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Jantje Haans
Gembala SidangGembala SidangGembala Sidang

roklamasi kemerdekaan RI yang diperingati setiap bulan Agustus memiliki makna sejarah Pyang fundamental dan spiritual. Fundamental karena secara De facto bangsa Indonesia telah 
memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 dan secara spiritual kehadiran 

umat Kristen dan gereja-gereja diharapkan mampu menjalankan misi Ilahi dalam peran sertanya 
terhadap pembangunan di negara RI.  Pergumulan gereja-gereja dan umat Kristen di dalam 
mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun 2020 meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pertama, panggilan orang percaya untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa (Yes. 60:1-22). 
Memaparkan tantangan dan perjuangan gereja-gereja sejak masa kolonialisme Belanda, 
penjajahan Jepang, hingga Indonesia merdeka yang mencakup Orde Lama dan Orde Baru. Orang 
percaya kepada Kristus layak disebut pelita dan terang bagi bangsa Indonesia.

Kedua, menjadi pahlawan untuk membangun bangsa (Neh. 2:1-20). Menyoroti nilai-nilai 
perjuangan para pahlawan, dengan kemandirian gereja-gereja di Indonesia di dalam melepaskan 
diri dari kendali penjajahan dan bertekad membangun bangsa yang bersandar sepenuhnya kepada 
Kristus, serta peran strategis kekristenan di dalam mencegah perpecahan bangsa untuk 
mewujudkan Indonesia yang satu (NKRI). 

Ketiga, menyadari bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan bersama para pahlawan (Kel. 
17:8-16). Melakukan kerjasama terhadap pergumulan gereja-gereja di Indonesia dari setiap 
intimidasi kuasa kegelapan untuk meraih cita-cita bersama, sehingga kehadiran misi Kristen di 
Indonesia dijauhkan dari kekuatan radikalisme senjata dan ketamakan ekonomi. 

Keempat, mendemonstrasikan hakekat merdeka melayani (Gal. 5:1-15; 1 Pet. 2:16). Namun, 
gereja-gereja di Indonesia harus merdeka dalam melayani dan melepaskan dirinya dari berbagai 
tantangan dan penderitaan dalam menjalankan misi Allah yang mencakup Mandat Injili dan 
Mandat Budaya. Untuk itu, selama masih diberikan kepercayaan oleh Kristus, gereja-gereja 
Indonesia harus menjalankan tugas panggilannya dengan setia dan sukacita. 

Kelima, Yesus Kristus adalah pahlawan sejati (1 Pet. 2:18-25; Zef. 3:16-20). Kristus telah 
membuktikan-Nya di kayu salib, kepahlawanan-Nya memperoleh nilai abadi, dan apresiasi dari 
Bapa di sorga, sebab Dialah pahlawan sejati yang telah membebaskan manusia dari penjajahan 
dosa dan hukuman maut (1 Kor. 15:54-57). Dirgahayu HUT – RI ke-75 Tuhan memberkati gereja-
gereja-Nya, bangsa dan rakyat Indonesia, Amin!
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Oleh: Pdp. Dr. Ferry Simanjuntak 

Dalam setiap era atau 
zaman selalu ada kisah-kisah 
kepahlawanan dalam sejarah 
perjalanan  suatu bangsa 
t e r m a s u k  b a n g s a  k i t a 
Indonesia. Bulan Agustus 
selalu istimewa bagi bangsa 
Indonesia karena tanggal 17 
A g u s t u s  1 9 4 5  b a n g s a 
Indonesia memproklamirkan 
kemerdekaannya. Banyak 
acara yang dilakukan untuk 
mengekspresikan rasa syukur 
ata s  kemerdekaan  yang 
diperoleh. Dalam sejarah 
perjuangan bangsa Indonesia 
t e r d a p a t   t o ko h - t o ko h 

pahlawan nasional diantaranya 
seperti Pangeran Diponegoro, 
Tuanku Imam Bonjol, Sultan 
H a s a n u d i n ,  J e n d e r a l 
Soedirman, Cut Nyak Dien, 
Dewi Sartika bahkan tokoh 
emansipasi wanita R. A. Kartini 
sampai tokoh proklamator kita 
Soekarno dan Hatta yang telah 
berjuang bersama-sama rakyat 
Indonesia untuk merebut dan 
m e m p e r t a h a n k a n 
kemerdekaan Indonesia. Kisah 
heroik serta kepahlawanan 
mereka sangat menginspirasi 
generasi sekarang maupun 
yang akan  datang  dalam 

mengisi kemerdekaan yang 
sudah dimiliki saat ini. 

B a g i  g e n e r a s i  k i t a 
sekarang ini untuk menjadi 
seorang pahlawan tidak selalu 
harus  d i lakukan dengan 
mengangkat senjata seperti 
yang dilakukan oleh para 
pahlawan pendahulu kita 
tetapi kita bisa melakukannya 
da lam berbaga i  b idang 
pekerjaan kita masing-masing, 
sebagai contoh nyata: dalam 
suasana pandemi Covid-19 
saat ini kita bisa menyaksikan 
bagaimana perjuangan para 
tenaga medis yang menjadi 

KEPAHLAWANAN                                              
           

Oleh:  Pdp. Frans Snae
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tertulis dalam Alkitab maupun   
yang  tertulis dalam sejarah 
perjuangan bangsa Indonesia, 
bahwa hal yang mendasari 
mereka untuk berjuang adalah 
karena rasa cinta mereka yang 
besar  terhadap kaum, bangsa 
dan tanah airnya.

S e m u a  s e j a r a h 
kepahlawanan yang tertulis 
d a l am  Pe r j an j i an  L ama 
tersebut menjadi gambaran 
akan kehadiran satu pribadi 
yang menjad i  Pah lawan 
Terbesar sepanjang zaman 
bagi dunia dan seluruh umat 
manusia yaitu Yesus Kristus 
Tuhan, Dia rela meninggalkan 
kemuliaan-Nya di Sorga, turun 
ke dunia merendahkan diri-
Nya menjadi manusia dan 
menderita sampai mati di atas 
k a y u  s a l i b  u n t u k 
memerdekakan  kita manusia 
dari kebinasaan akibat dari 
dosa (Filipi 2:6-8), semua 
pengorbanan yang dilakukan 
oleh Yesus Kristus Tuhan Sang 
Pahlawan Terbesar itu didasari 
oleh karena begitu  besar cinta 
dan kasih-Nya bagi dunia ini   
(Yohanes 3:16): Karena begitu 
besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya 
setiap orang yang percaya 
kepada -Nya  t i dak  b ina sa 

g a rd a  t e r d e p a n  d a l a m 
merawat dan menyembuhkan  
ribuan bahkan jutaan orang di 
seluruh dunia termasuk di 
Indonesia, mereka berjuang 
dengan mempertaruhkan 
keselamatan nyawa mereka 
bahkan keluarga mereka 
sendiri, mereka sepatutnya 
disebut pahlawan. 

Dalam Perjanjian Lama 
ada tokoh-tokoh yang menjadi 
pahlawan bagi bangsanya 
seperti Musa yang dipakai 
Tuhan untuk membela bangsa 
I s ra e l    ke t i ka  me re ka 
mengalami penindasan oleh 
Firaun di Mesir (Keluaran 2-7), 
Daud menjadi pahlawan bagi 
bangsanya ketika ia berperang 
melawan Goliat dan tentara 
Filistin (1 Samuel 17:40-58), 
Nehemia menunjukkan sikap 
kepahlawanannya ketika ia 
berusaha untuk membangun 
kembali tembok Yerusalem 
(Nehemia 2:1-20), Mordekhai 
dan Ester melakukan tindakan 
kepahlawanan mereka ketika 
mereka  be ru saha  untuk 
membela bangsa Yahudi  dari 
niat jahat Haman yang hendak 
m e m u s n a h k a n  m e r e k a 
(Ester:4-7) dan masih banyak 
tokoh-tokoh  yang lain.  
Dari seluruh kisah perjuangan 
para pahlawan baik yang 

melainkan beroleh hidup yang 
kekal.

Sebagai  orang-orang 
yang telah dimerdekakan dari 
belenggu dosa dan menerima 
k e s e l a m a t a n   o l e h 
k e p a h l a w a n a n  d a n 
pengorbanan Tuhan Yesus  
Kristus, maka sebagai ucapan 
syukur k i ta mari lah k i ta 
mempersembahkan hidup kita 
kepada Tuhan untuk menjadi 
persembahan yang hidup, 
yang kudus dan yang berkenan 
kepada Allah (Roma 12:1).           
Setiap kita adalah pahlawan 
dalam  bidang kehidupan  kita 
masing-masing, baik dalam 
usaha, pekerjaan, pelayanan, 
studi bahkan dalam rumah 
tangga, sebagaimana firman 
Tuhan katakan dalam Kolose 
3:23, Apapun juga yang kamu 
perbuat, perbuatlah dengan 
segenap hatimu seperti untuk 
Tuhan dan bukan untuk 
manusia. Jadilah Pahlawan…

Tuhan Yesus memberkati kita 
semua,  Amin.                                                                                                             

ARTIKEL
UTAMA
AUG/20
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Dalam Galatia 3:28 dan Roma 3:22, Kolose 3:11, 
orang-orang Yunani, Yahudi, hamba-hamba dan 
perempuan, semuanya sama di hadapan Allah, 
tidak ada yang lebih tinggi, karena Kristus adalah 
semua dan di dalam semua.

Pandangan Alkitab terhadap perempuan 
dalam Amsal 31:10 adalah, lebih berharga 
daripada permata.

Bagaimanakah Allah memandang Anda? Nilai 
apakah yang Dia taruh atas Anda?

Kita sangat berharga bagi Allah. Dia katakan 
bahwa nilai kita jauh melebihi permata-permata 
yang berharga! Kita mempunyai nilai yang setara 
dengan suami kita, tetapi memiliki fungsi yang 
berbeda. Sebuah keluarga tidak akan bisa 
berjalan dengan baik jika setiap anggotanya 
mempunyai fungsi yang sama.

Suami kita harus yang memimpin dan kita harus 
mengikuti. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita 
adalah orang yang  lebih rendah, jangan menjadi 

bingung dalam hal ini. Anda adalah berharga 
tetapi bisa menundukkan diri juga pada saat yang 
sama. 

“Tuhan, firman-Mu memberitahukan bahwa saya 
jauh melebihi permata rubi dan batu-batu 
berharga. Bahkan jika saya merasa tidak layak 
dan tidak berharga, hari ini saya menerima 
kebenaran bahwa saya melebihi batu berlian 
berharga. Saya berdoa di dalam nama Yesus. 
Amin.

Kiat untuk Ibu

Beritahukanlah anak Anda bahwa dia berharga 
bagi Anda. Katakan sesuatu seperti ini, “Kamu 
adalah anak saya yang hebat” atau “Mama sayang 
karena kamu adalah anakku! Jangan memberikan 
“penghargaan” atas perilakunya yang baik 
dengan mengatakan kepadanya bahwa dia 
berharga. Tapi dia berharga hanya karena dia 
adalah anak Anda!

NILAI
SEORANG
ISTERI
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1. Doa Malam online via Zoom, setiap hari Pk.20.00, Jemaat antusias berdoa bersama karena ada 
jawaban dan kuasa dalam setiap doa kepada Tuhan Yesus.

2. Revisi Pengerja GBI Pasko tanggal 17 Agustus 2020, pembicara: Rev. Mark Mc Clendon, 
diselenggarakan secara online via aplikasi Zoom agar dapat berjalan dengan baik dan lancar.

3. Doakan untuk kesatuan Tubuh Kristus di akhir zaman, secara khusus untuk menghadapi 
masalah COVID-19, agar gereja-gereja yang ada di Indonesia terus terjalin erat dan terus 
membawa dampak bagi lingkungan sekitar, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan atas 
negeri 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, para tim medis, dokter-dokter dan perawat agar Tuhan Yesus 
melindungi, serta para pasien yang terjangkit Tuhan Yesus sembuhkan.

6. Doakan pemerintah yang sudah memfasilitasi dalam penanganan wabah ini, tetap diberikan 
hikmat dan semua pihak mau mendukung pemerintah, adanya kesadaran seluruh masyarakat 
untuk taat dan mengikuti protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin.

7. Kehidupan usaha dan pekerjaan jemaat GBI Pasko agar tetap dalam pemeliharaan TUHAN. 
Dijagai, diberkati dan dijadikan berhasil atas setiap yang dikerjakan.

8. Studi anak-anak yang masih dilaksanakan secara Online agar mereka tetap semangat dan 
antusias belajar. 

9. Rencana ibadah offline di semua gereja di Jawa Barat , khususnya Bandung dan sekitarnya agar 
berjalan dengan baik dan aman. Tidak terjadi penularan atau kluster baru dari ibadah-ibadah 
yang dilaksanakan.

Agustus 2020POKOK DOA

07
POKOK
DOA
AUG/20



Oleh : Yanuar 

Ada lah  hak  i s t imewa  dan  
penghiburan yang tak ternilai bahwa 
sekarang tidak ada penghukuman bagi 
setiap kita orang percaya yang ada di 
dalam Kristus Yesus.  Setiap orang 
percaya dapat mengalami teguran dari 
Tuhan, tetapi setiap kita tidak akan 
dihukum bersama-sama dengan dunia 
ini. Hal ini terjadi karena setiap orang 
yang berada di dalam Kristus Yesus, 
ada dalam persatuan dengan Kristus 
melalui iman. Sehingga setiap orang 
percaya mengalami perlindungan dan 
diluputkan dari hukuman kekal 
tersebut. Bahkan, setiap orang yang 
berada di dalam Kristus Yesus, bukan 
saja tidak mengalami hukuman kekal, 
tetapi juga menerima perkenanan 
Tuhan atas hidupnya.

Bagaimana bisa kita memperoleh 
hak -hak  i s t imewa  in i ?  Ya i tu  
pembenaran dari Allah, bahwa setiap 
kita orang percaya tidak mengalami 
penghukuman kekal. Hak istimewa 
pengudusan, bahwa kita dimampukan 
untuk dapat hidup menurut kehendak 
Allah, bukan menurut daging, karena 
ketika kita percaya kepada Kristus 
Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam 
hidup kita sebagai penolong hidup 
kita. Namun, hal yang penting yang 
perlu diperhatikan adalah bahwa 
setiap kita orang percaya perlu 
menyerahkan seluruh hak kita kepada 
pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita.

Hak istimewa pembenaran dari 
Allah, didapatkan oleh setiap kita 
orang percaya bukan karena kita 
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melakukan hukum taurat (perbuatan-
perbuatan atau usaha-usaha kita untuk 
dapat diselamatkan), karena hukum 
taurat tidak dapat membenarkan 
ataupun menguduskan, tidak dapat 
membebaskan kita dari kebersalahan 
karena dosa ataupun kuasa dosa, sebab 
di dalam hukum taurat tidak terdapat 
a t a u  m e m p u ny a i  j a n j i - j a n j i  
pengampunan ataupun anugerah bagi 
orang berdosa. Hukum taurat tidak 
menyempurnakan apapun bagi orang 
berdosa, akan tetapi hukum taurat 
berfungsi untuk menuntun orang 
berdosa kepada anugerah Allah yang 
sempurna di dalam Kristus Yesus .

Kasih karunia Allah di dalam Kristus 
Yesus bagi orang berdosa merupakan 
ajakan yang kuat untuk hidup kudus. 
Dengan pola kita harus mati terhadap 
diri kita sendiri dan hidup bagi Dia. 
Perenungan akan penebusan kita di 
dalam Kristus Yesus harus menjadi 
dorongan yang kuat dan konstan untuk 
kekudusan, dan rasa takut akan Tuhan. 

Allah itu kudus, dan apa yang berlaku 
bagi Allah juga harus berlaku bagi 
umat-Nya. Kekudusan mengandung 
pengertian terpisah dari cara-cara fasik 
dun ia  dan  d ip i sahkan  untuk  
mengasihi, melayani, dan menyembah 
Allah.

Kekudusan adalah sasaran dan 
maksud pemilihan kita di dalam 
Kristus; itu berarti menjadi serupa 
dengan Allah dan mengabdi kepada-
Nya, sementara kita hidup untuk 
menyenangkan-Nya. Kekudusan 
diperoleh melalui Roh Allah yang 
menyucikan jiwa kita dari dosa, 
memperbarui diri kita menjadi serupa 
dengan Kristus, dan memungkinkan 
kita melalui kasih karunia yang kita 
terima di dalam Kristus Yesus untuk 
menaati Allah sesuai dengan firman-
Nya. 

Hanya di dalam Kristus Yesus setiap 
o r a n g  d a p a t  m e m p e r o l e h  
kemerdekaan dari hukuman kekal, 
sehingga kita sebagai orang percaya 
harus terus menjaga persekutuan yang 
intim dengan Tuhan Yesus. Amin.

TERIMA KASIH, TUHAN YESUS 
MEMBERKATI.
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Hampir  semua orang pernah 
mengalami batuk, bersin-bersin dan 
pilek, tidak enak badan atau kondisi 
yang kerap dikenal dengan masuk 
angin. Pada masa pandemi Covid-19 
seperti sekarang ini, kita perlu waspada 
dan belajar untuk mengenal lebih jauh 
untuk membedakan apakah batuk, 
pilek, bersin atau masuk angin yang 
kita alami merupakan kondisi yang 
ringan dan tidak berbahaya atau 
sebaliknya memerlukan perhatian 
serius.

     Batuk, bersin, pilek merupakan 
upaya tubuh untuk mengeluarkan zat 
asing yang masuk ke dalam tubuh, baik 
berupa mikroorganisme (bakteri, virus, 
jamur, dll) maupun alergen atau zat 
yang dapat merangsang reaksi alergi 
(serbuk sari, tungau, debu, partikel 
bulu binatang, bau menyengat, dll). 
Alergi, asma, flu, dan COVID-19 
merupakan beberapa kondisi yang 

dapat memberikan gejala-gejala yang 
mirip satu dengan yang lain.

     Alergi merupakan respon kekebalan 
tubuh terhadap alergen, yang 
umumnya  relatif tidak berbahaya. 
Alergen adalah istilah untuk benda 
asing yang biasanya menyebabkan 
respon alergi dimulai. Ketika alergen 
memasuki tubuh seseorang maka 
tubuh akan mengeluarkan histamin. 
Histamin inilah yang bertanggung 
jawab menyebabkan munculnya reaksi 
alergi, antara lain bersin, pilek, gatal, 
kemerahan pada kulit, bengkak pada 
kelopak mata serta bibir, dsb. Alergi 
biasanya bersifat menahun, dan dapat 
dikenali jenis alergennya sehingga 
reaksi alergi dapat dicegah dengan 
menghindari alergen.

     Asma merupakan kondisi alergi 
yang lebih berat, ditandai dengan  
sesak nafas, dada terasa menyempit, 
mengi, dan batuk. Asma merupakan 

Oleh: Imelda Variastuty, dr.
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penyakit yang diturunkan, umumnya 
asma muncul lebih berat saat kanak-
kanak dan usia lanjut. Beberapa 
ko n d i s i  d a p a t  m e nye b a b ka n  
kambuhnya asma, yakni infeksi 
pernafasan,  paparan a lergen,  
kelelahan, olahraga, stress,dsb. 
Pengobatan asma berdasarkan berat 
ringannya serangan dan seberapa 
sering kambuhnya. Pada saat serangan 
yang berat asma dapat mengancam 
nyawa seseorang dikarenakan 
menyempitnya saluran pernafasan.

     Flu merupakan infeksi saluran 
pernafasan bagian atas  yang 
disebabkan oleh virus, bersifat mudah 
menular, masa inkubasi 12-72 jam dan 
umumnya berlangsung 7-11 hari. 
Masa inkubasi merupakan waktu yang 
diperlukan sejak paparan hingga 
munculnya gejala. Iritasi hidung 
(hidung terasa kering) merupakan 
gejala yang pertama kali dirasakan 
penderita. Keluhan diikuti dengan 
nyeri menelan, bersin-bersin, hidung 
merah disertai pilek dengan   lendir 
hidung berwarna bening, kuning atau 
hijau, maupun hidung tersumbat. 
Keluhan akan  semakin memberat 
selama 2-3 hari, nyeri kepala, nyeri 
pada wajah dan telinga, hilangnya 
penciuman dan pengecapan, batuk, 
suara serak, muntah serta demam.  
Walaupun sebagian besar flu bersifat 
ringan dan sembuh sendiri, namun 
pada beberapa kasus dapat menjadi 
berat dan timbul komplikasi. Infeksi 

telinga tengah, infeksi sinus, radang 
pa ru ,  dan  kambuhnya  a sma  
merupakan komplikasi yang dapat 
terjadi. Pengobatan flu difokuskan 
u n t u k  m e n g u r a n g i  g e j a l a ,  
meningkatkan kekebalan tubuh dan 
mencegah penularan. Istirahat, banyak 
minum, konsumsi obat flu dapat 
membantu penyembuhan. Penularan 
dapat dicegah dengan memakai 
masker, rajin cuci tangan, dan 
mendesinfeksi lingkungan.

     COVID-19 merupakan penyakit 
infeksi yang disebabkan oleh virus 
corona tipe baru (SARS COV-2), gejala 
yang sering ditemukan antara lain 
demam, batuk kering, kelelahan. Sakit 
badan, hidung tersumbat, nyeri 
kepala, infeksi mata, sakit menelan, 
diare, hilang penciuman, hilang 
pengecapan, ruam kul i t  juga 
merupakan gejala-gejala yang dapat 
ditemukan. Gejala-gejala ini awalnya 
ringan dan bertambah berat seiring 
waktu. Namun sebagian orang dapat 
terinfeksi dan tidak bergejala, 80% 
penderita akan sembuh tanpa 
perawatan di RS, 5% penderita akan 
jatuh ke keadaan yang berat bahkan 
hingga kesulitan bernafas dan 
meninggal dunia. Usia lanjut dan atau 
memi l i k i  p enyak i t  pembe ra t  
(komorbid) seperti penyakit tekanan 
darah tinggi, kencing manis/diabetes, 
kanker, kelainan immune (lupus, 
alergi, dll) merupakan kelompok yang 
sering jatuh ke keadaan yang berat. 
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Menghadapi kehidupan di tengah 
pandemi virus Corona (Covid-19) tidaklah 
mudah. Ekonomi negara-negara di berbagai 
belahan dunia terguncang begitu hebat. 
Mulai dari industri, perusahaan besar hingga 
pedagang kaki lima merasakan dampak virus 
Covid-19 terhadap perekonomian mereka. 
Sebutlah perusahaan besar seperti salah satu 
brand pakaian ternama Zara yang menutup 
1200 gerai di seluruh dunia, Victoria Secret 
yang menutup 250 gerainya, hingga 
restaurant Pizza Hut dan Wendy's di Amerika 
yang dikabarkan pailit. Pedagang kaki lima 
pun merasakan sepinya konsumen ketika 
masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala 
Besar) masih diberlakukan.

Suatu malam saat masa PSBB masih 
diberlakukan di kota Bandung, saya hendak 
tidur seperti malam biasanya. Namun, tiba-
tiba terlintas satu ayat di benak saya yaitu 
Yeremia 29 : 7 yang berbunyi  “Usahakanlah 
kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, 
dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, 
s e b a b  k e s e j a h t e r a a n n y a  a d a l a h 
kesejahteraanmu.” Ayat ini Tuhan taruhkan 
dalam hat i  saya sehingga menjadi 
pergumulan pribadi saya sendiri. Kemudian 
selang beberapa hari, salah satu teman di 
kampus menghubungi saya, dan ternyata dia 
juga diberi visi yang sama oleh Tuhan! 
Berangkat dari sini, akhirnya kami mengajak 
salah satu teman kampus kami yang lain 
untuk mulai mengerjakan visi yang Tuhan 
berikan.

Akhirnya lahir ide untuk menggalang dana 
yang nantinya akan dibagikan ke orang-
orang jalanan dalam bentuk masker kain dan 
juga nasi bungkus. Kami mulai untuk 
membuat akun instagram untuk organisasi 

Oleh : Kevin Stefanus 
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kami yang dinamakan Jadi Terang. Di hari 
pertama kami memulai penggalangan dana, 
Tuhan langsung menitipkan 200 masker kain 
melalui seorang donatur secara gratis! Kami 
bertiga akhirnya bersepakat menetapkan 
target penggalangan dana untuk membeli 
200 nasi bungkus.

Puji Tuhan! Nominal dana yang terkumpul 
tepat untuk membeli 200 nasi bungkus! 
Kami berkeliling kota Bandung membagikan 
paket masker kain beserta nasi bungkus yang 
telah disiapkan. Target dan sasaran kami 
yaitu orang-orang jalanan yang setiap hari 
mencari nafkah dan membutuhkan makanan 
sehat di tengah pandemi, mereka yang 
berkekurangan yang penghasilan hariannya 
terganggu akibat pandemi Covid-19 ini. 
Pemulung, tukang sampah, tukang becak 
dan lain-lain.

Kami berterima kasih kepada seluruh 
teman-teman yang telah berpartisipasi dan 
berdonasi dalam project Jadi Terang ini. 
Terima kasih untuk dukungan doa dari 
teman-teman semua. 

Bagi kami, sudah sewajarnya kita yang  
berkecukupan, yang dititipkan Tuhan berkat 
adalah untuk membantu dan mengulurkan 
tangan bagi mereka yang membutuhkan. 
Roma 15:1 “Kita, yang kuat, wajib 
menanggung kelemahan orang yang tidak 
kuat dan jangan kita mencari kesenangan 
kita sendiri.” Untuk jemaat GBI Pasir Koja 
yang ingin tahu kegiatan organisasi Jadi 
Terang, boleh mengikuti akun instagram 
kami di jaditerang.indonesia. Mari kita 
melawan pandemi Covid-19 dengan kerja 
nyata . 

Tuhan Yesus pasti memberkati! 
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39 Library Edisi Agustus 2020, Selamat Mengindonesia ; 33 Renungan tentang Kebinekaan, 

Andar Ismail, Ed.D., BPK Gunung Mulia, Cetakan ke-1, Januari 2019, 143 halaman.

Indonesia sudah terbentuk, namun masih perlu dibentuk. Indonesia sudah 

jadi, namun masih dalam proses menjadi. Oleh sebab itu, kita terus 

mengindonesia. Proses panjang penjadian keindonesiaan adalah tugas kita 

semua, sebab kita semua adalah pemilik Indonesia. Itulah makna 

kebinekaan. Kita berbeda tetapi kita setara. Tidak ada mayoritas atau 

minoritas. Tidak ada asli atau bukan asli. Buku Seri Selamat ke-30 karya 

seorang teolog pedagog ini mengajak kita menghayati bahwa kita berbeda 

bukan untuk saling mencurigai dan membenci, melainkan untuk saling 

menghargai dan bersinergi.

Sebagaimana biasanya, buku Seri Selamat ini terdiri dari 33 judul 

renungan, diantaranya: 1) Diterima dan Menerima dalam Kebinekaan, 5) 

100% Katolik, 100% Indonesia, 7) Amir Sjarifuddin, 8) Agama lain di Kitab 

Amsal ?, 10) Kebebasan Untuk Tidak Beragama, 11) Bineka: Bolehkah Mengabarkan Injil ? 14) 

Menyelundupkan Senjata Bawa Alkitab, 15) Ya Kristen, Ya Indonesia, 23) Allah Tunggal, Allah Bineka, 

30) Bineka: Tahukah Anda ?

Andar Ismail (Siem Hong An), M.Th., Ed.D. (Bandung, 27 Januari 1940 - …) adalah pendeta emeritus 

GKI Samanhudi Jakarta dan juga dosen emeritus Sekolah Tinggi Teologi Jakarta (kini STFT Jakarta) 

dimana ia pernah menjabat sebagai dekan Program Pascasarjana. Ia menjadi seorang teolog dan 

pedagog yang terkenal karena buku-buku Seri Selamat dan juga beberapa tulisan yang diterbitkan 

secara dalam skala internasional seperti Ecumenical Review, Presbyterian Survey, Audenshaw 

Documents, Japan Christian Quaterly, Horizons Presbyterian Women, Laity Exchange, Presbyterian 

Outlook dan sebagainya.
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Amsal 3:16
Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
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Happy Birthday
1-Aug Ferry Simanjuntak  Ketua Care Cell 
2-Aug A.L. Jantje Haans  Gembala Sidang 
2-Aug Erlina Triningsih  G. Sakura 
2-Aug Joice Epia   Umum 
2-Aug Sondang Sihotang  Umum 
4-Aug Samuel Agustian Siagian SCC 
4-Aug Tony Hermawan  G. Sakura 
5-Aug Darnel Elkan Hamonangan ABI Bansel 
5-Aug Elita Kleo Putri Br. Ginting ABI Pasko 
5-Aug Toto Iskandar  Wakil Gembala KU 1 
6-Aug Amos Sembiring  Bandung Selatan 
6-Aug Endang Agustinawati  Umum 
6-Aug Maureen Priscilla Tio  ABI G. Sakura 
7-Aug Lidya Agnesia Nababan ABI Pasko 
7-Aug Aura Latisha Aquina  ABI 
8-Aug Agus Suhargio  Umum 
8-Aug Daniel Denny Setiadji  Kompas 
8-Aug Hendriyanto  Umum 
8-Aug Yuvinalia Syam  G. Sakura 
9-Aug Endi Pertamana  Umum 
10-Aug Fritz Johanes  ABI G. Sakura 
10-Aug Mesdina Silalahi  Umum 
11-Aug Liang Wey   Umum 
11-Aug Niskardin Zalukhu  SCC 
12-Aug Aton Patonah  Citeureup 
12-Aug Jojor Mangapul Nasution Umum 
12-Aug Kezia Leticia Maharani K. ABI Bansel 
12-Aug Kristian Dwipolano  Bandung Selatan 
12-Aug Tan Yuhwa   Umum 
13-Aug Eduward Gomies  SCC 
14-Aug Posma Haposan Mamora KU4 
15-Aug Eti Rohaeti   Bandung Selatan 
15-Aug Edward Ressok  SCC 
15-Aug Rafael Natanael Limbong ABI 
16-Aug Adit   ABI Citeureup 
16-Aug Anne Irnawati  Umum 
17-Aug Cinta Scolastika Maringga ABI 
17-Aug Lientya Augustina Sanjaya ABI Pasko 
17-Aug Silvester Lase  SCC 
17-Aug Yacolina Rahmatia  EGM 
18-Aug Augustinus Djinu  G. Sakura 
18-Aug Iyus Rusmimi  SCC 
18-Aug Mery Agustini  G. Sakura 
18-Aug Setiasih   Citeureup 
19-Aug Daniel Butar-Butar  ABI Pasko 
19-Aug Karyn Febiola  RBI 

19-Aug Santi Pebrina Br. Pinem  Umum
19-Aug Sri Mudjo Indra Jaya  Umum
20-Aug Ghizelle Joicellyne Dinata ABI Pasko
20-Aug Jeffrey T.A. Hutajulu  Bandung Selatan
20-Aug Karen Stefanie Han's   RBI
20-Aug Liem Ay Lan  G. Sakura
21-Aug Ariatelly Salvador Diaz  ABI Bansel
21-Aug Miracle Audison Setiawan ABI Pasko
21-Aug Roni Andreas  Umum
21-Aug Hendrikh David P. Situmorang Umum
22-Aug Aan Ma'ruf   KU 4
22-Aug David Afandy  Wakil Ketua MM
22-Aug Kurniawati Santoso  G. Sakura
22-Aug Liyani   Umum
22-Aug Mordeka Arman Kaya  SCC
22-Aug Naomi Immanuela Ginting Munte ABI
23-Aug Haresh Tarachand Keswani Gembala KU 2
24-Aug Arina Waruwu  SCC
24-Aug Kiki Hengky   Umum
24-Aug Kurniawati   Umum
24-Aug Liana Tanuwijaya  Umum
24-Aug Wandi   Umum
25-Aug Rico Budi Santoso  Bandung Selatan
25-Aug Sharon Felicia  ABI Pasko
26-Aug Abraham Talaen  Bandung Selatan
26-Aug Adelinah Simamora  Bandung Selatan
26-Aug Marlina Lasmaria Sirait  G. Sakura
27-Aug Feny Agustina  Umum
27-Aug Lidya Chrisania Cyrus  ABI Pasko
28-Aug Dina Putri Aksa Manurung ABI Pasko
28-Aug Khezia Putri Rahayu  ABI Margahayu Raya
28-Aug Noraini   Umum
28-Aug Rajata NIcholas Limbong ABI
29-Aug Evi   Umum
29-Aug Leny Setiawati  Umum
29-Aug Vivian Lucia Utama  RBI
30-Aug Agnes Ervina  Umum
30-Aug Garry Hart Hizkia  Ketua Hospitality
30-Aug Gunawan   Kompas
30-Aug Kansa Gresia Putri Lisnahan ABI Pasko
30-Aug Lim Tung Giok  Umum
30-Aug Selamat Senisuka  Umum
31-Aug Arie Semuel Jacob  Umum
31-Aug Eddy Suriadi  Ketua Yerusalem Baru
31-Aug Hanafi Sutedjo  G. Sakura
31-Aug Samuel Axel  Umum



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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Hampir semua orang merasakan dampak dari musibah 

Covid 19. Salah satunya yang membuat kita berada dalam 

kekuatiran adalah kehilangan pekerjaan dan turunnya 

penghasilan secara drastis, bahkan hilang secara permanen. 

Padahal kebutuhan hidup normal harus bisa kita penuhi. 

Siapa pun yang hidup dalam situasi seperti ini wajar kalau 

dirinya mengalami kekuatiran. Hal ini membuat pola hidup 

jadi berubah. Misal jam tidur jadi kacau, selera makan jadi 

berkurang, semangat hidup juga menurun, mencoba putar 

otak cari akal tetapi tetap tidak menemukan solusi yang 

tepat. 

Bagi kita yang sedang mengalami posisi ini ada berita 

sukacita datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang 

kita datang kepada-Nya. Dia adalah Allah yang sanggup 

mencukupi kebutuhan hidup kita tiap-tiap hari. Mengucap 

syukurlah dalam segala hal dan serahkan kekuatiran kepada 

Dia. Mari kita berdoa karena Allah pasti mendengar dan 

menjawab. 

Marilah kita belajar dari seorang janda yang punya 

hutang banyak tetapi tidak memiliki uang untuk membayar.  

Dia hanya punya sedikit minyak dalam buli-buli. Melalui 

Nabi Elia, Allah sanggup melunasi hutangnya dan 

mempunyai kelebihan untuk kehidupan selanjutnya. Apa 

pun yang sedang kita alami dalam krisis ekonomi sebagai 

dampak musibah Covid-19 harus membawa hidup kita 

untuk mempercayai Allah. 

Allah pasti bisa mencukupi kebutuhan hidup kita, bukan 

dengan cara kita tetapi cara Dia yang Maha Kuasa. Bagian 

kita hanya berserah total kepada Dia di dalam doa dan 

ucapan syukur. 

UNDANGAN YESUS 

2 Raja-raja 4:1-7

Sabtu, 01 Agustus 2020

Yohanes 7:53-8:11; II Korintus 12:1-

10; Yesaya 42:18-43:21; I Raja-raja 1

Ayat Bacaan Setahun

Matius 6:25. 
“Karena itu Aku berkata kepadamu: 
Janganlah kuatir akan hidupmu, akan 
apa yang hendak kamu makan atau 
minum, dan janganlah kuatir pula 
akan tubuhmu, akan apa yang hendak 
kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih 
penting dari pada makanan dan tubuh 
itu lebih penting dari pada pakaian?”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
mengucap syukur dan percaya 
pemeliharaan-Mu. Amin.”

Doa



Baca dengan seksama dan kalau perlu berulang 

khususnya Kejadian 1:26-28. Ayat tersebut menjelaskan 

tujuan TUHAN menciptakan manusia. Di ayat 26 terdapat 

kata supaya. Ini menjelaskan tujuan mengapa TUHAN 

menciptakan manusia yaitu untuk berkuasa, bertambah 

banyak dan memenuhi bumi. Di ayat 27 kita menemukan 

untuk mencapai tujuan penciptaan-Nya, TUHAN 

menciptakan manusia serupa dan segambar dengan-Nya. 

Dan ayat 28 TUHAN memberkati manusia dengan tujuan 

agar maksud Tuhan bisa dikerjakan. 

Kalau Tuhan yang memanggil, maka Tuhan yang 

melengkapi. Tuhan punya tujuan untuk Anda dan saya, 

TUHAN sudah menyediakan berkat-Nya. Kalau kita gagal 

mencapai tujuan Tuhan atas kita, mungkin karena kita tidak 

mempelajari atau tidak mengindahkan firman Tuhan.

Simon dan Andreas sebelum bertemu dengan Yesus 

bekerja untuk dirinya sendiri. Namun, setelah itu mereka 

menjadi murid Yesus dan hidup mereka bukan hanya untuk 

dirinya sendiri,  tetapi  untuk melayani banyak orang. 

Responnya atas panggilan Tuhan menjadikan hidup mereka 

berarti dan kini kita bisa mengenal nama mereka melalui 

Alkitab. Sekalipun mereka harus bertemu dengan banyak 

tantangan, tetapi mereka memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda. Mereka tidak mundur karena sudah menemukan 

tujuan hidup mereka.

 “Ketika bakat, kemampuan dan karunia yang dimiliki 

seseorang bertemu dengan kebutuhan orang banyak di 

sanalah terletak tujuan hidup orang tersebut.” AR Bernard.

Temukan tujuan TUHAN dalam hidup kita. Jangan sibuk 

hanya untuk memenuhi kepuasan diri sendiri tapi mulailah 

hidup sesuai rencana-Nya. Tujuan hidup kita bukan untuk 

diri kita sendiri tetapi untuk melayani orang lain. Hidup yang 

sesuai dengan tujuan kita diciptakan akan menciptakan 

kepuasan. Saat kita menghidupi tujuan kita di sanalah kita 

berbuah banyak.

YOUR PURPOSE 

Kejadian 1:26-31

Minggu, 02 Agustus  2020

Yohanes 8:12-20; II Korintus 12:11-

21; Yesaya 43:22-44:20; I Raja-raja 2

Ayat Bacaan Setahun

Markus 1:17. 
“Yesus berkata kepada mereka: 
"Mari, ikutlah Aku dan kamu akan 
Kujadikan penjala manusia.”

Ayat

“Kami mau hidup dalam tujuan Ilahi-
Mu atas kami dan berbuah banyak, ya 
Allah.”

Doa



Dalam setiap tindakan yang kita lakukan pasti ada 

tujuannya. Namun, pernahkah Anda memikirkan tujuan 

Anda menjadi orang Kristen? Pertanyaan ini pasti 

menimbulkan berbagai macam jawaban.  Mungkin ada yang 

menjawab supaya saya selamat dan bisa masuk sorga. 

Mungkin ada yang menjawab, supaya saya diberkati selama 

hidup di dunia ini. Jawaban tersebut tentu tidak salah, tetapi  

itu jawaban dari pihak kita sebagai manusia dan biasanya 

mengenai apa manfaat yang kita dapatkan.

Namun, apa sebenarnya tujuan dari pihak Tuhan? Firman 

Tuhan sendiri menyatakan apa yang Tuhan inginkan, yaitu 

setiap orang yang dipilihnya menjadi serupa dengan gambar 

Kristus. Manusia sebenarnya diciptakan dengan gambar 

Allah, tetapi karena dosa, gambar itu sudah rusak. Kristus 

datang supaya gambar itu dipulihkan. Allah ingin supaya 

Anda menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dengan 

demikian setiap orang kristen akan menjalani sebuah proses 

perubahan untuk menjadi seperti Kristus. 

Proses itu dimulai ketika seseorang menerima Kristus 

sebagai Tuhan dan Juruselamat. Dia bukan lagi manusia lama 

tetapi manusia baru yang terus menerus diperbarui. 

Sepanjang kehidupannya menjalani pertumbuhan ke arah 

kedewasaan. Dia harus meninggalkan sifat-sifat lama yang 

tidak sesuai dengan karakter Kristus. Sebagai gantinya 

dengan pertolongan Roh Kudus, ia menerapkan sifat-sifat 

baru yang berasal dari Kristus. Dengan demikian gambar 

Allah dalam diri manusia yang telah rusak diperbaiki bahkan 

dipulihkan kembali. Itulah tujuan kita yang sebenarnya.

Periksalah pribadi Anda, adakah karakter Anda makin 

mirip dengan karakter Kristus?

TUJUAN ANDA

Roma 8:18-30

Senin, 03 Agustus 2020

Yohanes 8:21-29; II Korintus 13; 

Yesaya 44:21-45:19; I Raja-raja 3:1-

4:19

Ayat Bacaan Setahun

Roma 8:29. 
“Sebab semua orang yang dipilih-Nya 
dari semula, mereka juga ditentukan-
Nya dari semula untuk menjadi 
serupa dengan gambaran Anak-Nya, 
supaya Ia, Anak-Nya itu, menjadi 
yang sulung di  antara banyak 
saudara.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
menggenapi rencana-Mu dalam 
hidupku, menjadi serupa dengan 
Engkau. Amin.”

Doa



Semua orang Kristen harus menjadi terang untuk 

menerangi dan membawa terang kepada orang lain dan 

harus bercahaya seperti bintang-bintang yang tidak 

mungkin tersembunyi. Tidak bisa tidak, terang itu pasti 

tampak jelas dan membuat banyak mata tertuju kepada 

terang itu. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan 

dengan seksama bagaimana kita hidup dengan melakukan 

perbuatan-perbuatan baik yang dapat dilihat untuk menjadi 

kebaikan bagi orang lain, dan bukan supaya dapat dilihat 

untuk mendatangkan pujian bagi diri kita.

Fungs i  orang Kr isten sebaga i  terang ada lah 

menyuarakan kebenaran dan keadilan. Anak Tuhan harus 

berani berkata bahwa salah adalah salah, dan dosa adalah 

dosa. Ia harus memberi tuntunan pada orang lain untuk 

menemukan kebenaran di dalam Kristus. Kita harus 

membuktikan bahwa kita benar-benar pengikut Kristus, 

bahkan menjadi pemberi nasihat, memberi dorongan, dan 

penghiburan bagi  orang la in.  Terang berfungs i 

menyingkapkan kegelapan dan menuntun orang pada jalan 

yang benar. Orang-orang di sekitar kita bukan saja harus 

mendengar perkataan baik kita, melainkan juga harus dapat 

melihat perbuatan baik kita, supaya dengan demikian 

mereka dapat diyakinkan bahwa kekristenan bukanlah 

sekadar nama saja. Dengan melakukan perbuatan-

perbuatan yang demikian merupakan kabar baik bagi 

mereka yang tidak mengalaminya, dan membuat mereka 

berpikir yang baik mengenai kekristenan. 

Kita bukan saja harus berupaya keras untuk memuliakan 

Allah, namun juga melakukan apa saja untuk membawa 

orang lain memuliakan Dia. Seluruh arah tindakan kita harus 

berpusat pada hal ini, kemuliaan Allah adalah hal terbesar 

yang harus menjadi tujuan kita dalam semua hal yang kita 

lakukan.

TERANG BAGI 
BANGSA-BANGSA

Yesaya 60:1-22.

Selasa, 04 Agustus 2020

Yohanes 8:30-36; Galatia 1:1-10; 

Yesaya 45:20-46:13; I Raja-raja 4:20-

5:18

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 60:2. 
“Sebab sesungguhnya, kegelapan 
menutupi bumi, dan kekelaman 
menutupi bangsa-bangsa; tetapi 
terang TUHAN terbit atasmu, dan 
kemuliaan-Nya menjadi  nyata 
atasmu.”

Ayat

“Tuhan Yesus, ajarkanlah kami 
menjadi terang-Mu lewat tutur kata 
dan perbuatan kami, sehingga nama-
Mu dipermuliakan. Amin.”

Doa



Pernyataan Amsal ini benar dan berlaku bagi umat 

Israel. Allah berkenan lagi kepada Israel (Yes. 60:10b). Ia 

menghimpun mereka yang semula tersesak karena 

dibuang ke Babel untuk kembali ke Sion (ayat 8,9). Ia 

telah membuat Israel menjadi terang dan kebanggaan-

Nya (ayat 1, 15). 

Ada dua hal sebagai akibat perkenanan Allah tersebut. 

Pertama, Israel akan kembali mengalami masa 

keemasan. Mereka akan kembali menjadi makmur 

karena Tuhan akan melimpahi mereka dengan harta 

daripada musuh mereka (ayat 5-6, 11, 17). Ibadah Israel 

akan kembali berkenan kepada Tuhan (ayat 7). Hidup 

mereka di tanah perjanjian akan dilimpahi sukacita, 

kebenaran, dan damai sejahtera karena Tuhan sendiri 

hadir di tengah-tengah umat-Nya (ayat 15-22).

Kedua, ibarat serangga yang tertarik kepada terang, 

demikianlah musuh -musuh Israel akan tertarik untuk 

datang ke Sion karena Israel memancarkan terang Tuhan 

kepada mereka (ayat 3-4). Bangsa – bangsa akan ikut 

menikmati segala sukacita, kebenaran, dan damai 

sejahtera yang diberikan Tuhan. Sebaliknya, bangsa-

bangsa yang menolak berkat Tuhan itu akan binasa (ayat 

12). 

Pemulihan yang diberikan Tuhan bagi Israel bukanlah 

untuk mereka nikmati sendiri melainkan untuk dibagikan 

kepada bangsa-bangsa. Demikian pula seharusnya 

seseorang yang sudah diberkati membagikan berkat itu 

kepada orang lain. Ia memulihkan kita dari perbudakan 

dosa dan melimpahi kita dengan segala berkat rohani. 

Karena itu, jadilah berkat bagi orang lain di sekitar Anda!

PANGGILAN ORANG 
PERCAYA 

Yesaya 60:1-22

Rabu, 05 Agustus 2020

Yohanes 8:37-47; Galatia 1:11-24; 

Yesaya 47; I Raja-raja 6-7

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 16:7. 
“Jikalau TUHAN berkenan kepada 
jalan seseorang, maka musuh orang 
itupun didamaikan-Nya dengan dia.”

Ayat

“Tuhan Yesus, bantu kami untuk 
dapat meresponi anugerah-Mu bagi 
kami dengan hidup menjadi berkat di 
manapun kami berada sehingga 
nama-Mu dipermuliakan. Amin.”

Doa



Ketika saya membaca kesaksian Afshin Javid, seorang 

teroris Iran yang bertemu Yesus di Malaysia, saya terkesan 

dengan kata-katanya ketika dia dan beberapa temannya ada 

di penjara. Segala hal yang sebelumnya menjadikan kami 

demikian tidak senang – tempat yang sesak, makan yang 

tidak enak, bau, dan staf yang cenderung melecehkan – 

sekarang menjadi tidak penting dibandingkan dengan 

sukacita yang kami nikmati bersama. Seolah-olah kami telah 

mengecap kemuliaan yang akan datang dan kami tetap 

dapat bersukacita di dalamnya, sebagaimana ada tertulis: 

Sebab aku yakin, bahwa penderitaan zaman sekarang ini   

tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan 

dinyatakan kepada kita (Roma 8:18).

Saya tahu ada banyak orang dari latar belakang agama 

lain yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat, mereka mengalami penderitaan fisik dan 

mental karena ditolak oleh keluarga mereka. Mereka 

bersaksi, bahwa Tuhan seringkali meluputkan mereka dari 

berbagai hal yang menimpanya.

Dunia (seluruh ciptaan) adalah sesuatu yang 

keindahannya memudar dan keelokannya akan segera 

binasa; dunia yang sedang ada dalam perbudakan 

kebinasaan; dunia yang juga menantikan kemerdekaannya 

dari semua ini dan mengharapkan kemuliaan.

Saat ini mungkin kita mengalami kesusahan, sepertinya 

semua jalan tertutup, mungkin ada hal lain yang membuat 

kita merasa menderita di dunia ini. Ingatlah dan belajar pada 

penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di atas. 

Satu kali kita akan melihat kemuliaan itu nyata bagi kita, 

orang-orang yang percaya kepada Kristus.

Jangan takut dan gentar, karena janji Tuhan itu ya dan 

amin. Dia pasti akan menggenapinya. Haleluya!

MENANTIKAN 
KEMULIAAN

Yesaya 42:5-9

Kamis, 06 Agustus 2020

Yohanes 8:48-59; Galatia 2:1-10; 

Yesaya 48; I Raja-raja 8

Ayat Bacaan Setahun

Roma 8:18. 
“Sebab aku yakin, bahwa penderitaan 
zaman sekarang ini tidak dapat 
dibandingkan dengan kemuliaan yang 
akan dinyatakan kepada kita.”

Ayat

“Kami tak akan takut dan gentar akan 
semua hal yang mungkin saja terjadi 
dalam hidup kami, karena kami 
berdiri di atas janji firman-Mu yang 
tak pernah gagal. Di dalam nama 
Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan cucuran air 

mata, kehilangan harta benda, tumpahan darah para 

pejuang.  Para pejuang kemerdekaan hanya punya satu 

tujuan yaitu Indonesia merdeka karena mereka mengalami 

betapa tidak enaknya hidup dalam penjajahan bangsa lain. 

Dengan kata lain, untuk memperoleh kemerdekaan yang 

saat ini kita nikmati itu ada harga yang harus dibayar oleh 

pendahulu kita.

Da lam meng ikut  Yesus ,  me layan i -Nya ,  dan 

menyelesaikan tugas panggilan dari-Nya, selalu ada harga 

yang harus dibayar. Tepatnya, jika tidak berani bayar harga 

maka semua yang kita kerjakan demi nama-Nya hanyalah 

sebuah penyaluran hobi atau sekadar tugas seremonial 

gerejawi atau bahkan yang terparah, sebagai panggung 

pertunjukan agar menjadi orang terhormat dalam gereja 

tapi Tuhan dinistakan.

Paulus berani berkorban nyawa demi tugas yang 

diberikan oleh Tuannya, Yesus Kristus. Baginya melayani 

adalah tugas mulia yang memancarkan kasih dan 

kemurahan Ilahi untuk mendorong dan memberdayakan 

orang, bukan malah mengerdilkannya. Ia ingin melalui 

pelayanannya banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus.

Tidak ada pencapaian tanpa pengorbanan. Penulis 

Kristen, James Allen, berkomentar, “Orang yang ingin 

mencapai sedikit hanya perlu mengorbankan sedikit; orang 

yang ingin mencapai banyak harus mengorbankan banyak.”

Apa yang Anda ingin capai untuk kebaikan diri? Apa yang 

ingin Anda capai untuk keberhasilan hidup? Apa yang ingin 

Anda capai untuk keluarga? Apa yang Anda ingin capai untuk 

mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus? Get 

ready and pay the price! 

BAYAR HARGANYA

Kisah Para Rasul 20:17-38

Jumat, 07 Agustus 2020

Yohanes 9:1-7; Galatia 2:11-14; 

Yesaya 49:1-50:3; I Raja-raja 9-10

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 20:24. 
“Tetapi aku tidak menghiraukan 
nyawaku sedikitpun, asal saja aku 
dapat mencapai garis akhir dan 
menyelesaikan pelayanan yang 
d i tugaskan  o leh  Tuhan  Yesus 
kepadaku untuk memberi kesaksian 
tentang Injil kasih karunia Allah.”

“Saya siap membayar harga dalam 
mengiring engkau ya Tuhan. Apa pun 
yang Engkau perintahkan, kami siap 
melakukannya dengan sebaik-
baiknya untuk kemuliaan-Mu.”

Doa

Ayat



Sadar atau tidak, sesungguhnya kita sedang berada 

dalam hitungan mundur menuju kepada hari kedatangan 

Tuhan Yesus yang mendekat. Posisi kita ini layaknya seorang 

pelari yang sedang berlari di lintasan dan berada di putaran 

terakhir, tinggal selangkah lagi kita akan mencapai garis 

finish. Tidak ada waktu untuk berleha-leha, melainkan kita 

harus berlari sedemikian rupa supaya tidak tertinggal.

Oleh karena itu "...marilah kita menanggalkan semua 

beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba 

dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." 

(Ibrani 12:1). 'Beban yang merintangi ini berbicara tentang 

zona nyaman, masalah, penderitaan, kemalasan, segala 

keinginan daging, dan semua perkara yang menghalangi kita 

untuk berbuat maksimal bagi Tuhan. Seringkali karena hal-

hal tersebut banyak orang percaya menunda-nunda waktu 

dan menangguhkan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Kita 

menyerah kalah pada situasi atau keadaan, tak mau 

membayar harga. Kita lebih memilih untuk berhenti dari 

perlombaan iman.

Hai prajurit-prajurit Kristus, inilah saatnya, dan 

"...bersiaplah untuk peperangan, gerakkanlah para 

pahlawan; suruhlah semua prajurit tampil dan maju!" (Yoel 

3:9). Di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari prajurit-

prajurit sorgawi yang bermental pahlawan, bukan prajurit 

manja yang menyerah kalah sebelum berperang. 

Mari kerjakan panggilan Tuhan dengan kasih dan 

kerelaan hati, tangkaplah kairos (waktu perkenanan) Tuhan 

ini! "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah 

rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." (Roma 12:11), 

karena pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan 

segala sesuatunya kepada Tuhan. "Setiap orang yang 

kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak 

dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari 

padanya akan lebih banyak lagi dituntut." (Lukas 12:48b).

BERJUANGLAH, 
HAI PRAJURIT 

KRISTUS!
Yoel 3:9-21

Sabtu, 08 Agustus 2020

Yohanes 9:8-23; Galatia 2:15-29; 

Yesaya 50:4-51:16; I Raja-raja 11

Ayat Bacaan Setahun

Yoel 3:9. 
“Maklumkanlah hal ini di antara 
bangsa-bangsa: bersiaplah untuk 
peperangan, gerakkanlah para 
pahlawan; suruhlah semua prajurit 
tampil dan maju!”

Ayat

“Tuhan Allah kami yang di sorga, saya 
t a h u  w a k t u n y a  s u d a h  d e k a t 
kedatangan Tuhan Yesus, saya terus 
ber juang  untuk  menyongsong 
kedatangan-Mu yang ke-2 kali.”

Doa



Perjuangan merebut kemerdekaan tidaklah mudah, 

para pejuang harus mempertaruhkan jiwa dan raga serta 

nyawanya guna meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, 

kemerdekaan yang kita nikmati ini harus diisi oleh 

kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan rakyat Indonesia 

itulah tujuan dari kemerdekaan bangsa kita sesuai sila ke-5 

dari Pancasila.

Pada zaman Amos, bangsa Israel hidup dalam 

kemakmuran dan kesuksesan, sampai-sampai mereka 

berpikir dapat hidup dengan kekuatan sendiri serta merasa 

tidak perlu Tuhan dan orang lain. Dalam kemakmurannya, 

orang Israel yang berkuasa mengeksploitasi orang-orang 

lemah dan miskin. Mereka bahkan mempersulit hidup 

orang-orang yang tak berdaya dengan merampas dan 

mengenakan pajak yang tinggi. Mereka pikir itu adalah hal 

yang umum, lagipula mereka masih rajin beribadah kepada 

Allah. Mereka tampak saleh, tapi kesalehan mereka palsu 

karena dihidupi tanpa iman yang sejati kepada Allah. 

Mereka bahkan menantikan “hari Tuhan” ketika para 

musuh akan dihakimi. Mereka tidak mempersiapkan diri 

pada realita, bahwa mereka pun akan dihakimi, bahkan 

dituntut lebih dibanding yang lain.

Kondisi bangsa Israel ini dapat pula dialami oleh orang-

orang Kristen di Indonesia pada masa kini. Kita mungkin 

terlena dengan kenyamanan hidup di tengah tingginya 

tingkat kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi di 

sekeliling kita. Mari pikirkan peran apa yang Tuhan Yesus 

mau kita lakukan untuk membantu serta memperbaiki 

kondisi bangsa Indonesia. Janganlah terlena oleh 

kenyamanan hidup sehingga mengabaikan orang-orang 

yang membutuhkan bantuan ekonomi dan sosial. Marilah 

kita menyebarkan pengaruh yang membawa keadilan dan 

kemakmuran bagi masyakarat yang ada di sekitar 

lingkungan kita.

MENEGAKKAN 
KEADILAN DAN 
KEMAKMURAN

Amos 5:14-25

Minggu, 09 Agustus 2020

Yohanes 9:24-34; Galatia 3:1-14; 

Yesaya 51:17-52:12; I Raja-raja 12

Ayat Bacaan Setahun

Amos 5:15a. 
“Bencilah yang jahat dan cintailah 
yang baik; dan tegakkanlah keadilan 
di pintu gerbang;”

Ayat

“Ya Allah, kiranya keadilan dan 
kemakmuran ditegakkan di bumi 
pertiwi ini. Amin.”

Doa



Ketika Nehemia mendengar, bahwa tembok-tembok 

dan gerbang-gerbang di Yerusalem dirobohkan, dengan 

sangat sedih dia mengakui dosa-dosa orang Israel kepada 

Allah dan memohon kelepasan bagi umat-Nya. Memang 

untuk melaksanakan tugas dari Tuhan, besar resikonya. 

Nehemia bangkit mencari pertolongan, dia tahu dari siapa 

pertolongan itu diperoleh, Nehemia telah berhasil 

mengusir "hantu" risiko itu dan menggantinya dengan 

bayangan kemenangan dari keberanian, beriman dan 

mempertaruhkan diri ke tangan Tuhan.

Tuhan telah memilih Nehemia untuk terlibat dalam 

karya itu dan berjanji untuk menyertai dia. Tugas yang Allah 

berikan kepada Nehemia tidaklah mudah karena ia harus 

berhadapan dengan banyak tantangan yang sangat besar. 

Menerobos suatu tradisi yang biasa dilakukan orang demi 

membangun nilai-nilai baru berdasarkan kebenaran, jelas 

tidak mudah. Tidak setiap orang berani melakukannya. Bila 

kita termasuk orang yang gentar bertindak demikian, 

ingatlah kita hanya perlu membawa ketakutan kita kepada 

Dia. Imani janji-Nya dan bergeraklah dari takut menuju 

iman. Imanlah yang membuat Nehemia dituntun Tuhan 

untuk melakukan perkara yang besar. Keberaniannya itu 

sangat tinggi nilainya. 

Awal pembebasan Tuhan dimulai dengan membebaskan 

diri kita dari ketakutan. Hasilnya adalah selesailah tembok 

itu dalam waktu lima puluh dua hari. (Nehemia 6:15). 

Keberanian dan iman harus dimulai dari diri sendiri, baru 

ajakan dan pengaruhnya serta kuat kuasa Tuhan bisa meluas 

ke keluarga dan masyarakat. Beranikah kita menanggung 

resikonya? Berani saja, dengan memperhitungkan 

penyertaan dan janji Tuhan.

Keperkasaan dimulai dari diri kita. Sebagaimana Tuhan 

telah menyertai Nehemia, Tuhan juga mau kita menjadi 

pahlawan yang mantap dan berani.

MENJADI PAHLAWAN 
UNTUK MEMBANGUN 

BANGSA
Nehemia 2:1-20

Senin, 10 Agustus 2020

Yohanes 9:35-41; Galatia 3:15-29; 

Yesaya 52:13-54:17; I Raja-raja 13

Ayat Bacaan Setahun

Nehemia 2:5. 
“Kemudian jawabku kepada raja: 
"Jika raja menganggap baik dan 
berkenan kepada hambamu ini, 
utuslah aku ke Yehuda, ke kota 
pekuburan nenek moyangku, supaya 
aku membangunnya kembali.”

Ayat

“Tuhan berikan keberanian dan iman 
kepada kami untuk melakukan hal-
hal yang di luar kemampuanku. Amin.

Doa



Di zaman milenial ini orang dengan mudah menuangkan 

emosi atau pemikirannya melalui media sosial. Curhatan isi 

hati, entah itu yang baik, sedih atau marah dan lain 

sebagainya tergantung dari mood hati kita. Sadarkah, saat 

kita membuat status, secara tidak langsung sedang 

menunjukkan situasi hati kita, sehingga semua orang yang 

membacanya bisa menebak dan berasumsi tentang hidup 

kita. Oleh sebab itu, banyak orang mendapat komentar 

atau penilaian yang buruk ketika menuliskan statusnya. Dari 

status itu menunjukkan siapa kita. 

Sebagai orang percaya, orang akan memperhatikan tiap 

perkataan, setiap tingkah laku, dan setiap apa yang ada di 

sekitar hidup kita.  Mereka memperhatikan, karena bagi 

mereka kita adalah sesuatu yang berbeda. Oleh sebab itu, 

kita harus memikirkan lebih baik dan menyadari, bahwa kita 

ini milik Kristus, orang yang diubahkan oleh Kristus, orang 

yang benar-benar mengalami kasih karunia Kristus. Paulus 

berkata bahwa, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis 

dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh 

semua orang.  Itu berarti hidup kita semestinya berpadanan 

dengan hidup yang ada dalam Kristus. Sebenarnya kita 

mencerminkan hidup kebenaran kerajaan Allah. Percayalah 

bahwa hidup kita disorot oleh semua orang. 

Oleh sebab itu, kita perlu hidup lebih bijaksana dan 

mawas diri. Ketika kita melakukan sesuatu, sepatutnya 

lakukan dengan penuh pengendalian diri. Kita harus 

memutuskan untuk melakukan kebenaran.  Kita hidup di 

dalam kebenaran bukan untuk pengakuan, tetapi untuk 

kebaikan kita sendiri dan kemuliaan Tuhan.  Tuhan akan 

memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa hidup benar.

DAPAT DIBACA

2 Korintus 3 

Selasa, 11 Agustus 2020

Yohanes 10:1-10; Galatia 4:1-11; 

Yesaya 55; I Raja-raja 14

Ayat Bacaan Setahun

2 Korintus 3:2. 
“Kamu adalah surat pujian kami yang 
tertulis dalam hati kami dan yang 
dikenal dan yang dapat dibaca oleh 
semua orang.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ampuni 
segala kebodohan yang sering aku 
perbuat. Jagalah hidupku dengan 
pengendalian diri yang dipimpin Roh 
Kudus. Amin.”

Doa



Beberapa waktu yang lalu ada sebuah film seri, “Oshin”. 

Perangai Oshin adalah menyimpan perasaan nyeri. Di saat 

hatinya nyeri, ia berdiam seribu bahasa. Ibu mertuanya suka 

mengomel, suka memfitnah, namun Oshin hanya menarik 

nafas panjang sambil menundukkan kepala, tidak pernah 

membantah. Mengapa Oshin begitu “bodoh” dan diam 

saja? Ternyata dia rela menanggung rasa nyeri itu demi 

suaminya. Dia tidak pernah mengadu kepada suaminya. 

Dalam falsafah Jepang, penderitaan Oshin itu disebut 

tsurasa (nyeri yang dialami demi seseorang yang kita junjung 

tinggi).

Ibrani 2:10 Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah 

— yang bagi-Nya dan oleh-Nya segala sesuatu dijadikan —, 

yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada 

kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin 

mereka kepada keselamatan, dengan penderitaan.

Kunci untuk mengerti ayat ini adalah kata sesuai (Yun: 

eprepen = cocok dengan hakikatnya). Artinya hakikat Allah 

adalah penderitaan. Dan Allah menyempurnakan Yesus 

dengan penderitaan. Kazoh Kitamori, seorang pakar 

teologi Jepang berkata, nyeri Allah menunjukkan keinginan-

Nya untuk mencintai sasaran murka-Nya. Allah merasa 

nyeri karena di dalam diri-Nya selalu ada dua keinginan yang 

saling bertentangan: keharusan menghukum dan keinginan 

mengasihi.

Kalau Oshin menderita tsurasa demi cinta suami, maka 

Allah menderita demi cinta umat manusia. Di sini letak 

perbedaan antara falsafah Jepang dengan berita Injil. Injil 

menekankan, bahwa Yesus Kristus berkorban bagi umat 

manusia yang sama sekali tidak patut dijunjung. Yesus mau 

berkorban untuk kita yang sebenarnya tak patut mendapat 

pengorbanan-Nya.

Kita sekarang harus bersyukur bahwa kita dibebaskan 

dari semua kutuk karena pengorbanan-Nya bagi kita.

FALSAFAH JEPANG 
>< 

INJIL
Ibrani 7:22-27

Rabu, 12 Agustus 2020

Yohanes 10:11-21; Galatia 4:12-20; 

Yesaya 56:1-57:5; I Raja-raja 15-16

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 8:32. 
“Nas yang dibacanya itu berbunyi 
seperti berikut: Seperti seekor domba 
Ia dibawa ke pembantaian; dan 
seperti anak domba yang kelu di 
depan orang yang menggunting 
bulunya, demikianlah Ia t idak 
membuka mulut-Nya.”

Ayat

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk 
kasih-Mu yang Engkau nyatakan 
dengan kerelaan-Mu mati untuk 
menebus dosa-dosaku. Amin.”

Doa



Seorang tukang sayur memikul dagangannya menuju 

pasar di kota. Sebuah mobil bak terbuka berhenti dan 

sopirnya mempersilakan ia untuk naik ke bak belakang 

supaya tidak usah berjalan dan memikul barangnya menuju 

pasar. Namun, sementara mobil melaju menuju kota, si 

tukang sayur berdiri di bak mobil dengan masih memikul 

barang dagangannya. Ilustrasi ini merupakan gambaran 

mengenai seseorang yang sudah dimerdekakan dari dosa 

oleh Kristus, tetapi masih memikul dosanya sendiri. 

Apa yang kita bisa pelajari dalam hal kemerdekaan orang 

Kristen?

(1) Kita dimerdekakan karena kasih dan anugerah Tuhan 

(ay. 1-12). Paulus dengan tegas mengatakan, bahwa 

keselamatan terjadi karena iman kepada Kristus. Namun, 

jika kemudian ia berpaling dari Kristus lalu menghambakan 

diri lagi pada penegakan tuntutan Taurat, maka orang 

tersebut sama dengan menolak anugerah Tuhan dan 

memilih mengerjakan sendiri keselamatannya.

(2) Kita dimerdekakan untuk berbuat kasih (ayat 13-15). 

Banyak orang Kristen salah memaknai kemerdekaan sejati. 

Seakan-akan bebas dari dosa berarti bebas untuk berbuat 

dosa. Bagian ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak 

goyah oleh ajaran sesat, tetapi salah mengerti akan 

kemerdekaan dalam Kristus. Mereka menyangka, merdeka 

berarti hidup tanpa aturan. Padahal Taurat adalah aturan 

menjalani hidup bagi orang yang sudah dimerdekakan oleh 

Kristus, yaitu saling mengasihi (ay. 14).

Mereka yang terikat Taurat sebagai tuntutan untuk 

selamat dan mereka yang menyangka Taurat tidak ada 

gunanya lagi, sama-sama salah. Kristus memerdekakan kita 

dari tuntutan Taurat agar kita dengan kasih melakukan 

Taurat untuk memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. 

Hiduplah dalam kesalehan dan berbuatlah kasih kepada 

sesama, serta yang terutama setia mengasihi Tuhan Yesus.

HIDUP DALAM 
KEMERDEKAAN SEJATI

Galatia 5:1-15

Kamis, 13 Agustus 2020

Yohanes 10:22-30; Galatia 4:21-31; 

Yesaya 57:6-21; I Raja-raja 17-18

Ayat Bacaan Setahun

Galatia 5:13. 
“Saudara-saudara, memang kamu 
telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi 
janganlah kamu mempergunakan 
kemerdekaan itu sebagai kesempatan 
untuk kehidupan dalam dosa, 
melainkan layanilah seorang akan 
yang lain oleh kasih.”

Ayat

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk 
kemerdekaan dari dosa yang Engkau 
berikan pada saya. Terpujilah Engkau 
selama-lamanya. Amin.”

Doa



Orang yang dikuasai sepenuhnya oleh Allah merupakan 

orang yang merdeka dalam arti yang sesungguhnya. 

Merdeka dari hawa nafsu dan keinginan daging. 

Kemerdekaan itu memulihkan, sehingga membuatnya 

tunduk pada Penciptanya. Kemerdekaan yang dimaksud 

menyangkut kemerdekaan jiwa, kebebasan dari belenggu 

dosa yang mengikat.

Kemerdekaan Kristen diperoleh hanya bila seseorang 

beriman kepada Anak Allah, dan hanya mereka yang tetap 

hidup sesuai firman Tuhan dan melakukan kebenaran Allah 

serta dengan hidup setia dan tekun mempraktikkan firman 

Tuhan, maka orang Kristen dapat sungguh-sungguh 

mengalami kemerdekaan atas dosa dan memperoleh 

kemerdekaan sejati. Pengendalian diri yang merupakan 

hasil penguasaan Roh Kudus merupakan dasar yang kokoh 

bagi kebebasan. Allah kemudian mengerjakan di dalam diri 

orang tersebut kerelaan untuk melakukan kehendak-Nya.

Maka, orang Kristen yang telah menerima anugerah 

keselamatan, patut hidup di dalam kemerdekaan dari dosa. 

Dan selanjutnya jadi teladan bagi orang lain agar mereka 

pun melihat arti merdeka dari dosa. Panggilan menjadi 

Kristen menempatkan orang percaya pada posisi dan hak 

istimewa. Namun posisi itu bukanlah merupakan 

kesempatan untuk bermegah. Kita dipanggil untuk tidak 

menyalahgunakan hak-hak istimewa itu, tetapi dipanggil 

untuk hidup bertanggungjawab di tengah kebebasan dan 

menjadi berkat melalui kehidupan pribadi maupun tindakan 

nyata bagi masyarakat sekeliling dan menjadi kesaksian dari 

hidup yang diubahkan Tuhan. Hanya dengan hidup yang 

diubahkan, maka dunia dapat melihat, mengenal Tuhan dan 

diselamatkan.

MERDEKA UNTUK 
MELAYANI

Galatia 5:1-15.

Jumat, 14 Agustus 2020

Yohanes 10:31-39; Galatia 5:1-15; 

Yesaya 58; I Raja-raja 19

Ayat Bacaan Setahun

Galatia 5:13. ”Saudara-saudara, 
memang kamu telah dipanggil untuk 
merdeka. Tetapi janganlah kamu 
mempergunakan kemerdekaan itu 
sebagai kesempatan untuk kehidupan 
dalam dosa, melainkan layanilah 
seorang akan yang lain oleh kasih.”

Ayat

“Ajarkanlah kami hidup dalam 
kemerdekaan yang sejati dan menjadi 
berkat. Amin.”

Doa



Kesibukan dari masa jabatan (pelantikan, peneguhan) 

yang baru seringkali menyangkut upacaranya: penanda-

tanganan piagam, pidato, sederetan sambutan dari pelbagai 

pihak. Sesudah itu acara resepsi, mengucapkan selamat dan 

acara lainnya.

Gereja pun ikut-ikutan dalam budaya ini. Memang 

sebutannya sih beribadah, sebelum melayani memohon 

prekenanan Tuhan. Namun dalam praktiknya, perhatian 

orang bukan lagi tertuju pada ibadah, melainkan pada segala 

keramaian dan upacara, penyambutan tamu, buku acara, 

dekorasi ruangan, pemandu acara, kata sambutan, 

hidangan, ucapan selamat, potret bersama, musik, 

kenangan, kostum, dan lain sebagainya. 

Suasana ini tidak tampak ketika Yesus mengawali masa 

pelayanan-Nya di daerah Yerusalem. Penduduk datang 

karena tertarik akan khotbah Yohanes, tetapi Yohanes 

berkata: ..."Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa 

dari padaku; membungkuk dan membuka tali kasut-Nya 

pun aku tidak layak (Mark. 1:7). Asumsi orang-orang adalah 

Yesus yang akan datang pasti sangat “besar”. Tetapi 

kenyataannya bertolak belakang, Yesus datang bukan 

sebagai orang besar tetapi sebagai orang kecil dan biasa. Ia 

berjalan seorang diri, datang tanpa pengantar, pakaian dan 

penampilan-Nya serba biasa. Rendah hati dan bersahaja.

Pelantikan dan peneguhan Yesus sebagai putera Allah, 

suatu jabatan yang begitu besar dan istimewa; pelantikan-

nya terjadi dengan sederhana. Yesus punya kedudukan 

istimewa, namun Ia tidak minta diperlakukan istimewa.

Roh kesederhanaan Yesus mengawali pelayanan Yesus, 

bagaimana dengan kita?

ROH YANG 
SEDERHANA

Yohanes 13:13-17

Sabtu, 15 Agustus 2020

Yohanes 10:40-11:16; Galatia 5:16-

21; Yesaya 59; I Raja-raja 20

Ayat Bacaan Setahun

Filipi 2:8. 
“Dan dalam keadaan sebagai 
manusia, Ia telah merendahkan diri-
Nya dan taat sampai mati, bahkan 
sampai mati di kayu salib.”

Ayat

“Beri kami hati yang melayani-Mu 
d a n  p e k e r j a a n - M u  d a l a m 
kesederhanaan dan kerendahan hati, 
s e p e r t i  y a n g  t e l a h  E n g k a u 
teladankan, ya Kristus. Amin.”

Doa



Keteladanan pemimpin ditampilkan melalui kisah 

pembangunan kembali tembok Yerusalem. Pekerjaan ini 

tidak mudah. Pembangunan tembok, perbaikan pintu-pintu 

gerbang dan menara, membutuhkan usaha yang besar. 

Hebatnya, pembangunan tersebut bisa selesai dalam 52 

hari. Selain karena punya tujuan yang sama, kecepatan 

membangun menjadi kunci dan juga tidak lepas dari peran 

para pemimpin yang memberi komando.

Imam besar Elyasib terlibat di dalam pembangunan. 

Imam besar adalah jabatan tertinggi imam dan hanya diisi 

oleh satu orang. Bisa Anda bayangkan, seorang pemimpin 

besar yang dihormati, mengangkat balok, mengancingkan 

balok dengan paku-paku, hingga keringatnya mengalir, 

ditambah lagi napas terengah-engah. Coba bayangkan bila 

seorang pemimpin besar gereja bertindak seperti itu, kira-

kira jemaat akan ikut bersemangat tidak? Teladan itu pasti 

menyulut semangat jemaatnya untuk turut terlibat. Yang 

luar biasa, pemimpin-pemimpin yang terlibat bukan imam 

besar saja, tetapi juga para penguasa. Penguasa yang 

biasanya memerintah dan duduk di belakang meja, turut 

memberi teladan dengan langsung terjun ke lapangan.

Teladan kepemimpinan diperlukan bukan hanya di 

gereja, tetapi juga di banyak organisasi, perusahaan, negara, 

bahkan di unit terkecil, yaitu keluarga. Pemimpin yang baik 

berfungsi sebagai pemandu wisata yang bukan hanya 

memberikan informasi, tetapi mendampingi, memberi 

arahan yang jelas, bahkan selalu siap membantu wisatawan 

yang pergi bersamanya.

Apakah posisi Anda saat ini? Berikan teladan kepada 

orang-orang yang Anda pimpin. Mereka tidak akan 

menaruh respek bila pemimpinnya tidak memiliki 

integritas. Hanya bicara, tetapi tidak turut terlibat. Teladan 

merupakan cerminan dari nilai-nilai kekristenan yang 

diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya.

KETELADANAN 
PEMIMPIN

Nehemia 3

Minggu, 16 Agustus 2020

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

Yesaya 26; I Samuel 30-31

Ayat Bacaan Setahun

Nehemia 3:1a. 
“Maka bersiaplah imam besar Elyasib 
dan para imam, saudara-saudaranya, 
lalu membangun kembali pintu 
gerbang Domba.”

Ayat

“Kami mau menjadi teladan seperti-
Mu Yesus. Amin.”

Doa



Belajar suatu hobi, keahlian, atau olahraga tentu tidak 

bisa langsung mahir. Selalu ada rasa tidak nyaman karena 

mencoba sesuatu yang baru. Ada yang mencoba dengan 

keras, terus bertahan, dan akhirnya semakin bisa 

menyesuaikan diri dan aktifitasnya makin meningkat. 

Dalam dunia ini ada beragam kombinasi latar belakang 

agama, etnis, kedudukan sosial, pendidikan, dan tingkat 

keterbukaan kepada Allah, gereja, dan pengajaran Alkitab 

yang diperoleh.  Allah telah menciptakan beragam jenis 

orang Kristen dan menempatkan mereka di dalam 

lingkaran pengaruh beragam jenis orang pencari iman. 

Melalui lingkaran pengaruh ini, kasih dan kebenaran Allah 

bisa dikomunikasikan dalam cara-cara yang alami kepada 

orang Kristen maupun pencari iman. Tetapi agar hal 

tersebut bisa terjadi, kita perlu mempelajari dasar-dasar 

untuk memberitakan iman kita dan kemudian menerapkan 

apa yang telah kita pelajari dalam bentuk tindakan.

Orang-orang Kristen yang menular bisa ditemukan 

dalam beragam bentuk, ukuran, warna, kepribadian, 

temperamen, dan tingkat pengalaman.  Memang kita perlu 

belajar terus menerus firman Tuhan, agar orang banyak 

mengenal kita dan mereka melihat Yesus dalam hidup kita, 

dan mereka pun akan menularkannya pada orang lain.

Jadilah orang Kristen yang menular. Mungkin kita gagal 

d a l a m  u s a h a  m e m b a n g u n  h u b u n g a n  d a n 

mengomunikasikan Injil Kristus, tetapi mari kita bertahan, 

bersihkan luka, dan mencoba lagi bisa berharap suatu hari 

kita akan menjadi kompeten.

GEREJA YANG 
MENULAR

1 Tesalonika 1: 6-10

Senin, 17 Agustus 2020

Yohanes 11:33-44; Galatia 6:1-10; 

Yesaya 61; I Raja-raja 22

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 13:15. 
“Sebab Aku telah memberikan suatu 
teladan kepada kamu, supaya kamu 
juga berbuat sama seperti yang telah 
Kuperbuat kepadamu.”

Ayat

“Roh Kudus, ajar kami untuk menjadi 

Kristen yang menularkan Injil bagi 

setiap orang yang ada di sekitar kami. 

Amin.”

Doa



Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melayani. 

Kita diingatkan, bahwa ladang pelayanan kita adalah  ladang 

yang keras penuh tantangan, bahkan seringkal i 

membahayakan hidup kita.  Kita harus menghadapi 

manusia yang dicengkeram oleh hawa nafsu kedagingannya. 

Ada yang terikat sebagai pemuja dan penyembah berhala, 

ada yang melawan dan membenci Tuhan Yesus. Kita juga 

harus menghadapi tokoh agama yang tidak mengerti 

pekerjaan Kristus.

Pesan Tuhan Yesus adalah bersikaplah cerdik seperti ular 

tapi tulus seperti merpati. Cerdik untuk menghadapi orang 

keras hati dan tulus membawa mereka kepada Tuhan Yesus. 

Kita juga bisa dihakimi di depan ahli agama, pemimpin 

pemerintah, karena melayani Tuhan Yesus. Jangan takut 

sebab Tuhan Yesus akan menaruh firman Allah di mulut kita 

untuk memberikan jawaban kepada mereka yang 

menghakimi.

Inilah pengalaman banyak hamba Tuhan harus masuk 

penjara karena berita Injil. Hidup kita di dunia pasti dibenci 

oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Banyak murid 

Kristus ditolak dan diusir dari rumahnya.  Ancaman 

pembunuhan karena berita Injil yang kita beritakan.

Ingatlah kehidupan kita berharga di mata Tuhan Yesus, 

jadi apa pun tidak akan menimpa hidup kita tanpa seijin dan 

sepengetahuan Allah. Jangan sampai kita menyangkal Tuhan 

Yesus saat dianiaya, mengalami penderitaan, saat  ancaman 

menekan hidup kita sebagai saksi Kristus. Siapa yang 

menyangkal Tuhan Yesus di depan manusia akan berisiko 

sampai kepada kekekalan. Inilah arena pelayanan yang 

harus mengandalkan kuasa Roh Kudus.  Apa pun tantangan 

yang kita hadapi di ladang Tuhan pasti ada kehendak Allah 

terhadap hidup kita. Tuhan Yesus tetap menyertai para 

hamba-Nya yang bersaksi tentang Injil Kerajaan Allah. 

CERDIK DAN TULUS 

Matius 10:16-33

Selasa, 18 Agustus 2020

Yohanes 11:45-53; Galatia 6:11-18; 

Yesaya 62; II Raja-raja 1-2

Ayat Bacaan Setahun

Matius 10:16. 
“Lihat, Aku mengutus kamu seperti 
domba ke tengah-tengah serigala, 
sebab itu hendaklah kamu cerdik 
seperti  ular dan tulus seperti 
merpati.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
mengandalkan Engkau saat aku 
melayani-Mu di dunia yang jahat ini. 
Amin.”

Doa



Dalam kisah putri Salju, sang Ratu bertanya pada cermin 

ajaibnya, “Wahai cermin siapa wanita tercantik di dunia ini.”  

Sang cermin selalu menjawab, “Anda adalah yang tercantik 

dari semuanya.” Sang Ratu pun merasa puas karena tahu 

cermin ajaibnya tidak pernah berkata bohong. Hari-hari 

berlalu, Putri Salju tumbuh dewasa dan makin cantik. 

Kecantikannya mengalahkan sang Ratu. Sehingga suatu hari 

ketika sang Ratu bertanya kepada cermin ajaibnya. Sang 

cermin pun menjawab, “Ratu, Anda cantik tetapi Putri Salju 

lebih cantik dari Anda.” 

Itulah sepenggal adegan dalam dongeng putri Salju dan 

tujuh Kurcaci. Meski hanya sekedar dongeng, tetapi 

faktanya memang cermin tidak pernah bohong. Cermin 

adalah sebuah obyek yang dapat memantulkan bayangan 

yang mempertahankan bayangan  aslinya. Singkatnya 

cermin berfungsi untuk melihat refleksi sebuah benda yang 

dipantulkannya. Oleh karena itu, saat kita melihat cermin 

yang normal maka kita akan melihat hal yang sama dengan 

benda aslinya. 

Begitu juga dengan tindakan kita selama di dunia ini tidak 

jauh berbeda dengan cara kerja cermin. Apa yang kita 

perbuat selama ini, itulah yang mencerminkan apa yang ada 

dalam diri kita. Jika kita mengakui Allah ada di dalam diri 

kita, maka perbuatan kita menjadi cerminnya. Apakah 

perbuatan kita akan selalu mengasihi sesama kita, seperti 

Allah yang adalah kasih yang tinggal di dalam kita telah 

terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga seharusnya 

tindakan Allah tercermin dalam sikap kehidupan kita sehari-

hari. Dalam setiap perbuatan kita haruslah didasari dengan 

kasih. Cermin akan selalu menunjukkan hal yang serupa 

dengan aslinya, seperti itulah kita memancarkan  sifat Allah 

yang sesungguhnya.

CERMIN TIDAK 
PERNAH BERBOHONG

1 Yohanes 4:7-21

Rabu, 19 Agustus 2020

Yohanes 11:54-57; Efesus 1:1-14; 

Yesaya 63; II Raja-raja 3:1-4:7

Ayat Bacaan Setahun

1 Yohanes 4:11. 
“Saudara-saudaraku yang kekasih, 
jikalau Allah sedemikian mengasihi 
kita, maka haruslah kita juga saling 
mengasihi.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
mencerminkan sifat-Mu yang penuh 
kasih. Amin.”

Doa



Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ketika kita 

menetapkan diri untuk tidak berubah, maka keadaan yang 

terus berubah akan memaksa kita untuk mengikuti 

perubahan tersebut. Bila dulu bepergian dengan 

transportasi umum, harus nunggu lama bahkan berdesak-

desakan. Sekarang dengan adanya transportasi online, 

tinggal tunggu di tempat saja kita sudah bisa kemana-mana. 

Dulu dengan surat kita harus menunggu jawaban berbulan-

bulan, tetapi sekarang dengan hitungan detik kita bisa 

mendapat jawaban karena lewat jejaring internet. 

Perubahan merupakan ciri dari dunia ini sehingga ada 

ungkapan yang menyatakan: “Yang tidak berubah yaitu 

perubahan itu sendiri.”

Dalam hidup kerohanian pun kita harus mau berubah. 

Perubahan hidup kerohanian akan meningkatkan kualitas 

hidup kita.  Firman Tuhan mengatakan, janganlah serupa 

dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan 

budimu.  Berubah artinya suatu usaha atau tindakan untuk 

mau melakukan transformasi atau metamorfosis.  Seperti 

perubahan yang nyata pada seekor ulat yang berubah 

menjadi kupu-kupu yang cantik. Ada perubahan akal atau 

pikiran agar dapat menjamin, bahwa setiap perbuatan atau 

tindakan  kita sesuai dengan  kehendak Allah dan berkenan 

kepada-Nya.  Sebab itu, marilah kita menanggalkan 

perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan 

perlengkapan senjata terang.  Ada usaha untuk 

menanggalkan atau membuang perbuatan kegelapan atau 

dosa. 

Mulailah mengenakan perlengkapan-perlengkapan 

rohani seperti merenungkan firman Tuhan siang dan malam, 

hidup berhati-hati agar tidak menyimpang dari kebenaran 

firman Tuhan. Usaha yang dilakukan secara terus menerus 

dan tidak tergantung pada situasi dan kondisi, sehingga 

orang lain bisa melihat perubahan kita. Mari lakukan 

transformasi pikiran setiap saat dan terus menerus agar 

hidup kita  berkenan kepada-Nya. 

PERUBAHAN SUATU 
KEHARUSAN

Roma 12:1-8

Kamis, 20 Agustus 2020

Yohanes 12:1-8; Efesus 1:15-23; 

Yesaya 64; II Raja-raja 4:8-5:27

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
berubah agar kualitas hidupku 
semakin berkenan kepada-Mu. 
Amin.”

Doa



Pada zaman Tuhan Yesus, banyak orang mengikuti Tuhan 

Yesus, karena mereka melihat mukjizat yang diperbuat-

Nya dan pengajaran tentang Kerajaan Allah yang berbeda 

diberitakan oleh para imam Yahudi saat itu. Tidak 

mengherankan apabila pribadi dan karya Tuhan Yesus pada 

waktu itu menjadi daya tarik bagi seorang pemuda kaya. Ia  

ingin mendapatkan hidup kekal, karena hal inilah yang 

dirasakan masih kurang dalam hidupnya. Pemuda kaya ini 

taat dalam menjalankan  hukum Musa. Oleh sebab itu 

Tuhan Yesus memuji kesalehan hidup orang tersebut.

Namun, Tuhan Yesus menaruh belas kasihan kepada 

orang tersebut karena di dalam kesalehannya, ia masih 

terikat dengan harta kekayaan miliknya. Tuhan Yesus 

menawarkan sesuatu yang lebih penting dalam hidupnya 

yaitu harta sorgawi. Syaratnya, menjual semua hartanya dan 

membagikannya kepada orang miskin, lalu mengikuti Tuhan 

Yesus. Pemuda yang tadinya bersemangat mengikut Tuhan 

Yesus justru menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan 

Yesus begitu saja. 

Mengapa Tuhan Yesus meminta persyaratan itu kepada 

orang kaya saleh ini? Tidakkah kesalehannya cukup untuk 

mengikut Tuhan Yesus? Allah menghendaki kita 

mengutamakan Kerajaan Allah dalam hidup ini lebih 

daripada yang lain. Tuhan Yesus ingin kita mengerti bahwa, 

mengikuti Tuhan tidak bisa dikonotasikan sebagai berkat 

kekayaan duniawi.

Harta duniawi bisa menjadi penghalang dalam 

kesungguhan kita mengiring Tuhan Yesus, sehingga kita sulit 

untuk menyangkal diri dan memikul salib.

Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mengumpulkan 

harta di sorga dan mencari Kerajaan Allah lebih dahulu, 

supaya tidak jatuh kepada kekuatiran hidup. Harta duniawi 

bisa menimbulkan kekuatiran dan ketamakan. Oleh sebab 

itu dengarkan pengajaran Tuhan Yesus yang benar.

JUALLAH!

Markus 10:17-27 

Jumat, 21 Agustus 2020

Yohanes 12:9-11; Efesus 2:1-10; 

Yesaya 65; II Raja-raja 6-7

Ayat Bacaan Setahun

Matius 6:33. 
“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah 
dan kebenarannya, maka semuanya 
itu akan ditambahkan kepadamu.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, bimbing 
aku mengasihi Engkau lebih dari yang 
lain. Amin.”

Doa



Para murid terkagum oleh mukjizat Tuhan Yesus, 5 roti 

dan 2 ikan membuat mereka kenyang bahkan tersisa 12 

bakul penuh. Namun, Tuhan Yesus tidak mau pengenalan 

mereka tentang diri-Nya hanya sampai di situ. Sekarang tiba 

saatnya para murid harus mengenal Tuhan Yesus melalui 

pengalaman hidupnya sendiri. Tuhan Yesus menggunakan 

danau sebagai sarana belajar para murid. Tuhan Yesus 

sengaja menyuruh mereka pergi dahulu ke seberang. Saat 

itulah badai datang. Tuhan Yesus menghampiri mereka 

dengan cara berjalan di atas air. Mereka mengira Tuhan 

Yesus itu hantu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata " 

Tenanglah, Aku ini, jangan takut ". Untuk meyakinkan, 

bahwa diri-Nya benar Tuhan Yesus, Dia mengundang 

Petrus untuk ikut berjalan di atas air. Selama Petrus 

memandang Tuhan Yesus, dia bisa jalan di atas air. Ketika 

mulai memalingkan diri kepada tiupan angin, maka Petrus 

tenggelam.  

Dalam pengenalan pribadi akan Tuhan Yesus jangan 

sampai ada keraguan di dalam hati kita.  Dalam situasi 

sekarang, ada yang kehilangan anggota keluarga, pekerjaan, 

kesulitan ekonomi, masalah keluarga, mengalami sakit yang 

tidak kunjung sembuh, stress, ini seperti angin badai yang 

sedang menghantam kehidupan kita. Namun satu hal yang 

meneguhkan iman kita, Tuhan Yesus berkata "Tenanglah, 

Aku ini, jangan takut". Artinya, kita harus punya waktu 

untuk berdiam diri di dalam doa. Kita harus menyerahkan 

masalah kita kepada kuasa Tuhan Yesus, sebab kita sendiri 

tidak sanggup mengatasinya. Tuhan Yesus mau kita terus 

memandang kepada-Nya.  

Untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita 

kadangkala dibawa melalui suatu proses kehidupan.  

Selama masa krisis siapakah yang menjadi sandaran kita? 

Sudahkah kita punya waktu untuk menyerahkan 

pergumulan kepada Tuhan Yesus? 

MENGENAL-MU 

Matius 14:13-33 

Sabtu, 22 Agustus 2020

Yohanes 12:12-19; Efesus 2:11-22; 

Yesaya 66; II Raja-raja 8-9

Ayat Bacaan Setahun

Matius 14:33. 
“Dan orang-orang yang ada di perahu 
m e n y e m b a h  D i a ,  k a t a n y a : 
"Sesungguhnya Engkau Anak Allah.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, bawa aku 
lebih mengenal pribadi-Mu. Amin.”

Doa



Tantangan dan persoalan dalam kehidupan manusia 

adalah wajar bagaikan kerikil-kerikil yang mengganggu 

langkah kita. Akan tetapi ketidakpercayaan kepada Allah 

dapat membuat kita memandang kerikil-kerikil itu seolah-

olah batu-batu besar.

Israel yang berada di padang gurun Masa dan Meriba, 

sedang mengalami kekurangan air minum dan mereka juga 

harus menghadapi bangsa Amalek. Ketiadaan air minum 

merupakan masalah kecil di hadapan Allah. Israel tidak 

mengingat perbuatan besar yang Allah telah perbuat bagi 

mereka, yakni membebaskan mereka dari perbudakan 

Mesir dan menyertai perjalanan mereka bahkan mencukupi 

kebutuhan jasmani mereka selama berada di padang gurun 

(ayat 5-6). 

Kendati demikian, Allah terus menunjukkan kasih setia-

Nya. Ia tetap menyertai Israel ketika mereka berperang 

melawan bangsa Amalek (ayat 8-12). Allah berperang 

melawan musuh umat-Nya, bahkan Ia membuat bangsa 

Amalek terhapus dari muka bumi (ayat 13-14). 

Kemenangan ini bukan disebabkan oleh kekuatan atau 

persenjataan Israel melainkan semata-mata karena kuasa 

Allah. Indahnya kemenangan yang Allah berikan terlihat dari 

ketaatan Israel pada firman-Nya dan kerja sama mereka 

yang saling menopang. Yosua yang memimpin Israel 

berperang melawan Amalek, sementara Musa dibantu dan 

ditopang oleh Harun dan Hur berdoa dengan tekun dan 

bersehati.

Kita orang beriman pun bagaikan musafir- musafir yang 

sedang menuju penggenapan janji-janji Tuhan. Berbagai 

kesulitan fisik serta tantangan mental spiritual Ia izinkan 

menghadang. Maksud Tuhan adalah agar kita beroleh 

kesempatan membuktikan, bahwa Ia adalah Allah yang 

patut sepenuhnya kita andalkan dan percayai.

TUHAN BERPERANG 
BAGI KITA

Keluaran 17:8-16

Minggu, 23 Agustus 2020

Yohanes 12:20-36; Efesus 3:1-13; 

Yeremia 1; II Raja-raja 10-11

Ayat Bacaan Setahun

Keluaran 17:16. 
“Ia berkata: "Tangan di atas panji-
panji TUHAN! TUHAN berperang 
melawan Amalek turun-temurun.”

Ayat

“Tuhan Yesus, bantulah kami agar 
kami dapat mengandalkan Engkau 
d a n  m e m p e r c a y a i  E n g k a u 
sepenuhnya di dalam kehidupan 
kami. Amin.”

Doa



Pada zaman Rasul Paulus sudah ada orang-orang 

tertentu yang mengajarkan Injil yang lain kepada jemaat. 

Apakah itu Injil yang lain? Injil yang lain adalah pengajaran 

yang memutarbalikkan Injil yang benar. Menurut surat 

Galatia, Injil yang lain itu adalah keselamatan di dalam Yesus 

saja tidak cukup, perlu ditambahkan hal yang lainnya, 

seperti perbuatan baik menurut hukum Taurat. Apakah hal 

ini benar?  

Mengapa Tuhan Yesus perlu datang ke dunia? Bukankah 

standar hidup manusia berdasarkan Hukum Taurat   sudah 

diberikan Allah? Itu menjadi pedoman hidup agar bisa 

selamat. Ternyata di dunia ini tidak ada satu orang pun yang 

sanggup menjalani Hukum Taurat dengan sempurna. Oleh 

sebab itu, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi Hukum 

Taurat dengan sempurna. Dengan demikian, melalui 

kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, keselamatan 

manusia berdasarkan anugerah Allah. 

Injil yang lain pasti masih diberitakan melalui mimbar 

gereja saat ini. Biarlah kita semakin menjadi orang kristen 

yang cerdas dan berhikmat.  Tidak asal menurut apa kata 

orang. Melainkan memperhatikan firman Allah.  Maka 

mulai saat ini mengertilah Alkitab dengan benar agar kita 

tidak tersesat oleh pengajaran Injil yang lain.

Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus tidak ada 

tambahan yang lainnya. Karya penebusan salib Tuhan Yesus 

di Golgota sudah cukup untuk melunasi hutang dosa kita 

kepada Allah.  Apa pun yang tidak sesuai dengan Alkitab, 

kita harus berani dengan tegas menolaknya. Apa pun 

risikonya demi kemurnian iman kita kepada Allah. Sekali 

lagi, jadilah orang Kristen yang cerdas dan berhikmat 

melalui pembelajaran firman Allah yang efektif dan intensif 

setiap hari, agar kita tidak gampang disesatkan oleh 

pengajaran yang palsu.

HATI-HATI!

Galatia 1:6-10 

Senin, 24 Agustus 2020

Yohanes 12:37-43; Efesus 3:14-21; 

Yeremia 2:1-19; II Raja-raja 12-13

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 2:8. 
“Sebab karena kasih karunia kamu 
diselamatkan oleh iman; itu bukan 
hasil usahamu, tetapi pemberian 
Allah.”

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
merenungkan firman-Mu siang dan 
malam agar aku hidup sesuai 
kebenaran Injil-Mu. Amin.”

Doa

Ayat



Melalui karya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib 

maka jaminan penebusan, keselamatan menjadi sesuatu 

yang pasti bagi kita. Semua manusia telah jatuh ke dalam 

dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa 

adalah maut (Rom. 3:23, 6:23). Apa pun upaya yang 

dilakukan manusia termasuk beramal, berbuat baik, dll. 

tidak dapat melepaskan manusia dari kuasa dosa dan 

akan penghukuman kekal yang seharusnya diterima (Ef. 

2:8-10). Karena apa pun yang kita lakukan tidak akan 

pernah memenuhi standar kebenaran yang telah 

ditentukan oleh Allah. Alkitab mencatat, bahwa segala 

kesalehan kita seperti kain kotor (Yes. 64:6). Jadi, hanya 

karya kematian Tuhan Yesus di kayu saliblah yang dapat 

memberikan pengampunan dan menyucikan kita dari 

segala dosa dan pelanggaran bahkan memberikan 

kepastian keselamatan. Kita masuk sorga bukan karena 

kebenaran kita melainkan karena kebenaran Tuhan Yesus 

Kristus. Jadi melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu 

salib ada jaminan pengampunan bagi orang berdosa yang 

percaya dan menerima-Nya.

Karya Kristus di atas kayu salib juga memberikan 

jaminan kesembuhan (1 Pet. 2: 24c). Sebelum Tuhan 

Yesus Kristus mati di kayu salib, telah banyak mukjizat 

kesembuhan yang dikerjakan-Nya. Bahkan, Lazarus yang 

sudah mati empat hari pun masih bisa dibangkitkan oleh 

Tuhan Yesus. Melalui karya kematian-Nya di atas kayu 

salib, Tuhan Yesus memberi penegasan, bahwa setiap 

tetes darah yang keluar dari tubuh-Nya berkuasa untuk 

menyembuhkan segala penyakit. Jadi, walaupun kadang 

secara kasat mata penyakit kita belum sembuh, 

belajarlah melihat dengan iman, bahwa Tuhan Yesus telah 

menyembuhkan penyakit kita. 

Tuhan Yesus adalah Pahlawan yang sejati.

PAHLAWAN SEJATI

1 Petrus 2:18-25

Selasa, 25 Agustus 2020

Yohanes 12:44-50; Efesus 4:1-8; 

Yeremia 2:20-37; II Raja-raja 14-15

Ayat Bacaan Setahun

1 Petrus 2:24. 
“Ia sendiri telah memikul dosa kita di 
dalam tubuh-Nya di kayu salib, 
supaya kita, yang telah mati terhadap 
dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh 
bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.”

Ayat

“Terima kasih Tuhan Yesus untuk 
sega la  j am inan  yang  Engkau 
anugerahkan bagi kami. Amin.”

Doa



Tanpa perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, 

tentulah kita tidak bisa menikmati kemerdekaan seperti 

sekarang ini. Sebagai orang Kristen, kita juga mempunyai 

Pahlawan Sejati yaitu Yesus Kristus. Melalui Pribadi dan 

karya-Nya di atas kayu salib, sesuai dengan yang tertulis 

dalam 1 Petrus 2:18-25, kita dapat menemukan 

kebenaran berikut, yaitu: keteladanan hidup-Nya. 

Keteladanan hidup Yesus yang dimaksud mencakup 

dua hal, yakni: 

Keteladanan hidup dalam penderitaan (ay. 21). 

Sekalipun dalam diri Tuhan Yesus tidak ditemukan dosa, 

tetapi Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang luar 

biasa dan puncak penderitaan-Nya adalah kematian-Nya 

di atas kayu salib. Belajar dari Tuhan Yesus, maka jika kita 

mengalami penderitaan dan beban  berat , maka tetaplah 

setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Ingatlah dalam 

penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi, Tuhan 

Yesus pasti memberi kekuatan dan pertolongan. 

Kedua, keteladanan dalam mengampuni (ay. 22-23). 

Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus sudah 

banyak memberikan kasih dan pengampunan bagi orang 

yang datang kepada-Nya. Puncaknya, ketika  disalibkan, 

Tuhan Yesus pun mendoakan dan memberikan 

pengampunan bagi mereka yang menyalibkan-Nya. 

Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengampuni 

karena Ia terlebih dahulu telah menunjukkan 

keteladanan dalam mengampuni bagi kita. Mari belajar 

untuk memberikan pengampunan bagi mereka yang 

berbuat jahat dalam hidup kita. Ingatlah, kalau kita 

melepaskan pengampunan maka pintu mukjizat akan 

terbuka dalam hidup kita (Mrk. 11:20-26). Mintalah 

kekuatan dan pertolongan supaya kita dapat mengikuti 

dan meneladani Tuhan Yesus dalam mengampuni 

kesalahan orang lain.

YESUS, 
PAHLAWAN SEJATI

1 Petrus 2:18-25

Rabu, 26 Agustus 2020

Yohanes 13:1-11; Efesus 4:9-16; 

Yeremia 3:1-13; II Raja-raja 16-17

Ayat Bacaan Setahun

1 Petrus 2:23. 
“Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak 
membalas dengan mencaci maki; 
ket ika Ia menderita,  Ia t idak 
m e n g a n c a m ,  t e t a p i  I a 
menyerahkannya kepada Dia, yang 
menghakimi dengan adil.”

Ayat

“Beri kami kekuatan untuk hidup 
sesuai teladan-Mu, Tuhan Yesus.”

Doa



Kalau kita perhatikan uang kertas baru yang terbit 

beberapa waktu lalu, 11 desain uang kertas yang baru 

memajang lima tokoh yang non-muslim. Lima tokoh yang 

dimaksud adalah Sam Ratulangie, Frans Kaisiepo, I Gusti 

Ketut Pudja, T.B. Simatupang dan Herman Johannes.

Kita patut bersyukur, bahwa para pahlawan yang 

beragama Kristen masuk dalam hal yang penting di negeri 

ini. 

Saat memikirkan tentang pahlawan, kerapkali kita 

membayangkan sosok hebat yang "menyelamatkan". Anak-

anak kecil pun tahu, bahwa seorang pahlawan adalah orang 

hebat dan akan menyelamatkan yang lemah. Nah ini adalah 

sebuah gambaran yang sangat tepat untuk Yesus, pahlawan 

terbesar sepanjang masa. Paulus menulis dalam Galatia 1:4 

bahwa Yesus adalah Pribadi "yang telah menyerahkan diri-

Nya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari 

dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan 

Bapa kita."

Ada orang-orang di sekitar kita yang sedang menantikan 

“pahlawan-pahlawan” yang akan menyelamatkan mereka 

dari cengkeraman Iblis dan dari belenggu-belenggu yang 

selama ini mengikat mereka. Mereka tidak bisa 

menyelamatkan diri mereka sendiri. Perlu ada orang yang 

memberitahu mereka dan jadi pahlawan bagi sesama. 

Ceritakan kepada mereka, bahwa ada Pribadi yang bisa 

menyelamatkan mereka dari belenggu-belenggu, Dialah 

Yesus, sang Pahlawan Hebat.

Kepada siapa Anda ingin menceritakan tentang Yesus 

yang telah menyelamatkan Anda?—Bill Crowder

PAHLAWAN HEBAT

Yakobus 5:13-20

Kamis, 27 Agustus 2020

Yohanes 13:12-20; Efesus 4:17-24; 

Yeremia 3:14-4:4; II Raja-raja 18-19

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 5:20. 
“Ketahuilah, bahwa barangsiapa 
membuat orang berdosa berbalik dari 
ja lannya yang  sesat ,  ia  akan 
menyelamatkan jiwa orang itu dari 
maut dan menutupi banyak dosa.”

Ayat

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

Doa



Mungkinkah seseorang yang sudah mengalami kasih 

Allah dan mengasihi Allah, tetapi hatinya tertutup terhadap 

kesusahan sesamanya? Tentu tidak, sebab kasih kepada 

Allah pasti akan mengalir dalam kasih kepada sesama. 

Seseorang yang sudah mengalami dan hidup dalam kasih 

Allah, akan memahami siapa dirinya di hadapan Allah dan 

bagaimana seharusnya memperlakukan sesamanya. 

Ada sebuah ungkapan yang cukup marak saya baca 

beberapa waktu silam ketika gerakan “Black Lives Matter” 

mengglobal akibat perlakuan diskriminasi yang dilakukan 

terhadap seorang kulit hitam di Amerika Serikat, yaitu 

sebuah ajakan kemanusiaan: “Meski kita tidak bersaudara 

dalam iman, tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan.” 

Dari kisah yang kita baca hari ini, firman Tuhan 

mengingatkan kita, bahwa Allah ingin kita menunjukkan 

kasih kita kepada semua orang, terlepas dari siapa dia, apa 

latar belakang sosial, suku bahkan agamanya. Seharusnya 

kita tidak lagi bertanya siapa orang yang layak disebut 

sesama kita, tetapi sebaliknya berpikir bagaimana kita bisa 

menjadi sesama bagi orang lain. 

Bagaimana membangun kepekaan terhadap sesama 

kita? Tentu dengan terlebih dahulu mengalami dan memiliki 

belas kasih Allah. Sayangnya, semua itu hanya ada secara 

teoritis di dalam pikiran si ahli Taurat. Perumpamaan ini 

sesungguhnya adalah teguran, bahwa yang penting bagi 

Allah bukanlah menguasai firman Tuhan tetapi bagaimana 

seseorang hidup berdasarkan firman Tuhan yang ia tahu 

bahkan mungkin hafal luar kepala.

Ketidakperdulian seseorang untuk menunjukkan kasih 

kepada orang lain dapat menjadi pertanda bahwa 

sesungguhnya ia belum mengalami kasih dan anugerah 

Tuhan. 

SIAPAKAH SESAMAKU 
MANUSIA?

Lukas 10:25-37

Jumat, 28 Agustus 2020

Yohanes 13:21-30; Efesus 4:25-32; 

Yeremia 4:5-31; II Raja-raja 20-21

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 10:29. 
“Tetapi untuk membenarkan dirinya 
orang itu berkata kepada Yesus: "Dan 
siapakah sesamaku manusia?”

“Roh Kudus, penuhi kami dengan 
kasih-Mu dan mampukan kami 
mengasihi semua orang karena 
Engkau pun mengasihi mereka. 
Amin.”

Doa

Ayat



Di masa pandemi Covid 19 belanja online menjadi 

pilihan banyak orang, karena kunjungan ke Mall harus 

ditunda dahulu. Satu saat, cucu saya menginginkan satu 

mainan dan papanya membeli via online, sehingga 

membutuhkan waktu untuk barang itu tiba di rumah. 

Selama menunggu, cucu saya sering bertanya, “Kapan 

datang?” Bahkan berulang-ulang hingga beberapa kali 

bertanya dalam satu hari. Dan karena seringnya mendengar 

pertanyaan, Papanya menjawab, ”Kalau mainan belum 

datang, bukan berarti Papa tidak membelikan, tetapi kamu 

harus sabar menunggu sampai kiriman itu tiba.” 

Kita sebagai anak Tuhan seringkali bertindak sama 

seperti cucu saya tadi. Kita sering kali berdoa meminta 

kepada Bapa di sorga dan saat menunggu jawaban, kita 

kadang tidak sabar dan terus bertanya. Bahkan kadangkala 

kita putus asa dan menjadi tidak percaya atas jawaban Bapa. 

Padahal kalau jawaban itu belum tiba, bukan berarti Bapa 

tidak peduli dengan apa yang kita minta. Kita hanya butuh 

sabar dan tetap percaya kepada Bapa kalau Dia adalah Bapa 

yang mengasihi kita, Bapa yang tidak hanya mendengar, 

tetapi juga pasti menjawab dan memenuhi kebutuhan kita. 

Saat ini, mungkin Anda sudah berdoa kepada Bapa dan 

sedang menanti jawaban-Nya. Yang Anda perlu lakukan 

saat ini adalah menunggu dengan sabar. Anda harus tetap 

menaruh percaya kepada Bapa, bahwa Bapa pasti telah 

mendengar dan akan memberi pertolongan-Nya. 

Belajar seperti Abraham yang tidak terikat dengan 

miliknya dibanding perintah TUHAN. Abraham hanya 

menaruh hati yang percaya, bahwa TUHAN pasti 

menyediakan atas apa yang TUHAN perintahkan 

kepadanya. Kalau TUHAN memanggil dan memerintahkan 

k e p a d a  k i t a ,  m a k a  T U H A N  j u g a  y a n g  a k a n 

menyediakannya.

TETAPLAH UNTUK 
PERCAYA

Kejadian 22:1-14

Sabtu, 29 Agustus 2020

Yohanes 13:31-35; Efesus 5:1-14; 

Yeremia 5:1-19; II Raja-raja 22-

23:30

Ayat Bacaan Setahun

Kejadian 22:17. 
“Maka Aku akan memberkati engkau 
berlimpah-limpah dan membuat 
keturunanmu sangat banyak seperti 
bintang di langit dan seperti pasir di 
tepi laut, dan keturunanmu itu akan 
menduduki kota-kota musuhnya.”

Ayat

“ B a p a ,  a k u  p e r c a y a  E n g k a u 
mengas ih i ku  dan  pas t i  t e l ah 
mendengar dan akan memberi 
pertolongan-Mu. Amin.”

Doa



Kita berada di zaman milenial di mana medsos menjadi 

salah satu sarana penunjang yang paling penting menandai 

zaman ini. Hampir tiap orang memiliki smartphone. 

Sehingga setiap hari kita bisa menerima berita, yang kadang 

perlu kita baca tetapi ada juga yang kadang perlu diabaikan 

begitu saja. Di sisi lain kecepatan berita menjadi viral 

sungguh luar biasa cepat. Di sini kita tidak mungkin kembali 

ke kondisi sebelumnya. Mau tidak mau kita harus hidup di 

tengah arus derasnya informasi melalui medsos. 

Masalahnya adalah kesulitan kita   untuk membedakan 

berita tersebut benar atau berita hoax. Adanya 

keterbatasan kita tentang pengetahuan bidang tertentu 

kadangkala kita pun tanpa sengaja menjadi penyebar berita 

hoax. Bagaimana sikap kita yang seharusnya sebagai orang 

Kristen menghadapi situasi seperti ini? Karena landasan 

dasar kita adalah Alkitab, maka kita pun harus kembali 

kepada Alkitab.

Di dalam Alkitab, inilah berita hoax pertama yang 

dilakukan si Iblis terhadap Hawa dan Adam di taman Eden. 

Iblis hanya memutar balikkan berita dari firman Allah. 

Akhirnya membuat Hawa dan Adam menjadi tertipu dan 

akhirnya jatuh dalam dosa karena berita sesat yang 

disampaikan Iblis kepada mereka. Ternyata berita hoax yang 

menyesatkan bila diterima begitu saja akan menyesatkan 

dan menyengsarakan banyak orang.  

Dengan arus informasi yang begitu deras setiap hari, kita 

harus berhati-hati. Cek dulu kebenaran sumber 

informasinya. Cermati dengan akal sehat sebelum kita 

menyebarkan kepada yang lainnya. Berita hoax yang kita 

sebar, bila diterima seseorang akan berdampak buruk bagi 

kejiwaan orang yang menerima.

Berhati-hatilah apabila kita sebagai penyebar berita 

hoax, berarti kita termasuk agen Iblis untuk menyebarkan 

kebohongan di masyarakat luas.

HOAX 

Kejadian 3:1-24

Minggu, 30 Agustus 2020

Yohanes 13:36-38; Efesus 5:15-21; 

Yeremia 5:20-31; II Raja-raja 23:31-

24:17

Ayat Bacaan Setahun

1 Tesalonika 5:21. 
“Ujilah segala sesuatu dan peganglah 
yang baik.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
hidup bijak sesuai firman-Mu. Amin.”

Doa



Satu hari saya menerima ajakan dari seseorang untuk 

bertemu sekaligus berkenalan dengan seorang pengusaha. 

Rumahnya sangat besar dan dijagai beberapa security. Ini 

membuktikan, bahwa pemilik rumah bukan orang biasa. 

Terkejut saat berjumpa, beliau hanya mengenakan T-shirt, 

celana pendek, dengan sapaan yang sangat menunjukkan 

penerimaan yang hangat walau baru pertama bertemu. 

Menunjukkan sikap rendah hati dan menerima setiap orang 

tanpa membedakan status sosial, latar belakang, suku dan 

ras.  

Dari cerita beliau tentang kehidupan masa kanak-kanak, 

remaja hingga berkeluarga, saya menyimpulkan bahwa 

beliau orang yang menerima didikan yang sangat luar biasa 

terutama dari mendiang ibu, karena sang ayah meninggal 

dunia saat anak-anak masih kecil. Sang ibu menjadi orang 

tua tunggal yang merawat, mendidik dan menghidupi ke 

tujuh anaknya.

Sejak masa muda, bapak ini terbiasa bekerja keras dan 

memiliki jiwa usaha. Satu hal yang saya dapat dari 

pembicaraan kami, bahwa bapak ini memiliki rasa hormat 

dan sangat mengasihi ibundanya. Sang ibunda juga memiliki 

hati yang cinta Tuhan. Satu ketika ibunya menyatakan, 

bahwa ia terbeban untuk membantu anak-anak Tuhan di 

China yang sedang membutuhkan dana di sana, bapak ini 

pun memenuhi permintaan ibunya. 

Beliau sangat menghargai apa yang dilakukan sang ibu 

ketika berjuang sebagai single parent untuk menghidupi ke 

tujuh anaknya.  Hal itu menjadikan ia memiliki sikap murah 

hati kepada orang-orang di sekitarnya. Tidak heran kalau ia 

begitu diberkati, karena ia merasa apa yang ia miliki itu 

adalah berkat Tuhan yang harus dia salurkan kepada orang 

lain. Perintah ini berlaku juga buat Anda dan saya!

HORMATI 
AYAH DAN IBUMU

Ulangan 5:1-22

Senin, 31 Agustus 2020

Yohanes 14:1-7; Efesus 5:22-33; 

Yeremia 6:1-26; II Raja-raja 24:18-

25:30

Ayat Bacaan Setahun

Ulangan 5:16. 
“Hormatilah ayahmu dan ibumu, 
seperti yang diperintahkan kepadamu 
oleh TUHAN, Allahmu, supaya lanjut 
umurmu dan baik keadaanmu di 
tanah yang diberikan TUHAN, 
Allahmu, kepadamu.”

Ayat

“Kami mau menghormati orang tua 
kami seperti yang Kau perintahkan, ya 
Allah.”

Doa



bekerja keras sehingga memberikan keuntungan atau manfaat bagi perusahaan. Seorang ibu rumah 
tangga menjadi terang dengan bergaul dengan para ibu di lingkungannya serta memberi teladan yang 
baik. Seorang ayah menjadi terang bagi keluarganya dengan bekerja keras dan hidup takut akan 
Tuhan.

Isi 

Bagaimana caranya agar orang percaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa?

1.  Bangun dari tidur (dari kegelapan)

  Kita tidak bisa menjadi terang kalau masih terus hidup di dalam dosa. Firman Tuhan berkata   
bangkitlah (ay. 1). 

2.  Sadari bahwa terang Tuhan telah terbit

  Orang yang masih tidur tidak akan melihat terang. Hanya orang yang bangun dari tidurnyalah yang 
akan melihat terang. Apa tandanya bahwa gereja telah melihat terang Tuhan?

Tanda-tanda terang Tuhan terbit dalam gereja:

a. Yang terhilang ditemukan kembali (ay. 3-4)

b. Kekayaan bangsa-bangsa masuk ke dalam perbendaharaan umat Tuhan (ay. 5-9, 16-17)

c. Bangsa-bangsa yang dahulu membenci sekarang bertobat dan ikut melayani (ay. 10-14)

d. Umat Tuhan yang terbelenggu dilepaskan (ay. 18-20)

e. Umat Tuhan yang lemah menjadi kuat (ay. 21-22)

Kesimpulan

 Siapa pun saudara, asal saudara percaya, maka saudara adalah terang dunia. Jadilah terang di 
tempatmu masing-masing. Kalau saudara menjadi terang di tempatmu masing-masing, maka 
kumpulan terang umat Tuhan itu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. 

  

Pertanyaan	dan	Penerapan

1.  Menurut saudara, mengapa kesaksian hidup Anda yang sederhana bagi orang-orang di sekitar 
Anda dapat memberikan kontribusi untuk menerangi seluruh bangsa kita?

2.  Sebutkanlah salah satu contoh tindakan sederhana yang dapat Anda lakukan di lingkungan Anda 
masing-masing (mis. sekolah atau kantor) di mana melaluinya Anda dapat menjadi terang bagi 
bangsa!

Pertemuan 

1 Panggilan	Orang	Percaya	
untuk	Menjadi	Terang	bagi	Bangsa-bangsa
(Yes.	60:1-22)

Pendahuluan

 Orang percaya dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-
bangsa. Tuhan Yesus sendiri berkata, “Kamu adalah terang dunia.” 
(Mat. 14).  

Paling tidak kita menjadi terang di tempat kita masing-masing. 
Pelajar menjadi terang di sekolahnya dengan prestasi dan perilaku 
yang baik. Seorang pegawai menjadi terang di kantornya dengan 
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yang tampak sederhana, dapat merupakan sebuah tindakan kepahlawanan. Contoh: Seorang suami 
yang bekerja keras untuk menafkahi kebutuhan keluarganya dan tetap hidup takut akan Tuhan adalah 
pahlawan bagi keluarganya. Seorang pelajar yang belajar dengan baik sehingga mendapat 
pengetahuan dan keahlian yang berguna bagi pembangunan bangsa juga telah melakukan tindakan 
kepahlawanan.

Isi

Belajar dari Nehemia ada tiga tindakan kepahlawanan Nehemia bagi bangsanya

1.  Nehemia terbeban untuk ikut memulihkan bangsanya 

  Nehemia sadar bahwa ada banyak masalah yang sedang dihadapi oleh bangsanya. Tembok kota 
Yerusalem telah runtuh, keadaan ekonomi morat-marit. Masyarakat putus asa (hilang harapan) 
dan merasa malu di hadapan bangsa-bangsa lain. 

  Dalam keadaan itu, Nehemia sangat terbeban dengan keadaan bangsanya. Ia berdoa dengan 
sungguh-sungguh untuk pemulihan bangsanya. Seperti Nehemia, para pahlawan selalu memiliki 
beban di hati mereka untuk ikut memulihkan keadaan bangsanya.

2.  Nehemia menyusun rencana untuk memulihkan dan membangun bangsanya

  Nehemia tidak hanya terbeban, tetapi ia menyusun rencana, bagaimana masalah-masalah bangsa 
Yehuda tersebut dapat diatasi. Ia menghadap raja, memetakan semua masalah, dan 
merencanakan bagaimana mengatur semua sumber daya untuk ikut berpartisipasi. Ia terjun ke 
lapangan untuk memeriksa seluruh tembok Yerusalem yang harus diperbaiki, berkomunikasi 
dengan masyarakat agar ikut terlibat dalam upaya pembangunan tembok Yerusalem.

3.  Nehemia bertindak untuk memulihkan dan membangun bangsanya

  Nehemia tidak saja berdoa dan membuat rencana, tetapi kemudian, ia pun bertindak. Ia rela 
meninggalkan kenyamanan di Istana. Ia terjun ke lapangan, menyingsingkan lengan untuk ikut 
membantu masayarakat yang sedang menderita dan memimpin pembangunan tembok 
Yerusalem.

Kesimpulan

Tindakan kepahlawanan dapat dilakukan dalam hal-hal yang sederhana. Seperti Nehemia, 
milikilah beban bagi pemulihan berbagai masalah bangsa kita. Buatlah rencana tindakan sederhana 
bagaimana saudara dapat terlibat bagi upaya pembangunan bangsa. 

Pertanyaan	dan	Penerapan

1.  Keadaan Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan bangsa Yehuda pada masa itu. Ada segudang 
masalah yang harus diselesaikan dalam bangsa ini. Apakah saudara merasa terbeban bagi 
masalah-masalah bangsa ini? Ataukah saudara merasa biasa saja? Menurut saudara dari mana 
saudara tahu bahwa saudara terbeban dengan masalah bangsa ini?

2.  Buatlah rencana tindakan kepahlawanan sederhana bersama-sama rekan-rekan care cell 
saudara! Misalnya: mungkin saudara mengetahui ada beberapa jemaat yang terdampak secara 
ekonomi karena wabah covid-19, lalu semua anggota care cell sepakat untuk mengumpulkan uang 
atau bantuan apa pun yang dapat diberikan.

Pertemuan 

2 Menjadi	Pahlawan	untuk	Membangun	Bangsa
(Neh.	2:1-20)

Pendahuluan

Ada banyak cara untuk menjadi pahlawan. Pada zaman perang 
kemerdekaan, pejuang bangsa kita telah menjadi pahlawan 
dengan ikut berperang mengusir penjajah dan mengorbankan 
nyawa. Namun kita tidak selalu harus mengorbankan nyawa secara 
heroik untuk menjadi seorang pahlawan. Tindakan-tindakan kecil 
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makanan bagi para pejuang. Para pemuda dan kaum terpelajar membentuk kelompok-kelompok 
perjuangan. Para ulama dan rohaniwan menggunakan mimbar sebagai tempat menyemangati 
masyarakat yang sedang berjuang. Perjuangan segenap komponen bangsa akhirnya berbuah manis: 
yaitu kemerdekaan.

Isi

Belajar dari Keluaran 17:8-16, kita dapat belajar tentang perjuangan bersama:

1.  Ada kerjasama antara generasi tua dan generasi muda

  Musa, Harun dan Hur yang mewakili generasi tua naik ke atas bukit dan berdoa. Sementara Yosua 
dan para tentara yang mewakili generasi muda turun ke lembah Rafidim dan melakukan 
peperangan terhadap bangsa Amalek. 

  Di dalam gereja pun perlu ada kerja sama antara generasi senior (tua dan berpengalaman) dan 
generasi yunior (anak muda) supaya gereja berhasil.

2.  Saling menopang 

  a. Musa ditopang oleh Harun dan Hur

  b. Yosua ditopang oleh Musa, Harun dan Hur melalui doa

3.  Tuhanlah yang empunya peperangan

  Tuhan yang empunya peperangan dan yang memenangkan peperangan, karena itu pujian dan 
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Musa, Harun, Hur, Yosua dan bangsa Israel tidak menganggap bahwa 
kemenangan mereka dalam perang karena kekuatan mereka. Mereka menyadari bahwa campur 
tangan Tuhanlah yang membuat mereka menang.

  Kita patut bersyukur karena dalam pembukaan UUD 1945 Bangsa Indonesia pun mengakui 
bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu terjadi “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”.

 

Kesimpulan

Hal-hal besar selalu terjadi karena ada kerjasama dari berbagai pihak. Alkitab sendiri 
menggambarkan kita sebagai tubuh Kristus. Artinya, sebagai sesama anggota, kita saling 
membutuhkan. Tidak ada anggota yang tidak kita butuhkan. Itu sebabnya kita harus menjaga 
kesatuan hati di dalam gereja.

Pertanyaan	dan	Penerapan

1.  Kita tidak boleh melupakan semua perjuangan generasi yang ada di atas kita. Terlepas dari 
kelemahan atau bahkan kesalahan yang pernah mereka lakukan, bagaimana pun mereka adalah 
orang-orang yang dulu pernah dipakai Tuhan pada zamannya. Menurut saudara bagaimana cara 
menghargai perjuangan para generasi di atas kita, baik kita sebagai bangsa maupun sebagai warga 
gereja?

2.  Sebutkanlah salah satu cara menjaga kesatuan hati di dalam gereja dan satu contoh menjaga 
kesatuan sebagai sesama warga bangsa di Indonesia! 

Pertemuan	

3
Kemerdekaan	adalah	
Hasil	Perjuangan	Bersama	para	Pahlawan
(Kel.	17:8-16)

Pendahuluan

Kemerdekaan sebagaimana hal-hal besar lainnya, selalu 
terjadi karena upaya berbagai pihak. Kemerdekaan Indonesia juga 
telah melibatkan perjuangan segenap komponen bangsa kita. 
Kerapkali kita mendengar bahwa dulu ketika para pejuang bangsa 
kita sedang berjuang dalam peperangan, banyak ibu-ibu dengan 
sukarela membuat dapur-dapur umum untuk menyediakan 
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kembali menjajah Indonesia.

Namun dewasa ini penekanan peringatan hari kemerdekaan di Indonesia adalah bagaimana 
mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan fisik, intelektual, mental dan spiritual bangsa. 

Isi

Sebenarnya Alkitab juga mempunyai 2 pesan yang sama untuk kita sekarang. 

1.  Kristus telah memerdekakan kita dari dosa, karena itu jangan mau lagi diperhamba oleh dosa

  Gal. 5:1 menyatakan, “supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. 
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.” Ayat ini menyatakan 
bahwa kita sudah merdeka, dan jangan mau lagi di jajah atau diperhamba oleh dosa. 

  Di dunia ini, tidak ada bangsa mana pun yang ingin dijajah atau yang dulu pernah dijajah lalu 
merdeka dan sekarang ingin dijajah lagi. Seharusnya demikianlah sikap semua orang Kristen. 
Kristus telah memerdekakan mereka dari penjajahan dosa dengan harga yang sangat mahal yaitu 
mencurahkan darah-Nya (nyawa-Nya) di kayu salib. 

2.  Isilah kemerdekaan itu

  Sama seperti bangsa kita yang sekarang giat untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan 
di berbagai bidang, sepatutnyalah juga orang-orang Kristen mengisi kemerdekaan yang Tuhan 
karuniakan dengan giat melayani. Melayani adalah cara terbaik untuk mengisi kemerdekaan kita.

Kesimpulan

 Orang Kristen tidak hanya terpanggil untuk mempertahankan kemerdekaan mereka dari dosa. 
Mereka juga dipanggil untuk mengisi kemerdekaan itu dengan melayani. Orang Kristen yang tidak 
melayani pada hakekatnya telah lupa bahwa kemerdekaan yang mereka alami telah dibayar dengan 
harga yang sangat mahal oleh Kristus, yaitu kematian-Nya di kayu salib.

Pertanyaan	dan	Penerapan

1.  Tanyakanlah kepada para pemimpin care cell saudara, bagaimana caranya saudara dapat terlibat 
dalam pelayanan. Para pemimpin cell, arahkanlah semua anggota care cell saudara dalam hal apa 
saja mereka diharapkan terlibat dalam pelayanan!

2.  Berilah kesempatan kepada setiap anggota cell untuk mengutarakan di bidang-bidang apa saja 
mereka ingin terlibat dalam pelayanan! 

Pertemuan	

4 Merdeka	untuk	Melayani
(Gal.	5:1-15;	1	Ptr.	2:16)

Pendahuluan

Pada tahun-tahun awal peringatan kemerdekaan di Indonesia, 
penekanannya adalah pada bagaimana mempertahankan 
kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Mempertahankan 
kemerdekaan itu penting, karena pada bulan Juli 1947 dan 
Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer untuk 
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pahlawan. Yang pertama, seorang pahlawan adalah seorang yang berkorban bagi 
kepentingan dan kebaikan orang lain. Yang kedua, seorang pahlawan adalah seorang yang 
berperang (berjuang) bagi kepentingan dan kebaikan orang lain.

Isi

Berdasarkan kedua ciri utama pahlawan tersebut, maka Tuhan Yesus pun adalah Pahlawan 
Sejati. Tuhan Yesus memenuhi kedua kriteria tersebut:

1.  Tuhan Yesus berkorban bagi kepentingan dan kebaikan kita

  1 Petrus 2:21 berkata, “Kristus pun telah menderita untuk kamu. . . .” Ketika Tuhan Yesus 
berkorban dan mati di kayu salib, itu dilakukan-Nya untuk kepentingan dan kebaikan 
kita. Yaitu supaya kita yang berdosa beroleh pengampunan dan diperdamaikan dengan 
Allah.

2.  Tuhan Yesus berperang (berjuang) bagi kepentingan dan kebaikan kita

  Kematian Tuhan Yesus di kayu salib juga merupakan peristiwa di mana Iblis dikalahkan. 
Dan kemenangan Tuhan Yesus itu diraih juga untuk kepentingan dan kebaikan kita. 
Sehingga kita dibebaskan dari kuasa Iblis dan dapat mengabdikan hidup kita bagi 
kemuliaan Tuhan.

Kesimpulan

 Tuhan Yesus adalah pahlawan kita yang sejati. Ia telah berkorban dan berjuang bagi 
kepentingan dan kebaikan kita. Kalau nyawa-Nya saja telah diserahkan bagi kita, apakah 
yang tidak diberikan-Nya kepada kita? Karena itu jadikan Yesus sebagai pahlawan di dalam 
hidupmu setiap hari. Ijinkan Dia membela, melindungi, berperang dan memberi 
kemenangan setiap hari kepadamu.

Pertanyaan	dan	Penerapan

1.  Sebutkanlah satu cara praktis bagaimana menjadikan Tuhan Yesus sebagai pahlawan 
dalam kehidupan kita sehari-hari!

2.  Rayakanlah kemenangan Kristus dengan bersama-sama menaikkan ucapan syukur dan 
puji-pujian kepada Nama Tuhan Yesus yang berkuasa!

Pertemuan	

5 Yesus	Kristus	adalah	Pahlawan	Sejati
(1	Ptr.	2:18-25;	Zef.	3:16-20)

Pendahuluan

Jika kita bertanya pada banyak orang tentang apa sajakah 
ciri seorang pahlawan? Maka kita akan mendapat banyak 
jawaban. Tetapi, dari semua jawaban, pasti kita akan selalu 
menemukan dua ciri utama berikut ini dalam diri seorang 
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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



Sabtu, 1 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku menggunakan media sosialku 
untuk menceritakan kasih-Mu kepada banyak 

orang. Amin.

Sore ini Ibu sedang sibuk di dapur. 
Tiba-tiba Sion datang dan bertanya, 
“Bu, kenapa ya Tuhan mengizinkan ada 
virus corona? Kita 'kan jadi susah 
beraktivitas. Ibadah susah, ketemu 
teman pun susah, bagaimana caranya 
menceritakan kasih Tuhan Yesus?”

“Sion, semua yang terjadi sudah 
dipersiapkan Tuhan agar kita bisa 
menghadapinya. Meskipun menghadapi 
pandemi, kita tetap terhubung dengan 
internet, jarak dan waktu tidak jadi 
masalah sekarang. Kamu 'kan suka 
chatting sama teman-temanmu atau 
bermain media sosial seperti Whatsapp, 
Instagram, Twitter, Line, dan lain-lain. 
Itu semua bisa digunakan untuk 
menceritakan kasih Tuhan Yesus, 
membawa teman-temanmu yang 
membutuhkan untuk percaya Tuhan 
Yesus. Justru dengan media sosial, Injil 
bisa semakin luas diberitakan, siapapun 
bisa mendengarkan bahkan orang yang 
tidak kita kenal sekalipun,” jelas Ibu.

“Benar juga ya Bu. 
Aku mau posting ah… ka-
sih Tu-han ti-dak ter-ba-
tas un-tuk ki-ta bah-kan 
Tu-han Ye-sus me-ngor-
ban-kan nya-wa-Nya su-
pa-ya ki-ta hi-dup,” kata 

Sion sambil mengetik di 
media sosialnya.

Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya 
barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan 

melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang 
Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan 

yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi 
kepada Bapa;

Yohanes 14:12
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Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, 
Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu 

berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan 
kuk perhambaan.

Galatia 5:1

Minggu, 2 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang 

telah Engkau berikan kepadaku. Aku mau hidup 
merdeka karena Engkau telah menebusku di 

atas kayu salib. Amin.

Azie adalah seorang anak kulit 
hitam yang dilahirkan dari seorang ibu 
yang bisu dan tuli dan sangat miskin. Dia 
tidak pernah mengetahui siapa ayah 
kandungnya. Ibunya melahirkan dia di 
sebuah kebun yang sepi hanya dengan 
bantuan ibu tua pemilik kebun.

Hidup Azie dan ibunya sangat 
miskin. Dalam usia yang masih muda, 
Azie terpaksa bekerja untuk mencari 
sesuap nasi karena saat itu ibunya sakit. 
Dia bekerja sebagai buruh di 
perkebunan kapas dan dia benci dengan 
keadaannya saat itu. Dia kecewa kepada 
Tuhan karena merasa Tuhan tidak adil. 
Suatu hari Azie bertemu dengan 
seorang pendeta dan pendeta itu 
berkata, “Tahukah kamu bahwa hidup ini 
anugerah? Tuhan memberikan hak untuk 
memilih, apa kamu mau hatimu merdeka 
dan bebas dari penyesalan atau terus 
mengeluh?”

Setelah itu Azie memilih untuk 
merdeka, tidak mau dibelenggu oleh 
rasa penyesalan, Azie memilih untuk 
keluar dari rasa kecewa, singkat cerita 
akhirnya Azie berhasil dalam sekolahnya 
dan dalam pekerjaannya.

Siapakah Azie Taylor Marton? Azie 
adalah Menteri Keuangan Amerika 
Serikat pada zaman Presiden Jimmy 
Carter. Dia adalah satu-satunya warga 
kulit hitam yang menjabat posisi 
tersebut sampai saat ini dan tanda 
tangannya ada di dalam uang dolar 
Amerika Serikat.

Azie Taylor MortonAzie Taylor Morton



dan pergunakanlah waktu yang ada, karena 
hari-hari ini adalah jahat.

Efesus 5:16

Senin, 3 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus  jadikan aku berkat bagi orang 

lain. Amin.

Sudah dua bulan lebih, Missi dan 
Sion belajar di rumah.  Missi dan Sion 
harus bersabar sampai diperbolehkan 
kembali ke sekolah. “Bu, Missi ingin main 
ke taman kompleks,” ujar Missi. “Iya, 
Sion juga, tapi kita masih harus diam di 
rumah,” kata Sion. “Missi suka taman 
kompleks kita karena di sana bukan saja 
banyak bunga dan pohon tapi banyak 
juga kupu-kupu dan burung,” ujar Missi 
lagi.

“Ayo, kita ke halaman. Sion bantu 
Ayah buat rumah burung kecil dan Missi 
bantu Ibu menyiapkan beras kering,” 
ajak Ayah. Setelah rumah burung 
selesai, Ibu dan Missi menabur beras di 
sekitar rumah burung. Kemudian Ayah, 
Ibu, Missi, dan Sion duduk di teras sambil 
makan jagung rebus.

Tak lama kemudian berdatangan 
burung-burung kecil mematuk beras. 
Missi dan Sion sangat senang melihatnya. 
Burung-burung bertambah banyak, 
mereka merasa aman dan senang 
banyak makanan.

“Tidak perlu ke taman kompleks 
'kan? Di rumah juga kita bisa menikmati 
burung-burung itu,” ujar Ayah. “Asik 
sekali Ayah! Kalau kita kreatif, kita pasti 
bisa melakukan sesuatu yang berguna 
dan menyenangkan,” bisik Sion karena 
takut mengagetkan burung-burung 
yang sedang asik makan.

Adik-adik, yuk lakukan sesuatu 
agar kita menjadi berkat bagi diri kita 
sendiri dan makhluk hidup yang lain. 
Jangan mengeluh dengan keadaan, tapi 
kita harus kreatif supaya mengubah 
keadaan menjadi menyenangkan!

RUMAH
BURUNG

RUMAH
BURUNG



Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk 
pada pemerintah, dan orang-orang yang 
berkuasa, taat dan siap untuk melakukan 

setiap pekerjaan yang baik.
Titus 3:1

Selasa, 4 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mensyukuri 

kemerdekaan ini dengan taat kepada 
pemerintah yang telah Engkau tetapkan untuk 

kesejahteraanku. Amin.

Adik-adik tahukah kalian, kalau di 
zaman penjajahan dulu, para pejuang 
benar-benar bertaruh nyawa bagi 
lahirnya sebuah kemerdekaan? Terkadang 
mereka harus rela tinggal bersembunyi di 
gua-gua, di dalam hutan, atau di rumah- 
rumah penduduk. Mereka tidak pernah 
mengeluh, walau sebenarnya rasa letih 
dan lelah selalu hadir di dalam keseharian 
mereka. Para pejuang kemerdekaan 
harus selalu semangat, selalu kuat, dan 
saling membantu dengan sesama pejuang 
lainnya.

Apa yang kita lakukan saat 
kemerdekaan ini sudah kita dapatkan? 
Duduk bermalas-malasan? Hidup 
seenaknya? Atau banyak mengeluh? Wah, 
seharusnyalah kita patut bersyukur atas 
kemerdekaan ini dan selalu bertindak 
dengan cara yang lebih bijaksana dan 
penuh hikmat. Kemerdekaan ini milik kita 
semua, dan kita patut menjaganya jangan 
sampai terpecah belah.

 Saat lockdown diberlakukan, 
banyak sekali orang yang bersungut-
sungut, yang merasa jenuh, lelah, dan 
tidak mau tinggal di rumah, karena 
merasa dikurung. Adik-adik pemerintah 
mau kita semua bersatu melawan virus 
corona ini. Virus ini sama dengan penjajah 
yang akan merengut segala kebebasan 
kita. Untuk itu kita wajib bersatu melawan 
virus ini, dengan cara mematuhi anjuran 
dari pemerintah.

Nah, siapkah kita menjadi pejuang-
pejuang yang akan merebut 

kemerdekaan kita kembali? Dari 
penjajahan di era modern ini? 
Bersama Tuhan kita pasti bisa, 
karena tidak ada yang mustahil 

di dalam Tuhan.

Melanjutkan

Perjuangan

Melanjutkan

Perjuangan



Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, 
maka terlaksanalah segala rencanamu. Hati 
manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi 

TUHANlah yang menentukan arah langkahnya
Amsal 16:3, 9

Rabu, 5 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku serahkan segala cita-cita 
dan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Aku 

mau belajar dengan rajin dan mengenal 
kehendak-Mu karena rencana-Mu yang 

terbaik. Amin.

“Bu, aku pengen jadi youtuber,” 
kata Rendy. “Wah, kenapa Rendy mau 
jadi youtuber? Waktu kecil cita-cita 
Rendy 'kan mau jadi pilot,” tanya Ibu.

“Iya Bu, kayaknya asik kalau jadi 
youtuber, bisa kerja dari rumah, bisa 
jalan-jalan, bisa dapat uang banyak 
juga Bu, hehehe…” tukas Rendy. “Tidak 
salah kalau Rendy punya cita-cita, tapi 
untuk sekarang tugas Rendy adalah 
belajar dengan baik dulu, selesaikan 
tugasmu sebagai pelajar. Nanti saat 
Rendy dewasa, Rendy akan tahu bidang 
apa yang cocok dan sesuai untuk Rendy 
lakukan. Ayah dan Ibu akan selalu 
mendoakan dan mendukung Rendy,” 
nasihat Ibu kepada Rendy.

Nah Adik-adik, siapa di antara 
kalian yang punya keinginan seperti 
Rendy? Sebetulnya cita-cita apapun itu 
baik, selama apa yang kalian cita-
citakan bisa bermanfaat buat orang lain 
dan memuliakan nama Tuhan. Saat kita 
kecil, cita-cita kita seringkali berubah-
ubah, ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin jadi 
seperti banyak tokoh yang kita idolakan. 
Tetapi saat Adik-adik dewasa nanti akan 
bisa melihat segala sesuatu dengan lebih 
luas, diskusikan cita-citamu dengan 
ayah dan ibumu. Apapun cita-cita yang 
kalian pilih nanti harus bisa memberkati 
orang-orang di sekitar kalian dan 
tentunya harus menyenangkan hati 
Tuhan.

YouYouTubersTubersYouTubers



Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak 
kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang 
meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan 
kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan 

bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada 
kekuatan Allah.

1 Korintus 2:4-5

Kamis, 6 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, berikanlah hikmat 
pada kami semua, agar setiap 

tindakan kami dapat berjalan sesuai 
dengan kehendak-Mu. Amin.

Missi sedang menonton berita di TV. 
Dia tampak serius sekali sore itu. Ayah 
menghampiri Missi dan duduk bersama 
menonton siaran berita di televisi.

“Yah, mengapa orang-orang sudah 
banyak yang keluar rumah? Mereka 
tidak pakai masker lagi…” kata Missi 
sambil menunjuk ke arah TV.

“Mereka menyepelekan penyakit ini, 
jadi mereka tidak peduli aturan yang 
diberikan pemerintah. Mereka tidak 
berpikir akan dampak yang akan terjadi 
bila aturan dilanggar. Yang mereka 
pikirkan adalah mereka bebas, bebas 
bisa melakukan apa saja, di mana saja, 
dan dengan siapa saja,” kata Ayah.

“Pasar, mall, bahkan tempat wisata 
sudah mulai penuh orang ya,” kata Missi 
lagi. “Sebagai anak Tuhan, kita harus 
ingat, dalam bertindak, kita harus selalu 
memakai hikmat dari Tuhan sehingga kita 
tidak menjadi batu sandungan buat 

orang lain.” Missi mengangguk tanda 
mengerti.

BebasBebas



Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah 
permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur 

untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk 
semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang 

dan tenteram dalam segala kesalehan dan 
kehormatan. Itulah yang baik dan yang 

berkenan kepada Allah, Juruselamat kita, yang 
menghendaki supaya semua orang diselamatkan 
dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.

1 Timotius 2:1-4

Jumat, 7 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi pahlawan bagi 

bangsaku Indonesia. Berkati bangsa Indonesia 
supaya bangsaku percaya kepada Engkau 

sebagai Tuhan dan juruselamat. Amin.

Dulu bangsa Yahudi pernah dijajah 
oleh bangsa Babel. Mereka ditawan ke 
Babel di bawah penguasaan Raja 
Ahasyweros. Waktu itu, raja 
mempunyai ratu bernama Wasti, tapi 
Ratu Wasti dibuang karena dianggap 
tidak taat pada perintah raja. Setelah 
peristiwa itu, raja menjadi sedih. 
Akhirnya istana mengumpulkan seluruh 
gadis yang berada di dalam benteng 
Susan.

Ester, seorang Yahudi, adalah salah 
satu gadis yang dikumpulkan di istana. 
Berkat ketaatan Ester terhadap 
pengasuhnya, Ester pun diangkat 
menjadi ratu mendampingi Raja 
Ahasyweros.

Terjadi sebuah peristiwa, seorang 
pembesar istana bernama Haman ingin 
membunuh semua orang Yahudi. 
Rencana jahatnya menggusarkan Ester 
dan bangsanya. Ester meminta semua 
orang Yahudi berpuasa 3 hari untuknya 
demi menyelamatkan bangsa Yahudi.

Saat itu, tidak sembarang orang 
bisa datang menghadap raja. Hanya 
orang yang diperkenankan raja yang 
boleh melihat wajah raja. Kalau raja 
tidak berkenan, orang itu bisa dihukum 
mati. Ester terancam mendapatkan 
hukuman mati kalau raja tidak berkenan 
untuk ditemuinya, tapi berkat doa puasa 
semua orang Yahudi dan keberaniannya 
untuk memenuhi panggilan Tuhan, Ester 
pun berhasil menyelamatkan bangsa 
Yahudi.

AkuAkuAku
adalahadalahadalah

PahlawanPahlawanPahlawan

AkuAkuAku
adalahadalahadalah

PahlawanPahlawanPahlawan



Hormatilah ayahmu dan ibumu – ini adalah suatu 
perintah yang penting, seperti yang nyata dari 
janji ini: supaya kamu berbahagia dan panjang 

umurmu di bumi.
Efesus 6:2-3

Sabtu, 8 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menghormati 

orang tuaku. Berkati dan lindungi 
mereka, Tuhan. Amin.

Setiap pagi, ibuku menyiapkan palu, 
linggis, cangkul, dan ember yang akan 
dibawanya ke sungai. Tak lupa, dia pun 
membawa selimut dan bantal yang 
disiapkan untuk tempat tidurku. Aku 
menderita meningitis, sebuah penyakit 
yang menyerang otakku, jadi aku harus 
sering berobat dan beristirahat. 

Sebelum berangkat, tak lupa, Ibu 
pun menyiapkan sebuah gerobak dorong 
untuk mengisi pasir yang digunakan 
sebagai alat membawaku ke sungai 
berikut dengan perkakas pemecah 
batunya. Selama bekerja memecah 
batu, Ibu membuat sebuah pondok kecil 
yang beratapkan terpal dan alasnya dari 
selimut serta bantal yang dibawa dari 
rumah di pinggir sungai.

Kadang Ibu juga was-was akan 
ancaman ular dan biawak, tapi mau 
bagaimana lagi? Kalau aku tak dibawa, 
aku menangis karena lapar. Sejak 
dibawa ke sungai, bebanku terlepas 
karena bisa terus melihat ibuku bekerja. 

Terlihat rona kesedihan mendalam 
dari wajah ibuku. Namun, dia tak bisa 
berbuat banyak selain harus selalu 
berusaha mendapatkan uang untukku 
dan kakakku yang sudah kelas 6 SD. 
Kalau dikatakan terpaksa, ya tidak 
juga. Sebab, jika tak bekerja, aku dan 
kakakku tidak bisa makan. Itulah 
kisahku, namaku Seno. Aku memiliki 
seorang pahlawan, yaitu ibuku. 

Adik-adik, orang tua kita adalah 
pahlawan. Mereka berjuang agar kita 
bisa hidup lebih baik. Ayo, hormati dan 
sayangi mereka!

WanitaWanitaWanita
PemecahPemecahPemecah
BatuBatuBatu

WanitaWanitaWanita
PemecahPemecahPemecah
BatuBatuBatu



Segala ujung bumi akan mengingatnya dan 
berbalik kepada Tuhan; dan segala kaum dari 

bangsa-bangsa akan sujud menyembah di 
hadapan-Nya.

Mazmur 22:28

Minggu, 9 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku berdoa untuk bangsa 

Indonesia supaya hidup saling bahu membahu, 
beriringan, dan taat akan Engkau. Amin.

Vero sibuk membuat aktivitas 
Sekolah Minggu yang baru saja dia 
dapatkan secara online. “Apalagi ya? 
Hmmm… kertas lipat, gunting, lem,” kata 
Vero sambil mengingat-ingat tutorial 
yang sudah ia dapatkan. “Oh iya! Pensil 
dan penggarisnya belum,” kata Vero 
sambil berlari ke kamarnya.

“Hari ini buat apa, Vero?” tanya 
Ibu. “Aku akan membuat anyaman bu, 
dari kertas lipat ini, aku akan 
menganyamnya jadi gambar pulau-pulau 
besar di Indonesia, Bu,” kata Vero.

Dengan telaten, Vero memulai 
aktivitas Sekolah Minggunya ditemani 
Ibu. Sesekali dia mengulang menonton 
tutorial online yang sudah disampaikan 
Kakak Sekolah Minggunya. Tidak berapa 
lama kemudian, hasil karya Vero pun 
selesai. Dengan bangga Vero 
menunjukkan hasil karyanya kepada Ibu.

“Lihat Bu! Kepulauan Indonesia jadi 
sangat indah setelah dihias dengan 
anyaman ini,” kata Vero bangga. “Wah 
bagus sekali! Vero tahu tidak? Seperti 
anyaman yang saling menopang, bila 
rakyat Indonesia saling bahu membahu, 
beriringan, Indonesia akan menjadi 
negara yang kokoh, maju, dan damai. 
Terlebih bila dilakukan dalam kebenaran 
dan kejujuran akan Tuhan. Karena bila 
salah satu anyaman ini lepas, maka 
anyaman lainnya akan kendor dan 
menjadi tidak kokoh,” kata Ibu sambil 
memperhatikan hasil karya Vero. “Aku 
akan berdoa kepada Tuhan, biar rakyat 
Indonesia bisa saling bahu membahu dan 
saling mengasihi ya Bu,” kata Vero.

Tutorial
Online
Tutorial
Online



Dalam takut akan Tuhan dan ketenteraman 
yang besar, bahkan ada perlindungan bagi 

anak-anak-Nya.
Amsal 14:26

Senin, 10 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk Ayah dan Ibu 
yang selalu bekerja keras untuk keluargaku. 

Kiranya Tuhan memberikan mereka berkat dan 
perlindungan-Mu. Amin.

Ketika tahun ajaran baru di sekolah 
berakhir sebentar lagi, Dian bingung 
apakah dia bisa melanjutkan sekolahnya 
atau tidak. Dian tahu kondisi orang 
tuanya. Ayah Dian bekerja sebagai 
pengemudi ojek, sedangkan ibu Dian 
bekerja sebagai tukang cuci di sebuah 
warung makan. Uang yang mereka 
dapatkan tidak cukup besar.

Malam itu ketika Ayah, Ibu, dan 
Dian berkumpul, Dian berkata, “Ayah, 
kira-kira apakah Dian bisa melanjutkan 
sekolah tidak?”

“Dian, apapun yang terjadi, Dian 
tetap harus sekolah,” jawab Ayah. “Tapi 
Yah, kita kan tidak punya cukup uang 
untuk membayarnya,” sahut Dian. 
“Tenang saja, yang penting Dian tetap 
berdoa, minta Tuhan yang cukupkan 
semuanya ya,” kata Ayah.

Dua minggu kemudian saat 
pendaftaran sekolah baru dimulai, Ayah 
tiba-tiba mengajak Dian untuk ke 
sekolah. Dian bingung, karena Dian 
berpikir ayahnya tidak punya uang, tapi 
saat itu Ayah menjelaskan kalau selama 
beberapa bulan Ayah sudah bekerja 
lebih keras dari pagi sampai malam hari. 
Dian pun gembira karena bisa 
melanjutkan sekolah lagi. Bagi Dian, 
ayahnya adalah pahlawan bagi dia dan 
keluarganya.

Ayahku,
Pahlawanku
Ayahku,
Pahlawanku



Sebab kamu telah dibeli dan 
harganya telah lunas dibayar: 
Karena itu muliakanlah Allah 

dengan tubuhmu!
1 Korintus 6:20

Selasa, 11 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau merawat 
tubuhku karena tubuhku adalah 
bait Allah yang diciptakan untuk 

kemuliaan-Mu. Amin.

“Segarnya berkubang! Apalagi cuaca panas,” 
gumam si Kerbau. Kerbau sangat suka berkubang 
di lumpur. Saat itu, Bangau terbang mendekat, 
“Hai, Kerbau! Kamu tidak datang ke acara ulang 
tahunnya Kambing?”

“Aku malas. Pasti tidak ada yang mau 
berteman denganku,” keluh Kerbau, “Kemarin 
saja, semua teman menjauhiku.” Bangau merasa 
kasihan, “Maaf, apakah kemarin kamu juga 
berkubang seperti ini?”

“Benar! Karena terburu-buru, aku tidak 
sempat mandi,” jawab Kerbau jujur. “Aku tahu 
masalahmu!” seru Bangau. “Aku akan 
membantumu! Aku yakin, teman-teman tidak akan 
menjauhimu lagi!” Kerbau berseru, “Bagaimana 
caranya?”

Bangau membisikkan sesuatu ke telinga 
kerbau. Beberapa saat kemudian, si Kerbau 
selesai mandi. Ia terlihat bersih. Bangau melihat 
penampilan Kerbau tersenyum senang.   Keduanya 
menuju rumah si Kambing.

Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak 
yang hadir. Begitu melihat Kerbau dan Bangau 
datang, mereka sontak terdiam. Mereka 
memperhatikan penampilan kerbau. Akhirnya, 
mereka berseru, “Selamat datang, Kerbau dan 
Bangau!”

Kerbau tak menyangka akan mendapat 
sambutan yang baik dari teman-temannya itu. 
Kerbau kini menyadari, teman-temannya 
bukannya tidak mau berteman dengannya, tapi 
mereka menjauhi dirinya karena badannya yang 
selalu kotor dan bau.

Adik-adik, tubuh kita ini diciptakan untuk 
kemuliaan Tuhan. Jadi jangan lupa untuk merawat 
tubuh kita. Ayo jaga kebersihan diri dengan mandi 
setiap hari! Mandi membuat tubuhmu segar dan 

tidak mudah sakit. 

Mandi,Mandi,Mandi,
Yuk!Yuk!Yuk!
Mandi,Mandi,Mandi,
Yuk!Yuk!Yuk!



Seperti anjing kembali ke muntahnya, 
demikianlah orang bebal yang mengulangi 

kebodohannya.
Amsal 26:11

Rabu, 12 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya Engkau 
menyertaiku. Aku mau belajar dari 

kesalahanku dan tidak mau 
menyerah. Amin.

Bayu dan teman-teman pulang 
dengan kecewa. Mereka tak mengira  
kalah dalam pertandingan sepak bola. 
Pak Ono sebagai pelatih segera memberi 
semangat.

“Dalam setiap pertandingan, kalah 
menang adalah hal biasa,” hibur Pak 
Ono, “Ayo! Kalian harus semangat untuk 
berlatih terus.“

“Kenapa kami bisa kalah, Pak? 
Padahal kemampuan kami rasanya tidak 
kalah dengan lawan?” kata Bayu. Pak 
Ono lalu berkata, “Mari kita belajar dari 
kekalahan ini. Bapak menilai, penyebab 
utama kekalahan kalian karena sebagai 
tim kalian terlalu  mengandalkan satu 
orang. Kalau sebuah tim pemainnya tidak 
mau bersatu, akan mudah dikalahkan. 
Sepandai apa pun seorang pemain bola, 
kalau dia main sendirian, pasti tidak bisa 
apa-apa. Namun, kalau kalian bersatu 
dan saling mendukung, terbuka peluang 
untuk menang. Tidak boleh ada yang 
merasa lebih penting dari yang lain. 
Bapak yakin, nanti kalian bisa menang.” 

“Maafkan kami, Pak. Kami 
membuat Bapak kecewa,” ungkap Bayu 
mewakili teman-temannya. “Tidak apa-

apa. Justru kekalahan ini ada 
hikmahnya. Sebab, dengan kalian 
kalah, maka kalian kini sadar 
tentang pentingnya persatuan 
dalam tim,” kata Pak Ono.

Adik-adik, kalau kalian 
mengalami kekalahan atau 
masalah, ayo cari penyebabnya dan 
perbaiki. Belajarlah dari kesalahan 
dan jangan menyerah. Jangan 
takut dengan kegagalan!

BelajarBelajarBelajar
daridaridari

KekalahanKekalahanKekalahan

BelajarBelajarBelajar
daridaridari

KekalahanKekalahanKekalahan



Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk 
dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, 
karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, 
pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang 

mati, ke mana engkau akan pergi.
Pengkhotbah 9:10

Kamis, 13 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemerdekaan 
yang Engkau berikan sehingga aku bisa belajar, 
memiliki kreativitas, dan mengembangkan diriku. 
Bantu aku agar melakukan yang terbaik dalam 

setiap tugasku. Amin.

TTOT :

“Bu, kata Pak Guru, Doni harus 
membuat ecobrick,” cerita Doni sambal 
menghampiri Ibu. “Ecobrick itu seperti 
apa?” tanya Ibu.

“Itu loh Bu, kita harus memasukkan 
sampah-sampah plastik, kertas, atau 
kain yang telah dipotong kecil-kecil ke 
dalam sebuah botol bekas. Lalu sampah-
sampah itu dipadatkan sampai kuat dan 
botol menjadi kuat Bu. Nantinya botol 
berisi sampah itu bisa digunakan untuk 
membangun banyak hal,” Doni 
menerangkan panjang lebar.

“Wah bagus itu. Selain kita 
mengurangi pencemaran lingkungan, kita 
juga bisa memanfaatkan ecobrick yang 
sudah jadi menjadi bahan untuk 
menghias lingkungan,” kata Ibu. 
“Kelompok Doni akan membuat pot bunga 
untuk taman yang berbentuk angsa, 
pasti bagus deh,” kata Doni bangga.

“Kata Pak Guru juga, kita bisa 
membuat hal-hal yang tidak baik menjadi 
lebih bermanfaat, intinya adalah 
kerjasama, ketekunan, dan kesabaran 
untuk membuat ecobrick. Nanti saat 17 
Agustus tiba, sekolah Doni akan 
merayakan hari kemerdekaan dan akan 
ada pameran dari hasil karya kami 
semua Bu,” kata Doni lagi. “Bagus 
sekali. Ibu bangga, nanti saat pameran, 
Ibu akan lihat hasil karya Doni dan 
teman-teman untuk merayakan hari 
kemerdekaan kita,” kata Ibu.

EcobrickEcobrick



Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah 
musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang 

menganiaya kamu.
Matius 5:44

Jumat, 14 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk mengasihi 

sesamaku, yaitu semua orang termasuk orang 
yang pernah berbuat jahat. Aku percaya, 

dengan penyertaan Roh Kudus, aku bisa. Amin.

Suatu hari Tuhan Yesus 
menceritakan sebuah perumpamaan 
kepada murid-murid-Nya. Ada 3 orang 
yang melihat seorang dari bangsa Yahudi 
terluka parah di jalan yang tentunya 
sangat membutuhkan pertolongan. 
Ketiga orang itu adalah seorang imam, 
orang Lewi, dan orang Samaria. Tapi 
dari ketiganya hanya orang Samaria 
yang mau berhenti dan menolong orang 
yang terluka parah itu. Padahal orang 
Samaria adalah orang yang direndahkan 
dan dijauhi oleh orang Yahudi. Orang 
Samaria ini tergerak hatinya oleh belas 
kasihan dan segera memberikan 
pertolongan, ia berani mengambil resiko 
demi menolong orang lain.

Ketika melihat orang lain yang 
sedang membutuhkan pertolongan, 
apakah Adik-adik mau menolong? 
Apakah Adik-adik mau menolong dan 
mendoakan orang lain yang bahkan 
pernah berbuat jahat kepada Adik-
adik? Perhatian dan pertolongan yang 
Adik-adik berikan kepada teman yang 
membutuhkan meskipun terlihat kecil 
akan sangat besar dampaknya. 
Mengasihi bukan hanya dengan kata-
kata saja, tetapi juga harus diwujudkan 
dalam sebuah tindakan. Apalagi jika kita 
mengasihi orang yang berbuat jahat, 
kita sudah menjadi berkat bagi mereka 
dan membantu mereka untuk bertobat.

OrangOrangOrang
SamariaSamariaSamaria
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Dan lagi: “Pujilah Tuhan, hai kamu semua 
bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku 

bangsa memuji Dia.”
Roma 15:11

Sabtu, 15 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk negaraku 
Indonesia. Aku berdoa memberkatinya agar 

Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Amin.

Adik-adik, di sekolah, kalian belajar 
bahasa daerah 'kan? Nah, karena 
Indonesia terdiri dari banyak suku 
bangsa, makanya bahasa daerahnya 
juga sangat banyak. Kalian akan belajar 
sesuai daerah di mana kalian tinggal. 
Jika kalian ada di Kalimantan, kalian 
akan belajar bahasa Dayak atau 
bahasa Banjar. Di Jawa ada bahasa 
Jawa. Di Jawa Barat ada bahasa 
Sunda, dan masih banyak lagi.

“Selamat hanjeu!” itu bahasa 
Dayak, yang artinya “Selamat Pagi”. 
“Siapa namamu?” dalam bahasa Banjar 
adalah “Siapa ngaran ikam?”, dalam 
bahasa Jawa,”Sopo jeneng?”.

Bahasa daerah adalah kekayaan 
bangsa yang harus kita jaga dan 
lestarikan. Bangsa kita memiliki banyak 
pulau dan daerah dengan bahasa daerah 
yang berbeda-beda. Bahasa daerah 
melambangkan budaya bangsa kita yang 
unik. Sementara bahasa pemersatunya 
adalah bahasa Indonesia. Jadi kita tidak 
boleh merendahkan atau menghina 
orang yang berbeda bahasa dengan 
kita. Kita harus saling bersatu untuk 
kemajuan dan kejayaan bangsa ini.

Adik-adik, betapa bangganya kita 
menjadi bangsa Indonesia yang memiliki 
kekayaan bahasa yang beragam. Kita 
harus menjaga Indonesia dengan rajin 
belajar dan menghargai perbedaan ya.
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Enjang
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Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak; 
jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah 

ahli-ahli waris, oleh Allah.
Galatia 4:7

Minggu, 16 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemerdekaan 

yang telah Engkau berikan. Ajar aku untuk 
menggunakan kemerdekaan ini dengan hidup 

sesuai dengan firman-Mu. Amin.

Adik-adik, zaman dulu, bangsa 
Indonesia pernah dijajah oleh bangsa 
lain dan mengalami masa-masa yang 
suram. Banyak orang menjadi 
budak/hamba dari para penjajah. 
Budak atau hamba adalah seseorang 
yang bekerja seumur hidup dan menjadi 
milik tuannya tanpa memiliki hak untuk 
dibayar atas pekerjaan yang mereka 
lakukan. Mereka pun sering diberi 
hukuman jika tuannya tidak puas dengan 
pekerjaan hamba itu. Bangsa Indonesia 
pun berjuang sampai akhirnya merdeka 
dari para penjajah dan tidak lagi 
diperbudak bangsa lain.

Kita pun dahulu adalah budak dosa. 
Kita terikat untuk melakukan dosa dan 
upah dari dosa adalah kematian abadi 
yaitu maut. Syukur kepada Tuhan Yesus 
karena menyelamatkan hidup kita, 
memilih, dan menetapkan kita menjadi 
anak-Nya. Kini, kita bukanlah budak dari 
dosa, kita adalah orang merdeka yang 
menyembah Tuhan Yesus karena Dia 
terlebih dahulu mengasihi kita.

Kita harus menghormati dan takut 
akan Tuhan ya. Takut akan Tuhan bukan 
berarti hidup dalam ketakutan, tapi 
hidup taat pada perintah Tuhan. Kita 
harus menunjukkan bahwa kita benar-
benar anak Tuhan, yaitu dengan 
mencerminkan karakter Bapa kita di 
sorga, sesuai dengan yang tertulis di 
Alkitab. Sebagai anak Tuhan, kita 
menjadi ahli waris Bapa yaitu menerima 
janji-janji yang telah difirmankan-Nya.

Buuukkkaaannn
Haaammmbbbaaa
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Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan 
seperti mereka yang menyalahgunakan 
kemerdekaan itu untuk menyelubungi 

kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah 
sebagai hamba Allah.

1 Petrus 2:16

Senin, 17 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemerdekaan 
yang bisa aku nikmati sekarang. Aku mau hidup 

rajin dan tidak mau menyiakan kesempatan 
yang sudah diberikan untukku. Amin.

Bangsa Indonesia dahulu pernah 
dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Selama 
zaman penjajahan, tidak ada yang 
membahagiakan. Hidup semua orang 
penuh dengan ketakutan. Kapanpun 
penjajah bisa masuk ke dalam rumah 
dan menawan siapapun. Banyak orang 
yang tidak bisa lagi bertemu dengan 
anggota keluarganya.

Semua orang berjuang untuk hidup 
merdeka. Tidak peduli laki-laki atau 
perempuan, semuanya siap memegang 
senjata. Sebagian orang membuat gua-
gua di hutan untuk bersembunyi dari 
penjajah.

Hidup di bawah penjajahan memang 
sangat tidak aman dan nyaman. 
Kehilangan orang yang dicintai, sulit 
mencari makanan, semua yang dimiliki 
dirampas oleh penjajah, bekerja tanpa 
diberi upah bahkan sampai meninggal 
karena kerja paksa.

75 tahun sudah Indonesia 
merdeka. Hari ini kita bisa hidup aman 
dan nyaman karena merdeka. Kita bisa 
melakukan apapun yang kita inginkan. 
Tetapi, jangan gunakan keadaan 
merdeka ini untuk bermalas-malasan. 
Ingatlah apa yang sudah dilakukan para 
pejuang kita dahulu, yang merelakan 
pikiran, tenaga, perasaan, bahkan 
nyawa untuk keadaan yang kita nikmati 
sekarang.

PerjuanganPerjuanganPerjuanganPerjuanganPerjuanganPerjuangan



Orang yang bersemangat dapat 
menanggung penderitaannya, tetapi 

siapa akan memulihkan semangat 
yang patah?
Amsal 18:14

Selasa, 18 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau terus 

bersemangat dan tidak mau menyerah. 
Aku tahu Tuhan menyertaiku dan 

mengajarku untuk menjadi anak yang 
kuat. Amin.

Benny sibuk mempersiapkan 
sepedanya. Hari ini dia akan ikut 
olahraga naik sepeda dalam rangka HUT 
RI di lingkungan rumahnya bersama 
Ayah dan Kakak. “Helm sudah, sarung 
tangan, kaos kaki, sepatu, dan 
masker,” kata Benny bersiap-siap.

Setelah berpamitan pada Ibu, 
mereka pun berangkat. Benny sangat 
gembira sekali. Ini untuk pertama kalinya 
Benny ikut Ayah dan Kakak olahraga 
bersepeda. Mereka sampai di lapangan 
dekat rumah. Sudah ada Kevin dan 
ayahnya yang akan bergabung bersama 
mereka.

“Ayo kita gowes dulu!” teriak Benny 
penuh semangat. Benny mendahului 
Ayah, Kakak, dan Kevin. Tiba-tiba 
Benny berhenti. Dia tampak kelelahan. 

“Ayo Ben… kenapa berhenti?” kata 
ayah sambil menghentikan sepedanya. 
“Aku ga kuat lagi Yah. Aku nyerah ah... 
ga mau ikut gowes sepeda lagi,” kata 
Benny terengah-engah.

Ayah dan yang lainnya tersenyum. 
“Ayo dong, kamu harus semangat. 
Jangan menyerah. Kalau kamu lelah kita 
bisa beristirahat dulu. Kita lanjutkan lagi 
sampai tiba di tempat tujuan,” kata 
Ayah memberi semangat. “Kita 
bersepedanya barengan ya Ben, kamu 
jangan memisahkan diri lagi,” kata Kevin.

Gowes DuluGowes Dulu



kelemahlembutan, penguasaan 
diri. Tidak ada hukum yang 

menentang hal-hal itu.
Galatia 5:23

Rabu, 19 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau belajar 

menjaga kesehatanku dengan rajin 
cuci tangan. Aku percaya Engkau 

selalu melindungiku. Amin.

Sepulang dari pasar, Marni mencium 
bau harum dari arah dapur. Di meja 
makan ada tempe goreng.

“Hmmm… baunya sedap,” ujarnya 
sambil menjulurkan tangan mengambil 
tempe goreng. “Eitsss…” tiba-tiba 
tangan Marni dipegang ibu. “Cuci tangan 
dahulu, Sayang,” Ibu mengingatkan.

“Tangan Marni bersih, kok Bu, 
lihat!” ujar Marni. “Tidak ada noda itu 
belum tentu bersih. Apalagi 'kan Marni 
habis dari pasar. Jadi, tangan Marni 
sudah tertempel kuman. Nah, biar 
kumannya tak menimbulkan penyakit, 
yuk, cuci tangan dulu!” ujar Ibu.

“Kenapa sih, kita harus selalu cuci 
tangan? Apa gara-gara ada virus 
corona?” tanya Marni. “Lho, sebelum 
virus itu datang, Ibu sudah sering 
mengingatkan untuk selalu cuci tangan,” 
tanggap Ibu.

 “Ibu sering mengingatkan untuk 
mencuci tangan setiap habis pulang 
sekolah, setelah bermain, sebelum dan 
sesudah makan, pokoknya setelah 
beraktivitas. Cuci tangan itu penting, 
Sayang. Tak hanya karena ada wabah 
virus corona. Cuci tangan membuat kita 
terhindar dari kuman penyebab 
penyakit,” jelas Ibu. “Wah, sangat 
bermanfaat cuci tangan ya, Bu?” kata 
Marni.

Adik-adik, ayo menguasai diri, 
jangan langsung ingin makan, cuci 
tangan dulu ya. Kini sudah paham ya, 
mencuci tangan itu sangat penting untuk 
kesehatan diri. 

Cuci Cuci Cuci 
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Pertama-tama aku menasihatkan: 
Naikkanlah permohonan, doa syafaat 

dan ucapan syukur untuk semua orang,
1 Timotius 2:1

Kamis, 20 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, berkati orang-orang yang 

menjadi pahlawan, yang berkorban 
untuk orang lain, terutama di saat 

pandemi ini. Amin.

Ibuku seorang dokter. Selama 
menangani pasien Covid-19, Ibu tinggal 
terpisah dariku dan Ayah. Ibu tinggal di 
rumah khusus, tak jauh dari rumah 
sakit darurat penanganan Covid-19. 
Ayah selalu mengingatkanku, “Ibu 
sedang berjuang. Kamu harus 
mendoakan dan memberi semangat!”

Ibu sudah lelah bekerja menangani 
banyak pasien. Aku tidak mau menangis 
sewaktu video call. Apalagi nanti malam, 
video call dengan ibu sangat spesial 
karena ibuku ulang tahun. Aku membuat 
makanan favorit Ibu, puding coklat. Aku 
kirim ke tempat Ibu bekerja dengan ojek 
online. Malam harinya, selesai bertugas, 
Ibu, Ayah, dan aku terhubung lewat  
video call.

Di video call, mata Ibu berkaca-
kaca. Di tangannya, ada puding 
buatanku. Di atas puding, ada beberapa 
lilin yang telah menyala. Aku dan Ayah 

menyanyikan lagu selamat ulang 
tahun. “Ibu sayang kamu dan 
Ayah! Tetap sabar di rumah saja 
ya. Sebentar lagi, kita akan 
ketemu!” kata Ibu.

  Ketika  video call 
selesai, aku memeluk 
Ayah dan menangis. Aku 
bangga dengan ibuku, 
pahlawan bagi banyak 
orang. 

IbukuIbuku



Karena iman, maka Nuh -- dengan petunjuk 
Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan -- 

dengan taat mempersiapkan bahtera untuk 
menyelamatkan keluarganya; dan karena iman 

itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk 
menerima kebenaran, sesuai dengan imannya.

Ibrani 11:7

Jumat, 21 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi pahlawan iman 

yang hidup untuk melakukan rencana-Mu dalam 
hidupku. Ajar aku supaya aku punya iman yang 

benar akan Engkau. Amin.

Adik-adik tahu tidak pahlawan itu 
apa? Pahlawan adalah orang yang 
berani berkorban untuk membela 
kebenaran dan menolong orang lain. 
Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali 
pahlawan, contohnya Jendral Sudirman, 
Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, 
dan masih banyak lagi. Sebagian besar 
dari pahlawan tersebut berjuang 
dengan fisik mereka untuk merebut 
kemerdekaan.

Di dalam Alkitab pun ada tokoh 
pahlawan, contohnya Daud. Tetapi kali ini 
kita mau belajar tentang pahlawan iman. 
Pahlawan iman adalah pahlawan yang 
bahkan sampai harus mempertaruhkan 
dan mengorbankan nyawanya demi 
mengikuti kehendak Tuhan. Dengan iman 
besar yang mereka punya, Tuhan pun 
senantiasa menyertai mereka untuk 
menyelesaikan rencana-Nya sampai 
garis akhir.

Nuh adalah salah satu tokoh 
pahlawan iman dalam Alkitab. Nuh adalah 
seorang yang hidup takut akan Tuhan. 
Saat Allah mau menghukum manusia, 
Allah memerintahkan Nuh untuk 
membuat sebuah bahtera. Banyak 
orang yang mengejek Nuh karena Nuh 
membuat bahtera, tetapi Nuh tetap 
taat, Nuh berani melangkah untuk 
mengikuti kehendak Tuhan. Akhirnya 
Nuh dan keluarganya selamat karena 
iman Nuh kepada Tuhan Yesus.

Adik-adik, kita pun bisa menjadi 
pahlawan iman, yaitu dengan cara miliki 
iman yang benar kepada Tuhan Yesus, 
hidup taat, dan takut akan Tuhan ya.

PahlawanPahlawanPahlawan
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Demikianlah kita mempunyai karunia yang 
berlain-lainan menurut kasih karunia yang 

dianugerahkan kepada kita: Jika karunia itu 
adalah untuk bernubuat baiklah kita 

melakukannya sesuai dengan iman kita.
Roma 12:6

Sabtu, 22 Agustus 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk bakat yang 

Kau berikan. Aku mau memuliakan-Mu dengan 
bakatku. Amin.

“Ada apa, Fritz? Kamu cemberut 
gitu?” tanya Ayah melihat muka Fritz. 
“Aku kesal Yah, sama teman-teman di 
sekolah yang selalu membanding-
bandingkan aku dengan Joel. Waktu Joel 
diumumkan jadi juara 1 lomba menulis. 
Teman-teman menganggap aku juga 
harus jadi juara seperti Joel,” jelas 
Fritz

“Kalian bersaudara, tetapi prestasi 
kalian tak akan selalu bisa sama,” 
ungkap Ayah, “Di dunia ini setiap orang 
berbeda dan unik. Kadang meskipun 
bersaudara, bakat bisa berbeda. Jika 
Joel berbakat menulis, pasti Fritz juga 
punya bakat di bidang yang lain.”

“Iya Ayah, aku suka menggambar!” 
seru Fritz. “Nah jadi bakat Fritz 
menggambar dan Joel menulis,” kata 
Ayah.

“Ayah punya ide. Bagaimana kalau 
kedua bakat kalian disatukan?” ujar 
Ayah. “Bagaimana caranya, Yah?” 
tanya Joel. “Kalian buat komik. Joel 
kamu buat cerita. Fritz yang buat 
gambarnya,” ujar Ayah. “Ide yang 
bagus, Yah! Nanti kirim ke majalah 
anak-anak. Siapa tahu dimuat. Ayo, kita 
mulai buat komiknya,” kata Joel 
semangat.

Adik-adik, setiap kita diciptakan 
berbeda dan unik. Kita diberi kelebihan 
oleh Tuhan Yesus untuk kemuliaan 
Tuhan, bukan untuk bersaing. Ayo, 
tunjukkan kepandaianmu dan muliakan 
Tuhan.

BakatkuBakatku



Dengarkanlah didikan, maka kamu 
menjadi bijak; janganlah 

mengabaikannya.
Amsal 8:33

Minggu, 23 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku agar aku mau 

taat kepada orang tua dan para 
pendidikku. Berkati mereka ya, 

Tuhan. Amin.

Setelah Raja Salomo turun dari 
tahtanya, bangsa Israel dipimpin oleh 
Raja Rehabeam, anak Salomo. Orang-
orang Israel datang kepadanya dan 
memohon agar pekerjaan mereka 
diringankan. Raja Rehabeam pun 
berkata, “Pergilah sampai lusa, lalu 
kembalilah kepadaku.”

Raja Rehabeam pun bertanya 
kepada para penasihat ayahnya. 
Mereka berkata, “Ikutilah kemauan 
rakyat, dengan begitu mereka akan 
senang dan melayanimu.” Tetapi Raja 
Rehabeam bertanya pula kepada 
teman-teman seusianya. Mereka malah 
berkata, “Tanggungan yang kamu 
berikan harus lebih berat daripada 
ayahmu.”

Raja Rehabeam menolak 
mendengarkan nasihat orang-orang 
yang berpengalaman, sebaliknya dia 
mengikuti anjuran teman-temannya. 
Alhasil, bangsa Israel marah kepadanya 
dan meninggalkan dia. Akhirnya 
kerajaan Israel terpecah menjadi 2 
yaitu Utara dan Selatan. Di Utara ada 
kerajaan Israel dengan ibukota 
Samaria, sedangkan di Selatan ada 
kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja 
Rehabeam dan keturunannya dengan 
ibukota Yerusalem.

Adik-adik, ketidaktaatan ternyata 
berakibat sangat fatal, ya. Begitu pun 
dengan kita, ayo taati orang tuamu. 
Belajar rendah hati dan mau dididik, 
karena orang tua dan guru-gurumu 
mempunyai pengalaman dan tahu apa 
yang harus kamu hadapi. Mereka dipakai 
Tuhan untuk mendidikmu menjadi anak 
yang hidup dalam kebenaran dan 
berhasil.

“Ikutilah kemauan rakyat, 
dengan begitu mereka 

akan senang dan melayanimu.”

SemaukuSemauku



Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan 
memperoleh kehidupan, kebenaran dan 

kehormatan.
Amsal 21:21

Senin, 24 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku 

untuk menjadi anak 
yang taat kepada-Mu, 
orang tua, dan semua 
pendidikku, agar aku 
bertumbuh menjadi 
berkat bagi banyak 

orang. Amin.

Bonsai adalah tanaman yang 
sebenarnya berukuran besar, tapi 
dibuat menjadi kecil. Banyak orang 
gemar memelihara bonsai. Meski tinggi 
bonsai hanya beberapa sentimeter, 
pohon ini indah untuk dipajang. 
Berkebalikan dengan itu, di California 
ditemukan pohon hutan raksasa 
bernama Sequoia. Tinggi pohon ini bisa 
mencapai 90 meter dan lingkar 
batangnya bisa mencapai 26 meter.

Saat masih berupa biji, Bonsai dan 
Sequoia berukuran sama serta memiliki 
berat yang sama, yakni kurang dari satu 
miligram. Namun dalam masa 
pertumbuhan, keduanya mengalami 
perbedaan yang signifikan. Orang 
sengaja menghambat pertumbuhan biji 
bonsai, dengan harapan kelak mereka 
mendapatkan sebuah pohon mini yang 
indah. Sebaliknya, biji Sequoia dibiarkan 
mendapat gizi dari mineral, tumbuh di 
dekat sumber air, dan mendapat sinar 
matahari yang sangat cukup. Dengan 
begitu, ia menjadi pohon raksasa yang 
dijadikan tempat berteduh banyak 
hewan dan dimanfaatkan kayunya untuk 
membangun banyak hal.

Adik-adik, yuk belajar dari kisah 
Timotius, salah satu murid kesayangan 
Paulus yang telah diajar mengenal 
firman Tuhan sejak kecil dari ibu dan 
neneknya. Seperti pohon yang 
mendapatkan nutrisi, air, dan sinar 
matahari yang kaya, Timotius tumbuh 
menjadi pribadi yang baik dan menjadi 
berkat buat orang-orang yang ia layani. 
Jadi belajarlah taat kepada Tuhan, 
orang tua, guru di sekolah, guru Sekolah 
Minggu, dan taat kepada peraturan 
pemerintah. Semua itu akan membentuk 
kita menjadi pribadi yang luar biasa 
seperti Timotius.
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Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika 
tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa 

yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat.
Matius 5:37

Selasa, 25 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, bantu aku untuk menepati janji 

yang telah aku ucapkan. Aku mau belajar 
untuk tidak menunda pekerjaanku dan berlaku 

sesuai yang aku ucapkan. Amin.

“Andi, jangan lupa nanti pulang 
sekolah bereskan buku-bukumu ya, 
jangan berserakan di kamar seperti itu. 
Bereskan lemari bajumu supaya rapih 
dan mudah mengambil pakaian,” kata Ibu 
saat pagi hari sebelum Andi berangkat 
sekolah.

“Oke Bu, siap! Nanti pulang sekolah 
Andi kerjakan semua yang Ibu katakan 
tadi,” sahut Andi. “Bagus! Ayo siap-siap 
berangkat sekolah. Ayah sudah 
menunggu di depan untuk mengantarmu 
ke sekolah,” kata Ibu.

Sore hari saat pulang kerja, Ibu 
melihat Andi sedang asyik rebahan di 
kasur sambil membaca buku komik 
favoritnya. “Andi, sudah dikerjakan 
semua yang Ibu katakan tadi pagi?” 
tanya Ibu.

“Eh iya belum. Maaf Bu, Andi 
keasyikan baca buku komik ini jadi lupa 
mengerjakan tugas dari Ibu,” kata Andi. 
“Andi, kamu harus belajar bertanggung 
jawab atas janji yang kamu ucapkan. 
Tadi pagi Andi sudah berjanji pada Ibu 
tapi ternyata belum dikerjakan sama 
sekali,” tegur Ibu. “Iya Bu, maaf, 
sekarang Andi kerjakan ya Bu,” kata 
Andi.

Nah Adik-adik juga harus belajar 
untuk menepati janji ya. Saat janji 
diucapkan maka berusahalah untuk 
melakukannya dengan segera.

Janji
Andi

Janji
Andi



Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-
Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.

1 Petrus 5:7

Rabu, 26 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menyerahkan 
seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu dan 

mengandalkan-Mu. Amin.

“Sion, kamu sedang apa?” tanya 
Ayah saat melihat Sion membawa banyak 
kertas dan kaleng bekas ke ruang 
keluarga. “Ada tugas dari sekolah untuk 
membuat kreasi dari barang bekas, Yah. 
Hasil terbaik akan dapat hadiah 
beasiswa sekolah, Sion mau mencobanya 
Yah,” kata Sion. “Memang Sion sudah 
tahu mau bikin kreasi apa?” tanya Ayah.

“Sudah Yah, Kak Missi sudah 
membantu Sion mencari ide lewat 
internet. Sion juga sudah berdoa minta 
tuntunan Tuhan. Sekarang Sion mau 
berusaha membuatnya,” ujar Sion. 
“Wah, Ayah bangga Sion semangat 
sekali,” kata Ayah.

“Waktu Sekolah Minggu diajarkan 
untuk selalu mengandalkan Tuhan. Sion 
yakin kalau mengerjakannya bersama 
Tuhan pasti Sion bisa mendapat hasil 
yang baik. Sion percaya Tuhan 
menyertai. Kalau gagal Sion akan coba 
terus sampai Sion berhasil. Tuhan pasti 
punya rencana yang terbaik,” tekad 
Sion.

Adik-adik yang baik, siapa di antara 
kalian yang tidak putus asa kalau diberi 
tugas yang sulit di sekolah? Bagus 
sekali, jadilah anak yang selalu 
mengandalkan Tuhan. Saat kalian 
merasa tidak sanggup percayalah 
bersama Tuhan pasti bisa.

KamuKamu
PastiPasti
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Baiklah tiap-tiap orang menguji 
pekerjaannya sendiri; maka ia boleh 

bermegah melihat keadaannya sendiri dan 
bukan melihat keadaan orang lain.

Galatia 6:4

Kamis, 27 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau bertanggung jawab 
atas tugas-tugasku sendiri dan membantu 

orang lain. Amin.

“Bu, sampah di depan rumah 
berserakan,” ujar Sion. “Iya, Sion. Ibu 
dan Ayah sedang membicarakannya,” 
kata Missi.

“Pak Amin, sudah 2 hari tidak 
menyapu jalanan kompleks karena 
sakit,” kata Ibu. “Ayah sudah menemui 
Pak RT. Ayah mengusulkan supaya 
semua warga tidak hanya  
membersihkan halaman rumahnya saja 
tapi juga jalanan depan rumah masing-
masing,” kata Ayah.

“Wah, usul yang bagus, Yah. Jadi 
kita tidak perlu repot-repot. Cukup 
membersihkan area rumah masing-
masing,” seru Sion. “Kompleks rumah 
kita bisa bersih lagi, karena kita 
bergotong royang,” ujar Missi.

“Ya, kita semua bisa jadi pahlawan, 
artinya kita bisa memberi yang terbaik 
untuk orang lain,” kata Ibu. “Wah, kita 
jadi pahlawan bersama,” ujar Sion.

“Betul! Besok hari Minggu sore, 
kita akan kerja bakti membersihkan 
kompleks kita. Sion, kamu boleh ikut, 
ajak juga teman-teman ya,” kata Ayah. 
“Siap, Ayah,” ujar Sion semangat.

Adik-adik, yuk jadi pahlawan bagi 
diri sendiri dan orang lain. Caranya 
mudah, kerjakan tanggung jawabmu 
dengan baik dan jangan mengandalkan 
orang lain. Baik itu tugas sekolah, 
rumah, atau lingkunganmu. 

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

nafsu dan keinginannya.
Galatia 5:24

Jumat, 28 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau jadi anak yang bisa 
menguasai diriku. Aku mau belajar disiplin, 

bertanggung jawab, dan jujur dalam semua hal 
yang aku lakukan. Amin.

Pagi ini Doni malas sekali bangun. 
Rasanya masih mengantuk, matanya 
berat, tubuhnya masih ingin berbaring. 
“Doni! Ayo cepat mandi! Sebentar lagi 
'kan sekolah,” ujar Ibu membangunkan.

“Ahhh… malas sekali. Ini 'kan 
sekolah online. Bolos sekali-kali pasti 
tidak apa-apa. Nanti tinggal bilang 
internetnya mati,” ujar Doni pelan. “Loh 
kok Doni seperti itu? Itu 'kan bohong. Ibu 
tidak suka Doni malas dan punya 
rencana bohong seperti itu, apalagi 
Tuhan Yesus. Doni 'kan katanya anak 
Tuhan, masa anak Tuhan tidak 
melakukan kebenaran firman Tuhan?” 
tegur Ibu yang ternyata mendengar 
perkataan Doni.

“Hmmm… habis Doni malas Bu. Ini 
'kan online pasti tidak ketahuan kok,” 
kata Doni. “Meskipun tidak ketahuan tapi 
Tuhan 'kan tahu apapun yang Doni 
lakukan. Sekolah tidak hanya membuat 
Doni jadi pintar pelajaran, tapi mendidik 
karakter Doni supaya disiplin dan 
bertanggung jawab,” kata Ibu. “Baik, 
Bu. Doni siap-siap sekolah sekarang,” 
kata Doni sambil bersiap.

Online
kok!
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Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah 
lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam 

hal saling membantu.
Efesus 4:2

Sabtu, 29 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, jadikan aku berkat bagi orang-

orang di sekitarku. Amin.

Ayah dan Sion sedang 
menyaksikan siaran berita di televisi 
tentang evakuasi korban dan 
pencarian badan pesawat Lion Air 
JT160 yang jatuh di laut Tanjung 
Karawang, Jawa Barat, oleh tim SAR 
dari Basarnas. “Tim SAR hebat ya, 
Ayah,” ujar Sion. “Iya, Tim SAR 
berjuang keras mencari dan 
mengevakuasi para korban di laut dan 
juga serpihan-serpihan pesawat. 
Mereka bekerja tanpa pamrih demi 
kepentingan orang banyak,” jelas 
Ayah.

“Dahulu, sosok pahlawan itu 
adalah mereka yang berani mengusir 
penjajah untuk perjuangan meraih 
kemerdekaan Indonesia. Namun kini, 
sosok pahlawan adalah mereka yang 
mengutamakan kepentingan orang 
banyak di atas kepentingannya sendiri. 
Salah satunya adalah Tim SAR dari 
Basarnas. Mereka bekerja keras 
pagi, siang, dan malam untuk mencari 
badan pesawat yang jatuh dan 
mengevakuasi para korban. Mereka 
bekerja tanpa kenal lelah, bahkan ada 
yang gugur ketika menjalankan 
tugasnya,” jelas Ayah. “Kita juga bisa 
jadi pahlawan. Jika kita selalu peduli 
dengan orang lain. Menolong tanpa 
pamrih dan tidak egois,” ujar Ibu

Adik-adik, ayo kita jadi pahlawan 
bagi orang-orang sekitar kita. 
Dengan peduli, bersedia menolong, 
mendoakan, dan bersaksi tentang 
Tuhan Yesus.

TIM
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Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan 
yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena 
engkau dengan sukacita, Ia membaharui engkau 

dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena 
engkau dengan sorak-sorai,

Zefanya 3:17

Minggu, 30 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-
Mu di atas kayu salib. Engkau adalah pahlawan 

sejatiku yang membuat hidupku menang. Terima 
kasih Tuhan. Amin.

Adik-adik, pasti kita banyak 
belajar tentang pahlawan terutama di 
bulan Agustus ini 'kan? Bulan Agustus 
adalah bulan negara kita Indonesia 
merdeka. Dibaliknya kemerdekaan ini 
ada banyak pahlawan yang berjuang 
bahkan sampai mengorbankan nyawa 
mereka. Coba sebutkan nama-nama 
pahlawan yang kamu ketahui!

Tetapi hanya ada satu pahlawan 
sejati yang pengorbanan-Nya dilakukan 
untuk semua manusia. Dialah Tuhan kita 
Yesus Kristus. Pengorbanan-Nya 
membuat kita merdeka dari dosa, kutuk, 
sakit penyakit, kekalahan, maut. Dia 
mati supaya kita hidup dan mengalami 
kemenangan.

Tuhan Yesuslah yang membuat 
hidup kita menang karena Dia sangat 
mengasihi kita. Tidak ada seorang pun 
yang lebih mengasihi kita daripada Tuhan 
Yesus. Kita berharga karena Dia 
menebus kita.

Jadi, Adik-adik, kalau ada yang 
memaki kita, mengutuki, atau bilang 
kepada kita bahwa kita anak yang tidak 
baik, jangan percaya itu. Tuhan Yesus 
sudah menebus kita sehingga kita 
istimewa. Kita bukan anak sial, 
melainkan anak yang membawa berkat 
karena Tuhan Yesus.

Pahlawan

Sejati
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Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana 
kamu Aku buang, dan berdoalah untuk 

kota itu kepada Tuhan, sebab 
kesejahteraannya adalah 

kesejahteraanmu.
Yeremia 29:7

Senin, 31 Agustus 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih kalau aku boleh 
lahir dan hidup dengan aman dan nyaman 

di Indonesia. Aku berdoa untuk 
kesejahteraan dan keselamatan 

bangsaku Indonesia, Tuhan. Amin.

Sore hari, Ana dan adiknya, Jimmy, 
sedang menonton TV. Mereka menonton 
acara yang memperlihatkan suasana di 
negara Jerman. “Seru banget ya di 
Jerman. Nanti kalau sudah besar, Jimmy 
mau tinggal di Jerman ah,” ujar Jimmy.

“Ih Jimmy, kamu gak nasionalis deh. 
Kita 'kan harus cinta Indonesia, masa 
kamu mau pindah ke Jerman? Kalau main 
sih gak masalah,” ujar Ana. 
“Memangnya aku gak boleh punya cita-
cita mau tinggal di luar negeri?” kata 
Jimmy sambil mengernyitkan dahi.

“Tidak masalah punya cita-cita mau 
tinggal di luar negeri. Tinggal di luar 
negeri bukan berarti tidak cinta 
Indonesia. Jimmy boleh tinggal di mana 
saja nanti besar, tapi karena Jimmy lahir 
dan besar di Indonesia, Jimmy juga 
harus memberikan sesuatu untuk 
Indonesia. Jimmy bisa belajar yang rajin 
untuk membantu masyarakat Indonesia 
nanti besar. Jimmy juga harus 
mengusahakan kesejahteraan negara 
yang Jimmy tinggali nanti. Nah, 
sekarang Jimmy bisa berdoa untuk 
Indonesia dan belajar yang rajin ya,” 

ujar Ibu yang mendengar 
percakapan kedua anaknya.

Ana dan Jimmy pun 
sekarang mengerti, di 
manapun kita tinggal, kita 
harus berusaha untuk 

mendatangkan kebaikan, 
terutama untuk 
Indonesia.

LuarLuarLuar
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Membuat Perisai Salib
Hai Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat perisai salib. 

Adik-adik tahu ‘kan perisai itu apa?
Itu loh sebuah alat yang berguna untuk melindungi kita dari serangan musuh.

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

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

Bahan yang digunakan :
1. Kertas A3 yang tebal atau bisa pakai Karton, karena akan digunakan sebagai dasar 
perisai Adik-adik.
2. Kertas warna sebagai hiasan.

Cara membuat :

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

20 cm

20 cm

10 cm

Untuk Dasar Perisai
12 cm

2 cm

20 cm

2 cm

Untuk Pinggiran Perisai

20 cm

1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

Tempelkan Bentuk Salib
Pada Perisai

Tempelkan Pinggiran
Pada Perisai

Untuk Pegangan Perisai

3 cm

20 cm

Tempelkan Pegangan
Pada Belakang Perisai
(lem hanya bagian ujungnya saja)

Lem

Lem

(beri rongga agar tangan bisa masuk)

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Untuk Bentuk Salib



Membuat Pedang Salib
Hai Adik-adik, kalau kemarin kita sudah membuat perisai salib,

maka sekarang kita akan belajar membuat pedang salib. 
Adik-adik tahu ‘kan pedang itu apa?

Itu loh sebuah alat yang berguna untuk kita pakai saat berperang 
dan melawan dari serangan musuh.

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

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

Bahan yang digunakan :
1. Karton yang tebal atau bisa pakai kardus.
2. Kertas warna sebagai hiasan.

Cara membuat :

60 cm

15 cm

5 cm
20 cm

5 cm

40 cm

Potong sesuai ukuran dan pola,
bisa buat minimal 5 buah.
untuk digabungkan agar menjadi
tebal (untuk yang memakai karton)

1. Buat salib di tengah pedang
dan hiasan di pinggir pedang,
dengan kertas warna.

2.



Jadwal IbadahJadwal IbadahJadwal Ibadah
Sekolah Minggu GBI Pasir Koja 39Sekolah Minggu GBI Pasir Koja 39Sekolah 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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