang saya pikirkan dan 
bayangkan. Dan saya berdoa, 
optimis dan percaya bahwa 
hasi l  yang ke l ima akan 
negatif, meskipun hasilnya 
belum keluar, akhirnya hasil 
swab pun keluar lebih cepat 
dan dinyatakan negatif. Pada 
saat saya mendengar hal 
t e r s ebu t ,  ra s anya  t i dak 
percaya. Tuhan buat saya 
terkagum-kagum akan kuasa-
Nya. Saya mau katakan kepada 
bapak/ibu, saudara/i dan 
s e m u a  y a n g  m e m b a c a 
kesaks ian saya.  Tetaplah 
bersyukur, mengandalkan 
Tuhan, bersukacita, tetap 
semangat, berdoa dan katakan 
Tuhan Yesus baik, ketika Tuhan 
ijinkan masalah, sakit penyakit, 
dan masalah apapun terjadi 
dalam hidup kita, karena 
Tuhan mau lihat seberapa setia 
kita kepada-Nya. Biarlah 
kesaksian saya ini, memberkati 
bapak/ibu, saudara/i dan 
semua yang membacanya, 
Amin. 

Ringgo Ella
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S h a l o m  b a p a k ,  i b u , 
saudara yang terkasih dalam 
Tuhan kita Yesus Kristus. Saya 
yakin dan percaya kita semua 
ada dalam lindungan dan 
penjagaan Tuhan.

Saya, Irfan Kristian akan 
menyaksikan cinta kasih dan 
kebaikan Tuhan dalam hidup 
s ay a .  S ay a  t a h u  t a n p a 
pertolongan Tuhan, saya tidak 
bisa berbuat apa-apa, saya 
boleh ada sampai sekarang ini, 
itu semua karena kemurahan 
Tuhan, karena anugerah-Nya 
yang begitu luar biasa dalam 
hidup saya. 

Tahun 2020, akan menjadi 
tahun yang susah untuk 
dilupakan bagi kita semua. Di 
tahun ini juga, setiap kita pasti 
m e r a s a k a n  k e t a k u t a n , 
kekuatiran yang luar biasa. Kita 
b i s a  me l i h a t  kemat i an , 
tangisan dan ratapan di mana-
mana. Suasana yang begitu 
mencekam, dimana orang-
o r a n g  e n g g a n  u n t u k 
b e r h u b u n g a n ,  k a r e n a 
ketakutan yang begitu luar 
biasa. Inilah penyakit yang 
disebut orang Covid-19, 
menjadi pandemi di seluruh 
dunia. Tapi bapak, ibu dan 
saudara jangan takut, karena 
saya yakin dan percaya Tuhan 
ada bersama-sama dengan kita 
dan Dia yang menjagai kita 

semua. Kenapa saya bisa 
berkata seperti itu, karena saya 
sendiri sudah melihat dan 
merasakan kebaikan Tuhan 
dalam hidup saya. Pada bulan 
Januari sampai April, kami 
semua mahasiswa “menjalani 
ha r i - ha r i  s epe r t i  b i a s a , 
beraktivitas seperti biasa”. 
Kami melewati bulan ke bulan 
dengan keadaan yang baik. 
Seiring berjalannya waktu, 
entah dari mana datangnya, 
salah satu dari kami pun 
t e rpapa r  Cov id19  yang 
membuatnya harus di isolasi di 
rumah sakit. Di situ kami 
merasakan kekuatiran, cemas, 
p e r a s a a n  t a k u t  y a n g 
m e n g g a n g g u  p i k i r a n . 
Walaupun demikian, kami 
tetap melakukan aktivitas 
seperti biasa dan mencoba 
untuk mengesampingkan rasa 
takut kami. Singkat cerita kami 
melakukan isolasi mandiri 
selama 14 hari dan harus 
menjalani tes rapid. Tes 
dilakukan pada tanggal 25 
April, dan hasilnya ternyata 
saya positive atau reaktif 
Covid19. Mendengar hal 
tersebut saya hanya bisa 
terdiam, pikiran saya tidak 
karuan, yang ada hanyalah 
perasaan kuatir dan takut. 
Akhirnya saya di bawa ke RS 
Santosa untuk menjalani 
isolasi.  

Saya bersyukur bapak, ibu, 
saudara, karna Tuhan tetap 
pelihara saya, Dia memberikan 
kondisi tubuh yang sangat baik 
un tu k  s aya .  S aya  t i d a k 
mengalami gejala apa-apa, 

saya tidak demam, batuk, 
ataupun sesak, keadaan saya 
benar-benar baik, saya sangat 
bersyukur kepada Tuhan, 
itulah yang menjadi kekuatan 
b a g i  s ay a  u n t u k  t e t a p 
semangat. Tuhan begitu baik 
dan teramat baik, semuanya 
dipermudah oleh Tuhan, mulai 
dari masuknya saya ke RS, 
biaya, tempat, semuanya 
sudah Tuhan sediakan untuk 
saya, melalui orang-orang di 
sekitar saya. Saya sangat 
berterima kasih kepada GBI 
Pasir Koja, kepada Bapak 
Gembala Jantje Haans, dan 
s e m u a  y a n g  s u d a h 
mendukung dan membantu 
saya. Saya juga mengucapkan 
banyak terima kasih kepada 
bapak, ibu, saudara yang 
sudah mendoakan saya . 
Singkat cerita bapak, ibu, 
saudara, saya di tes swab yang 
pertama dan puj i  Tuhan 
hasilnya negatif, dan setelah 
itu saya di tes swab yang ke dua 
dan hasilnya negatif lagi. Di 
situ saya sangat senang dan 
sangat bersyukur kepada 
Tu h a n .  A k h i r n y a  s a y a 
diperbolehkan pulang oleh 
dokter. Dan saya pun keluar 
dan dipindahkan ke RS lain 
untuk melakukan i so las i 
mandiri lagi selama 14 hari, 
dan  s emuanya  be r j a l an 
dengan baik sampai pada 
akhirnya saya dinyatakan 
sembuh dari Covid-19. Inilah 
kesaksian yang bisa saya 
bagikan bapak, ibu, saudara, 
semoga menjadi berkat untuk 
kita semua, Tuhan Yesus 
memberkati. 

Irvan Kristian
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1. Berdoa untuk curahan kuasa Roh Kudus atas Indonesia, terjadi kebangunan rohani di 
Indonesia. Menara-menara Doa dibangun di berbagai wilayah di Indonesia. Api 
penginjilan menyala di seluruh wilayah Indonesia.

2. Berdoa untuk para Pendeta dan para pemimpin gereja di Indonesia, agar Tuhan 
mengurapi mereka, menaruhkan Roh takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, 
menolong serta memberkati hamba-hamba-Nya.

3. Doakan untuk jemaat, para pengerja dan para pemimpin di GBI Pasir Koja 39. Doakan 
PaskoCare dan para tenaga kesehatan di GBI Pasir Koja 39, agar perlindungan kuasa 
darah Yesus yang menaungi seluruh umat-Nya ini.

4. Doakan terus kondisi bangsa Indonesia, propinsi Jawa Barat, dan kota Bandung supaya 
pemerintah dan seluruh rakyat tetap tenang dan bijaksana dalam menghadapi 
masalah COVID-19 serta Tuhan Yesus terus memakai TNI – POLRI dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban di NKRI.

5. Doakan untuk Kemenkes, BNPB, para tim medis, dokter-dokter dan perawat agar 
Tuhan Yesus melindungi, serta para pasien yang terjangkit Tuhan Yesus sembuhkan. 
Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tidak 
terjadi kesimpangsiuran informasi, karena ini akan membingungkan rakyat, berdoa 
rakyat Indonesia menyadari pentingnya melakukan protokol kesehatan dengan 
disiplin untuk kebaikan diri sendiri, keluarga dan lingkungan.

6. Berdoa utk mahasiswa/i STT yang sedang mengenyam pendidikan agar dalam 
menempuh pendidikannya, mereka diperlengkapi dengan benar baik dari segi 
pengetahuan maupun karakter, sehingga mereka menjadi teolog2 masa depan yang 
berkualitas.

Juli 2020POKOK DOA
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Oleh : Sdr. Yanuar 

Dalam Kitab Yakobus, Tuhan 
mengajarkan bahwa setiap orang yang 
percaya diajarkan untuk saling 
mengaku dosa dan saling mendoakan 
(Yak. 5:16). Hal yang diajarkan dalam 
ayat ini adalah supaya setiap orang 
percaya saling mengaku dosa kepada 
sesamanya dan juga kepada hamba 
Tu h a n .  Pe n g a ku a n  d o s a  i n i  
dimaksudkan supaya kita hidup 
berdamai dengan mereka yang 
bermasalah dengan kita, dan supaya 
kita memperoleh ketenangan dan 
ketenteraman bagi hati nurani dan jiwa 
kita. 

Selain itu, ada baiknya juga bagi 
setiap orang percaya untuk saling 
mengungkapkan kelemahan dan 
pelanggaran mereka, kepada sahabat 
atau saudara yang telah terjalin 
keakraban serta persahabatan yang 
baik di antara mereka, sehingga 
mereka dapat saling membantu 
melalui doa-doa mereka untuk 
memperoleh pengampunan bagi 
dosa-dosa mereka dan kekuatan untuk 
melawan dosa-dosa tersebut. Oleh 
sebab itu, setiap orang percaya yang 
saling mengakui kesalahan-kesalahan 
mereka, sudah seharusnya berdoa 
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bersama-sama dan saling mendoakan 
supaya mereka sembuh.

Dalam Yakobus 5 ini juga, Allah 
mengajarkan kepada setiap orang 
percaya untuk menyesuaikan diri 
d e n g a n  p e n y e l e n g g a r a a n  
pemeliharaan Allah. Ketika kita 
mengalami penderitaan, baiklah kita 
berdoa seorang diri kepada Allah di 
dalam kamar kita, karena tidak ada 
yang lebih cocok untuk dapat kita 
lakukan selain berdoa. Untuk tujuan 
inilah Allah mengijinkan penderitaan 
datang, supaya kita segera mencari 
Dia, dan supaya mereka yang telah 
mengabaikan-Nya dapat dibawa 
kembali untuk mencari Dia. Sungguh 
penting untuk melatih iman dan 
pengharapan di tengah penderitaan. 
Doa merupakan sarana yang 
ditetapkan untuk memperoleh 
maupun untuk meningkatkan kasih 
karunia-Nya dalam hidup kita.

Selanjutnya dalam Yakobus 5, Allah 
juga memberikan kepada setiap orang 
percaya keuntungan dan manfaat 
besar dari doa yang dinyatakan dan 
dibuktikan, doa orang yang benar, bila 
dengan yakin didoakan, sangat besar 
kuasanya, baik hal itu dipanjatkan bagi 
diri sendiri atau bagi orang lain. Allah 
membe-rikan contoh mengenai Elia 
dalam Yakobus 5:17-18; bahwa orang 
yang berdoa haruslah orang yang 
benar. Bukan benar dalam arti 
sempurna, sebab Alkitab mencatat 
bahwa Elia yang dijadikan teladan bagi 
kita ini, bukanlah orang yang 
sempurna, melainkan benar dalam arti 
bahwa Elia tidak mencintai ataupun 
menyetujui kejahatan jenis apapun.

Selanjutnya, doa yang dipanjatkan 
itu sendiri haruslah merupakan doa 
ya n g  s u n g g u h - s u n g g u h  d a n  
dipanjatkan secara khusus. Doa 
tersebut harus merupakan luapan hati 
kepada Allah, dan mengalir dari iman 
yang tulus. Doa seperti ini sangatlah 
besar kuasanya, doa seperti ini juga 
sangat bermanfaat bagi diri sendiri, 
dan juga bagi saudara-saudara seiman 
kita, serta yang pasti adalah bahwa doa 
tersebut diterima oleh Allah. Amin.

TERIMA KASIH, TUHAN YESUS 
MEMBERKATI KITA SEMUA.
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SAAT  J EMAAT  MENINGGALKAN 
RUMAH:
1.  Pastikan Anda telah melakukan reservasi 

ibadah 
2.  Jangan membawa anak-anak di bawah 

usia 12 tahun.
3.  Jangan membawa barang-barang yang 

tidak diperlukan (tas besar, jam tangan, 
perhiasan, aksesoris, dll.), disarankan 
mengenakan pakaian tangan panjang 
atau berjaket.

4.  Siapkan persembahan dalam amplop, 
karena di gereja tidak disediakan 
amplop untuk persembahan.

5.  Gunakan Masker Medis secara benar 
sejak meninggalkan rumah, kalau 
mengenakan masker kain - lapisi 
dengan dua lembar tissue di bagian 
dalam.

6.  Jika menggunakan transportasi umum 
dari rumah ke gereja dan sebaliknya, 
hindari menggunakan transportasi yang 
berdesakan. Atau jika bisa, hindari 
penggunaan transportasi umum. 

7.  Jika merasa badan tidak sehat sebaiknya 
tidak pergi beribadah, segera hubungi 
dokter Anda.

SAAT TIBA DI GBI PASIR KOJA 39:
1.  Hindari kerumunan dan segeralah 

m a s u k  d a l a m  a n t r i a n  d e n g a n 
memperhatikan jarak sesama (Physical 
Distancing).

2.  Cuci tangan di tempat yang sudah 
disediakan (jika antrian cuci tangan 

panjang, gunakan hand sanitizer yang 
telah disediakan gereja).

3.  Akan dilakukan pengukuran suhu 
badan.

4.  Akan disediakan kantong plastik besar, 
masukkan seluruh barang bawaan 
Anda, jaket dan helm Anda ke dalam 
plastik tersebut, letakkan di lantai 1 di 
tempat yang telah disediakan. 

5.  Dilarang melakukan kontak fisik dengan 
sesama (jabat tangan, cipika cipiki, 
pelukan, dll.).

6.  Jangan menyentuh barang-barang 
sekeliling Anda.

7.  Sebelum masuk ruang ibadah, silakan 
ke toilet dahulu bagi yang ingin BAK, 
karena tidak dianjurkan meninggalkan 
ruang ibadah sebelum ibadah selesai. 

8.  Segera masuk ke dalam gedung ibadah, 
silakan memilih tempat duduk yang 
telah disediakan (lantai 2 dan lantai 3), 
jangan menggeser - geser kursi yang 
telah disediakan.

9.  Dilarang makan / minum di dalam 
ruang ibadah.

10. Tetap kenakan Masker Anda selama 
ibadah sampai ke rumah Anda kembali.

11. Selesai ibadah, keluarlah dengan teratur 
sesuai dengan arahan petugas, dilarang 
melakukan kerumunan, segera pulang. 

SAAT MENINGGALKAN GEDUNG DAN 
TIBA DI RUMAH:
1.  Cuci tangan dengan sabun atau 

gunakan hand sanitizer sebelum   
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  meninggalkan gedung. 
2.  Lepaskan alas kaki di luar rumah, ganti 

baju yang dikenakan, segeralah mandi 
dan bersih-bersih sebelum berkumpul 
kembali dengan anggota keluarga yang 
lain. Baju yang dikenakan segera dicuci 
menggunakan detergen.

3.  Lepaskan masker dengan cara yang 
benar, masukkan ke dalam plastik dan 
buang di tempat sampah.

PROTOKOL IBADAH:
GEDUNG: 
1.  D e s i n f e k s i  r u a n g a n  i b a d a h 

menggunakan cairan desinfektan, 
di lakukan sebelum dan sesudah 
digunakan. Jika ibadah dilakukan lebih 
dari 1x, maka jeda antar ibadah akan 
d i l a ku ka n  d e s i n f e k s i  r u a n g a n 
menggunakan Far UVC selama 30 menit, 
selama paparan Far UVC - ruangan harus 
dikosongkan, tidak boleh ada manusia 
di ruangan tersebut.

2.  Pastikan kapasitas tempat duduk tidak 
melebihi 30% kapasitas gedung (sesuai 
level Kuning kota Bandung). 

3.  Pengaturan tempat duduk (Physical 
distancing) berjarak 1 meter kiri kanan 
depan belakang.

4.  Menyediakan banyak tempat  cuci 
tangan, untuk menghindari antrian 
masuk di depan gedung.

5.  Menyediakan banyak hand sanitizer 
(untuk mengantisipasi antrian cuci 
tangan).

6.  Lift tidak dioperasikan
7.  Selama ibadah, pendingin udara tidak 

akan dioperasikan. Pastikan ventilasi 
gedung ber ja lan  dengan ba ik . 

Membuka pintu di lantai balkon, 
memasang industrial fan agar aliran 
udara berjalan baik, memastikan exhaust 
berfungsi baik. Dianjurkan memasang 
Air Purifier. 

8.  Semua mic digunakan privat dan harus 
menggunakan mic cover. 

9.  Petugas soundman dan LCD karena 
ruangan sound tidak memenuhi syarat 
physical  distancing,  jadi personil 
disarankan menggunakan masker, face 
mask dan gloves.

10. Pasang penyekat plastik / acrylic di  
mimbar.

JEMAAT:
1.  Bagi yang akan menghadiri ibadah, 

diwajibkan melakukan reservasi terlebih 
dahulu melalui WA atau bit.ly 

2.  Jemaat berusia>50 tahun tidak 
diperkenankan hadir. Toleransi untuk 
Gembala-gembala dan pengerja inti 
asal keadaan sehat dan tidak ada 
komorbid, menggunakan APD lengkap 
(Masker N95 dan face mask).

3.  Anak<12 tahun tidak diperkenankan 
masuk. Tidak ada toleransi. 

4.  Jemaat yang sakit, bersuhu>37,3 tidak 
diperkenankan masuk.  

5.  Jemaat dengan penyakit Komorbid, usia 
berapapun di larang hadir. Penyakit 
Komorbid: penyakit jantung (darah 
tinggi), diabetes (kencing manis), 
penyakit ginjal, penyakit autoimun, 
penyakit paru-paru (sedang TBC, 
bronkhitis, asma, batuk-batuk) serta 
penyakit bawaan lainnya - TIDAK 
diperkenankan hadir.  

6.  Wajib memakai masker dengan cara 
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  yang benar - sebelum, selama dan 
sesudah ibadah, berlaku bagi SEMUA - 
baik jemaat maupun pelayan tanpa 
terkecuali.  

7.  Sebelum masuk gedung dan sesudah 
keluar gedung harap cuci tangan 
dengan sabun di bawah air mengalir 
(disediakan di depan gedung) atau 
gunakan hand sanitizer yang sudah 
disediakan.

8.  Sebelum dan sesudah ibadah tidak 
diperkenankan melakukan kerumunan 
lebih dari 5 orang, tidak bersalaman - 
diganti dengan salam sehati, tidak 
cipika cipiki / kontak fisik. Segera 
pulang. 

9.   Sebelum memasuki gedung, jemaat 
akan diberi shoe cover disposable, semua 
barang bawaan (tas, jam tangan, 
perhiasan / asesoris), jaket dan helm 
dimasukkan ke dalam kantong plastik, 
barang bawaan ditinggalkan di lantai 1, 
tidak diperkenankan membawa barang 
bawaan tersebut ke dalam ruang 
ibadah. 

IBADAH: 
1.  Durasi ibadah tidak lebih dari 1 jam, 

waktu tunggu menuju ibadah tidak 
lebih dari 10 menit. 

2.  Bagi yang tidak memenuhi syarat untuk 
hadir ibadah, komisi Multi Media akan 
memfasilitasi dengan ibadah di rumah 
secara LIVE (melalui Youtube Live / IG Live 
/ FB Live).

3.  Dilarang makan / minum selama 
ibadah. 

4.  Tidak melakukan sakramen Perjamuan 
Kudus (untuk sementara waktu).

5.  Persembahan, non tunai dan disediakan 
box persembahan. 

6.  Musik Pujian mengatur pelayan yang 
akan melayani, maksimal 4 orang di 
mimbar. Tidak membawakan lagu yang 
terlalu meriah (menuntut / memancing 
jemaat untuk loncat / bersalaman / 
kontak fisik lainnya).

7.  Selesai ibadah, himbau jemaat untuk 
segera keluar dengan teratur, untuk 
menghindari antrian dan desak - 
desakan di tangga, dimulai dari jemaat 
yg di lantai 2 kursi belakang sampai 
depan, kemudian dilanjutkan jemaat di 
lantai 3 kursi belakang sampai depan. 

PERLENGKAPAN YANG DIBUTUHKAN:
1.  Gereja harus menyediakan masker 

medis,  masker  N95 ,  shoe cover 
disposable, kantong plastik besar. 

2.  Thermogun.
3.  Desinfektan spray.
4.  Fan blower desinfektan di gerbang 

masuk gedung.
5.  Far UVC sesuai kapasitas gedung - 

digunakan jika akan dilakukan beberapa 
kali ibadah. 

6.  Gloves plastik / latex disposable.
7.  Sabun cuci tangan dan perbanyak   

botol - botol hand sanitizer. 
8.  Mic cover disposable.
9.  Face mask. 
10. Acrylic mimbar. 

Rekomendasi Protokol ibadah GBI Pasir Koja 
39 telah disepakati dan difinalisasi oleh Team 
Medis Pasko pada tanggal 01 Juni 2020.

Team Medis Pasko: 
dr. Zeffry, dr. Lindawaty Hermawan, 
dr. Ronny, dr. Hanna, dr. Hendriyanto, 
dr. Imelda, drg. Surya, Wina, S.Ked.
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Setelah 3-4 bulan dalam masa 
pandemi COVID-19 , banyak negara di 
d u n i a  t e r m a s u k  I n d o n e s i a  
mempersiapkan diri untuk hidup 
berdampingan dengan Covid-19 yang 
dikenal dengan “Adaptasi Kebiasaan 
Baru” atau “New Normal”. Kantor dan 
pusat perbelanjaan telah mulai 
beroperasi secara bertahap di kota 
Bandung. Tapi perlu diingat bahwa New 
Normal bukanlah normal. Kita tidak 
dapat kembali ke kehidupan normal 
sebelum pandemi Covid-19 terjadi.

Perlu disadari, bahwa pandemi 
Covid-19 belum berakhir. Masih banyak 
penderita Covid-19 yang ada di 
masyarakat sehingga kemungkinan 
penularannya pun masih cukup tinggi. 
Badan kesehatan dunia ,  WHO 
menyatakan bahwa 1 dari 5 penderita 
Covid-19 membutuhkan perawatan di 

rumah sakit. Namun kehidupan harus 
terus berjalan walaupun resiko 
penularan masih tinggi, sehingga New 
Normal menjadi tahap selanjutnya dalam 
menghadapi Covid-19. Jadi sangat 
penting untuk menjaga diri sendiri dan 
keluarga agar tetap sehat dan terhindar 
dari infeksi Covid-19. 

Apakah yang harus kita perhatikan 
dalam masa “New Normal”?

1. Pekerja / Karyawan

Kenakan masker dimanapun Anda 
berada, dan rajin mencuci tangan 
dengan sabun. Kita harus memastikan 
bahwa tempat kerja kita aman dan 
bersih. Pastikan ventilasi ruangan terjaga 
dengan baik. Tingkatkan sirkulasi udara 
di tempat kita bekerja. Sedapat mungkin 
tempat-tempat yang ramai seperti 
tempat rapat, kafetaria, lobi. Jaga jarak 

Oleh: Ronny Lesmana, dr., M.Kes., PhD.
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dengan pekerja lain, sekurang-
kurangnya 1 meter. Bersihkan alat-alat 
yang Anda pakai untuk bekerja seperti 
meja, kursi, dan keyboard komputer 
secara berkala dengan disinfektan. 
Mengapa? Karena Covid-19 dapat 
ditemukan pada benda-benda yang 
sering disentuh orang. Sedapat mungkin 
hindari rapat secara langsung, tetap 
gunakan fasilitas telekonferen bila Anda 
harus mengadakan rapat dengan banyak 
orang.

2. Tempat umum

Bersihkan tangan Anda setelah 
memegang benda-benda yang sering 
disentuh orang lain seperti handel pintu, 
tombol lift, pegangan tangga, printer 
atau mesin fotokopi, HP dan tombol 
ATM.  Ca i ran  d i s in fek tan  yang 
mengandung alkohol 70% dapat 
digunakan secara efektif untuk 
membunuh virus. Hindari bersalaman, 
memeluk atau tabrakan yang lain 
dengan orang lain. Bila memungkinkan, 
hindari penggunaan lift.

3. Alat Transportasi

Sedapat mungkin pilihlah alat 
transportasi umum yang meminimalisir 
kontak dengan orang lain. Bila tidak 
memungkinkan, hindari berangkat 
bekerja pada jam sibuk. Segera cuci 
tangan setelah turun dari kendaraan 
umum. 

4. Melakukan perjalanan jauh

Pemerintah melarang PNS yang 
berusia diatas 45 tahun untuk melakukan 
perjalanan dinas. Perlu diperhatikan 
bahwa usia di atas 45 tahun lebih rentan 

terkena Covid 19, sehingga sedapat 
mungkin hindari bepergian bila Anda 
telah berusia diatas 45 tahun atau 
memiliki riwayat penyakit sebelumnya 
seperti diabetes, gangguan ginjal, 
jantung, dan asma. Bila Anda harus 
bepergian jauh, lakukan survei (mencari 
tahu) mengenai daerah yang akan Anda 
kun jung i .  B i l a  pe r l u  l a kukan  
pemeriksaan Covid-19 sebelum dan 
setelah melakukan perjalanan. Bawalah 
hand sanitizer selama perjalanan untuk 
membersihkan tangan bila Anda tidak 
dapat mencuci tangan dengan sabun. 
Jaga jarak dengan orang lain, sekurang-
kurangnya 1 meter. Pastikan Anda tahu 
kemana harus mencari pertolongan 
kesehatan di daerah yang akan Anda 
kunjungi.

Berapa lama masa New Normal ini 
berlangsung?

Masa New Normal ini berlangsung 
hingga ditemukan pengobatan dan 
vaksin yang sesuai untuk Covid-19. 
Sehingga belum dapat dipastikan berapa 
lama kita harus hidup dengan berbagai 
kebiasaan baru ini. 

Sebagai kesimpulan: Taatilah 
petunjuk pemerintah dan tenaga 
kesehatan selama masa persiapan dan 
selama berlangsungnya “New Normal”. 
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Tepung dalam tempayan itu 
tidak habis dan minyak dalam 

buli-buli itu tidak berkurang seperti 
firman TUHAN yang diucapkan-Nya 

dengan perantaraan Elia. (1 Raj. 17:16)

 Di saat keadaan dunia tidak menentu, kita 
semua merasakannya dimana pekerjaan dan 
pelayanan diberhentikan sampai waktu yang 
tidak ditentukan. Banyak orang-orang mulai 
putus asa, memaksakan kehendak pribadi 
dengan tidak mentaati aturan-aturan yang 
dibuat untuk mencegah penularan Covid-19. 
Setiap orang melakukan apa yang mereka 
ingin lakukan.

 Apa yang harus kita lakukan sebagai 
seorang remaja dan anak Tuhan di saat 
seperti ini? Ya, menjadi berkat dalam musim 
kekeringan. Musim kekeringan yang saat ini 
sedang kita rasakan. Bicara menjadi berkat 
bukan saja tentang materi, dan berkat tidak 
selalu datang melalui akal pikiran kita. 
Banyak dari kita yang saat ini masih menjadi 
pelajar atau  mahasiswa yang sudah lulus 
dan sedang mencari pekerjaan. Kita bisa 
m e n j a d i  b e r k a t  m e s k i p u n  b e l u m 
menghasilkan materi. Dalam 1 Tesalonika 
5:12, perhatikanlah supaya jangan ada 

orang yang membalas jahat dengan jahat, 
tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, 
terhadap kamu masing-masing dan terhadap 
semua orang. 

 Membalas kejahatan dengan kebaikan 
misalnya dengan melakukan respon yang 
benar, itupun sudah menjadi berkat. Berkat 
bisa terjadi melalui setiap pengalaman saat 
melewati pandemi ini. Kita diingatkan 
dengan banyak tinggal di rumah kita bisa 
lebih bersekutu dengan Tuhan, dalam soal 
jasmani kita diingatkan untuk lebih menjaga 
kesehatan. Mungkin sebelumnya kita acuh 
tak acuh tentang kesehatan. Berkumpul 
dengan keluarga di rumah, dan lebih 
menghemat pengeluaran. Beberapa contoh 
di atas mungkin membuat sebagian kita 
tidak enak untuk menjalankannya, tapi 
percayalah selalu ada berkat Tuhan walau 
melalui situasi yang tidak menentu 
sekalipun.

 Kembali lagi ke 1 Raja-raja 17 tadi, sama 
halnya dengan peristiwa kekeringan yang 
dicatat dalam Alkitab tentang Elia yang 
diberkati oleh seorang janda di Sarfat. Sangat 
aneh secara logika, apalagi dalam perikop 
tersebut janda ini diperhadapkan juga 

Oleh : Kevin Eldiwan 
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dengan hutang yang cukup banyak. Perintah 
Tuhan kepada Elia cukup unik, Tuhan tidak 
menyuruh Elia untuk pergi ke rumah orang 
kaya agar Elia bisa hidup berkecukupan, 
tetapi justru menggunakan seorang janda 
miskin untuk memberi Elia makan (ay. 8). 
Sering kali dalam hidup kita, seolah-olah 
Tuhan meminta kita melakukan hal yang tak 
masuk akal. Seperti contoh yang dialami Elia, 
bagaimana Elia benar-benar bergantung 
sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan ketika 
Tuhan mengatakan bahwa ia akan diberi 
makan oleh seorang janda. Bayangkan 
dalam masa kekeringan tiga tahun tanpa 
hujan, bagaimana mungkin seorang janda 
dapat memberi makan Elia?

 Tetapi di sinilah ketaatan Elia diuji. Ia tetap 
taat terhadap perintah Tuhan. Ketika Elia 
bertemu dengan janda yang dimaksud, Elia 
langsung meminta air dan roti kepadanya 
(ay. 10-11). Elia saat itu tidak tahu bahwa 
tepung dan minyak yang dimiliki oleh janda 
tersebut adalah persediaan makanan terakhir 
yang akan dimakan oleh janda tersebut (ay. 
12). Ketika janda tersebut mengutarakan 
kondisinya kepada Elia, Elia menyatakan 
bahwa jika janda itu mengikuti apa yang Elia 
perintahkan (yang juga merupakan perintah 
Tuhan), niscaya tepung dan minyak yang 
dimilikinya tidak akan pernah habis (ay. 13-
14). Bersyukur, janda itu taat, dan mukjizat 
terjadi. Dalam masa kekeringan yang hebat, 
janda tersebut selalu memiliki tepung dan 
minyak dalam buli-bulinya (ay. 15-16).

 Dalam hal ini jelas terbukti, mukjizat 
terjadi hanya karena Elia dan janda itu mau 
taat kepada suara Tuhan. Elia mau taat untuk 
pergi ke Sarfat dan meminta makan kepada 
janda. Di sisi yang lain, janda tersebut juga 
mau mendengarkan apa yang dikatakan Elia 
sebagai  nabi  Tuhan, dan mau taat 
melakukannya. Bayangkan jika Elia tidak 
mau taat kepada Tuhan dan tidak meminta 
makan kepada janda tersebut, mungkin saja 

Tuhan masih dapat menggunakan cara 
lain dan memberi makan Elia, tetapi janda 
dan anaknya tersebut akan mati kelaparan. 
Begitu juga jika janda tersebut tidak mau 
memberi makan kepada Elia, pasti akhirnya 
akan sama, yaitu mati. Tapi syukurlah karena 
dalam kisah yang kita baca hari ini, kedua 
pihak mau taat kepada suara Tuhan, dan 
akhirnya mukjizat pun terjadi.

 Melalui kisah di atas, sekali lagi kita 
diingatkan bahwa Tuhan bisa pakai cara 
apapun asal kita mau melakukan firman-Nya 
sama seperti yang dilakukan oleh Elia. Mari 
dalam masa yang tidak menentu ini kita 
mengikuti teladan yang diajarkan dari 
hubungan pribadi Elia dengan Tuhan dan 
Elia dengan janda di Sarfat. 
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Masih Adakah Mukjizat Itu? : Mematahkan Kuasa Ketidakpercayaan Menuju Pada 
Kemenangan Dan Mukjizat-Nya ; Kennedy Jennifer Dhillon dan Ps Andry Christian, M.Th. ; 
PBMR Andi ; Cetakan pertama ; 2015 ; 132 halaman.

Masih Adakah Mukjizat Itu? adalah sebuah buku yang akan membahas apa 
yang menjadi penyebab mukjizat sering kali tidak terjadi dalam kehidupan 
orang percaya. Sering kita temui dalam sebuah gereja maupun pelayanan, 
orang lumpuh datang ke gereja, pulang tetap lumpuh; orang buta datang 
ke persekutuan, pulang tetap buta; orang bisu datang ke KKR, pulang tetap 
bisu; orang tuli datang ke ibadah kuasa Allah, pulang tetap tuli. Seakan-
akan Tuhan tidak bekerja sama sekali dan selalu gereja dan pelayan, bahkan 
hamba Tuhan menjawab dengan bahasa rohani: “Imannya kurang!”, 
“Kurang percaya!”, “Belum dibaptis!”, “Belum terima Yesus!”, “Tidak 
sungguh-sungguh!” , “Tuhan punya kehendak yang lain!”, “Belum saatnya!”, 
“Berdoa saja!”, “Nanti pasti Tuhan tolong!” dan segudang jawaban lainnya. 
Namun ironisnya, baik gereja, pelayan, maupun hamba Tuhan tidak dapat 

membawa jemaat Tuhan bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami kuasa kesembuhan, mujizat, 
dan pemulihan. Bahkan diantara mereka sendiri pun banyak yang memiliki kelemahan fisik, sakit 
penyakit, keterikatan, dan tidak sedikit mereka yang hanya melayani, tetapi tidak tahu titik pelayanan 
kuasa Allah yang sebenarnya. Hal ini menjadikan kesembuhan ilahi dan mukjizat semakin pudar dan 
banyak orang percaya keluar dari panggilan-Nya serta tidak sedikit yang mengalami kemandekan 
dalam kerohanian, bahkan beberapa orang menjadi murtad karenanya. Buku ini akan membongkar 
kuasa kesembuhan dan mukjizat dalam gereja-Nya dan menyadarkan setiap orang percaya akan kuasa 
Allah yang tidak pernah berhenti, masih bekerja, terus bekerja, dan pasti terjadi karena Tuhan Yesus 
Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya (Ibrani 13: 8).
Kalau dahulu Dia menyatakan diri dengan menyembuhkan, membebaskan, melepaskan, hari ini 
bahkan sampai selama-lamanya kuasa Allah pasti terjadi untuk gereja-Nya dan setiap orang percaya 
dengan maksud dan tujuan memberi kita kemenangan bersama-Nya.

Ps. Andry Christian adalah pendiri dan gembala Bahtera Church, Bahtera Ministry, dan House of 
Miracle Indonesia di Jakarta. Pengurapan Allah telah membawanya masuk dalam pelayanan kuasa 
Allah dan dunia roh dengan corak pelayanan: kesembuhan ilahi, mukjizat pelepasan (Okultisme), 
inner healing, baptisan Roh Kudus, impartasi kuasa, pengurapan Roh Kudus serta manifestasi kuasa 
Roh Kudus yang disertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib dalam setiap pelayanannya.
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Amsal 3:16
Umur panjang ada di tangan kanannya,

di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan

1-Jul Cucu Mariana Umum 16-Jul Suranti WBI
1-Jul Roni Ridwan Sijabat Umum 16-Jul Untung Setiaji G. Sakura

1-Jul Sondy Arysande Simatupang Musik Pujian 17-Jul Adhiyasa Wahyudi Limansah Ketua ABI Pasko
1-Jul Yossy Fransiskus Ignatius Wakil Yerusalem Baru 17-Jul Hokie Wijaya Gembala KU 3
2-Jul Dorce Adfia Elan Bandung Selatan 17-Jul Justin Clement Setiawan ABI Pasko

2-Jul Fridya Gunawan Umum 17-Jul Tommy Oejoen Ketua Pengajaran
2-Jul Tan Ai Pin Ketua Sekretariat 17-Jul Yosua Filmon Dirk Bandung Selatan

3-Jul Djie Tjoan Liong Umum 18-Jul John Benedict RBI

3-Jul Hotnida S. Nababan Bandung Selatan 19-Jul Johan Umum

3-Jul Lidia Dhea Vani Sinaga Umum 20-Jul Calista Madonna ABI Bansel
3-Jul Wempie Laoh Rey Umum 20-Jul Neni Rusnaeni Umum

4-Jul Darren Hizkia Samadikun ABI Pasko 20-Jul Reno Bandung Selatan
4-Jul Soleh Bandung Selatan 21-Jul Eliska Kristina Sidabutar Umum
5-Jul Farrel Julianus ABI SCC 21-Jul Michael Nehemia Christianto Youth

5-Jul Roni Muliadi Umum 22-Jul Ezra Josefa Widi Prasetyo ABI Bansel
6-Jul Ferdi Hasiholan Sitorus ABI Pasko 22-Jul Herlianto Langenjaya Ketua Profetik
6-Jul Herli Si Mamora Umum 22-Jul Lisman Lase Bandung Selatan

6-Jul Irma Sakim Umum 22-Jul Tjoeng Swee Fang Umum
6-Jul Satria Wibawa Umum 23-Jul Deni Kristanto Umum

7-Jul Lola Ivana Kristin Daeli ABI SCC 23-Jul Yuliana Umum
7-Jul Rinawati G. Sakura 23-Jul Ivo Hanri Sianipar Umum

7-Jul Shanty Handari Tanamas Umum 24-Jul Esther Sharon Hutajulu ABI Bansel
7-Jul Yamutehe Daeli SCC 24-Jul George Benaya Dio Mamora ABI
7-Jul Daniel Liuanto ABI 24-Jul Herning Wahyu Ratri Umum

8-Jul Poniton Simanjorang Umum 24-Jul Yohana Evi Tarini Umum
9-Jul Ghea Madonna Neva Juliana Bandung Selatan 24-Jul Risen Canro Limbong ABI

9-Jul Glory Euodia RBI 25-Jul Maria Fransisca Umum

9-Jul Lis Lydiawati Musik Pujian 25-Jul Robertus Umum
9-Jul Suranta Bangun ABI Pasko 26-Jul Shyoma Nathan Lesmana ABI Pasko

9-Jul Laura Enjelita Panjaitan ABI 26-Jul Yap Mei Kiem Umum

9-Jul Audi Karson Bancin Umum 27-Jul Albert Pangelah Umum
10-Jul Frenki Nesi Snae Bandung Selatan 27-Jul Belvania Glorya Waruwu ABI SCC

10-Jul Samuel Rendy Dewantara ABI Bansel 27-Jul Deniaman Waruwu SCC

11-Jul Fenywati G. Sakura 28-Jul Edison Zeky P. Umum

11-Jul Sebel Juli Ana Br. Manjorang Bandung Selatan 28-Jul Ferry Sunjaya Musik Pujian
12-Jul Abu Umum 28-Jul Karmel Naben Bandung Selatan

12-Jul Tati Rohati EGM 28-Jul Stevi Galatia Musik Pujian

12-Jul Yulita Martina Ressok Umum 29-Jul Astrey Asaduma Bandung Selatan
14-Jul Daud Fernando S. Umum 30-Jul Erisanto Ketua Doa

15-Jul Lydia Beta Novelia Siahaan Umum 30-Jul Hizkia Jaziel Ishak ABI Pasko

15-Jul Yushadi Widjaya Umum 30-Jul Julius Natanael Si Hite ABI Pasko

16-Jul Lani Yulianingsih Umum 30-Jul Suryati Sukirman 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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Pada tahun 73-71 SM terjadi pemberontakan para 

budak melawan Republik Romawi dipimpin oleh Spartacus 

seorang gladiator. Sayangnya pemberontakan itu gagal.  

Seper t i  k i t a  ke tahu i  perbudakan  i t u  t i dak 

menyenangkan, penuh penderitaan dan membuat manusia 

kehilangan harkat martabatnya. Andai pemberontakan 

yang dipimpin Spartacus itu berhasil, maka para budak itu 

akan mengagung-agungkan Spartacus .  Mereka 

mengucapkan terima kasih kepada Spartacus yang 

memimpin dan membebaskan mereka. 

Bangsa Israel pernah mengalami perbudakan di negeri 

Mesir. Perbudakan yang membuat mereka berseru kepada 

Allah untuk dibebaskan. Melalui Musa dan Harun, Allah 

membawa umat Israel kepada kebebasan. Berbeda dengan 

pemberontakan budak di zaman Romawi. Tokoh 

pembebasan Israel bukan manusia, bukan Musa dan bukan 

Harun tetapi Allah sendiri. Dengan kata lain Allah 

memperkenalkan dirinya sebagai Allah pembebas. Kalau 

sebelumnya Allah memperkenalkan diri sebagai Allah 

Abraham, Ishak dan Yakub, saat ini Allah memperkenalkan 

diri sebagai Allah pembebas.

Apa maksud Allah memperkenalkan dirinya? Tidak lain 

agar setiap orang yang telah dibebaskan-Nya menjadi orang 

yang mau taat menyembah kepada-Nya. Mungkin saat ini 

kita bertanya, saya bukan budak, apa artinya firman ini bagi 

saya? Kita memang tidak diperbudak secara fisik tetapi 

perbudakan dosa jauh lebih berbahaya. Manusia yang 

diperbudak oleh dosa tidak akan memiliki harkat dan 

martabat. Seorang yang diperbudak dosa akan mengikuti 

hawa nafsunya. Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai 

sang pembebas melalui Yesus Kristus. Allah sendiri telah 

menebus kita dari perbudakan dosa. Kita telah dibebaskan 

sehingga tidak lagi diikat oleh hawa nafsu karena Allah sudah 

menyelamatkan kita. Marilah kita mengucap syukur dan 

setia kepada Allah.

ALLAH PEMBEBAS

Keluaran 20:1-5

Rabu, 01 Juli 2020

Yohanes 1:1-9; I Korintus 15:1-11; 

Yesaya 7; I Samuel 1-2

Ayat Bacaan Setahun

Keluaran 20:2. 
“Akulah TUHAN, Allahmu, yang 
membawa engkau keluar dari tanah 
Mesir, dari tempat perbudakan.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus. Terima 
kasih untuk pembebasan di dalam 
Yesus Kristus. Aku bersyukur kepada-
Mu. Amin.”

Doa



Berjalan bersama Allah seperti yang dialami bangsa 

Israel menuju Tanah Kanaan, merupakan sesuatu yang 

sangat menyenangkan. Dalam perjalanan itu Allah 

senantiasa menyertai hidup mereka.  Berjalan bersama 

Allah, seharusnya merupakan kebiasaan hidup bagi orang-

orang yang percaya kepada Kristus. Berjalan bersama Allah 

bukan berarti hidup kita pasti sukses dan berhasil, sebab 

senantiasa disertai dan dilindungi oleh Allah. Berjalan 

bersama Allah kadang-kadang kita diizinkan menghadapi 

berbagai tantangan dan permasalahan. Namun kita 

percaya, bahwa Allah selalu ada untuk menolong kita, 

menyertai kita, sehingga kita mampu melalui masa-masa 

yang sulit.

Mengapa berjalan bersama Allah penting bagi orang 

percaya? Karena ketika hari lepas hari kita berjalan bersama 

Allah, akhirnya kehidupan kita akan sesuai dengan 

kehendak Allah. Ketika kita berjalan bersama Allah, hal itu 

akan menolong kita setiap hari di dalam setiap ucapan, 

perilaku, keputusan-keputusan kita untuk tidak seenaknya.  

Kita akan semakin memuliakan Allah melalui perkataan, 

perbuatan dan keputusan-keputusan kita.

Berjalan bersama Allah membuat Allah menjadi nomor 

satu di atas segala-segalanya di dalam kehidupan kita. 

Berjalan bersama Allah akan membuat kehidupan kita 

menjadi berkat bagi banyak orang.

Seperti bangsa Israel berjalan bersama Allah tidak selalu 

mulus, tetapi akhirnya bangsa Israel bisa tiba di tanah 

perjanjian dan menikmati semua berkat Allah. Demikian 

juga ketika kita berjalan bersama Allah, kita akan menikmati 

semua janji Allah yang berlaku atas hidup kita. 

BERSAMA ALLAH

Bilangan 9:15-23

Kamis, 02 Juli 2020

Yohanes 1:10-13; I Korintus 15:12-

22; Yesaya 8; I Samuel 3-4

Ayat Bacaan Setahun

Bilangan 9:23. 
“A t a s  t i t a h  T U H A N  m e r e k a 
berkemah dan atas titah TUHAN juga 
m e r e k a  b e r a n g k a t ;  m e r e k a 
memelihara kewajibannya kepada 
TUHAN, menurut titah TUHAN 
dengan perantaraan Musa.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
berjalan bersama dengan Engkau dan 
melibatkan Engkau dalam hidupku. 
Amin.”

Doa



Mungkin kita akan merasa miris bila mempelajari 

kehidupan bangsa Israel. Bangsa yang dituntun oleh Allah 

sendiri ke luar dari perbudakan menuju Tanah Perjanjian. 

Mereka telah menikmati pengalaman hidup berjalan 

bersama Allah. Menikmati mukjizat dan perlindungan Allah. 

Namun, mereka tewas di padang gurun oleh tangan Allah 

sendiri.  

Mengapa Allah berbuat demikian? Ternyata alasan utama 

Allah bertindak demikian dicatat dalam 1 Korintus 13, 

bangsa Israel mencobai Allah dengan tidak taat, melakukan 

dosa percabulan dan melanggar kekudusan hidup di 

hadapan Allah. Mereka menyembah berhala dan hidup 

berpaling dari Allah. Mereka bersunggut-sunggut kepada 

Allah dan memiliki hati yang jahat.

Dalam 1 Korintus 13, Rasul Paulus menulis hal ini untuk 

memberi peringatan kepada kita yang hidup di akhir zaman. 

Orang yang sudah menikmati kuasa Allah dan mukjizat Allah 

bisa saja memiliki hati yang jahat di hadapan Allah. 

Waspadalah terhadap diri kita sendiri, jangan merasa kuat 

dan aman karena mengalami lawatan Allah.  Berjaga-jagalah 

karena kita bisa tergelincir jatuh dalam dosa apabila tidak 

berpaut dan berkenan kepada Allah. Ada banyak hamba 

Tuhan yang hidupnya luar biasa dipakai Allah dalam 

pekerjaan Allah, tetapi akhirnya jatuh dalam dosa 

perzinahan, penyalahgunaan keuangan dan kekuasaan. Hal 

inilah yang harus kita waspadai. 

Mari menjaga hidup tetap berkenan di hati Allah, dengan 

persekutuan yang intim dengan Allah. Perjalanan hidup 

orang percaya bersama Allah memang penuh misteri, tetapi 

yakinlah Allah akan menuntun kita langkah demi langkah 

sampai kita berhasil melewatinya. 

BERKENAN

1 Korintus 10:1-13 

Kamis, 03 Juli 2020

Yohanes 1:14-18; I Korintus 15:23-

34; Yesaya 9:1-10:4; I Samuel 5:1-

7:1

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 10:11. 
“Semuanya ini telah menimpa 
mereka sebagai contoh dan dituliskan 
untuk menjadi peringatan bagi kita 
yang hidup pada waktu, di mana 
zaman akhir telah tiba.”

Ayat

“Bapa dalam nama Yesus, tolong aku 
memiliki hati yang berpaut terus 
kepada-Mu. Amin.”

Doa



Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kebaikan 

Allah, dan tentu saja tidak ada alasan bagi kita untuk 

mempertanyakan kuasa-Nya. Ia sanggup melimpahkan 

segala kasih karunia kepada kita dengan berlimpah, 

sehingga semakin menumbuhkan banyak kebaikan 

rohaniah dan lahiriah. Ia sanggup membuat kita 

berkecukupan di dalam segala sesuatu, membuat kita puas 

dengan apa yang kita miliki, mengganti kembali apa yang 

kita berikan, dan memampukan kita untuk memberi lebih 

lagi. Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Dia berhak 

memberi dan menahan berkat. Jika kita mengesampingkan 

Dia dan gagal memberikan prioritas yang menjadi milik-

Nya, berarti kita telah meninggalkan suatu sumber yang 

sangat vital bagi kehidupan dan keberhasilan kita.

Sangat patut kita perhatikan, bahwa kita tidak saja harus 

melakukan apa yang dikehendaki, tetapi juga melakukannya 

sebagaimana diperintahkan. Dalam bacaan di atas, umat 

Allah telah kehilangan berkat-Nya karena mereka 

mementingkan diri sendiri; mereka kurang memperhatikan 

sasaran-sasaran dan maksud-maksud-Nya. Dibutuhkan 

ketetapan hati untuk memilih dan menempatkan prioritas 

dalam kehidupan kita. Kita juga dapat mengalami 

menurunnya berkat dan pertolongan Allah dalam hidup kita 

jikalau kita kurang memperhatikan kehendak-Nya. Tuhan 

tidak melihat besar kecilnya persembahan, melainkan 

motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Jangan 

pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan 

berkat yang seharusnya kita salurkan. Prioritas itu sudah 

ada, yaitu Allah, Sang Sumber berkat. 

Tetapkanlah hati untuk setia memprioritaskan Allah 

dalam segala keberadaan kita.

PRIORITASKAN TUHAN!

Hagai 1:6-14

Sabtu, 04 Juli 2020

Yohanes 1:19-28; I Korintus 15:35-

44a; Yesaya 10:4-34; I Samuel 7:2-

9:27

Ayat Bacaan Setahun

Hagai 1:6-7. 
“Kamu menabur banyak, tetapi 
membawa pulang hasil sedikit; kamu 
makan, tetapi tidak sampai kenyang; 
kamu minum, tetapi tidak sampai 
puas; kamu berpakaian, tetapi 
badanmu tidak sampai panas; dan 
orang yang bekerja untuk upah, ia 
bekerja untuk upah yang ditaruh 
dalam pundi-pundi yang berlobang! 
Beginilah firman TUHAN semesta 
alam: Perhatikanlah keadaanmu!”

Ayat

“Tuhan ajarkan kami memahami apa 
yang utama dalam kehidupan kami. 
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Bicara tentang prioritas menunjuk kepada suatu sikap 

hidup yang harus mengutamakan yang terpenting di 

antara yang penting. Hal ini juga berkaitan dengan 

kebutuhan manusia yang sangat kompleks. kita sering 

dihadapkan pada pilihan antara Tuhan, keluarga, 

pelayanan dan pekerjaan. Ditambah lagi dengan 

tawaran-tawaran dari dunia ini yang sangat menggoda 

dan berpotensi membuat kita kehilangan fokus 

kehidupan. Kita dihadapkan kepada sebuah pilihan 

kehidupan, mana yang harus diprioritaskan.

Dalam menentukan keputusan prioritas hidup yang 

tepat menuntut sikap hati yang tepat. Sikap hati inilah 

yang menentukan kehidupan kita yang akan datang. 

Bangsa Israel ditegur Tuhan melalui nabi Hagai karena 

setelah orang Israel yang telah kembali dari pembuangan 

di Babel dan mereka telah tinggal beberapa tahun di 

Yerusalem, Rumah Tuhan (Bait Allah) masih saja 

merupakan pu ing-puing.  Bangsa  I srae l  leb ih 

memprioritaskan rumahnya sendiri daripada Rumah 

Tuhan. Oleh karena itu, dalam pesan-pesan melalui nabi 

Hagai, Allah mendesak para pemimpin bangsa Israel 

untuk membangun kembali Rumah Tuhan. 

Apa prioritas hidup kita? Setelah bangsa Israel keluar 

dari Mesir, Allah memberikan firman dalam Keluaran 

20:3: “Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.” Allah 

ingin Dia diprioritaskan dalam kehidupan bangsa Israel. 

Allah tidak mau dinomor duakan. Tuhan Yesus dalam 

khotbah-Nya di bukit berfirman: “Tetapi carilah dahulu 

Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu 

akan ditambahkan kepadamu.” Matius 6:33. Dalam 

totalitas hidup kita, biarlah kita selalu mengutamakan 

Tuhan dan kebenaran-Nya. Letakkan Tuhan yang 

terutama dari yang utama.

PRIORITAS HIDUP

Hagai 1:1-14

Minggu, 05 Juli 2020

Yohanes 1:29-34; I Korintus 15:44b-

58; Yesaya 11-12; I Samuel 10-11

Ayat Bacaan Setahun

Keluaran 20:3. 
“Jangan ada padamu allah lain di 
hadapan-Ku.”

Ayat

“Tuhan, Engkaulah prioritas hidupku, 
tidak ada allah lain selain Allah di 
dalam Tuhan Yesus Kristus.”

Doa



Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berjalan 

menggunakan iman. “Iman adalah dasar dari segala sesuatu 

yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak 

kita lihat.” (Ibrani 11:1). Penulis yakin kita sudah sering 

mendengar kata iman dan pengertian iman. Tetapi, banyak 

yang iman kepada Tuhan yang tidak bertumbuh, ketika 

badai kehidupan melanda, iman mereka menjadi goyah. 

Iman harus bertumbuh dalam kehidupan orang Kristen.

Pertumbuhan  iman sangat l ah  mir ip  dengan 

pertumbuhan kentang. Kentang ditanam di dalam tanah, 

sehingga proses pertumbuhannya tidak dapat kita lihat 

sama sekali. Kita hanya dapat memberinya nutrisi yang 

dibutuhkan kentang, dan percaya bahwa jika kita setia 

merawatnya, kita dapat menuai hasilnya ketika waktunya 

tiba. Sama halnya dengan iman. Ketika kita tanam iman kita 

kepada Tuhan, kita biasanya tidak dapat melihat proses dari 

apa yang Tuhan sedang kerjakan. Iman kita perlu diberi 

firman Allah sebagai nutrisi untuk pertumbuhan iman kita 

karena Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran 

oleh firman Tuhan. Yang kita dapat lakukan adalah untuk 

tetap setia kepada-Nya dan percaya bahwa iman kita tidak 

akan berakhir sia-sia.

Seringkali Tuhan tidak memberikan sebuah tanggal 

kapan Dia akan memberikan apa yang sudah Dia janjikan. 

Karena iman kepada Tuhan tidaklah bertumbuh ketika kita 

menerima, melainkan di dalam proses ketika kita 

menunggu. Oleh karena itu, bersabarlah! Tuhan tidak 

pernah ingkar akan janji-Nya, Dia akan memberikan janji-

Nya tepat pada waktu-Nya, tidak terlambat dan tidak 

terlalu cepat, yang Tuhan inginkan kita beriman pada janji-

Nya dan taat.

PERTUMBUHAN IMAN

Ibrani 11:1 dan 1 Timotius 4:6-10

Senin, 06 Juli 2020

Yohanes 1:35-42; I Korintus 16:1-9; 

Yesaya 13; I Samuel 12-13

Ayat Bacaan Setahun

1 Timotius 4:10. 
“Itulah sebabnya kita berjerih payah 
dan berjuang, karena kita menaruh 
pengharapan kita kepada Allah yang 
hidup, Juruselamat semua manusia, 
terutama mereka yang percaya.”

Ayat

“Bapa, saya percaya janji-Mu ya dan 
amin .  O leh  ka rena  i tu ,  saya 
menunggu waktu-Mu yang tepat. 
Amin.”

Doa



Cara Tuhan untuk membentuk karakter seseorang 

adalah dengan memakai manusia atau orang-orang di 

sekitarnya. Manusia diciptakan bukan untuk hidup seorang 

diri. Tuhan memberikan orang-orang di sekelilingnya untuk 

berkomunikasi serta membina hubungan satu sama lain. 

Ketika kita berhubungan satu sama lain tidak jarang kita 

“bergesekan” karena berbeda karakter. Entah itu kita 

difitnah, diperlakukan tidak adil, dimusuhi dan sebagainya. 

Namun itulah cara Tuhan ingin melihat karakter kita, apakah 

kita punya karakter untuk mengampuni.

Tuhan membentuk karakter Yusuf melalui saudara-

saudaranya sendiri. Yusuf mengalami perlakuan buruk dari 

saudaranya bahkan mengalami fitnahan dari istri Potifar. 

Namun, Yusuf mempunyai karakter yang baik. Yusuf tidak 

menyimpan sifat dendam pada orang-orang yang 

menyakitinya. Sebaliknya Yusuf mengampuni dan Yusuf 

tidak bersungut-sungut kepada Tuhan atas sikap buruk yang 

dilakukan orang-orang sekelilingnya.

Mungkin hari ini Anda mengalami masalah dengan 

sesama. Mungkin kita disakiti, dihina, difitnah atau apa pun 

yang menyakitkan hati. Ampunilah mereka dan ingatlah, 

bahwa itu adalah cara Tuhan memproses karakter Anda 

sehingga semakin hari semakin sempurna seperti karakter 

Kristus.

VISI KELUARGA

Kejadian 45

Selasa, 07 Juli 2020

Yohanes 1:43-51; I Korintus 16:10-

24; Yesaya 14:1-27; I Samuel 14

Ayat Bacaan Setahun

Kejadian 50:20. 
“Memang kamu telah mereka-
rekakan yang jahat terhadap aku, 
tetapi Allah telah mereka-rekakannya 
untuk kebaikan, dengan maksud 
melakukan seperti yang terjadi 
sekarang ini, yakni memelihara hidup 
suatu bangsa yang besar.”

“ Tuhan ,  b i a r l ah  o rang - o rang 
s e k e l i l i n g k u  m e m p r o s e s  d a n 
membentuk karakterku. Di dalam 
nama Tuhan Yesus. Amin.”

Doa

Ayat



Bagaimana perasaan Anda, ketika sudah bekerja keras 

menghabiskan waktu dan tenaga sedemikian rupa, bahkan 

telah menghabiskan modal yang memadai, tetapi selalu 

merasa kekurangan dalam hal keuangan? Atau Anda sudah 

memperoleh penghasilan yang memadai, tetapi selalu ada 

pengeluaran yang tidak diduga, mengakibatkan hasil 

keringat Anda seperti tidak nampak? 

Untuk mengatasi hal ini, supaya tidak berkelanjutan, 

maka sebaiknya kita belajar dari kitab Hagai, bangsa Yehuda 

telah berusaha dan bekerja keras, tetapi selalu kekurangan 

karena mereka lebih mementingkan diri sendiri. 

Penghasilan yang mereka peroleh selalu digunakan untuk 

kepentingan diri sendiri dan mengabaikan pembangunan 

rumah Allah pada waktu itu (Hag. 1:2; 1:9). 

Bersyukur melalui teguran nabi Hagai, bangsa Yehuda 

mau mendengarkan dan mulai memprioritaskan 

p e m b a n g u n a n  b a i t  A l l a h ,  m e r e k a  m u l a i 

mempersembahkan hasil yang mereka peroleh untuk 

melanjutkan kembali pembangunan bait Allah (Hag. 1:12-

14). Dampaknya penghasilan mereka semakin melimpah, 

karena Allah mulai memberkati apa yang dikerjakan oleh 

bangsa Yehuda. Dari yang tadinya  selalu minus atau 

kekurangan, kini mereka berkelimpahan. 

Supaya usaha dan kerja keras Anda tidak sia-sia, maka 

berkat yang Anda peroleh jangan digunakan untuk 

kepentingan diri sendiri saja, utamakan Allah di atas 

segalanya dan jangan lalai menabur untuk perluasan 

kerajaan Allah, maka Allah akan memberkati hidup Anda 

dengan limpahnya. Amin.

MINUS JADI PLUS 

Hagai 2:16-20

Rabu, 08 Juli 2020

Yohanes 2:1-11; II Korintus 1:1-11; 

Yesaya 14:28-16:14; I Samuel 15-16

Ayat Bacaan Setahun

Hagai 1:16. 
”Kamu menabur banyak, tetapi 
membawa pulang hasil sedikit; kamu 
makan, tetapi tidak sampai kenyang; 
kamu minum, tetapi tidak sampai 
puas; kamu berpakaian, tetapi 
badanmu tidak sampai panas; dan 
orang yang bekerja untuk upah, ia 
bekerja untuk upah yang ditaruh 
dalam pundi-pundi yang berlobang!”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau selalu 
memuliakan Engkau dengan harta 
yang Kau percayakan kepada kami. 
Amin.”

Doa



Memang memberi saat kekurangan sangatlah sulit dan 

berat. Namun, kalau belas kasih dari Tuhan mendorong 

untuk memberi, maka sebaiknya Anda melakukannya 

karena bisa jadi orang tersebut Tuhan ijinkan datang kepada 

Anda untuk menguji iman dan kerelaan Anda. Jika Anda 

lulus, maka hal tersebut menjadi sarana untuk Tuhan 

memberkati hidup Anda. 

Pelajaran memberi dalam kekurangan dapat kita lihat 

dari seorang janda di Sarfat. Ketika nabi Elia menemui janda 

tersebut dan meminta supaya baginya dibuatkan sepotong 

roti (1 Raj. 17:11), ia memberitahu Elia, bahwa ia hanya 

memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit 

minyak dalam bul i-bul i .  Bahkan perempuan itu 

mengatakan, bahwa apa yang tersedia hanya cukup 

untuknya dan anak-anaknya, dan apa yang ada tinggal hanya 

untuk sekali makan saja (1 Raj. 17:12). Kemudian nabi Elia 

menyampaikan firman Allah, bahwa kalau janda tersebut 

membuatkan untuknya terlebih dahulu, maka tepung dalam 

tempayan dan minyak dalam buli-bulinya tidak akan habis 

sampai musim hujan karena pada waktu itu terjadi 

kekeringan (1 Raj. 17:13-14).

Didorong oleh iman yang timbul dari pendengaran akan 

firman TUHAN, janda tersebut dengan sukarela 

memberikannya kepada Elia. Dampak dari tindakannya, 

maka Tuhan memelihara janda dan anak-anaknya di mana 

tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak 

pernah habis, sampai lewat masa kekeringan, seperti yang 

disampaikan oleh Elia (1 Raj. 17: 16).

Dalam kekurangan tetaplah memberi dan menabur, baik 

kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan Anda, 

maupun persembahan kepada Tuhan melalui gereja, tetapi 

harus dengan tindakan iman dan kasih, sehingga berkat 

Tuhan terus mengalir melalui apa yang Anda usahakan dan 

kerjakan. 

MINUS JADI PLUS II

1 Raja-raja 17:1-16

Kamis, 09 Juli 2020

Yohanes 2:12-25; II Korintus 1:12-

2:4; Yesaya 17-18; I Samuel 17

Ayat Bacaan Setahun

1 Raja-raja 17:16. 
“Tepung dalam tempayan itu tidak 
habis dan minyak dalam buli-buli itu 
tidak berkurang seperti firman 
TUHAN yang diucapkan-Nya dengan 
perantaraan Elia.”

Ayat

“Kami mau taat dan setia menabur 
meski dalam masa sulit, karena 
Engkau Gembala yang baik, maka 
kami tak akan pernah kekurangan. 
Amin.”

Doa



Allah menyebut Israel sebagai bangsa tegar tengkuk.  

Allah menghukum mereka dengan penyakit yang 

mematikan, musuh yang kejam dan bencana tetapi mereka 

tidak jera. Ada banyak Nabi dibangkitkan untuk 

mengingatkan, tetapi mereka musuhi bahkan tidak segan-

segan membunuhnya supaya suaranya berhenti 

menyerukan pertobatan dan dosa. Namun, Allah tetap 

sabar dan penuh kasih menunggu mereka berbalik.

Nabi Zefanya dipakai Allah di Kerajaan Yehuda, untuk 

mengingatkan bangsa Israel tentang murka Allah yang akan 

menimpa hidup mereka. Dari kisah ini kita dapat belajar 

beberapa hal penting.

Jangan pernah punya sikap tak acuh  terhadap semua 

peringatan yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita 

diperingatkan itu karena Allah sangat mengasihi kita. Murka 

Allah suatu saat pasti akan ditumpahkan ke atas bumi, 

kepada semua manusia yang berdosa dan tidak mau hidup 

takut akan Allah. Allah murka sebab muak melihat sikap 

manusia yang acuh tak acuh terhadap diri-Nya. Supaya kita 

terluput dari murka Allah yang dahsyat, maka carilah Tuhan 

dengan kerendahan hati dan sungguh-sungguh bertobat. 

Jika tidak, hidup kita bagaikan sekam yang ditiup angin. 

Tidak memiliki kualitas hidup seperti yang Allah inginkan. 

Lakukan perintah Allah dengan taat agar hidup kita 

berkenan dan berkualitas dihadapan Allah.

Hari Tuhan datang sama dengan hari di mana murka 

Allah ditumpahkan atas dunia ini. Semua yang ada pasti akan 

hidup menderita. Segera cari Allah dan rendahkan diri 

sebelum murka Allah benar-benar ditimpakan atas dunia 

ini. 

CARILAH TUHAN!

Zefanya 2:1-3

Jumat 10 Juli 2020

Yohanes 3:1-21; II Korintus 2:5-11; 

Yesaya 19; I Samuel 18-19

Ayat Bacaan Setahun

Zefanya 2:3. 
“Carilah TUHAN, hai semua orang 
yang rendah hati di negeri, yang 
melakukan hukum-Nya; carilah 
keadilan, carilah kerendahan hati; 
mungkin kamu akan terlindung pada 
hari kemurkaan TUHAN.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
hidup berkenan kepada-Mu. Amin.”

Doa



Iman berarti bersandar pada fakta, bahwa Allah punya 

maksud saat membiarkan saya ada dalam suatu keadaan 

ketika saya merasa tidak berguna bagi-Nya dan menjadi 

beban bagi orang lain. (Pamela Reeve).

Satu kali ketika uang kami (lumayan besar) di salah satu 

bank mandeg dan tidak bisa diambil karena satu dan lain hal, 

itu cukup membuat hidup kami menjadi tidak karuan. 

Kekuatiran mulai menghampiri, bagaimana kalau itu tidak 

bisa diambil? Kami sudah berdoa dan puasa pun kami sudah 

lakukan, tetapi kenyataannya uang itu belum ke luar juga.

Saya mengikuti doa malam (via online) yang diadakan 

oleh gereja setiap malam, mulai pk. 20.00, selama masa 

pandemi. Sering kali saya merasakan kehadiran Tuhan yang 

kuat. Saya pun dikuatkan oleh doa-doa, pujian, dan firman 

Tuhan yang disampaikan. Pada suatu hari saya ingat satu 

lagu: “Bagi Tuhan tak ada yang mustahil...mukjizat-Nya 

disediakan bagiku...” Kemudian ada kesan dalam hati, 

bahwa Tuhan sanggup membuka bank itu untuk 

mengeluarkan uang kami, Tuhan sanggup menghentikan 

virus Corona kalau Dia mau. Apa pun bisa Tuhan lakukan 

karena Dia Allah yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan memiliki 

rancangan untuk setiap kehidupan manusia di dunia ini. 

Manusia hanya perlu berserah dan mengikuti apa yang Dia 

mau.

Mudah untuk mempercayai Dia ketika semua baik-baik 

saja, tetapi ketika dalam keadaan semua seperti gelap, tidak 

ada harapan, dan kita percaya Tuhan, itulah iman. Mari 

jemaat Tuhan teruslah bangun hubungan pribadi dengan 

Tuhan Yesus, maka iman kita akan semakin bertumbuh dan 

kuat.

To trust God in the light is nothing, but trust Him in the 

dark, that is Faith. (Charles H. Spurgeon).

PERCAYA TUHAN 
DALAM GELAP

Yeremia 32:17-27

Sabtu, 11 Juli 2020

Yohanes 3:22-30; II Korintus 2:12-

17; Yesaya 20-21; I Samuel 20-22

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Kami mau tetap percaya kepada-
Mu, ya Allah, meski saat ini kami 
sedang melintasi lembah kekelaman. 
Amin.”

Doa



Betapa menakjubkan reaksi Abraham yang tidak protes, 

tidak bersungut, tidak menantang Allah, bagaimana 

mungkin ia dapat tetap benar merespon, ia tetap takut 

kepada Allah sekalipun tidak bisa memahaminya? 

Bagaimana mungkin ia taat dalam kesulitan apabila ia tidak 

pernah mematuhi kepada Allah sepanjang hidupnya? 

Bagaimana semua ini mungkin bila ia tidak terus menerus 

belajar meninggikan Tuhan dan tahu diri di hadapan-Nya?

Tentu tidak gampang bagi Abraham, untuk menentukan 

sikap apalagi Ishak adalah anak yang ditunggu-tunggu 

selama puluhan tahun, yang telah membuatnya lelah secara 

fisik dan batin, karena itulah satu-satunya yang berharga 

yang diharapkan menjadi ahli waris, suatu harta kesayangan 

yang tidak mungkin dilepaskan. Ujian itu tidak tanggung-

tanggung! Berkat yang paling berharga, yang paling 

ditunggu-tunggu, yang telah pantas didapatkan sekarang 

harus dilepas oleh pilihan mengasihi Allah.

Satu hal penting, ternyata ketaatan Abraham terhadap 

perintah Allah tidak terbantahkan. Apa pun pergumulan 

pr ibad i  Abraham,  ketetapan  hat i  untuk  leb ih 

mengutamakan Allahlah yang membuat ia taat untuk 

mempersembahkan Ishak di mezbah. Kasih dan ketaatan 

kepada Allah mengalahkan keinginan Abraham untuk 

mempertahankan hak miliknya. Perhatikanlah, orang-

orang yang melakukan kehendak Allah dengan sepenuh hati 

pasti akan melakukannya dengan segera karena apabila 

menunda-nunda, waktu akan terhilang dan hati mengeras.

Cara pandang manusia terhadap kepemilikan sangat 

berpengaruh terhadap respon ketika miliknya itu diambil. 

Hal apakah yang terpenting dalam kehidupan Anda selama 

ini? Berkat Tuhankah atau Tuhan yang memberkati?

IMAN ABRAHAM 
TERUJI 

Kejadian 22:1-19

Minggu, 12 Juli 2020

Yohanes 3:31-36; II Korintus 3:1-11; 

Yesaya 22; I Samuel 23-24

Ayat Bacaan Setahun

Kejadian 22:8. 
“Sahut Abraham: "Allah yang akan 
menyediakan anak domba untuk 
korban bakaran bagi-Nya, anakku." 
Demikianlah keduanya berjalan 
bersama-sama.”

Ayat

“Tuhan mampukan kami untuk 
melihat karya-Mu yang besar dalam 
kehidupan ini, terima kasih. Amin.”

Doa



Mudah untuk mengatakan “biarlah kehendak-Nya yang 

terjadi di dalam hidupku.” Namun, ketika Allah meminta 

untuk membuktikan ucapan ini, saya mengalami 

pergumulan yang hebat. Ketika Tuhan meminta saya untuk 

meninggalkan kota Jakarta untuk mengikuti suami, ternyata 

saya membutuhkan waktu yang lama untuk berkata “ya” 

kepada Allah. Saya harus berjalan dengan iman, padahal 

saya lebih suka untuk berjalan dengan apa yang saya lihat. 

Sebagai wanita, kecukupan itu jauh lebih nyaman daripada 

hidup penuh tantangan dan risiko.

Bukan hal yang mudah bagi Sara saat itu untuk pergi 

mengikuti suaminya, meninggalkan kehidupannya yang 

nyaman, pergi ke negeri yang tidak ia ketahui sama sekali. 

Pasti sangat berat bagi Sara untuk membiarkan suaminya 

menyerahkan Ishak untuk dipersembahkan kepada Allah. 

Ini menunjukkan kedalaman iman dan pengharapan Sara 

kepada Allah. Ia tahu, bahwa Allah adalah Tuhan yang 

berkuasa dan berdaulat. Allah pasti punya rencana yang 

sempurna saat memintanya melakukan sesuatu.

Ketika Abraham, memintanya untuk berbohong dan 

menyerahkannya kepada Firaun (Kej. 12:11-16), ia pun 

tetap taat. Dapat dibayangkan betapa luka hati Sara saat itu. 

Suaminya yang seharusnya melindunginya, ternyata 

seorang pengecut dan mencari keamanan pribadi dengan 

mengorbankan istrinya. Tidak hanya sekali, Abraham 

bahkan melakukannya hingga dua kali (Kej. 20:1-8).

Sara tahu, bahwa Allah tak akan mengecewakannya. 

Dan Allah sungguh menolong dan meluputkan Sara. 

Kejadian 20:18 mencatatnya. “Sebab tadinya TUHAN telah 

menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh 

karena Sara, isteri Abraham itu.” 

Taruhlah sepenuhnya pengharapan kita hanya kepada 

Allah. Manusia pasti gagal dan mengecewakan, tetapi Allah 

tidak. Percayalah kepada-Nya dan kepada kasih setia-Nya.

PENYERAHAN TOTAL

1 Petrus 3:3-6

Senin, 13 Juli 2020

Yohanes 4:1-30; II Korintus 3:12-18; 

Yesaya 23; I Samuel 25

Ayat Bacaan Setahun

Ibrani 11:11. 
“Karena iman ia juga dan Sara beroleh 
kekuatan untuk menurunkan anak 
cucu, walaupun usianya sudah lewat, 
karena ia menganggap Dia, yang 
memberikan janji itu setia.”

Ayat

“Bapa, kami mau menyerahkan hidup 
kami sepenuhnya kepada-Mu. Tolong 
kami ya Roh Kudus. Amin.”

Doa



Mengapa ada penderitaan di dunia ini, sementara Allah 

adalah kasih? Ketika kita berada dalam penderitaan, sebagai 

anak kita memiliki harapan Allah menjawab doa kita. 

Mungkin kita bertanya sampai kapan penderitaan ini akan 

berakhir? Mengapa Allah belum menjawab doa kita? 

Dimanakah kuasa Allah saat ini? Mengapa kita sebagai anak-

anak Allah harus mengalaminya?

Dari Mazmur 40 kita akan menemukan jawabannya. 

Kita mempunyai Allah sebagai batu karang yang teguh untuk 

dasar kita berpijak, agar jangan sampai kepercayaan kita 

kepada Allah menjadi goyah saat menghadapi penderitaan. 

Sebagai anak-anak Allah kita meyakini, bahwa mati hidup itu 

ada di tangan Allah. Penderitaan, penyakit, bencana alam, 

perang, kelaparan, virus bisa membawa kita kepada 

kematian. Namun, di balik kematian ada kemuliaan kekal 

yang nilainya jauh melebihi penderitaan kita di bumi ini. 

Maka jangan pernah takut menghadapi musibah. 

Pekerjaan yang Allah lakukan atas kita sungguh terlalu 

banyak hingga tak mungkin kita menyelaminya. Kita 

mempercayai kedaulatan Allah. Semua penderitaan kita ada 

dalam kendali Allah. Allah mengijinkan penderitaan terjadi 

pasti Allah juga yang bisa mengakhirinya. Namun bila saat ini 

Allah belum melakukannya, Dia ingin kita bisa memahami 

cara Allah bekerja atas segala sesuatu yang terjadi di dunia 

ini. Cara Allah bekerja tidak sesuai dengan cara kita.

Rahmat dan perlindungan Allah pasti nyata menyertai 

kehidupan setiap anak-anak Allah di dunia ini. Penderitaan 

yang mengerikan sekalipun, tidak akan pernah kita alami 

tanpa seijin Allah. Andaikan hal itu terjadi dalam hidup kita, 

ada kuasa Tuhan Yesus yang memberi kita kekuatan dan 

pengertian, sehingga kita tidak perlu takut. Percayalah 

kepada Allah dan pujilah Dia senantiasa.

JALAN ALLAH 
TAK TERSELAMI

Mazmur 40

Selasa 14 Juli 2020

Yohanes 4:31-42; II Korintus 4:1-15; 

Yesaya 24; I Samuel 26-27

Ayat Bacaan Setahun

Roma 11:33. 
“O, alangkah dalamnya kekayaan, 
hikmat dan pengetahuan Allah! 
Sungguh tak terselidiki keputusan-
keputusan-Nya dan sungguh tak 
terselami jalan-jalan-Nya!”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
percaya atas kedaulatan-Mu. Amin.”

Doa



Habakuk mengajak umat Yehuda untuk memuji Allah, 

justru pada saat kelaparan hebat sedang mereka alami. 

Tidak ada satupun yang bisa dihasilkan untuk dimakan. 

Bahkan dikatakan pada saat itu ada penyakit sampar sedang 

terjadi. Namun, pujian kepada Allah menjadi kekuatan 

mereka untuk tetap bertahan hidup dalam situasi sulit.

Memuji Allah adalah sumber kekuatan hidup kita. Dari 

pada berkeluh kesah, menyalahkan sana-sini, marilah 

memuji dan bersorak sorai bagi Allah.

Bagaimana dengan hidup kita saat ini?

Mungkin kita mulai merasakan dampak kehilangan 

pekerjaan, penurunan penghasilan, sulitnya cari pekerjaan, 

kesehatan mulai sedikit terganggu. Masa pandemi Covid 19 

yang panjang dan tidak pasti mengharuskan kita tinggal 

terus di dalam rumah berbulan-bulan dan ini bukan masa 

yang mudah untuk kita lalui.

Mari kita pergunakan waktu yang ada untuk memuji 

Allah bersama keluarga. Berdoa bersama keluarga untuk 

menyerahkan hidup kita tiap-tiap hari kepada Allah. Tetap 

melakukan kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Jangan 

mengeluh tetapi bersukacitalah. Hanya ini yang 

memampukan kita bisa bertahan hidup dalam situasi sulit 

saat ini. Masa seperti ini Allah bisa memberi kita hikmat 

untuk kreatif.

Ingat Habakuk 3:19 berkata, kita punya Allah yang hidup 

dan mahakuasa sebagai batu karang tempat kita berdiri dan 

berpijak. Kita berdoa agar kita semua mampu tetap 

bertahan hidup di tengah situasi yang sulit saat ini karena 

Allah selalu menyertai kita. Mari buktikan kuasa pujian 

terhadap Allah menjadikan kita kuat. Memuji dan 

menyembah-Nya karena kita percaya, bahwa Dia adalah 

Allah yang berdaulat dan menyertai kita senantiasa.

KEKUATAN KITA

Habakuk 3 

Rabu, 15 Juli 2020

Yohanes 4:43-54; II Korintus 4:16-

5:10; Yesaya 25; I Samuel 28-29

Ayat Bacaan Setahun

Habakuk 3:19. 
“ALLAH Tuhanku itu kekuatanku: Ia 
membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia 
membiarkan aku berjejak di bukit-
bukitku.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
percaya penyertaan-Mu. Aku dan 
keluargaku mau selalu memuji 
Engkau. Amin.”

Doa



Bapa kita adalah Bapa yang sangat murah hati. Ia telah 

memberikan yang terbaik sedangkan manusia cenderung 

menyimpan yang terbaiknya untuk kepentingan dirinya 

sendiri.

Murah hati bicara tentang hati bukan sekedar apa yang 

dilakukan tangan. Ciri atau tanda orang yang murah hati 

yaitu orang tersebut tidak hitung-hitungan karena dasarnya 

adalah kesukaannya memberi dan tidak mementingkan diri 

sendiri. Kelimpahan bagi orang yang murah hati adalah 

karena akibat dari pemberiannya. Sementara ada orang 

yang memberi dengan tujuan untuk mendapatkan dan ia 

akan berhenti memberi tatkala ia tidak mendapatkan apa 

yang ia harapkan. 

Murah hati dalam waktu yang bersamaan bukan berarti 

murahan.  Artinya kita tidak harus sembarangan memberi 

kepada orang yang tidak tahu diri dan tidak menghargai apa 

yang kita beri. Firman Tuhan dalam Matius 7:6 berkata,  

"Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada 

anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada 

babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia 

berbalik mengoyak kamu." Bermurah hati tidak berarti 

menyuapi sebuah kemalasan.

Murah hati tidak hanya selalu bicara tentang pemberian 

uang. Namun kita diminta juga bermurah hati dalam hal 

memberi pujian kepada orang yang memang pantas untuk 

dipuji. Bermurah hatilah dalam hal waktu, termasuk 

bermurah hati dalam berdoa, yang artinya jangan selalu 

berdoa hanya untuk memberkati diri sendiri, tetapi untuk 

orang lain.

Saat-saat ini, sikap murah hati sedang teruji dan orang 

yang murah hati tidak akan terbendung dengan kondisi yang 

ada, karena sekali lagi bukan bicara apa yang dimiliki tetapi 

berbicara hati yang suka memberi. Mari, jadilah anak-anak 

dari Bapa yang murah hati.

MURAH HATI 

Lukas 10:30-37

Kamis, 16 Juli 2020

Yohanes 5:1-18; II Korintus 5:11-15; 

Yesaya 26; I Samuel 30-31

Ayat Bacaan Setahun

Roma 8:32. 
“Ia, yang tidak menyayangkan Anak-
N y a  s e n d i r i ,  t e t a p i  y a n g 
menyerahkan-Nya bagi kita semua, 
bagaimanakah mungkin Ia tidak 
mengaruniakan segala sesuatu 
kepada kita bersama-sama dengan 
Dia?”

Ayat

“Bapa, kami mau menjadi anak-
anak-Mu yang murah hati seperti 
Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. 
Amin.”

Doa



Encouragement = The action of giving someone support, 

confidence, or hope (Tindakan memberi seseorang 

dukungan, kepercayaan diri, atau harapan).

Kurangnya dorongan nyaris menjadi suatu wabah dalam 

kehidupan kita. Coba ingat kembali, kapan terakhir kali kita 

memberikan dorongan kepada orang lain? Ketika kita 

penuh belas kasihan terhadap mereka yang sedang murung, 

berkekurangan, patah semangat, atau terlupakan, saat 

itulah kita menjadi paling serupa dengan Kristus. Karena itu 

betapa pentingnya komitmen kita untuk memberikan 

dorongan/dukungan kepada  orang-orang  yang 

membutuhkan. Mungkin itu saudara, teman atau tetangga 

kita. Kita bisa menggunakan sarana yang ada, misalnya lewat 

WA (whatsapp), SMS, telpon, atau media sosial lainnya.

Adakah jiwa-jiwa yang kita kenal, yang sedang 

membutuhkan dorongan? Seorang pelajar di sekolah, 

pasangan muda yang sedang berselisih, seseorang yang 

telah kehilangan pekerjaan, seorang pelayan Tuhan yang 

terlupakan, yang sedang bergulat di ladang pelayanan yang 

sul i t  dan penuh r intangan, seorang janda yang 

membutuhkan pendampingan kita atau seseorang yang 

mencoba sesuatu yang baru dan gagal? Berikanlah dorongan 

dengan murah hati.

DORONGAN! Sebuah slogan baru di zaman kita. 

Teriakkanlah kata itu! Sebarkanlah ke sekeliling Anda!

Marilah kita peka akan keadaan sekeliling, jangan hanya 

memperhatikan kebutuhan kita saja, apa yang kita tabur 

kita akan tuai, ketika kita menabur kasih/dorongan, maka 

kita pun akan menerima hal yang sama dari orang lain.

ENCOURAGEMENT 

1 Korintus 1:20-26

Jumat, 17 Juli 2020

Yohanes 5:19-23; II Korintus 5:16-

21; Yesaya 27; II Samuel 1

Ayat Bacaan Setahun

Ibrani 10:25. 
“Janganlah kita menjauhkan diri dari 
pertemuan-pertemuan ibadah kita, 
seperti dibiasakan oleh beberapa 
orang, tetapi marilah kita saling 
menasihati ,  dan semakin giat 
melakukannya menjelang hari Tuhan 
yang mendekat.”

Ayat

“Roh Kudus, beri kami kepekaan 

untuk memperhatikan keadaan 

sekeliling kami dan kemampuan 

untuk meresponinya dengan memberi 

d u k u n g a n  b a g i  m e r e k a  y a n g 

memerlukan. Amin.”

Doa



Jehovah Jireh yang berarti Tuhan menyediakan, pertama 

kali dikatakan oleh Abraham. Nama ini disebut Abraham di 

atas gunung Moria saat dia hendak mengorbankan anak 

yang dikasihinya, Ishak kepada Tuhan. Begitu tahu bahwa 

Abraham taat melakukan apa yang diperintahkan-Nya, 

berfirmanlah Dia melalui malaikat, "Jangan bunuh anak itu 

dan jangan kauapa-apakan dia, sebab telah Kuketahui 

sekarang, bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak 

segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal 

kepada-Ku." (Kej. 22:12). Kemudian Tuhan menyediakan 

seekor domba sebagai pengganti untuk dikorbankan.  Dari 

sinilah muncul nama Jehovah Jireh yang berarti Tuhan 

menyediakan. Sesungguhnya, bila kita cermati kisah dalam 

kejadian 22 ini, kata “Tuhan menyediakan” lahir sesudah 

Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan 

kepadanya, ada tindakan iman yaitu rela menyerahkan harta 

miliknya yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu Ishak.

Dalam menghadapi kehidupan saat ini yang serba tidak 

pasti karena pandemi COVID-19 yang membuat orang 

kuatir akan hidupnya, mari kita meneladani, Bapak orang 

percaya, mungkin Abraham saat akan mempersembahkan 

Ishak, dia kuatir akan keturunannya nanti. Namun, 

Abraham mengambil langkah iman bahwa Allah yang 

menyediakan. Jehovah Jireh.

Seperti bapa sayang anaknya, Tuhan pun juga sangat 

mengasihi kita sebagai anak-anak-Nya.  Dia pun akan 

menyediakan apa yang kita butuhkan. Tuhan berkata, 

"Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak 

kamu makan atau minum, janganlah kuatir pula akan 

tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai."  (Mat. 6:25a).  

Seringkali kita menuntut Tuhan untuk menyediakan apa pun 

yang kita perlukan, tetapi tidak mau menyerahkan apa yang 

berharga dalam hidup kita, entah itu berupa waktu, tenaga, 

pikiran, bahkan harta kita untuk Dia. 

JEHOVAH JIREH

Kejadian 22:1-19

Sabtu, 18 Juli 2020

Yohanes 5:24-40; II Korintus 6:1-10; 

Yesaya 28; II Samuel 2:1-3:1

Ayat Bacaan Setahun

Filipi 4:19. 
“Allahku akan memenuhi segala 
keperluanmu menurut kekayaan dan 
kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.”

Ayat

“Ya Allah penyediaku, kupercaya 
Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang 
menyediakan. Amin.”

Doa



Hidup beriman adalah hidup yang melibatkan Tuhan 

dalam seluruh aspeknya dan iman sejati seseorang akan 

teruji saat melewati masalah berat, yaitu apakah ia akan 

tetap setia kepada Tuhan atau akan kehilangan iman bahkan 

menghujat-Nya.

Iman sejati tidak bergantung pada keadaan melainkan 

percaya pada janji firman Tuhan. Jadi, semakin berat 

masalah hidup menimpa, semakin anak-anak Tuhan 

mendekat kepada-Nya, sehingga tidak menanggalkan iman 

ataupun berbalik mengkhianati-Nya.

Bila melihat situasi saat itu baik Elia maupun janda di 

Sarfat memang sulit mempercayai janji Tuhan, namun, kita 

membaca bahwa baik Elia maupun janda di Sarfat 

mengimani janji atau firman yang dari Tuhan dan itulah 

respon yang sangat tepat.

Allah mampu membalikkan situasi sedemikian rupa, 

sehingga apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita 

tahu, bahwa burung gagak adalah burung yang rakus tapi 

oleh karena perintah Allah maka dipakai untuk memberi 

makan bagi Elia sampai Tuhan perintahkan untuk pergi ke 

Sarfat dan bagaimana mungkin segenggam tepung dalam 

tempayan tidak habis dan sedikit minyak dalam buli-buli itu 

tidak berkurang sampai pada waktu TUHAN memberi 

hujan ke atas muka bumi sehingga janda di Sarfat dan 

anaknya serta Elia mendapatkan kecukupan makanan kalau 

bukan Tuhan yang mengadakan mukjizat.

Sekali lagi, ini mengajar kita, bahwa di dalam situasi yang 

serba tidak mungkin, Allah akan memperlihatkan kuasa-

Nya yang luar biasa.

TUHAN 
MENCUKUPKAN 

SESUAI KEHENDAK-
NYA

1 Raja-raja 17:1-16

Minggu, 19 Juli 2020

Yohanes 5:41-47; II Korintus 6:11-

7:1; Yesaya 29; II Samuel 3:2-4:12

Ayat Bacaan Setahun

1 Raja-raja 17:4. 
“Engkau dapat minum dari sungai itu, 
dan burung-burung gagak telah 
Kuperintahkan untuk memberi 
makan engkau di sana.”

Ayat

“Tuhan, musibah boleh datang 
menerpa silih berganti, tetapi aku 
m a u  t e t a p  p e r c a y a  p a d a 
pemeliharaan-Mu. Amin.”

Doa



Ada istilah lebih baik memberi daripada menerima. Pada 

masa pandemik ini terlihat kualitas masing-masing orang. 

Ada yang menimbun barang, demi keuntungan diri sendiri, 

ada yang mampu tapi tidak peduli dengan kekurangan orang 

lain, ada yang merasa perlu dikasihani, tetapi ada juga 

orang-orang sederhana yang memiliki kualitas istimewa. 

Ada orang yang usaha kecilnya terimbas dampak pandemi, 

ada juga yang gajinya dipotong dan dirumahkan. Mereka 

sangat layak mendapat bantuan, tetapi justru mereka bukan 

saja menolak bantuan malahan berpartisipasi dalam 

memberi bantuan.

Jemaat Makedonia diceritakan sebagai jemaat yang 

berada dalam pencobaan berat, penderitaan, dan 

kemiskinan. Akan tetapi, Paulus memberi pujian atas 

tindakan mereka dalam hal memberi, sebab mereka 

memberi melampaui kemampuan mereka. Mereka rela 

menyerahkan diri kepada Allah dan para rasul. Sekalipun 

jemaat meminta anugerah, mereka memintanya agar dapat 

memberi bantuan dalam pelayanan untuk orang-orang 

kudus. Menarik sekali! Mereka mendesak para rasul dengan 

sangat untuk bisa membantu. Ini karena mereka telah 

menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus.

Banyak orang berpikir, "Untuk diriku saja belum cukup, 

bagaimana aku bisa memberi?" Selama manusia hidup, 

berpikir, dan bekerja, tidak akan ada kata cukup. Pada 

zaman sekarang, jika ada orang yang membutuhkan dan 

memohon dengan sangat pun, belum tentu ada orang yang 

mau membantu.

Bagi orang Kristen, istilah lebih baik memberi daripada 

menerima, harusnya mengingatkan bahwa kita memiliki 

Al lah yang memel ihara.   Al lah yang mengatur 

keseimbangan di tengah umat-Nya: orang yang memberi 

tidak akan kekurangan dan orang yang menerima tidak akan 

berkelebihan. Mari kita meneladani jemaat Makedonia.  

Memberi dengan tulus dan bertanggung jawab mengelola 

hidup kita.

MEMBERI DALAM 
KEKURANGAN 

2 Korintus 8:1-15 

Senin, 20 Juli 2020

Yohanes 6:1-15; II Korintus 7:2-7; 

Yesaya 30; II Samuel 5-6

Ayat Bacaan Setahun

2 Korintus 8:15. 
“Seperti ada tertulis: "Orang yang 
mengumpulkan banyak,  t idak 
k e l e b i h a n  d a n  o r a n g  y a n g 
mengumpulkan  sed ik i t ,  t idak 
kekurangan.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
memberi karena aku percaya kepada 
pemeliharaan-Mu. Amin.” 

Doa



Alkitab mengatakan bahwa Elia adalah manusia biasa 

seperti kita, tapi mengapa doa Elia dijawab Tuhan dengan 

mudah dan sangat manjur? Ketika ia berdoa supaya hujan 

tidak turun sebagaimana dikatakannya kepada Ahab, maka 

hujan pun tidak turun di bumi selama tiga setengah tahun. 

Demikian pula saat Elia berkata kepada Ahab, bahwa akan 

turun hujan (1 Raj. 18:41), meskipun dia sendiri belum 

melihat tanda-tanda akan turun hujan, Elia tetap yakin 

bahwa hal itu akan terjadi.

Ada tiga hal mengapa Elia dapat mengadakan mukjizat: 

Pertama, ia melakukan apa yang Allah firmankan 

kepadanya. Elia tidak akan mengatakan sesuatu apabila 

Allah tidak berfirman kepadanya. Kedua, Elia beriman pada 

Allah, ketika Allah berfirman maka ia percaya apa yang Allah 

firmankan akan digenapi, Allah tidak akan mempermalukan 

dirinya. Ketiga, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Elia 

berdoa dengan sungguh dan keyakinannya pada Tuhan 

semakin kuat, "...lalu ia membungkuk ke tanah, dengan 

mukanya di antara kedua lututnya." (1 Raj. 18:42). Elia tidak 

pernah menyerah pada keadaan dan terus berdoa, dan 

setelah tujuh kali berdoa barulah tampak ada tanda kecil 

yaitu "...awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." 

(1 Raj. 18:44). 

Apabila saat ini Anda berharap mukjizat terjadi dalam 

hidup Anda, ekonomi dipulihkan, sakit penyakit 

disembuhkan, pekerjaan dibukakan, keluarga dipulihkan, 

studi berjalan lancar, bacalah Alkitab, dengarkan apa yang 

Tuhan firmankan, maka iman Anda akan tumbuh. Jangan 

lupa berdoa dengan sungguh-sungguh, maka mukjizat akan 

terjadi dalam hidup Anda.

DOA DAN MUKJIZAT

Yakobus 5:16-18

Selasa, 21 Juli 2020

Yohanes 6:16-24; II Korintus 7:8-16; 

Yesaya 31; II Samuel 7

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 5:17. 
“Elia adalah manusia biasa sama 
seperti kita, dan ia telah bersungguh-
sungguh berdoa, supaya hujan jangan 
turun, dan hujanpun tidak turun di 
bumi selama tiga tahun dan enam 
bulan.”

Ayat

“Tuhan, ketika aku percaya akan 
f i rman-Mu dengan yak in  dan 
kuberdoa pada-Mu dengan sungguh-
sungguh ,  maka  Engkau  akan 
menepati janji-Mu mukjizat akan 
terjadi. Amin.”

Doa



Petrus bukanlah nelayan amatiran atau seseorang yang 

baru terjun menjadi seorang nelayan, sehingga ia gagal 

menangkap ikan. Pekerjaannya adalah nelayan. 

Berdasarkan pengalamannya, tentulah Petrus tahu kapan 

waktu yang tepat untuk menangkap ikan dan daerah mana 

yang banyak ikan. Akan tetapi, ternyata hal tersebut tidak 

selalu membuatnya berhasil untuk menangkap ikan. Bahkan 

dalam Luk. 5: 5, kita dapat menemukan, bahwa Petrus 

sudah semalam-malaman bekerja keras untuk menangkap 

ikan dan ternyata hasilnya nihil. 

Puji Tuhan karena Tuhan Yesus hadir di sana dan telah 

menggunakan perahu Petrus untuk dipakai mengajar dan 

memberitakan firman Tuhan. Setelah mengajar, Tuhan 

Yesus meminta supaya Petrus bertolak lebih dalam ke 

danau untuk menebarkan jalanya. Petrus pun mengikuti apa 

kata Tuhan Yesus. Hasilnya, mereka menangkap sejumlah 

ikan besar sampai jalanya hampir koyak, bahkan teman-

teman Petrus yang lainnya harus turut membantu 

membawa tangkapannya  (Luk. 5:6-7).

Walaupun rajin dan bekerja keras, kita dapat mengalami 

kegagalan baik dalam usaha, pekerjaan maupun hal lainnya. 

Mari mengevaluasi diri, apakah selama ini kita hanya 

mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri? 

Sudahkah kita melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya? 

Mulai hari ini, jangan lagi bersandar pada kemampuan, 

kerajinan dan kepintaran kita. Lebih dari itu, libatkanlah 

Tuhan Yesus dan ikutilah tuntunan-Nya dan bimbingan-Nya 

dalam setiap usaha dan pekerjaan, maka kita akan 

mengalami keberhasilan, keberuntungan dan kesuksesan. 

Ora et labora berarti berdoa dan bekerja. Bekerjalah 

dengan sungguh-sungguh dengan melibatkan Tuhan Yesus 

dan mengikuti bimbingan-Nya, maka Anda dan saya akan 

berhasil, sukses dalam segala hal yang kita kerjakan. Amin.

LIBATKAN 
TUHAN YESUS

Lukas 5:1-11

Rabu, 22 Juli 2020

Yohanes 6:25-31; II Korintus 8:1-9; 

Yesaya 32; II Samuel 8-9

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 5:6. 
“Dan setelah mereka melakukannya, 
mereka menangkap sejumlah besar 
ikan, sehingga jala mereka mulai 
koyak.”

Ayat

“Tuhan Yesus, sesungguhnya tanpa 
berkat dan hikmat yang dari pada-
Mu ,  kam i  t ak  akan  sanggup 
melakukan apa-apa. Karenanya, 
tolong kami ya Tuhan. Amin.”

Doa



Keadaan kita di dunia ini beragam, dan karena itu kita 

harus berhikmat untuk menerima keadaan itu, dan 

berperilaku pantas, baik dalam kemakmuran maupun 

dalam penderitaan. Adakalanya kita bersedih, dan 

adakalanya bergembira. Allah telah menetapkan kedua hal 

ini dengan silih berganti, supaya kita bisa lebih mengamati 

berbagai tugas yang diperintahkan-Nya, dan supaya 

pengaruh yang ditimbulkan bisa memberikan manfaat bagi 

kita. 

Penderitaan membuat kita berdoa, sedangkan 

kemakmuran membuat kita memuji-muji Dia. Ini tidak 

berarti, bahwa doa hanya terbatas pada masa sulit, atau 

menyanyi hanya kita lakukan ketika kita bergembira. 

Sebaliknya, berbagai tugas ini bisa dilaksanakan dengan 

menghasilkan manfaat khusus dan dengan tujuan penuh 

kebahagiaan pada masa seperti itu.

Di dalam penderitaan, tidak ada yang lebih cocok 

dilakukan dibanding doa. Orang yang mengalami 

penderitaan harus berdoa sendiri, dan juga meminta 

dukungan doa orang lain. Untuk tujuan inilah Allah 

mengijinkan penderitaan datang, supaya kita segera 

mencar i  Dia,  dan supaya mereka yang pernah 

mengabaikan-Nya dapat dibawa kembali untuk mencari 

Dia. Pada masa itu, roh seseorang berada dalam taraf paling 

merendah, dan hatinya hancur serta lembut. Doa paling 

dapat diterima Allah ketika timbul dari roh yang merendah 

dan penuh penyesalan. 

Sungguh penting untuk melatih iman serta pengharapan 

di tengah penderitaan. Dan doa merupakan sarana yang 

baik untuk memperoleh maupun untuk meningkatkan kasih 

karunia di dalam diri kita. Kalau ada seorang di antara kamu 

yang menderita, baiklah ia berdoa!

BAIKLAH IA 
BERDOA!

Yakobus 5:13-18

Kamis, 23 Juli 2020

Yohanes 6:32-43; II Korintus 8:10-15; 

Yesaya 33; II Samuel 10-11

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Tuhan Yesus, kami datang dengan 
hati yang hancur di hadapan-Mu. 
Tolong kami, ya Allah. Amin.”

Doa



Masih banyak orang Kristen yang menyandarkan dan 

menggantungkan hidupnya kepada dunia ini. Hampir 

seluruh hidupnya dihabiskan untuk bekerja dan menikmati 

kekayaan dunia ini, sehingga hampir tidak ada waktu lagi 

untuk mengenal dan beribadah kepada Allah. Sadarkah 

siapa kita sesungguhnya di hadapan Allah dan di dunia ini?  

Rasul Petrus menyebutkan, bahwa kita ini hanya 

menumpang di bumi ini. 

Kata menumpang memiliki arti sementara, tidak 

seterusnya. Misalnya kita menumpang pesawat, kereta api 

atau bus berarti hanya sementara dalam perjalanan ke 

tempat tujuan. Saat akan menumpang kita  harus 

menyiapkan diri dengan  baik, mungkin menyiapkan tiket, 

KTP, jam berangkat supaya  tidak tertinggal.  Selama dalam 

kendaraan harus ikuti aturan yang ada, misalnya duduk 

sesuai dengan nomor kursi, tertib sopan dan ikuti petunjuk 

kru yang bertugas. Saat akan sampai tempat tujuan kita 

harus menyiapkan diri jangan sampai barang kita tertinggal 

di kendaraan tersebut. Jadi penumpang tidak boleh 

seenaknya, agar kita bisa sampai ke tempat tujuan kita. 

Sikap kita sebagai penumpang, akan menentukan apakah 

kita bisa sampai ke tempat tujuan kita atau tidak.  

Bagaimana seharusnya sikap kita saat menumpang di 

bumi?

 1 Petrus 1:17-22 memberi petunjuk bahwa selama di 

bumi ini kita harus hidup takut akan Allah, menaruh harapan 

hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus saja, hidup taat dan 

kudus di hadapan Allah, melakukan kebenaran Allah dan 

mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Itulah bukti 

iman kita kepada Kristus. Mari kita melakukan dengan 

serius. Mumpung kita masih memiliki kesempatan itu. 

MENUMPANG DI BUMI

1 Petrus 1:17-22

Jumat, 24 Juli 2020

Yohanes 6:44-51; II Korintus 8:16-

24; Yesaya 34-35; II Samuel 12:1-

13:22

Ayat Bacaan Setahun

1 Petrus 1:17. 
“Dan jika kamu menyebut-Nya Bapa, 
yaitu Dia yang tanpa memandang 
muka menghakimi semua orang 
menurut  perbuatannya,  maka 
hendaklah kamu hidup dalam 
ketakutan selama kamu menumpang 
di dunia ini.”

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih untuk kesempatan yang aku 
miliki. Amin.”

Doa

Ayat



Siapa pun yang ingin menjadi kaya dan makmur harus 

mengambil suatu tindakan secara sadar untuk 

mengembangkan pola pikir-pola pikir yang merusak yang 

sudah dianggap lazim. Mari kita perhatikan lima jenis 

mentalitas yang merusak:

1. Mentalitas Pengembara. Seorang pengembara 

berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, 

dari satu bisnis ke bisnis lain, dan dari satu gereja ke 

gereja lain tanpa fokus atau konsistensi. Intinya, 

menghabiskan semua yang mereka lihat dan tidak pernah 

menanam atau menghasilkan. Abraham tadinya 

pengembara tetapi Tuhan memanggilnya ke luar dan 

membangkitkannya untuk mengubah kisah hidupnya

2. Mentalitas Konsumtif. Selalu menghasilkan tanpa 

menyisihkan sebagian untuk ditabung. Amsal 21:20, 

“Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang 

bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya.” Versi 

Amplified Bible mengatakan ia “menghabiskannya”.

3. Mentalitas Korban. Orang jenis ini selalu merasa 

sebagai korban dan tersisih. Tidak ada seorang pun bisa 

membuat kita gagal tanpa seizin kita. Jadi apa pun yang 

kita izinkan adalah apa yang kita peroleh. Memberi alasan 

dan melemparkan kesalahan adalah ciri-ciri dari jenis ini.

4. Mentalitas Upah. Orang jenis ini hanya berharap, 

bahwa atasan mereka, pemerintah, atau gaji mereka bisa 

membuat mereka menjadi kaya dan makmur.

5. Mentalitas Kemakmuran atau Materialisme. Orang 

jenis ini berpikir, bahwa satu-satunya alasan mengapa 

ingin menjadi kaya adalah agar mendapatkan harta benda 

materi dan membuat diri sendiri merasa nyaman. 

Mari buang semua mentalitas yang sangat merusak ini 

dan prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Jangan memakai 

kekuatan sendiri, karena setiap berkat datangnya dari 

Tuhan dan pakailah untuk kemuliaan-Nya.

MENTALITAS YANG 
MERUSAK

Kejadian 12:1-7

Sabtu, 25 Juli 2020

Yohanes 6:52-59; II Korintus 9:1-5; 

Yesaya 36; II Samuel 13:23-15:12

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 15:16. 
“Lebih baik sedikit barang dengan 
disertai takut akan TUHAN dari pada 
banyak harta dengan diserta i 
kecemasan.”

Ayat

“Sesuai dengan firman-Mu, kami mau 
membuang semua mentalitas yang 
merusak dengan memprioritaskan 
Engkau di atas segalanya, ya Allah. 
Amin.”

Doa



Ada kekuatan yang dipegang Daud, sehingga dia terlepas 

dari ketakutan ketika dikutuk Goliat. Ketika BiIleam diupah 

untuk mengutuk umat Allah, mereka ketakutan pada saat 

itu. Tetapi seseorang bertindak bagi mereka, bukan sekedar 

untuk menggagalkan perkataan Bileam – tetapi supaya 

mereka berbalik sepenuhnya. Pada peresmian tembok 

Yerusalem yang sudah dibangun kembali, Nehemia 

menceritakan kisah mengenai satu Pribadi yang jauh lebih 

berkuasa dari Bileam, yaitu Allah Yang Maha Kuasa. Allah 

yang bukan hanya menggagalkan Bileam, tetapi mengubah 

kutuk menjadi berkat.”

Allah mampu mengubah sesuatu, terutama untuk 

mereka yang telah menerima kutuk dari keluarga mereka. 

Beberapa cara yang bisa diterapkan:

1. Buatlah komitmen (KBBI: perjanjian/keterikatan 

untuk melakukan sesuatu; kontrak) dengan sepenuh hati, 

jelas dan tegas. 

2. Setelah berkomitmen, kita akan mulai memperoleh 

kekuatan tambahan untuk mengejar penguasaan diri. Taraf 

penguasaan diri suatu pribadi berkaitan langsung dengan 

harga diri mereka.

3. Dari komitmen yang kuat ke luar kekuatan baru untuk 

memandang diri kita dengan cara yang berbeda, positif, dan 

hasilnya adalah disiplin dan harga diri yang semakin kuat. 

4. Selanjutnya, kita bergerak ke arah tantangan yang 

jelas. Apakah kita memiliki tantangan yang cukup besar 

untuk diperjuangkan seumur hidup? Inilah cara ampuh 

untuk mengubah kutuk yang telah kita terima, yaitu dengan 

memberi berkat kepada orang lain. 

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.”

KUTUK MENJADI 
BERKAT

1 Samuel 17:22-27

Minggu, 26 Juli 2020

Yohanes 6:60-71; II Korintus 9:6-15; 

Yesaya 37; II Samuel 15:13-17:14

Ayat Bacaan Setahun

Nehemia 13:2. 
“Karena mereka tidak menyongsong 
orang Israel dengan roti dan air, malah 
mengupah Bileam melawan orang 
Israel supaya dikutukinya. Tetapi 
Allah kami mengubah kutuk itu 
menjadi berkat.”

Ayat

“Kami percaya, bahwa Engkau Allah 
yang mempu mengubah kutuk 
menjadi berkat. Amin.”

Doa



Tuhan Yesus tahu masa depan-Nya dan para murid-Nya. 

Tuhan Yesus tahu bila IA akan masuk dalam kemuliaan 

bersama Bapa di sorga tetapi para murid tidak akan ikut 

bersama-Nya. Mereka masih tinggal di dunia ini, maka doa 

Tuhan Yesus dalam Yohanes 17, memohon sesuatu yang 

penting bagi masa depan kehidupan para murid-Nya. 

Kepada Bapa di sorga, Tuhan Yesus meminta agar Bapa 

memelihara dan melindungi mereka dari pada yang jahat.  

Memohon agar Bapa menguduskan hidup mereka dalam 

kebenaran firman dan Bapa menyatukan mereka menjadi 

satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Permintaan Tuhan Yesus 

ini sangat penting untuk disampaikan kepada Bapa di sorga 

karena mereka akan diutus ke dunia untuk melanjutkan 

pekerjaan Tuhan Yesus, memberitakan Injil.

Tuhan Yesus sudah mengemukakan apa yang akan 

terjadi atas hidup mereka sepeninggal Tuhan Yesus. Mereka 

akan dibenci oleh dunia, manusia yang hidup dalam hawa 

nafsu, manusia berdosa yang tidak mengenal Allah.

Inilah arena tempat para murid harus hidup dan 

melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus, mengabarkan Injil. 

Ketika mereka hidup kudus dan benar sesuai firman Allah 

maka dunia yang gelap akan terbongkar oleh terang Kristus. 

Inilah peperangan rohani yang sesungguhnya di dunia ini. 

Oleh sebab itu perlindungan Allah Bapa di sorga sangat 

penting bagi para murid agar mereka dapat menjalankan 

tugas panggilannya secara maksimal. 

Demikian juga dengan kondisi sekarang, penderitaan, 

kesulitan, kesukaran, tekanan yang keras dari dunia 

semakin kita rasakan sebagai orang percaya. Namun satu 

hal yang menguatkan kita untuk tetap bertahan adalah 

perlindungan Allah.

PELINDUNG

Yohanes 17:11-21

Senin, 27 Juli 2020

Yohanes 7:1-13; II Korintus 10:1-11; 

Yesaya 38; II Samuel 17:15-18:18

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 17:21. 
“Supaya mereka semua menjadi satu, 
sama seperti Engkau, ya Bapa, di 
dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, 
agar mereka juga di dalam Kita, 
supaya dunia percaya,  bahwa 
Engkaulah yang telah mengutus Aku.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih aku tidak sendiri. Selalu ada 
perlindungan-Mu bagiku. Amin.”

Doa



Saat memiliki penyakit yang parah, kita akan melakukan 

apa saja untuk mengalahkannya. Mencari obat dan 

mengikuti saran dokter demi sembuh. Namun penyakit kita 

juga penting bagi orang di sekitar kita. Dan jika mereka 

ternyata menderita sakit yang sama, mereka akan meneliti 

obat yang kita konsumsi. Jika kita sembuh, mereka akan 

melakukan apa yang kita lakukan supaya sembuh.

Seperti itulah dunia memandang kita. Jika kita 

memperlakukan dosa biasa saja, itu adalah pesan publik 

bahwa cara dunia adalah cara semua orang bahkan yang 

telah ditebus sekalipun. Namun jika kita melawan dosa, dan 

melakukan sebisa kita untuk melawannya, kita sedang 

membuat pernyataan luar biasa. Akan ada orang yang tidak 

setuju dan berpikir kita orang aneh. Dan ada orang-orang 

yang ingin kuasa yang sama. Namun, semua orang akan 

tahu, kita tidak berteman dengan penyakit.

Kita hidup di dunia yang tahu sedang sakit, tetapi tidak 

tahu penyakitnya. Kita tidak bisa memberitahu orang-orang 

tentang Juruselamat sampai kita mengatakan, mereka perlu 

diselamatkan dan apa sebabnya.

Banyak orang yang mengaku Kristen tetapi tidak 

menunjukkan kehidupan Kristus dalam hidupnya, mereka 

berpikir t idak apa-apa, hanya sekali-sekali  saya 

melakukannya, dan banyak alasan lain, padahal dunia 

sedang melihat ke arah kita.

Paulus mengatakan kita punya kuasa menunjuk pada 

keselamatan, jadi kita harus berusaha keras membuat orang 

tahu tentang keselamatan di dalam Yesus.  Dosa 

merupakan keprihatinan kita, demikian juga kebenaran. 

Selalu tunjukkan kepada orang-orang ke arah yang benar. 

Jadilah terang, jadilah berkat bagi orang sekeliling kita, 

karena mereka melihat apa yang kita lakukan dan jalani, 

sesuai kebenaran firman Tuhan.

JALAN KE LUAR

1 Korintus 10: 32-11:1

Selasa, 28 Juli 2020

Yohanes 7:14-24; II Korintus 10:12-

18; Yesaya 39:1-40:11; II Samuel 

18:19-19:43

Ayat Bacaan Setahun

Matius 5:13. 
“Kamu adalah garam dunia. Jika 
garam itu menjadi tawar, dengan 
apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi 
gunanya selain dibuang dan diinjak 
orang.”

“Kami mau hidup menjadi garam dan 
terang di tengah dunia agar mereka 
dapat dibawa kepada Kristus. Amin.”

Doa

Ayat



Beberapa waktu yang lalu ada orang-orang yang 

mendeklarasikan dirinya sebagai raja. Mereka mengklaim 

sebagai raja yang memerintah dunia ini. Meskipun ini 

sebagai ide yang aneh, tidak masuk akal tetapi ada banyak 

orang yang menjadi pengikutnya.

Sebenarnya bukan hanya mereka yang ingin jadi raja, 

mungkin ada banyak orang yang ingin jadi raja. Walaupun 

tidak mengumumkan dirinya sebagai raja. Keinginan itu 

muncul dalam bentuk-bentuk yang lain, misalnya dengan 

membesar-besarkan atau menyanjung-nyanjung dirinya di 

hadapan orang lain. Orang yang menganggap bahwa dirinya 

lebih hebat dan lebih tinggi derajatnya dari orang lain. 

Dengan kata lain, mereka sedang berusaha menjadi raja-

raja kecil di lingkungannya masing-masing. Lalu apa beda 

dengan orang-orang yang mengaku dirinya adalah penguasa 

dunia?

Mazmur 24 ditulis oleh raja Daud yang posisinya sebagai 

raja. Dia mengakui bahwa yang berdaulat sebagai raja yang 

sesungguhnya bukan dirinya tetapi Tuhan semesta alam. Dia 

sadar kalau dirinya bisa menjadi raja itu semata-mata diberi 

kekuasaan oleh Tuhan. Daud tidak menyanjung-nyanjung 

dirinya sebagai seorang raja. Walaupun dia sebenarnya 

adalah seorang raja. Namun, sebaliknya dia menyanjung-

nyanjung Tuhan sebagai Raja atas seluruh ciptaan. Daud 

menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan adalah raja 

yang berdaulat atas kehidupannya. 

Bagaimana dengan kita di hadapan Tuhan yang berkuasa 

atas semesta alam, layakkah kita menyanjung-nyanjung diri 

kita? Sebaliknya kita justru harus mengagungkan nama 

Tuhan dan mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. 

Mari kita belajar mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup 

kita dengan lebih taat kepada firman Tuhan dan lebih 

sungguh-sungguh beribadah kepada-Nya.

RAJA MULIA

Mazmur 24 

Rabu, 29 Juli 2020

Yohanes 7:25-36; II Korintus 11:1-6; 

Yesaya 40:12-31; II Samuel 20-21

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 24:10. 
“Siapakah Dia itu Raja Kemuliaan?” 
“TUHAN semesta alam, Dialah Raja 
Kemuliaan!” 

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus. Sujud 
aku menyembah Engkau, Raja di atas 
segala raja. Ampuni aku bila aku 
merasa lebih hebat dari yang lain. 
Amin.” 

Doa



Dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita menemukan 

satu pelajaran dari sikap Salomo yang rendah hati. Saat 

“ditemui“ Tuhan dalam mimpi, ia mengatakan dan 

mengakui bahwa dia menjadi raja bagi Israel karena Tuhan 

yang mengangkat. Dan ayat sebelumnya juga menceritakan 

bahwa Salomo menunjukkan kasihnya kepada TUHAN 

dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, 

ayahnya.

Tuhan merespon sikap kerendahan hati Salomo dengan 

menemuinya dalam mimpi bahkan menawarkan satu 

permintaan yang akan dikabulkan oleh Tuhan. Luar biasanya 

Salomo meminta hikmat di antara permintaan lain yang 

umumnya akan diminta oleh seorang raja muda seperti dia 

(1 Raja-raja 3:9). 

Hikmat adalah kemampuan untuk menimbang, 

membedakan dan memutuskan. Bukankah dalam setiap 

kehidupan sehari-hari kita akan berhadapan dengan 

keadaan di mana kita harus menimbang, membedakan dan 

memutuskan? Tuhan menganggap baik atas pilihan Salomo. 

1 Raja raja 3:11-13 mencatat akibat dari permintaannya itu. 

Tuhan bahkan memberikan hal lain kepada Salomo yakni 

kekayaan dan kemasyhuran. Terbukti dalam pasal 

berikutnya Salomo menjadi raja yang terkenal dan terkaya 

bahkan tidak ada yang menandinginya.

Kunci untuk membuka pintu yang besar selalu lebih kecil 

dibanding pintu yang dibukanya.  Ibarat kunci, hikmat yang 

diminta Salomo bisa membuka hal-hal lain yang besar.

Dalam situasi NEW NORMAL saat ini, kita lebih lagi 

membutuhkan hikmat Tuhan agar tidak salah memilih dan 

tidak salah dalam mengambil keputusan. Mari semakin 

bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sukakan hati Tuhan 

seperti Salomo dan tetaplah memiliki kerendahan hati agar 

hikmat Tuhan memagari kita dari hal-hal yang tidak kita 

harapkan.

KERENDAHAN HATI 
BERBUAH HIKMAT

1 Raja-raja 3:1-15

Kamis, 30 Juli 2020

Yohanes 7:37-44; II Korintus 11:7-

15; Yesaya 41:1-20; II Samuel 22

Ayat Bacaan Setahun

1 Raja raja 3:7. 
“Maka sekarang, ya TUHAN, Allahku, 
Engkaulah yang mengangkat hamba-
Mu ini menjadi raja menggantikan 
Daud, ayahku, sekalipun aku masih 
s a n g a t  m u d a  d a n  b e l u m 
berpengalaman.”

Ayat

“Ya Allah, beri kami hikmat untuk 
mampu memilih dan memutuskan 
dengan tepat terlebih di masa yang 
baru ini, agar kami terhindar dari hal-
hal yang di luar rencana-Mu. Amin.”

Doa



Kata bertobat dalam bahasa asli ditulis Metanoia yang 

artinya change of mind, berubah pikiran. Jadi bertobat bukan 

hanya perasaan menyesal, bersedih karena telah 

melakukan hal yang salah tetapi berubah pikiran. Misalnya 

Anda salah jalan saat berkendara. Anda tahu salah jalan 

seharusnya belok kiri, Anda malah lurus. Namun, saat Anda 

menyadari itu salah, Anda tidak berhenti putar arah tapi 

Anda tetap mengikuti jalur atau arah yang salah. Anda hanya 

menyesal telah salah arah, Anda hanya bersedih dan 

meratapi diri. Itu bukan bertobat!

Pikiran sering menghalangi kita untuk mengenal dan 

mempercayai Tuhan. Terlalu banyak informasi yang masuk 

dalam pikiran kita dan membentuk sebuah benteng 

pertahanan. Rasul Paulus mengatakan bahwa pikiran ini 

adalah arena pertempuran. Maksudnya ketika kita 

menerima firman Tuhan tentang murah hati, pikiran kita 

mengatakan saya juga masih butuh. Menerima firman 

tentang pengampunan Tuhan, pikiran kita beranggapan saya 

masih kotor. Pikiran tersebut menghalangi janji firman 

Tuhan untuk kita bisa mengalami mukjizat dan terobosan. 

Kisah tentang orang lumpuh di kolam Betesda (Yohanes 

5:1-9) memberi pelajaran kepada kita. Saat itu Tuhan Yesus 

hanya bertanya: ”Maukah engkau sembuh?” Jawabannya 

hanya, “Ya atau tidak.“ Orang lumpuh itu menjawab dengan 

mengatakan bahwa ia telah menunggu 38 tahun untuk 

sembuh tetapi selalu kalah cepat dengan orang lain  masuk 

kolam Betesda dan mengalami kesembuhan. Benteng 

dalam pikirannya mengatakan, bahwa satu-satunya jalan 

untuk menerima kesembuhan hanya dengan menjadi yang 

tercepat masuk ke kolam Betesda, dan itu ia tidak pernah 

alami.  Namun, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki 

banyak cara untuk menolong dan menyembuhkan

Jangan halangi dan batasi kuasa dan pertolongan Tuhan 

dalam hidupmu. Terima firman Tuhan dan lakukan, maka 

mukjizat pasti akan Anda alami.

HANCURKAN BENTENG 
PERTAHANAN

Yohanes 5:1-9

Jumat, 31 Juli 2020

Yohanes 7:45-52; II Korintus 11:16-

33; Yesaya 41:21-42:27; I Samuel 

23-24

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 4:23. 
“Supaya kamu dibaharui di dalam roh 
dan pikiranmu.” 

Ayat

“Perbaharuilah pikiran kami, ya Allah. 
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



Hari ini Ibu akan berbelanja 
keperluan selama sebulan. Kevin mulai 
membuat catatan apa saja yang dia 
butuhkan.

“Apalagi ya... hmmm... oh iya! 
Lolipop 1 dus, keripik kentang yang besar 
5 bungkus, aneka sosis masing-masing 2 
bungkus, roti kering 3 bungkus, susu 
kotak 1 dus, permen rasa buah 1 dus,” 
kata Kevin sambil menulis. Setelah dirasa 
cukup, Kevin segera menghampiri Ayah 
dan Ibu yang sudah siap berangkat.

“Ini keperluan Kevin selama sebulan 
lockdown di rumah ya Bu,” kata Kevin 
sambil menyerahkan selembar kertas 
kecil pada Ibu.

Ibu kaget melihat catatan 
keperluan Kevin. Dengan lembut Ibu 
bertanya, “Betulkah ini semua 
kebutuhan Kevin selama sebulan?”

“Iya Bu. Kevin 'kan tidak akan 
jajan, jadi harus tersedia aneka snack 
di rumah,” kata Kevin. Ayah menghampiri 
Kevin sambil tersenyum dan melihat 
catatan yang dibuat Kevin.

“Kevin, ini semua bukanlah 
kebutuhanmu, tapi keinginan yang keluar 
secara tidak terkontrol. Bukankah Ayah 
pernah mengajarkan perbedaan antara 
kebutuhan dan keinginan? Kevin harus 
percaya, bahwa Tuhan akan 
mencukupkan segala keperluanmu sesuai 
dengan kehendak-Nya. Di luar sana 
banyak sekali anak-anak yang 
membutuhkan makanan, hendaknya kita 
harus bisa berhikmat saat akan membeli 
sesuatu, terlebih saat situasi seperti 
sekarang ini,” kata Ayah. Kevin merasa 
malu dan menghapus beberapa hal yang 
tidak terlalu penting.

Kukatakan ini bukanlah karena 
kekurangan, sebab aku telah belajar 

mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Filipi 4:11

Rabu, 1 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajari aku untuk 

mencukupkan diriku dengan segala hal 
yang Engkau berikan. Aku mau 

menjadi anak yang berhikmat. Amin.

TTOT :

CukupCukup



Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan 
pendengaran oleh firman Kristus.

Roma 10:17

Kamis, 2 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku tidak mau membaca ramalan 

apapun, karena aku percaya masa depanku 
ada di tangan-Mu. Aku mau membaca Alkitab 
setiap hari, supaya hidupku sama seperti apa 

yang Kau inginkan. Amin.

TTOT :

“Ibu, tadi temanku di sekolah bawa 
majalah. Dia baca tentang zodiak, 
pokoknya dia banyak kasih tahu ke 
teman-teman tentang ramalan bulan ini. 
Kita 'kan gak boleh baca tentang 
ramalan gitu ya Bu?” tanya Cika 
sepulang sekolah. “Benar Cika. Kita gak 
boleh baca tentang ramalan, seperti 
zodiak, shio, atau ramalan lainnya,” 
jawab Ibu.

“Tapi kenapa Bu, kata temanku 
tadi, ramalan yang dia baca benar-
benar terjadi. Karena zodiaknya Gemini, 
jadi dia baca akan boros bulan ini dan itu 
terjadi!” kata Cika kebingungan. “Cika, 
bukan ramalannya yang terjadi, tapi 
waktu dia membaca ramalan itu, pikiran 
dia terpengaruh oleh apa yang dia baca. 
Jadi dia boros karena terpengaruh oleh 
ramalan itu. Makanya kita tidak boleh 
baca ramalan apapun, meskipun hanya 
untuk hiburan, karena apa yang kita 
baca, itulah yang akan memengaruhi 
kehidupan kita. Baca Alkitab setiap hari, 
membuat hidup kita sesuai dengan 
firman Tuhan. Coba Cika baca Roma 
10:17,” kata Ibu.

“Iman timbul dari pendengaran...” 
kata Cika. “Nah, jadi supaya hidup kita 
tidak sia-sia dan berhasil sesuai 
kehendak Tuhan, baca Alkitab setiap 
hari, bukan baca ramalan,” jelas Ibu. 
“Oh benar Bu! Besok aku akan kasih 
tahu teman-temanku supaya mereka 
baca Alkitab setiap hari dan berhenti 
baca ramalan,” sahut Cika.

Zodiak



Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah 
hamba Tuhan; jadilah padaku menurut 

perkataanmu itu.” Lalu malaikat itu 
meninggalkan dia.

Lukas 1:38

Jumat, 3 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidup seperti yang Kau 

ingini. Aku ingin tahu dan mencapai tujuan 
hidupku yang sudah Engkau tetapkan, supaya 

hidupku tidak sia-sia. Amin.

TTOT :

“Tata, sudah baca Alkitab hari ini?” 
tanya Ibu dari dapur. “Belum Bu,” jawab 
Tata sambil main handphone. “Baca 
Alkitab dulu dong, berdoa, setelah itu 
baru kamu boleh lakukan apapun,” kata 
Ibu. “Kenapa sih kita harus baca 
Alkitab?” tanya Tata. “Baca Alkitab 
supaya hidup kamu seperti yang Tuhan 
Yesus ingini,” jawab Ibu. “Kenapa harus 
hidup seperti yang Tuhan Yesus ingini?” 
tanya Tata.

“Tata, Ibu mau tanya. Kulkas itu 
gunanya untuk apa?” tanya Ibu. “Untuk 
menyimpan makanan dan minuman 
supaya gak cepat basi. Bisa juga buat 
es atau minuman dingin supaya lebih 
enak,” jawab Tata. “Pintar! Kita semua 
tahu gunanya kulkas karena pencipta 
kulkas pertama kali memberi tahu 
orang-orang benda yang dia buat 'kan? 
Kalau kulkas dipakai untuk jadi lemari 
baju bagaimana?” tanya Ibu. “Aneh dong 
Bu. Sia-sia aja jadinya,” kata Tata 

heran.

“Nah, begitu juga dengan 
kita. Tata tahu gak, Tata 
diciptakan untuk apa?” tanya 
Ibu. “Hmmm... apa ya Bu?” 
kata Tata. “Supaya Tata tahu, 
Tata harus tanya pencipta 
Tata. Tata harus dengarkan 
pencipta Tata, supaya hidup 
Tata gak sia-sia. Itulah kenapa 
kita harus baca Alkitab setiap 
hari. Mengerti?” jelas Ibu. 
“Mengerti Bu. Tata gak mau 
hidup sia-sia,” jawab Tata.

Seperti Seperti Seperti yang yang yang 

Kau Kau Kau InginiInginiIngini
Seperti Seperti Seperti yang yang yang 

Kau Kau Kau InginiInginiIngini



Nyanyian ziarah Daud. Sungguh 
alangkah baiknya dan indahnya, 
apabila saudara-saudara diam 

bersama dengan rukun!
Mazmur 133:1

Sabtu, 4 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidup rukun 

dengan keluargaku dan orang-orang di 
sekitarku, supaya melalui aku, orang 
lain dapat merasakan kasih dan damai 

sejahtera-Mu. Amin.

TTOT :

Adik-adik, pernahkah kalian 
berpakaian senada dengan Ayah, Ibu, 
Kakak, atau Adik? Terlihat kompak dan 
keren kalau di foto ya? Tapi kekompakan 
bukan hanya diukur dalam hal 
berpakaian saja loh, banyak hal yang 
bisa kita lakukan untuk menjadi kompak.

Dalam pertandingan sepakbola ada 
11 pemain yang harus bekerja sama 
untuk memenangkan pertandingan. 
Tidak mudah untuk bisa bersama-sama 
mengatur strategi supaya bola bisa 
masuk ke gawang lawan. Kadang harus 
ada yang mengalah untuk tidak 
mengambil bola supaya teman yang lain 
bisa mengarahkan bola ke arah yang 
tepat. Saat salah satu pemain bisa 
melakukan gol, maka semua pemain akan 
bersorak sorai merayakan kemenangan.

Sama juga dengan keluarga kita, 
setiap anggota keluarga harus bisa 
bekerja sama dengan baik, hidup rukun, 
saling mengalah, saling memberi maaf, 
dan saling menghargai. Jangan ada yang 
mau menang sendiri atau egois karena 
itu akan menyakiti anggota keluarga 
yang lain. Hiduplah dengan rukun dalam 
keluarga dan dalam pergaulan. 

Mulai hari ini ayo selalu berusaha 
hidup rukun dengan keluargamu dan 
hidup rukun dengan semua orang. 
Dimulai dari kalian, lakukan seperti yang 
Tuhan mau dan Tuhan akan 
mendatangkan berkat buat hidupmu.

KompakKompak



Ketulusan dan kejujuran kiranya 
mengawal aku, sebab aku menanti-

nantikan Engkau.
Mazmur 25:21

Minggu, 5 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak 
yang tulus menolong orang lain tanpa 
mengharapkan imbalan apapun. Amin.

TTOT :

Adik-adik pasti sudah tahu cerita 
tentang Panglima Naaman yang sembuh 
dari sakit kustanya setelah mandi di 
sungai Yordan sebanyak 7 kali. Setelah 
Panglima Naaman itu sembuh, dia sangat 
bersukacita dan ingin berterimakasih 
kepada Nabi Elisa. Panglima Naaman dan 
pasukannya kembali ke rumah Elisa 
dengan membawa banyak hadiah untuk 
diberikan kepada Elisa. Tetapi meskipun 
Naaman berkali-kali membujuknya, Elisa 
tetap menolak pemberian dari Naaman 
karena Elisa melakukan itu semua dengan 
tulus tanpa mengharapkan hadiah dari 
Naaman. Elisa menyadari bahwa 
kesembuhan Naaman bukan karena 
kehebatannya tapi karena kuasa Tuhan 
yang telah menyembuhkan Naaman dari 
sakit kustanya.

Nah Adik-adik, menolong dengan 
tulus artinya mau menolong dengan 
sungguh-sungguh dan tidak 
mengharapkan balasan. Seperti ketulusan 
Elisa saat membantu Naaman, Tuhan 
menghendaki kita semua menjadi orang 
yang tulus dalam membantu orang lain. 
Bantulah orang yang meminta 
pertolongan dengan sukacita tanpa 
mengharapkan balasan.

TulusTulus



“Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka 
Aku akan meluputkannya, Aku akan 

membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku.
Mazmur 91:14

Senin, 6 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau 

selalu melindungiku. Aku berdoa untuk orang-
orang yang sedang sakit, kesulitan, serta 

untuk dokter, perawat, apoteker, dan orang-
orang yang saat ini bekerja di rumah sakit. Aku 

percaya Tuhan Yesus menyembuhkan, 
memberkati, dan melindungi mereka. Amin.

TTOT :

“Ibu, aku bosan, aku mau jalan-
jalan!” kata Jessy. “Iya, nanti kita 
jalan-jalan kalau pandemi virus corona 
ini sudah berakhir,” kata Ibu. “Virus itu 
apa sih Bu? Kenapa bisa seperti ini 
sampai kita harus diam di rumah?” tanya 
Jessy.

“Virus itu makhluk yang sangat kecil 
sampai mata kita tidak bisa melihatnya. 
Virus hidup di dalam tubuh binatang atau 
manusia. Virus itu bisa merusak tubuh 
binatang atau manusia yang terkena 
virus menjadi sakit,” jelas Ibu.

“Jadi sekarang banyak orang yang 
sakit ya Bu? Bagaimana caranya 
supaya kita tidak terkena virus?” tanya 
Jessy. “Iya Jes, kita harus diam di 
rumah supaya tidak tertular virus itu 
dari orang lain. Di rumah pun, jangan 
menghabiskan untuk hal-hal yang tidak 
berguna seperti nonton atau main game, 
tapi gunakan waktu kita untuk semakin 
melekat kepada Tuhan Yesus, bertobat 
dari kebiasaan buruk kita, dan mengenal 

apa yang Tuhan mau dalam hidup 
kita. Pasti Tuhan Yesus melindungi 
kita. Kita juga harus berdoa untuk 
orang-orang yang sekarang 
sedang sakit, kesulitan karena 
tidak punya pekerjaan, dan para 
tenaga medis seperti perawat, 
dokter, apoteker, dan orang-orang 
yang bekerja di rumah sakit,” jelas 
Ibu.

Virus 
Corona



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.

Yeremia 29:11

Selasa, 7 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengaturan-
Mu dalam hidupku. Aku percaya tidak ada yang 

mustahil bagi-Mu. Amin.

TTOT :

Ibu menyuruh Asri membereskan 
tempe-tempe untuk dijual di pasar. 
Kemudian Ibu memeriksanya. Ibu sangat 
terkejut karena tempe-tempe itu belum 
jadi, masih berbentuk kacang-kacang.

“Aduh, tempenya belum jadi. Kalau 
Ibu tidak jual hari ini, kita tidak akan 
mendapat uang,” kata Ibu. “Kita berdoa 
aja, Bu,” kata Asri. “Iya. Semoga nanti 
siang, tempe ini sudah jadi. Mari kita 
bawa ke pasar,” ajak Ibu.

Sesampainya di pasar, tempe-
tempe itu belum jadi juga. Asri mulai 
kuatir dan berdoa. Sampai sore Ibu tidak 
bisa menjual tempenya, karena belum 
jadi. Akhirnya Asri dan Ibu 
membereskan tempe-tempe belum jadi 
itu untuk dibawa pulang. Tiba-tiba 
datang seorang ibu dan bertanya, ”Bu, 
apakah di sini ada tempe yang belum 
jadi?”

“Oh, ada bu!” seru Ibu. “Saya beli 
semua ya, Bu. Saya sudah mencarinya 
ke mana-mana. Tempe ini buat anak 
saya di luar negeri. Perjalanan lama 
akan membuat tempe itu jadi,” jelas ibu 
itu.

Asri tersenyum senang, semua 
tempenya laku! Ibu juga terlihat sangat 
gembira karena dagangannya habis saat 
itu juga. 

Adik-adik, bagi anak-anak Tuhan 
semuanya sudah diatur Tuhan. Tidak ada 
yang mustahil bagi Tuhan. Tugas kalian 
adalah bekerja dengan rajin dan tetap 
berdoa. 

TempeTempeTempe



Jangan membuat bagimu patung yang 
menyerupai apa pun yang ada di langit di atas, 
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada 

di dalam air di bawah bumi.
Keluaran 20:4

Rabu, 8 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku tidak mau menyembah 

berhala. Aku hanya mau menyembah 
kepada-Mu saja. Amin.

TTOT :

Adik-adik, coba tunjukkan di depan 
cermin, wajah yang lagi senang, wajah 
sedih, dan wajah marah! Sekarang 
kalian pilih yang mana? Sedih? Marah? 
Atau senang? Pasti kalian memilih 
senang, ya.

Nah Adik-adik, di dalam Alkitab, 
ada seorang raja yang sangat marah 
melihat rakyatnya. Namanya Raja Yosia. 
Raja Yosia sangat marah karena 
rakyatnya menyembah dewa-dewa dan 
tidak setia beribadah kepada Tuhan. 
Raja Yosia pun merobohkan kuil-kuil 
penyembahan berhala di Betel dan 
bukit-bukit pengorbanan di Samaria. 
Raja Yosia sungguh menyadari bahwa 
perbuatan mereka ini juga 
mendatangkan murka Tuhan dan 
hukuman bagi mereka. Tuhan dengan 
tegas melarang menyembah berhala. 

Adik-adik begitu kalau kita tidak 
setia beribadah kepada Tuhan. Hati 
Tuhan sedih melihat kita dan Tuhan kita 
pasti marah kepada kita. Mungkin kalian 
tidak mempunyai patung-patung atau 
dewa-dewa yang disembah di rumah, 
tapi kalau kalian lebih memilih bermain 
daripada pergi beribadah, itu juga sama 
saja dengan menyembah berhala.

MarahMarah



Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan 
dengan muka yang tidak berselubung. Dan 
karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan 
yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi 

serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan 
yang semakin besar.
2 Korintus 3:18

Kamis, 9 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ampuni aku jika aku pernah 

percaya dengan hal-hal yang sia-sia. Bantu 
aku, Tuhan, untuk mengubah sifatku menjadi 

semakin serupa dengan gambar-Mu. Amin.

TTOT :

Rita membawa sebuah buku ke 
sekolah. “Rita, kamu bawa buku apa 
itu?” tanya Missi. “Oh... ini, buku 
tentang golongan darah. Coba ya, 
golongan darah kamu apa?” tanya Rita. 
“Buku tentang golongan darah? Apa 
itu? Hmmm... golongan darahku O,” 
jawab Missi kebingungan.

“Nah... kalau golongan darah O 
berarti sifat kamu itu suka terburu-
buru dan ga sabar,” kata Rita, “Kalau 
aku sih golongan darah A, sifat aku itu 
murah hati kata buku ini.”

“Ih Rita, kok kamu baca begitu sih? 
Golongan darah itu ga ada hubungannya 
sama sifat! Sifat itu ditentukan sama 
kebiasaan kamu dan Tuhan Yesus mau 
supaya sifat kita berubah menjadi sama 
seperti Dia,” kata Missi. “Masa sih?” 
tanya Rita. “Iya Rita. Golongan darah itu 
gunanya untuk kesehatan. Kalau ada 
orang yang mengalami sakit atau 
kecelakaan dan kehilangan banyak 
darah, dia harus ditransfusi atau 
diberikan darah tambahan. Nah, darah 
yang diberikan itu, harus sama golongan 
darahnya dengan orang yang menerima. 
Jadi ga ada hubungannya sama sifat! Itu 
hal yang sia-sia, Rita.” jelas Missi.

Adik-adik, sifat kita ditentukan oleh 
kebiasaan yang sering dilakukan. 
Golongan darah tidak menentukan sifat 
kita. Tuhan Yesus ingin sifat kita 
berubah semakin lebih baik hingga sifat 
kita seperti sifat Tuhan Yesus yang 
selalu melakukan kebenaran dan 
kebaikan.

Sifat
dan

Golongan Darah

Sifat
dan

Golongan Darah



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

Jumat, 10 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau belajar firman Tuhan. 
Berkati kedua orang tuaku dan guru-guruku 
yang selalu mengajariku firman Tuhan. Amin.

TTOT :

Adik-adik, siapa yang ibu, ayah, 
nenek atau kakeknya suka membacakan 
Alkitab? Di dalam Alkitab ada seorang 
anak bernama Timotius. Sejak kecil, ibu 
dan nenek Timotius suka menceritakan 
firman Tuhan. Setelah pandai membaca, 
Timotius rajin membaca Alkitab sendiri, 
berdoa, dan juga beribadah kepada 
Tuhan. Setelah Timotius dewasa, ia 
menjadi orang yang mengasihi Tuhan. 
Nama ibunya adalah Eunike dan 
neneknya bernama Lois.

Ayo, Adik-adik kita belajar dari 
Timotius yang mau diajari oleh orang 
tuanya. Kalian bisa belajar firman Tuhan 
dari ayah dan ibu kalian atau guru-guru 
Sekolah Minggu. Jadilah anak-anak yang 
tetap setia beribadah kepada Tuhan 
dengan cara rajin membaca Alkitab, 
mendengarkan firman Tuhan, rajin 
berdoa, dan rajin ke Sekolah Minggu.

BelajarBelajarBelajar
daridaridari

Orang Orang Orang TuaTuaTua

BelajarBelajarBelajar
daridaridari

Orang Orang Orang TuaTuaTua



Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia 
telah menyalibkan daging dengan segala hawa 

nafsu dan keinginannya.
Galatia 5:24

Sabtu, 11 Juli 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan, untuk setiap berkat yang 

sudah Kau beri. Ajar aku untuk menguasai 
diriku dan menghormati-Mu. Amin.

TTOT :

SupSupSup
Ibu sedang memasak sup makaroni 

kesukaan Gina. Gina sangat tidak sabar 
untuk segera dapat mencicipi sup buatan 
Ibu. “Sudah matang belum, Bu?” kata 
Gina sambil mendekati Ibu. “Sebentar 
lagi. Gina tunggu di depan ya nanti kalau 
supnya sudah matang, Ibu akan 
memanggil Gina,” kata Ibu.

Gina kembali menunggu dan bermain 
di halaman depan rumah. Wangi sup 
makaroni buatan Ibu sudah tercium 
sampai halaman rumah. Gina sudah tidak 
sabar. Dia langsung berlari ke meja 
makan.

“Sekarang sudah matang kan, 
Bu?” kata Gina. Ibu mengangguk sambil 
tersenyum. Gina berlari untuk mencuci 
tangan dan langsung duduk di meja 
makan, siap untuk menyantap sup 
makaroni buatan Ibu.

Haaap! Gina langsung memasukkan 
sesendok sup makaroni ke dalam 
mulutnya. “Huh hah huh hah... panasss!” 
teriak Gina. “Gina, Ibu 'kan sudah bilang 
berapa kali, kamu harus sabar dalam 
segala sesuatu. Sekarang lidahmu 
terbakar karena tidak sabar. Gina juga 
tidak berdoa dulu,” kata Ibu. “Doanya 
dalam hati, Bu,” kata Gina.

“Ibu tahu kalau Gina suka supnya, 
tapi Gina harus tetap berdoa dulu, 
mengucap syukur pada Tuhan untuk 
setiap berkat yang sudah Tuhan beri 
pada kita. Ketika kita berdoa  dengan 
sungguh-sungguh, berarti kita 
menghormati nama Allah, yang sudah 
memberikan segalanya bagi kita,” jelas 
Ibu. “Iya maaf Bu. Gina mau belajar 
untuk sabar dan menghormati Tuhan,” 
kata Gina.

SupSupSup



Dengan bertekun dan dengan sehati mereka 
berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. 

Mereka memecahkan roti di rumah masing-
masing secara bergilir dan makan bersama-
sama dengan gembira dan dengan tulus hati,

Kisah Para Rasul 2:46

Minggu, 12 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau tetap tekun 

beribadah dan disiplin meskipun mengikuti 
ibadah online. Amin.

TTOT :

“Ana, ayo ibadah Sekolah Minggu 
dulu,” ajak Kiki kepada adiknya. Ana 
menjawab dengan malas, “Nanti aja ah. 
Aku masih mau tidur.” 

“Ibadah online-nya, sudah mau 
dimulai. Ayo, nanti terlambat,” ajak Kiki 
lagi. “Justru online, santai aja. Nanti 
sore aku lihat di YouTube,” jawab Ana.

“Seharusnya dengan ibadah online, 
kamu harus lebih rajin. Tuhan melihat 
kesungguhan hati kamu, apakah kamu 
disiplin beribadah kepada Tuhan?” ujar 
Ibu.

Adik-adik, ada 7 hari dalam 
seminggu. Semua hari itu adalah 
anugerah dari Tuhan kepada kita. Nah, 
dari 7 hari itu, ada 1 hari yang 
dikhususkan untuk beribadah kepada 
Tuhan, yaitu hari Minggu. Sudahkah kita 
tekun beribadah kepada Tuhan di hari 
Minggu? Tuhan sudah menjaga kita 
setiap hari. Walaupun kita sekarang 
beribadah di rumah, kita harus tetap 
menghormati dan  memberikan waktu 
kepada Tuhan.

SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH
MINGGUMINGGUMINGGU
SEKOLAHSEKOLAHSEKOLAH
MINGGUMINGGUMINGGU



Janganlah hendaknya kerajinanmu 
kendor, biarlah rohmu menyala-nyala 

dan layanilah Tuhan.
Roma  12:11

Senin, 13 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau terus 

bertumbuh dan berbuah di dalam 
Engkau. Amin.

TTOT :

Adik-adik pernah melihat kincir air? 
Kincir air adalah sebuah alat yang 
bergerak menggunakan air yang mengalir. 
Energi gerak itu kemudian diubah menjadi 
energi listrik yang bisa digunakan untuk 
berbagai kebutuhan. Kincir air biasanya 
digunakan oleh masyarakat tradisional.

Kincir air dibuat dengan cara 
memasang papan kayu sebagai tempat 
mengarahkan air menuju putaran kincir. 
Semakin deras air yang di dapat, akan 
membuat semakin cepat pula putaran 
kincir, dan semakin besar juga listrik yang 
didapat. Wah luar biasa bukan? Sesuatu 
yang besar akan dihasilkan dari usaha 
yang terus menerus dilakukan dengan 
tekad yang kuat.

Nah Adik-adik, dalam keadaan 
pandemi seperti sekarang ini, hendaknya 
kita terus bertekun dalam Tuhan dan 
rajin melakukan tugas kewajiban kita. 
Jangan sampai kerajinan kita menjadi 
kendor, tapi hendaknya semakin giat, 
semakin taat, dan semakin bersemangat 
untuk memuji Tuhan, berdoa, membaca 

Alkitab dan beribadah Sekolah Minggu. 
Yakin dan percayalah bahwa apa 

yang kita tabur sekarang ini akan 
membuahkan hasil yang 

besar di kemudian 
hari.

Kincir Air



Demikianlah aku mau memuji Engkau 
seumur hidupku dan menaikkan 

tanganku demi nama-Mu.”
Mazmur 63:5

Selasa, 14 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau tetap memuji 

Engkau, sekalipun aku sedang 
bersedih. Tolong Tuhan agar wabah 

Covid-19 cepat selesai. Amin.

Tetap
Memuji

TTOT :

Adik-adik,  apakah kalian suka 
memuji Tuhan? Apakah hanya saat 
ibadah di gereja? Apakah hanya karena 
hati kalian lagi senang? Atau kalau kalian 
lagi sedih tetap bisa memuji Tuhan?

Adik-adik, di Alkitab, Daud sedang 
menghadapi masalah yang berat, tetapi 
ia tetap memuji-muji Tuhan. Dia bilang, 
dia memuji Tuhan di segala waktu. Itu 
artinya dia memuji Tuhan tidak 
tergantung keadaan hatinya. Memuji 
Tuhan haruslah menjadi bagian hidup 
dari orang percaya. 

Nah Adik-adik, seperti saat ini, kita 
sedang menghadapi pandemi virus 
corona. Kita tidak bisa ke sekolah, 
jalan-jalan, dan beribadah di gereja 
bersama teman-teman. Kalian jangan 
sedih dan jangan malas memuji Tuhan. 
Justru saat ini kita harus lebih rajin 
memuji Tuhan dan berdoa, seperti Daud. 
Kita memohon Tuhan memulihkan 
keadaan kita sehingga wabah ini cepat 
selesai.  Ayo, kita memuji Tuhan 
sekalipun keadaan kita tidak 
menyenangkan. 

Tetap
Memuji



tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar 
dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak — 
karena kamu telah menolak TUHAN yang ada 

di tengah-tengah kamu dan menangis di 
hadapan-Nya dengan berkata: Untuk apakah 

kita keluar dari Mesir?”
Bilangan 11:20 

Rabu, 15 Juli 2020

Doa : 
Tuhan Yesus, ampuni aku bila 

aku mengeluh. Aku mau 
bersyukur. Amin.

TTOT :

Waktu di padang gurun, orang 
Israel mengeluh, karena ingin makan 
daging. Padahal Tuhan sudah memberi 
mereka makan manna. Musa bingung 
karena  tidak dapat memperoleh daging 
untuk semua orang itu. Musa berdoa 
kepada Tuhan.

Tuhan menjawab Musa. Musa 
berkata kepada mereka, “Persiapkanlah 
dirimu untuk besok. Besok kamu makan 
daging. Tuhan telah mendengar 
keluhanmu. Jadi, sekarang Dia memberi 
daging kepadamu, dan kamu akan makan 
daging selama sebulan penuh. Kamu 
makan daging sampai kamu sakit 
akibatnya. Semua itu terjadi karena 
kamu mengeluh terhadap TUHAN. Dia 
ada di tengah-tengah kamu dan Dia tahu 
yang kamu butuhkan, tetapi kamu 
berteriak dan mengeluh kepada-Nya. 
Kamu mengatakan, 'Mengapa kita 
meninggalkan Mesir?'”

Adik-adik, yuk kita belajar 
mengucap syukur dan jangan suka 
mengeluh. Tuhan sudah memberkati 
kita. Jangan sampai Tuhan marah 
karena kalian  mengeluh. Percayalah 
Tuhan Yesus selalu menolong kalian. 
Ucapkan syukur atas kebaikannya. 

MengeluhMengeluh



Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut 
umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, 

Allahmu, kepadamu.
Keluaran 20:12

Kamis, 16 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk 

menghormati orang tuaku dengan taat 
dan sopan kepada mereka. Amin.

TTOT :

“Ahhh! Meja belajarku penuh 
semut!” seru Jason. “Tuh 'kan, Ibu 
sudah sering bilang, jangan taruh 
minuman dan makanan di meja, selalu 
bersihkan meja,” kata Ibu.

“Kenapa sih! Aku terus yang salah. 
Aku 'kan tidak sengaja. Lagipula siapa 
yang tahu kalau semut ini akan datang,” 
kata Jason. “Kenapa kamu harus 
membantah Ibu? Ibu menegurmu, bukan 
menghakimimu salah. Apa susahnya 
untuk menjawab 'iya' saat Ibu sedang 
menasihatimu? Ini juga untuk 
kebaikanmu 'kan? Sekarang, mejamu 
yang kotor dan kamu yang harus 
membersihkannya,” nasihat Ibu. Jason 
tertunduk, “Maaf ya Bu. Iya Jason 
tidak taat sama Ibu.”

“Jason, belajar untuk menghormati 
orang tua ya, sopan dalam menjawab 
dan taat. Ibu yakin Jason pasti bisa 
berubah,” kata Ibu. Jason pun memeluk 
Ibu lalu membersihkan mejanya.

Kenapa
Sih!

Kenapa
Sih!



Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang 
pada perintah Tuhan, Allahmu, dengan hidup 

menurut jalan yang ditunjukkan-Nya dan 
dengan takut akan Dia.

Ulangan 8:6

Jumat, 17 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau lebih taat kepada-Mu 
daripada melakukan hal lain yang melanggar 

perintah-Mu. Aku percaya Engkau 
menolongku. Amin.

TTOT :

Sifra dan Pua adalah nama dua 
bidan pada masa pemerintahan Raja 
Mesir yang kerap menolong para wanita 
Ibrani saat hendak melahirkan. Kisah 
mereka hanya sekali muncul dalam 
Alkitab. Tapi meskipun nama mereka 
tidak seterkenal nama Rut, Ester, atau 
Ribka, ada teladan sikap Sifra dan Pua 
yang bisa kita pelajari untuk kita 
lakukan dalam hidup kita.

Kita bisa membaca di Keluaran 1: 1-
22. Saat itu, Firaun memberi perintah 
agar bayi laki-laki orang Ibrani dibunuh 
saat dilahirkan, tetapi karena Sifra dan 
Pua adalah bidan yang takut akan Allah, 
mereka memilih untuk membiarkan bayi-
bayi tetap hidup dan siap menanggung 
segala risikonya. Padahal menolak 
perintah Firaun berarti hukumannya 
sangat berat. Sifra dan Pua memilih 
untuk lebih menaati Allah daripada 
Firaun. Ketaatan mereka pada Allah 
mendatangkan berkat. Mereka luput 
dari amarah Firaun dan Allah 
memberkati mereka.

Adik-adik, saat kita dihadapkan 
pada pilihan sulit, kita harus belajar 
memahami bahwa menaati Allah adalah 
yang terpenting. Kita harus berani 
menolak perintah yang berlawanan 
dengan kebenaran firman Tuhan, minta 
hikmat Tuhan saat kita mengalaminya 
dan percaya bahwa Tuhan akan selalu 
menjagai kita.

Sifra
danPua

Sifra
danPua



Sebab: "Semua yang hidup adalah seperti rumput 
dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, 

rumput menjadi kering, dan bunga gugur,
1 Petrus 1:24

Sabtu, 18 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau bertanggungjawab atas 

hidupku dengan melakukan semua tugasku 
dengan baik. Amin.

TTOT :

Pada usia 103 tahun, Nenek 
Julia Hawkins yang dijuluki "badai" 
(hurricane) dalam pertandingan 
Senior Games 2019 di New Mexico, 
mampu memenangi nomor lari 50 
meter dan 100 meter, untuk kelas 
perempuan 100 tahun ke atas. 
Hawkins adalah ibu dari empat orang 
anak, dengan tiga cucu, dan buyut 
dari tiga orang cicit.  Hawkins 
tercatat sebagai peserta tertua yang 
masih berlaga dalam pertandingan ini. 
Apa rahasia sehat dan panjang 
umurnya ya?

“Saya hanya mencoba 
menyibukkan diri dan terus bergerak.  
Saya hanya menjaga apa yang saya 
makan. Makan makanan yang sehat 
dan menjaga berat badan saya selalu 
dalam kondisi ideal,” kata Nenek 
Hawkins.  Ketika Nenek Hawkins 
ditanya, ”Apakah masih ingin jadi 
juara lari?”

Dia menjawab, “Kamu tak akan 
pernah tahu. Ketika kamu menginjak 
usia 103 tahun, maka setiap hari yang 
kamu lalui menjadi mukjizat, 
keajaiban. Saya hanya terus bangun 
dan bangun lagi, dan saya ada di sini 
sekarang," begitu jawabnya. 

Adik-adik, apakah yang kamu 
lakukan agar hidupmu berguna? Hidup 
itu sementara seperti bunga rumput 
yang hanya sebentar mekar lalu layu. 
Hidup adalah anugerah. Jadi lakukan 
yang terbaik ya untuk apapun yang 
kamu lakukan.

BungaBungaBunga
RumputRumputRumput

BungaBungaBunga
RumputRumputRumput



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

Yeremia 17:7

Minggu, 19 Juli 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan, untuk setiap 

kesempatan yang sudah Kau beri padaku. 
Aku mau menjadi berkat bagi semua orang 

dengan bekerja dan berusaha dengan 
mengandalkan Engkau selalu. Amin.

TTOT :

“Pekerjaan petani itu mudah ya...” 
kata Dhea, “...tidak perlu sekolah 
tinggi-tinggi, tidak perlu berdandan rapi 
saat bekerja, tidak perlu berangkat 
jauh-jauh ke kantor, tidak terkena 
macet pula.”

“Eits, kamu ini,” timpal Yasha, 
“Tidak ada satu pekerjaan pun yang 
mudah. Tidak semua orang bisa menjadi 
petani. Menjadi petani itu ada ilmunya 
juga, tidak sembarangan. Petani itu 
membutuhkan tenaga yang luar biasa, 
walau tidak harus berdandan dan tidak 
terkena macet di jalanan. Petani itu 
harus bekerja dari pagi hari hingga 
petang di tengah teriknya matahari dan 
kotornya lumpur di pesawahan.”

“Aku gak mau main kotor-kotoran 
ah, takut cacing!” kata Dhea lagi. “Tuh 
'kan, tidak semua orang bisa menjadi 
seorang petani, rela bekerja di tempat 
kotor dan panas demi untuk menanam 
sayur-sayuran, jagung, padi, dan buah-
buahan. Sementara kita di kota tinggal 
memakan hasilnya saja.”

“Nah betul itu, sebaiknya kita harus 
menghargai setiap pekerjaan. Apapun 
itu, ketika suatu pekerjaan dilakukan 
dengan sungguh-sungguh, maka akan 
memberikan hasil yang baik pula,” kata 
Kak Rini.

“Satu hal yang paling penting adalah 
bekerja dan berusaha dengan selalu 
mengandalkan Tuhan agar setiap 
pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan,” 
kata Kak Rini lagi sambil memeluk kedua 
adiknya.

Petani



Oleh sebab itu, takutlah akan TUHAN dan 
beribadahlah kepada-Nya dengan tulus 
ikhlas dan setia. Jauhkanlah allah yang 

kepadanya nenek moyangmu telah beribadah 
di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan 

beribadahlah kepada TUHAN.
Yosua 24:14

Senin, 20 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau selalu beribadah dan 

bersyukur kepada-Mu. Amin.

TTOT :

Bangsa Israel diperbudak di Mesir. 
Musa memimpin bangsa Israel keluar dari 
negeri Mesir. Ketika Musa meninggal 
dunia, Yosua menggantikannya. Yosua 
memimpin bangsa Israel menyeberangi 
sungai Yordan, untuk menuju negeri 
Kanaan. Yosua melakukan apa yang 
diperintahkan oleh Allah. Yosua adalah 
orang setia beribadah kepada Allah, 
sehingga dia ingin umat yang dipimpinnya 
pun setia beribadah kepada Allah. Yosua 
sebagai pemimpin bagi bangsa Israel 
menasihati umatnya untuk setia 
beribadah kepada Allah dan tidak 
menyembah allah lain selain TUHAN. 
Yosua selalu mengingatkan bangsa Israel 
untuk tidak melupakan TUHAN yang 
sudah menolong mereka dari 
perbudakan oleh bangsa Mesir. Allah 
yang selalu menyertai, melindungi, dan 
memelihara hidup mereka.

Nah Adik-adik, demikian juga 
dengan kita. Kita jangan melupakan 
Allah yang sudah mengasihi kita, 
melindungi kita, menjagai kita, 
memelihara hidup kita, dan masih banyak 
yang sudah Tuhan beri untuk kita. Oleh 
karena itu kita diingatkan oleh firman 

Tuhan supaya kita setia, tekun, 
dan rajin beribadah kepada 
Tuhan Yesus sebagai ucapan 
syukur kita kepada Tuhan 

Yesus.  

Tidak
Lupa
Tuhan

Tidak
Lupa
Tuhan



Justru itulah sebabnya aku mengirimkan 
kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang 
kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan 

memperingatkan kamu akan hidup yang 
kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang 

kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat.
1 Korintus 4:17

Selasa, 21 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk 

orang-orang yang membimbing aku 
untuk bisa mengenal Engkau lebih 

dalam lagi. Amin.

TTOT :

Timotius punya seorang mentor 
atau disebut bapak rohani. Bapak/ibu 
rohani adalah orang yang selalu 
mengajarkan tentang firman Tuhan dan 
membimbing untuk melakukannya. Bapak 
rohani Timotius itu bernama Bapak 
Paulus.

Bapak Paulus mengajak Timotius 
pergi ke kota-kota untuk menceritakan 
firman Tuhan kepada banyak orang. 
Mereka berharap ketika orang-orang 
sudah mendengar firman Tuhan, orang-
orang itu percaya kepada Tuhan dan 
menjadi tetap setia beribadah kepada 
Tuhan. Dalam perjalanan memberitakan 
firman Tuhan, Bapak Paulus dan 
Timotius menghadapi banyak rintangan. 
Ada orang-orang yang tidak suka 
dengan mereka. Banyak bahaya seperti 
bertemu binatang buas, kapal karam, 
ada badai, bahkan ada orang yang ingin 
membunuh mereka.

Suatu kali Paulus masuk penjara 
dan Timotius tidak punya teman lagi 
untuk memberitakan firman Tuhan.  
Namun, Timotius tidak takut. Ia tetap 
setia memberitakan firman Tuhan. 
Begitu juga dengan bapak Paulus, 
meskipun dalam penjara tetap 
memberitakan firman Tuhan.

MentorMentor



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

salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala 
kesabaran dan pengajaran.

2 Timotius 4:2

Rabu, 22 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, mampukan aku untuk 

menceritakan Injil-Mu. Amin.

TTOT :

"Bu, tadi pagi aku saat teduh. Kata 
firman Tuhan kita harus ceritakan Injil 
Tuhan Yesus. Kalau aku berbuat baik 
aja, cukup 'kan Bu? Nanti teman-teman 
bisa lihat Tuhan Yesus dalam 
kehidupanku," kata Sherly. "Tidak Sher. 
Kalau kamu berbuat baik, itu namanya 
kamu melakukan kesaksian hidup. 
Berbeda dengan menginjil. Menginjil itu 
menceritakan kalau Tuhan Yesus adalah 
Tuhan yang mau mati dan bangkit untuk 
menebus kita dari dosa. Orang yang 
percaya akan diselamatkan," jelas Ibu.

"Tapi Sherly takut Bu. Kalau cerita 
begitu, 'kan teman-teman dari agama 
yang berbeda, nanti Sherly dijauhi," 
kata Sherly. "Sherly, kamu mau gak lihat 
teman-teman nanti masuk neraka 
sedangkan kamu masuk sorga?" tanya 
Ibu. "Gak mau dong Bu. Sherly mau 
masuk sorga sama teman-teman," kata 
Sherly.

"Nah, kalau begitu, Sherly gak 
usah takut cerita tentang Tuhan Yesus. 
Lagipula, Tuhan Yesus akan selalu 
menyertai Sherly. Mungkin Sherly 
dijauhi, tapi Tuhan Yesus akan membela 
Sherly," jelas Ibu.

"Kalau mereka menolak Injil 
bagaimana Bu?" tanya Sherly lagi. "Itu 
adalah pekerjaan Roh Kudus. Biarkan 
Roh Kudus yang membuka hati mereka, 
yang penting kita sudah melakukan 
bagian kita dengan menceritakan Injil," 
jelas Ibu.

Adik-adik, yuk ceritakan Injil, baik 
atau tidak baik waktunya. Kita pasti mau 
semua orang yang kita kenal masuk 
sorga 'kan? Jadi ayo ceritakan Tuhan 
Yesus, jangan takut dijauhi ya…

TakutTakut



Sebab Engkaulah yang membentuk buah 
pinggangku, menenun aku dalam 

kandungan ibuku.
Mazmur 139:13

Kamis, 23 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, apa yang menjadi tujuan 

hidupku? Aku mau mengenal dan 
melaksanakan kehendak-Mu. Amin.TTOT :

Adik-adik tahu kupu-kupu 'kan? 
Kupu-kupu itu sangat indah dan cantik 
ya. Kupu-kupu mengalami metamorfosis. 
Metamorfosis adalah perubahan hewan 
dari kecil sampai dewasa.

Dari telur, lalu menetas jadi ulat. 
Ulat pun menjadi kepompong lalu 
berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu 
lalu akan bertelur lagi.

Hidup kupu-kupu sangat singkat! 
Setelah keluar dari kepompong, kupu-
kupu hanya bisa hidup 2-4 minggu saja. 
Ada jenis kupu-kupu yang bisa hidup 
hingga berbulan-bulan tapi tidak bisa 
mencapai 1 tahun.

Tuhan menciptakan kupu-
kupu untuk berkembang biak 

dan membuat dunia ini indah. 
Jadi kupu-kupu diciptakan 
dengan sayap yang sangat 

menawan

Adik-adik, kita bersyukur 
diciptakan sebagai manusia yang 
dikasihi Tuhan. Kita diciptakan 
dengan tujuan memuliakan Tuhan 

dan setiap kita punya sebuah tujuan 
yang tidak sama dengan orang lain. Yuk 
kita cari kehendak Tuhan dan tujuan 
hidup kita dengan berdoa dan baca 
Alkitab.

Kupu -
Kupu

Kupu -
Kupu



Di situ ada seorang perempuan yang telah 
delapan belas tahun dirasuk roh sehingga ia 
sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak 

dapat berdiri lagi dengan tegak.
Lukas 13:11

Jumat, 24 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau rajin ibadah, sekalipun di 

rumah aku mau sungguh-sungguh. Amin.

TTOT :

Adik-adik, setiap kita berjalan, 
pasti tubuh kita tegap ya? Nah, 
sekarang coba bungkukkan badan 
kalian ke depan kemudian berjalan. 
Bagaimana kalau setiap hari kalian 
harus berjalan seperti itu? Apakah 
kalian bisa? Kalau pun kalian bisa, 
pasti akan sakit sekali punggungnya.

Nah, ada seorang ibu yang 
menderita sakit yang sudah lama 
sekali. Sakitnya membuat dia bungkuk. 
Setiap hari ia berjalan, duduk, bahkan 
tidur pun ia tidak bisa meluruskan 
badannya. Namun ibu ini ternyata 
tetap rajin untuk pergi beribadah, 
walaupun tentunya ia kesulitan 
berjalan dari rumahnya ke tempat 
ibadah. 

Pada suatu hari, ibu ini pergi ke 
rumah ibadat, ketika Tuhan Yesus 
melihat ibu itu, Ia menjadi kasihan. 
Tuhan Yesus memanggilnya dan 
berkata, "Hai Ibu, penyakitmu telah 
sembuh." Kemudian Tuhan Yesus 
meletakkan tangannya dan punggung 
ibu itu menjadi lurus.  

Adik-adik, ibu yang susah 
berjalan itu saja masih mau pergi ke 
rumah ibadat, apalagi yang masih kuat 
dan sehat seperti kalian semua.  Yuk, 
rajin ibadah, walaupun untuk 
sekarang ibadahnya di rumah ya.

BUNGKUKBUNGKUK



Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan 
mereka, lalu berkata kepada mereka: 

"Mengapa kamu mencobai Aku? Bawalah ke 
mari suatu dinar supaya Kulihat!”

Markus 12:15 

Sabtu, 25 Juli 2020

Doa : 
Tuhan Yesus, ajar aku tenang 

menghadapi apapun. Amin.

TTOT :

Ada orang yang tidak suka dengan Tuhan 
Yesus. Mereka adalah pemimpin Yahudi.   
Mereka mau menjebak Tuhan Yesus dengan  
perkataan yang salah. Mereka bertanya 
kepada Tuhan Yesus, “Guru, kami tahu Engkau 
jujur. Engkau tidak peduli terhadap pikiran 
orang lain dan terhadap kedudukan orang. 
Engkau mengajar jalan Allah sesuai dengan 
kebenaran. Apakah boleh membayar pajak 
kepada Kaisar atau tidak?”

Tuhan Yesus tahu bahwa mereka hanya 
pura-pura bertanya. Ia berkata kepada 
mereka, “Mengapa kamu menguji Aku? 
Berikan sekeping uang perak kepada-Ku. Aku 
mau melihatnya.”

Mereka memberi sebuah uang logam 
kepada-Nya lalu Ia bertanya kepada mereka, 
“Gambar dan nama siapakah itu?” Mereka 
menjawab-Nya, “Kaisar.”

Tuhan Yesus berkata kepada mereka, 
“Berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar, dan 
milik Allah kepada Allah.” Mereka sangat 
kagum mendengar-Nya.

Adik-adik, belajar ya dari Tuhan Yesus. 
Tuhan Yesus sangat tenang menghadapi orang 
yang membencinya. Kalian juga sama, jangan 
mudah  marah sama orang yang tidak suka 
dengan kalian. Hal yang penting kalian memiliki 
hati yang tulus seperti Tuhan Yesus.

Tenang Tenang 



Apakah kita mau menerima yang 
baik dari Allah tetapi tidak mau 

menerima yang buruk?
Ayub 2:10b

Minggu, 26 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau tetap setia 

beribadah kepada-Mu, apapun 
keadaanku. Amin.

TTOT :

Adik-adik, siapa yang hari Minggu 
masih ibadah Sekolah Minggu di rumah? 
Ada yang males beribadah tidak? Adik-
adik, kalian tahu 'kan Bapak Ayub? Ia 
adalah orang yang baik dan setia 
beribadah kepada Tuhan. 

Bapak Ayub pernah sakit parah, 
badannya gatal-gatal penuh dengan 
borok, merah-merah, dan bau. Tidak 
ada temannya yang mau menemani dia, 
karena jijik. Istrinya memarahinya. 
Anak-anaknya meninggal, rumahnya 
kebakaran dan hartanya dirampas 
orang. Namun, Ayub tetap setia 
beribadah kepada Tuhan

Adik-adik, belajar yuk dari Bapak 
Ayub. Tetap setia beribadah sekalipun 
keadaannya tidak membuat kita senang. 
Bila kita sedang sedih atau sedang sakit, 
jangan malas untuk  tetap berdoa dan 
memuji Tuhan. Apapun keadaan kalian, 
baik senang, sedih, sehat, maupun sakit, 
kalian tetap setia beribadah kepada 
Tuhan, seperti yang dilakukan oleh 
Bapak Ayub. Sampai akhirnya Tuhan 
Yesus menolong dan memberkati Bapak 
Ayub.

SetiaSetiaSetia
BeribadahBeribadahBeribadah
SetiaSetiaSetia

BeribadahBeribadahBeribadah



ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia 
itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas 
hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia 

itu menjadi makhluk yang hidup.
Kejadian 1:7

Senin, 27 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau 
menciptakanku berbeda dan istimewa. Aku 
tidak mau mendengarkan orang lain yang 

merendahkanku. Ampuni aku juga Tuhan jika 
aku pernah menghina orang lain. Amin.

TTOT :

BerbedaBerbedaBerbeda

Adik-adik, sebagai manusia, kita 
diciptakan oleh Tuhan sangat istimewa. 
Kita berbeda dengan makhluk hidup 
lainnya yaitu hewan dan tumbuhan.

Kita diberikan akal budi oleh Tuhan 
yang lebih luas daripada hewan. Manusia 
memiliki akal budi untuk membuat karya, 
ide, kreativitas, serta banyak hal yang 
sudah dibuat dan dikembangkan.

Tuhan menciptakan hewan dan 
tumbuhan dengan firman. Maksudnya, 
hanya dengan Tuhan mengucapkan 
kata-kata, “Jadilah!” maka hewan dan 
tumbuhan pun jadi. Berbeda dengan 
manusia, Tuhan mengambil dan 
membentuk manusia dari debu tanah. 
Bahkan pemazmur berkata di Alkitab 
bahwa Tuhan menenun kita. Menenun itu 
sama seperti menjahit. Adik-adik 
pernah memasukkan benang ke dalam 
lubang jarum? Wah, susah ya? Butuh 
ketelitian dan kesabaran. Begitu pun 
Tuhan menciptakan kita, dengan teliti, 
penuh dengan rancangan yang indah.

Manusia menjadi makhluk yang 
hidup karena Tuhan menghembuskan 
nafas hidup. Itu juga yang membedakan 
kita dengan ciptaan Tuhan yang lain, 
yaitu roh. Roh yang dihembuskan Tuhan 
membuat kita hidup. Roh membuat 
manusia bisa berbicara dan 
mendengarkan Tuhan.

Nah, karena kita diciptakan 
berbeda, jadi sekarang kita tahu 
betapa istimewanya kita di hadapan 
Tuhan. Adik-adik tidak usah dengarkan 
orang-orang yang merendahkanmu dan 
jangan menghina orang lain dengan 
sebutan hewan, kata kasar, atau hinaan 
lainnya

BerbedaBerbedaBerbeda



Maka kata tuannya itu kepadanya: Baik sekali 
perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan 
setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, 

aku akan memberikan kepadamu tanggung 
jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan 

turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.
Matius 25:21

Selasa, 28 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk bakat yang 

sudah Tuhan berikan untukku. Bantu aku untuk 
mengenali dan mengembangkan bakatku, 

Tuhan. Kelak aku akan sukses dan semakin 
memuliakan nama-Mu. Amin.

TTOT :

Doni baru saja membaca sebuah 
biografi. “Ibu, aku mau jadi orang 
sukses saat besar nanti!” seru Doni. 
“Bagus keinginanmu itu Doni. Nah, 
berdoalah supaya Tuhan 
mengaruniakannya. Kamu juga bisa 
berusaha mencapainya dari sekarang,” 
kata Ibu.

“Bagaimana caranya Bu?” tanya 
Doni. “Bertanggungjawablah dengan 
hal-hal yang Tuhan percayakan 
kepadamu sekarang, seperti sekolahmu, 
teman-teman, dan terutama bakatmu,” 
kata Ibu.

“Bakat itu apa, Bu?” tanya Doni. 
“Bakat adalah kemampuan yang Tuhan 
berikan sejak kamu lahir,” jawab Ibu. 
“Bagaimana cara aku mengetahui 
bakatku?” tanya Doni. “Apa yang kamu 
sukai dan kamu lakukan di waktu luang?” 
tanya Ibu.

“Hmmm… sebenarnya aku suka 
memasak, Bu,” kata Doni. “Bagus! 
Itulah bakatmu. Ibu pun selalu 
memperhatikan, kamu pandai dalam 
menggunakan alat-alat memasak dan 
masakanmu selalu enak,” kata Ibu 
mendukung. “Tapi Bu… aku malu. Nanti 
aku diejek karena masak pekerjaan 
perempuan, aku 'kan laki-laki,” kata 
Doni.

“Kata siapa memasak adalah 
pekerjaan perempuan? Kamu suka lihat 
di TV, ada banyak chef laki-laki yang 
terkenal dan hebat memasak. Mereka 
sukses karena kemahirannya dalam 
memasak,” jawab Ibu. “Siap Bu! Mulai 
sekarang aku akan percaya diri untuk 
mengembangkan bakatku!” kata Doni.

SuksesSukses



Karena setiap orang yang mempunyai, 
kepadanya akan diberi, sehingga ia 

berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak 
mempunyai, apa pun juga yang ada padanya 

akan diambil dari padanya.
Matius 25:29

Rabu, 29 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mengembangkan bakat 

yang sudah Tuhan percayakan kepadaku. 
Aku tidak akan menyerah sebab Tuhan 

besertaku. Amin.

TTOT :

Beberapa hari yang lalu Anto 
melihat pertunjukkan wayang kulit di TV. 
Dalang yang memainkannya adalah 
seorang anak kecil. Anto sangat takjub 
dan kagum sekali melihat kelihaian 
Narend, begitu nama pedalang cilik itu, 
memainkan wayang kulitnya. Narend 
juga dapat mengganti karakter suara 
yang berbeda dari setiap tokoh wayang 
yang dimainkannya. 

Hari ini Anto mau mengikuti jejak 
Narend, si pedalang cilik. Anto mengajak 
Ayah, Ibu, Kakak, dan Adik untuk 
menonton pertunjukkan wayang 
kulitnya. Anto sudah menyiapkan 
perlengkapan dan beberapa tokoh 
wayang kulit yang dimilikinya. Setelah 
semuanya siap, Anto pun mulai 
melakukan pertunjukkan wayang 
kulitnya. Tapi tiba-tiba Anto marah dan 
kesal karena tidak dapat memainkan 
tokoh-tokoh wayang kulitnya seperti 
Narend.  

“Aku tidak bisa seperti Narend Bu, 
aku mau seperti dia. Bagaimana 
caranya aku bisa seperti Narend!” kata 
Anto sambil menangis. “Kita boleh 
meneladani seseorang, tapi ingat setiap 
orang itu mempunyai talenta yang 
berbeda. Kita bisa meniru langkah dia, 
tetapi tidak bisa menjadi sama seperti 
dia. Anto dan Narend tidak sama, 
walaupun memiliki bakat yang sama,” 
kata Ayah.

Wayang KulitWayang KulitWayang KulitWayang KulitWayang KulitWayang Kulit



Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-
pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh 

beberapa orang, tetapi marilah kita saling 
menasihati, dan semakin giat melakukannya 

menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Ibrani 10:25

Kamis, 30 Juli 2020

Doa : 
Tuhan Yesus, aku mau tetap setia ibadah 
kepada-Mu apapun keadaannya. Amin.

TTOT :

Suatu hari Oni berkata kepada 
ayahnya, “Ayah, aku tidak mau lagi ke 
gereja. Aku mau Sekolah Minggu online 
saja.” 

“Kenapa Oni?”  tanya Ayah.  
“Teman-teman di gereja suka ribut dan 
juga main gadget,” jawab Oni.

“Oni, sekarang ambil gelas berisi air 
penuh. Kamu bawa keliling halaman dan 
tidak boleh tumpah sedikit pun,” kata 
Ayah. Oni pun mengelilingi halaman dan 
airnya sedikit pun tidak tumpah. Oni 
senang. Ayahnya pun berkata, “Wah, 
anak ayah hebat! Nah, kamu tadi lihat 
Ayah dan Ibu memperhatikan kamu 
mengelilingi halaman?” 

“Tidak Ayah. Oni tidak melihat 
siapa-siapa. Oni fokus melihat air yang di 
dalam gelas supaya tidak tumpah,” 
jawab Oni. “Nah, begitu Oni. Kamu fokus 
melihat teman-teman, kamu tidak fokus 
beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau 
kamu beribadah, beribadahlah dengan 
sungguh-sungguh tidak perlu 
memperhatikan teman-teman yang 
ribut. Jadi bagaimana, kamu mau 
beribadah di gereja?” tanya Ayah. “Ya 
Ayah, aku mau tetap beribadah di 
gereja,” jawab Oni. “Nah, gitu dong. 
Anak Tuhan tetap setia beribadah 
apapun keadaannya,” jelas Ayah.

Adik-adik, saat kita harus ibadah 
online, ikutilah ibadah dengan sungguh-
sungguh. Tetapi kalau ada ibadah yang 
mengharuskan kita bertemu dengan 
teman-teman, jangan menghindar ya. 
Kita harus setia beribadah. 

Segelas 
Air

Segelas 
Air



Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut 
Aku dan di mana Aku berada, di situ pun 
pelayan-Ku akan berada. Barangsiapa 
melayani Aku, ia akan dihormati Bapa.

Yohanes 12:26

Jumat, 31 Juli 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau setia beribadah dan 

menghormati-Mu. Amin.

TTOT :

Eric Henry Liddle adalah seorang 
atlet lari Olimpiade dari Skotlandia yang 
sukses dan berprestasi. Ia adalah 
pemegang rekor lari 100 meter dan 
banyak medali yang ia peroleh, sehingga 
ia menjadi kebanggaan dan andalan 
negaranya. 

Suatu kali, Liddle harus bertanding 
dalam perlombaan lari 100 meter di 
olimpiade Paris. Liddle pun menolaknya, 
karena pertandingan diadakan hari 
Minggu. Liddle ingin beribadah kepada 
Tuhan. 

Banyak orang tidak suka terhadap 
keputusan Liddle. Namun, Liddle tetap 
teguh pada pendiriannya. Kesetiaan 
Liddle kepada Tuhan pun membuahkan 
hasil. Keesokan harinya, Liddle mengikuti 
lomba dia pun memenangkan medali emas 
400 meter. Tuhan melihat kesetiaan 
Liddle dan memberikan Liddle upah atas 
kesetiaannya.

Adik-adik hari ini diingatkan untuk 
setia beribadah kepada Tuhan dengan 
segenap hati. Mungkin kalian kurang 
enak badan atau ada teman-teman 
mengajak kita bermain, atau Ayah dan 
Ibu mengajak berenang, jalan-jalan, 
dan membuat kita bingung mau pilih ke 
gereja atau mau main.

Nah, Adik-adik tetap setia untuk 
beribadah ya. Tuhan Yesus akan 
menghormati kalian jika kalian 
menghormati Tuhan Yesus.

LiddleLiddle



Menganyam Bentuk / Karakter
Bahan-bahan yang disiapkan untuk anyaman bentuk / karakter :
1.  Kertas yang cukup besar dengan pilihan warna yang akan menjadi tempat menganyam
2  Kertas warna yang berbeda-beda yang nantinya akan dipotong kecil dan memanjang
3.  Kertas warna yang lain untuk hiasan (jika diperlukan)
4.  Silet / gunting
5.  Pengaris besi
6.  Pensil

Cara membuat :
1.  Siapkan kertas yang cukup besar
 dengan pilihan warna tadi, lalu potong
 menggunakan silet / gunting. Berukuran
 berjarak 1 cm

3. Setelah tahap pertama dan kedua sudah 
 selesai, maka sekarang kita tinggal 
 menganyam seperti contoh pada gambar

1 cm

2. Siapkan kertas warna yang berbeda-beda
 tadi, lalu potong menggunakan silet /
 gunting. Masing-masing kertas warna
 berukuran lebar 1 cm

1 cm

4. Setelah semua kertas warna dianyam,
 maka hasil akan seperti ini.

Contoh bentuk anyaman lainnya....





Jadwal Ibadah
Sekolah Minggu GBI Pasir Koja 39

08.00

10.30

17.00

Jl. Pasir Koja No. 39, Bandung

Jl. Pasir Koja No. 39, Bandung

Jl. Pasir Koja No. 39, Bandung

Jl. Taman Mimosa No. 11

Komp. Taman Sakura Indah,

Bandung

09.00

17.00

Minggu

Minggu Jl. Raya Amir Mahmud 

No. 263-265, Cimahi

Minggu

Minggu

Minggu

Minggu

Jl. Taman Mimosa No. 11

Komp. Taman Sakura Indah,

Bandung

16.00
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