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Jantje Haans
Gembala SidangGembala SidangGembala Sidang

Tanggung jawab memberitakan Injil bukan tanggung jawab pendeta dan pelayan gereja yang sudah terlatih 
saja, tetapi tanggung jawab semua orang percaya. Jikalau ini tugas semua orang percaya, bagaimana kita 
akan memulainya? Memberitakan Injil bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak bisa 
dilakukan. Karena bersaksi dan memberitakan Injil adalah tanggung jawab setiap orang percaya!

1. Injil Mengubah Hidup Siapa pun yang Percaya Kepada Kristus (Kis. 8:26-31)
Kalau ada yang bertanya, apakah mengikut Yesus tidak akan ada masalah? Apakah setiap orang percaya 
merasakan damai sejahtera? Apakah Injil itu memberi ketenangan dan damai sejahtera? 
Hanya ketika Injil diberitakan kepada manusia berdosa, pertanyaan di atas akan terjawab tuntas! Siapa pun 
Anda, dengan karakter sebejat apa pun, Kristus sanggup mengubahnya, sekali lagi hanya kehadiran Kristus 
di hati manusia berdosa yang sanggup mengubah jalan hidup seseorang dan menuntunnya kepada 
pengenalan akan Kristus!

2. Di mana pun, kabarkanlah Injil (2 Raja-raja 5:1-4; 1 Kor.9:16-17)
Kesempatan memberitakan Injil akan dibukakan oleh Tuhan, dengan tuntunan Roh Kudus. Bagi Paulus, Injil 
adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya (Rm. 1:16) 
Sejak zaman Yesus selalu ada tantangan, Paulus menasihatkan Timotius yang masih muda, jangan malu dan 
jangan takut bersaksi. Injil adalah jalan terbaik untuk menuntun setiap orang menuju keselamatan kekal. 
Di mana pun Tuhan menempatkan Anda, disitulah ladang Anda bersaksi, jangan menyia-nyiakan anugerah 
keselamatan yang Tuhan berikan, kabarkanlah Injil dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus.

3. Tuhan Bisa Memakai Siapa pun untuk Bersaksi (2 Raja-raja 5:1-4; Mark.16:15-18)
Bagaimana seseorang dapat percaya kepada Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa 
manusia? Apabila masih ragu memberitakan kabar sukacita dan atau bersaksi?  
Mensukseskan Amanat Agung Kristus, adalah mandat Tuhan terbesar, memberitakan Injil, memberitakan 
firman Tuhan kepada semua orang yang belum percaya, supaya mereka diselamatkan, ini mandat terbesar, 
siapa pun Anda yang telah percaya dapat melakukan mandat Tuhan untuk memberitakan Injil dan 
melakukan kesaksian.

4. Injil Kerajaan Allah Penentu Kesudahan Bagi Semua Bangsa (Mat. 24:3-14)
Sains menjadikan orang pintar dan mendapat banyak informasi, tapi sains tidak membawa orang mengenal 
penciptanya. Filsafat memberi inspirasi, Injil mentransformasi hidup, Injil menyentuh hati setiap orang dan 
akan mengubah orang untuk mengalami pemulihan. Orang bisa belajar untuk pandai, tetapi orang pandai 
belum tentu belajar mengerti hidupnya, bahwa Kristus adalah jalan keselamatan. 

Secara eskatologis dunia akan berakhir apabila Injil telah menjangkau semua bangsa di dunia: kepada suku-
suku bangsa, budaya, etnis, dan kepercayaan bahkan dunia dengan beragam manusia di dalamnya, akan 
berakhir setelah deklarasi Injil memperoleh respons dari setiap orang! Jadi, ini waktunya, ayo jangan tunda 
memberitakan Injil dan bersaksi!
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Oleh : Ronny Lesmana, dr.

Belajarlah 

Dari Semut
Belajarlah 

Dari Semut

melakukan pelayanan atas 
dasar kekuatan sendiri, 
tidak sedikit dari kita yang 
pada akhirnya kecewa, 
patah semangat, mundur 
dari pelayanan bahkan 
lebih ekstrem keluar dari 
komunitas gereja. Oleh 
karena itu ada beberapa hal 
yang perlu kita ingat supaya 
kita tetap setia dan kuat 
didalam pelayanan misi 
yang dipercayakan Tuhan 
kepada kita :
1. Memiliki hubungan 

yang dekat dengan 
ALLAH dan memiliki 
pengalaman pribadi 
bersama Kristus. Ini 
a d a l a h  k u n c i  d a r i 
kesaksian yang penuh 
kuasa. Bersaksi akan 
menjadi penuh kuasa 
apabila kita memiliki Roh 
Kristus dan mengalami-
Nya dalam kehidupan 
sehari-hari. Hubungan 
kita yang intim dengan 

u h a n  Y e s u s Ts u n g g u h 
mengas ih i  dan 

sudah menebus hidup kita.  
Melihat begitu besar kasih 
Allah pada kita,  seharusnya 
kehidupan kita sebagai 
o r a n g  y a n g  t e l a h 
dimerdekakan oleh Kristus, 
selalu menyenangkan hati-
Nya. Hati  Tuhan akan 
disenangkan apabila kita 
setia dan taat melakukan 
kebenaran firman Tuhan, 
yaitu dengan melakukan 
apa yang menjadi Amanat 
A g u n g  T u h a n , 
mengabarkan Injil untuk 
menjadikan semua bangsa 
murid-Nya. 

Di dalam melakukan 
p e ke r j a a n  p e l aya n a n 
a p a p u n ,  k i t a  h a r u s 
mendasar inya  dengan 
kekuatan Roh Tuhan dan 
bukan kekuatan/kepintaran 
diri kita sendiri. Jika kita 

Allah akan membuat kita 
mengerti bahwa Allah 
turut bekerja dalam 
segala hal dalam hidup 
kita.

2.Mendasarkan setiap 
pelayanan di atas kasih 
Kritus. Kasih Kristus 
itulah magnet yang 
akan  menarik orang-
orang untuk datang 
kepada Tuhan. Kristus 
datang kepada  k i ta 
karena kasih, dan kita 
seharusnya mendasarkan 
apa yang kita kerjakan 
atas kasih yang Allah 
taruh dalam hati kita dan 
bukan pada yang lain. 

3 .Be rge ra k  d engan 
hikmat yang dari Tuhan 
Allah. Hikmat Tuhan 
membuat kita mengerti 
esensi  dan vis i  dar i 
p e l a y a n a n  y a n g 
d i ke r j a kan .  H i kmat 
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harus terdapat dalam 
hidup kita jika kita mau 
jadi pemenang jiwa yang 
berhasil. Jika kita belum 
memiliki sifat-sifat ini, 
mulailah berdoa dan 
minta kepada Tuhan 
s u p a y a  D i a 
mengubahkan hidup 
Anda sesuai dengan 
kehendak-Nya, supaya 
Anda bisa menjadi alat 
dalam tangan-Nya untuk 
menyelamatkan banyak 
jiwa.

Melalui kitab Amsal, 
Tuhan menasihatkan kita 
untuk tidak menjadi malas 
dan d i ingatkan untuk  
belajar pada SEMUT. Hal ini 
sangat menarik, awalnya 
saya bertanya kenapa semut 
dan bukan binatang yang 
lain, kenapa karakter semut 
penting dalam pelayanan? 
"Ha i  pema las,  perg i l ah 
kepada semut, perhatikanlah 
lakunya dan jadilah bijak: 
b i a r p u n  t i d a k  a d a 
pemimpinnya, pengaturnya 
a t a u  p e n g u a s a ny a ,  i a 
menyediakan rot inya di 
m u s i m  p a n a s ,  d a n 
mengumpulkan makanannya 
pada waktu panen." (Amsal 
6:6-8).

Beberapa sifat semut 
yang menggambarkan 
karakter yang seharusnya 
kita miliki sebagai kriteria 

Tuhan membuat kita 
memahami waktu, saat 
dan cara yang paling 
tepat untuk mengerjakan 
b a g i a n  p e l a y a n a n 
tersebut. Pelayanan misi 
bukan sesuatu yang 
h a n y a  d i l i h a t  d a n 
dihitung nominalnya, 
seperti berapa jiwa yang 
bertobat, berapa yang 
datang KKR, berapa yang 
datang ke pengobatan 
masal, berapa yang mau 
meresponi altar call. 
Tu g a s  k i t a  a d a l a h 
melakukan bagian kita 
untuk  mencer i takan 
kebaikan Tuhan dan tidak 
dibatasi oleh parameter 
seperti di atas. 

4. Setia dan rajin dalam 
pelayanan pekerjaan 
Tuhan. Mari kita belajar 
pada karakter Tuhan 
Yesus, Ia  seorang pekerja 
keras,  pada banyak 
kesempatan Ia pagi-pagi 
telah bangun berdoa dan 
sering kali semalam-
m a l a m a n  I a  t e r u s 
bergumul dalam doa. 
Pada  s i ang  ha r i  I a 
berjalan kaki berkilo-kilo 
m e t e r  u n t u k 
mengaba rkan  I n j i l . 
Ser ing kal i  Ia  t idak 
mendapat tempat untuk 
makan dan tidur. Inilah 
beberapa si fat yang 

pelayan misi yang ideal:

A. Sangat rajin. Kita selalu 
me l i hat  s emut  da l am 
keadaan aktif, berjalan dan 
b e k e r j a  m e n g a n g k u t 
makanan. Roh Tuhan akan 
selalu mendorong kita 
untuk bekerja melayani dan 
bersaksi secara alami, tidak 
bisa ditahan. Kita akan 
selalu ingin menceritakan 
tentang kebaikan dan 
pekerjaan Tuhan dalam 
hidup kita, keluarga dan 
gere ja  k i ta .  Kera j inan 
tersebut lahir dari dorongan 
Roh  A l l ah .  K i ta  a kan 
menjad i  sangat  ra j in , 
mandiri dan bertanggung 
jawab atas dirinya sendiri 
walaupun tidak ada yang 
mengawasinya karena kita 
melakukannya untuk Tuhan.

B. Determinas i  yang 
t inggi  t idak pernah 
berhenti sebelum sampai 
pada tujuan. Sesuatu yang 
lahir dari Roh Tuhan akan 
melahirkan determinasi 
yang tinggi. Tidak akan 
bergantung pada kondisi 
dan keadaan tapi justru 
a k a n  m e n g u b a h k a n 
keadaan.

C. Komun i ka s i  yang 
intens. Komunikasi yang 
baik membangun kekuatan 
dan kesatuan hati. Kesatuan 
hati  dari tim hanya akan 
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kuat jika di bangun dengan 
komunikasi yang intens baik 
dalam roh (DOA) maupun 
komunikasi verbal. 

D. Visi yang jauh ke 
depan dan jelas sehingga 
pantang menyerah

Amsal 30:25, “semut, 
bangsa yang tidak kuat, tetapi 
y a n g  m e n y e d i a k a n 
makanannya  d i  mu s im 
panas". Memahami tujuan 
Tuhan di dalam pelayanan 
yang dikerjakan, fokus dan 
berhasil. Semut tidak akan 
menyerah dan akan selalu 
berjuang melakukan yang 
terbaik untuk menemukan 
makanan dan membawanya 
kembali ke dalam sarang. 
Semut mengantisipasi dan 
menyiapkan persediaan 
makanan di fase sulit. Tuhan 
berkali-kali mengingatkan 
kita agar kita jangan takut, 
jangan ragu, khawatir atau 
bimbang dalam menjalani 
hidup yang tengah didera 
badai. Pegang janji Tuhan 
berikut: "Sebab TUHAN, Dia 
sendiri akan berjalan di 
depanmu, Dia sendiri akan 
menyertai engkau, Dia tidak 
akan membiarkan engkau dan 
tidak akan meninggalkan 
engkau; janganlah takut dan 
j a n g a n l a h  p a t a h  h a t i " 
(Ulangan 31:8). 

E. Kuat bahkan sangat 

kuat . S e m u t  s a n g g u p 
mengangkat beban yang 
jauh leb ih  besar  dar i 
tubuhnya. Hal ini adalah 
berbanding terbalik dari 
logika hitung, tapi tekad 
dan semangat yang kuat 
d a r i  Ro h  A l l a h  a ka n 
m e m a m p u k a n  k i t a 
mengerjakan bagian yang 
kita pikirkan mustahil. 
Sebagai manusia kita perlu 
instropeksi, kita diciptakan 
Tuhan jauh lebih mulia dari 
s emu t ,  mungk in  s a a t 
m e n g a n g k a t  b e b a n 
kehidupan sedikit saja 
sudah langsung mengeluh 
dan bersungut-sungut. 
Apalagi jika mengalami 
beban masalah yang cukup 
berat, tidak jarang kita akan 
merasa patah semangat dan 
menyerah.  Kembali pada 
YESUS sehingga kita pasti 
sanggup melakukan hal-hal 
l ua r  b i a s a  yang  j auh 
melebihi logika kita. 

"Sesungguhnya sekiranya 
kamu mempunya i  iman 
sebesar biji sesawi saja kamu 
dapat berkata kepada gunung 
ini: Pindah dari tempat ini ke 
sana, --maka gunung ini akan 
pindah, dan takkan ada yang 
mustahil bagimu." (Matius 
17 :20 ) .  K i ta  s anggup 
m e n a n g g u n g  s e g a l a 
perkara, karena Tuhan 
memberi kekuatan pada 
kita. "Segala perkara dapat 

kutanggung di dalam Dia 
yang memberi kekuatan 
kepadaku." (Fil ipi 4:13). 
Tidak ada yang mustahil 
bagi orang percaya, kata 
Yesus. "Jawab Yesus: "Katamu: 
jika Engkau dapat? Tidak ada 
yang mustahil bagi orang 
yang percaya!" (Markus 9:23).

Mari Bapak Ibu, saudara 
dan saudari yang dikasih 
dalam kasih Yesus, seperti 
F i rman Tuhan katakan 
belajarlah dari semut, jadi 
bijak serta teguh berpegang 
pada Firman Tuhan. Hal 
inilah yang akan menopang 
dan memperlengkapi kita 
semua untuk dapat optimal 
dalam pelayanan misi untuk 
menunaikan Amanat Agung 
Tuhan Yesus.

1 Korintus 15 : 57 – 58 
Tetapi syukur kepada 

A l l a h ,  y a n g  t e l a h 
memberikan kepada kita 
kemenangan oleh Yesus 
Kristus, Tuhan kita. Ayat 58: 
Ka re n a  i t u ,  s a u d a ra -
saudaraku yang kekasih, 
berdirilah teguh, jangan 
goyah, dan giatlah selalu 
dalam pekerjaan Tuhan! 
Sebab kamu tahu, bahwa 
dalam persekutuan dengan 
Tuhan jerih payahmu tidak 
sia-sia.
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Hubungan Fisik yang Kuat

 Laki-laki yang sehat secara fisik, emosi, 
dan jiwa memiliki keinginan seks yang kuat 
dan Allah membuat mereka seperti itu. Itu 
tidak salah atau penuh dengan dosa. Itu 
adalah bagian dari karunia Tuhan untuk pria.

Laki-laki mempunyai bagian-bagian 
tubuh yang dimiliki perempuan. Ini 
kelihatannya jelas, tetapi kita kaum feminis 
kelihatannya mengabaikan hal yang jelas ini! 
Seksualitasnya adalah satu bagian yang 
berhubungan dengan jiwa seorang laki-laki, 
yang terdiri dari pikirannya, keinginannya 
dan emosinya. Ini adalah satu bagian yang 
penting yang membuat dia seperti seorang 
laki-laki. Satu bagian yang utama dalam 
melayani suami Anda adalah merayakan 
bagian ini dari sisi kejantanannya!

Dalam 1 Korintus 7:1-5, ada kewajiban 

istri terhadap suami, yaitu melayani 
(hubungan seks) suaminya  sendiri. Suami 
mempunyai wewenang atas tubuh istrinya. 
Jika hubungan seks terlalu sedikit dalam 
perkawinan bisa menyebabkan laki-laki 
terkena godaan (percabulan).

Amsal 5:18-19 pelayanan istri terhadap 
suaminya adalah melayaninya.

Kidung Agung 4:12, 15-16,  bagian ini 
berasal dari satu syair cinta tentang seorang 
pengantin lelaki dan mempelainya. Kebun 
tertutup adalah pengantin perempuannya. 
Dia mengundang pengantin laki-laki untuk 
datang ke kebunnya dan makan buah-
buahan pilihannya! Gambaran ini sangat 
gamblang!

Menurut Anda bagaimana Allah 
memandang seks?

Bagaimana suami Anda memandang 

PELAYANAN
SEORANG ISTRI 

(BAGIAN 2)
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seks?
Bagaimanakah seharusnya pelayanan 

kita memenuhi kebutuhan suami untuk satu 
hubungan fisik yang kuat? Jawabannya 
hanya satu! Kita perlu terlibat dalam seks 
y a n g  h a n g a t ,  m e n g g a i r a h k a n ,  
menyenangkan dengan suami kita. Jika seks 
merupakan satu bidang yang menyulitkan 
bagi Anda, minta kepada Bapa Anda yang di 
Sorga untuk memulihkan bidang ini dalam 
kehidupan Anda.

Baca buku dari penulis-penulis Kristen 
yang baik yang membahas masalah ini dan 
komunikasikan kepada suami Anda masalah 
yang mungkin ada. Jika Anda merasa bahwa 
kehidupan kasih Anda telah berada di luar 
batas normal dan telah berjalan selama 
berbulan-bulan atau bertahun-tahun. CARI 
BANTUAN. Anda perlu bertemu dengan 
seorang konselor Kristen yang dapat 
membantu Anda dan suami Anda untuk 
mendapatkan akar permasalahannya.

Bila Anda dan suami Anda tidak memiliki 
hubungan seks secara tetap, ini adalah tanda 
bahaya yang serius. Taruh perhatian pada hal 
itu! Seks seharusnya merupakan satu 
hubungan yang paling menyenangkan, 
bagian penggenapan dari hubungan Anda 
dengan suami.

Jika Anda sedang membaca ini dan Anda 
belum menikah. TUNGGU HINGGA ANDA 
MENIKAH UNTUK MULAI BERHUBUNGAN 
SEKS. Bulan madu Anda akan mengagumkan 
jika itu adalah “laboratorium cinta” bagi 
Anda berdua! Jangan merusak itu untuk 
Anda sendiri.

Kiat untuk Ibu

Cobalah satu eksperimen. Tuliskan 
kelebihan Anda di bawah ini. Minta Allah 
menunjukkan kepada Anda dengan tepat 
bagaimana menawarkan kelebihan itu 
kepada suami Anda dengan satu cara yang 
akan memberkati   dia dan memberkati 
Allah.

Kelebihan-kelebihan Fisik
(Contoh: Kehidupan seks yang baik, 

memasak, mencuci…)

Kelebihan-kelebihan Mental
(Contoh: membuat anggaran keuangan 

rumah tangga, menghitung pajak, 
mengingat hal-hal detail, membantu dia 
membuat laporan, dan lain-lain).

Kelebihan-kelebihan Emosional
( Contoh :  Membe r i kan  “ i n t u i s i  

kewanitaan” Anda tentang memulai suatu 
usaha, tetap setia dalam satu krisis, dengan 
tulus memuji usaha-usahanya.)

Kelebihan-kelebihan Spiritual
(Contoh: berdoa bagi dia, membantu dia 

terlibat kehidupan menurut pandangan 
Allah…)
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Dalam 2 Raja-raja 5:1-4 
dikisahkan bahwa Naaman, seorang 
pangl ima ra ja  Aram, yang 
m e r u p a ka n  s e o r a n g  y a n g  
terpandang dan yang juga sangat 
disayangi oleh raja Aram, hal ini 
disebabkan karena TUHAN telah 
memberikan kemenangan kepada 
orang Aram melalui Naaman. 
Namun, Naaman menderita sakit 
kusta sehingga menimbulkan 
kendala jasmaniah pada tubuh 
Naaman yaitu bahwa ia tidak dapat 
m e l a k u k a n  t u g a s - t u g a s  
kenegaraannya dengan baik; 
sebagai seorang panglima yang 
menderita sakit kusta, Naaman 
tidak bisa lagi memimpin pasukan 
A r a m  u n t u k  m e m p e r o l e h  
kemenangan, hal ini membuat 
Naaman menjadi risau.

Dari kisah Naaman ini, Allah 
mengajarkan kepada setiap kita 
o r a n g  p e r c a y a  b a h w a  
pemeliharaan, kasih karunia dan 
keselamatan dari Allah tidak 
terbatas pada orang Israel saja, Ia 
ingin menunjukkan belas kasihan-
Nya kepada bangsa bukan Israel 
dan menuntun mereka (bangsa-
bangsa bukan Yahudi) untuk 
mengenal Allah yang esa dan benar. 
Melalui kisah ini juga, Allah 
menunjukkan bahwa tidak ada 
kebutuhan, baik pribadi maupun 
nasional, yang tidak bisa dipenuhi 
Allah, bahwa segala yang terjadi 
dalam kehidupan kita berada dalam 
genggaman tangan-Nya yang 
be rkua sa ,  dan  bahwa  D ia  
memperhatikan setiap kehidupan 
umat-Nya.

(2 Raj 5:1-4; Mark. 16:15-18)

Oleh : Yanuar 
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Namun dari kisah Naaman ini 
terdapat sebuah pelajaran yang 
penting, yang dapat kita pelajari 
tentang bersaksi yaitu bahwa Allah 
dapat memakai siapapun untuk 
bersaksi agar pemeliharaan, kasih 
karunia dan keselamatan yang 
daripada-Nya dapat sampai kepada 
bangsa-bangsa lain. Karena dalam 
kisah Naaman ini, dikatakan bahwa 
orang Aram pernah keluar 
bergerombol untuk berperang 
kepada bangsa Israel dan berhasil 
membawa tertawan seorang anak 
perempuan dari negeri Israel. 

Dan diceritakan bahwa anak 
perempuan ini dijadikan pelayan oleh 
isteri Naaman. Setelah anak 
perempuan ini mengetahui bahwa 
suami dari nyonyanya tersebut 
(Naaman) sakit kusta, ia berkata 
kepada nyonyanya bahwa sekiranya 
Naaman menghadap nabi yang 

berada di Samaria yaitu nabi Elisa, 
maka tentulah nabi Elisa akan 

menyembuhkan Naaman dari 
penyakit kustanya. Cara 

berpikir gadis itu adalah 
bahwa di Israel ada 

Allah yang hidup 
y a n g  d a p a t  

menyembuh
kan sakit

Naaman. Karena kepercayaan 
gadis itu kepada Allah Abraham, 
Ishak dan Yakub, membuat gadis 
tersebut memberanikan diri untuk 
bersaksi bahwa Allah Israel dapat 
menyembuhkan sakit kusta yang 
diderita oleh Naaman.

Berdasarkan kesaksian dari 
seorang gadis tawanan tersebut, 
Naaman beroleh harapan bahwa ia 
dapat sembuh dari penyakit yang 
membuatnya risau itu. lalu 
diceritakan selanjutnya bahwa 
N a a m a n  b e r g e g a s  p e r g i  
menghadap raja Aram untuk 
memberitahukan bahwa ia dapat 
disembuhkan dari penyakitnya 
karena ada Allah yang hidup di 
n e g e r i  I s r a e l  ya n g  d a p a t  
menyembuhkan sakitnya. Allah 
dapat memakai siapapun untuk 
menjadi saksi-Nya asalkan ia mau 
dipakai sebagai alat Tuhan, karena 
didalam Injil Markus, Allah berjanji 
bahwa kuasa-Nya akan menyertai 
setiap orang-orang percaya untuk 
meneguhkan pengajaran firman 
Allah atau Injil yang akan mereka 
beritakan. Tanda dan mujizat ini 
tidak diberikan kepada semua 
orang percaya, hanya kepada 
mereka yang mau menyebarkan 
Injil Kerajaan Allah dan membawa 
orang yang belum percaya kepada 
Tuhan Yesus Kristus. Amin.
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1. Berdoa untuk Tema Oktober yaitu Misi. 
Kita berdoa agar setiap jemaat berapi-
api untuk memberitakan Injil. Berdoa 
juga melalui tema mingguan yang telah 
disiapkan, agar setiap jemaat menyadari 
bahwa betapa pentingnya setiap orang 
percaya memberitakan Injil.

2. Berdoa juga bagi setiap pembicara-
pembicara yang akan menyampaikan 
firman Allah setiap minggunya selama 
bulan Oktober ini, agar kuasa Allah 
dinyatakan dan setiap pembicara 
d iber ikan wibawa I lahi   saat  
menyampaikan firman Allah, dan nama 
Tuhan Yesus terus dimuliakan.

3. Berdoa untuk kegiatan doa online via 
Aplikasi Zoom, selama Pandemi Covid-
19 ini, agar lebih banyak lagi pendoa-
pendoa syafaat terlibat. Jemaat-jemaat 
digerakkan untuk bergabung bersama.

4. Doakan terus kondisi bangsa Indonesia, 
propinsi Jawa Barat, dan kota Bandung 
supaya pemerintah dan seluruh rakyat 
tetap tenang dan bijaksana dalam 
menghadapi masalah COVID-19 serta 

Tuhan Yesus terus memakai 
TNI – POLRI dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban di 
NKRI.

5. Doakan untuk Kemenkes, para tim 
medis, dokter-dokter dan perawat agar 
Tuhan Yesus melindungi, serta para 
pasien yang terjangkit Covid-19 ini 
Tuhan Yesus sembuhkan.

6. Berdoa untuk para mahasiswa dan 
murid sekolah yang menjalankan proses 
belajar lewat online, supaya semua 
dapat berjalan dengan baik, guru-guru 
sekolah dapat membimbing dan 
memantau perkembangan murid 
dengan baik dan memberikan 
perhatian. Para murid tetap tekun dan 
belajar dengan sungguh-sungguh.

7. Berdoa untuk para karyawan yang di-
PHK, kiranya mereka dapat membuka 
peluang usaha sendiri. Doakan para 
pengusaha yang mengalami kerugian, 
k i ranya  Tuhan menolong dan 
memberikan ide-ide cemerlang untuk 
memulihkan bisnisnya.
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Penggunaan masker sudah menjadi hal wajib di masa pandemi virus Corona. 
Kebiasaan tersebut memang bisa melindungi Anda dari penularan virus Corona. 
Namun penggunaan masker  bisa menyebabkan mask acne (jerawat masker) alias 
maskne.

Sudah mengikuti anjuran untuk mengganti masker beberapa jam sekali, si 
maskne tetap saja muncul. Lalu, apa ya yang menyebabkan jerawat masker terus 

Oleh: Lindawaty Hermawan, dr. 
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muncul meski sudah rajin mengganti 
masker? Apakah ada yang salah 
dengan maskernya?

Penyebab timbulnya Maskne 

Sebenarnya ini bukan hal baru, 
para atlet yang menggunakan helm 
dan pelindung dagu pun sering 
mengeluh jerawat banyak muncul di 
dahi dan dagu mereka. Kini, saat 
orang-orang memakai masker, 
jerawat langsung menyerbu dagu 
dan pipi. Karena saat tertutup 
masker, kulit akan menghasilkan 
m inyak  yang  be r l eb ih  dan  
memperbanyak bakteri sehingga 
jerawat bermunculan. Kondisi wajah 
yang tertutup oleh masker dan 
lembab memang bisa memicu 
pertumbuhan jerawat. Namun, ada 
lagi faktor lain, yaitu gesekan, kain 
masker yang kita pakai menyentuh 
kulit terus-menerus, sehingga ada 
gesekan di kulit dan menyebabkan 
terjadinya jerawat mekanik. Jerawat 
mekanik adalah jerawat yang timbul 
karena gesekan.

Meski faktor utama penyebab 
maskne adalah gesekan serta 
kelembaban berlebih, jerawat pada 
d a s a r n y a  a d a l a h  k o n d i s i  
multifaktorial. Itu artinya, jerawat 
tidak akan muncul jika tidak 
didukung oleh faktor lain. Perasaan 
stress, kelenjar minyak yang terlalu 

aktif, dan perubahan hormonal, 
misalnya.  Hal-hal itu juga 
menyebabkan timbulnya jerawat. 
Jadi, semuanya saling mendukung. 

Beberapa cara untuk mencegah 
timbulnya Maskne

Pilihlah masker yang berbahan 
kain, sebaiknya katun, sutra atau silk 
yang bisa menyerap kelembaban. 
Jangan memakai kosmetik yang 
berlebihan karena dapat menyumbat 
pori-pori. Ganti masker  idealnya 4 
jam sekali. Cuci masker kain dengan 
bersih, tidak perlu memakai pewangi 
cukup deterjen lembut saja. Rajin 
bersihkan wajah terutama saat mau 
tidur. Gunakan pelembab yang non 
Comedogenic dan untuk mengurangi 
iritasi bisa memakai Soothing gel.

Penanganan yang cepat dan tepat 
dapat mencegah kerusakan kulit 
lebih lanjut. Konsultasi dengan 
d o k t e r  b i l a  j e r aw a t  t i d a k  
menunjukkan perbaikan.
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 Hadi dan Burhan sudah bersahabat sejak 
di bangku sekolah dasar dan saat ini mereka 
adalah pelajar kelas 3 SMA. Setiap hari 
mereka pergi ke sekolah bersama, belajar 
bersama, dan melakukan banyak kegiatan 
lainnya bersama-sama. Suatu hari mereka 
berdua menghadiri sebuah KKR, dan Hadi 
mengambil keputusan untuk menerima 
Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dalam 
hidupnya. Tetapi Burhan yang hadir juga di 
KKR itu masih mengeraskan hatinya dan 
berkata, “Ah, bertobat nanti saja! Aku masih 
muda dan tidak akan mati besok kok.”

 Keesokan harinya, Hadi berangkat ke 
sekolah dengan sahabat karibnya, Burhan, 
seperti biasanya. Pagi itu hujan mengguyur 
dengan cukup lebat. Mereka berdua 
berteduh sejenak, hingga hujan mereda. 
Kemudian, mereka naik ke motor masing-
masing untuk melanjutkan perjalanan ke 

sekolah. Hadi dan Burhan memacu motor 
mereka masing-masing lebih cepat dari 
biasanya karena tidak ingin terlambat. Tiba 
di sebuah persimpangan, Burhan yang 
berada di depan tidak melihat sebuah 
lubang besar yang tertutup oleh genangan 
air. Motor yang dikendarainya pun jatuh dan 
Burhan pun terpental kurang lebih 5 meter 
ke depan. Dari arah yang berlawanan ada 
sebuah mobil yang melaju kencang dan 
malang tidak dapat dihindari, mobil itu pun 
menabrak Burhan yang terbaring di 
depannya.

 Hadi berteriak kencang ketika dia melihat 
sahabatnya. Isak tangis Hadi pun tidak bisa 
berhenti ketika ia memeluk Burhan, yang 
kepalanya berlumuran darah dan terbaring 
tanpa nafas. Maut datang tidak terduga! Hari 
itu, dua sahabat karib terpisahkan untuk 
selamanya.

Oleh : Kevin Stefanus
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 Seringkali kita tidak memahami bahaya 
api neraka, sampai maut menimpa orang 
yang kita kasihi. Alkitab mencatat bahwa 
upah dosa ialah maut, maksudnya adalah 
penyiksaan siang dan malam yang tiada 
hentinya di api neraka. Keindahan sorga dan 
kengerian neraka adalah dua hal yang nyata, 
dan bukanlah hasil imajinasi manusia. Suka 
atau tidak, pada akhirnya tetap setiap 
manusia pasti akan mengalami salah satu di 
antara keduanya. Memiliki Kristus, kita akan 
mengalami indahnya sorga. Tetapi tanpa 
Kristus, kita akan mengalami hukuman kekal 
di neraka sebab tidak ada pengampunan 
bagi dosa kita.

 Inilah sebabnya Tuhan Yesus memberi 
perintah yang harus dilakukan oleh semua 
orang percaya, yaitu Amanat Agung. Tuhan 
Yesus ingin agar semua orang berdosa 
berbalik bertobat dan menerima Injil serta 
memperoleh keselamatan yang kekal. Sudah 
menjadi tugas setiap orang percaya untuk 
memberitakan  Injil Kerajaan Allah agar 
dapat tersebar hingga ke ujung dunia (Kis. 
1:8).

 Yohanes Pembaptis mengerti betapa 
daruratnya menyelamatkan jiwa-jiwa dari 
bahaya api neraka. Oleh sebab itu ia 
b e r k e l i l i n g  d a n  m e m b e r i t a k a n  : 
“Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah 
dekat!” Apakah kita juga sepenuhnya 
menyadari bahaya nyata yang selalu menanti 
orang-orang yang kita kasihi, jika mereka 
belum diselamatkan? Jika kita sekarang 

sudah beroleh jaminan keselamatan, 
tidakkah kita rindu setiap jiwa ada dalam 
antrian yang sama dengan kita menuju ke 
sorga? Bayangkan apa yang akan terjadi 
dengan orang-orang  yang tidak pernah 
mengaku dengan mulut dan tidak percaya 
dalam hati mereka bahwa Yesus adalah 
Tuhan. Nasib mereka sudah jelas, neraka 
menanti mereka!

 Di zaman modern ini, utusan-utusan 
Kristus di dunia memerlukan hikmat Tuhan 
untuk menjangkau generasi mereka sesuai 
dengan tuntutan zaman. Perpaduan antara 
kecerdikan dan ketulusan, kreatifitas dan 
kekudusan, menjadi senjata kebenaran yang 
ampuh di tangan mereka yang terlatih 
imannya untuk dapat memenangkan jiwa-
jiwa lebih dahsyat lagi. Mari kita rebut orang-
orang dari bahaya api neraka, supaya nama 
Tuhan Yesus dipermuliakan di bumi dan di 
sorga. Amin. 

Tuhan Yesus memberkati.
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Bersaksi Tanpa Kehilangan Teman Penulis:Alister McGrathPenerjemah:Doreen 

WidjanaPenerbit:Lembaga Literatur Baptis (LLB), BandungTebal:169 halaman.

Apakah Anda mempunyai kerinduan untuk memberitahu teman-teman 

Anda yang belum percaya bahwa Kekristenan itu relevan dan menarik ? Hal 

ini memang tidaklah mudah karena pandangan orang yang belum percaya 

dengan Anda yang sudah memercayai Kristus tentulah berbeda. Lalu 

bagaimanakah cara Anda menjelaskan tentang iman Kristen supaya bisa 

mereka pahami ?

Buku yang terdiri dari lima bab ini yaitu, 1) Pendahuluan, 2) Yesus, 3) 

Kebangkitan, 4) Keselamatan, dan 5) Allah, menyajikan ulasan yang 

gamblang tentang apa yang dipercayai orang Kristen dan mengapa mereka 

memercayainya. Buku yang ditulis oleh Prof. Alister Edgar McGrath, D.D., 

D.Litt, Ph.D. (1953 -…) ini tentu saja akan menolong Anda agar dapat 

menjelaskan iman Kristen kepada teman-teman Anda dan menjawab 

dengan benar sanggahan-sanggahan yang mungkin timbul. Alister Mc Grath adalah seorang pendeta 

Gereja Anglikan, dan juga guru besar teologi di Universitas Oxford dan Universitas Cambridge, Inggris.

Buku ini khusus ditujukan untuk para mahasiswa Kristen mengingat kampus-kampus merupakan arena 

penginjilan yang efektif. Harapan penulis, buku ini menjadi sumber yang berguna karena di dalamnya 

Yesus Kristus dinyatakan, difokuskan, dijelaskan, dan dipertahankan meskipun mendapat sanggahan 

dari dunia yang tidak percaya kepada-Nya.

Sumber: http://gubuk.sabda.org/bersaksi_tanpa, peresensi: Eudice, diakses pada Hari Selasa, 10 

September 2019, pk. 08.50.
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(Menyesuaikan dengan situasi kondisi
“New Normal / Adaptasi Kebiasaan Baru”)



1-Oct Eli Sugiarto Umum 14-Oct Neneng Yulianti EGM

1-Oct Fanny Oktaviani Umum 14-Oct Yotje Darmawan/Oey Tjeng Liong Umum

2-Oct Cyrus Batu Seno Wakil Gembala KU-4 15-Oct Buwanti Ginting Bandung Selatan

2-Oct Fitri Ana A. BR. Sitanggang ABI Pasko 15-Oct Ida Marya Bandung Selatan

2-Oct Frisca Felicia Joseline RBI 15-Oct Olsin Umum

3-Oct Donna Cresya Sweethear Gomies SCC 15-Oct Natanael P. Raja Guk-Guk ABI Pasko

3-Oct Ewaldo S. Lase ABI SCC 15-Oct Prisella Sihite ABI Pasko

3-Oct Stevanus Octavianus RBI 15-Oct Ria Andriani G. Sakura

3-Oct Yenny Oktavia Umum 15-Oct Rosmawati Situmorang Bandung Selatan

4-Oct Dewi Kusmiyati Citeureup 15-Oct Yoshua Farlan Susanto RBI

4-Oct Jetty Mariaty G. Sakura 16-Oct Clarence Nathaniel Pangestu RBI

4-Oct Mandaryanti EGM 16-Oct Magdalena Rumaropen KU2

4-Oct Mira ABI Citeureup 16-Oct Oktorius Lase SCC

4-Oct Rohani Umum 16-Oct Orance Roni L J Tameon WBI

5-Oct Erih Sutanto Umum 16-Oct Revlin Trivena RBI

5-Oct Malvin Stanley Iswanto RBI 17-Oct Jefanya Nathanael Maringan Tua RBI

6-Oct Bertawati Umum 17-Oct Michelle Melinda ABI G. Sakura

6-Oct Mayke Suliono Umum 17-Oct Osni Faitmoes Bandung Selatan

8-Oct Kristian Prihasantoro Bandung Selatan 18-Oct Dicky Yosef Oktavianus Margahayu Raya

8-Oct Margaretha Sumartun Umum 20-Oct Irvan Sanjaya Umum

8-Oct Nanditho Jordan Liunima ABI Bansel 20-Oct Vincent Gerald Kurniawan ABI Pasko

8-Oct Yang Siang An (Andy) Umum 21-Oct Caroline Octavia Onggara ABI Pasko

8-Oct Yehezkiel Orchestra RBI 21-Oct Gabriel Cornelius Lumbantoruan RBI

9-Oct Elson Liunima Bandung Selatan 22-Oct Beslina Situmorang SCC

9-Oct Mesli Elida Sinaga Bandung Selatan 22-Oct Felix Abraham Umum

9-Oct Pinta Sarito Munthe Bandung Selatan 23-Oct Betty Noorce Lumanauw Bandung Selatan

10-Oct Christian Valentino ABI Pasko 23-Oct Esitera Daeli SCC

10-Oct Christine Irawati WBI 23-Oct Reinhard A.P. Siagian G. Sakura

10-Oct Marijah EGM 23-Oct Yefta Taimenas Bandung Selatan

10-Oct Ofir H. Tanau Wakil Gemb. Cab. Bansel 23-Oct Yuliawati EGM

10-Oct Robby Sudrajat KOMPAS 26-Oct Eliya EGM

11-Oct Clarissa Nathania P RBI 26-Oct Sandhie Nila Krisna Umum

11-Oct Jonathan Shan RBI 26-Oct Steven Beryl Herianto ABI Pasko

11-Oct Tedy Syahputra Siregar ABI Pasko 26-Oct Yeheskiel Artsenius Hutajulu ABI Bansel

11-Oct Wiratna Octalina Umum 27-Oct Alexander Anggadipura Umum

11-Oct Yurisanti Zalukhu SCC 27-Oct Erly Umum

12-Oct Pince Siahaan WBI 27-Oct Fredy Kurnia Wahyudi Snae Musik Pujian

12-Oct Dhea Madonna Villareal Bandung Selatan 27-Oct John Kebelen Bandung Selatan

12-Oct Ina Setiawati WBI 27-Oct Sudieli Zendrato SCC

12-Oct Rachmat Haryanto Umum 29-Oct Agnes Milka Kurniawan RBI

12-Oct Sri Pudjo Laksono Ketua Diakonia 29-Oct Jufa Komala G. Sakura

12-Oct Yohanes Suratno KOMPAS 29-Oct Tiomansi Simbolon Umum

13-Oct Ruben O. Tino Bandung Selatan 30-Oct Hendra Pius Umum

14-Oct Lamhot Sihite Umum 30-Oct Naomi Liubana Umum

14-Oct Mario Imanuel ABI Citeureup 31-Oct Samuel Herman Umum

14-Oct Marvel Heryanto ABI Pasko
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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

40221

       Ibadah Ofine       Ibadah Ofine       Ibadah Ofine
        (mengikuti Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru)        (mengikuti Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru)        (mengikuti Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru)

      Setiap Hari Minggu      Setiap Hari Minggu
   Pk.10.00 WIB   Pk.10.00 WIB

  Jl. Pasir Koja No.39 Bandung   Jl. Pasir Koja No.39 Bandung 

      Setiap Hari Minggu
   Pk.10.00 WIB

  Jl. Pasir Koja No.39 Bandung 

Wajib reservasi / daftar terlebih dahulu paling lambat H-1

Link Youtube akan dibagikan H-1 oleh SekretariatLink Youtube akan dibagikan H-1 oleh SekretariatLink Youtube akan dibagikan H-1 oleh Sekretariat

OnlineIbadah

Setiap Hari MingguSetiap Hari Minggu
Pk.08.00 Pk.08.00 

Setiap Hari Minggu
Pk.08.00 
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Di dalam kehidupan yang tidak pasti ini kita memerlukan 

petunjuk yang akan mengarahkan langkah kita supaya tetap 

sehat dan berkualitas. Dalam kehidupan spiritual kita pun 

butuh seseorang yang bisa memimpin dan menjadi panutan 

kita.

Pribadi Tuhan Yesus sebagai Gembala akan membawa 

hidup kita kepada keselamatan dan hidup dalam 

kelimpahan bersama Allah. Ada tiga cara Tuhan Yesus 

memperkenalkan diri dalam kitab Yohanes.

1. Akulah Pintu. Tuhan Yesus menjadi pintu, supaya 

domba-domba bisa keluar masuk kandang dengan aman 

dan selamat setiap harinya. 

2. Akulah Gembala Yang Baik. Sebagai Gembala, Dia 

memberikan nyawa-Nya bagi domba-domba-Nya, 

mengenal domba-domba, dan membawa domba-domba 

lain menjadi satu kawanan domba.

3. Aku Anak Allah. Tuhan Yesus penjamin hidup kita 

kepada kekekalan dan pemimpin dalam hidup kita di dunia 

agar bisa menemukan padang rumput yang hijau. Serta 

menjaga kehidupan kita dari kawanan perampok atau 

pencuri yang hendak merampas kehidupan kita sebagai 

domba-domba peliharaan Allah.

Jika Tuhan Yesus adalah pintu menuju ke sorga, sudahkah 

kita masuk melalui pintu itu?  Jika Tuhan Yesus adalah 

Gembala Yang Baik, sudahkah suara-Nya kita dengarkan 

dan petunjuk-Nya kita ikuti? Jika Tuhan Yesus adalah Anak 

Allah, sudahkah kita mempercayai dengan segenap hati dan 

menjadikan Dia Tuhan atas seluruh kehidupan kita.

Kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Gembala Yang 

Baik yang akan mengarahkan dan menunjukkan jalan agar 

kita selamat sampai di sorga nanti dan hidup kekal bersama 

Bapa. Oleh sebab itu, kenalilah suara-Nya dan ikutilah 

petunjuk-Nya.

GEMBALA JIWA KITA 

Yohanes 10:1-42 

Kamis, 01 Oktober 2020

Yakobus 1:1-8; 1 Tesalonika 2:13-

20; Yeremia 33; 2 Tawarikh 26-27

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 10:11.
Akulah gembala yang baik. Gembala 
yang baik memberikan nyawanya bagi 
domba-dombanya.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
percaya Engkau adalah gembala 
hidupku. Aku mau taat kepada-Mu. 
Amin.”

Doa



Kita pasti pernah mengalami kegelisahan hati. Mungkin 

karena sakit serius, mendengarkan kabar yang kurang 

menyenangkan, bisa juga saat hutang jatuh tempo, tetapi 

kita belum memiliki dana yang cukup untuk membayarnya 

dan masih banyak lagi kegelisahan yang membuat hidup kita 

tidak tenang, tidak bisa tidur nyenyak, hilangnya nafsu 

makan, hidup menjadi tidak nyaman.

Kegelisahan juga dialami oleh para murid Tuhan Yesus. 

Ketika Tuhan Yesus pamit kepada mereka akan pergi ke 

suatu tempat di mana mereka tidak bisa ikut pergi bersama 

dengan Dia. Ketika Tuhan Yesus berkata akan pergi ke 

Yerusalem menderita sengsara, mati tersalib. Ketika Tuhan 

Yesus berkata salah satu dari kalian adalah pengkhianat. 

Ucapan-ucapan Tuhan Yesus ini menggelisahkan hati para 

murid. 

Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengatasi 

situasi ini? Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus 

menyatakan, bahwa kita sedang berjalan menuju ke sorga. 

Dunia ini bukan rumah kita yang sebenarnya. Tuhan Yesus 

pergi mendahului kita untuk menyiapkan rumah bagi kita di 

sorga. Kita sekarang mengenal dengan jelas pribadi Allah 

Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jika kita mengenal Allah 

dengan benar, maka kegelisahan di hati kita akan lenyap 

sebab kita tahu cara bagaimana kita mengatasinya. Kita 

memiliki hak untuk berdoa kepada Allah Bapa kita. Berdoa 

adalah solusi terbaik untuk mengatasi kegelisahan hati. Kita 

memiliki Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kita akan 

menikmati damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia 

ini. Damai sejahtera akan mengalahkan kegelisahan hati 

kita.

Pastikan, bahwa hidup kita sudah berada bersama Tuhan 

Yesus saat ini agar semua perkataan dan jaminan yang Tuhan 

Yesus katakan kita alami secara nyata dalam kehidupan kita.

KEGELISAHAN HATI

Yohanes 13:36-14:31

Jumat, 02 Oktober 2020

Yakobus 1:9-11; 1 Tesalonika 3:1-7; 

Yeremia 34; 2 Tawarikh 28-29

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

“Bapa di dalam nama Yesus. Terima 
kasih untuk penyertaan dan janji-Mu. 
Amin.”

Doa



Tu h a n  Ye s u s  s e b a g a i  t u a n  r u m a h  s e d a n g 

mempersiapkan suatu pesta perjamuan untuk mengundang 

orang-orang istimewa. Namun, respon dari para tamu 

istimewa itu sama, yaitu menolak undangan tersebut.  

Dengan berbagai alasan, ada yang sibuk dengan 

pekerjaannya, sibuk menikmati hobi, atau sibuk menikmati 

kehidupan dengan keluarganya.  Kemudian undangan 

paksaan mulai diberikan. Namun, responsnya tetap sama, 

yaitu masih ada yang tidak menghiraukannya.

Dari perikop ini, kita belajar tentang undangan istimewa 

dari Allah kepada kita. Tuhan sangat menghargai kita dengan 

mengundang dalam pesta perjamuan istimewa-Nya. 

Sayangnya kita terlalu sombong dan sibuk dengan kesukaan 

kita sehingga undangan Allah, kita abaikan.

Seberapa pentingkah urusan kita dibandingkan dengan 

undangan Al lah? Undangan untuk masuk dalam 

persekutuan yang indah dan istimewa telah Tuhan berikan 

kepada kita. Jangan karena alasan kesibukan pekerjaan, 

keluarga, bahkan pelayanan, akhirnya undangan tersebut 

kita abaikan begitu saja. Jangan sampai Tuhan menyadarkan 

kita tentang pentingnya undangan itu, setelah kita lumpuh 

atau saat terbaring di kamar ICU atau saat kita gagal total 

atau saat kita habis-habisan dalam hidup kita.

Responlah undangan istimewa dari Allah selagi kita sehat 

dan memiliki banyak waktu dan kesempatan. Perhatikan 

undangan bersekutu dengan Dia setiap hari jauh lebih 

penting dari apa pun yang kita kerjakan di dunia saat ini.

Sudahkah kita menyediakan waktu untuk merespon 

undangan Allah setiap hari?

Jika kita diundang secara istimewa oleh seorang 

Presiden untuk ikut perjamuan pestanya. Apakah kita 

dahulukan untuk datang atau kita abaikan begitu saja sebab 

menganggap kesempatan serupa pasti akan datang lagi?

UNDANGAN 

Lukas 14:15-24 

Sabtu, 03 Oktober 2020

Yakobus 1:12-18; 1 Tesalonika 3:8-

13; Yeremia 35; 2 Tawarikh 30-31

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 14:24. 
Sebab Aku berkata kepadamu: Tidak 
ada seorangpun dari orang-orang yang 
telah diundang itu akan menikmati 
jamuan-Ku.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ampuni 
a k u  m e n g a b a i k a n  u n d a n g a n 
istimewa-Mu. Tidak ada yang lebih 
penting dalam hidupku kecuali 
Engkau. Amin.”

Doa



Hanya Tuhan Yesuslah yang dapat membuat keadaan 

seseorang menjadi berubah. Orang yang buta sejak lahir 

dan jadi pengemis menjadi orang yang dapat melihat, 

bersukacita memuji-muji Allah karena mukjizat yang 

dialaminya. Mukjizat sengaja dilakukan Tuhan Yesus di hari 

Sabat, supaya manusia memahami, bahwa bukan hari 

Sabatnya yang penting, tetapi pribadi Tuhan yang 

mengadakan hari Sabat lah yang jauh lebih penting.

Orang Farisi gagal memahami siapakah pribadi Tuhan 

Yesus yang telah melakukan banyak mukjizat, berbuat 

kebaikan di hari Sabat. Mereka hanya memandang Tuhan 

Yesus sebagai orang berdosa, bukan seorang nabi yang 

datang dari Allah sebab berani melanggar aturan hari Sabat.

Namun, berbeda dengan orang buta yang mengalami 

mukjizat ini, dirinya meyakini bahwa Tuhan Yesus bukan 

orang sembarangan, Tuhan Yesus adalah seorang nabi 

utusan Allah. Bila tidak, mustahil Tuhan Yesus bisa 

mencelikkan matanya yang buta.

Kedegilan hatilah yang telah membutakan orang Farisi 

sehingga mereka gagal mempercayai Tuhan Yesus sebagai 

nabi dan Mesias. Hal ini juga terjadi di zaman ini, meskipun 

banyak orang yang tahu siapakah Tuhan Yesus sebenarnya, 

tetapi oleh kedegilan hati banyak orang tetap menutup diri, 

menolak dan menganggap Dia sebagai nabi palsu dan 

pembohong besar. Bagi mereka, hukuman Allah yang kekal 

layak mereka terima sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus.

Tuhan Yesus sebagai Terang Dunia pasti datang 

menolong kita yang buta karena dosa. Mukjizat terjadi 

sebagai jembatan supaya seseorang bisa mengenal siapakah 

Tuhan Yesus itu. Mukjizat bukan tujuan utama, tetapi 

pembuka pintu bagi tujuan utama yaitu pengenalan akan 

Tuhan Yesus. Kedegilan hati merupakan penghalang bagi 

seseorang mengalami anugrah keselamatan dari Kristus.  

DEGIL 

Yohanes 9 

Minggu, 04 Oktober 2020

Yakobus 1:19-27; 1 Tesalonika 4:1-

6; Yeremia 36; 2 Tawarikh 32-33

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 9:41. 
Jawab Yesus  kepada  mereka : 
"Sekiranya kamu buta, kamu tidak 
berdosa, tetapi karena kamu berkata: 
Kami mel ihat,  maka tetaplah 
dosamu.”

Ayat

“Bapa  d i  da lam nama Yesus , 
l e m b u t k a n  h a t i k u  m e l i h a t 
kebenaran-Mu. Amin.”

Doa



Jemaat Roma pada saat itu sedang mendapat banyak 

tekanan baik dari orang Yahudi maupun orang-orang Roma 

sendiri dan selain itu di dalam tubuh jemaat Roma sendiri 

sedang terjadi konflik. Oleh karena itu, Paulus mengirimkan 

surat ini untuk menasihati jemaat di Roma, bagaimana 

seharusnya bersikap terhadap keadaan mereka dan 

bagaimana sikap mereka kepada pemerintah.

Dalam menghadapi tekanan dan konflik, Paulus 

mempunyai keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah 

yang menyelamatkan. Kekuatan Ilahi yang menyelamatkan 

ini diterima seseorang melalui iman. (Roma 1:16b). 

Pemberitaan Injil bukan hanya sebuah informasi maupun 

inspirasi, melainkan transformasi. Pemberitaan Injil bukan 

hanya membuat keselamatan menjadi mungkin, melainkan 

juga mempengaruhi dan menentukan keselamatan orang-

orang pilihan. Keselamatan seseorang merupakan bukti, 

bahwa dia adalah orang pilihan dan bahwa Injil mengandung 

kuasa yang menyelamatkan, sebagaimana yang dikatakan 

oleh Paulus: “Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang 

dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang 

kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan 

kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus 

dan dengan suatu kepastian yang kokoh.” (1 Tes. 1:4-5a).

Saudara- saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam dunia 

ini pasti kita menghadapi masalah, kesulitan, tantangan, dan 

pergumulan hidup. Dalam renungan kita hari ini Paulus 

mengajarkan, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang 

menyelamatkan, oleh karena itu ketika kita bergumul 

dalam kehidupan, ingatlah bahwa kekuatan kita adalah Allah 

dalam Yesus Kristus. Jangan putus asa, jangan menyerah, 

jangan kuatir, tetapi tetaplah percaya pada Allah.

KEKUATAN ALLAH 
YANG 

MENYELAMATKAN
Roma 1:16-17

Senin, 05 Oktober 2020

Yakobus 2:1-13; 1 Tesalonika 4:7-

12; Yeremia 37; 2 Tawarikh 34-35

Ayat Bacaan Setahun

Roma 1:16. 
Sebab aku mempunyai keyakinan 
yang kokoh dalam Injil, karena Injil 
a d a l a h  k e k u a t a n  A l l a h  y a n g 
menyelamatkan setiap orang yang 
percaya, pertama-tama orang Yahudi, 
tetapi juga orang Yunani.

Ayat

“Kami berserah pada-Mu ya Allahku, 
karena Engkaulah kekuatan dan 
keselamatanku. Amin.”

Doa



Kata “transformasi”, berasal dari bahasa Inggris: 

“transformation”, yang berarti: 'make a thorough or dramatic 

change in the form, appearance, character, etc.' (Oxford 

Dictionary), yang kalau diterjemahkan secara bebas adalah: 

'segera membuat sesuatu perubahan total, baik dalam 

bentuk penampilan, karakter, dan sebagainya'. 

Siapa sih yang suka perubahan? Sifat manusia pada 

dasarnya tidak suka perubahan karena perubahan 

menyebabkan ketidaknyamanan. Manusia lebih suka 

nyaman dan ketika perubahan itu datang, maka 

ketidaknyamanan itu tiba.

Namun dalam hidup, perubahan adalah suatu 

keniscayaan. Perubahan itu pasti terjadi. Saat ini dunia 

sedang berubah dengan munculnya virus Covid-19, 

manusia dipaksa untuk melakukan perubahan dengan 

memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari 

kerumunan. Mau tak mau hal itu harus dilakukan untuk 

mencegah penyebaran virus covid-19. 

Allah menghendaki manusia mengalami perubahan yang 

dramatis dalam hidupnya, yaitu dari yang jauh menjadi 

dekat kepada Allah, dari hidup dalam kegelapan pindah 

kepada terang, dari maut kepada hidup. Perubahan atau 

transformasi hidup manusia ini akan terjadi jika manusia 

menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat. 

Ketika seseorang bertemu dengan Yesus Kristus, maka 

hidupnya akan ditransformasi. Injil akan mentransformasi 

hidup seseorang, Injil akan mengubah karakter yang tidak 

baik menjadi baik, karakternya semakin hari semakin 

serupa dengan Kristus. Contoh dalam Alkitab: Paulus. 

Dalam kehidupan sekarang ada orang yang dulunya 

perokok, pecandu narkoba atau penjahat, tetapi setelah 

mereka menerima Yesus Kristus dalam hatinya hidupnya 

180 derajat berubah. Itulah transformasi hidup. 

TRANSFORMASI 
OLEH INJIL

Kisah Para Rasul 8:26-40 

Selasa, 06 Oktober 2020

Yakobus 2:14-17; 1 Tesalonika 4:13-

18; Yeremia 38; 2 Tawarikh 36

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 20:31. 
Tetapi semua yang tercantum di sini 
telah dicatat, supaya kamu percaya, 
bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, 
dan supaya kamu oleh imanmu 
memperoleh hidup dalam nama-Nya.

Ayat

“Ya Allah, saya percaya bahwa Injil-
Mu  sanggup mentransformasi hidup 
saya. Amin.”

Doa



Sebagai pengikut Kristus keberadaan kita seperti surat 

yang terbuka, yang dapat dibaca dan dikenal oleh semua 

orang.  Melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat 

apakah Kristus ada di dalam kita. Oleh karena itu, kita tidak 

boleh sembarangan atau sembrono dalam menjalani 

kehidupan kekristenan kita, karena di mana pun kita 

berada, ke mana pun kita pergi dan kapan pun waktunya, 

kita sedang mempertaruhkan nama Kristus di mata dunia.  

Sikap, tutur kata dan perilaku kita sehari-hari akan terlihat 

jelas seperti coretan di lembaran kertas kehidupan; inilah 

surat terbuka kita, di mana orang lain dapat melihat dan 

membacanya secara langsung.

Alkitab menceritakan ada seorang anak perempuan 

tawanan dari Israel yang memberitahukan kepada tuannya 

ketika Naaman menderita sakit kusta, bahwa di Samaria 

ada seorang nabi yang mampu menyembuhkan penyakit 

panglima raja Aram ini. Kesaksian anak ini menjadi berkat 

bagi Naaman. Bisa saja anak ini tidak memberitahu 

Naaman, karena merasa bahwa dia ditawan oleh panglima 

ini. Namun, dia tidak memendam sakit hati tetapi justru 

melakukan kebaikan untuk orang yang menyakitinya. Inilah 

satu contoh menjadi suratan Kristus yang terbuka.

“Menjadi surat Kristus” berbicara tentang sikap hati kita 

terhadap firman Tuhan. Bagaimana menjaga hati kita?  

Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.  Ketaatan 

adalah sebuah pilihan hidup, bukan masalah bakat atau 

talenta, dan Tuhan sudah memberikan kepada kita 

Penolong yaitu Roh Kudus, yang menuntun, membimbing 

dan memberi kesanggupan kepada kita untuk melakukan 

firman Tuhan! 

SURAT KRISTUS 
YANG TERBUKA

2 Raja-Raja 5:1-5

Rabu, 07 Oktober 2020

Yakobus 2:18-26; 1 Tesalonika 5:1-

11; Yeremia 39; Ezra 1:1-2:35

Ayat Bacaan Setahun

2 Korintus 3:3. 
Karena telah ternyata, bahwa kamu 
adalah surat Kristus, yang ditulis oleh 
pelayanan kami, ditulis bukan dengan 
tinta, tetapi dengan Roh dari Allah 
yang hidup, bukan pada loh-loh batu, 
melainkan pada loh-loh daging, yaitu 
di dalam hati manusia.

“Ya, Roh Kudus berilah kesanggupan 
saya untuk menjadi surat Kristus yang 
terbuka yang dibaca setiap orang, 
sehingga mereka melihat Kristus 
dalam diriku. Amin.”

Doa

Ayat



Sikap kita yang benar dalam menghadapi musuh yang 

satu ini sangat penting, karena sifat musuh ini sangat licik 

dan licin. Tanpa sikap yang benar, kita akan selalu kalah saat 

menghadapi Iblis, sang penghulu kegelapan.

Kita kenali betul cara kerja mereka dalam melakukan 

serangan untuk membinasakan manusia. Syukurlah firman 

Allah telah memberikan penjelasan secara lengkap. Alkitab 

menjelaskan bagaimana seharusnya sikap kita yang benar 

saat menghadapi Iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah, bahwa 

kita memiliki musuh yang berbahaya dan membinasakan. 

Sikap ini penting agar kita tidak menganggap remeh Iblis. 

Kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus 

serta meminta dilengkapi oleh kuasa Allah. Kita harus 

memiliki senjata perlengkapan rohani yang telah disediakan 

Allah untuk berperang menghadapi Iblis. Milikilah sikap 

yang tegas dan tidak kenal kompromi. Jangan membuka 

celah sedikit pun untuk memberikan kesempatan kepada 

Iblis sehingga dia bisa menyerang kita. Inilah prinsip penting 

dalam sikap hidup kita saat berhadapan dengan Iblis musuh 

yang berbahaya dan ingin membinasakan kita setiap waktu.

Kita sangat membutuhkan doa, iman dan kuasa Allah 

untuk melawan Iblis dan tidak boleh menganggap remeh 

musuh itu. Sadar dan berjaga-jaga menjadi penting agar kita 

tidak lengah sedikit pun saat menghadapi si Iblis. Jangan 

memberi celah dan kesempatan sedikit pun maupun 

berkompromi saat menghadapi Iblis agar dia tidak memiliki 

kesempatan untuk menyerang dan berkuasa atas hidup 

kita.

Iblis tidak akan tinggal diam. Marilah kita kenakan 

selengkap senjata Allah, sambil terus memberitakan rahasia 

Injil.

JANGAN MEMBUKA 
CELAH!

Efesus 6:10-20

Kamis, 08 Oktober 2020

Yakobus 3:1-12; 1 Tesalonika 5:12-22; 

Yeremia 40; Ezra 2:36-70

Ayat Bacaan Setahun

1 Petrus 5:8. 
Sadarlah dan berjaga-jagalah! 
Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling 
sama seperti singa yang mengaum-
aum dan mencari orang yang dapat 
ditelannya.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
berjaga-jaga agar aku tidak jatuh 
dalam kuasa Iblis. Amin.”

Doa



Siapa yang tidak mau mendengar kabar baik? Tentu kita 

semua mau agar setiap berita yang sampai ke telinga kita 

adalah kabar baik, apakah itu kondisi keluarga, ekonomi, 

studi, anak kita, atau apa saja. Kalau untuk hal-hal duniawi 

orang menghendaki kabar baik, bagaimana dengan hal 

kekekalan? Injil adalah kabar baik, kabar baik dari Allah. 

Kabar baik dari Allah ini harus diberitakan sampai dunia ini 

berakhir. Kabar baik apa yang Allah sampaikan kepada 

manusia? Kabar baik tentang salib.

Salib adalah rencana Allah untuk menyelamatkan 

manusia dari dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, 

manusia menjadi malu dan kehilangan kemuliaan Allah. 

Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. 

Manusia butuh seorang Juruselamat, oleh sebab itu Allah 

datang ke dalam dunia menjadi Manusia yang bernama 

Yesus. Yesus memberitakan kabar baik, Dia datang ke dunia 

untuk mati disalib memikul dosa umat manusia dan menang 

dari kematian dengan bangkit pada hari yang ketiga. Setiap 

orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat, mereka diselamatkan dan mendapatkan kabar 

baik dari Allah.

Injil dan salib adalah anugerah Allah yang diberikan untuk 

manusia. Untuk itu Injil dan salib harus diberitakan oleh 

orang-orang yang telah mendapat anugerah Allah tersebut. 

Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai 

alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan 

bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil (I 

Korintus 9:16). Allah tidak menghendaki satu orang pun 

binasa, oleh karena itu sebelum kesudahan zaman, Injil 

harus diberitakan. 

INJIL, SALIB DAN 
ANUGERAH

1 Korintus 9:15-18, 
Markus 13:3-10

Jumat, 09 Oktober 2020

Yakobus 3:13-17; 1 Tesalonika 5:23-

28; Yeremia 41; Ezra 3

Ayat Bacaan Setahun

Markus 13:10. 
Tetapi Injil harus diberitakan dahulu 
kepada semua bangsa.

Ayat

 “Tuhan Yesus, saya bersyukur untuk 
Injil dan salib-Mu yang telah saya 
terima. Beri saya kekuatan untuk 
memberikan Injil dan salib-Mu.”

Doa



Di sini kita mendapati kisah tentang seorang sida-sida. Ia 

seorang yang terhormat, seorang pembesar di negerinya, 

dan menjadi orang kepercayaan Sri Kandake, ratu negeri 

Etiopia, yang ada kemungkinan merupakan penerus Ratu 

Seba, yang disebut ratu dari Selatan. Ia menjadi kepala 

perbendaharaannya. 

Begitu besar kepercayaan yang diberikan ratu itu 

kepada dia, meski tampaknya orang ini adalah orang Etiopia 

dari Afrika, yang terletak di sebelah Selatan, di luar Mesir, 

sangat jauh dari Yerusalem. Orang-orang Etiopia itu 

dipandang sebagai orang yang paling rendah dan hina dari 

bangsa-bangsa, orang-orang kulit hitam, seolah-olah alam 

sudah menodai mereka. Akan tetapi, karena anugerah Ilahi, 

Filipus mengambil kesempatan baik ini untuk membukakan 

kepada dia rahasia besar Injil mengenai Yesus Kristus.

Filipus mengambil nats ini sebagai bacaan lalu 

memberitakan Injil Yesus kepadanya, sehingga hasilnya 

hanya dalam waktu yang begitu singkat dalam pertemuan di 

keretanya, sida-sida itu pun bertobat, dibaptis dan 

memeluk iman kepada Kristus. 

Pekerjaan hamba-hamba Injil adalah memberitakan 

Yesus, dan inilah pemberitaan yang bisa berdampak baik. 

Sebab di dalam Kristus yang dahulu “jauh,” sudah menjadi 

“dekat”, sesuai dengan janji itu bahwa segala ujung bumi 

melihat keselamatan yang besar. 

INJIL MENGUBAH HIDUP 

Kisah Para Rasul 8:26-31

Sabtu, 10 Oktober 2020

Yakobus 4:1-10; 2 Tesalonika 1; 

Yeremia 42; Ezra 4

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 8:31.
 Jawabnya: "Bagaimanakah aku dapat 
mengerti, kalau tidak ada yang 
membimbing aku?" Lalu ia meminta 
Filipus naik dan duduk di sampingnya.

Ayat

“Tuhan Yesus, beri keberanian kepada 
kami untuk memberitakan Injil 
keselamatan. Amin.”

Doa



Dalam Yohanes 4, dikisahkan seorang wanita Samaria 

yang tinggal dengan laki-laki tanpa ada ikatan pernikahan. 

Bahkan laki-laki yang terakhir yang tinggal padanya adalah 

laki-laki keenam. Dalam Perjanjian Lama, apa yang 

dilakukan oleh wanita Samaria tersebut adalah dosa yang 

sangat hina. 

Namun, siapa sangka wanita Samaria tersebut kemudian 

mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan 

wanita Samaria dengan Tuhan Yesus, telah mengubah 

hidupnya secara total. Wanita Samaria tersebut, bukan 

hanya bertobat dan meninggalkan hidup lamanya. Wanita 

Samaria tersebut juga dipakai Tuhan untuk bersaksi dan 

memberitakan Injil di kampung tempat dia tinggal. Sehingga 

masyarakat di kampungnya menjadi percaya kepada Tuhan 

Yesus. 

Sebagai orang percaya, maka tugas dan tanggung jawab 

kita adalah memberitakan Injil. Tugas ini adalah tugas mulia, 

karena melalui pemberitaan Injil yang kita lakukan dapat 

menolong orang lain supaya mengalami perjumpaan 

dengan Tuhan Yesus. Dengan mengalami perjumpaan 

dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menolong orang 

tersebut mengalami perubahan hidup, pembaharuan iman 

dan bertobat dari masa lalunya. Lebih daripada itu, seperti 

wanita Samaria untuk memberitakan Injil, demikianlah 

orang tersebut pun bisa dipakai Tuhan untuk bersaksi dan 

memberitakan Injil kepada orang lain.

Jangan jemu-jemu untuk memberitakan Injil, supaya 

banyak orang mengalami perjumpaan secara pribadi 

dengan Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka diubahkan, 

dari kehidupan yang penuh dosa dan kegagalan menjadi 

dipakai Tuhan untuk menjadi alat dan saksi-Nya untuk 

memberitakan Injil dan firman Tuhan. 

INJIL YANG 
MENGUBAH HIDUP

Yohanes 4:1-54

Minggu, 11 Oktober 2020

Yakobus 4:11-12; 2 Tesalonika 2:1-

12; Yeremia 43; Ezra 5-6

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 4:39. 
Dan banyak orang Samaria dari kota 
itu telah menjadi percaya kepada-
Nya karena perkataan perempuan 
itu, yang bersaksi: "Ia mengatakan 
kepadaku segala sesuatu yang telah 
kuperbuat.”

Ayat

“Apa pun masa lalu kami, tetapi 
Engkau sanggup mengubahkannya 
bahkan memakai kami menjadi alat-
Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Dua orang laki-laki telah menjadi partner bisnis selama 

dua puluh tahun lebih. Salah seorang di antara mereka 

adalah orang Kristen, sedangkan yang lainnya tidak 

mempunyai waktu untuk melakukan ibadah. Pada suatu 

Minggu pagi, mereka secara kebetulan berjumpa di sebuah 

restoran. Si orang Kristen sedang dalam perjalanannya 

menuju gereja dan temannya itu dalam perjalanan menuju 

lapangan golf. Pada saat mereka duduk menghadapi kopi 

dan roti, si non-Kristen berkata “Benny, kapan engkau 

menghentikan kemunafikanmu dalam masalah agama ini?”

Tentu saja si orang Kristen itu sangat terkejut. “apakah 

maksudmu?” dia tergagap. “mengapa engkau menyebut aku 

sebagai seorang yang munafik?”

“Ya,” jawab si non-Kristen, “Engkau percaya, bahwa 

kekristenan menawarkan satu-satunya pengharapan 

keselamatan, dan meskipun kita telah bekerja bersama-

sama selama dua puluh tahun lebih, satu kali pun engkau 

belum pernah menceritakan kepadaku tentang imanmu. 

Karena itulah, aku menganggap hal tersebut sebagai suatu 

kemunafikan!”

Perkataan orang itu barangkali agak kasar, tetapi hal itu 

memberi tekanan pada fakta, bahwa kita harus 

memberitakan Injil Kerajaan Allah di mana pun, baik di 

rumah di antara keluarga, teman-teman atau rekan-rekan 

sekerja kita di kantor, bukan hanya di tempat yang jauh saja.

Melalui ilustrasi ini biarlah kita jangan munafik, hanya 

jago kandang (hanya jago di gereja), tetapi mulailah 

beritakan Injil kepada rekan-rekan dan keluarga kita.

KAPAN DAN 
DI MANA PUN

2 Timotius 4:1-8

Senin, 12 Oktober 2020

Yakobus 4:13-17; 2 Tesalonika 2:13-

17; Yeremia 44; Ezra 7:1-28a

Ayat Bacaan Setahun

2 Timotius 4:2. 
Beritakanlah firman, siap sedialah 
baik atau tidak baik waktunya, 
nyatakanlah apa yang salah, tegorlah 
dan nasihatilah dengan segala 
kesabaran dan pengajaran.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau menjadi 
orang Kristen yang setia sebagai 
pemberita-pemberita Injil. Amin.”

Doa



Naaman merupakan seorang panglima Aram yang baik 

hati. Allah Israel senantiasa memberkatinya dalam setiap 

medan perang, walaupun ia berkebangsaan Aram. Namun, 

untuk apa semua ketenaran dan kekayaannya, apabila ia 

menderita penyakit kusta. Di zaman itu, tiada obat yang 

mampu menyembuhkan penyakit kusta. Satu-satunya cara 

adalah kegigihan bertahan hidup sambil berharap adanya 

pertolongan.

Bersyukur karena salah satu pelayannya memberi 

informasi, bahwa nabi Elisa sanggup menyembuhkan 

penyakit kusta, walau ditawan di negeri orang serta menjadi 

pelayan bagi musuh Israel. Walau ia hanya seorang hamba 

dari istri Naaman, tetapi ia mampu menjadi alat anugerah 

bagi Naaman, majikannya. Bagaimana mungkin seorang 

tawanan perempuan kecil dapat meyakinkan tuannya, sang 

perwira tinggi, bahwa ia butuh Allah, sehingga Naaman 

menemui Elisa karena gadis itu peduli dan tahu kebutuhan 

atasannya.

Selain karena gadis ini tetap memelihara imannya, 

sehingga ia pun yakin "Siapa" yang dapat menyembuhkan 

Naaman, hal lain yang menjadi 'rahasia keefektifan' anak 

perempuan itu adalah karena ia mempunyai kasih yang 

menembus ras, suku, golongan, dan status sosial. Anak 

perempuan ini berperan sangat efektif untuk menjangkau 

jiwa seperti Naaman. Padahal secara status sosial, berbeda 

jauh, bahkan nyaris tak terjembatani. 

Kisah ini menjadi contoh bagi kita, bahwa siapa pun kita, 

di mana pun kita berada, kita bisa menjadi alat kasih Kristus.

DI MANA PUN, 
KABARKANLAH INJIL!

2 Raja-raja 5:1-4

Selasa, 13 Oktober 2020

Yakobus 5:1-6; 2 Tesalonika 3:1-5; 

Yeremia 45:1-46:17; Ezra 7:28b-

8:36

Ayat Bacaan Setahun

2 Raja-raja 5:3-4. 
Be rka ta l ah  gad i s  i t u  kepada 
nyonyanya: "Sekiranya tuanku 
menghadap nabi yang di Samaria itu, 
maka tentu lah nabi  i tu  akan 
m e n y e m b u h k a n  d i a  d a r i 
penyakitnya." Lalu pergilah Naaman 
memberitahukan kepada tuannya, 
katanya: "Begini-beginilah dikatakan 
oleh gadis yang dari negeri Israel itu.”

Ayat

“Tuhan Yesus, berikanlah aku iman, 
kepedulian dan kasih agar Injil 
diberitakan melalui kehidupanku. 
Amin.”

Doa



Salah satu tugas orang percaya adalah memelihara iman 

dan bersaksi tentang Kristus. Orang-orang percaya pada 

zaman gere ja  mu la -mula  t idak  mendahu lukan 

pemeliharaan iman, tetapi dengan kesaksian terlebih 

dahulu, baru dilanjutkan dengan pemeliharaan iman (14). 

Kedua  ha l  tersebut  pent ing  karena  kesaks ian 

membutuhkan pemeliharaan iman dan pemeliharaan iman 

membutuhkan kesaksian.

Untuk masa sekarang, sangat disayangkan sebagian 

besar biaya operasional gereja digunakan untuk 

pemeliharaan iman. Misalnya, persekutuan, ulang tahun 

gereja, perayaan gerejawi, perayaan Natal, dan lain 

sebagainya. Sedangkan untuk dana misi penginjilan ke 

daerah pedalaman sangat minim. Hal ini memperlihatkan, 

bahwa sebagian besar gereja tidak menaruh prioritas utama 

akan pewartaan Injil kepada sesamanya.

O r a n g - o r a n g  p e r c a y a  p a d a  a b a d  p e r t a m a 

membicarakan kabar baik mengenai Kristus ke mana pun 

mereka pergi. Kini kita harus membuka mata kita terhadap 

berbagai kesempatan untuk bertemu dengan orang dan 

memberitakan tentang Kristus. Anda adalah pribadi yang 

unik dan memiliki lingkup pengaruh yang tidak bisa ditiru 

oleh orang lain. Mulailah menjalin relasi dengan orang-

orang itu dengan mengajukan pertanyaan, berbagi 

pengalaman Anda, gunakan transisi sederhana yang  

memungkinkan Anda untuk memberitakan Injil kepada 

mereka.

Mari jemaat Tuhan, lakukan apa yang gereja mula-mula 

lakukan sehingga Injil semakin luas tersebar.

BICARAKAN KRISTUS

Kisah Para Rasul 8:4-25

Rabu, 14 Oktober 2020

Yakobus 5:7-11; 2 Tesalonika 3:6-

12; Yeremia 46:18-47:7; Ezra 9

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 8:25. 
Setelah keduanya bersaksi dan 
member i takan  f i rman Tuhan , 
kembalilah mereka ke Yerusalem dan 
dalam perjalanannya itu mereka 
memberitakan Injil dalam banyak 
kampung di Samaria.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau melakukan 
apa yang gereja mula-mula lakukan, 
memberitakan Injil di mana pun dan 
kapan pun juga. Amin.”

Doa



Dalam Kisah Para Rasul 28:17-30 dituliskan Rasul Paulus 

sedang berterus terang untuk memberitakan Injil Kerajaan 

Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus di Roma. 

Tetapi tahukah Anda, bahwa sebelum Paulus memberitakan 

Injil di Roma, Kisah Para Rasul 27:14-44 menceritakan 

bagaimana proses perjalanan rasul Paulus menuju Roma 

yang penuh dengan risiko. Paulus mengalami karam kapal 

karena angin badai yang mengamuk dan membuatnya 

hampir tenggelam.  Namun, Paulus tetap melakukannya, 

karena respon terhadap tugas dan panggilan yang 

ditetapkan Allah bagi-Nya. 

Sama seperti Paulus, kita pun harus meresponi tugas dan 

tanggung jawab yang telah diberikan Allah dalam hidup kita 

dalam melakukan Amanat Agung (Mat. 28:19-20). Dalam 

kondisi sekarang, kita harus menjaga jarak dengan orang-

orang lain, untuk menghindari penyebaran virus Corona, 

tetapi tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan 

Injil tidak boleh berhenti. Justru pada masa yang sukar dan 

sulit ini, orang butuh kepastian, dikuatkan dan butuh 

pengharapan dari Tuhan. 

Untuk itu, kita patut bersyukur bahwa kemajuan 

teknologi sekarang ini, dapat menolong kita untuk tetap 

memberitakan Injil kepada orang lain. Langkah praktis yang 

harus kita lakukan adalah berdoalah terlebih dahulu, 

kemudian membagikan firman Tuhan dan lainnya dari 

perenungan kita akan firman Tuhan di grup Whats App, 

Facebook, Instagram, dll. 

Ingat, firman Tuhan yang kita bagikan tidak akan pernah 

kembali dengan sia-sia (Yes. 55:11). Dengan demikian, 

walaupun di tengah Pandemi Covid-19, maka kita tetap 

ambil bagian dalam memberitakan Injil  yang dapat 

memberi pengharapan bagi orang lain. 

PENGINJILAN DI 
TENGAH PANDEMI

Kisah Para Rasul 27:14-44

Kamis, 15 Oktober 2020

Yakobus 5:12-20; 2 Tesalonika 3:13-

18; Yeremia 48:1-20; Ezra 10

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 28:31. 
Dengan terus terang dan tanpa 
rintangan apa-apa ia memberitakan 
Kerajaan Allah dan mengajar tentang 
Tuhan Yesus Kristus.”

Ayat

“P a n d e m i  i n i  t i d a k  a k a n 
m e n g h e n t i k a n  k a m i  u n t u k 
memberitakan Injil. Di dalam nama 
Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang 

membutuhkan teman. Dan dari sekedar teman biasa, 

menjadi teman sejati – bukan hanya sekedar kenalan tetapi 

menjadi seseorang yang berada di sana bersama Anda 

ketika Anda paling membutuhkannya. Tuhan menempatkan 

rekan sekerja, teman sekelas, tetangga dan rekan dalam tim 

Anda atau dalam hidup Anda secara khusus. Bukan 

kebetulan mereka hadir di hidup Anda. Anda harus berbagi 

dengan mereka tentang keputusan yang paling penting yang 

akan mereka buat. Jika Anda tidak memberitahukan 

mereka tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, siapa 

lagi?

Orang Kristen cenderung jatuh dalam salah satu dari dua 

hal ekstrem yaitu isolasi atau imitasi. Beberapa 

mengatakan, “Saya tidak ingin tercemar oleh dunia, 

lingkungan.” Oleh sebab itu beberapa orang mengisolasi 

diri, mereka membangun dinding dan budaya kecil sendiri 

bahkan membentuk sebuah komunitas yang eksklusif dan 

merasa paling benar juga kudus. Isolasi menjadikan kita 

tidak bekerja. Bagaimana Anda akan membangun 

persahabatan jika Anda mengisolasi diri dari lingkungan? 

Hal ekstrim lainnya adalah menjadi imitasi. Mereka 

mengatakan, ”Marilah menjadi sama dengan dunia. 

Berpakaian ala orang dunia, berbicara seperti yang orang 

dunia katakan, mereka juga melakukan budaya dan 

memiliki nilai yang sama dengan orang dunia. Mereka 

menjadi tidak berbeda dengan dunia. 

Ini bukan yang Tuhan inginkan. Jawabannya bukan isolasi 

atau imitasi, tetapi insulasi dan infiltrasi. Anda harus menjadi 

garam dan terang bagi lingkungan bahkan dunia di mana 

Anda hidup. Dan Anda akan menembus dunia dengan 

kebaikan yang Allah telah lakukan dalam hidup Anda. 

Caranya? Ceritakan dan jadikan teman Anda murid Tuhan.

TEMAN UNTUK 
MENJADI MURID-NYA

2 Timotius 1:1-11

Jumat, 16 Oktober 2020

1 Petrus 1:1-9; 1 Timotius 1:1-11; 

Yeremia 48:21-47; Nehemia 1-2

Ayat Bacaan Setahun

Roma 12:16. 
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam 
hidupmu bersama; janganlah kamu 
memikirkan perkara-perkara yang 
tinggi, tetapi arahkanlah dirimu 
kepada perkara-perkara yang 
sederhana. Janganlah menganggap 
dirimu pandai!

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau menjadi 
sahabat yang menggarami dan 
menerangi lingkungan kami. Tolong 
dan mampukan kami, ya Roh Kudus. 
Amin.”

Doa



Cara Tuhan memanggil Yehezkiel, tidak seperti ketika 

Tuhan memanggil Samuel (1 Sam. 3:10). Tuhan memanggil 

Yehezkiel: “Hai anak manusia! (Yeh.2:10).” Alasannya 

adalah karena Tuhan ingin mengingatkannya, bahwa ia juga 

manusia yang mempunyai tanggung jawab atas manusia lain. 

Sebelumnya ia seorang yang tidak peduli dengan keadaan 

orang lain, ia sedang bersenang-senang secara pribadi, 

tetapi di sini Tuhan ingin mengingatkan tanggung jawabnya 

atas orang lain. Karena itu firman Tuhan ini juga berlaku bagi 

setiap orang yang merasa dirinya manusia. 

Tuhan ingin berbicara kepada Yehezkiel dengan satu 

syarat, yaitu, “Bangunlah!” (ay.1). Tuhan tidak akan 

berbicara dengan orang yang tidur, yang hanya duduk-

duduk santai, tetapi Ia mau berbicara kepada orang yang 

bangun dan berdiri.

Yehezkiel berpikiran, bahwa ia hanya mau berbicara 

kepada orang yang mau mendengarkan saja. Tetapi di ayat 

5: Berbicaralah kepada mereka yang mau mendengarkan 

maupun yang tidak, supaya mereka mengetahui, bahwa ada 

nabi di tengah-tengah mereka. 

Sekali lagi firman Tuhan ini bukan hanya bagi Yehezkiel, 

tetapi bagi semua orang yang mendengar firman-Nya, 

karena Ia berfirman, “Hai anak manusia!”

Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, bahwa kita 

sebagai manusia punya tanggung jawab atas manusia lain 

sesama kita. Bangun dan berdiri! Katakan kepada Tuhan, 

aku siap Tuhan.

TANGGUNG JAWAB

Yehezkiel 2:1-10

Sabtu, 17 Oktober 2020

1 Petrus 1:10-12; 1 Timotius 1:12-

17; Yeremia 49:1-16; Nehemia 3

Ayat Bacaan Setahun

Yehezkiel 3:18. 
Kalau Aku berfirman kepada orang 
jahat: Engkau pasti dihukum mati! --
dan engkau tidak memperingatkan 
dia atau tidak berkata apa-apa untuk 
memperingatkan orang jahat itu dari 
hidupnya yang jahat, supaya ia tetap 
hidup, orang jahat itu akan mati 
dalam kesalahannya, tetapi Aku akan 
menuntut pertanggungan jawab atas 
nyawanya dari padamu.

Ayat

“Kami siap diutus oleh Engkau untuk 

memberitakan Injil, baik bagi mereka 

yang mau mendengarkan maupun 

yang tidak. Di dalam nama Tuhan 

Yesus. Amin.”

Doa



Tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah 

untuk memberi kesaksian tentang kebenaran.

Lewi/Matius dipanggil oleh Yesus pada waktu ia ada di 

rumah cukai. Ia masih hidup di dalam dosa. Sebetulnya 

pekerjaan sebagai penagih pajak bukanlah dosa, tetapi 

tindakan korupsinyalah yang jelas adalah dosa. Tetapi ia 

dipanggil oleh Yesus, ini menunjukkan kasih Allah kepada 

orang berdosa!

Yesus memanggil seorang pemungut cukai yang adalah 

orang yang hina, artinya kalau Anda adalah orang yang 

dianggap hina oleh masyarakat, janganlah takut untuk 

datang kepada Yesus! Jangan takut/enggan memberitakan 

Injil kepada orang yang dianggap hina atau brengsek! Kalau 

di sini Kristus memanggil orang yang hina, maka kita juga 

harus mau dipakai sebagai alat-Nya untuk memberitakan 

Injil kepada orang yang dianggap hina.

Saya mendengar kesaksian Jim Yost yang menginjili 

orang yang hina/brengsek, yang tidak dianggap oleh 

masyarakat, tapi setelah bertobat, orang ini menginjili 

s e s a m a n y a ,  d a n  a k h i r n y a  t e r b e n t u k l a h 

komunitas/persekutuan orang-orang yang tadinya dianggap 

hina, tapi mereka sekarang menjadi orang-orang mulia di 

dalam Kristus.

Mari kita satukan tujuan hidup kita juga dengan tujuan 

Tuhan Yesus, menjadi saksi kebenaran, jangan diam, karena 

banyak orang sedang menuju kebinasaan.

TUJUAN HIDUP - 
TUJUAN TUHAN 

Lukas 5:27-32

Minggu, 18 Oktober 2020

1 Petrus 1:13-16; 1 Timotius 1:18-

2:7; Yeremia 49:17-39; Nehemia 4

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 18:37. 
Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi 
Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: 
"Engkau mengatakan, bahwa Aku 
adalah raja. Untuk itulah Aku lahir 
dan untuk itulah Aku datang ke dalam 
dunia ini, supaya Aku memberi 
kesaksian tentang kebenaran; setiap 
orang yang berasal dari kebenaran 
mendengarkan suara-Ku.”

Ayat

“Ampuni kami yang terlena dengan 
kenyamanan dan melupakan bahwa 
Engkau memiliki tujuan khusus untuk 
kami lakukan, yaitu mengasihi orang 
berdosa dan membawa mereka 
kepada-Mu, ya Kristus. Amin.”

Doa



Kosh Dahal, seorang pendeta Hindu yang ahirnya 

menjadi penginjil Kristen yang militan.  Hampir 30 tahun dia 

menjadi pendeta Hindu dan setiap hari dia menyembah 330 

juta dewa dan dewi, meskipun dia tidak merasakan apa-

apa, tidak ada yang menyentuhnya, tidak bicara kepadanya, 

semua hanya ritual saja. 

Awalnya, hampir setiap hari dia didatangi oleh seorang 

penginjil yang terus memberitahunya, bahwa Yesus penuh 

kasih, Yesus Juruselamat, Yesus bisa dirasakan, dst. Masakan 

dia harus menyembah satu Tuhan (Yesus) saja, sedangkan 

330 juta dewa dewi saja tidak pernah menyentuhnya dan 

menjawab doa-doanya. 

Dia memberi waktu satu bulan kepada Tuhan melalui 

penginjil yang selalu datang kepadanya, bahwa Kristen 

adalah agama palsu. 3 minggu berlalu tanpa ada apa-apa 

yang terjadi. Dia senang karena ini yang dia mau, bahwa 

agama Kristen palsu. Tapi pada minggu keempat, dia 

merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, seperti ada 

sengatan listrik yang masuk ke dalam tubuhnya dan mulai 

bergetar. Sekarang dia percaya, bahwa Yesus hidup dan 

mengirimkan kuasa-Nya kepada dia.

Saudaraku, ada banyak hal yang bisa kita lakukan kalau 

kita mau. Kita bisa dengan sabar mendatangi seseorang dan 

menceritakan siapa Yesus. Mungkin mereka tidak suka kita 

selalu cerita tentang Yesus, tapi ceritakanlah dengan kasih. 

Di masa pandemi ini mungkin kita tidak bisa mendatangi 

orang, tapi kita bisa menggunakan sarana yang ada, seperti 

media sosial dan sarana lainnya. Banyak-banyaklah bersaksi 

kepada orang-orang yang kita temui, sampai semua 

makhluk mendengar kabar sukacita yang datang dari sorga, 

Yesus Kristus, sang Juruselamat dunia.

KUASA KESAKSIAN

Markus 16:12-20

Senin, 19 Oktober 2020

1 Petrus 1:17-25; 1 Timotius 2:8-15; 

Yeremia 50:1-20; Nehemia 5-6

Ayat Bacaan Setahun

Markus 16:20. 
Merekapun pergilah memberitakan 
Injil ke segala penjuru, dan Tuhan 
turut bekerja dan meneguhkan firman 
i tu  dengan tanda-tanda yang 
menyertainya.

Ayat

“Roh Kudus, urapi setiap perkataan 
maupun perbuatan kami, agar di 
mana pun kami berada dan lewat 
media apa pun kami menginjil, kuasa-
Mu dapat dirasakan dan jiwa-jiwa pun 
dibawa kepada Kristus. Amin.” 

Doa



Memang tidak semua orang memiliki iman yang luar 

biasa, tetapi itu bukan hambatan untuk bersaksi. Siapa pun 

yang telah mengalami pertolongan Allah, yang sudah 

mengalami keselamatan, pemulihan, kesembuhan, damai 

sejahtera dan berkat dari Tuhan, maka kita pun perlu 

menyaksikan, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, 

supaya kesaksian kita menjadi kekuatan dan pengharapan.

Kita sering menganggap diri sendiri remeh, orang kecil, 

hanya pelayan, hanya sopir, dll. Merasa sebagai bagian yang 

tidak penting dalam kehidupan. Kita menganggap pekerjaan 

atau profesi kita tidak 'penting'. Saya percaya semuanya 

penting dan berguna. Yang penting adalah, jangan duduk 

berpangku tangan melainkan bergerak maju seraya 

mengarahkan iman kepada Allah yang Perkasa dan Maha 

kuasa.

Tuhan bekerja menolong umat-Nya secara unik. Ia bisa 

memakai pahlawan perkasa, tetapi juga orang biasa-biasa 

untuk mencapai maksud-Nya. Tuhan bisa memakai 

peperangan biasa, ataupun strategi, juga bisa lewat 

peristiwa yang sepintas tidak masuk akal.

Laskar Kristus biasanya terdiri dari orang-orang yang 

tidak sempurna, sederhana, penuh kelemahan, bahkan 

sering pula kurang beriman. Namun, kemenangan melawan 

musuh bukan ditentukan oleh siapa orang-orangnya, 

melainkan siapa Panglimanya.

Kapan terakhir kali membagikan berkat yang kita terima 

dari Allah kepada orang lain?

TUHAN BISA 
MEMAKAI SIAPA PUN 

Markus 16:15-18

Selasa, 20 Oktober 2020

1 Petrus 2:1-6; 1 Timotius 3:1-7; 

Yeremia 50:21-46; Nehemia 7

Ayat Bacaan Setahun

Markus 16:15. 
Lalu Ia berkata kepada mereka: 
" Pe r g i l a h  k e  s e l u r u h  d u n i a , 
beritakanlah Injil kepada segala 
makhluk.”

Ayat

“Tuhan Yesus, ajarkan aku untuk 
b e r a n i  b e r s a k s i ,  s e h i n g g a 
keselamatan yang Kau sediakan 
dapat dinikmati oleh banyak orang. 
Amin.”

Doa



Setelah melaksanakan malam perjamuan dengan murid-

murid-Nya, Yesus mulai memberitahukan lagi tentang 

penderitaan yang harus dialami-Nya kepada murid-murid. 

Matius 26:31 menuliskan bahwa: "Maka berkatalah Yesus 

kepada mereka: "Malam ini kamu semua akan tergoncang 

imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis: Aku akan 

membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-

berai.”

Awalnya semua murid nampak seperti pemberani, 

bahkan mereka mengungkapkan seolah-olah siap 

berkorban demi mengikut Tuhan Yesus. Murid-murid 

lainnya pun sepakat dengan mengikuti perkataan Petrus, 

bahwa mereka tidak akan menyangkal dan meninggalkan 

Yesus. Akan tetapi ini hanyalah ucapan omong kosong 

belaka, karena ketika Yesus ditangkap semua murid-murid 

kabur ketakutan, termasuk Petrus yang kemudian 

menyangkal Tuhan Yesus. 

Namun, murid yang dulu sebelum Tuhan Yesus bangkit, 

berbeda dengan murid sesudah Tuhan Yesus bangkit dari 

kematian. Dulu penakut, tetapi setelah Yesus bangkit dan 

naik ke sorga mereka menjadi murid yang pemberani dalam 

memberitakan Injil. Hal yang mereka lakukan adalah banyak 

berdoa. Dalam Kisah Para Rasul 4:31 dituliskan bahwa:  

"Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat 

mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan 

Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan 

berani."

Apakah ada anggota keluarga Anda, sahabat, teman 

kerja yang belum percaya Yesus? Kalau selama ini Anda ingin 

memberitakan Injil, tetapi takut, maka banyaklah berdoa. 

Mintalah dengan sungguh-sungguh supaya Roh Kudus 

memberi keberanian bagi Anda untuk memberitakan Injil. 

Ingat, para Rasul pun berdoa terlebih dahulu, supaya Roh 

Kudus memberikan keberanian dalam memberitakan Injil.

JANGAN TAKUT 
MEMBERITAKAN INJIL

Matius 26:30-35

Rabu, 21 Oktober 2020

1 Petrus 2:7-10; 1 Timotius 3:8-13; 

Yeremia 51:1-24; Nehemia 8

Ayat Bacaan Setahun

Matius 26:35. 
Kata Petrus kepada-Nya: "Sekalipun 
aku harus mati bersama-sama 
Engkau, aku takkan menyangkal 
Engkau." Semua murid yang lainpun 
berkata demikian juga.”

Ayat

“Roh Kudus ,  ber ikan lah  kami 
keberanian untuk memberitakan 
firman-Mu. Amin.”

Doa



Seseorang yang sangat mencintai pasangannya, pasti 

akan melakukan apa saja demi membahagiakan 

pasangannya. Ia rela berkorban materi, pikiran, perasaan, 

waktu dan bila perlu, nyawanya ketika pasangannya sedang 

mengalami persoalan atau masalah. Dia juga tidak 

menuntut apa-apa selain kasih dan kesetiaan pasangannya.

Itulah yang dilakukan Paulus. Demi Kristus, ia rela 

menderita bahkan tidak menerima haknya sebagai rasul. 

Paulus berusaha menahan diri dari upah duniawi demi 

pemberitaan Injil Kristus (1 Korintus 9:12b, 15). Seperti di 1 

Korintus 9:1-12a, Paulus mengakui, bahwa dia berhak 

menerima upah dari pemberitaan Injil yang dia lakukan (1 

Korintus 9:13-14). Akan tetapi, dia lebih mengutamakan 

pemberitaan Inj i l  demi memenangkan j iwa dan 

membawanya kepada Kristus. Merupakan suatu keharusan 

bagi dia untuk melakukan tugas tersebut. Jika dia tidak 

melakukannya, Paulus justru merasa dirinya adalah orang 

yang celaka (1Korintus 9:16). Karena Paulus adalah hamba 

Kristus, yang telah menebus dan menyelamatkan dirinya (1 

Korintus 9:17-18).

Demi memenangkan jiwa bagi Kristus, Paulus berusaha 

semaksimal mungkin beradaptasi dengan lingkungan di 

mana dia berada tanpa kehilangan identitasnya sebagai 

pengikut Kristus. Dirinya bagai seorang atlet yang sedang 

berlomba mengejar mahkota juara dengan mengikuti 

semua aturan yang ada (1 Korintus 9:24-27). Semua yang 

dilakukan Paulus adalah untuk dan demi Kristus. 

Bagaimana dengan kita? Jikalau kita bisa melakukan 

segala sesuatu untuk pasangan yang kita cintai di dunia ini, 

bukankah kita juga seharusnya melakukan segala sesuatu 

untuk pasangan abadi kita, yaitu Yesus Kristus? 

SEMUA DEMI KRISTUS

1 Korintus 9:1-27

Kamis, 22 Oktober 2020

1 Petrus 2:11-17; 1 Timotius 3:14-

16; Yeremia 51:25-45; Nehemia 

9:1-37

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 9:12b. 
Tetapi kami tidak mempergunakan 
h a k  i t u .  S e b a l i k n y a ,  k a m i 
menanggung segala sesuatu, supaya 
jangan kami mengadakan rintangan 
bagi pemberitaan Injil Kristus.

Ayat

“Tuhan Yesus, bantulah agar kami 
dapat mengasihi Engkau sebagai 
Tuhan dan Juruselamat kami dan 
bantulah kami juga agar kami dapat 
mengasihi sesama kami seperti kami 
mengasihi diri kami sendiri. Amin.”

Doa



Injil harus disebarkan mulai dari Yerusalem, seluruh 

Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu berarti seluruh 

penjuru bumi harus tersentuh Injil. Sebelumnya Israel 

begitu membanggakan diri sebagai bangsa pilihan Tuhan, 

tetapi melalui perintah Yesus, nyata jelas bahwa Injil harus 

menembus tembok Israel dan dibawa kepada bangsa-

bangsa lain.

Kisah dalam nas hari ini menggambarkan transisi dari 

Yerusalem untuk sampai ke ujung bumi. Setelah 

pemberitaan Injil di Yerusalem (Kis. 3-4) dan kemudian di 

Samaria (Kis. 8:1-25), Tuhan memberikan kesempatan 

kepada seorang Etiopia untuk mendengar Injil. Bayangkan, 

Etiopia adalah tempat yang sangat jauh dari Yerusalem. 

Namun, pada waktu itu, ia datang ke Yerusalem untuk 

beribadah kepada Allah Israel (ayat 27). Suatu perjalanan 

yang panjang bukan? Tentu itu disebabkan keyakinannya 

yang kuat akan Allah Israel. Ia juga haus akan firman Tuhan 

(ayat 30-31). Ini menjadi jalan pembuka bagi Filipus untuk 

membicarakan Injil. Sebelumnya Filipus telah diarahkan 

Roh Kudus untuk menemui sida-sida Etiopia itu (ayat 26). 

Dari kisah itu kita melihat bagaimana Allah membuka 

kesempatan bagi pekabaran Injil untuk menjangkau orang-

orang yang berasal dari tempat yang tidak terpikirkan 

sebelumnya. Ia telah mempersiapkan pertemuan kedua 

orang itu. Maka, salah satu kewajiban kita dalam pekabaran 

Injil adalah berdoa agar Allah membuka pintu bagi 

pemberitaan Injil untuk orang-orang dari seluruh belahan 

dunia. Dan bila Allah memakai kita untuk terlibat secara 

langsung dalam pemberitaan Injil, ikutilah teladan Filipus 

yang taat memenuhi pimpinan Roh Kudus. Dengan 

demikian Injil jadi tersebar dan ada orang-orang yang 

menyambut Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat.

SAMPAI KE 
UJUNG BUMI

Kisah Para Rasul 1:6-11

Jumat, 23 Oktober 2020

1 Petrus 2:18-25; 1 Timotius 4:1-10; 

Yeremia 51:46-64; Nehemia 9:38-

10:39

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 1:8. 
Tetapi kamu akan menerima kuasa, 
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di 
Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 
Samaria dan sampai ke ujung bumi.

Ayat

“Tuhan Yesus mampukanlah kami 
untuk mengerjakan amanat Agung 
sampai ke ujung bumi dan nama 
Tuhan dipermuliakan. Amin.”

Doa



Memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya 

karena itu adalah Amanat Agung dari Tuhan Yesus Kristus, 

“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 

Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang 

telah Kuperintahkan kepadmu. Dan ketahuilah, Aku 

menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” 

(Matius 28:19-20). Perintah ini sangat jelas agar setiap orang 

percaya harus memberitakan kabar baik dan menjadikan 

murid Yesus.

Ketika orang menginjil, di sisi yang lain Iblis tidak akan 

tinggal diam, ia akan mengerahkan pasukannya agar orang-

orang mengikuti dia. Oleh karena itu, Paulus mengatakan 

bahwa kita bukan melawan darah dan daging sesuatu yang 

terlihat, tetapi kita melawan pemerintah, penguasa, 

penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat. Penginjilan 

adalah peperangan rohani yang tidak boleh dianggap 

enteng, karena lawan kita sudah sangat berpengalaman 

untuk melancarkan serangan tipu muslihatnya, agar setiap 

orang tidak percaya pada Injil.

Walaupun demikian, setiap orang percaya harus terus 

melakukan penginjilan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa 

yang terhilang. Iblis memang berpengalaman, tetapi Iblis 

telah dikalahkan oleh darah Yesus sehingga sengat maut 

tidak berkuasa lagi, Iblis hanyalah singa ompong yang hanya 

bisa menakut-nakuti. Dalam melakukan penginjilan yang 

merupakan peperangan rohani kita, Allah telah 

menyediakan perlengkapan senjata Allah, gunakanlah itu!

PENGINJILAN ADALAH 
PEPERANGAN ROHANI

Efesus 6:10-20

Sabtu, 24 Oktober 2020

1 Petrus 3:1-7; 1 Timotius 4:11-16; 

Yeremia 52; Nehemia 11

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 6:11-12. 
Kenakanlah seluruh perlengkapan 
senjata Allah, supaya kamu dapat 
bertahan melawan tipu muslihat Iblis; 
karena perjuangan kita bukanlah 
melawan darah dan daging, tetapi 
melawan pemerintah-pemerintah, 
melawan penguasa-penguasa, 
melawan penghulu-penghulu dunia 
yang gelap ini, melawan roh-roh jahat 
di udara.

“Terima kasih Tuhan, Engkau telah 
menyediakan seluruh perlengkapan 
senjata Allah agar kami dapat 
memenangkan dalam peperangan 
dengan si Iblis sehingga banyak jiwa 
dimenangkan untuk-Mu.”

Doa

Ayat



Sebagai manusia, kita sangat mudah jatuh dalam dosa. 

Hal ini karena hawa nafsu yang selalu menyeret kita 

kembali ke kubangan lumpur dosa.  Kita sering kali 

meremehkan musuh utama kita yaitu Iblis. Iblis sedang 

gencar mengincar siapa saja untuk siap dimangsa oleh 

mereka. Setiap hari kita harus melawan hawa nafsu diri 

maupun Iblis.  Peperangan rohani ini akan terjadi 

sepanjang kita percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir 

hayat. Iblis akan terus menerus  berusaha menjatuhkan 

umat Allah sebanyak mungkin, sebelum dirinya dihukum 

kekal oleh Tuhan Yesus dalam penghakiman di akhir 

zaman.

Sangat bahaya jika kita tidak mengenali musuh kita. 

Sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita 

merupakan bagian dari kehidupan bersama musuh kita 

yaitu hawa nafsu diri dan Iblis.

Hawa nafsu merupakan alat Iblis mengendalikan diri 

kita. Daya tarik dunia dapat mengalahkan kasih kita 

kepada Allah. Kita ini masih hidup sebagai manusia yang 

berdaging dan berhawa nafsu untuk memuaskan diri 

sendiri. Wajarlah bila kita tidak berjaga-jaga dan hidup 

kita tidak diperbaharui hari lepas hari, kita pasti tergoda 

untuk kembali kepada kebiasaan hidup berdosa.

Oleh karena itu, kita perlu waspada sebab sewaktu-

waktu bisa membuat diri kita jatuh kembali ke dalam 

jerat ikatan dosa yang telah kita tinggalkan selama ini. 

Jangan meremehkan musuh kita, bila kita tidak ingin jatuh 

kembali ke dalam kubangan lumpur dosa. Perbaharui 

hidup kita terus menerus di dalam Kristus melalui doa 

dan firman Allah, yang akan menolong kita menjadi 

pemenang melawan diri sendiri.

JANGAN REMEHKAN!

Efesus 4:17-32

Minggu, 25 Oktober 2020

1 Petrus 3:8-12; 1 Timotius 5:1-8; 

Ratapan1:1-12; Nehemia 12

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 4:27.
Dan janganlah beri kesempatan 
kepada Iblis.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
berjaga-jaga atas hidupku, dengan 
setia merenungkan  Firman-Mu. 
Amin.”

Doa



Tidak seorang pun jatuh dalam dosa secara tiba-tiba. 

Dosa selalu melewati suatu proses pergumulan di dalam 

pikiran seseorang sebelum berwujud dalam tindakan 

nyata. Pikiran kitalah sebagai medan pertempuran yang 

sesungguhnya. Iblis hanya si penggoda untuk melakukan 

dosa. 

Bila kita bekerja sebagai bendahara, kita bisa 

bertindak jujur atau tidak jujur dalam penggunaan uang. 

Semua melalui proses pergumulan di dalam pikiran kita. 

Bila kita tergoda untuk menggunakan uang yang 

dipercayakan pada kita untuk keperluan pribadi, maka 

disitulah kita sudah jatuh dalam dosa penyalahgunaan 

keuangan perusahaan. Selanjutnya akan banyak tipu 

muslihat untuk menutupi dosa ketidakjujuran kita 

kepada bos yang sudah mempercayai kita. 

Waspadalah terhadap pikiran, karena dari situ timbul 

keinginan berbuat dosa. Oleh sebab itu, segala pikiran 

kita hendaknya ditaklukkan dalam kuasa Tuhan Yesus. 

Dengan demikian kita akan terhindar dari godaan untuk 

melakukan perbuatan dosa dan kejahatan. Ketika pikiran 

Anda mulai tergoda untuk berbuat dosa, dengarkanlah 

suara Allah dan jangan turuti hawa nafsu kita. Niscaya kita 

tidak akan jatuh dalam dosa.

Iblis hanya punya kesempatan untuk menggoda dan 

merangsang pikiran kita dan nafsu kita untuk berbuat 

dosa. Keputusan dan ketegasan kita untuk tidak 

menuruti pikiran dan nafsu kita sangat menentukan 

langkah kita selanjutnya untuk tidak berbuat dosa.

Berjaga-jaga dan berhati-hatilah dengan apa yang 

dipikirkan. Segala sesuatu perhitungkan dengan hikmat 

Allah.

MEDAN PEPERANGAN

Filipi 2:5-8

Senin, 26 Oktober 2020

1 Petrus 3:13-22; 1 Timotius 5:9-16; 

Ratapan 1:13-22; Nehemia 13

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 23:7a. 
Sebab seperti orang yang membuat 
perhitungan dalam dirinya sendiri 
demikianlah ia.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
menyerahkan pikiranku kepada-Mu. 
Aku mau mengisinya dengan firman -
Mu. Amin.”

Doa



Integritas berarti mengikuti prinsip moral dan etika. 

Dalam kehidupan sehari-hari, integritas bisa diartikan 

dengan bersikap jujur dan terpercaya. Bila kita coba 

menyimpulkan dengan sederhana, integritas ialah menjalani 

hidup berdasarkan kebenaran moral yang kita pilih 

–kekristenan– dan berharap orang lain melihat kita sebagai 

orang yang jujur dan bisa dipercaya. 

Jadi berdasarkan moral Kristen, kita seharusnya hidup 

dan berbicara berdasarkan apa yang benar menurut firman 

Tuhan. Mendasarkan hidup ini, perkataan dan tindakan pada 

prinsip dan kebenaran yang Tuhan tetapkan dalam Alkitab. 

Untuk menuju integritas sesuai moral Kristen, hanya 

Roh Kudus yang bisa menuntunnya, tetapi jangan lupa kalau 

dunia bisa merampasnya, baik melalui orang-orang atau 

situasi yang terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu, kita perlu 

berjuang untuk memiliki dan mempertahankan integritas, 

karena kita dilahirkan tidak secara otomatis memiliki 

integritas.  

Oleh sebab itu, kita harus mengenal, memahami dan 

mencintai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 

Bersyukur jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang ikut 

mengawasi, menasihati dan membuat kita hidup dengan 

bertanggung jawab. Memang rasa tanggung jawab terasa 

sulit, tetapi itu adalah kunci utama agar kita bisa memikul 

tanggungjawab atas ucapan dan tindakan kita. 

Kita semua pasti pernah jatuh dan melakukan kesalahan. 

Terutama saat ada ketakutan, bencana, persoalan bahkan 

saat ada godaan untuk melupakan integritas kita. Solusinya 

ialah memikul tanggung jawab atas apa yang Anda lakukan 

dan mengakui kesalahan. Memiliki hati dengan integritas 

membantu kita mengenali kesalahan dan berani memohon 

kemurahan dan pengampunan Allah. Ingat, integritas 

bukanlah sesuatu yang Anda miliki atau tidak. Integritas 

adalah gaya hidup yang harus kita usahakan.

HIDUP DALAM 
INTEGRITAS

Mazmur 15 

Selasa, 27 Oktober 2020

1 Petrus 4:1-6; 1 Timotius 5:17-22; 

Ratapan 2:1-12; Ester 1-2

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 28:6. 
Lebih baik orang miskin yang bersih 
kelakuannya dari pada orang yang 
berliku-liku jalannya, sekalipun ia 
kaya.

Ayat

“Tuhan Yesus, mampukan kami untuk 
hidup dengan integritas yang sesuai 
dengan kebenaran f irman-Mu. 
Amin.”

Doa



Sebagai orang Kristen, kita sering kali menghadapi 

penderitaan dari dunia ini. Namun, kita mampu melewati 

penderitaan dan aniaya hanya karena kuasa Roh Kudus 

menyertai hidup kita. Roh Kudus itulah yang menghibur kita 

saat mengalami masa-masa sulit dalam hidup ini. Jangan 

takut dan menolak Kristus tetapi bersukacitalah sebab 

Kristus telah mengalahkan dunia. 

Gambaran penderitaan waktu seorang ibu melahirkan 

anaknya. Penderitaan ibu saat sakit bersalin akan berubah 

menjadi sukacita ketika anaknya dilahirkan dengan selamat 

dan sehat. Rasa sakit penderitaan waktu bersalin menjadi 

terlupakan karena digantikan sukacita karena hadirnya sang 

anak. Kita pun harus bersukacita meskipun hidup kita 

sebagai orang yang percaya kepada Kristus penuh dengan 

tantangan di dunia ini.

Tuhan Yesus mati di kayu salib, menderita aniaya, tetapi 

hari ketiga Dia bangkit dan kita akan bersukacita. Ada 

kemenangan dalam Kristus yang menjadi jaminan bagi 

hidup kita. Kita hanya menderita sesaat saja di dalam dunia 

ini. Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya untuk 

menjemput kita. Seterusnya kita akan tinggal bersama 

Kristus di sorga untuk selama-lamanya. 

Ada janji yang dapat kita percayai. Doa kita kepada Allah 

kita pasti di kabulkan. Dia sangat mengasihi kita. Lalu janji 

yang indah adalah kita akan mengenal Tuhan Yesus dengan 

benar. Ada damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Ada 

pernyertaan Allah melalui Roh Kudus di sepanjang hidup 

kita. Inilah yang mendatangkan sukacita terus menerus di 

hidup kita. Jangan takut, tetaplah bersukacita, meskipun 

sedang menderita, sebab doa-doa yang kita panjatkan akan 

didengar dan dijawab oleh Allah. Pujian penyembahan yang 

kita panjatkan akan mendatangkan sukacita dan damai 

sejahtera.

SUKACITA

Yohanes 16:16-33 

Rabu, 28 Oktober 2020

1 Petrus 4:7-11; 1 Timotius 5:23-

6:2a; Ratapan 2:13-22; Ester 3-4

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 16:20. 
A k u  b e r k a t a  k e p a d a m u : 
Sesungguhnya kamu akan menangis 
dan meratap, tetapi dunia akan 
bergembira; kamu akan berdukacita, 
tetapi dukacitamu akan berubah 
menjadi sukacita.

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih untuk sukacita yang Kauberikan 
di tengah-tengah penderitaan kami 
mengiring Engkau. Amin.”

Doa

Ayat



Batu ujian yang dihadapi oleh orang percaya adalah dunia 

ini. Tuhan Yesus secara terus terang berbicara tentang 

kebencian dunia kepada diri-Nya dan para murid-Nya. 

Sebagai contoh ada seorang mahasiswa Kristen dari luar 

kota mau belajar di salah satu perguruan tinggi di kota 

Jakarta. Saat mencari kos sangat susah sebab dia orang 

Kristen, sehingga harus kos di tempat yang agak jauh dari 

kampusnya. Pemilik kos di sekitar kampus menolak 

menerima dia karena seorang Kristen. Ini salah satu contoh 

nyata bagaimana orang Kristen mengalami suatu 

penolakan. Tentu saja masih ada banyak contoh lain yang 

bisa kita kemukakan. 

Mengapa mereka menolak Kristus? Karena mereka 

tidak mengenal dengan benar siapakah Tuhan Yesus itu 

sesungguhnya. Mereka adalah orang berdosa di hadapan 

Allah dan harus bertobat. Mereka sebenarnya tidak punya 

alasan untuk membenci dan menolak Kristus. Kebencian 

dan penolakan ini terjadi terus menerus sejak zaman Tuhan 

Yesus hadir di dunia ini sampai akhir zaman nanti.  

Bagaimana kita menyikapi hal ini? Jangan kita kecewa 

dan menolak Tuhan Yesus karena kesusahan kita. Roh 

Kudus akan hadir di dalam perjalanan hidup kita, agar 

mampu menghadapi segala situasi tantangan zaman. 

Menjadi orang percaya kepada Kristus di dunia ini memang 

sangat sulit sebab diri kita harus siap untuk dibenci dan 

dimusuhi oleh dunia. Roh Kudus yang tinggal di hati kita saat 

ini yang akan memampukan kita untuk bisa bertahan hidup 

sebagai saksi Kristus meskipun ada banyak kesulitan yang 

harus kita hadapi.

JANGAN KECEWA! 

Yohanes 15:18-19; 16:1-4

Kamis, 29 Oktober 2020

1 Petrus 4:12-19; 1 Timotius 6:2b-

10; Ratapan 3:1-33; Ester 5-6

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 16:1. 
Semuanya ini Kukatakan kepadamu, 
supaya kamu jangan kecewa dan 
menolak Aku.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
percaya Roh Kudus akan menolongku 
menghadapi dunia yang membenci 
aku. Amin.”

Doa



Melalui kisah Raja Hizkia, kita diingatkan bahwa manusia 

tidak memiliki hak untuk hidupnya sendiri. Tuhan Allahlah 

yang mengatur. Raja Hizkia hidup taat dan setia kepada 

Allah, akan tetapi dia harus bergumul dengan penyakit. 

Tuhan berbicara lewat nabi Yesaya, bahwa penyakitnya 

akan membawanya ke dunia orang mati. Di dalam 

keputusasaannya, Allah mendengarkan doa Raja Hizkia dan 

menambahkan usia 15 tahun kepadanya. 

Pengalaman ini pernah dialami almarhum Pdt. Petrus 

Prasetyo yang pernah jatuh pingsan saat khotbah di ibadah 

minggu karena penyumbatan pembuluh darah di otak. 

Dalam keadaan koma, ia dilarikan ke rumah sakit yang tidak 

jauh dari gereja, Tuhan berbicara dan mendengar doanya 

sehingga usianya yang mencapai 45 tahun Tuhan Allah 

tambahkan 15 tahun lagi. Mukjizat terjadi, pembuluh darah 

otak yang tersumbat bisa sembuh total. Memori tidak 

hilang, bicara lancar, tangan kaki dan anggota tubuh yang lain 

bisa bergerak normal. Pdt. Petrus bisa berkotbah dan 

melayani jemaat lagi. Anugerah 15 tahun perpanjangan usia 

dari Allah tidak disia-siakan. Kepadanya ditambahkan Allah 

ayat Alkitab berjalan. Pdt. Petrus bisa hafal puluhan ayat 

Alkitab dengan baik.

Raja Hizkia ketika diperpanjang umurnya justru berbuat 

hal yang berlawanan dengan Allah. Dia memamerkan segala 

harta kekayaan istananya kepada Raja Babel. Dia menjadi 

sombong dan bangga diri melalui apa yang didapatnya. 

Ketika Allah menegornya, raja Hizkia sadar dan mohon 

belas kasihan Allah.

Sesungguhnya Allah yang berkuasa atas hidup kita. 

Meskipun pada akhirnya kita akan berjalan di dunia orang 

mati. Hendaklah kita tetap memiliki harapan, bahwa di sana 

pun Allah akan menyertai kita. Mengucap syukurlah dan 

setia kepada Allah adalah cara hidup bijaksana. 

Kesombongan pasti akan mencelakakan kita.

HIDUP ITU 
DIATUR ALLAH

Yesaya 38-39

Jumat, 30 Oktober 2020

1 Petrus 5:1-11; 1 Timotius 6:11-16; 

Ratapan 3:34-66; Ester 7-8

Ayat Bacaan Setahun

2 Tawarikh 32:25. 
Tetapi Hizkia tidak berterima kasih 
atas kebaikan yang ditunjukkan 
kepadanya, karena ia menjadi 
angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan 
Yerusalem ditimpa murka.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
hidup bijaksana. Amin.”

Doa



Cara yang paling efektif untuk memberi tahu orang lain 

tentang hal-hal hebat yang dapat dan telah Allah lakukan 

dalam diri Anda dan mereka adalah dengan menceritakan 

kisah tentang apa yang telah Anda alami di dalam hidup 

Anda. Itulah yang akan membuat perbedaan. 

Ketika mendengar atau membaca kata saksi, saya 

membayangkan sebuah ruangan gedung sidang. Ini adalah 

gambaran yang pas dari apa yang Tuhan Yesus ingin dan 

minta Anda dan saya lakukan untuk membuat perbedaan di 

dunia ini. Tuhan Yesus tidak meminta kita untuk menjadi 

pengacara, yang memperdebatkan kasus dan berusaha 

membela bahkan membuat sesuatu yang salah menjadi 

benar. Tuhan Yesus juga tidak meminta kita untuk menjadi 

seorang hakim, yang menghakimi orang lain. Dia hanya ingin 

kita menjadi saksi-Nya. Menceritakan kehebatan, kebaikan, 

kemurahan dan pengorbanan-Nya yang luar biasa untuk 

menyelamatkan umat manusia. 

Seorang saksi hanya mengatakan, “Inilah apa yang saya 

lihat. Inilah apa yang pernah saya dengar.“ Saksi Allah hanya 

memberitahu orang lain kisah apa yang Allah lakukan di 

dalam hidup mereka.

Mulailah dengan menuliskan kisah bagaimana Anda 

mengalami kasih Tuhan, bagaimana Anda mengalami 

pertolongan-Nya sehingga Anda diubahkan, dan bagikan 

dalam kelompok kecil atau bahkan hanya kepada seorang 

teman dekat. Tuhan pasti akan memberi kesempatan untuk 

membagikan cerita Anda kepada orang-orang yang sedang 

membutuhkan kabar gembira bagaimana Anda mengalami 

perubahan. 

Mazmur 66:16. “Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian 

yang takut akan Allah, aku hendak menceritakan apa yang 

dilakukan-Nya terhadap diriku.”

CERITAKAN,
TUHAN ANDA HEBAT

Mazmur 66

Sabtu, 31 Oktober 2020

1 Petrus 5:1-11; 1 Timotius 6:11-16; 

Ratapan 3:34-66; Ester 7-8

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 1:8. “
Tetapi kamu akan menerima kuasa, 
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di 
Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 
Samaria dan sampai ke ujung bumi.”

Ayat

“Kami mau menjadi saksi-Mu yang 
menceritakan semua hal dahsyat 
yang Engkau sudah kerjakan dalam 
hidupku, ya Allah.”

Doa
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CARA MENGGUNAKAN 
BUKU RENUNGAN

1. Berdoalah agar Tuhan Yesus 
menuntun Adik-adik.

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

rman Tuhan dalam hidup Adik-
adik.

MISI
1. Mempersiapkan generasi anak yang 

takut akan Tuhan.
2. Memperlengkapi anak-anak agar 

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

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

penyembah yang benar.
5.  Mempersiapkan generasi anak 

untuk melayani Tuhan.

VISI
Mempersiapkan generasi anak-anak 
terang yang serupa dengan Kristus

(Mazmur 127:4).

Vicky Christian
  Filemon Falentino Tanau



Lalu Ia berkata kepada 
mereka: ”Pergilah ke seluruh 

dunia, beritakanlah Injil 
kepada segala makhluk

Markus 16:15

Kamis, 1 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi saksi-Mu. 
Aku mau menceritakan Engkaulah satu-
satunya Tuhan dan Juruselamat. Amin.

Tujuan utama Tuhan Yesus 
menciptakan kita ada di dalam dunia 
adalah memuliakan Tuhan dan menjadi 
saksi Kristus. Nah apakah Adik-adik 
tahu apa itu saksi? Saksi adalah orang 
yang mengetahui suatu peristiwa dan 
menyampaikan apa yang diketahuinya 
kepada orang lain.

Kita sebagai anak-anak Tuhan 
pasti sudah tahu kalau Tuhan Yesus itu 
baik. Dia rela mati di kayu salib untuk 
menghapus dosa kita dan kita yang 
percaya kepada-Nya akan diselamatkan 
dari hukuman kekal. Nah, semua yang 
kita ketahui tentang Tuhan Yesus, itulah 
yang harus kita saksikan kepada orang 
lain. Caranya bagaimana ya?

Banyak cara yang dapat dilakukan 
untuk bersaksi. Misalnya, Adik-adik 
berdoa lebih dulu ketika akan makan baik 
di rumah maupun di tempat umum, tidak 
menyontek saat sedang ujian, tidak 
berkata kotor, taat kepada orang tua. 
Jangan lupa cerita kepada semua orang 
di sekitar kita, kalau Tuhan Yesus adalah 
Tuhan dan Juruselamat yang 
menyelamatkan semua orang.



Karena itu pergilah, jadikanlah semua 
bangsa murid-Ku dan baptislah 

mereka dalam nama Bapa dan Anak 
dan Roh Kudus,
Matius 28:19

Sabtu, 2 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, pakai aku untuk 

menceritakan Injilku kepada semua 
orang supaya semakin banyak orang 

merasakan kasih-Mu. Amin.

Sebelum pandemi, setiap hari 
Jumat, Dhea selalu mengumpulkan 
teman-temannya sepulang sekolah di 
kelas kosong. Dhea memimpin mereka 
dengan permainan gitarnya untuk 
bernyanyi pujian bersama-sama dan 
membagikan firman Tuhan yang ia dengar 
di Sekolah Minggu.

Awalnya Dhea hanya berdua dengan 
temannya, tapi lama-lama semakin 
banyak teman yang ingin bergabung. 
Dhea senang bisa memperkenalkan dan 
menceritakan Injil Tuhan Yesus kepada 
teman-temannya, baik itu yang suka ke 
gereja maupun yang tidak ke gereja.

Saat pandemi tiba, Dhea tidak 
kehilangan akal. Dhea tetap 
mengumpulkan teman-temannya lewat 
online. Bahkan dengan online, Dhea 
mengumpulkan lebih banyak teman untuk 
bergabung mendengarkan cerita firman 

Tuhan.

Adik-adik, tidak ada yang bisa 
membatasi kita untuk menceritakan 
Injil Tuhan Yesus kepada semua 
orang. Kita harus menceritakan Injil 
bahwa Tuhan Yesus mati di kayu 
salib untuk menebus semua manusia 
dari dosa, karena Tuhan Yesus 

sayang kita dan semua orang di sekitar 
kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan 
kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan 
ya!

MengumpulkanMengumpulkanMengumpulkan
TemanTemanTeman

MengumpulkanMengumpulkanMengumpulkan
TemanTemanTeman



Beginilah firman TUHAN: "Terkutuklah 
orang yang mengandalkan manusia, 

yang mengandalkan kekuatannya 
sendiri, dan yang hatinya menjauh dari 

pada TUHAN!
Yeremia 17:5

Sabtu, 3 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mengandalkan 

Engkau selalu. Ampuni aku kalau kadang 
aku berusaha memecahkan masalahku 

sendiri tanpa berdoa. Amin.

Andi punya banyak teman yang baik-
baik. Suatu hari Andi kesulitan mengerjakan  
PR. Andi bingung harus bagaimana. Belajar 
online memang agak sulit, Ayah dan Ibu pun 
belum pulang. Andi memutuskan untuk 
meminta bantuan teman-temannya. Dia 
mengirim pesan ke Ruri. “Maaf, sekarang 
aku sibuk membantu Adik mengerjakan PR," 
balas Ruri.

Andi mencoba menelepon Benu. 
“Maafkan aku. Aku juga tidak bisa 
mengerjakannya. Itu cukup sulit," kata 
Benu. Andi mencoba menghubungi teman-
teman yang lain. Andi merasa kecewa karena 
tidak ada yang siap membantunya. Andi 
mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba Andi 
berpikir, “Kenapa aku tidak berdoa, minta 
pertolongon Tuhan Yesus?”

Andi langsung berdoa. Setelah berdoa, 
Andi merasa tenang. Dia mulai membuka 
bukunya. Tiba-tiba Andi ingat Sion. Andi 
mencoba menghubungi Sion. Ternyata Sion 

juga kesulitan tetapi Kak Missi 
sedang mengajarinya. Kak Missi 
bersedia membantu Andi juga. 
Akhirnya melalui telepon, Kak Missi 
mengajari Andi. Andi tahu 
sekarang bahwa dia harus belajar 
untuk mengandalkan Tuhan Yesus 
dan tidak bergantung pada 

teman-temannya.

Adik-adik, kalau kalian punya masalah, 
berdoa dulu kepada Tuhan Yesus ya. 

Andalkan Tuhan Yesus, bukan 
manusia, karena Tuhan Yesus 
tidak pernah mengecewakanmu.

Berharap
pada

Teman

Berharap
pada

Teman



Sedangkan barangsiapa merendahkan diri dan 

menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang 

terbesar dalam Kerajaan Sorga.

Matius 18:4

Minggu, 4 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi saksi-Mu dan 

setia mengasihi-Mu selalu. Amin.

Sudah hampir seminggu Gina, 
teman Emmy jatuh sakit. Ayah dan 
ibunya sudah membawanya berobat ke 
dokter, tapi sampai hari ini Gina masih 
mengeluh pusing dan mual. 

Dokter menyarankan agar Gina di 
bawa ke Rumah sakit, untuk 
mendapatkan perawatan yang lebih lagi. 
Emmy sangat sedih sekali 
mendengarnya. Emmy sangat ingin 
menjenguk Gina, tapi keadaannya tidak 
memungkinkan.

Ibu memperhatikan Emmy yang 
tampak sedih dan gelisah. Ibu mendekati 
Emmy, “Kamu telepon Gina,” kata Ibu 
sambil mengelus rambut Emmy.

“Apa yang harus aku katakan di 
telepon, Bu?” tanya Emmy. “Kamu bisa 
berdoa agar Gina percaya Tuhan Yesus 
sebagai Tuhan dan Juruselamatnya yang 
sanggup menyembuhkan dan 
menyelamatkan,” jawab Ibu.

“Aku 'kan masih kecil Bu, aku belum 
bisa berdoa,” kata Emmy. “Emmy harus 
tahu, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk 
dapat menjadi saksi-Nya. Walaupun itu 
anak kecil seperti kamu. Doa orang 
benar, sangat besar kuasanya,” jelas 
Ibu. Emmy pun menelepon Gina dan 
mengajaknya berdoa, percaya bahwa 
Tuhan Yesus adalah Tuhan dan 
Juruselamat yang sanggup 
menyembuhkan dan menyelamatkan.

Nah Adik-adik, Tuhan Yesus bisa 
memakai siapa saja untuk menjadi 
saksi-Nya. Tuhan Yesus melihat hati kita 
yang cinta Tuhan, merendahkan hati, 
dan berserah. Doa orang benar, bila 
yakin didoakan, sangat besar kuasanya.



Janganlah mereka memfitnah, janganlah 
mereka bertengkar, hendaklah mereka 
selalu ramah dan bersikap lemah lembut 

terhadap semua orang.
Titus 3:2

Senin, 5 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku menjadi anak yang 
rendah hati dan lemah lembut supaya aku 

membawa kedamaian, bukan 
pertengkaran. Amin.

Sasa baru saja mendapatkan boneka 
anjing yang lucu. Boneka anjingnya bisa 
berjalan dan menyalak!

Suatu hari, Josh, kakak Sasa, 
sedang belajar, sedangkan Sasa sedang 
bermain dengan boneka anjingnya. 
Boneka itu terus berbunyi dan membuat 
Josh terganggu.

“Sa, tolong matikan bunyinya. Kakak 
gak bisa konsentrasi,” kata Josh. Sasa 
kesal karena kakaknya melarangnya 
membunyikan mainan itu. Sasa sengaja 
tidak mematikan bonekanya dan 
membiarkannya berbunyi. Josh pun ikut 
kesal dengan perilaku Sasa yang 
disengaja. Josh mengambil boneka anjing 
itu dan menyembunyikannya di lemari.

Sasa menangis. Ibu pun menghampiri 
mereka, “Ada apa ini?” Sasa pun mengadu 
karena Josh mengambil boneka anjingnya. 
“Bu, Josh lagi konsentrasi belajar dan 
sudah minta Sasa mematikan bunyi boneka 
itu, tapi Sasa malah sengaja 
membunyikannya. Josh kesal, Bu,” ujar 
Josh.

“Sasa, kenapa kamu begitu? Kamu 
harus menghargai kakakmu yang lagi 
belajar. Cobalah bersikap lemah lembut, 
lagi pula Kak Josh memintamu baik-baik 
'kan? Kamu boleh tetap bermain tapi 
jangan mengganggu Kakak,” nasihat Ibu. 
“Habisnya Sasa ingin bermain dengan 
boneka yang berbunyi,” kata Sasa. “Sa, 
menjadi anak yang lemah lembut dan mau 
menghargai lebih menyenangkan daripada 
menjadi egois. Coba kalau Sasa rendah 
hati, pasti kamu dan Kakak tidak akan 
bertengkar 'kan?” jelas Ibu. “Iya Bu. 
Sasa minta maaf ya Kak,” ujar Sasa.

BonekaBonekaBoneka
AnjingAnjingAnjing

BonekaBonekaBoneka
AnjingAnjingAnjing



Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan 
tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia 

tidak pemarah dan tidak menyimpan 
kesalahan orang lain.

1 Korintus 13:5

Selasa, 6 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, bantu aku untuk tidak 

menyimpan kesalahan orang lain, mau 
mengampuni, dan selalu melakukan 

kebenaran firman-Mu. Amin.

Sore itu Sion mendapat telepon dari 
Andi. “Halo Andi!” kata Sion. “Sion, aku 
kesal sekali!” kata Andi. “Ada apa?” 
tanya Sion.

“Tadi siang aku main balap mobil 
remote bersama tetanggaku, terus aku 
kalah. Dia bilang aku cupu, lemah, tidak 
jago. Aku kesal, jadi aku juga bilang dia 
tidak akan punya teman! Tapi dia 
berkata kalau aku baperan (bawa 
perasaan). Aku kesal dan mau balas 
dia!” kata Andi.

“Andi, menang dan kalah itu wajar 
dalam permainan. Tetanggamu memang 
tidak seharusnya mengejek, tapi jangan 
balas itu dengan ejekan lagi. Kalau 

kejahatan dibalas dengan kejahatan, 
tidak akan ada akhirnya. Kita 'kan 
anak Tuhan, jadi kita harus 
membalas kejahatan dengan 
kebaikan, jangan menyimpan 
kesalahan orang lain. Kamu harus 
mengampuni tetanggamu dan bilang 
kalau menang dan kalah itu wajar, 
tidak apa-apa kok kalau kalah,” 

nasihat Sion.

“Iya ya Sion, memangnya 
kalau aku kalah kenapa? Ini 'kan 
permainan. Aku mau mengampuni 
dan mengasihi dia,” kata Andi. 
Sion senang mendengar Andi mau 
mengerti dan melakukan firman 
Tuhan.

Jangan
Balas

Jangan
Balas



Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-
saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, 

supaya kamu seia sekata dan jangan ada 
perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya 
supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir.

1 Korintus 1:10

Rabu, 7 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, berkati kami agar selalu rukun. 

Kami mau memuliakan-Mu. Amin.

Pak Taro memiliki 4 anak laki-laki 
yang sering bertengkar. Pak Taro 
memanggil keempat putranya dan 
memberi mereka pelajaran. Dia memberi 
seikat sapu lidi. Lalu ia meminta semua 
putranya secara bergiliran untuk 
mematahkan ikatan sapu lidi itu. Semua 
berusaha keras, tetapi tidak satu pun 
dari mereka mampu mematahkan ikatan 
sapu lidi itu.

Lalu ia meminta mereka masing-
masing untuk mematahkan lidi itu satu-
satu. Sekarang semua putranya 
berhasil melakukannya.

Pak Taro lalu berkata kepada 
mereka, "Jika kalian hidup bersama 
dalam damai, tidak ada yang bisa 
menyakitimu. Tapi jika kamu terpecah, 
kamu akan kalah."

Nah, Adik-adik seperti seikat lidi 
yang kuat tak mudah terpatahkan, 
demikian juga nasihat firman Tuhan hari 
ini. Tuhan Yesus ingin agar kita dengan 
saudara-saudara dan teman-teman 
supaya seia sekata dan tidak ada 
perpecahan di antara kalian, tapi 
sebaliknya supaya kalian erat bersatu 
dan sehati sepikir.

BersatuBersatu



Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia 
melahirkan dosa; dan apabila dosa itu 
sudah matang, ia melahirkan maut."

Yakobus 1:15

Kamis, 8 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku tidak mau berbuat 

dosa lagi. Ampuni aku Tuhan kalau aku 
berbuat dosa. Amin.

Di sebuah hutan, ada sapi putih, sapi 
hitam, dan sapi coklat yang hidup bersama. 
Ada juga seekor singa coklat. Singa coklat 
tidak bisa menyerang, karena mereka selalu 
bersama. Singa memikirkan sebuah rencana. 
Singa mengajak sapi coklat berteman. Sapi 
putih dan sapi hitam mengingatkan agar tidak 
berteman dengan singa.

Singa berkata kepada sapi coklat, 
“Warna kita sama. Sapi putih itu kebalikan dari 
warna gelap. Sangat baik jika saya makan sapi 
putih, sehingga tidak ada perbedaan lagi di 
antara kita." Sapi coklat setuju dan mengajak 
sapi hitam pergi, sehingga singa bisa memakan 
sapi putih.

Singa merasa lapar lagi dan berkata, 
“Warna hitam tidak sesuai dengan warna kita. 
Sangat baik jika aku memakan sapi hitam." 
Sapi coklat setuju dan menjauh dari sapi 
hitam. Singa melahap sapi hitam. Sapi coklat 
senang, ia berkata, "Hanya aku dan singa 
sekarang."

Kemudian singa kembali lapar. Ia meraung, 
"Hai, sapi coklat aku akan memakanmu." Sapi 
coklat yang ketakutan berkata, "Aku adalah 
temanmu.”

Singa itu mengaum, "Saya tidak punya 
teman. Bagaimana mungkin singa bersahabat 
dengan sapi?" Sapi coklat berteriak, "Saya 
dimakan tepat pada hari saya berteman 
dengan singa." Singa melahap sapi coklat. 

Adik-adik, seperti itulah dosa bekerja. 
Jangan pernah kompromi dengan dosa ya. 
Dosa selalu berpura-pura menjadi teman, 
sama seperti singa, tapi dia akan segera 
menelan orang-orang yang menerimanya, 
sama seperti sapi yang malang.



Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan 
roh yang baru di dalam batin mereka; juga Aku 
akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang 
keras dan memberikan mereka hati yang taat,

Yehezkiel 11:19

Jumat, 9 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku serahkan hidup kepada-Mu, 
karena aku tahu Engkau mengasihiku. Amin.

Dita sangat menyayangi kalung 
mutiara plastiknya. Dia selalu 
memakainya.  Suatu malam, setelah 
membacakan sebuah cerita, Ayah 
bertanya, ”Dita, apakah kamu sayang  
pada  Ayah?” Dita menjawab, "Ya, 
Ayah.  Dita sayang sama  Ayah." Ayah 
berkata, "Kalau begitu berikan kalung 
mutiaramu!"

"Tolong Ayah, jangan meminta 
kalung ini. Aku akan memberimu 
bonekaku," kata Dita. "Baik, Sayang," 
kata Ayah. Setelah beberapa hari, 
percakapan antara Dita dan Ayahnya 
kembali terulang. Dita kembali menolak 
memberikan kalungnya. Ayah 
menciumnya dan pergi dengan senyum. 
Ini diulangi beberapa kali. 

Suatu kali Dita tertidur saat 
Ayahnya sedang membacakan cerita 
untuknya. Ayah mengambil kalung 
mutiaranya. Saat bangun Dita 
bertanya, "Ayah, ke mana kalungku?" 
Ayah dengan cepat membuka sebuah 
kotak perhiasan dan memberikannya 
kalung mutiara yang  asli. Ayah berkata, 
"Sayang, ini kalungmu yang asli. Ayah 
ingin mengambil yang palsu selama ini, 
untuk memberimu yang asli." Dita 
tercengang, “Terima kasih Ayah!”. Dita 
pun segera merelakan kalung palsunya 
untuk yang asli.

Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita 
melepaskan semua yang palsu, yang kita 
anggap berharga dalam hidup kita, 
seperti  kebiasaan buruk, pikiran 
negatif, berhala, dan semua dosa. Tuhan 
Yesus akan memberi kita hal-hal yang 
asli, jika kita melepaskan yang palsu!

AsliAsliAsliAsli



Janganlah ada perkataan kotor keluar dari 
mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang 

baik untuk membangun, dimana perlu, 
supaya mereka yang mendengarnya, 

beroleh kasih karunia.
Efesus 4:29

Sabtu, 10 Oktober 2020

Pisang 
Goreng

Pisang 
Goreng

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku supaya aku mengatakan 
kata-kata yang memberkati orang lain. Ampuni 
aku kalau aku pernah mengucapkan kata-kata 

yang kotor atau tidak sopan. Amin.

“Pisang goreng… siapa mau beli…” 
kata-kata itu setiap hari selalu 
diucapkan oleh Maria ketika dia 
berjualan. Setiap hari setelah sekolah, 
Maria membantu ibunya berjualan, 
karena ibu Maria sudah tidak bisa 
berjalan terlalu lama. Jadi ibunya yang 
menggoreng pisang dan Maria yang 
berjualan keliling. Pisang goreng yang 
dijual oleh Maria sudah terkenal 
enaknya. Pisangnya selalu mempunyai 
rasa manis yang pas.

Siang itu, seperti biasa Maria 
berdiri di depan rumah seseorang dan 
mulai menawarkan dagangannya. Saat 
itu sang pemilik rumah pun keluar rumah 
untuk membeli. Setelah Maria menerima 
uang, Maria berkata, “Terima kasih, ya. 
Tuhan Yesus memberkati selalu.” Kata-
kata seperti itu tidak pernah lupa Maria 
ucapkan kepada setiap orang yang 
membeli pisang gorengnya. 

Adik-adik, setiap kata yang kita 
ucapkan dapat membuat orang lain 
mengetahui siapa kita. Jika kata yang 
keluar dari mulut kita baik, orang lain 
dapat menilai kita sebagai orang yang 
baik. Itu dapat membuat orang lain 
tertarik akan hidup kita dan Tuhan Yesus 
yang kita sembah.



Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada 

pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, 

taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan 

yang baik.

Titus 3;1

Minggu, 11 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau taat kepada-Mu dengan 
cara taat kepada orang tua, guru-guru, dan 
pemerintah Indonesia yang menjadi alat-Mu 

untuk kebaikanku. Amin.

Masker
“Yah, boleh ga sekarang kita tidak 

memakai masker?” ujar Sion.“Aku lihat 
banyak orang lalu lalang depan rumah 
sudah tidak memakai masker lagi, berarti 
sudah bebas 'kan ya,” kata Sion.

“Benar Sion. Akhir-akhir ini sudah 
banyak sekali orang yang tidak taat akan 
peraturan yang sudah ditetapkan oleh 
pemerintah. Padahal pandemi ini masih 
belum berakhir. Para tim kesehatan masih 
terus menguji vaksinnya. Nah, sebagai 
anak Tuhan kita harus tetap patuh dan 
taat pada peraturan pemerintah yang 
diberikan. Semuanya itu agar kita tetap 
dalam kondisi sehat,” jelas Ayah.

“Wah, berarti aku harus tetap 
memakai masker,” kata Sion. “Benar 
Sion. Saat kita taat kepada pemerintah, 
kita juga sedang taat kepada Tuhan 
Yesus, karena pemerintah adalah salah 
satu alat Tuhan untuk menyatakan 
kebaikan-Nya,” kata Ayah.



dan rendahkanlah dirimu seorang 

kepada yang lain di dalam takut 

akan Kristus.

Efesus 5:21

Senin, 12 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk tetap rendah 

hati di hadapan-Mu, agar aku menjadi 
saksi-Mu bagi setiap orang. Amin.

Adik-adik, tahukah peribahasa 
“seperti ilmu padi, kian berisi kian 
merunduk”? Ya, peribahasa itu artinya 
semakin tinggi ilmu seseorang, haruslah 
semakin rendah hatinya. Kalau Adik-adik 
perhatikan tanaman padi, bila sudah 
mulai menguning, buluh-buluh padinya 
akan semakin merunduk dan terjuntai ke 
arah bawah. Berbeda dengan jenis 
tanaman lain, yang apabila siap dipanen 
akan lebih mekar dan berkembang.

Nah Adik-adik, seseorang yang 
memiliki kepandaian atau talenta 
tertentu yang melebihi teman-temannya, 
janganlah dia menjadi sombong dan 
merasa paling pandai dibanding teman-
temannya, sehingga membuat resah 
teman-teman. Ingatlah, semua 
kelebihan, kepandaian ataupun talenta 
itu berasal dari Tuhan. Tuhan mau kita 
mempergunakan kelebihan yang kita miliki 
itu untuk menjadi berkat bagi setiap 
orang.

Tuhan Yesus telah menebus kita 
supaya kita diselamatkan. Tuhan Yesus 
memberikan talenta dan berkat kepada 
kita, supaya kita mencerminkan kasih 
Tuhan kepada orang lain. Jadi sebagai 
anak Tuhan, kita harus rendah hati di 
dalam takut akan Tuhan Yesus Kristus 
ya. 



LakukanLakukanLakukan
BagianmuBagianmuBagianmu
LakukanLakukanLakukan

BagianmuBagianmuBagianmu
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam 

segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi 
meeka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang 

terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Roma 8:28

Selasa, 13 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mengerjakan tugasku 

dengan bertanggung jawab. Aku percaya Engkau 
memberkatiku. Amin.

“Yah, Nia ada tugas online membuat 
video. Nia kurang bisa mengedit video,” 
kata Nia. “Iya nanti Ayah bantu, tapi 
tetap Nia yang mengerjakannya ya, 
Ayah akan bantu sebisa Ayah,” kata 
Ayah.

“Tapi Yah, bisa gak kalau Ayah aja 
yang mengerjakan? Kalau Nia yang 
mengerjakan dan hasilnya kurang bagus 
gimana? Teman-teman Nia banyak yang 
tugas onlinenya dikerjakan oleh orang 
tua mereka. Mereka sama sekali tidak 
mengerjakan apa-apa, semua sudah 
beres dikerjakan oleh orang tua mereka, 
dan hasilnya bagus banget. Nia juga ingin 
dapat hasil yang bagus Yah,” kata Nia.

“Nia, dengarkan Ayah. Tugas 
sekolah itu adalah tanggung jawab Nia 
untuk mengerjakan. Ayah dan Ibu pasti 
akan membantu Nia, tapi bukan berarti 
tugas itu beralih jadi tanggung jawab 
Ayah untuk mengerjakan semuanya. 
Kalau Nia sudah berusaha untuk 
mengerjakan dengan maksimal, maka Nia 
harus bangga dengan apapun hasil yang 
didapat. Meskipun hasilnya belum 
sempurna tapi ini adalah proses belajar. 
Semakin banyak berlatih pasti akan 
semakin baik,” jelas Ayah.

“Nia ngerti Yah, Nia bersyukur 
punya Ayah dan Ibu yang selalu 
memberikan nasihat yang berguna buat 
masa depan Nia,” sahut Nia. “Iya sayang, 
Tuhan Yesus mau kita melakukan bagian 
kita masing-masing dengan baik. Hasilnya 
mungkin tidak sempurna tapi sudah pasti 
akan baik pada waktunya,” kata Ayah.



Rabu, 14 Oktober 2020

Utamakan Utamakan Utamakan 
TuhanTuhanTuhan

Utamakan Utamakan Utamakan 

Daniel adalah seorang yang takut 
akan Allah. Daniel taat kepada setiap 
perintah yang Tuhan tetapkan. Daniel 
tidak takut dan tidak kuatir tentang 
apapun yang mungkin akan bisa 
menimpanya karena ketaatannya 
kepada Tuhan.

Saat pemerintahan Raja Darius, 
Daniel menjadi kesayangan Raja 
sehingga membuat banyak orang iri 
kepadanya. Orang-orang yang iri ini lalu 
merancangkan suatu rencana jahat 
untuk menjebak Daniel. Karena Daniel 
adalah orang yang baik, mereka tidak 
mendapati kesalahan apapun sehingga 
mereka menjadikan kebiasaan doa 
Daniel sebagai alat untuk 
menjatuhkannya.

Saat Daniel tahu bahwa kebiasaan 
doanya akan menjadikan dirinya 
terancam, Daniel tetap taat melakukan 
doanya kepada Tuhan. Daniel tetap 
berdoa seperti yang biasa ia lakukan 
meskipun ia tahu orang-orang yang iri 
kepadanya sudah bersiap untuk 
melaporkannya kepada raja dan 
risikonya adalah masuk ke dalam gua 
singa. Namun Tuhan Yesus 
menyelamatkan Daniel.

Adik-adik, contohlah teladan sikap 
Daniel yang selalu mengutamakan Tuhan 
dalam setiap langkah hidupnya. Biarlah 
melalui hidup Adik-adik, nama Tuhan 
dipermuliakan.

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidup mengasihi-Mu 

dengan selalu mengutamakan Engkau di 
hidupku. Amin.

Demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu 
telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam 

kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang 
terbuka ke arah Yerusalem; tiga kali sehari ia 

berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti 
yang biasa dilakukannya.

Daniel 6:11

TuhanTuhanTuhan



Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis 
dalam hati kami dan yang dikenal dan yang 

dapat dibaca oleh semua orang.
2 Korintus 3: 2

Kamis, 15 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi saksi-

Mu supaya orang lain melihat diri-Mu di 
dalam hidupku. Amin.

Adik-adik kalau pergi ke mall, pasti 

pernah lihat patung yang menyerupai 

manusia yang dipajang di dalam toko 

'kan? Patung itu biasanya mengenakan 

pakaian yang dijual oleh toko itu. Patung 

itu disebut manekin.

Penjual memakaikan pakaian yang 

akan dijual pada manekin dengan tujuan 

agar orang-orang yang melihatnya 

tertarik. Orang-orang dapat melihat 

dan membayangkan indahnya pakaian itu 

jika nanti dipakai olehnya. Kalau pakaian 

itu hanya disimpan di dalam rak, akan 

sulit orang-orang mengetahui kalau 

pakaian itu indah. Jadi pakaian itu harus 

diperlihatkan dengan cara dipakaikan 

kepada manekin.

Tuhan Yesus mau kita pun menjadi 

manekin, dengan kata lain Tuhan mau 

kita menjadi modelnya Tuhan. Kalau 

patung manekin memperlihatkan 

pakaian untuk menarik orang agar 

membeli, yang kita perlihatkan agar 

orang-orang tertarik datang 

kepada Tuhan Yesus adalah melalui 

hidup, sifat, perkataan, dan tingkah 

laku kita. Saat apa yang kita 

lakukan setiap hari baik, orang yang 

melihat kita akan mengetahui kalau 

Tuhan Yesus yang kita sembah 

adalah Tuhan yang benar dan kita 

menjadi saksi Kristus melalui hidup 

kita.



Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi 
manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang 

melihat aku mengolok-olok aku, mereka 
mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya:

Mazmur 22:7-8

Jumat, 16 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau mati di 

atas kayu salib supaya aku, anak-Mu, bisa 
hidup bebas dari semua kutuk dan dosa. 

Jadikan aku saksi-Mu, Tuhan. Amin.

Adik-adik, kalau kita baca Alkitab, 
banyak sekali peristiwa yang 
menggunakan kain kirmizi ya. Contohnya 
dalam pembuatan Kemah Suci, Tuhan 
meminta Musa menggunakan kain kirmizi. 
Lalu saat seorang perempuan Yerikho 
menolong orang Israel, ia harus 
mengikatkan tali dari benang kirmizi pada 
jendela rumahnya supaya ia 
diselamatkan. Coba Adik-adik cari di 
Alkitab, peristiwa apa lagi yang 
menggunakan kain kirmizi?

Kirmizi adalah warna merah yang 
dihasilkan oleh seekor ulat bernama 
yang biasa disebut ulat Tola'ath atau 
scarlet worm. Saat ulat Tola'ath betina 
hendak bertelur, ia akan menancapkan 
dirinya pada ranting pohon sampai tidak 
bisa lepas lagi dan melindungi telurnya di 
bawah tubuhnya sampai menetas 
menjadi larva. Induk ulat Tola'ath lalu 
akan mati dan mengeluarkan cairan 
merah seperti darah yang meninggalkan 
noda di batang pohon itu.

Adik-adik, ulat Tola'ath ini adalah 
lambang dari Tuhan Yesus yang dipaku di 
atas kayu salib. Tuhan Yesus mati sampai 
mengeluarkan darah seperti kirmizi 
supaya kita, anak-anak-Nya bisa hidup 
dan bebas dari dosa. Pengorbanan 
Tuhan Yesus sangat besar ya, Dia 
sangat mengasihi kita. Jadi Adik-adik 
jangan menyia-nyiakan hidup yang 
sudah Tuhan Yesus berikan. Kita harus 
menceritakan Injil Kristus, agar semua 
orang percaya dan menerima kasih 
Tuhan Yesus. 

TOLA'ATHTOLA'ATH



Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah 

dan waspadalah terhadap segala ketamakan, 

sebab walaupun seorang berlimpah-limpah 

hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari pada 

kekayaannya itu."

Lukas 12:15

Sabtu, 17 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau selalu bersyukur 

kepada-Mu. Jadikan aku orang yang rendah 
hati dan tidak tamak. Amin.

Ada seorang Raja yang ingin 
membangun istana dengan sempurna, 
dengan segala kenyamanan. Dia 
berusaha agar istananya dikagumi oleh 
rakyatnya dan juga oleh negara-negara 
tetangganya.

Keesokan harinya, Raja 
merancang desain yang sempurna untuk 
istananya. Setelah menyelesaikannya, 
dia menyerahkannya kepada para 
tukang yang ahli. Dalam waktu sekitar 
sebulan, istana impian Raja telah siap. 
Raja mengundang bangsawan 
kerajaannya serta negara tetangga, 
untuk memamerkan istananya.

"Luar biasa! Sungguh, ini adalah 
istana yang sempurna," serempak para 
tamu berdecak kagum. Namun, ada 
seorang pemuda bijak yang berdiri di 
sudut terdiam. Raja menghampiri 
pemuda itu dan berkata, “Mengapa 
kamu diam? Bukankah istanaku 
sempurna?" Pemuda itu menjawab 
dengan suara tenang, “Baginda Raja! 
Istana Anda kuat dan indah tetapi tidak 
sempurna, karena orang yang tinggal di 
dalamnya adalah manusia  yang tidak 
sempurna. Itulah mengapa saya diam. 
Manusia dilahirkan dengan tangan 
kosong dan begitu pula dia mati." Raja 
berterima kasih kepada pemuda itu atas 
kata-katanya yang bijak.

Adik-adik, tidak ada yang 
sempurna di dunia ini kecuali Tuhan 
Yesus. Jangan jadi orang yang tamak 
karena hidup kita tidak bergantung 
kepada harta.



Tuhan



Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang 
dari anak-anak kecil ini, karena Aku berkata 

kepadamu: Ada malaikat mereka di sorga yang 
memandang wajah Bapa-ku yang di sorga

Matius 18:10

Senin, 19 Oktober 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, aku mau dipakai oleh 

Engkau untuk menjadi saksi-Mu. Amin.

katak kecilkatak kecil

Donny memperlihatkan buku cerita 
Katak Kecil kepada ibunya. “Bu, aku 
harus membuat intisari dari cerita Katak 
Kecil ini, tapi aku bingung” kata Donny.

“Coba ceritakan apa isi buku itu?” 
tanya Ibu. “Buku ini menceritakan 
perjalanan seekor katak kecil yang baru 
saja keluar dari air. Dia mendapatkan 
banyak sekali teman-teman baru di 
daratan. Pertama katak itu bertemu 
dengan seekor kelinci, lalu seekor kadal, 
seekor tupai, dan seekor tikus kecil. 
Saat bertemu dengan kelinci, kadal, dan 
tupai, katak kecil itu diejek sehingga dia 
sangat sedih dan pergi menjauh dari 
mereka. Namun saat bertemu dengan 
tikus kecil, dia berhasil menolong tikus itu 
saat akan dimangsa oleh seekor kucing,” 
cerita Donny.

“Jadi, apa pesan yang kamu 
dapatkan?” tanya Ibu. “Hmmm... jangan 
memandang seseorang itu rendah hanya 
karena dia kecil?” kata Donny ragu. 
“Betul. Cerita itu mengajarkan kita 
agar tidak merendahkan orang lain. 
Bahkan meskipun kamu masih kecil, 
Tuhan tidak pernah merendahkanmu. 
Tuhan Yesus mau pakai seorang anak 
kecil untuk menjadi saksi-Nya,” jelas 
Ibu.



Selasa, 20 Oktober 2020

Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-
jemu berbuat apa yang baik.

2 Tesalonika 3:13

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi alat-Mu untuk 

mengasihi banyak orang. Amin

Ada ranting berduri di tengah jalan 
sebuah taman kota. Ranting itu bisa 
melukai siapa saja yang melewati jalan 
itu. Seorang pemuda melewati jalan itu. 
Dia berjalan sedikit memutar, untuk 
menghindari ranting tersebut. Lalu 
datang pula seorang ibu yang sedang 
menuntun anaknya melewati jalan itu. 
Ibu tersebut lalu menggendong anaknya 
dan berjalan sedikit memutar untuk 
menghindari ranting berduri itu. 
Beberapa saat kemudian datang pula 
seorang bapak yang melewati jalan itu. 
Bapak itu berjalan terus sambil 
melompati ranting tersebut agar durinya 
tidak mengenai kakinya. 

Ranting berduri masih tetap ada di 
tengah jalan taman kota dan tidak ada 
yang mau membuang atau 
menyingkirkannya agar tidak melukai 
orang yang melewati jalan itu. Sampai 
kemudian datanglah seorang anak kecil 
yang melewati jalan itu. Ia mengambil 
sapu tangannya dan memindahkan 
ranting berduri itu jauh dari jalan.

“Ranting ini, bisa melukai kaki 
seseorang, aku harus menyingkirkannya 
dari jalan ini, agar orang yang sedang 
berjalan tidak terganggu dan terlukai 
oleh ranting ini,” pikir anak ini.

 Nah Adik-adik, sebagai anak 
Tuhan kita harus mempunyai karakter 
yang baik, seperti Tuhan Yesus. 
Berbuat baiklah selalu dan jangan 
mengharapkan imbalan apapun. Ingatlah 
ketika kita menabur kebaikan, kita pun 
akan menuai kebaikan pula.









Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia 
ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan 

budimu, sehingga kamu dapat membedakan 
manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang 

berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Roma 12:2

Sabtu, 24 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau berubah lebih baik dari 

hari ke hari. Aku mau rajin membaca dan 
merenungkan firman-Mu. Amin.

Zaman dulu, saat belum ditemukan 
sandal, seorang raja memutuskan untuk 
mengunjungi rakyatnya.  Setelah 
beberapa minggu melakukan perjalanan, 
raja kembali ke istana. Dia cukup senang 
karena menyaksikan rakyatnya 
sejahtera. Namun, dia mengeluhkan 
karena mengalami rasa sakit di kakinya. 
Dia mengeluh kepada para menterinya 
bahwa jalan-jalan tidak nyaman dan 
berbatu. Dia berkata bahwa dia sangat 
khawatir dengan rakyatnya yang harus 
berjalan di sepanjang jalan itu karena 
akan menyakitkan bagi mereka juga!

Mempertimbangkan semua ini, dia 
memerintahkan para pelayannya untuk 
menutupi jalan-jalan di seluruh negeri 
dengan kulit agar orang-orang di 
kerajaannya bisa berjalan dengan 
nyaman. Para menteri raja tercengang 
mendengar perintahnya karena itu 
berarti ribuan sapi harus disembelih 
untuk mendapatkan kulit yang cukup. 

Akhirnya, seorang menteri 
mendatangi raja dan berkata, 
"Daripada menutupi jalan dengan kulit, 
mengapa raja tidak hanya memotong 
kulit dengan ukuran kaki saja?" Raja 
memuji ide itu. Akhirnya dia dan 
rakyatnya memakai sepatu.

Adik-adik, yuk kita mengubah diri 
sendiri dulu, maka dunia akan berubah 
menjadi lebih baik. Rajinlah membaca 
Alkitab dan berdoa supaya Tuhan Yesus 
memberi hikmat.

Ubah Diri 
Sendiri

Ubah Diri 
Sendiri



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

segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.

Matius 22:37-38

Minggu, 25 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mengasihi-Mu lebih dari 
apapun. Ajar aku untuk tidak memberhalakan 

apapun. Amin.

Tiang Tiang 
GaramGaram

Adik-adik masih ingat cerita 
tentang istri Lot yang berubah jadi tiang 
garam? Di Kitab Kejadian 19: 1-29 
diceritakan Tuhan menghukum kota 
Sodom dan Gomora tempat Lot tinggal 
bersama keluarganya karena penduduk 
kota itu hidup dalam dosa. Tapi Tuhan 
mendengar permintaan Abraham untuk 
menyelamatkan Lot. Maka Tuhan 
mengutus 2 orang untuk membawa Lot 
dan keluarganya keluar dari kota itu. 
Mereka harus berlari ke pegunungan 
dengan tidak berhenti dan tanpa 
menoleh ke belakang. Tapi istri Lot 
menoleh ke belakang dan akhirnya 
menjadi tiang garam.

 Kadang tanpa sadar kita berlaku 
seperti istri Lot yang mencintai harta, 
barang, dan hobi kita melebihi cinta 
kepada Tuhan. Kita lebih memilih untuk 
melakukan hal yang lain daripada duduk 
diam di kaki Tuhan. Misalnya, kalau hari 
Minggu, Adik-adik mau memilih ikut 
ibadah Sekolah Minggu online atau 
memilih main game di handphone? Saat 
masih ngantuk dan harus bangun pagi 
untuk berdoa, apa yang Adik-adik 
lakukan? Tetap rebahan di kasur atau 
Adik-adik mau taat untuk bangun dan 
berdoa?

Yuk Adik-adik belajar untuk tidak 
menjadikan apapun menjadi berhala 
dalam hidupmu. Utamakan Tuhan Yesus, 
karena Tuhan Yesus sudah mengasihi 
kita terlebih dulu.



Senin, 26 Oktober 2020

Maaf Ya...Maaf Ya...
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang 

terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan 
saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam 

Kristus telah mengampuni kamu.
Efesus 4:32

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku menjadi anak yang 
rendah hati dan berani minta maaf saat 

salah. Amin.

 “Astro, ayo minta maaf ke Kakak. 
Tadi Ibu lihat Astro mukul Kakak,” kata 
Ibu.  “Gak mau!” teriak Astro. Ibu lalu 
mendekati Astro dan memeluknya.

“Astro, tadi Astro melakukan hal 
yang tidak baik dan untuk itu Astro 
harus minta maaf. Ingat 'kan kisah 
tentang Tuhan Yesus yang Ibu 
ceritakan? Tuhan Yesus difitnah dan 
disiksa tapi Dia tetap mengampuni 
orang-orang yang sudah menyakiti-
Nya, padahal Tuhan Yesus tidak 
melakukan kesalahan apapun,” jelas Ibu.

“Tapi 'kan Astro juga gak sengaja 
pukul Kakak, Bu,” kata Astro. “Sengaja 
atau tidak, memukul itu perbuatan yang 
tidak baik. Astro harus minta maaf dan 
Kakak harus memaafkan ya. Ibu mau 
kalian hidup rukun, boleh bercanda tapi 
tidak boleh saling menyakiti,” jelas Ibu. 
“Iya Bu,” sahut Astro.

“Kak, Astro minta maaf ya,” kata 
Astro. “Iya Astro. Kakak sudah 
memaafkanmu,” kata Kakak.

Adik-adik, yuk kita selalu belajar 
untuk saling memaafkan supaya hati kita 
dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. 
Belajar dari Tuhan Yesus yang rendah 
hati.



Selasa, 27 Oktober 2020

Ulangan Ulangan 
OnlineOnline

Ketulusan dan kejujuran kiranya 
mengawal aku, sebab aku menanti-

nantikan Engkau.
Mazmur 25:21

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menjadi 
anak yang jujur, meskipun tidak ada 

orang yang melihat, tapi aku mau 
menyenangkan hati-Mu. Amin.

“Eh, Doni berapa nilai ulangan online 
matematikamu?” tanya Kevin. “Nilaiku 
85, kalau kamu dapat nilai berapa, 
Vin?” tanya Doni. “Aku dapat 100 dong, 
mumpung ulangan di rumah jadi aku gak 
perlu belajar dan bisa nyontek buku,” 
jawab Kevin. 

“Wah, gak boleh seperti itu dong 
Vin, itu namanya gak jujur,” kata Doni. 
“Iya, tapi 'kan Ibu Guru gak tahu kalau 
aku nyontek karena 'kan memang 
ngerjain ulangannya online dari rumah. 
Teman-teman yang lain mungkin ada 
yang seperti itu juga, memangnya kamu 
gak nyontek ya Don?” tanya Kevin.

“Vin, kalau mau nyontek sebetulnya 
aku juga bisa dapat nilai 100, tapi aku 
ingat ibuku selalu mengingatkan aku 
untuk hidup jujur. Meskipun gak dapat 
nilai 100, tapi itu hasil kemampuanku 
sendiri, bukan karena menyontek. Di 
Sekolah Minggu juga 'kan kita diajarkan 
untuk jadi anak Tuhan yang bisa jadi 
teladan buat teman-teman. Jadi kita 
harus melakukan hal yang sesuai sama 
firman Tuhan,” kata Doni.

“Hmmm... iya, aku menyesal sudah 
menyontek di ulangan kemarin. Lain kali 
aku juga mau belajar jujur, meskipun 
ulangan melalui online di rumah dan Ibu 
Guru tidak melihat kecuranganku tapi 
Tuhan tahu apa yang aku lakukan,” kata 
Kevin. “Nah itu baru keren Vin. Kita 
belajar bareng yuk supaya ulangan 
berikutnya  dapat nilai yang lebih baik,” 
kata Doni.



Rabu, 28 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, berilah aku hikmat supaya aku bertindak 

sesuai dengan kehendak  -Mu dan ajar aku supaya 
aku tulus seperti Engkau mengasihiku. Amin.

"Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke 
tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah 

kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti 
merpati.

Matius 10:16

Seekor induk angsa dan anak-
anaknya sedang menuju danau. Tiba-tiba, 
induk angsa melihat rubah dari kejauhan. 
Dia berteriak, "Anak-anak, cepatlah ke 
danau. Ada rubah!" Anak-anak angsa itu 
bergegas menuju danau. Induk angsa 
mulai berjalan mondar-mandir menyeret 
salah satu sayap di tanah.

Ketika rubah melihatnya, dia 
berkata, "Sepertinya induk angsa terluka 
dan tidak bisa terbang! Aku bisa dengan 
mudah menangkap dan memakannya!" 
Rubah berlari ke arah induk angsa. Induk 
angsa berlari, membawa rubah menjauh 
dari danau. Rubah mengikutinya. 
Sekarang rubah tidak akan bisa 
menangkap anak-anak angsa.

Induk angsa memandang ke arah 
anak-anaknya yang telah mencapai 
danau. Dia merasa lega, jadi dia berhenti 
dan menarik napas dalam-dalam. Rubah 
mengira bahwa dia lelah, tapi induk angsa 
dengan cepat melebarkan sayapnya dan 
terbang. Dia mendarat di tengah danau 
dan anak-anaknya berenang ke arahnya. 
Rubah menatap tak percaya pada induk 
angsa dan anak-anaknya. Induk angsa 
telah menipunya dengan cerdik. Sekarang 
dia tidak bisa menjangkau mereka karena 
mereka berada di tengah danau.

Adik-adik, hidup ini harus cerdik 
tetapi sebagai anak Tuhan kalian harus 
tetap tulus. Mintalah hikmat kepada Tuhan 
Yesus dan hati yang mengasihi seperti 
Tuhan Yesus mengasihi kita dengan tulus.



Kamis, 29 Oktober 2020

Karena masa depan sungguh ada, dan 
harapanmu tidak akan hilang.

Amsal 23:18

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau tetap berharap kepada-
Mu, dengan rajin belajar, membaca Alkitab, dan 

berdoa. Amin.

Angel anak yang rajin dan senang 
membaca Alkitab. Angel tinggal di desa. 
Perjalanan jauh ke sekolah membuatnya 
lelah dan ia sering terlambat. Angel 
harus berjalan kaki 4 Km setiap hari. 
Angel tidak pernah mengeluh, bahkan ia 
percaya Tuhan Yesus akan menolongnya.

Suatu hari, Ayah membawa sebuah 
sepeda. Angel senang sekali. Ayah 
berkata, "Ayah akan mengajarimu 
bersepeda." Angel tersenyum. Ayah 
berkata, "Dengan sepeda ini, Ayah 
berharap kamu tidak terlambat lagi dan 
hati-hati mengendarainya, ya.”

“Ya, Ayah,” jawab Angel semangat. 
Angel belajar bersepeda tiap hari. 
Sekarang Angel bisa lebih cepat ke 
sekolah. Angel memimpikan masa depan. 
Dia melihat dirinya mengendarai sepeda 
baru di sepanjang jalan panjang yang 
mulus menuju sekolah dan perguruan 
tinggi.

Adik-adik, ayo semangat ya seperti 
Angel. Anak yang rajin pasti diberkati 
Tuhan Yesus. Jangan putus asa. 
Tetaplah berharap kepada Tuhan Yesus 
dengan membaca Alkitab dan berdoa.



dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di 
antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu; 

sama seperti Anak Manusia datang bukan 
untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan 

untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan 
bagi banyak orang.”
Matius 20:27-28

Jumat, 30 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidup untuk melayani dan 
mengasihi sama seperti Engkau sudah melayani 
dan mengasihiku sampai mengorbankan nyawa-

Mu. Amin.

Suatu hari, Tuhan Yesus sedang 
berkumpul dengan murid-murid-Nya. 
Lalu datanglah ibu dari Yohanes dan 
Yakobus. Mereka bertiga sujud di 
hadapan Tuhan Yesus dan memohon 
supaya Tuhan Yesus memberikan 
kedudukan di sebelah kanan dan kiri-Nya 
di Kerajaan Allah.

“Kamu tidak tahu apa yang kamu 
minta. Dapatkah kamu meminum cawan 
yang harus kuminum?” tanya Tuhan 
Yesus. “Dapat,” jawab Yohanes dan 
Yakobus. “Memang kamu akan 
meminumnya, tapi hal duduk di sebelah 
kanan dan kiriku, aku tidak berhak 
memberikannya. Itu akan diberikan 
untuk orang-orang yang sudah 
ditentukan Bapa,” jawab Tuhan Yesus.

Mendengar hal itu murid-murid 
yang lain menjadi marah kepada Yakobus 
dan Yohanes. Tapi Tuhan Yesus berkata, 
“Kalau kamu ingin menjadi yang 
terbesar, jadilah pelayan. Kalau kamu 
ingin menjadi orang yang dihormati, 
jadilah hamba. Sama seperti Anak 
Manusia datang bukan untuk dilayani tapi 
melayani dan memberikan nyawa-Nya 
untuk menebus semua orang. Jangan 
seperti dunia yang memerintah dengan 
kekerasan.”

Adik-adik, kita harus seperti Tuhan 
Yesus yang mau melayani orang lain, 
bukan hanya mementingkan kepentingan 
diri sendiri. Kita harus mengasihi orang 
lain dan tidak menuntut orang lain untuk 
membesar-besarkan kita.

Jadi Jadi 
yang 

TerbesarTerbesar



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

kepentingan orang lain juga.
Filipi 2:4

Sabtu, 31 Oktober 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku menjadi anak yang 

sopan dan tidak egois. Aku mau peduli dengan 
orang-orang di sekitarku dan mementingkan 

kepentingan mereka. Amin.

Desi kesal melihat tingkah 
kakaknya, Reni. Reni yang baru pulang 
sekolah, langsung duduk dan makan 
sendiri tanpa menawarkan kepada orang 
lain. “Desi, ambilkan piring dong. Ambil 
remot AC juga,” ujar Reni. “Desi, nih 
makan sisanya, Kakak sudah tidak mau,” 
begitu tingkah Reni yang membuat Desi 
sebal.

“Ih, dasar ratu. Maunya dilayani 
terus. Memang aku ini pembantu kamu?” 
ujar Desi yang tak bisa menahan diri 
lagi. Ibu yang melihat tingkah anak-
anaknya lalu mendatangi mereka.

“Reni, kok tingkah kamu begitu sih? 
Seharusnya pulang ke rumah kamu sapa 
dulu orang tua dan adikmu. Kalau kamu 
makan, tawari orang lain, bukan 
memberikan makanan sisa kamu. Itu 
tidak sopan! Ibu juga mendengar kamu 
hanya menyuruh-nyuruh adikmu saja. 
Kamu tidak boleh egois,” tegur Ibu.

“Reni ‘kan hanya minta tolong,” 
tukas Reni. “Kalau minta tolong, 
harusnya kamu bilang tolong, bukan 
menyuruh ambilkan ini itu,” tegur Ibu.

“Iya Bu. Desi, Kakak minta maaf 
ya. Kakak terlalu egois dan tidak sopan. 
Kakak tidak akan mengulangi ini lagi. 
Terima kasih Desi sudah sabar,” kata 
Reni.
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