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TEMA SEPTEMBER 2020
Pemuridan & Care Cell

06 Sep - Membangun Kekuatan Produktif Dalam Komunitas ( Pkh. 4:9-12).

13 Sep - Kebahagiaan Tanpa Kumpulan Pencemooh (Maz.1:1-3).

20 Sep - Kuasa Persekutuan Berdampak Pertambahan Jiwa (Kis.2:41-47).

27 Sep - Transforming Discipleship (pemuridan yang mengubahkan) 
(Mat.10:1-8).

02
SEP/20



Simon Irianto
Wakil Gembala SidangWakil Gembala SidangWakil Gembala Sidang

ita diciptakan untuk hidup dalam komunitas, dibentuk dalam persekutuan dan untuk Kkeluarga. Tidak ada orang yang dapat menggenapi tujuan Tuhan secara sendirian.

Dalam keluarga Allah kita terhubung dengan orang percaya lainnya, mengikut Yesus bukan hanya 
percaya, tetapi menjadi bagian dari tubuh Kristus, kita terhubung dan terikat dengan sesama 
anggota tubuh Kristus agar dapat berfungsi dan bertumbuh. Itulah sebabnya di minggu pertama 
kita akan belajar mencapai kemaksimalan dan kekuatan bila kita menjadi bagian dari suatu 
kesatuan. 

Pengkhotbah 4:9-1, berdua lebih baik dari seorang diri. Bila kita jatuh atau lemah ada yang menguatkan 
dan menghibur. Gereja lokal seharusnya menjadi tempat saling membangun, saling menguatkan, 
saling mendorong dalam pekerjaan baik, bukan saling melemahkan, menghakimi dan mencari-cari 
kesalahan. Dalam minggu kedua, kita belajar jangan menjadi kumpulan pencemooh (Mazmur 1:1-
3). Ini bisa terjadi karena kurangnya kerendahan hati dan rasa saling menghormati dan mengasihi. 
Suasana seperti ini akan membuat orang menjauh dari gereja, sebaliknya jika gereja memiliki 
komunitas yang sehat,  yang menyenangkan, yang menyadari kita semua adalah orang-orang yang 
belum sempurna dan saling memerlukan seperti gereja mula-mula. Dalam Kisah Rasul 2:41-47 
maka gereja akan mengalami penuaian jiwa-jiwa, itu adalah pembahasan pada minggu yang 
ketiga.

Akhirnya pada minggu terakhir, kita akan belajar tentang pemuridan (Matius 10:1-8). Tuhan mau 
kita menjadi murid, bukan  sekedar penggembira (fans) atau pengikut.
Murid bicara tentang perubahan,pertumbuhan kedewasaan. Kita tidak bisa terus menjadi bayi atau 
anak-anak rohani yang harus terus dilayani, tetapi kita berubah  menjadi manusia dewasa yang bisa 
dipercaya dan menjadi rekan sekerja Tuhan untuk memenangkan jiwa dan membantu 
mendewasakan mereka yang baru bertobat. Jika gereja memfokuskan diri pada kelompok kecil dan 
pemuridan,  gereja kita akan menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh baik secara kualitas dan 
kuantitas. Pasti !
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Kisah Para Rasul 2:47b. “Dan 
t i a p - t i a p  h a r i  Tu h a n 
menambah jumlah mereka 
d e n g a n  o r a n g  y a n g 
diselamatkan.”

Memang pandemi Covid-19 
yang melanda dunia saat ini 
m e m b e r i  d a m p a k  d a n 
perubahan besar terhadap 
aktivitas sehari-hari, termasuk 
kelompok sel atau Care Cell 
yang tidak bisa dilaksanakan 
karena pembatasan sosial yang 
ditetapkan pemerintah  (Social 
Distancing). Hal ini tentu 
menjadi tantangan bagi ketua 
maupun anggota Care Cell 
untuk memikirkan cara yang 
t e p a t  d a l a m  m e n j awa b 

kebutuhan para anggotanya  
dan bagaimana supaya setiap 
jemaat untuk tetap bersekutu 
dan membangun hubungan 
yang baik dengan Tuhan 
maupun dengan sesama.
U n t u k   m e m b a n g u n 
hubungan yang akrab dengan 
anggota maka ketua care cell 
bisa  saja mempergunakan 
atau melalui sarana-sarana 
yang ada , WA, telp dll untuk 
sekedar menanyakan kabar 
atau mengajak persekutuan 
melalui video call atau zoom 
meeting, namun yang menjadi 
p e r t a ny a a n ny a  a d a l a h 
seberapa lama itu bisa terus 
dilakukan?
Lalu apa sih yang menjadi 

kunci pertumbuhan gereja 
yang sehat dan benar? Apakah 
karena Care Cell? Atau pada 
kejeniusan para pemimpin 
g e r e j a  m e n g e l o l a  d a n 
mengembangkan gereja atau 
juga karena kemampuan 
promosi program-program 
gereja yang menarik peminat 
sehingga simpatisan akhirnya 
mau menjadi anggota gereja. 
Kita bersyukur ternyata kalau 
kita baca dengan teliti kunci 
s u k s e s  g e r e j a  p e r d a n a 
sehingga setiap hari jumlah 
jemaat bertambah ada pada 
Tu h a n  s e n d i r i .  Tu h a n 
menambahkan jumlah orang 
y a n g  d i s e l a m a t k a n . 
Bagaimana caranya? Lewat 
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membedakan ketiganya dan 
justru menggabungkannya. 
Kita lalai melakukan apa yang 
harus kita lakukan dan hanya 
memimpikan apa yang ingin 
kita lakukan (namun gagal kita 
lakukan). Kita seharusnya 
memulai dari apa yang harus 
kita kerjakan, yaitu, melakukan 
kehendak Tuhan.
Mulailah dari yang harus 
dilakukan, yaitu buat jemaat 
atau anggota care cell untuk 
m e r e n u n g k a n  d a n 
melaksanakan firman Tuhan, 
oleh sebab itu ada baiknya 
setiap ketua bisa melakukan 
dengan hal yang sederhana 
yaitu mengirimkan firman 
Tuhan melalui pesan chat baik 

kehidupan jemaat yang mau 
dipimpin oleh Tuhan. Jemaat 
yang mau bertekun dalam 
firman, yaitu pengajaran rasul-
rasul yang bersumberkan pada 
pengajaran Yesus. Ini hal yang 
paling utama. Firman Tuhan 
yang direnungkan setiap hari 
membawa perubahan hidup 
yang signifikan. Hidup jemaat 
yang bergaul dengan firman 
Tuhan adalah kunci kehidupan 
orang yang diperkenan Tuhan.
Di dalam hidup ini ada tiga hal 
yang harus kita perhatikan dan 
bedakan dengan tepat: (1) Apa 
yang ingin kita lakukan, (2) 
Apa yang dapat kita lakukan, 
dan (3) Apa yang harus kita 
lakukan. Kadang kita gagal 

berupa renungan sederhana 
ataupun melalui ayat mas 
setiap hari.
Karena itu, setiap ketua Care 
Cell harus terus-menerus 
mencari kehendak-Nya. Saat 
kita bersedia mengerjakan 
kehendak Tuhan maka Tuhan 
akan  memampukan k i ta 
melaksanakannya.
Marilah kita membangun 
hidup anggota Care Cell 
melalui kebiasaan-kebiasaan 
yang membuat jemaat atau 
anggotanya hidup intim serasi 
dengan Tuhan.

Pandemi Covid-19Pandemi Covid-19Pandemi Covid-19
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Shalom para pengerja GBI Pasko 39.
Revisi pengerja tahun 2020 kali ini 

sungguh istimewa karena diselenggarakan 
melalui aplikasi zoom, diikuti 118 partisipan 
atau kurang lebih 200 orang. Acara ini 
bertepatan dengan peringatan HUT 
Kemerdekaan RI ke-75 tahun tanggal 17 
Agustus 2020 . Pesan Firman Tuhan dalam 
revisi pengerja tahun ini disampaikan oleh 
Rev. Mark McClendon yang terbagi dalam 2 
sesi. Pada sesi pertama, beliau membagikan 
bahwa sekarang ini, kita dihadapkan dengan 
banyak tantangan, yaitu: Tantangan 
pengaruh, teknologi, informasi, generasi, 
konten, dan budaya. Oleh karena itu gereja 
harus bisa merangkul generasi dan 
memanfaatkan teknologi yang dapat 
digunakan sebagai salah satu sarana untuk 
menggenapi mandat Amanat Agung (Mat 
28:18-21).

Di sesi kedua, Rev. Mark McClendon 

menyampaikan beberapa hal mengenai 
keteladanan Yesus, yaitu: 

1. Pola pikir “It's all about Jesus” (2 Tim 1:9)
2. Otoritas Tuhan mengalir dalam hidup kita 

(Luk 4:18-19; Mat 16:19).
3. Hidup sebagai pengurus bukan pemilik 

(Efe 5:5-17).
4. Jadikan Yesus “Most Important Person” 

dalam hidup kita (Wahyu 3:20)
Puji syukur kepada Tuhan Yesus, acara 

revisi pengerja GBI Pasirkoja  masih dapat 
diadakan dan terlaksana dengan baik 
meskipun di tengah pandemi Covid -19. 
Terima kasih kepada Gembala dan Wakil 
Gemba l a  s e r ta  s emua  p ihak  yang 
mempersiapkan acara ini. Bagi semua 
pengerja, tetap semangat dalam melayani 
dan jadikanlah Yesus sebagai teladan dalam 
hidup kita.

Tuhan Yesus Memberkati.

Revisi Pengerja 2020
17 Agustus 2020

Oleh: Yusak Hardyanto



Untuk melayani suami, kita perlu 
memahami laki-laki. Kita perlu tahu apa 
yang membuat mereka tergerak dan 
bagaimana itu mempengaruhi peranan kita 
sebagai istri. Kita akan mempelajari tentang 
suami dari perspektif Allah.

Lelaki Milik Saya

 Buku yang terkenal, Men are From Mars, 
Women are From Venus, (Lelaki dari Planet 
Mars, Wanita dari Planet Venus) oleh John 
Gray telah menarik perhatian kita atas 
perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan 
perempuan. Suami kita mempunyai 
kebutuhan pokok yang sama akan kasih dan 
hal-hal nyata yang kita lakukan, tetapi 
kebanyakan laki-laki menerima kepuasaan 
atas kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara 
yang berbeda dari kebanyakan perempuan.

Respek, Hormat dan Kepemimpinan

 Kebanyakan le laki  lebih suka 
mendapatkan respek istri mereka daripada 
cinta mereka yang penuh kasih mesra. Untuk 
memenuhi kebutuhan suami Anda akan 
harga dirinya, Anda perlu menghargai dia.

 Perhatikan Efesus 5:33 dan 1 Petrus 
3:1-2, kita diperintahkan untuk menghargai 
suami kita sementara mereka diperintahkan 
untuk mengasihi kita. Ketika seorang 
perempuan menghargai dan menghormati 
suaminya, dia akan jatuh cinta kepada 
suaminya. Hatinya akan mengikuti 
kehendaknya.

 Ketika kita menghargai, menghormati 
dan tunduk kepada suami kita, kita  
memenuhi kebutuhan pokok yang Allah 
bangun di dalam mereka. Seorang lelaki 

PELAYANAN
SEORANG ISTRI 

(BAGIAN I)
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perlu tantangan untuk menaklukkan. Allah 
membuat dia seperti itu. Dia ingin 
memenangkan wanitanya. Dia ingin 
mengejar wanitanya dan menangkap dia 
dan membuat dia menjadi miliknya. Jika kita 
yang mendominasi dan  mengatasi suami 
kita, kita meruntuhkan kebutuhannya untuk 
memimpin.

 Ketika Allah berbicara, di Ayub 38:1-3. 
“Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Allah 
menyuruh Ayub untuk berdiri dan 
berhadapan dengan Dia dalam satu 
tantangan. Allah akan menanyakan dan dia 
harus berhadapan dengan Allah “seperti 
seorang laki-laki”.

Kata “laki-laki” dalam ayat ini adalah kata 
Ibrani geber. Definisi kata “geber” dalam 
bahasa Ibrani (dibaca gheh'ber) adalah lelaki 
yang gagah berani” atau “prajurit”. Laki-laki 
diciptakan Allah untuk bertarung, 
menaklukkan dan menantang. Ini adalah 
satu bagian yang khusus dari kepriaan. Ini 
adalah gambaran dari kesatria dengan baju 
bajanya yang bersinar.

Lelaki Anda perlu berjuang untuk 
sesuatu. Zaman sekarang itu bisa berarti 
beradu pikiran di lingkungan kerjanya 
dengan laki-laki lain. Atau bisa juga 
menaklukkan teman-temannya dalam 
pertandingan tennis. Dia mungkin ingin 
berburu dan memancing dan memasang 
perangkap. Dia mungkin merasakan 
kebutuhan untuk mendaftarkan diri di 
kemiliteran.

Perempuan sering digambarkan di 
televisi dan film-film sebagai penyerang. 

Laki-lakinya lemah dan pasif. Ada sesuatu 
yang salah dengan gambaran itu! Kesan di 
belakang kata “geber” adalah seorang 
prajurit yang tanpa kenal takut yang akan 
pergi bertempur. Para lelaki perlu melatih 
kekuatan dan keberanian mereka dalam 
beberapa bidang, dan khususnya di dalam 
perkawinan mereka, untuk menumbuhkan 
naluri mereka sebagai seorang laki-laki.

Baca Amsal 24:5-6

Lingkari kata-kata dari daftar berikut 
yang menjelaskan lelaki yang mempunyai 
sifat “geber” di ayat-ayat ini:

Pasif        Kuat     Lembut        
Berkuasa        Perang               Damai           

Kemenangan          Pengetahuan

 Lalu kapan kita dapat melayani “geber” 
kita – lelaki kita yang sangat kuat dalam satu 
cara yang praktis? Berikan dia pujian yang 
tulus. Andalah yang seharusnya merupakan 
orang yang bersorak bagi dia ketika dia 
berhasil dalam pekerjaannya, atau bermain 
olah-raga, atau mengatasi tantangan apa 
saja. Untuk memenuhi keperluan “geber” 
Anda, jangan menjatuhkan dia atau 
mematahkan sesuatu! Dukung dia. Katakan 
pada dia betapa bangganya Anda akan 
prajurit Anda, tentara Anda, lelaki Anda. 
Inilah hal-hal yang manis yang seharusnya 
Anda bisikkan di telinganya.

          Bersambung…
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 Pemuridan yang sejati dimulai dari sikap 
seorang murid yang selalu tetap tinggal 
dalam firman Tuhan, ketika setiap orang 
yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka 
memberi diri untuk menjadi murid-murid-
Nya. Sekarang, disaat mereka mulai 
memasuki sekolah-Nya, Yesus menentukan 
suatu aturan yang tetap, yaitu bahwa Dia 
tidak mengakui siapapun sebagai murid-
murid-Nya kecuali mereka yang tetap dalam 
firman-Nya.

 Dalam Alkitab tersirat bahwa terdapat 
banyak orang yang mengaku sebagai murid 
Kristus tetapi kenyataannya tidak, hanya di 
luar dan sekadar nama saja. Setiap orang 
percaya yang tidak kuat di dalam iman harus 
sungguh-sungguh berusaha agar iman 
mereka itu sungguh benar, supaya terbukti 
benar bahwa mereka benar-benar adalah 
murid-Nya. Setiap orang percaya yang 
hendak menjadi murid-murid Kristus harus 
sungguh-sungguh datang kepada-Nya 
dengan tekad untuk tetap tinggal di dalam 
Dia melalui anugerah-Nya. Setiap orang 
percaya yang menjadi kepunyaan Kristus 
hanyalah mereka yang bersedia mengikatkan 
diri kepada-Nya seumur hidup.

 Hanya mereka yang tetap dalam firman 
Kristus yang akan diterima sebagai murid-
Nya yang sesungguhnya, yang setia kepada 
firman-Nya dalam segala hal tanpa mendua 
hati, dan yang tetap tinggal di dalam-Nya 
sampai akhir hidupnya. Persekutuan dan 
ketaatan kita kepada firman-Nya harus tetap. 
Jika kita tetap menjadi murid-murid-Nya 
sampai akhirnya, maka hal ini membuktikan 

bahwa diri kita adalah murid-Nya yang 
sesungguhnya.

 Setelah kita membuktikan diri kita melalui 
persekutuan yang erat dengan firman-Nya 
dan ketaatan kita kepada firman-Nya, dalam 
Yohanes 8:32 Tuhan Yesus menyatakan hak 
istimewa yang dimiliki murid Kristus yang 
sejati. Kristus memberikan dua janji berharga 
yang d iber ikan  bag i  mereka  yang 
membuktikan diri sebagai murid Kristus 
yang sesungguhnya, yaitu:

1. “Kamu akan mengetahui kebenaran, 
kita akan mengetahui semua kebenaran 
yang diperlukan dan yang bermanfaat 
untuk kita ketahui, dan akan menjadikan 
kita lebih teguh lagi dalam percaya 
kepada-Nya. Kita akan mengetahui 
kepastian kebenaran itu.”

2. “Kebenaran itu akan memerdekakan 
kamu, yang artinya kebenaran yang 
diajarkan Kristus berkuasa memerdekakan 
manusia. Mengenal, menyambut dan 
mempercayai kebenaran ini benar-benar 
memerdekakan kita, untuk merdeka dari 
berbagai prasangka, kesalahan, dan 
gagasan yang keliru, yang sungguh 
memperbudak dan menjerat jiwa

  Musuh-musuh Kekristenan mengaku 
berpikiran bebas, padahal sesungguhnya 
yang paling bebas berpikir adalah mereka 
yang dibimbing oleh iman. Orang-orang 
yang berpikiran bebas sesungguhnya 
adalah mereka yang pikirannya ditawan 
dan ditundukkan untuk taat kepada 
Kristus.

Oleh : Yanuar 
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1. Berdoa untuk Tema September: Pemuridan & Care Cell:

  - Doakan untuk ibadah Online dan ibadah Offline di Pasirkoja semua berjalan dengan baik   d a n  
lancar.

  - Doakan setiap pembicara kiranya dapat menjadi berkat lewat khotbah-khotbah yang 
disampaikan kepada seluruh jemaat. Tuhan mengurapi dan memberkati.

2. Berdoa bagi setiap Carecell dan kelompok pemuridan yang ada, agar terjadi multiplikasi dan 
semakin unity, semangat dan kasih Tuhan mengalir dan saling menguatkan.

3. Berdoa untuk kegiatan doa online via Aplikasi Zoom, selama Pandemi Covid-19 ini, agar lebih 
banyak lagi pendoa-pendoa syafaat dilahirkan di Indonesia dan secara khusus dari GBI Pasir Koja 
39. 

4. 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.

5. 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.

6. Berdoa untuk masyarakat Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah bersama menekan 
penyebaran Covid19. Adanya kesadaran setiap warga melakukan protokol kesehatan dengan 
disiplin untuk kebaikan diri sendiri, keluarga dan lingkungan.

7. Doakan untuk Kemenkes, para tim medis, dokter-dokter dan perawat yang sudah bekerja 
menangani semua wabah, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi mereka beserta 
keluarga.

8. Doakan pasien yang terjangkit Covid19 atau wabah lainnya,diberikan kesabaran dan kekuatan 
menjalani, cepat sehat dan pulih kembali serta para pasien yang terjangkit Tuhan Yesus sembuhkan.

September 2020POKOK DOA
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Pandemi global Covid 19 menimbulkan berbagai masalah 
serius di bidang kesehatan, ekonomi dan sosial. Di bidang 

kesehatan, terjadi peningkatan insiden gangguan psikososial akibat 
dampak pandemi. Selain itu, tinggal dan bekerja dari rumah membuat 

tubuh kurang aktivitas fisik dan berdampak pada timbulnya penyakit 
metabolik seperti overweight dan obesitas. Padahal, menjaga tubuh tetap sehat 

dan bugar sangat penting untuk mencegah penularan penyakit. Penelitian 
menemukan bahwa olahraga dapat menurunkan stress dan meningkatkan sistem 
imunitas tubuh. Sehingga penting untuk berolahraga secara teratur untuk menjaga 
kesehatan tubuh dalam masa pandemi ini, namun dengan mengingat berbagai 
protokol kesehatan yang diperlukan. 

Berapa lama saya harus melakukan olahraga setiap hari?

WHO menyarankan 30 menit perhari selama 5 hari per minggu atau total 150 
menit perminggu. Olahraga jenis ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 
jantung dan paru. Namun peningkatan durasi olahraga tidak boleh dilakukan 

Oleh: Hanna Goenawan, dr.
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sekaligus, melainkan secara bertahap 
hingga 10 minggu.

Olahraga apakah yang dapat 
dikerjakan pada saat ini?

1. Olahraga di rumah

Bila Anda belum merasa nyaman 
berolahraga di luar rumah, Anda 
dapat melakukan beberapa olahraga 
sederhana di dalam rumah. Salah 
satunya dengan cara senam, jogging 
dan melakukan kegiatan sehari-hari 
seperti berkebun.

2. Olahraga di luar rumah

Olahraga di luar rumah seperti 
bersepeda sangat marak saat ini. 
Apakah aman untuk melakukan 
olahraga di luar rumah seperti 
bersepeda atau berjalan kaki? 
Olahraga di luar rumah merupakan 
pilihan yang terbaik karena memiliki 
resiko penularan yang lebih kecil 
dibandingkan dengan olahraga di 
ruang tertutup seperti fitnes dan 
gym. Kita dapat melakukan olahraga 
di luar rumah dengan tetap menjaga 
protokol kesehatan seperti:

A. Menjaga jarak (physical 
distancing). Pilihlah lokasi 
olahraga yang sepi, seperti 
berjalan di sekitar komplek 
perumahan dibandingkan pergi 
ke GOR. Pada saat melakukan 
jalan atau bersepeda, jangan 
berada tepat di belakang orang 
lain karena akan memudahkan 

penularan melalui droplet. 
Se la in i tu jagalah jarak 
setidaknya 5 meter saat berjalan 
cepat atau 10 meter saat berlari. 
Untuk olahraga bersepeda, jarak 
aman dari orang lain adalah 
setidaknya 20 meter. Beberapa 
ahli menyarankan menjaga jarak 
yang  l eb i h  j auh  un tuk  
memastikan tidak terjadinya 
penularan via droplet atau 
aerosol.

B. Menggunakan masker.  
Pilihlah jenis masker yang 
nyaman untuk Anda. Beberapa 
jenis masker membuat Anda 
lebih sulit bernafas. Bila merasa 
kekurangan oksigen, Anda 
dapat berhenti di tempat yang 
sepi dan membuka masker 
untuk sesaat. 

Perlu diperhatikan bahwa untuk 
membiasakan tubuh kembali  
berakt iv i tas  normal  ataupun 
melakukan olahraga, dosis dan durasi 
latihan harus dilakukan secara 
bertahap. Melakukan olahraga yang 
terlalu berat akan mengakibatkan 
terjadinya cedera. Diperlukan waktu 
hingga 10 minggu untuk mencapai 
target durasi olahraga yang Anda 
butuhkan (150-300 menit per 
minggu). Sehat dan bugar secara 
jasmani dan rohani akan membuat 
Anda memiliki sistem kekebalan 
tubuh yang lebih baik. 
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Pemuridan Kristen didahului dengan 
panggilan Yesus kepada manusia untuk 
mengikuti Dia (Matius 4:19). Lalu, Dia 
melanjutkannya dengan perintah agar kita 
juga mengikuti teladan-Nya, yaitu membuat 
murid (Matius 28:19-20). Itulah perintah 
terakhir yang Dia berikan agar kita semua 
mengerjakannya hingga hari ini, termasuk 
pada era digital ini.

Apalagi di saat pandemi seperti ini ketika 
kegiatan dibatasi, termasuk kegiatan-
kegiatan gereja. Semua kegiatan termasuk 
beribadah dijadikan serba digital. Semua 
golongan terpaksa untuk melakukan 
kegiatan-kegiatan secara onl ine ,  tak 
terkecuali. Semua golongan menjadi digital 
native, terutama anak muda. Mereka yang 
belajar di rumah, beribadah di rumah 
cenderung menjadikan kegiatan mereka 
zona nyaman mereka. Oleh karena itu 
pemuridan untuk para digital native 
terutama anak muda sangatlah penting. 
Supaya kegiatan dan ibadah mereka pun 
tetap produktif.

Mengapa pemuridan untuk digital native 
terutama anak muda sangat penting?

1. tanpa pemur idan Dig i ta l  nat i ve  
Alkitabiah adalah ancaman bagi masa 

depan gereja.
 Digital native adalah masa depan gereja. 
Mereka adalah penerus yang akan 
memimpin gereja pada masa mendatang. 
Untuk itu, gereja harus memuridkan 
mereka supaya gereja dapat terus berdiri 
dan tidak kehilangan jiwa-jiwa pada masa 
depan .  Ge re j a  yang  keh i l angan 
kesempatan emas ini akan merasakan 
bahwa gereja hanya menjadi sebuah 
bangunan yang dihuni oleh generasi tua 
dengan rutinitas ibadah tanpa ada 
pertumbuhan jemaat secara kuantitas. 
Tentu gereja tidak ingin kehilangan 
generasi penerusnya, bukan? Muridkanlah 
digital native ini segera!

2. Tongkat estafet untuk pemuridan 
selanjutnya.
 Dalam Mazmur 78:1-8, Tuhan Allah 
memerintahkan umat Israel untuk 
menceritakan puji-pujian kepada Allah 
dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah 
Allah lakukan kepada angkatan yang 
kemudian. Hal ini dilakukan supaya 
angkatan yang kemudian, anak-anak yang 
lahir pada masa mendatang, akan 
mengenal Allah, menaruh iman kepada 
Allah, tidak melupakan perbuatan-
perbuatan Allah yang ajaib, dan teguh 
memegang perintah Allah.

PEMURIDAN DI JAMAN SERBA ONLINE PEMURIDAN DI JAMAN SERBA ONLINE 

( Apakah mereka masih menjadi murid-Nya ? )( Apakah mereka masih menjadi murid-Nya ? )

PEMURIDAN DI JAMAN SERBA ONLINE 

( Apakah mereka masih menjadi murid-Nya ? )

Oleh : Kevin Eldiwan
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 Demikian juga dengan pemuridan, para 
murid yang sudah dimuridkan sekarang ini 
harus mulai memuridkan generasi 
berikutnya hingga terjadi multiplikasi, 
sebab hanya seorang murid yang bisa 
menghasilkan murid. Dengan terus 
melakukan pemuridan, kita terus didorong 
untuk memuridkan yang lain supaya 
generasi yang akan datang kelak tetap 
memegang iman-Nya kepada Allah, 
mengingat perbuatan tangan Allah, dan 
teguh memegang perintah Allah untuk 
memuridkan.

Bagaimana pemuridan untuk digital 
native?

 Karena itu pergilah, jadikanlah semua 
bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
dan ajarlah mereka melakukan segala 
se suatu  yang  te lah  Kuper intahkan 
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai 
kamu senantiasa sampai kepada akhir 
zaman. (Matius 28:19-20)

 Kita perlu "pergi" ke dunia digital native! 
Kenal, jalin relasi, dan pelajari budaya 
mereka. Belajarlah bersama mereka untuk 
menggunakan dan mengintegrasikan 
teknologi bagi Tuhan. Kita juga harus kreatif 
untuk memuridkan mereka. Kita perlu 
mengubah metode dan pendekatan untuk 
memuridkan mereka.

 Jadikanlah digital native murid Kristus. 
Gunakan teknologi untuk menuntun digital 
native bertemu, berinteraksi, dan berkoneksi 
dengan Juruselamat. Teknologi yang 
digunakan sesuai dengan kehendak Allah 

akan menjadi alat yang efektif dalam 
pemuridan untuk digital native. Digital native 
memerlukan scripture engagement, yaitu 
sebuah proses menuju pendisiplinan diri dan 
hidup yang menghidupi kebenaran firman 
Allah, yaitu Alkitab. Apalagi di saat semuanya 
di lakukan di rumah, tentunya disiplin 
mandiri sangatlah penting.

 Prinsip pemuridan Alkitabiah bagi digital 
native adalah 4H (HEAD, HEART, HAND, 
HANDPHONE). Dalam pemuridan, firman 
Tuhan tertanam dalam pikiran kita dan 
menguasainya. Dengan begitu, firman 
Tuhan dapat terus-menerus membersihkan 
hati kita untuk hidup sesuai dengan firman-
Nya. Firman yang tertanam dalam hati dan 
pikiran kita akan terus menggerakkan kita 
untuk hidup sesuai kehendak-Nya dan giat 
melayani Dia, tentunya kita diajarkan untuk 
melayani di luar gereja, apakah kita akan 
berdampak atau tidak. Pada era digital ini, 
kita juga dituntut untuk menggunakan HP 
kita terutama untuk kepentingan firman 
Tuhan agar nama Tuhan makin dimuliakan.

 Pemuridan untuk digital native adalah 
Amanat Agung apalagi pada masa 
pandemi seperti ini mereka dan rekan-rekan 
kita perlu saling menguatkan satu sama lain 
di mana kita terbatas secara tempat dan 
waktu, namun melalui pemuridan online kita 
bisa melakukannya. Ketahuilah bahwa Tuhan 
Allah akan senantiasa menyertai kita untuk 
memuridkan mereka dan memenangkan 
mereka bagi Kristus. Mari jadikan digital 
native pengikut Kristus. Siap sedialah karena 
ini adalah Amanat Agung dari Tuhan 
sepanjang masa. Amin!
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39 Library Edisi 2020 : Murid 360* : Pemuridan Yang Berhasil, Alton Gariston, Penerbit 
Gandum Mas, Cetakan pertama 2016, 211 halaman.

Tujuan dari gereja adalah menghasilkan murid bagi Yesus Kristus. Ketika kita 
menghasilkan murid maka efek pelipatgandaan sungguh luar biasa! Dalam 
gereja yang efektif setiap murid memuridkan orang lain, dan pada 
gilirannya murid tersebut akan memuridkan orang lain, demikian 
seterusnya.

 Saat ini kita menghadapi ketidakpuasan luar biasa berkaitan hasil 
pemuridan gereja. Pemuridan yang semakin berkurang disebabkan oleh 
perilaku yang tidak sejalan dengan apa yang diyakininya. Banyak yang 
bertanya: “Mengapa demikian? Bagaimana seharusnya seorang murid itu? 
Bagaimana seorang murid bertindak? Apa arti menjadi orang Kristen 
dewasa?” Tidak dapat dibantah bahwa pemuridan tidak dapat dipisahkan 
dengan mentoring, juga proses untuk membimbing orang melalui 
keteladan hidup. Pemuridan merupakan proses seumur hidup, proses 
mewariskan nilai-nilai kristiani dan keteladan Kristus kepada orang-orang 
Kristen lainnya, terutama yang memiliki kedekatan yang khusus. Pemuridan 

menuntut komitmen, kompetensi, karakter dan keyakinan.

 Buku ini ditulis oleh orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang pemuridan, baik di 
kalangan kaum muda, di kalangan anak-anak maupun di kalangan kelompok etnis tertentu. Anda 
beruntung dapat membaca buku ini karena mendapatkan inspirasi-inspirasi yang menyegarkan.

 Alton Garrison dipilih sebagai Vice Chairman Assemblies of God di Amerika Serikat pada bulan 
Agustus 2007, juga menjadi anggota the Fellowship's Executive Leadership Team and Excutive 
Presbytery, dan direktur eksekutif dari Divisi Pelayanan Gereja dan Pemuridan. Ia pernah menjadi 
Wakil Ketua maupun Pengawas Badan Pengurus Daerah Assemblies of God di Negara Bagian Arkansas, 
dan juga pernah menjadi gembala First Assembly of God in North Little Rock, Arkansas selama lima 
belas tahun.
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1-Sep Brian Juan ABI Pasko 15-Sep Marlando Elia Mahasisky L. Umum
1-Sep Frans Masa Kasih Halawa SCC 15-Sep Jefri Hermawan Umum
1-Sep Revan Ferdianto Liman G. Sakura 15-Sep Martini G. Sakura
1-Sep Yobel Dwi Prasetyo ABI Bansel 15-Sep Oey Mey Hoa Umum
1-Sep Yohanes Kartino Kompas 15-Sep Stevent RBI
2-Sep Belinda Fortunata Lioe Umum 17-Sep Iti Darsiti EGM
2-Sep Bezaleel Tafui ABI Pasko 17-Sep Mellyriati S. EGM
2-Sep Christian Silalahi ABI Bansel 17-Sep Wiyanni Riswanda Umum
2-Sep Christopher Jeremy ABI Bansel 17-Sep Wiyanna Riswanda Umum
2-Sep Keyla Faith Ileena Jostine ABI Pasko 17-Sep Raphael Benardian Winoto Umum
2-Sep Lindawaty Hermawan Umum 17-Sep Zeefanya Audrie ABI Pasko
2-Sep Tuti Sofiani Lopies EGM 18-Sep Martha Umum
2-Sep William Josep RBI 18-Sep Widyaningsih SCC
2-Sep Yanti Umum 18-Sep Yosep Thopilus Septian Benu ABI Bansel
4-Sep Elrid Leif Daeli ABI SCC 19-Sep Elnorayani Panjaitan Umum
5-Sep David Wibowo Umum 19-Sep Jasmine Theofilla Syam ABI G. Sakura
5-Sep Nadia Key Afary Hia ABI SCC 19-Sep Yanti Lasboi Bandung Selatan
5-Sep Sadarman Hulu Bandung Selatan 20-Sep Elvizar Engelbert Umum
6-Sep Donny Stefanus Kebelen Bandung Selatan 20-Sep Ivan Hernandi Musik Pujian
6-Sep Jannawatie EGM 20-Sep Senri Septiana Limbong Umum
6-Sep Kenneth Timothy Dinata ABI Pasko 21-Sep Edwina Septaviani Wiguna RBI
6-Sep Mellyanawaty Umum 21-Sep Selly Mariani Liunimo RBI
6-Sep Mersi Pati Adelina Asbanu Bandung Selatan 21-Sep Timotius Herianto Umum
6-Sep Ruth Larasita Simanjuntak RBI 21-Sep Venny Kartini Umum
7-Sep Aroli Noraha SCC 22-Sep Samuel Hanjaya Umum
7-Sep Avariella Putri Maheswari ABI Pasko 22-Sep Liliana Pantjoro Umum
7-Sep Muchsin Kusnandar Umum 22-Sep Sepry Bailens Tanau Bandung Selatan
7-Sep Sulaeman Hasrat Laoli Bandung Selatan 23-Sep Rosa Susanti Wahyuningsih Umum
8-Sep Evie Umum 23-Sep Soli Dheo Fidelis Wey Umum
8-Sep Febe Akim (Lim Kim Djin) Umum 24-Sep Andri Hatoguan Sihite Umum
8-Sep Yermias Mulyono Umum 24-Sep Anggiat Situmeang Bandung Selatan
9-Sep Ihsan Lazuardy Bandung Selatan 24-Sep Maria Anna Gultom ABI Pasko
9-Sep Podiaman Sinabang Umum 25-Sep Selvyaningsih S. Musik Pujian

10-Sep Christine Josafat Umum 25-Sep Teddy Umum
10-Sep Ferdinand Iskandar RBI 25-Sep Wikit Eliyana Lumeno SCC
11-Sep Elsa Stevani Liunima ABI Bansel 25-Sep Yudith Debrina Seftiani Benu Umum
11-Sep Ratno Christanto Mointing Bandung Selatan 26-Sep Bachtiar Siahaan Multimedia
12-Sep Lenih Francisca Umum 26-Sep David Ganda Saputra SCC
12-Sep Stenly Kumaseh SCC 26-Sep Dwi Yogo Endro Wibowo Umum
12-Sep Yohanes Benu Bandung Selatan 26-Sep Yoyo Mulyono Umum
13-Sep Pilipus Gunawan G. Sakura 27-Sep Sialvian Putra Lin Daeli ABI SCC
13-Sep Tan Sian Eng-Janih WBI 28-Sep Martin Sastrawidjaja Gembala G. Sakura
13-Sep Theresia Dhea Stephany Wey Umum 28-Sep Felicia Kristanty RBI
13-Sep Tri Ratnaningsih SCC 29-Sep Maria Trifosa Bandung Selatan
14-Sep Kristiana Thomas Umum 29-Sep Petronela Onitoria Lon Bandung Selatan
14-Sep Maria Susanti WBI 29-Sep Rimawati Wijaya Umum
15-Sep Darren Eldiwan RBI 29-Sep Vivi Setiawan ABI Pasko
15-Sep Kwee Tjing Hok Umum 30-Sep Kesabaran Zai SCC
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JADWAL IBADAH GBI PASIR KOJA JL. PASIR KOJA NO.39

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

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

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

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

KOORDINATOR DOA PAGI

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

Minggu    17.00 Ibadah Umum & Sekolah Minggu

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

Minggu    09.00 Ibadah Umum & Sekolah Minggu
Sabtu    06.30 Doa Pagi

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

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

Minggu               16.00   Ibadah Umum & Sekolah Minggu

No. REKENING
GBI PASKO 39

BCA - Cabang Burangrang
A/C No. 438.305556.6

A.n. Gereja Bethel Indonesia
DIAKONIA
Bank BCA 

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

PEMBANGUNAN
BCA A.n. Perk. Shekinah Indonesia

A/C No. 438.303449.6

 Pdp. Eddy Suriadi
022.6124726, 082215499225

Jl. Lili Gardenia No.16

00.30
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“Kita tidak sendirian, kita hidup di dunia ciptaan 

Allah…Kita dihimpun menjadi gereja, untuk merayakan 

kehadiran Allah, untuk mengasihi dan melayani orang 

lain…untuk memberitakan Yesus yang disalibkan…kita 

tidak sendirian, syukur kepada Allah.” Itu adalah cuplikan 

pengakuan iman dari United Church of Canada.

Pengakuan gereja di Kanada ini mengajak kita beriman 

secara inklusif. Mereka berpatokan, bahwa tidak akan 

menyisihkan siapa pun dari lingkaran kebersamaan, mereka 

mengedepankan Yesus, sambil berkata kepada tiap orang 

yang memerlukan anugerah dan pelayanan Allah, “Mari, 

datang dan lihatlah.”

Rasul Paulus menjelaskan, bahwa kita tidak sendirian 

baik dalam penderitaan maupun dalam pengharapan, tetapi 

bersama dengan “seluruh makhluk” (ay.19).

Kita perlu teman-teman yang bisa saling berbagi baik 

dalam suka maupun duka/masalah. Itulah sebabnya 

mengapa kita perlu masuk dalam komunitas/sel grup. Selain 

bertumbuh dalam firman Tuhan, kita juga dikuatkan satu 

dengan yang lain.

KITA TIDAK 
SENDIRIAN

Roma 8:18-30

Selasa, 01 September 2020

Yohanes 14:8-14, Efesus 6:1-9, 

Yeremia 6:27-7:15, 1 Tawarikh 1

Ayat Bacaan Setahun

Ibrani 10:24. 
“ D a n  m a r i l a h  k i t a  s a l i n g 
memperhatikan supaya kita saling 
mendorong dalam kasih dan dalam 
pekerjaan baik.”

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau hidup 
bersama dalam komunitas di mana 
kami saling mendorong dalam kasih 
dan pekerjaan baik. Amin.”

Doa



Gaya hidup Anda sangat dipengaruhi dengan siapa Anda 

bergaul. Jika Anda bergaul dengan tukang gosip maka besar 

kemungkinan Anda akan menjadi tukang gosip. Selanjutnya 

jika Anda bergaul dengan mereka yang hidup hedonisme 

maka Anda pun akan terpengaruh untuk bergaya 

hedonisme. Untuk itu sangat perlu hati-hati dalam memilih 

pergaulan. Jika Anda salah  memilih pergaulan, maka berkat 

Tuhan akan menjauh dari hidup Anda, yang ada adalah 

kemalangan, dan jika tidak bertobat ujungnya menuju 

kebinasaan (Maz. 1:6b).

Karena itu, supaya Anda tidak salah dalam bergaul, maka 

dalam Mazmur 1:1-2 mengajarkan dengan siapa Anda harus 

bergaul. Pergaulan yang benar adalah sebagai berikut:

Satu, pergaulan dengan orang benar (Maz. 1:1). Kata 

jangan bergaul dengan orang fasik, menunjukkan berarti 

pergaulan harus dibangun dengan orang benar. Orang 

benar yang dimaksud adalah orang yang sudah lahir baru 

dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Pergaulan dengan 

sesama orang percaya harus dibangun karena bisa saling 

menasihati, memotivasi dan mendorong untuk bertumbuh 

dalam Tuhan Yesus. Karena itu Anda harus masuk dalam 

komunitas seperti care cell supaya Anda memiliki 

komunitas yang saling mendoakan dan mengasihi.

Dua, pergaulan dengan firman Tuhan (Maz. 1:2). Anda 

harus memberikan waktu untuk bergaul dengan Tuhan 

melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah Allah sendiri (Yoh. 

1:1). Semakin Anda bergaul dengan firman Tuhan, maka 

Anda akan semakin mengenal Tuhan. Kalau Anda mengenal 

Tuhan maka Anda tahu apa yang menjadi kehendak-Nya 

dan Anda dapat melakukannya dengan pertolongan Roh 

Kudus.

Dengan menjaga pergaulan dengan orang benar dan 

dengan firman Tuhan, maka keberhasilan, keberuntungan 

serta berkat Tuhan pasti turun dalam hidup Anda. Tuhan 

pasti membuat berhasil segala pekerjaan Anda (Maz. 1:3).

HATI-HATI DALAM 
PERGAULAN

Mazmur 1:1-6

Rabu, 02 September 2020

Yohanes 14:15-20, Efesus 6:10-24, 

Yeremia 7:16-8:3, 1 Tawarikh 2

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 1:3. 
“Ia seperti pohon, yang ditanam di 
tepi aliran air, yang menghasilkan 
buahnya pada musimnya, dan yang 
tidak layu daunnya; apa saja yang 
diperbuatnya berhasil.”

Ayat

“Kami mau menjaga pergaulan kami 
sesuai kehendak-Mu, ya Kristus. 
Amin.”

Doa



Dalam kehidupan pemuridan yang baru, kita mengasihi 

orang-orang terlepas dari kontribusi mereka. Setiap 

anggota sel itu penting. Pemimpin menyadari, bahwa setiap 

orang memiliki aspirasi dan harapannya sendiri. Pelayanan 

sel untuk kebutuhan setiap orang.

Dalam kelompok sel, tiap anggota menemukan 

mengapa diri mereka ada di grup itu. Sel memenuhi 

kebutuhan sosial, spiritual, bahkan kebutuhan material 

mereka; itu mengangkat beban dan masalah sehingga 

kemudian siap untuk menanggung beban Kerajaan Allah.

Tetapi di dalam kelompok sel tidak bisa ada orang-orang 

yang berpikiran eksklusif yang hanya memikirkan 

kepentingan mereka sendiri. Ini bukan untuk orang-orang 

baik yang pergi untuk piknik dan pesta bersama-sama, 

tetapi sebuah sel juga mempunyai tugas yaitu amanat agung 

Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus memuridkan dan tidak 

ada alasan untuk tidak melakukan itu. 

Tetapi tugas itu tidak akan pernah selesai apabila orang-

orang di grup tidak saling mengasihi satu dengan yang lain 

karena keduanya terikat satu sama lain. 

Itulah kelompok sel. Bertumbuh bersama, saling 

mengasihi,  berbagi dan memberi. Indahnya kelompok sel.

BERTUMBUH 
BERSAMA

Efesus 4:11-16

Kamis, 03 September 2020

Yohanes 14:21-26, Filipi 1:1-11, 

Yeremia 8:4-17, 1 Tawarikh 3-4

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 4:15. 
“Tetapi dengan teguh berpegang 
kepada kebenaran di dalam kasih kita 
bertumbuh di dalam segala hal ke 
arah Dia, Kristus, yang adalah 
Kepala.”

Ayat

“Tuhan Yesus, tolong kami agar 
kelompok sel kami bertumbuh sehat 
dan berdampak sesuai dengan apa 
yang Kau kehendaki. Amin.”

Doa



Sebagai makhluk sosial, proses sosial dan ikatan 

kekuatan dalam kelompok adalah hal yang sangat penting. 

Ibu Teresa pernah berkata "Jika tidak ada kedamaian di 

antara kita, itu dikarenakan kita melupakan bahwa kita 

memiliki satu sama lain." 

Persahabatan adalah hal indah yang Tuhan anugerahkan 

bagi kemanusiaan. Persahabatan bisa membawa banyak 

manfaat. Persahabatan memang banyak untungnya, karena 

Allah tidak menciptakan kita untuk hidup tanpa 

persekutuan. Pengkhotbah menyebutkan bahwa 

persahabatan berguna untuk saling tolong menolong, juga 

untuk melengkapi kelemahan. Kita semua membutuhkan 

kasih, pertolongan, dan dukungan dari sahabat, keluarga, 

dan sesama orang percaya; terlebih persekutuan sehari-

hari dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

Dalam komunitas siapa saja boleh berpartisipasi, 

memberi masukan, menyuarakan pendapat. Hasilnya, 

kumpulan pikiran, perasaan dan tindakan. Ini bagaikan bola 

salju yang berkembang dan menyebar pesat secara positif. 

Manfaatnya langsung bisa dirasakan banyak orang. Kita juga 

tahu betapa kedahsyatan komunitas sudah dinikmati 

Barack Obama, yang tadinya bukan siapa-siapa, namun 

karena dukungan komunitas teman, jaringan facebook, lalu 

bisa memanfaatkannya menjadi energi luar biasa.

MEMBANGUN KEKUATAN 
PRODUKTIF DALAM 

KOMUNITAS
Pengkhotbah 4:9-12.

Jumat, 04 September 2020

Yohanes 14:27-31, Filipi 1:12-17, 

Yeremia 8:18-9:11, 1 Tawarikh 5

Ayat Bacaan Setahun

Pengkhotbah 4:9. 
“Berdua lebih baik dari pada seorang 
diri, karena mereka menerima upah 
yang baik dalam jerih payah mereka.”

Ayat

“Tuhan Yesus, ajarkanku melakukan 
apa yang menjadi kehendak-Mu. 
Amin.”

Doa



Saya adalah orang yang bertumbuh dari kelompok PA 

(pendalaman Alkitab). Lewat PA, saya semakin mengenal 

siapa Yesus dan semakin mengasihi Dia. Pembimbing 

kami (saya dan teman-teman) adalah seorang yang 

lembut tapi tajam/peka terhadap apa yang Tuhan mau, 

pengupasan firman Tuhan yang dalam. Beliau sekarang 

sudah almarhum, namun apa yang beliau ajarkan begitu 

menempel dan terus bertumbuh dalam kehidupan 

pribadi dan pelayanan saya.

Ada beberapa keuntungan dari ikut bergabung dalam 

kelompok PA:

· Memungkinkan seorang Kristen biasa memiliki 

kesempatan untuk memberitakan Injil Kristus kepada 

teman-teman dan tetangganya.

· Dalam kelompok PA, kita tidak menceritakan 

apa yang dikatakan Alkitab, melainkan bertanya kepada 

teman-temannya tentang apa yang dikatakan Alkitab itu, 

supaya mereka sendiri yang menemukan ajaran Alkitab. 

· Memberi kesempatan belajar dalam suasana 

santai, sehingga terjalin persahabatan yang erat, dan 

terdapat keterbukaan antar anggota untuk saling 

membagi gagasan dan masalah.

· Dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan saat 

PA berlangsung, sekali pun mungkin pertanyaan itu 

konyol atau tidak penting, atau pun pertanyaan yang 

cukup dalam.

Saya menghimbau bagi bapa/ibu dan saudara semua 

yang belum ikut PA, untuk masuk dalam kelompok PA 

yang ada di gereja, hubungi pengerja-pengerja yang ada 

dan nikmati keuntungan-keuntungan yang kita dapat dari 

kelompok PA ini. 

Mari kita tumbuh bersama, untuk kemuliaan nama 

Yesus.

KEUNTUNGAN PA 
(PENDALAMAN 

ALKITAB)
1 Petrus 2:1-5

Sabtu, 05 September 2020

Yohanes 15:1-8, Filipi 1:18-26, 

Yeremia 9:12-25, 1 Tawarikh 6

Ayat Bacaan Setahun

2 Korintus 10:15. 
“Kami tidak bermegah atas pekerjaan 
yang dilakukan oleh orang lain di 
daerah kerja yang tidak dipatok untuk 
kami. Tetapi kami berharap, bahwa 
apabila imanmu makin bertumbuh, 
kami akan mendapat penghormatan 
lebih besar lagi di antara kamu, jika 
dibandingkan dengan daerah kerja 
yang dipatok untuk kami.”

Ayat

“Tuhan Yesus, terima kasih karena 
Engkau telah memberikan kami 
wadah untuk lebih bertumbuh dalam 
pengenalan akan Engkau lewat 
kelompok PA di gereja kami. Amin.”

Doa



Ketika Anda masuk dalam komunitas, maka Anda harus 

tahu apakah komunitas Anda itu komunitas yang sehat atau 

tidak. Kalau komunitas Anda bukanlah komunitas yang 

sehat, maka segeralah menjauh sebelum Anda terpengaruh 

oleh hal-hal yang negatif. Namun, jika komunitas Anda 

adalah komunitas yang sehat maka tetaplah setia dalam 

komunitas tersebut.

Menurut Kis. 2:41-47, ciri-ciri komunitas yang sehat 

sebagai berikut:

Satu, senang mempercakapkan firman Tuhan (Kis. 

2:42a). Komunitas yang sehat senang mendengar dan 

belajar firman Tuhan. Jadi, ucapan dari setiap anggota 

komunitas pasti ucapan yang sesuai dengan firman Tuhan. 

Komunitas yang sehat, pasti tidak senang membicarakan 

kekurangan orang lain, menyimpan dendam dan amarah 

terhadap orang lain. Pada intinya komunitas yang sehat, 

tidak senang membahas hal-hal yang negatif yang 

bertentangan dengan firman Tuhan.

Dua, senang berdoa (Kis. 2:42b). Komunitas yang sehat 

pasti senang berdoa dan saling mendoakan satu dengan 

yang lainnya. Dalam komunitas yang sehat, setiap anggota 

dalam komunitasnya, tidak berdoa karena terpaksa 

melainkan karena kesadaran diri sendiri yang didorong oleh 

kasih terhadap Tuhan, kasih terhadap sesama anggota dan 

yang didorong oleh pekerjaan Roh Kudus. 

Tiga, senang berbagi (Kis. 2:44-45). Komunitas yang 

sehat, berarti ada kemauan setiap anggota untuk saling 

berbagi. Jika ada anggota yang kekurangan, maka anggota 

lain yang memiliki berkat dapat menolong orang tersebut. 

Jika ada anggota komunitas yang bermasalah maka anggota 

lain akan memberikan solusi dan jalan keluar. 

Ketiga hal di atas dapat menjadi pedoman bagi Anda 

untuk membangun dan mengevaluasi komunitas Anda. 

KOMUNITAS 
YANG SEHAT

Kisah Para Rasul 2:41-47

Minggu, 06 September 2020

Yohanes 15:9-17, Filipi 1:27-30, 

Yeremia 10:1-16, 1 Tawarikh 7

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 2:42. 
“Mereka bertekun dalam pengajaran 
rasul-rasul dan dalam persekutuan. 
Dan mereka selalu berkumpul untuk 
memecahkan roti dan berdoa.”

Ayat

“Tuhan Yesus, ampuni kami jika 
komunitas kami belum menjadi 
komunitas yang sehat. Tolong kami 
untuk berubah, ya Allah. Amin.”

Doa



Apakah Anda sudah masuk dalam komunitas atau 

belum? Jika belum, segeralah bergabung dengan komunitas, 

namun komunitas yang harus Anda masuki haruslah 

komunitas yang sehat. Jika Anda bergabung dengan 

komunitas yang sehat, maka karakter Anda akan diubahkan 

dan juga akan mengalami pertumbuhan kerohanian. 

Bagaimana Anda dapat memahami bahwa komunitas 

Anda sehat atau tidak? Kis. 2:46-47 dapat menolong Anda 

untuk mengenalnya. Komunitas yang sehat berarti 

melakukan hal berikut:

Satu, komunitas yang sehati (Kis. 2:46). Dalam 

komunitas, pasti setiap anggota datang dengan berbagai 

latar belakang kebudayaan yang berbeda, pola pikir yang 

berbeda, perekonomian yang berbeda. Namun, perbedaan 

tersebut bukanlah menjadi alasan untuk menonjolkan diri. 

Sebaiknya semua anggota belajar untuk menyatukan hati 

dalam membicarakan apa pun yang berhubungan dengan 

kepentingan dan keperluan komunitas. Semua anggota 

komunitas tidak ada yang egois dan mementingkan diri 

sendiri melainkan melakukan segala sesuatu untuk 

kepentingan bersama dengan tulus dan sukacita (Kis. 

2:46b).

Dua, komunitas yang senang memuji Tuhan (Kis. 2: 47a). 

Dalam komunitas yang sehat, maka semua anggotanya 

saling mendorong untuk melayani, beribadah dan memuji 

Tuhan. Fokus komunitas yang sehat bukan menyenangkan 

diri sendiri, melainkan satu sama lain memiliki sikap yang 

sama hidup menyenangkan dan mempermuliakan Tuhan. 

Jika Anda membangun komunitas yang sehat, maka 

orang lain akan tertarik untuk begabung dengan komunitas 

Anda. Jika orang lain bergabung dengan komunitas Anda, 

maka mereka dapat dibimbing untuk percaya dan mengenal 

Tuhan Yesus (Kis. 2:47b).

KOMUNITAS YANG 
MENGUBAHKAN

Kisah Para Rasul 2:41-47

Senin, 07 September 2020

Yohanes 15:18-27, Filipi 2:1-11, 

Yeremia 10:17-11:17, 1 Tawarikh 8

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 2: 46b-47. 
“Mereka memecahkan roti di rumah 
masing-masing secara bergilir dan 
makan bersama-sama dengan 
gembira dan dengan tulus hati, sambil 
memuji Allah. Dan mereka disukai 
semua orang. Dan tiap-tiap hari 
Tuhan menambah jumlah mereka 
dengan orang yang diselamatkan.”

“Tuhan Yesus, tolong kami untuk 
membangun komunitas yang sehat 
yang akan membawa banyak jiwa 
datang kepada-Mu. Amin.”

Doa

Ayat



Ada seorang pemuda yang datang menemui seorang 

kakek yang bijak. Pemuda itu menceritakan kekesalan dan 

kekecewaannya dengan gereja tempat dia berbakti. Dia 

mengalami kepahitan, kekecewaan dengan orang-orang 

yang ada dalam gereja. Pemuda itu berniat untuk menjadi 

orang Kristen biasa saja, tidak perlu terlibat dalam 

pelayanan gereja, cukuplah ibadah seminggu sekali. Kakek 

bijak terdiam saja setelah pemuda itu bercerita. Kakek itu 

hanya mengambil sebuah arang yang sedang berada dalam 

tumpukan bara api. Arang yang menyala itu dipisahkan 

sendirian dari tumpukan arang lainnya. Akhirnya, lama 

kelamaan arang yang menyala padam dengan sendirinya. 

Kemudian kakek tersebut memasukkan kembali arang yang 

padam itu ke dalam tumpukan arang yang menyala dan 

arang yang padam menyala kembali. Pemuda itu 

memperhatikan yang dilakukan kakek itu dan mengerti 

maksud kakek yang bijak itu.

Sebagai orang Kristen kita perlu mencari dan masuk 

dalam komunitas yang benar. Komunitas dalam gereja 

adalah komunitas yang benar. Dalam komunitas ini, orang-

orang Kristen akan saling menguatkan, meneguhkan, 

menasehati, dan menumbuhkan iman percaya. Memang 

tidak dapat disangkal, bahwa kadang dalam komunitas 

gereja terjadi perbedaan pendapat, terjadi gesekan, hal itu 

wajar. Justru di situlah kita belajar me-manage masalah, 

menghargai pendapat orang lain, sehingga kita  menjadi 

dewasa dalam pemikiran maupun dalam iman.

Sebagai umat yang dipanggil oleh Allah, maka carilah 

komunitas yang benar sehingga membuat iman kita 

bertumbuh. Dengan komunitas yang benar kita dapat lebih 

mengenal Allah dan cinta kasih kita pada Allah semakin 

besar dari hari ke sehari.

HIDUP DALAM 
KOMUNITAS YANG 

BENAR
Pengkhotbah 4:7-16

Selasa, 08 September 2020

Yohanes 16:1-11, Filipi 2:12-18, 

Yeremia 11:18-12:17, 1 Tawarikh 9-10

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“ Tuhan ,  kumau  h i dup  da l am 
k o m u n i t a s  y a n g  b e n a r  a g a r 
p e r t u m b u h a n  i m a n  s e m a k i n 
meningkat.”

Doa



Hari ini kita diingatkan bahwa kita akan menjadi orang 

yang berbahagia jika tidak berjalan menurut nasihat orang 

fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk 

dalam kumpulan pencemooh. Mengapa? Karena nasihat 

orang fasik penuh dengan tipu muslihat (Amsal 10:32), 

mulutnya membinasakan sesama manusia (Amsal 11:9). 

Karena jalan orang berdosa tentulah jalan yang salah dan 

kumpulan pencemooh adalah kumpulan yang isinya orang-

orang yang mencemooh, menggosip, dan menyinyir.

Dalam hidup berkomunitas, hati-hati jangan sampai 

dalam kumpulan kita terjebak dengan bergosip-ria. Gosip 

adalah sebuah obrolan atau rumor kosong, yang biasanya 

berkaitan tentang urusan pribadi atau orang lain. Gosip 

yang diucapkan tanpa tujuan yang konstruktif (dikenal 

dalam bahasa Ibrani sebagai lashon hara, "Lidah jahat") 

sebagai dosa. Berbicara secara negatif tentang orang-orang, 

bahkan walau sesuai dengan fakta yang sebenarnya, 

dianggap sebagai dosa, karena hal itu merendahkan 

martabat manusia - baik pembicara maupun subjek gosip 

tersebut. Jelas gosip adalah perbuatan dosa dan membuat 

orang tidak bahagia.

Untuk itu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari 

mulut kita dipikirkan matang-matang terlebih dulu: apakah 

akan menjatuhkan orang lain atau sebaliknya, memberkati 

sesama kita (20-21). Diam sejenak sebelum merespons 

merupakan sikap berhati-hati yang akan menuai 

penghargaan dan penghormatan dari Tuhan maupun dari 

orang lain. Sebaliknya bicara tanpa pikir panjang sering 

mengakibatkan pertengkaran dan berujung pada 

penyesalan yang tak ada gunanya. Betapa banyaknya kata-

kata yang salah mengubah persahabatan jadi permusuhan, 

damai sejahtera menjadi medan peperangan, simpati dan 

empati menjadi kecurigaan dan dendam. Marilah kita 

berkata benar karena perkataan orang benar sangat 

berharga. 

KOMUNITAS : 
NO GOSIP

Mazmur 1:1-3

Rabu, 09 September 2020

Yohanes 16:12-15, Filipi 2:19-3:1a, 

Yeremia 13, 1 Tawarikh 11-12

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 10:20. 
“Lidah orang benar seperti perak 
pilihan, tetapi pikiran orang fasik 
sedikit nilainya.”

Ayat

“Ya Allahku, biarlah mulut dan 
lidahku mengeluarkan kata-kata yang 
benar untuk kemuliaan-Mu.”

Doa



Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya berhenti pada 

makna “kita dikuduskan, kita dipisahkan dari dunia”, tetapi 

berlanjut kepada makna “kita diutus kembali ke dalam 

dunia untuk menjadi berkat, menjadi pembawa kabar 

sukacita, menjadi garam dan terang bagi kehidupan nyata di 

sekitar kita”. Sama seperti bangsa Israel yang dibebaskan 

oleh Allah dari Mesir untuk kembali ke tanah Kanaan 

sehingga dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa (sesuai 

yang Allah janjikan kepada Abraham), demikian juga kita 

yang telah dikuduskan oleh Allah dari dosa dan maut 

dipanggil Allah untuk menjadi berkat bagi dunia ini (sesuai 

dengan rencana penciptaan-Nya).

Allah memanggil kita untuk menjadi murid-murid-Nya 

yang menghadirkan Kerajaan Allah di bumi ini. Kehadiran 

komunitas Kristen menjadi alat kasih karunia Allah bagi kita 

sebagai murid-murid-Nya untuk bertumbuh, mengenal dan 

menikmati persekutuan dengan Allah dan sesama, sehingga 

pada akhirnya dapat berbuah bagi dunia atau kehidupan di 

sekitar kita. Tentunya Allah pasti menolong kita untuk hidup 

di dalam komunitas dan berdampak bagi lingkungan kita.

Berdampak bagi dunia bisa kita mulai sejak dini. Sejak 

kecil anak-anak diajar bagaimana menjadi berkat bagi 

teman-teman, sehingga ketika sudah dewasa seorang anak 

terbiasa menjadi berkat untuk lingkungan sekitarnya. 

Apalagi saat ini bangsa kita sedang dilanda pandemi covid-

19 hendaknya komunitas Kristen mempunyai sumbangsih 

bagi bangsa dan negara, seperti melakukan anjuran 

pemerintah memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci 

tangan dengan air mengalir. Apalagi jika kita dapat memberi 

sumbangsih dengan menemukan obat atau vaksin covid-19 

sehingga pandemi ini berakhir.

KOMUNITAS YANG 
BERDAMPAK

1 Petrus 2:10

Kamis, 10 September 2020

Yohanes 16:16-24, Filipi 3:1b-9, 

Yeremia 14:1-15:4, 1 Tawarikh 13-14

Ayat Bacaan Setahun

1 Petrus 2:9. 
“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, 
imamat yang rajani, bangsa yang 
kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 
s u p a y a  k a m u  m e m b e r i t a k a n 
perbuatan-perbuatan yang besar dari 
Dia, yang telah memanggil kamu 
keluar dari kegelapan kepada terang-
Nya yang ajaib:”

Ayat

“Tuhan Yesus, terima kasih Engkau 
telah menguduskan kami dengan 
darah-Mu, saatnya kami rindu 
menjadi murid-Mu yang berdampak 
bagi lingkungan di sekitar kami. 
Amin.”

Doa



Dari ayat di atas sudah jelas Allah menghendaki tebusan-

Nya untuk saling menasihati dan saling membangun. Untuk 

mewujudkan kerinduan Allah ini, maka perlu adanya 

persekutuan atau care cell. Dalam persekutuan anak-anak 

Tuhan sangat perlu sekali saling memperhatikan satu sama 

lain karena setiap orang memiliki kelemahan dan 

kekuatannya masing-masing, sehingga ketika orang lemah 

dia akan dikuatkan, ketika orang jatuh dia akan dibangkitkan 

oleh sesama anggota persekutuannya. Jika ada sesama 

saudara seiman yang berbuat salah akan saling menegur. 

Intinya membawa jemaat pada kebaikan sesuai ayat Alkitab 

tentang hidup benar sesuai kebenaran sejati yang diajarkan 

oleh Allah.

Saling menasihati dan saling membangun diperlukan 

sikap kerendahan hati satu sama lain. Orang yang 

menasihati tidak merasa paling benar dan paling pintar, 

sedangkan yang dinasihati atau ditegur harus membuka hati 

dan menerima nasihat dari teman seimannya. Orang yang 

membangun hendaknya membangun iman seseorang, ia 

harus mengarahkan orang itu untuk lebih mengenal Allah 

secara pribadi karena ketika seorang mengenal Allahnya, 

maka dia akan hidup benar di hadapan Allah.

Dasar teguran dan nasihat adalah kasih. Kasih Allah yang 

menggerakkan seorang menasihati, menegur, dan 

membangun orang lain. Betapa indahnya ketika umat Tuhan 

hidup rukun dengan saling mengasihi, menasihati, menegur, 

dan saling membangun. Hal ini akan terjadi jika satu sama 

lain memposisikan orang lain lebih utama dari dirinya 

sendiri, seperti yang tertulis dalam Filipi 2:3. Dengan 

demikian, hidup anak-anak Allah mendatangkan damai 

sejahtera, sesuai Roma 14:19, “Sebab itu marilah kita 

mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang 

berguna untuk saling membangun.”

SALING MENASIHATI 
DAN SALING 

MEMBANGUN
1 Tesalonika 5:1-11 

Jumat, 11 September 2020

Yohanes 16:25-33, Filipi 3:10-16, 

Yeremia 15:5-21, 1 Tawarikh 15-16

Ayat Bacaan Setahun

1 Tesalonika 5:11. 
“Karena itu nasihatilah seorang akan 
yang lain dan saling membangunlah 
kamu seperti yang memang kamu 
lakukan.”

Ayat

“Bapa di sorga, Engkau teramat rindu 
hidup anak-anak-Mu damai sejahtera 
dengan saling mengasihi, menasihati, 
dan membangun. Amin.”

Doa



Kita hidup di tengah-tengah dunia jahat yang menekan 

serta mengerikan. Oleh karena itu, kita perlu dekat dengan 

Tuhan dan harus menjadikan firman Tuhan sebagai 

pedoman, mengakrabkan diri dengan-Nya, dan berusaha 

hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita memerlukan kuasa 

kebenaran Allah menopang kita sehingga serangan 

kejahatan tidak akan mampu menggoncang keteguhan 

kerohanian kita kepada Tuhan. Dengan demikian gaya 

hidup dosa dari dunia akan kehilangan daya tariknya.

Untuk berpegang pada Taurat Tuhan, kesadaran saja 

tidaklah cukup. Dibutuhkan komitmen untuk belajar firman 

Tuhan, merenungkan, menggemari dan komitmen untuk 

bersedia menerima ajaran-Nya dan tekun setia mengerti 

firman Tuhan dan mengenal Tuhan lalu kemudian 

membagikannya.

Barangsiapa yang ingin terhindar dari bahaya harus 

menghindar dari jalan bahaya, tidak berdiri di jalan orang 

berdosa, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan 

jalan mereka tidak akan menjadi jalannya. Ia tidak boleh 

masuk ke dalam jalan itu, apalagi terus berjalan di dalamnya. 

Ia harus menghindar dari tempat mereka berada dan tidak 

hadir dalam pertemuan-pertemuan mereka, ataupun 

meminta nasihat dari mereka (meskipun mereka begitu 

cerdas, cerdik, dan terpelajar, namun jika fasik, mereka 

tidak boleh dijadikan penasihat-penasihatnya), dan 

menghindar berbuat apa yang mereka perbuat.

KEBAHAGIAAN TANPA 
KUMPULAN 

PENCEMOOH
Mazmur 1:1-3

Sabtu, 12 September 2020

Yohanes 17:1-19, Filipi 3:17-4:1, 

Yeremia 16, 1 Tawarikh 17-19

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 1:1-2. 
“Berbahagialah orang yang tidak 
berjalan menurut nasihat orang fasik, 
yang tidak berdiri di jalan orang 
berdosa, dan yang tidak duduk dalam 
kumpulan pencemooh, tetapi yang 
kesukaannya ialah Taurat TUHAN, 
dan yang merenungkan Taurat itu 
siang dan malam.”

Ayat

“Tuhan ajarkan kami untuk tetap 
setia kepada Firman Tuhan yang 
tertulis hingga akhir hidupku. Amin.”

Doa



Relasi antara kita dengan Allah itu unik karena relasi ini 

merupakan pilihan Allah, bukan karena  kemauan kita 

sendiri. Kita membangun relasi dengan Allah hanya karena 

kasih karunia Allah saja. Di balik relasi yang unik ini ada 

tanggung jawab dari kita yang di tuntut oleh Allah.  Kita 

dipilih tentu ada tujuan yang Allah kehendaki atas kehidupan 

kita. Apakah tanggung jawab kita? Kita harus memiliki 

kehidupan yang tinggal tetap melekat pada Kristus, dengan 

menjaga relasi yang intim dengan Tuhan Yesus.

Dari relasi ini kita akan menghasilkan buah, yaitu 

membawa jiwa baru kepada Kristus, hidup kita mengalami 

perubahan dari buah daging kepada buah Roh. Sebagai 

anak-anak Tuhan, kita harus menghasilkan buah dan itu 

tidak bisa ditawar-tawar lagi. Caranya kita harus bersaksi 

tentang Kristus. Kita harus mengabarkan Injil kepada orang 

berdosa supaya bertobat dan percaya Kristus. Ini tanggung 

jawab kita, kehendak Kristus saat memilih kita. Inilah buah 

sesungguhnya yang diharapkan Kristus dari kita.

Dengan relasi yang intim dengan Kristus, kita mampu 

mengasihi sesama manusia. Siapa pun mereka tanpa 

membeda-bedakan. Terutama manusia yang masih hidup di 

dalam ikatan dosa supaya diselamatkan. Ada banyak cara 

yang  b i s a  k i t a  l akukan  un tuk  mendeka t i  dan 

menyelamatkan jiwa yang berdosa. Kata kuncinya "kasih". 

Bila kita memiliki relasi yang intim dengan Allah, maka hati 

yang mengasihi sesama pasti kita miliki. Bila relasi kita 

dengan Allah buruk, maka kita tidak akan memiliki kasih dan 

akan sangat sulit kita untuk berbuah bagi Kristus.

BERBUAH

Yohanes 15:1-17 

Minggu, 13 September 2020

Yohanes 17:20-26, Filipi 4:2-9, 

Yeremia 17:1-18, 1 Tawarikh 20:1-

22:1

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 15:16. 
“Bukan kamu yang memilih Aku, 
tetapi Akulah yang memilih kamu. 
Dan Aku telah menetapkan kamu, 
supaya kamu pergi dan menghasilkan 
buah dan buahmu itu tetap, supaya 
apa yang kamu minta kepada Bapa 
dalam nama-Ku, diberikan-Nya 
kepadamu.”

Ayat

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

Doa



Yesus datang ke dunia yang pertama kali dengan satu 

tujuan, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Yesus 

rela mati di kayu salib menanggung segenap dosa manusia 

agar hubungan Allah dengan manusia bisa pulih dengan 

kuasa darah-Nya. Dalam menjalankan misi-Nya, Yesus 

menunjukkan cara merekrut murid-murid-Nya. Yesus 

menggunakan pola pemuridan dalam pelayanannya, 

seh ingga  ke t i ka  Yesus  hendak  na i k  ke  sorga 

mengamanatkan agar murid-murid-Nya pergi, jadikan 

semua bangsa murid Kristus (baca Matius 28:19-20).

Cara Yesus merekrut ditunjukkan dalam Matius 4:19. 

Panggilan menjadi murid Yesus diawali dengan ajakan 

“mari”, Yesus mengajak orang-orang yang mau dan 

bersedia mengikuti-Nya, Dia tidak pernah memaksa 

seseorang. Panggilan “Ikutlah Aku” adalah panggilan untuk 

mengikut Kristus. Mengikut Kristus, berarti menjadikan 

Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa atas kehidupan 

kita dan menjadikan Dia sebagai teladan hidup satu-satunya. 

Lalu perkataan “kamu akan Kujadikan penjala manusia” 

menunjukkan bahwa menjadi murid Kristus tidak terjadi 

secara instan, tetapi harus melalui proses transformasi yang 

dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Selama 

mengikut Kristus, apakah Anda mengalami perubahan 

menjadi semakin mirip dengan Yesus Kristus?

Setelah menjadi murid yang mengalami transformasi, 

maka ia harus menjadikan orang lain murid, yang artinya 

menjadi “penjala manusia.” Menjadi seorang murid harus 

ada harga yang harus dibayar. Seorang murid harus mau 

diajar dari yang tidak bisa atau tidak tahu menjadi bisa dan 

tahu, seorang murid harus mau didisiplin oleh sang guru, 

seorang murid harus mau merendahkan diri, menundukkan 

diri dan taat agar pembentukkan karakter dapat tercipta. 

Jadilah murid Kristus yang serupa dengan Sang Guru Agung 

yaitu Yesus Kristus.

PANGGILAN 
SEORANG MURID

Matius 4

Senin, 14 September 2020

Yohanes 18:1-11, Filipi 4:10-23, 

Yeremia 17:19-18:17, 1 Tawarikh 

22:2-23:32

Ayat Bacaan Setahun

Matius 4:19. 
Yesus berkata kepada mereka: “Mari, 
i kut lah  Aku ,  dan  kamu akan 
Kujadikan penjala manusia.”

Ayat

“Wahai Sang Guru Agungku Yesus 
Kristus, biarlah hati kami memiliki 
hati seorang murid yang semakin hari 
semakin sempurna seperti-Mu.”

Doa



Orang banyak terpikat dengan pengajaran Tuhan Yesus. 

Mereka mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengarkan-Nya. 

Namun, Tuhan Yesus punya rencana  dengan kehidupan 

para nelayan di pantai danau Genesaret. Tuhan Yesus tidak 

menginginkan mereka hanya mengenal pribadi-Nya melalui 

pengajaran yang disampaikan saja. Mereka harus 

mengalami pengalaman hidup yang nyata dengan Tuhan 

Yesus melebihi orang banyak yang telah mendengarkan 

pengajaran-Nya. Mukjizat penangkapan ikan di danau 

Genesaret dipakai Tuhan Yesus untuk mengajak Simon dan 

kawan - kawan mengalami pengalaman hidup lebih dalam 

lagi dan memanggil mereka menjadi murid-Nya. 

Respon mereka adalah meninggalkan jala dan ikan begitu 

saja lalu mengikut Tuhan Yesus. Rupanya pengenalan pribadi 

akan Tuhan Yesus serta panggilan Tuhan Yesus terhadap diri 

mereka jauh lebih berharga di banding nilai perahu, jala dan 

ikan yang mereka dapatkan. Semua ditinggalkan begitu saja 

lalu mengikuti Tuhan Yesus. Mereka tidak terpesona dengan 

mukjizat yang terjadi, tetapi lebih terpesona dengan pribadi 

Tuhan Yesus yang Maha Kuasa.  Mengenal pribadi Tuhan 

Yesus dengan benar lebih penting dari pada mukjizat yang 

dialami.  Mukjizat adalah sarana yang Tuhan Yesus 

pergunakan untuk membawa seseorang mengenal diri-Nya 

lebih dalam lagi. Tujuan akhir dari panggilan hidup seseorang 

oleh Tuhan Yesus adalah menjadi murid-Nya dan mengenal 

Dia lebih dalam lagi.

Beranikah kita mengambil keputusan dan langkah 

seperti Simon dan kawan-kawan saat Tuhan Yesus 

memanggil kita di dunia saat ini? 

PANGGILAN-MU

Lukas 5:1-11

Selasa, 15 September 2020

Yohanes 18:12-18, Kolose 1:1-8, 

Yeremia 18:18-19:15, 1 Tawarikh 

24-25

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 5:8. 
“Ketika Simon Petrus melihat hal itu 
ia pun tersungkur di depan Yesus dan 
berkata: "Tuhan, pergi lah dari 
padaku, karena aku ini seorang 
berdosa.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, 
buatlah aku terpesona karena 
pribadi-Mu, bukan karena mukjizat. 
Amin.”

Doa



T h e  N a v i g a t o r s  a d a l a h  s e b u a h  o r g a n i s a s i 

interdenominasi dan non-profit. Tujuan Dawson Trotman 

mendirikan The Navigators adalah menggapai dunia bagi 

Kristus dengan menjadi pekerja Kristus yang hidup dan 

memuridkan di antara orang-orang terhilang.

Di Indonesia, para navigator memulai pelayanannya 

tahun 1968 di Bandung. The Navigators melayani berbagai 

kalangan masyarakat, di kampus-kampus, sekolah, kantor, 

gereja, suku-suku terhilang, dan lain-lain. “To know Christ 

and to make Him known, and to help others do the same” 

adalah slogan dari The Navigators. Salah satu visinya adalah 

agar pekerja Kristus hadir dimana-mana untuk menolong 

orang di sekitarnya mengenal Yesus.

Sebagian besar kelompok PA (Pendalaman Alkitab) di 

gereja kita adalah buah dari pelayanan the The Navigators 

ini. Pelayanan ini terus bertumbuh dan berbuah. Seorang 

pembimbing akan memuridkan beberapa orang dan terus 

berlanjut murid akan  membuat murid, itulah pemuridan.

Mar i  k i ta  jad i  mur id yang memuridkan dan 

meneruskannya terus ke bawah, sampai berita Injil tersebar 

ke sekeliling kita, agar semua bangsa mendengar Injil dan 

menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

PEMBUAT MURID

Matius 10:5-15

Rabu, 16 September 2020

Yohanes 18:19-27, Kolose 1:9-14, 

Yeremia 20, 1 Tawarikh 26-27

Ayat Bacaan Setahun

Matius 28:19. 
“Karena itu pergilah, jadikanlah 
semua  bangsa  mur i d -Ku  dan 
baptislah mereka dalam nama Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus,”

Ayat

“Kami berdoa agar kelompok-
kelompok PA yang ada di gereja kami 
bertumbuh seperti yang seharusnya 
Engkau inginkan. Kami mau menjadi 
murid yang juga memuridkan sampai 
semua bangsa mendengar Injil. 
Amin.”

Doa



Tuhan Yesus melatih para murid untuk melakukan 

perintah-Nya dalam dunia. Tuhan Yesus tidak mau para 

murid hanya jadi penonton dan mengagumi mukjizat yang 

Dia lakukan, takjub dengan pengajaran yang Dia ajarkan. 

Kini para murid diutus untuk melayani orang lain, sama 

seperti Tuhan Yesus melayani orang banyak. Melalui 

praktek di lapangan para murid mengalami hidup bersama 

Sang Guru. Tugas para murid adalah memberitakan 

Kerajaan Allah dan melakukan mukjizat seperti yang Tuhan 

Yesus lakukan.

Tugas yang sama juga dimandatkan Tuhan Yesus kepada 

kita para murid -murid-Nya di zaman ini. Kuasa-Nya yang 

luar biasa diberikan kepada kita untuk melakukan tugas 

tersebut. Di tengah situasi pandemi Covid19, banyak orang 

hidup dalam kebingungan, ketakutan, kekuatiran. Apalagi 

yang terpapar Covid19 pasti lebih takut lagi, sebab bayang-

bayang kematian ada di depannya. Inilah saatnya para murid 

Kristus di zaman ini bertindak untuk melakukan perintah 

Tuhan Yesus ini. Kesempatan untuk memperkenalkan 

Tuhan Yesus, mendoakan orang sakit sangat terbuka sekali 

dalam situasi seperti ini.

Siapkah kita diutus dan melakukan perintah Tuhan 

Yesus? Jangan hanya jadi penonton, tetapi jadilah murid 

Kristus yang mengalami Tuhan Yesus secara nyata melalui 

tugas yang kita kerjakan. Ayo segera lakukan! Jangan tunda-

tunda lagi, Kerajaan Allah sudah dekat dan Tuhan Yesus 

segera datang kembali. Menjadi murid Tuhan Yesus itu 

harus sampai kepada pengalaman hidup yang nyata dengan 

Tuhan Yesus.

Sudahkah kita mengalaminya sendiri? Jika belum, apakah 

yang menjadi hambatan kita untuk mengalami Tuhan Yesus 

dalam hidup kita. Biarlah kita semua menjadi murid-murid 

Tuhan Yesus yang sejati, bukan hanya sekedar percaya 

Tuhan Yesus dan menjadi penonton saja.

PRAKTEK

Matius 10:5-15

Kamis, 17 September 2020

Yohanes 18:28-38a, Kolose 1:15-23, 

Yeremia 21:1-22:9, 1 Tawarikh 28-

29

Ayat Bacaan Setahun

Matius 10:7. 
“Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan 
Sorga sudah dekat.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 

melakukan perintah-Mu. Melayani 

bersama Engkau di dunia ini. Amin.”

Doa



Yesus memanggil para murid-Nya bukan berdasarkan 

standar umum seperti memiliki gelar, jabatan, atau profesi 

tertentu. Ia memilih berdasarkan kehendak-Nya semata. 

Sebagian besar murid sebelum dipanggil sudah memiliki 

kehidupan yang mapan. Ada juragan ikan, bendahara, 

pekerja bea cukai dll. Namun ketika Yesus memanggil 

mereka “Ikutlah Aku”, segera mereka meninggalkan 

pekerjaan dan keluarga dan menyertai pelayanan Yesus. 

Mereka ditetapkan menjadi duta Injil, untuk menyampaikan 

keselamatan kepada dunia (5).

Yesus membekali mereka dengan otoritas untuk 

mengusir setan dan melenyapkan segala penyakit. Ia 

menentukan cara pelayanan mereka, yaitu pelayanan 

bersama dengan orang lain, bekerja bersama-sama, dan 

bersama-sama bekerja. Duta tidak sembarang pergi 

kemana ia mau. Sasaran yang dituju sudah ditentukan oleh 

Sang Pengutus. Perintah kerja juga dirincikan detail yaitu 

menyatakan kuasa Kerajaan Sorga secara nyata. Duta 

melakukan pekerjaan ke segala tempat bukan dalam rangka 

wisata, tetapi menggenapi tuntutan tugas mulia dari Yesus, 

yaitu menyampaikan Injil Kerajaan Sorga. Model pelayanan 

mereka persis seperti model kerja Yesus.

Selain perintah, Yesus juga memberi larangan, yaitu agar 

tidak merepotkan diri dengan perbekalan (9-10). Yesus, 

Sang Pengutuslah yang memelihara hidup mereka (11-13). 

Pemberitaan Injil tidak boleh terbengkalai karena 

kebutuhan ekonomi.

Alangkah indahnya bila setiap berita Injil yang 

disampaikan duta Injil diterima oleh semua orang. Namun, 

Yesus sudah mengingatkan bahwa akan ada yang menolak 

Injil. Yang menolak akan menerima penghakiman yang lebih 

berat daripada penghukuman Sodom dan Gomora 

(Kej.19). Menjadi duta Injil adalah tugas setiap orang yang 

sudah mengalami kuasa dari Raja kerajaan Sorga.

DUTA INJIL

Matius 10:1-42

Jumat, 18 September 2020

Yohanes 18:38b-19:7, Kolose 1:24-

29, Yeremia 22:10-30, 2 Tawarikh 

1-2

Ayat Bacaan Setahun

Matius 10:1. 
“Yesus memanggil kedua belas murid-
Nya dan memberi kuasa kepada 
mereka untuk mengusir roh-roh jahat 
dan untuk melenyapkan segala 
penyakit dan segala kelemahan.”

Ayat

Tuhan Yesus, bantu kami agar tetap 
k o n s i s t e n  d a l a m  m e l a k u k a n 
pelayanan pemberitaan Injil sampai 
ke seluruh dunia dan nama Tuhan 
dipermuliakan. Amin.”

Doa



Tuhan Yesus menggambarkan gereja sebagai garam dan 

terang. Dua bahan penting untuk keberlangsungan hidup 

manusia. Garam sangatlah penting, memiliki kegunaan 

medis sebagai antiseptik alami untuk membersihkan luka 

dan membunuh bakteri, digunakan untuk mengawetkan 

makanan, terutama saat musim panas ketika makanan lebih 

cepat rusak. Selain itu tentu garam digunakan sebagai 

penyedap masakan. 

Garam yang digunakan pada zaman itu kemungkinan 

diambil dari Laut Mati. Terdapat campuran tidak murni dari 

endapan garam membentuk zat serupa kapur, mirip garam 

tetapi tidak memiliki sifat-sifat garam sama sekali. Tentu hal 

ini mengecewakan, sesuatu yang mirip garam tapi ternyata 

bukan, tidak punya kegunaan yang dicari dari garam. Inilah 

sebabnya Yesus ingin kita menjaga ciri khas rasa asin supaya 

kita dapat terus memberi dampak yang lebih besar kepada 

dunia.

Gereja dipanggil untuk memberi rasa dalam semua 

aspek kehidupan dan budaya, melawan dampak dosa dan 

kejahatan, menjadikan dunia tempat yang lebih baik bagi 

kesejahteraan umat manusia. 

Pel ita menerangi  seis i  rumah, mengusir dan 

mengalahkan kegelapan. Sebagai orang Kristen, di dalam 

dunia ini kita memiliki fungsi serupa dengan pelita. Dalam 

kegelapan tentu kita kesulitan bergerak, tidak akan bisa 

melihat satu sama lain, dan tentu dunia tanpa cahaya akan 

menakutkan. Kegelapan seringkali merupakan kedok dari 

kejahatan dan bahaya. 

Yesus adalah terang dunia dan kita menunjukkan jalan ke 

arah-Nya melalui kesaksian dan hidup kita. Jika kita gagal 

menolong orang lain menemukan Dia, maka dunia akan 

tetap tinggal dalam kegelapan.  Mari terangi sekitar Anda 

dengan kasih, kasih karunia dan belas kasih.

GARAM DAN TERANG 

Matius 5 

Sabtu, 19 September 2020

Yohanes 19:8-16a, Kolose 2:1-5, 

Yeremia 23:1-24, 2 Tawarikh 3:1-

5:1

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Tuhan Yesus, jadikanlah kami garam 
dan terang dunia. Amin.”

Doa



Dalam masa Pandemi Covid-19, kegiatan belajar 

dilakukan secara daring (dalam jaringan). Pelajar di kota 

umumnya tidak kesulitan belajar secara daring ini karena 

sinyal mudah didapat di mana-mana. Tetapi saya 

memperhatikan di desa-desa para pelajar harus naik ke 

bukit atau ke pinggir jurang mencari sinyal. Belum lagi harus 

membeli kuota internet yang lumayan mahal, terlebih  jika 

dalam keluarga ada 3-4 orang anak. Adapula yang tidak 

memiliki gawai (smartphone), dan bergantian menggunakan 

gawai. Karena itu beberapa orang/komunitas menyediakan 

wifi gratis di rumahnya. Apakah kita sebagai anak Tuhan 

peduli juga dengan masalah ini? Atau kita berpikir, ah ini kan 

urusan pemerintah bukan urusan saya, saya juga lagi susah.

Yesaya menulis, bahwa Tuhan memberikan kepada kita 

lidah seorang murid. Seorang murid akan lebih banyak 

mendengar daripada berkata-kata. Seharusnyalah kita 

sebagai murid banyak mendengar suara Tuhan dan tidak 

hanya bicara, NATO (no action talk only/ tanpa aksi, hanya 

bicara). Murid pun harus penuh semangat untuk belajar, 

antusias mencari Tuhan, sehingga kita menjadi pintar karena 

kita belajar dari firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. 

Memiliki lidah seorang murid menyatakan, bahwa 

semua sabda yang keluar dari perkataan-Nya memberikan 

semangat baru bagi mereka yang mendengar dan sabda 

yang keluar itu menjadi keselamatan.

Mari jemaat Tuhan, banyaklah belajar firman Tuhan 

seperti seorang murid, sehingga kita akan dipakai menjadi 

alat-Nya, jadi berkat untuk banyak orang, jangan hanya 

bicara tapi tidak ada aksi (NATO). Banyak orang di sekeliling 

kita yang membutuhkan kabar baik, ceritakanlah, 

bertindaklah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

NATO

1 Yohanes 3:11-18

Minggu, 20 September 2020

Yohanes 19:16b-27, Kolose 2:6-15, 

Yeremia 23:25-24:10, 2 Tawarikh 

5:2-6:11

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 50:4. 
“Tuhan ALLAH telah memberikan 
kepadaku lidah seorang murid, 
supaya dengan perkataan aku dapat 
memberi semangat baru kepada 
orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia 
mempertajam pendengaranku untuk 
mendengar seperti seorang murid.”

Ayat

“Ya Allah, kami mau menjadi murid 
Kristus yang melakukan sesuatu bagi 
orang lain dan tidak hanya berbicara. 
Amin.”

Doa



Pelayanan adalah hal yang serius dan mulia. Tidak 

sembarang orang boleh melayani Tuhan. Hanya Tuhan yang 

berhak memilih dan menetapkan hamba-hamba-Nya. 

Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan seseorang 

untuk melayani Dia, pasti juga akan mempersiapkan 

hamba-Nya. Ada waktunya kita belajar dari mereka yang 

lebih dahulu melayani, yaitu para senior kita. Namun, yang 

jauh lebih penting adalah Tuhan Yesus sendirilah yang harus 

terus menerus menjadi Guru Agung kita. 

Menjadi murid bukan pilihan, juga bukan berdasarkan 

kerelaan sebagai relawan. Menjadi murid adalah panggilan 

mulia, tugas setiap orang yang sudah mengalami kuasa dari 

Tuhan Yesus Kristus. Tuaian yang begitu banyak 

memerlukan penuai-penuai yang siap diutus. Tuaian itu 

adalah orang-orang yang haus, lelah, dan terlantar dalam 

kehidupan jasmani dan rohani. Kitalah para penuai itu, dan 

tuaian ada di sekeliling kita. Yang kita butuhkan adalah hati 

seperti Tuhan Yesus yang penuh belas kasih pada orang-

orang yang jiwanya terlantar.

Isi beritanya adalah bahwa Kerajaan Sorga sudah dekat. 

Kerajaan Sorga berisikan kabar baik pengampunan dosa, 

disertai demonstrasi kuasa yang membebaskan orang dari 

belenggu dosa dan berbagai kelemahan dan sakit penyakit.

PEMURIDAN YANG 
MENGUBAHKAN

Matius 10:1-8

Senin, 21 September 2020

Yohanes 19:28-30, Kolose 2:16-19, 

Yeremia 25:1-14, 2 Tawarikh 6:12-

7:22

Ayat Bacaan Setahun

Matius 10:7-8. 
“Pergilah dan beritakanlah: Kerajaan 
Sorga sudah dekat. Sembuhkanlah 
orang sakit; bangkitkanlah orang 
mati; tahirkanlah orang kusta; usirlah 
s e t a n - s e t a n .  K a m u  t e l a h 
memperolehnya dengan cuma-cuma, 
karena itu berikanlah pula dengan 
cuma-cuma.”

Ayat

“Tuhan Yesus, ajarkanku untuk tetap 
setia menjadi murid-Mu. Amin.”

Doa



Siapapun pasti tidak menyukai pekerjaan sebagai tukang 

pajak dan rentenir. Kedua jenis pekerjaan ini dianggap 

penuh dengan trik jahat. Tidak pernah orang lain merasa 

diuntungkan oleh tukang pajak dan rentenir.  Oleh sebab 

itu, banyak orang selalu menghindar dari tukang pajak. 

Padahal membayar pajak merupakan suatu kewajiban 

semua warga negara.

Demikian pula yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus di 

dunia. Zakheus seorang tukang pajak, hidupnya selalu 

dibenci masyarakat dan tokoh agama karena dianggap 

antek dari pemerintah Romawi. Bagaimanapun juga 

Zakheus merasakan ketidaknyamanan hidupnya meskipun 

hartanya berkelimpahan. Masyarakat dan tokoh agama 

yang membenci hidupnya menjadi beban mental tersendiri.

Namun, perjumpaannya dengan Tuhan Yesus telah 

mengubah masa depan dan perjalanan hidupnya. Zakheus 

tidak menyangka bahwa Tuhan Yesus mengasihi dirinya. Hal 

ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat dan tokoh 

agama Yahudi, mengapa Tuhan Yesus begitu peduli terhadap 

kehidupan Zakheus. Kepada Zakheus, Tuhan Yesus 

memberikan kehidupan yang lebih berarti dari pada 

kehidupan yang selama ini dia jalani di dunia ini.

Bila hidup Anda saat ini dibenci orang, jangan putus asa 

atau kehilangan harapan karena masih ada Tuhan Yesus yang 

mengasihi Anda. Dialah yang akan mengubah masa depan 

Anda.  Dibenci tidak berarti hilang harapan untuk hidup 

yang normal. Kebencian bisa jadi pelajaran berharga untuk 

mengubah pola hidup kita. Ingat, masih ada Tuhan Yesus 

yang mengasihi dan mengubah kehidupan kita. Kehidupan 

kekal jauh lebih berharga daripada harta dunia dan 

pekerjaan kita. Oleh sebab itu, bertobatlah dan biarkan 

Tuhan Yesus mengubah hidup Anda. 

DIBENCI

Lukas 19:1-10

Selasa, 22 September 2020

Yohanes 19:31-37, Kolose 2:20-3:4, 

Yeremia 25:15-38, 2 Tawarikh 8-9

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Bapa di dalam nama  Yesus, aku mau 
bertobat dari segala kejahatanku. 
Amin.”

Doa



Setiap orang pasti pernah memiliki pengalaman tertolak, 

misalnya tidak bisa masuk sekolah favorit, tertolak oleh 

orang yang dicintai, orang tua sendiri, orang lain, orang 

dalam lingkup keluarga sendiri.  Pengalaman tertolak 

memang menyakitkan hati dan tidak mudah pulih dalam 

waktu singkat. 

Namun, respon kita yang benar justru akan membawa 

hasil positif bagi masa depan hidup kita sendiri. Artinya 

justru karena ditolak itulah kita malah lebih berhasil dari 

orang lain yang menolak kita. Kita ditolak, belum tentu 

hidup kita terpuruk, sebab masih ada tangan Allah yang 

maha kuasa menaungi hidup kita.

Yefta pahlawan gagah perkasa pernah ditolak oleh 

keluarga dan bangsanya sendiri karena dianggap anak 

seorang pelacur. Akan tetapi, Yefta justru membawa 

masalah hidupnya kepada Allah. Keterampilan Yefta sebagai 

pemimpin terasah dengan baik. Hal ini menarik tua-tua 

Gilead untuk mengajak Yefta kembali bergabung dengan 

mereka. Yefta yang tadinya mereka tolak kini mereka minati 

untuk menolong mereka sebagai panglima perang. 

Allah sendiri yang mengangkat hidup Yefta yang tadinya 

ditolak tetapi tidak sampai terpuruk. Justru semakin melejit 

ke atas sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Hidup ditolak 

oleh orang lain atau keluarga sendiri memang menyakitkan, 

tetapi tidak harus menjadikan hidup kita terpuruk. Respon 

kita yang benar dengan membawa masalah kita kepada 

Tuhan Allah justru menjadikan hidup kita berhasil.

Jangan takut ditolak, sebab masih ada Allah yang 

mengatur dan memimpin hidup kita. Siapa tahu hidup kita 

justru akan melesat lebih maju dari sebelumnya ,karena 

campur tangan Allah.

TERTOLAK

Hakim-hakim 11:1-11

Rabu, 23 September 2020

Yohanes 19:38-42, Kolose 3:5-11, 

Yeremia 26, 2 Tawarikh 10-11

Ayat Bacaan Setahun

Hakim-hakim 11:11. 
“Maka Yefta ikut dengan para tua-tua 
Gilead, lalu bangsa itu mengangkat 
dia menjadi kepala dan panglima 
mereka. Tetapi Yefta membawa 
seluruh perkaranya itu ke hadapan 
TUHAN, di Mizpa.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
selalu mengandalkan Engkau, aku 
percaya penyertaan-Mu. Amin.”

Doa



Rasanya menjengkelkan apabila kita punya teman selalu 

datang hanya bila ada perlunya.  Kita seakan-akan 

dimanfaatkan saja. Demikian pula dalam hal relasi kita 

dengan Allah. Acapkali kita hanya memanfaatkan Allah 

untuk menolong kita di saat dalam kesulitan saja. Selebihnya 

kita tidak pernah membangun relasi yang intim dengan 

Allah. Kita datang di saat kita sedang dalam kesulitan 

keuangan, ada masalah yang genting dalam keluarga, sakit, 

atau menghadapi masalah hukum yang berat. Setelah 

semuanya teratasi, kita tidak pernah lagi menghubungi 

Allah. Relasi kita dengan Allah seolah-olah terputus begitu 

saja. Kita akan kembali menghubungi Allah apabila kita 

membutuhkan pertolongan Dia lagi.

Bagi Tuhan Yesus, berdoa merupakan komunikasi yang 

intim dengan Allah. Di sinilah relasi dibangun menjadi suatu 

hubungan yang intim, kita manusia yang berdosa, 

sedangkan Allah yang Maha Kuasa. Allah menghendaki 

hubungan yang intim bukan yang sifatnya memanfaatkan 

demi kepentingan kita.

Dalam Matius 7, Allah berjanji akan mengabulkan setiap 

doa dan permohonan kita kepada Dia. Namun, yang Dia 

inginkan sebagai Bapa yang baik adalah agar anak-anak-Nya 

mau berkomunikasi dengan Dia hari lepas hari secara intim. 

Seharusnya kita sebagai anak-anak-Nya patut malu dan 

sedih karena apa yang telah diperbuat Allah terhadap hidup 

kita jauh lebih banyak daripada rasa syukur dan hormat kita 

kepada Allah. Bertobatlah dari kebiasaan kita yang 

memanfaatkan Allah.  Doa itu perlu ketekunan dan waktu 

yang khusus agar terbangun relasi yang intim dengan Tuhan 

Yesus. 

RELASI

Matius 7:7-11

Kamis, 24 September 2020

Yohanes 20:1-10, Kolose 3:12-17, 

Yeremia 27, 2 Tawarikh 12:1-14:1

Ayat Bacaan Setahun

Matius 7:11. 
“Jadi jika kamu yang jahat tahu 
memberi pemberian yang baik kepada 
anak-anakmu, apalagi Bapamu yang 
di sorga! Ia akan memberikan yang 
baik kepada mereka yang meminta 
kepada-Nya.”

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
mengasihi Engkau karena pribadi-
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

Jumat, 25 September 2020

Yohanes 20:11-18, Kolose 3:18-4:1, 

Yeremia 28, 2 Tawarikh 14:2-15:19

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



Pandemi Covid 19 menyebabkan pembatasan 

berbagai aktivitas. Hal ini menimbulkan berbagai krisis 

yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Masyarakat 

kelas bawah mulai kehilangan pekerjaan sehingga untuk 

makan saja mulai susah. Masyarakat menengah ke atas 

akan menjadi masyarakat miskin baru karena pekerjaan 

macet, modal usaha mulai habis, rumah, mobil akan 

hilang tersita atau terjual untuk bayar hutang.

Bagaimana Alkitab memberikan gambaran tentang 

krisis yang terjadi di depan mata kita dalam beberapa 

bulan ke depan. Bagaimana kita bisa bertahan hidup 

dalam situasi seperti ini? Allah akan menggoncangkan 

bumi dan langit menjelang zaman baru. Mengadakan 

perubahan besar yang belum pernah terduga dan dialami 

manusia sebelumnya. Kegoncangan merupakan cara 

Allah mempersiapkan tatanan dunia baru di mana Allah 

akan memerintah.

Krisis ekonomi pernah dialami Kerajaan Mesir. Yusuf 

ditetapkan Allah untuk mengatur ekonomi sejak masa 

kelimpahan sampai masa krisis. Di sini nyata 

pemeliharaan Allah atas kehidupan umat Israel di tengah 

krisis pangan yang mereka alami.          

Marilah kita belajar dari manajemen Yusuf agar kita 

selamat dari krisis ekonomi ini. Manajemen menurut 

rancangan Allah bukan rancangan manusia.  Jangan putus 

asa tetapi duduklah diam di hadapan Allah. Carilah dan 

temukan jawabannya dari Alkitab, maka kita akan 

selamat dari krisis yang kita alami. Sama seperti 

perjalanan hidup Yusuf yang penuh dengan krisis dari satu 

tahap ke tahap yang lain sampai dirinya tampil sebagai 

Perdana Menteri Kerajaan Mesir. Yusuf selalu 

mengandalkan Allah dan meminta petunjuk Allah dalam 

melewati krisis demi krisis dalam hidupnya.

KRISIS 

Matius 24:6-8 

Sabtu, 26 September 2020

Yohanes 20:19-23, Kolose 4:2-6, 

Yeremia 29:1-23, 2 Tawarikh 16-17

Ayat Bacaan Setahun

Ibrani 12:28. 
“Jadi, karena kita menerima kerajaan 
yang tidak tergoncangkan, marilah 
kita mengucap syukur dan beribadah 
kepada Allah menurut cara yang 
berkenan kepada-Nya, dengan 
hormat dan takut.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ampuni 
bila aku putus asa menghadapi krisis 
hidup ini. Ajar aku mendengarkan 
suara-Mu. Amin.”

Doa



Salah satu sektor yang paling terpukul di masa pandemi 

Covid19 adalah ekonomi. Di sinilah orang baru menyadari, 

betapa tidak berartinya harta kekayaan yang mereka 

kumpulkan.  Sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa 

kebangkrutan ada di depan mata kita. 

Melalui Pengkhotbah, kita belajar bahwa harta kekayaan 

yang kita miliki sebenarnya adalah milik Allah yang dititipkan 

kepada kita untuk dikelola dengan benar. Sayangnya, kita 

berpikir harta yang kita miliki seolah-olah milik kita sendiri 

dan tidak ada satu orang pun yang berhak mengambilnya. 

Akan tetapi Allah punya cara untuk menyadarkan manusia 

yang cinta diri sendiri dan cinta harta. Pandemi diijinkan 

Allah melanda seluruh dunia untuk menguji dan 

memurnikan hati manusia. Kepada siapakah sebenarnya 

mereka menggantungkan hidupnya selama ini? Kepada 

pribadi Allah sang pemilik harta atau justru kepada berkat 

Allah. Bila yang kedua yang menjadi pilihan layaklah kita 

stress, bahkan kecewa kepada Allah yang membuat sumber 

kekayaan kita berhenti selama beberapa bulan ini. 

Bila Allah jadi sumber kehidupan kita, maka tak ada rasa 

takut sebab kita yakin Allah pasti mencukupi kebutuhan 

hidup kita. Kita harus percaya, bahwa Allah sanggup 

mencukupi, supaya kita tetap bisa melanjutkan kehidupan 

ini. Manusia hanya diberi hak menerima dan mengelola 

dengan baik dan benar bagi kesejahteraan hidupnya dan 

keluarganya. Jangan pernah kita mengambil alih hak Allah 

atas hal ini, maka kita tidak akan kecewa.

PEMILIK HARTA

Pengkhotbah 5:7-6:12 

Minggu, 27 September 2020

Yohanes 20:24-31, Kolose 4:7-18, 

Yeremia 29:24-30:15, 2 Tawarikh 18-

19

Ayat Bacaan Setahun

Pengkhotbah 6:2. 
“Orang yang d ikarun ia i  A l lah 
k e k a y a a n ,  h a r t a  b e n d a  d a n 
k e m u l i a a n ,  s e h i n g g a  i a  t a k 
k e k u r a n g a n  s u a t u  p u n  y a n g 
diingininya, tetapi orang itu tidak 
dikaruniai kuasa oleh Allah untuk 
menikmatinya, melainkan orang lain 
yang menikmatinya! Inilah kesia-
siaan dan penderitaan yang pahit.”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
mempercayakan hidupku kepada 
pribadi-Mu, Sang Pencipta. Amin.”

Doa



Manusia secara umum nalurinya akan selalu merindukan 

dan mencari tempat dan kondisi yang aman. Anak-anak 

akan berlari kepada orang tuanya tatkala ada hal yang 

membuat mereka merasa takut. Misalnya saat ada suara 

gemuruh, kilat saat akan hujan turun atau apa pun yang 

membuat mereka takut. Di jalan raya setiap pengendara 

akan memperhatikan rambu lalulintas dan jarak aman 

dengan kendaraan lainnya. Dan dalam hubungan sesama 

manusia, seseorang akan lebih terbuka ketika bercerita 

kepada orang yang telah dikenal dan dipercayai. 

Mengapa manusia menyukai kondisi yang aman? Karena 

di dalamnya jiwa kita akan merasa tenang dan damai. Maka 

tidak aneh jika kita berusaha menginvestasikan waktu dan 

tenaga untuk berbagai program dan strategi untuk 

membangun rasa aman. Tetapi bersyukur sebagai anak-

anak tebusan TUHAN, firman Tuhan mengatakan dengan 

jelas dan pasti, bahwa rasa aman yang sejati dan kekal hanya 

ada pada TUHAN sang pencipta alam semesta. Untuk 

memperoleh rasa aman seseorang harus bertindak dengan 

baik, benar dan tepat oleh sebab itu dibutuhkan hikmat. 

Sebagai orang percaya, hikmat berasal dari rasa takut 

akan Tuhan yang artinya hidup dengan rasa takjub dan 

hormat kepada Tuhan. Dunia saat ini penuh dengan 

berbagai macam pengetahuan dan informasi, dan takut 

akan Tuhan yang akan menuntun kita untuk mengambil 

keputusan dengan baik dan benar. Hikmat tidak datang 

pada saat kita sombong dan merasa paling benar. Hikmat 

justru datang kepada orang orang yang rendah hati, terbuka 

hatinya untuk mau belajar dan memiliki hubungan yang erat 

dengan Tuhan. 

Mari mengejar kebenaran dan hikmat dalam hidup ini 

dengan datang kepada Tuhan untuk semakin mengenal-

Nya, menjalani hidup dengan bersyukur dan bersiap untuk 

senantiasa belajar taat. Niscaya keamanan menjadi bagian 

Anda.

SUMBER HIKMAT 

Amsal 4

Senin, 28 September 2020

Yohanes 21:1-14, 1 Tesalonika 1, 

Yeremia 30:16-31:9, 2 Tawarikh 20-

21

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 4:6. 
“Janganlah meninggalkan hikmat itu, 
maka engkau akan dipeliharanya, 
kasihilah dia, maka engkau akan 
dijaganya.”

“ Ya  Roh  Kudus ,  p impin  kami 
menjalani hidup dengan hikmat-Mu. 
Amin.”

Doa

Ayat



Hidup terus melaju seperti sebuah mobil yang sedang 

melaju dan mengarah ke sebuah tujuan. Di perjalanan kita 

harus memutuskan jalan mana yang mau kita ambil. Saat ini 

kita bisa mendapatkan bantuan Google Map dan kita akan 

tiba di tujuan dengan baik dan tepat.

Sama halnya dengan kehidupan, kita harus terus 

mengambil keputusan; kecil maupun besar. Dan untuk itu 

kita bukan saja perlu iman, tetapi kita juga perlu hikmat 

dalam Tuhan sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita.

Dalam bacaan hari ini, Musa kembali bertemu dengan 

Yitro mertuanya. Dia menceritakan segala yang dilakukan 

Tuhan kepada Firaun dan bagaimana Tuhan menyelamatkan 

mereka. Esoknya banyak orang Israel meminta petunjuk 

Allah melalui Musa dalam menghadapi masalah dan itu 

berlangsung dari pagi hingga petang. Melihat hal itu, Yitro 

menasehati Musa agar mencari orang-orang yang tepat dan 

cakap  untuk membantunya. Tidak bisa disuap dan takut 

akan Tuhan. Mereka diajari tentang ajaran Tuhan yang 

benar.

Musa menuruti nasihat Yitro. Dari hidup Musa, kita 

belajar bagaimana iman dan hikmat bekerja. Keduanya 

memampukan kita melayani orang lain dengan lebih baik. 

Keduanya mendatangkan kelegaan dan solusi. Iman 

mengubah keadaan sementara hikmat mengubah diri kita. 

Iman memindahkan gunung sementara hikmat melindungi 

kita. 

Bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan dan panggilan-

Nya. Jalani hidup ini dengan penuh iman kepada Tuhan dan 

rindukan untuk membuat keputusan-keputusan yang bijak 

dengan hikmat yang berasal dari pada firman Tuhan yang 

Anda baca dan renungkan setiap hari. Percayalah Tuhan 

memberikan keduanya agar kita dimampukan untuk 

melakukan banyak perkara besar bagi kemuliaan nama-

Nya.

IMAN DAN HIKMAT 

Keluaran 18 

Selasa, 29 September 2020

Yohanes 21:15-19, 1 Tesalonika 2:1-

6, Yeremia 31:10-40, 2 Tawarikh 

22-23

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 1:5. 
“Tetapi apabila di antara kamu ada 
yang kekurangan hikmat, hendaklah 
ia memintakannya kepada Allah, --
yang memberikan kepada semua 
orang dengan murah hati dan dengan 
tidak membangkit-bangkit--,maka 
hal itu akan diberikan kepadanya.”

Ayat

“Biarlah firman-Mu ya Tuhan, yang 
menjadi pelita bagi setiap keputusan 
kami. Amin.”

Doa



Zaman sekarang hampir semua orang menggunakan 

gadget. Selain untuk berkomunikasi, gadget digunakan 

untuk mengkomunikasikan siapa dirinya yang sejati. Mulai 

dari status diri, gambar diri, komentar diri. Saat bermedia 

sosial sebenarnya secara tidak sadar sedang menunjukkan 

siapa kita yang sebenarnya.

Banyak yang menggunakan media sosial bukan untuk 

menyaksikan siapa dirinya di dalam Kristus tetapi justru 

untuk mencari dan memamerkan identitas dirinya yang 

sedang menghadapi krisis. Ketika suami atau istri tidak 

dihargai oleh pasangannya, maka ditumpahkan melalui 

statusnya di media sosial, dengan harapan ada komen dari 

orang lain. Orang ini sedang mencari penghargaan untuk 

memenuhi identitas dirinya yang terhilang dalam keluarga. 

Sungguh sangat memprihatinkan bila kita sebagai anak - 

anak Allah sampai berbuat hal seperti itu.

Sebenarnya kita memiliki identitas istimewa sebagai 

imamat rajani, maka hidup kita sudah seharusnya menjadi 

teladan bagi banyak orang. Hidup kita harus sesuai dengan 

identitas jati diri kita yang sebenarnya.  Sebagai anak Tuhan 

seharusnya kita tidak mengalami krisis identitas diri.     

Namun sayangnya masih banyak orang yang mengaku 

anak Tuhan, justru mencari identitas diri  melalui status dan 

gambar diri yang dipamerkan di media sosial. Bangga 

apabila jati dirinya menjadi viral dan mendapatkan banyak 

respon dari orang lain.

Pergunakan media sosial untuk bersaksi tentang kasih 

dan kebesaran Allah yang telah mengubah kehidupan kita, 

agar nama Allah dimuliakan dan Tuhan Yesus dikenal banyak 

orang. Jadilah bijaksana dalam menggunakan media sosial 

sehingga nama Kristus dimuliakan.

KRISIS IDENTITAS DIRI

1 Yohanes 2:1-6

Rabu, 30 September 2020

Yohanes 21:20-25, 1 Tesalonika 2:7-

12, Yeremia 32, 2 Tawarikh 24-25

Ayat Bacaan Setahun

1 Petrus 2:9. 
“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, 
imamat yang rajani, bangsa yang 
kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, 
s u p a y a  k a m u  m e m b e r i t a k a n 
perbuatan-perbuatan yang besar dari 
Dia, yang telah memanggil kamu 
keluar dari kegelapan kepada terang-
Nya yang ajaib:”

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, beri aku 
h i k m a t  u n t u k  b i j a k s a n a 
menggunakan media sosial. Amin.”

Doa
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CARA MENGGUNAKAN 
BUKU RENUNGAN

1. Berdoalah agar Tuhan Yesus 
menuntun Adik-adik.

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

rman Tuhan dalam hidup Adik-
adik.

MISI
1. Mempersiapkan generasi anak yang 

takut akan Tuhan.
2. Memperlengkapi anak-anak agar 

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

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

penyembah yang benar.
5.  Mempersiapkan generasi anak 

untuk melayani Tuhan.

VISI
Mempersiapkan generasi anak-anak 
terang yang serupa dengan Kristus

(Mazmur 127:4).

Vicky Christian
  Filemon Falentino Tanau



Dan Aku telah memberikan kepada mereka 
kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, 
supaya mereka menjadi satu, sama seperti 

Kita adalah satu:
Yohanes 17:22

Selasa, 1 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk komunitasku di 

Sekolah Minggu. Berkati teman-teman dan 
guru-guru Sekolah Mingguku. Jadikan kami 

satu di dalam Engkau. Amin.

Adik-adik, pernahkah kalian 
merasa sedih, takut, dan sendirian? 
Rasanya sangat tidak nyaman ya. Pasti 
kita ingin bercerita tentang masalah kita 
kepada seseorang yang bisa dipercaya. 
Kita butuh orang lain yang bisa 
mendengarkan perasaan kita dan 
menasihati kita.

Oleh sebab itu, kita harus berada di 
dalam komunitas. Di komunitas, kita 
berkumpul bersama teman-teman yang 
lain. Kita bisa saling bercerita, curhat, 
dan saling menasihati. Saat kita ada di 
komunitas, kita berbagi beban bersama 
teman-teman dan rasanya pasti akan 
jauh lebih ringan daripada dirasakan 
sendiri.

Eits! Tapi tidak semua komunitas itu 
baik. Kalau kita bergaul dengan orang 
yang tidak baik, kita pun akan terbawa. 
Pergaulan yang buruk merusak 
kebiasaan yang baik. Jadi kita harus 
hati-hati memilih komunitas.

Salah satu komunitas yang baik dan 
membuat kita bertumbuh adalah Sekolah 
Minggu. Adik-adik bisa bertemu dengan 
teman-teman yang lain dan guru-guru 
Sekolah Minggu yang siap mendengarkan 
curhat kalian. Adik-adik akan dinasihati 
sehingga bisa menjadi orang yang lebih 
baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat 
kita bersama, semuanya akan jauh lebih 
ringan, kita bisa melakukan hal-hal yang 
lebih besar, dan Tuhan Yesus 
memberkati kita.

KitaKitaKita
BersamaBersamaBersama
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Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang 
ditegur Allah; sebab itu janganlah engkau 

menolak didikan Yang Mahakuasa.
Ayub 5:17

Rabu, 2 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku supaya aku menjadi 

anak yang dewasa, berani ditegur, mengakui 
kesalahan, dan tidak melakukan dosa lagi. Amin.

“Huh! Dasar anak sok tahu! 
Menyebalkan! Lihat saja, nanti dia ga 
akan punya teman!” gerutu Fibi. “Ada 
apa Fibi? Kok kamu marah-marah 
sendiri?” tanya Ibu.

“Ini Bu, tadi 'kan ada kuis online. 
Aku lihat catatan sedikit karena ada 
yang lupa. Lalu Irene tahu kalau aku 
buka catatan dan bilang perbuatanku itu 
ga benar. Aku kesal sama anak yang sok 
tahu!” cerita Fibi panjang lebar.

“Kok Fibi bilang Irene sok tahu? Fibi 
bersyukur punya teman seperti Irene 
yang mau mengingatkan. Fibi memang 
melakukan hal yang salah karena Fibi 
menyontek. Ketahuan guru atau tidak, 
itu tetap dosa dan akan merugikan Fibi 
sendiri,” jelas Ibu. “Tapi Fibi ga lihat 
jawabannya, Bu. Itu cuma kata kunci 
yang membantu Fibi mengingat,” kata 
Fibi.

“Sama saja, itu menyontek, Fibi. 
Kalau Fibi menyontek, Fibi rugi. Untuk 
apa Fibi belajar kalau Fibi tidak 
mendapat ilmu karena menyontek?” kata 
Ibu. “Iya Bu. Fibi salah, lain kali Fibi tidak 
akan menyontek,” kata Fibi.

“Satu hal lagi yang paling penting. 
Kamu harus menjadi anak yang 
dewasa. Berani ditegur saat kamu 
salah dan akui itu. Jangan berusaha 
membela diri dan menyalahkan orang 
yang menegurmu. Orang menegur 
karena mengasihimu. Sekarang Fibi 
harus minta maaf ke Irene dan 
berterima kasih,” nasihat Ibu.

Sok Sok Sok 
TahuTahuTahu

Sok Sok Sok 
TahuTahuTahu



Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan 
janganlah memberi istirahat kepada tanganmu 

pada petang hari, karena engkau tidak 
mengetahui apakah ini atau itu yang akan 
berhasil, atau kedua-duanya sama baik.

Pengkhotbah 11:6

Kamis, 3 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menjadi anak 

yang disiplin, mandiri, dan rajin apapun 
keadaannya. Amin.

Saat ini Adik-adik pasti setiap hari 
belajar di rumah secara online ya? Berikut ini 
ada beberapa langkah yang bisa dilakukan 
saat sekolah online:

- Bangun tidur tepat waktu

Yuk bangun tidur minimal 1 jam sebelum 
sekolah online dimulai. Kamu bisa menyetel 
alarm dan membiasakan diri bangun pagi. 
Jangan sampai orang tua marah setiap hari 
karena kita terlambat bangun ya…

- Berdoa dan baca firman Tuhan

 Jangan lupakan hal ini ya, sehabis bangun 
tidur, berdoa lalu membaca firman Tuhan. 
Kamu bisa membaca renungan Mission dan 
merenungkan ayat firman Tuhan.

- Membersihkan diri

 Mandi, cuci muka, dan gosok gigi wajib 
dilakukan meskipun kita di rumah saja. 
Sehabis mandi, pasti kita merasa segar dan 
bersemangat untuk belajar. Kita pun akan 
bebas dari penyakit, bau keringat, dan gatal-
gatal.

- Makan pagi

 Belajar untuk tidak makan selagi belajar 
online ya. Makan sambil belajar akan 
mengganggu konsentrasimu. Oleh sebab itu 
harus makan pagi dahulu ya.

- Menyiapkan komputer, buku, dan alat tulis

 Persiapan ini harus dilakukan sendiri oleh 
kita ya. Jangan meminta orang tua yang 
siapkan, kita harus belajar disiplin dan 
mandiri. Siapkan sebelum pelajaran dimulai 
atau bahkan malam hari sebelum belajar
besok pagi.

Selamat mencoba Adik-adik! Lakukan 
yang terbaik dengan rajin ya! Tuhan Yesus 
memberkati!

Belajar
Saat
Pandemi

Belajar
Saat
Pandemi



Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan 
kebohongan. Jangan berikan kepadaku 

kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku 
menikmati makanan yang menjadi bagianku. 

Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak 
menyangkal-Mu dan berkata: Siapa Tuhan itu? 

Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan 
mencemarkan nama Allahku.

Amsal 30:8-9

Jumat, 4 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk selalu menjadi 

anak yang rendah hati. Jika Engkau 
memberkati aku, biarlah aku tetap memuliakan 

nama-Mu dan tidak meninggalkan-Mu. Amin.

Raja Uzia adalah salah seorang 
raja yang diberkati Tuhan. Dia diangkat 
dan dinobatkan menjadi raja saat 
berumur 16 tahun, menggantikan 
ayahnya, Raja Amazia. Dia diajar oleh 
Nabi Zakharia untuk hidup takut akan 
Allah. Selama Raja Uzia mencari Tuhan, 
Tuhan membuat segala usahanya 
berhasil. 

Saat berperang, Tuhan membuat 
Uzia dan pasukannya selalu menang. 
Dalam hal pengairan, Raja Uzia berhasil 
menggali banyak sumur untuk minum 
banyak ternaknya. Dalam hal pasukan 
militer, Raja Uzia memiliki pasukan yang 
besar dan kuat. Ia juga memiliki senjata 
perang yang canggih di jamannya. Tetapi 
sayang, saat segala keberhasilan diraih, 
Raja Uzia jatuh dalam dosa 
kesombongan. Dia sengaja membakar 
ukupan yang seharusnya hanya boleh 
dilakukan oleh imam. Dan ketika ditegur 
oleh Imam Azarya, Raja Uzia marah. 
Akibatnya dia sakit kusta dan tinggal di 
tempat pengasingan sampai hari 
kematiannya.

Adik-adik, ingatlah bahwa 
kesombongan adalah awal dari 
kehancuran. Jagalah hati kita saat 
Tuhan membuat kita berhasil sehingga 
kita tetap bisa rendah hati. Setiap 
kemampuan kita adalah pemberian 
Tuhan. Kisah hidup Raja Uzia biarlah 
bisa selalu mengingatkan kita bahwa 
segala keberhasilan kita itu karena 
pemberian Tuhan.

SombongSombong



Sabtu, 5 September 2020 Uni, anak anjing kecil sedang 
memperhatikan akuarium baru, berisi 
Iko, si ikan koki yang berenang kesana 
kemari dengan riang. Setelah 
memperhatikan dalam seminggu, Uni 
merasa heran, kenapa ikan tidak tidur?

Dengan penasaran, ia pun 
bertanya pada si ikan. “Hai Iko, aku 
heran. Aku belum pernah melihatmu 
tidur. Apa kamu tidak ngantuk?” tanya 
Uni.

Iko tertawa, “Aku juga tidur. Sama 
seperti hewan lainnya. Semua makhluk 
hidup butuh istirahat untuk memulihkan 
tenaga.”

“Tapi, aku belum pernah melihat 
kamu tidur,” ujar Uni. “Cara tidurku 
berbeda dengan kalian. Meski tidur, 
mataku tetap terbuka sebab aku tidak 
memiliki kelopak mata seperti hewan 
lainnya. Meskipun tertidur, sesekali aku 
menggerakkan siripku guna menjaga 
keseimbangan,” ujar Iko.

“Beda denganku, ya? Kalau aku 
banyak tidur, sehari bisa sampai 18 jam. 
Kata Ibu, itu bawaan genetik dan 
penghematan energi,” kata Uni, si anjing 
kecil. “Pantas aku sering melihat kamu 
tidur terus,” Iko tertawa. Uni pun ikut 
tertawa.

Adik-adik Tuhan Yesus menciptakan 
dunia dan isinya berbeda dan unik. Itulah 
kehebatan Tuhan kita. Tuhan Yesus pun 
menciptakan setiap kita berbeda dan 
unik, untuk tujuan yang berbeda dan 
istimewa.

Kemuliaan matahari lain dari pada kemuliaan 
bulan, dan kemuliaan bulan lain dari pada 

kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan 
bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan 

bintang yang lain.
1 Korintus 15:41

Doa :
Tuhan Yesus, aku mengagumi Engkau yang 

sangat luar biasa. Aku mau memuji dan 
menyembah-Mu seumur hidupku. Amin.

Kemuliaan
Berbeda

Kemuliaan
Berbeda



Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul 
dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu 

berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Kisah Para Rasul 2:42

Minggu, 6 September 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk setiap teman-

teman yang selalu taat dan setia di dalam 
Engkau. Amin.

Ruri sudah rindu bertemu dengan 
teman-temannya di Sekolah Minggu. 
Kemarin Ayah mengajarkan Ruri agar 
bisa memakai aplikasi di handphone.

Hari ini Ruri mau mencoba 
menggunakan aplikasi seperti yang 
sudah diajarkan oleh Ayah kemarin. Ruri 
senang sekali karena dengan aplikasi itu, 
sekarang Ruri dapat bertemu langsung 
dengan teman-teman dan kakak Sekolah 
Minggunya. Walau tidak dapat bertemu 
langsung, Ruri sangat gembira sekali. 

“Ibu, hari ini aku senang sekali bisa 
bertemu teman-teman walau masih 
online,” kata Ruri menghampiri Ibu. 
“Wah Ibu juga senang karena Ruri 
mempunyai teman-teman yang takut 
akan Tuhan,” kata Ibu.

“Iya Bu. Ruri bersyukur sekali tadi 
kita berdoa bersama, memuji Tuhan, 
dan sharing firman Tuhan, Bu,” kata 
Ruri lagi sambil tersenyum.

“Nah, Ruri senang 'kan, 
kalau bersama teman-teman 
yang memiliki kerinduan yang 
sama. Kita bisa saling bertukar 
pikiran, kita bisa sharing 
bersama juga, karena kita ada 
dalam lingkungan yang sama 
yang sejalan dan 
menyenangkan,” kata Ibu lagi. 
Ruri tersenyum senang dan 
gembira karena hari ini sudah 
bertemu dengan teman-
temannya walau masih online.

Masih
Online

Masih
Online



Berdua lebih baik daripada seorang diri, 
karena mereka menerima upah yang baik 

dalam jerih payah mereka.
Pengkhotbah 4:9

Senin, 7 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk dapat saling 
menguatkan satu dengan yang lain agar 
kami menjadi tetap kuat dan berbuah di 

dalam Engkau. Amin.

Adik-adik pernah main atau lihat 
bakiak? Bakiak adalah sejenis sandal 
yang terbuat dari kayu yang ringan 
dengan pengikat kaki terbuat dari karet 
yang dipaku di kedua sisinya.

Bakiak awalnya digunakan oleh 
orang-orang Belanda, lalu digunakan 
juga oleh orang Indonesia pada zaman 
penjajahan sebagai alas kaki. Ada 
bakiak yang panjang yang bisa dipakai 
oleh 3–4 orang, biasa digunakan untuk 
perlombaan seperti saat lomba 
kemerdekaan.

Bakiak panjang dipakai secara 
bersamaan. Harus ada keteraturan dan 
kekompakan dalam memakainya, bila 
salah satu anggota tidak kompak, pasti 
semuanya akan terjatuh.

Tuhan Yesus senang dengan anak 
Tuhan yang selalu dapat bekerja sama 
dengan orang lain, saling menolong, 
saling mendoakan, dan saling 
mendukung.

Jika kita bekerja sama, kita akan 
lebih kuat, pekerjaan pun akan terasa 
lebih ringan. Saat bersama kita harus 
seiring, sejalan, sepaham dan sepikir, 
agar tidak tergoyahkan. Nah Adik-adik, 
yuk kita bersama-sama membangun 
komunitas yang kuat dalam Tuhan. Kita 
akan banyak belajar dan saling 
menguatkan satu dengan yang lain. 

BakiakBakiak



Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena 
tangannya enggan bekerja.

Amsal 21:25

Selasa, 8 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau rajin menggosok gigi dan 

tidak menjadi anak yang malas. Amin.

“Aduuuh… sakit sekali,” Eri merintih 
kesakitan. “Eri, kenapa kamu 
menangis?” tanya Ita. “Gigiku sakit,” 
jawab Eri. “Coba, aku lihat!” sahut Ita.

Eri membuka mulutnya. “Aduh, 
gigimu berlubang! Banyak sisa makanan 
di sela-sela gigi. Kamu harus rajin 
menggosok gigi!” ujar Ita.

“Aku memang malas gosok gigi, Ta,” 
kata Eri tampak malu. “Nah, itu 
akibatnya kalau malas. Kamu harus 
menggosok gigi 2 kali sehari. Sebelum 
tidur malam dan sesudah sarapan  agar 
gigimu bersih dan sehat,” ucap Ita.

“Iya, aku janji mulai hari ini, aku 
mau rajin gosok gigi. Aduh, sakit sekali,” 
Eri kembali merintih. “Ayo, kita minta 
tolong Ibu agar membawa kamu ke 

dokter gigi,” ajak Ita.

Adik-adik, pasti guru 
atau orang tua kalian sudah 
mengajari untuk gosok gigi 
setiap hari dengan benar.  
Sekarang giliran kalian untuk 
taat. Jangan malas ya, nanti 
ada akibatnya kalau malas. 
Seperti Eri yang malas gosok 
gigi, giginya berlubang dan 
kesakitan. Tuhan Yesus pun 
mengingatkan kalian dalam 
Amsal, kalian bisa sakit jika 
malas.

Ayo
Rajin

Gosok Gigi

Ayo
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Maka Allah melihat segala yang dijadikan-Nya 
itu, sungguh amat baik. Jadilah petang dan 

jadilah pagi, itulah hari keenam.
Kejadian 1:31

Rabu, 9 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau 

menciptakan aku istimewa. Amin.

“Bu, jangan bikin makanan yang 
enak-enak aja, ah,” kata Sasha 
kepada Ibu. “Memang kenapa, Sa?” 
tanya Ibu heran. “Ah, Ibu. Itu 
membuat Sasha makan terus. Sasha 
jadinya tinggi,” jawab Sasha. Badan 
Sasha memang lebih tinggi dari teman-
temannya.

“Loh… tinggi itu alami. Ayah dan 
Ibu 'kan tinggi, jadi anaknya tinggi 
juga dong,” jelas Ibu. “Kesal, Bu. 
Kalau upacara kelihatan Sasha paling 
tinggi, terus teman-teman bilang, 
tiang listrik berdiri di belakang,” cerita 
Sasha kesal.

Saat Sasha sedang berbicara, 
tiba-tiba datang Marni, adik Sasha, 
“Kak, tolong ambilkan gunting di atas 
lemari dong.”

“Kenapa tidak ambil sendiri, 
Marni?” tanya Ibu. “Terlalu tinggi, Bu. 
Marni gak sampai,” kata Marni. “Nah… 
Sasha bersyukur kamu tinggi, kamu 
bisa membantu orang lain. Tuhan 
menciptakan kita unik dan pasti ada 
tujuannya,” kata Ibu.

Sasha tersenyum sambil 
memberikan gunting kepada Marni. 
“Terima kasih, Kak,” kata Marni. 
“Terima kasih juga sudah 
mengingatkan Kakak untuk 
bersyukur,” tukas Sasha.

Adik-adik, bagaimanapun 
keadaan kita, Tuhan menciptakan kita 
dengan tujuan tertentu. Satu hal 
yang pasti, kita diciptakan untuk 
memuliakan Tuhan dan menolong orang 
lain. 

SungguhSungguhSungguh
AmatAmatAmat

BaikBaikBaik



Bertolong-tolonganlah 
menanggung bebanmu! Demikianlah 

kamu memenuhi hukum Kristus.
Galatia 6:2

Kamis, 10 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk hidup tolong 

menolong dengan orang lain seperti 
Engkau yang lebih dahulu menolong dan 

mengasihiku. Amin.

“Ayo semua keluar rumah!” teriak 
ayah Tedi, begitu goncangan di dalam 
rumah dirasakan. Saat itu kota tempat 
tinggal Tedi sedang dilanda gempa bumi. 
Beruntung rumah Tedi tidak mengalami 
kerusakan parah.

Ayah Tedi adalah seorang ketua RT. 
Jadi keesokan harinya diadakan rapat di 
rumah Tedi. Hasil rapat tersebut salah 
satunya akan dibuatkan tenda untuk 
orang-orang yang rumahnya hancur 
akibat gempa dan dibuatkan dapur umum.

Dapur umum adalah tempat untuk 
memasak secara beramai-ramai yang 
dibuat ketika suatu daerah mengalami 
bencana, nantinya makanan yang 
dihasilkan akan dibagikan untuk orang-
orang yang terdampak bencana 
tersebut.

Di dalam dapur umum banyak orang 
yang saling membantu untuk memasak. 
Proses memasak dilakukan secara 
beramai-ramai, karena porsi makanan 
yang akan dibuat pun banyak jumlahnya, 
sehingga tidak mungkin jika hanya 

dilakukan oleh 1 atau 2 orang 
saja.

Nah Adik-adik, seperti 
yang tertulis di dalam Galatia 
6:2, kita diminta oleh Tuhan 
untuk hidup tolong menolong. 
Ayo Adik-adik, belajar 
membagikan kasih yang telah 

kita terima lebih dulu dari 
Tuhan untuk sesama.

Dapur
Umum
Dapur
Umum



Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan 
diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala 

macam perbuatan jahat.
Yakobus 3:16

Jumat, 11 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau jadi diri sendiri karena 

Engkau menciptakan aku istimewa dan 
Engkau telah mengaruniakanku talentaku 

sendiri yang unik. Amin.

Ada seekor burung elang hidup di 
atas bukit. Di kaki bukit itu ada pohon 
beringin tempat burung gagak biasa 
hinggap. Gagak sering memperhatikan 
Elang terbang setiap hari untuk mencari 
makanan. Elang berputar-putar di 
udara dan menukik ke bawah 
menyambar mangsanya. 

Gagak berpikir, “Huh! Jika Elang 
bisa melakukan itu, aku juga bisa." 
Beberapa hari kemudian, saat Elang 
berputar-putar di udara, Gagak 
memutuskan untuk melakukan hal yang 
sama. Tiba-tiba seekor kelinci keluar 
dari semak-semak. Elang dan Gagak 
melihatnya. Sebelum Gagak bergerak, 
Elang menukik ke bawah, menangkap 
kelinci dengan cakar yang tajam dan 
terbang. 

Keesokan harinya Gagak melihat 
tikus keluar dari lubang. Tanpa 
membuang waktu, Gagak menukik ke 
bawah, seperti Elang. Dia mencoba 
menangkap tikus dengan cakarnya, tapi 
tikus itu mengelak sehingga Gagak 
menabrak bukit. "Akkkhhh!" teriak 
Gagak kesakitan.

Elang menghampiri Gagak dan 
berkata, "Hai Gagak! Berburu itu tidak 
mudah dan tidak bisa ditiru. Itu caraku 
berburu, kamu pun punya cara sendiri. 
Jadilah diri sendiri.” Setelah itu, Gagak 
tidak pernah meniru siapa pun. Dia 
menyadari hidupnya bahagia dengan 
kemampuannya sendiri yang diberikan 
Tuhan.

Be Be 
YourselfYourself



Tetapi segala sesuatu harus 
berlangsung dengan sopan 

dan teratur.
1 Korintus 14: 40

Sabtu, 12 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk selalu 

disiplin dalam segala hal, supaya aku bisa 
bertanggung jawab atas semua yang 

Engkau percayakan. Amin.

Adik-adik, pernahkah kalian 
menaiki tangga? Pasti pernah bukan? 
Apalagi kalau rumahnya memiliki lantai 2 
atau loteng. Nah, bagaimanakah cara 
menaiki tangga yang benar? Tentu saja 
dengan melangkahkan kaki kita satu 
persatu di setiap anak tangganya 
dengan hati-hati dan berurutan agar 
sampai di atas dengan aman. Istilahnya 
step by step atau selangkah demi 
selangkah.

Setiap kita memerlukan kedisiplinan 
untuk sampai pada satu titik atau 
tujuan. Bayangkan bila kita menaiki 
anak tangga dengan melewati 2 atau 3 
anak tangga sekaligus. Itu sangat tidak 
baik walaupun cepat sampai, karena kita 
bisa jatuh atau terpeleset. Itu 
sebabnya kita harus disiplin bahkan 
dalam hal kecil, untuk bisa sampai pada 
satu titik yang menjadi tujuan utama 
kita.

Tuhan Yesus akan memberikan 
kuasa pada anak-anak-Nya untuk 
melakukan suatu hal yang besar. 
Tentunya Tuhan Yesus mau agar kita 
semua hidup disiplin dan teratur dalam 
menjalankan apa yang sudah Tuhan 
percayakan pada kita semua.

Bila sejak kecil kita sudah terbiasa 
hidup dengan mengedepankan 
kedisiplinan dan keteraturan, kita akan 
bisa terus dipakai Tuhan untuk menjadi 
alat-Nya.

Nah Adik-adik, mulai dari sekarang 
biasakan berdoa dengan tekun, 
membaca Alkitab, sharing firman Tuhan, 
dan belajar untuk mengabarkan Injil 
Kristus. Dengan hidup disiplin dan 
teratur kita pasti bisa dipakai Tuhan 
untuk menjadi alat-Nya.

Step 
by 
Step



Dan supaya kamu sungguh-sungguh 
menjunjung mereka dalam kasih karena 

pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai 
seorang dengan yang lain.

1 Tesalonika 5:13

Minggu, 13 September 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kesabaran 
dan hikmat yang sudah Kau berikan padaku. 
Ajar aku untuk dapat hidup damai dengan 

orang lain dalam kasih-Mu. Amin.

Di dekat rumah Audrey ada tempat 
latihan pencak silat. Setiap Sabtu dari 
sore sampai malam dan hari Minggu pagi 
sampai malam, banyak sekali anak-anak 
yang berlatih pencak silat di sana.

Karena rumah Audrey berdekatan, 
maka suara riuh rendah anak-anak 
yang sedang berlatih sampai terdengar 
dengan jelas, terlebih bila lagu pengiring 
atau kendang pencaknya diputar. Audrey 
kadang merasa kesal karena terganggu. 

Ayah dan Ibu selalu menasihati 
Audrey agar tetap tenang dan tidak 
mudah terbawa emosi. Ayah dan Ibu 
bilang kalau Tuhan Yesus mau agar kita 
sebagai anak-anak-Nya dapat hidup 
damai seorang dengan yang lain. Bahkan 
Tuhan mengajarkan kita untuk tetap 
mengasihi mereka semua tanpa 
terkecuali.

Semakin hari Audrey semakin dapat 
menahan diri dan lebih bersabar dengan 
keadaan apapun. Audrey selalu berdoa 
pada Tuhan agar memberi kekuatan dan 
kesabaran. Sekarang Audrey merasa 
lega sekali karena kini Audrey tidak 
merasa terganggu lagi. Audrey yakin 
kalau Tuhanlah yang sudah memberikan 
Audrey berkat kesabaran sehingga 
dapat menerima mereka dengan 
perasaan kasih.

Pencak 
Silat



Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang 
baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia,

Mazmur 37:3

Senin, 14 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam 

hidupku, aku mau tetap setia kepada-Mu dan 
mengikut Engkau. Meskipun ada hal-hal yang 
tidak sesuai dengan keinginanku terjadi, aku 

mau tetap setia karena aku pasti aman di 
dalam-Mu. Amin.

“Yah, kalau mau beternak lebah 
untuk menghasilkan madu kita harus bisa 
menemukan ratu lebah ya?” tanya Doni. 
“Iya betul, karena lebah adalah hewan 
koloni yang setia terhadap ratunya. 
Kalau ratu lebah meninggalkan sarang, 
seluruh koloni akan mengikuti si ratu 
lebah, jadi kalau kita berhasil 
menemukan ratunya maka otomatis 
seluruh koloni lebah akan ikut,” jawab 
Ayah.

“Padahal jadi pengikut ratu lebah 
'kan capek ya? Lebah pekerja harus 
selalu mengumpulkan serbuk sari dan 
disimpan dalam sarang untuk si ratu 
lebah seumur hidup. Kalau lepas dari 
ratu 'kan lebah-lebah bisa hidup lebih 
bebas ya?” tanya Doni lagi.

“Begitulah koloni lebah, mereka 
mau melakukan bagiannya dengan setia 
sekalipun mereka tidak dapat 
keuntungan apa-apa, bahkan lebah-
lebah jantan bersedia mengorbankan 
dirinya buat si ratu lebah. Nah, apakah 
Doni mau mengikut Tuhan dengan setia 
seperti koloni lebah itu? Atau Doni mau 
lari dari Tuhan?” tanya Ayah.

“Doni mau belajar setia kepada 
Tuhan, Yah! Masa Doni kalah sama 
lebah?” gurau Doni. “Hahaha... iya, 
jangan kalah dengan lebah ya, Doni 
harus terus setia mengikut Tuhan 
meskipun kadang harus mengalami hal 
yang kurang enak, karena Tuhan sudah 
sangat baik buat Doni dan rancangan-
Nya adalah yang terbaik. Kalau kita 
meninggalkan Tuhan, kita akan celaka,” 
kata Ayah.

Koloni Koloni Koloni 
LebahLebahLebah



Dan perintah ini kita terima dari Dia: 
Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga 

mengasihi saudaranya.
1 Yohanes 4:21

Selasa, 15 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang 

membawa damai di mana pun aku berada. Aku 
mau mengasihi semua orang. Amin.

Siapa di antara Adik-adik yang tahu 
tentang ikan laga? Ikan laga adalah ikan 
hias yang cantik, biasanya disebut juga 
sebagai ikan cupang adu. Dinamakan 
ikan laga karena ikan ini adalah jenis ikan 
petarung. Ikan laga jantan tidak bisa 
hidup bersama temannya yang jantan 
karena kalau bertemu mereka akan 
langsung berkelahi satu sama lain untuk 
mempertahankan wilayah mereka.

Di Alkitab juga diceritakan kisah 
tentang Kain dan Habel. Kain cemburu 
terhadap Habel. Kain marah karena 
persembahannya tidak diterima 
sedangkan persembahan Habel diterima 
Tuhan. Kemudian Kain mengajak adiknya 
itu ke padang dan di sana ia memukul 
adiknya sampai mati. Jahat sekali ya? 
Tuhan tidak menyukai perbuatan jahat 
Kain dan Tuhan mengutuk Kain.

Nah, bagaimana dengan Adik-adik? 
Apakah ada di antara kalian yang hidup 
seperti ikan laga? Selalu berkelahi 
dengan teman, tidak bisa hidup rukun 
dengan kakak atau adik? Yuk belajar 
menjadi seorang saudara yang baik, 
jauhi permusuhan dan iri hati. Hidup 
rukun dan saling mengasihi dengan 
sukacita pasti Tuhan suka. Jangan mau 
seperti ikan laga ya!

Ikan Ikan 
LagaLaga



Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua 
orang. Tuhan sudah dekat!

Filipi 4:5

Rabu, 16 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidupku menjadi 

kesaksian untuk orang-orang di sekitarku. Aku 
juga mau memberitakan Injil dengan cara yang 

kreatif sama seperti Engkau. Amin.

Di Jepang ada lunch box (kotak 
bekal makan siang) yang disebut 
Kyaraben. Kyaraben adalah bento 
(bekal) berisi makanan yang disusun 
cantik dan lucu menyamai karakter 
anime atau manga (kartun) sehingga 
membuat anak-anak tertarik untuk 
memakannya. Isi dari kyaraben 
sebetulnya sama saja dengan sajian 
makanan anak pada umumnya tetapi 
karena tampilannya menarik dan kreatif 
membuat anak-anak lebih suka 
memakan kyaraben dibandingkan dengan 
makanan lainnya.

Tuhan Yesus juga adalah penginjil 
yang super kreatif loh. Tuhan Yesus 
selalu menemukan cara membuat firman 
Tuhan menarik untuk diberitakan. Tuhan 
Yesus menggunakan perumpamaan 
untuk menjelaskan tentang sesuatu, 
seperti perumpamaan domba yang hilang 
untuk menjelaskan kalau Tuhan sangat 
mengasihi kita seperti gembala yang 
mencari 1 dombanya yang hilang. Tuhan 
Yesus juga menjelaskan dengan ilustrasi 
seperti saat menjelaskan tentang iman 
dengan ilustrasi biji sesawi.

Nah Adik-adik, kita bisa membuat 
teman-teman kita tertarik akan Kristus 
melalui hidup kita yang kreatif. Ada 
perubahan hidup yang bisa orang lain 
lihat dalam hidup kita. Bersaksi melalui 
perkataan dan tingkah laku kita sehari-
hari sehingga orang-orang di sekitar 
kita akan melihat Kristus dalam hidup 
kita.



Dan Aku berkata kepadamu: Ikatlah 
persahabatan dengan mempergunakan Mamon 
yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak 
dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam 

kemah abadi."
Lukas 16:9

Kamis, 17 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mengasihi orang lain 

melalui perbuatanku dengan kasih-Mu. Amin.

Pak Sam adalah orang kaya. Pada 
suatu kali, ia menderita sakit. Dia 
merasa bersedih karena istrinya baru 
saja meninggal dunia sedangkan kedua 
anaknya tinggal di luar kota. Ketika Pak 
Sam merasa kesepian, tiba-tiba datang 
para karyawannya. Mereka berjanji 
untuk merawat Pak Sam bergiliran.  

“Kami bersedia untuk merawat 
Bapak karena Bapak seperti keluarga 
kami sendiri. Kami tidak bisa membalas 
kebaikan Bapak selama ini. Bapak bukan 
saja memberi pekerjaan kepada kami, 
tetapi Bapak sangat memperhatikan 
keluarga kami. Anak-anak kami pun bisa 
sekolah,” ujar salah seorang karyawan 
Pak Sam. Pak Sam sangat terharu 
sekali.  

Tidak lama kemudian datang kedua 
anak Pak Sam. “Ayah, mulai hari ini kami 
akan tinggal dengan Ayah. Kami akan 
merawat Ayah,” kata anak sulung. “Iya, 
Ayah. Kami berterima kasih karena 
Ayah selama ini sudah mendidik dan 
merawat kami dengan kasih,” ujar anak 
bungsu. Wah, Pak Sam bahagia sekali. 
Kebaikannya selama ini tidak dilupakan 
oleh orang-orang sekitarnya.

Nah, Adik-adik apapun yang kita 
miliki, baik kepandaian, waktu, dan harta 
gunakanlah untuk mengasihi sesama 
dengan tulus. Ada saatnya kita 
membutuhkan orang-orang sekitar kita, 
terutama keluarga.



Pikullah kuk yang Kupasang dan 
belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah 

lembut dan rendah hati dan jiwamu 
akan mendapat ketenangan.

Matius 11:29

Jumat, 18 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidup damai dengan 

bertanggung jawab dan bukan menyalahkan 
orang lain. Amin.

Missi sedang membersihkan lantai. 
Setelah menyapu, dia mengambil air 
untuk mengepel lantai. Saat sedang 
mengepel di depan kamar Sion, tiba-tiba 
Ibu memanggilnya. Missi segera berlari 
ke dapur.

Tiba-tiba, Sion datang dan 
bergegas hendak masuk ke kamarnya. 
Sion tidak memperhatikan ember air. Dia 
tidak sengaja menendangnya dan 
menumpahkan air ke seluruh lantai.

Missi kembali dari dapur dan melihat 
air sudah tumpah.  “Maaf, Sion. Kakak 
salah, tidak memindahkan ember ke 
pinggir dulu,” ujar Missi. Sion 
menjawab,”Tidak Kak. Maafkan Sion! 
Sion yang salah, Sion tergesa-gesa,” 
kata Sion.

Adik-adik, seringkali kita berusaha 
untuk menjadi benar dan menyalahkan 
orang lain. Mari kita belajar untuk 
mengambil tanggung jawab bagian kita, 
seperti Missi dan Sion. Mereka tidak 
saling menyalahkan, sehingga mereka 
selalu memiliki hubungan damai. 
Hubungan damai berarti mengambil 
tanggung jawab pribadi untuk bagian 
kita sendiri. Itulah tanggung jawab.

Tanggung

Jawab
Tanggung

Jawab

Maaf,
Sion

Tidak,
Kak



dan janganlah tiap-tiap orang hanya 
memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi 

kepentingan orang lain juga.
Filipi 2:4

Sabtu, 19 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk tidak egois dan 

memperhatikan orang lain. Amin.

Kemarin Ayah membawa ubi yang 
dibeli dari Pak Markum. Jadi Dina dan 
Ibu akan membuat bolu ubi. Pertama, 
Dina menyiapkan alat-alat dan bahan-
bahan untuk membuat bolu ubi. 
Kemudian Dina mencampurkan bahan-
bahan sesuai dengan instruksi Ibu. 
Setelah adonannya siap, Ibu 
memasukkannya ke dalam oven.

“Hmmm… wangi sekali, Bu,” kata 
Dina kegirangan. “Sebentar lagi bolu 
ubinya matang. Yuk ajak Ayah dan Dion 
supaya kita makan bersama,” kata Ibu 
sambil bersiap mengeluarkan kue 
bolunya dari dalam oven.”

 “Wah kue bolu ubi buatan Dina 
dan Ibu pasti enak nih,” kata Ayah siap-
siap mencicipi kue bolunya. “Apa? Bolu 
ubi? Dion ga suka ah. Lebih enak 
singkong, Bu,” kata Dion.

“Singkong juga bisa dibuat jadi kue 
bolu 'kan Bu?” kata Dion lagi. “Belum 
dicicipi sudah protes! Ayo cicipi dulu, 
baru komentar,” kata Dina. “Gak mau 
ah. Aku gak suka ubi. Lebih enak 
singkong dan lebih gurih kalau dibuat jadi 
kue bolu!” kata Dion sedikit teriak.

“Loh, kok malah bertengkar?” kata 
Ayah. “Dion tidak boleh asal mengkritik 
sebelum kamu mencobanya, ayo coba 
dulu. Kue bolu ubi ini enak sekali,” kata 
Ayah.

“Kita tidak boleh asal mengkritik 
hasil karya orang lain, Tuhan Yesus 
tidak suka kita menjadi orang yang egois 
yang hanya mementingkan kepentingan 
diri sendiri. Tidak hanya karena 
perbedaan kesukaan tapi dalam 
segalanya,” kata Ayah menerangkan. 
Dion tersenyum malu dan meminta maaf.



Kepada keempat orang muda itu Allah 
memberikan pengetahuan dan kepandaian 

tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, 
sedang Daniel juga mempunyai pengertian 

tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi.
Daniel 1:17

Minggu, 20 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku hanya mau menyembah Engkau 
sebagai Tuhan Allahku. Aku mau mengasihi-Mu 

dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanku. Amin.

Daniel hidup di tengah-tengah 

orang-orang yang menyembah berhala. 

Tetapi Daniel tetap setia beribadah 

kepada Tuhan. Daniel tidak pernah ikut-

ikutan dengan teman-temannya untuk 

menyembah berhala. Daniel selalu 

menyembah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu 

Tuhan Yesus memberi karunia kepada 

Daniel, yaitu Daniel lebih pandai dari 

teman-temannya.

Adik-adik hari ini kita belajar dari 

Daniel. Tuhan Yesus akan selalu sayang 

pada kita.  Ayo, kita tetap setia 

beribadah kepada Tuhan Yesus ya. 

Sekalipun ada teman-teman mengajak 

kita bermain dan tidak usah beribadah, 

tidak usah kita menuruti ajakan mereka.

Biarkan saja kalau mereka tidak 

mau berteman dengan kita, yang penting 

kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Jadi 

hal yang kita lakukan adalah kita 

beribadah terlebih dahulu. Kalau ada 

teman yang mengajak bermain, 

bermainlah setelah selesai beribadah. 

Tuhan Yesus pasti memberkati kita 

seperti Tuhan Yesus memberkati Daniel.



Bertolong-tolonganlah menanggung 
bebanmu! Demikianlah kamu 

memenuhi hukum Kristus.
Galatia 6:2

Senin, 21 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menjadi anak 
yang murah hati. Aku mau menolong orang-

orang di sekitarku seperti Engkau baik 
kepadaku. Amin.

“Sion, dari mana saja kamu? Kok 
baru pulang jam segini? Ini sudah pukul 4 
sore, Ibu sampai cemas,” kata Ibu.

“Maafkan Sion, Bu. Sion lupa 
memberi tahu Ibu. Tadi Sion ke rumah 
Udin untuk membantu Udin mengerjakan 
tugas sekolah online,” jelas Sion kepada 
Ibu. “Udin yang kemarin Sion ceritakan 
kepada Ibu? Yang orang tuanya bekerja 
jadi buruh pikul di pasar?” kata Ibu.

“Iya, betul Bu. Udin tidak bisa ikut 
belajar online hari ini karena kuotanya 
habis. Jadi tadi Sion ke rumahnya untuk 
memberikan bahan pelajaran hari ini dan 
membantunya mengerjakan tugas.”

“Oh, ya sudah kalau begitu. Sion 
mau menolong Udin itu baik, Ibu senang 
mendengarnya, tapi lain kali harus 
memberi tahu Ibu dulu ya supaya Ibu 
tidak cemas. Ingat juga di masa 
sekarang, Sion harus jaga jarak dan 
pakai masker ya,” kata Ibu.

Adik-adik yang baik, ingatlah 
untuk saling memberi pertolongan 
kepada teman yang membutuhkan 
bantuan. Jangan lihat kaya atau 
miskin, jangan karena ada 
perbedaan kita batal menolong. 
Pertolongan sekecil apapun yang 
Adik-adik lakukan akan menjadi 
berkat bagi orang lain.

BelajarBelajarBelajar
OnlineOnlineOnline

BelajarBelajarBelajar
OnlineOnlineOnline



Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam 
pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. 
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu 
mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh 

suatu mahkota yang abadi.
1 Korintus 9: 25

Selasa, 22 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi 

anak yang disiplin dan menguasai 
diriku. Amin.

Apakah Adik-adik pernah 
bertanya, “Mengapa ya kita harus taat, 
harus disiplin dalam melakukan 
sesuatu?” Sebelumnya, apakah Adik-
adik tahu apa itu disiplin?

Disiplin adalah perilaku taat pada 
aturan yang berlaku. Disiplin itu sangat 
penting dalam hidup kita. Coba Adik-adik 
bayangkan bagaimana jadinya ketika 
orang-orang tidak disiplin di jalan raya? 
Para pengemudi kendaraan melanggar 
rambu-rambu lalu lintas, pejalan kaki 
menyebrang di sembarang tempat, pasti 
akan terjadi banyak kecelakaan.

Lalu bagaimana jika kita tidak 
disiplin ketika belajar? Malas bangun 
pagi untuk pergi ke sekolah, malas 
mengerjakan PR? Kita pasti tidak akan 
mengerti pelajaran dan karakter itu 
akan terus dibawa sampai kita besar. 
Orang yang tidak disiplin merugikan diri 
sendiri dan orang lain.

Nah Adik-adik, mulai saat ini 
belajar hidup disiplin ya. Mulai dari hal 
yang kecil, misalnya bangun tidur tepat 
waktu, selalu mengerjakan PR di 
rumah, dan menyediakan waktu khusus 
untuk belajar.

DisiplinDisiplin



KeranjangKeranjang
BambuBambu

Keranjang
Bambu

KeranjangKeranjang
BambuBambu

Keranjang
Bambu

Rabu, 23 September 2020 Hari ini ada pelajaran keterampilan. 
Anak-anak harus bekerja dalam 
kelompok. Setiap kelompok membuat 
karya berbahan dasar bambu.

“Bagaimana kalau kita buat 
keranjang bambu batik saja?” usul 
Rami, “Di rumahku ada bambu sisa 
bekas pagar, bisa dipakai.”

“Aku setuju. Untuk batiknya, aku 
akan minta kain perca batik sama Ibu,” 
Ana yang ibunya adalah seorang 
penjahit sepakat. “Setuju. Aku bawa 
apa?” tanggap Yuna.

“Lem kayu aja?” usul Rami.  Yuna 
pun mengangguk. “Terus aku bawa 
apa?” Sony menimpali. “Kita butuh 
gergaji, bor, dan alat lainnya. Pinjam 
punya ayahmu, ya?” tanggap Rami. Sony 
yang ayahnya seorang tukang kayu 
menjawab, “Siap!”

“Bagaimana kalau kerja 
kelompoknya di rumah Sony saja, kita 
bisa minta tolong ayahmu ?” usul Ana. 
“Oke, semua sudah siap. Kita bagi tugas, 
ya? Aku dan Sony menyiapkan bilah-bilah 
bambu, Ana dan Yuna siapkan kain 
batiknya!” ujar Rami.

Mereka lalu mengerjakan tugas 
kelompok dengan riang gembira. Semua 
menyadari, segala sesuatu yang 
dilakukan dengan musyawarah dan 
mufakat, hasilnya akan terasa lebih baik 
bagi semua.

dan Ia berfirman: "Mereka ini satu bangsa 
dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah 

permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang 
apa pun juga yang mereka rencanakan, tidak 

ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Kejadian 11:6

Doa : 
Tuhan Yesus, ajar aku bekerja sama dengan baik, 

rukun, dan ramah kepada semua orang. Amin.



Dan marilah kita saling memperhatikan supaya 
kita saling mendorong dalam kasih dan dalam 

pekerjaan baik.
Ibrani 10:24

Kamis, 24 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku mendukung 

teman-temanku dengan saling 
memperhatikan dan mendorong melakukan 

pekerjaan yang baik. Amin.

Minggu depan Caca akan pindah 
rumah. Sebelumnya, Caca pamit pada 
teman-temannya. Caca merasa sedih 
karena harus berpisah dengan teman-
temannya.

“Sedih banget berpisah dengan 
kalian. Apakah kita akan bertemu lagi? 
Apakah aku akan memiliki teman-teman 
sebaik kalian?” kata Caca bersedih. 
“Kamu jangan sedih, Ca. Kami jadi ikut 
sedih,” kata Ena.

“Iya, kami tetap temanmu, 
meskipun nanti kita berjauhan,” ujar 
Nuni. “Betul. Lagi pula, kita tetap bisa 
bertemu lewat medial sosial,” tanggap 
Ena. “Kamu juga akan punya teman baru 
di sana. Nanti kamu kenalkan teman-
temanmu kepada kami, sehingga kita 
punya teman yang banyak,” hibur Nuni.

“Aku tidak tahu, apakah teman-
teman di sana sebaik kalian?” kata Caca. 
“Tentu saja, mereka pasti seperti kita, 
ingin berteman., ingin menyayangi dan 
disayangi,” kata Ena menanggapi. 
“Terima kasih, kalian temanku yang 
terbaik,” ucap Caca. “Nah, gitu dong 
semangat,” seru Ena.

Adik-adik, ayo kita menyayangi 
teman-teman kita. Dengan saling 
menyayangi dan mendukung, saling 
menolong saat kesulitan. Kita dorong 
teman-teman kita untuk mengerjakan 
pekerjaan yang baik.

Mendukung 
Teman



Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang 
mati dan Ia tidak akan diserahkan kembali kepada 
kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam 

firman ini: Aku akan menggenapi kepadamu janji-
janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah 

Kuberikan kepada Daud.
Kisah Para Rasul 13:34

Jumat, 25 September 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah 

sahabatku yang setia dan tidak pernah 
mengecewakanku. Ajar aku setia kepada-Mu 

dan mengasihi-Mu. Amin.

Gani dan Dino adalah 2 sahabat 
yang hendak pergi ke kota. Mereka 
harus berjalan melintasi hutan. Sebelum 
mereka memasuki hutan, mereka 
berjanji untuk saling membantu di saat 
bahaya. Beberapa saat kemudian tiba-
tiba datang beruang besar.

Gani melupakan janjinya. Dia 
memanjat pohon tanpa membantu Dino. 
Dino tidak bisa memanjat pohon. Tidak 
mungkin Dino menghadapi beruang 
sendirian. Dia berpikir sejenak dan 
melihat ada sebuah lubang.  Dino 
melompat masuk ke dalam lubang itu. 
Beruang mendekati Dino dan tidak bisa 
meraih Dino. Setelah beruang pergi, 
Gani turun dan bertanya kepada Dino, 
"Apa yang dikatakan beruang itu 
kepadamu?"

"Jangan percaya teman yang 
mengecewakanmu di saat bahaya. 
Janji-janji si pengecut tidak tahan uji,” 
ujar Dino.

Adik-adik, cerita di atas cuma 
dongeng alias kisah yang tidak nyata. 
Namun, benar kita tidak bisa percaya 
pada seorang pengecut. Bersyukur kita 
punya sahabat, yang tidak pengecut, 
yaitu Tuhan Yesus. Dia menepati janji-
Nya bagi kita.



Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan 
manusia menurut gambar dan rupa Kita, 

supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut 
dan burung-burung di udara dan atas ternak 

dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang 
melata yang merayap di bumi.”

Kejadian 1:26

Sabtu, 26 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, dari sekarang, aku mau menjaga 
alam dan mengajak orang-orang di sekitarku 

untuk menghargai ciptaan-Mu, karena bumi ini 
adalah tanggung jawab kami. Amin.

Sion sedang menonton berita di TV. 
“Kak! Lihat! Katanya hari ini di langit 
akan ada banyak bintang yang bisa kita 
lihat dengan mata telanjang!” seru Sion 
kepada Missi. “Wah! Kalau gitu nanti 
malam kita harus ke loteng atas! Kita 
harus lihat bintang! Pasti indah!” kata 
Missi. “Asyik! Aku mau cari rasi bintang 
ah!” ujar Sion.

“Ada apa nih? Seru sekali,” ujar 
Ibu. “Ibu, nanti malam kita lihat bintang 
ya,” ajak Missi. “Oke, nanti malam kita 
ajak Ayah ke loteng,” sahut Ibu.

Malamnya, Ayah, Ibu, Missi, dan 
Sion naik ke atas loteng untuk 
menyaksikan bintang-bintang di langit. 
Namun... “Kok tidak ada bintang?” kata 
Sion kecewa. “Mana bintangnya ya? 
Tidak kelihatan sama sekali. Langitnya 
gelap,” kata Missi. “Apa mungkin sedang 
mendung?” tanya Ibu. Ayah memeriksa 
cuaca di handphone.

“Tidak. Cuaca hari ini cerah. Pasti 
ini karena polusi udara dan cahaya,” 
kata Ayah. “Maksudnya apa Yah?” tanya 
Sion. “Manusia membuat polusi udara 
dengan kendaraan bermotor, pabrik-
pabrik, pembakaran sembarangan dan 
polusi cahaya yaitu dengan menyalakan 
lampu rumah, gedung, dan sebagainya. 
Itu menghalangi pandangan kita, jadi 
kita tidak bisa lihat bintangnya,” jelas 
Ayah. “Yahhh... sayang sekali ya. 
Makanya kita harus menjadikan 
lingkungan kita supaya tidak polusi,” ujar 
Missi.

Ada Bintang?

Kok 
Tidak
Ada Bintang?

Kok 
Tidak



Di Korintus ia berjumpa dengan seorang 
Yahudi bernama Akwila, yang berasal dari 
Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan 
Priskila, isterinya, karena kaisar Klaudius 

telah memerintahkan, supaya semua orang 
Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke 

rumah mereka. Dan karena mereka 
melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal 

bersama-sama dengan mereka. Mereka 
bekerja bersama-sama, karena mereka 

sama-sama tukang kemah.
Kisah Para Rasul 18:2-3

Minggu, 27 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau belajar bekerja sama 

dan hidup rukun dengan orang lain untuk 
melakukan tugasku dan melayani-Mu. Amin.

Paulus adalah seorang rasul yang 
memberitakan Injil ke daerah Asia dan 
Eropa. Paulus membawa banyak orang 
datang kepada Tuhan Yesus, mengajar, 
dan membantu mereka. Sambil 
memberitakan Injil, Paulus bekerja 
sebagai tukang tenda yaitu orang yang 
menyewakan kemah atau tenda.

Saat Paulus berada di Italia, Paulus 
bertemu dengan sepasang suami istri 
bernama Akwila dan Priskila. Mereka juga 
adalah tukang tenda. Akhirnya Paulus 
bersama Akwila dan Priskila bersama-
sama berkeliling melayani jemaat Tuhan, 
memberitakan Injil, dan bekerja 
menyewakan tenda.

Adik-adik, menyenangkan bukan 
mendengar kisah Paulus yang bekerja 
bersama Akwila dan Priskila? Mereka 
bekerja menyewakan tenda sekaligus 
melayani Tuhan bersama. Mereka saling 
menolong, menguatkan, dan hasilnya 
pekerjaan mereka jauh lebih efektif 
daripada bekerja sendiri-sendiri. Hasil 
pekerjaan mereka adalah banyak orang 
dan bangsa-bangsa Eropa dan Asia yang 
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat.

Tukang
Tenda

Tukang
Tenda



Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan 
memberi bantuan, sebab korban-korban yang 

demikianlah yang berkenan kepada Allah.
Ibrani 13:16

Senin, 28 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang 
murah hati. Aku mau memberikan bantuan 

untuk orang-orang yang membutuhkan supaya 
kasih-Mu nyata lewat hidupku. Amin.

“Aku tidak bisa ikut acara rekreasi 
sekolah bulan depan ya, Nit,” kata Riri 
kepada Nita. “Wah kenapa?” tanya Nita. 
“Ayahku hanya memberi uang 
Rp50.000,00 sedangkan biayanya 
Rp150.000,00. Jadi uangnya 
kurang,” kata Riri. Nita pun berpikir 
sejenak, “Tenang saja ya, Tuhan pasti 
tolong.”

Tanpa sepengetahuan Riri, Nita 
mengumpulkan teman-teman sekelasnya 
dan memberitahu apa yang terjadi pada 
Riri. Nita mengusulkan untuk membantu 
Riri. Teman-temannya setuju, gerakan 
itu dinamakan “Koin untuk Riri”. Setiap 
anak di kelas Riri akan menyisihkan uang 
jajannya untuk dimasukkan ke celengan 
yang tiap hari disimpan tanpa diketahui 
oleh Riri.

Satu minggu sebelum acara itu, 
Nita menyerahkan celengan itu kepada 
Riri. “Ri, terima ya celengan ini. Ini dari 
kami semua teman sekelasmu”, Riri pun 
terharu dan mengucapkan banyak 
terima kasih kepada teman-temannya.

Akhirnya celengan itu dibuka dan 
uangnya dihitung, jumlahnya ada 
Rp105.000,00. Nita sangat gembira 
karena uangnya cukup. Akhirnya Riri 
bisa pergi berekreasi bersama teman-
temannya.



Lalu berkatalah Daud kepada 
Natan: “Aku sudah berdosa kepada 
Tuhan.” Dan Natan berkata kepada 

Daud: “Tuhan telah menjauhkan 
dosamu itu: engkau tidak akan mati.

2 Samuel 12:13

Selasa, 29 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak 

yang rendah hati dan berani 
mengakui kesalahan. Amin.

Raja Daud adalah raja Israel yang 

hebat. Ia memenangkan banyak 

peperangan. Seluruh dunia 

mengaguminya, memberikan kekayaan, 

kehormatan, dan semua yang diingininya.

Namun suatu hari Raja Daud 

berbuat dosa. Ia berzinah dan 

membunuh. Ia telah menyalahgunakan 

kekuasaan yang dipercayakan Tuhan.

Akhirnya Tuhan mengutus Nabi 

Natan untuk menegur Raja Daud. 

Meskipun Daud adalah seorang raja 

yang memiliki kekuasaan dan dihormati 

oleh semua orang, ia menerima teguran 

Nabi Natan.

Raja Daud berkata, “Aku sudah 

berdosa kepada Tuhan.” Raja Daud 

meminta ampun dan berkabung karena 

menyadari dosanya. Tuhan pun 

mengampuni Raja Daud.

Adik-adik, banyak orang merasa 

gengsi atau malu saat ditegur. Rasanya 

memang tidak enak kalau ditegur, tapi 

kalau kita berani mengakui kesalahan 

dan bertobat, itu akan membuat kita 

dihargai.

MaafkanMaafkanMaafkan

AkuAkuAku
MaafkanMaafkanMaafkan

AkuAkuAku



Janganlah kamu sesat: 
Pergaulan yang buruk 

merusakkan kebiasaan yang baik.
1 Korintus 15:33

Rabu, 30 September 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menjadi 

sahabat yang membawa pengaruh baik dan 
benar untuk teman-temanku. Amin.

Siang itu, David duduk termenung di 

depan laptop. Ia baru saja selesai 

sekolah online hari itu. “David, kok kamu 

murung begitu?” tanya Ibu.

“Bu, bagaimana ya? Aku bingung,” 

kata David. “Ada apa?” tanya Ibu sambil 

duduk di sebelah David. “Tadi temanku, 

Reno, bilang tidak apa-apa besok 

ulangan lihat catatan saja yang penting 

nilai kita bagus. Ulangan online 'kan tidak 

akan ketahuan kalau lihat catatan. Aku 

bingung Bu harus bagaimana. Aku tahu 

menyontek itu dosa, tapi Reno terus 

bilang begitu kepadaku,” kata David.

“Bagus David. Kamu tahu yang 

benar. Kamu tidak boleh menyontek. 

Kamu harus tetap melakukan prinsipmu 

yang benar itu. Kamu harus memberi 

tahu Reno agar dia juga tidak 

menyontek,” nasihat Ibu. “Baik Bu. 

David akan coba memberitahu Reno,” 

ujar David.

BingungBingung



Membuat Kirigami
Chain of Boy and Girl

Hai Adik-adik, kali ini kita akan membuat Kirigami Chain of Boy and Girl. 
Kirigami adalah variasi origami dengan dibuat dengan cara melipat dan memotong kertas.

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 menggambar pola.

Bahan yang digunakan :
1. Kertas A4 atau bisa pakai Karton.
2. Pensil warna / Kertas warna sebagai hiasan.

Cara membuat :

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

Beri tanda seperti pada
gambar, berguna untuk
dilipat.

Lipat kertas saling berlawanan
arah, seperti pada gambar1. 2. 3.

4. 5. 6.

Lipat dan potong jadi
dua, seperti pada gambar

Gambar pola, laki-laki dan
perempuan

Buka perlahan, maka akan sudah
terbentuk Kirigami

Gunting mengikuti pola yang sudah
digambar



Membuat Kolase Hati
Hai Adik-adik, kali ini kita akan membuat kolase berbentuk hati. 

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 menggambar pola yang berbentuk hati.
3. Lem kertas.

Bahan yang digunakan :
1. Kertas karton yang tebal atau karton duplek, karena akan digunakan sebagai dasar 

kolase Adik-adik.
2. Kertas karton berwarna sebagai kolase-nya (bisa warna biru, merah, kuning, hijau, dsb.)

Cara membuat :

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

Gambar pola berbentuk
hati pada karton duplek Beri lem kertas di dalam bentuk hati

Tempelkan potongan-potongan karton
berwarna pada hati, seperti contoh 
pada gambar

Hasil kolase hati Adik-adik jika sudah
selesai. Bagus bukan?

1. 2. 3.

5. 6.

Gunting kecil-kecil karton berwarna
berbagai ukuran berbentuk persegi 



Membuat Origami Wajah
Hai Adik-adik, kali ini kita akan membuat Origami Wajah. 

Origami adalah seni melipat kertas menjadi suatu bentuk yang menarik.

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

Bahan yang dibutuhkan :
Kertas Warna.
Warnanya terserah Adik-adik, tapi disarankan warna hitam karena akan menjadi rambut.

Cara membuat :

Hasil akhirnya bisa Adik-adik kreasikan sendiri

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Balik

Balik

Lipat ke
belakang

7. 8. 9.

10. 11. 12.
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