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AGENDA

TEMA NOVEMBER 2020
Pujian & Penyembahan

01 Nov - Menyembah Kepada Tuhan dalam Roh dan Kebenaran (Yoh. 4:21-
24, Maz 96:9, Wah. 4:10).

08 Nov - Rahasia Kemenangan Daud (1 Sam. 17:40-47, 1 Taw. 16:1-6, Maz. 
119:164).

15 Nov - Memuji Tuhan Senantiasa (Maz. 103:1-5, Maz. 117).

22 Nov - Ada Kuasa dalam Pujian Penyembahan (Maz. 46, 2 Raja-raja 18).

29 Nov - Aman Dalam Perlindungan Allah (Maz. 27:1-6, Maz.91).
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Wakil Gembala SidangWakil Gembala SidangWakil Gembala Sidang

Salah satu topik firman Tuhan yang paling indah untuk dibahas adalah pujian dan 
penyembahan.

Karena untuk itulah kita diciptakan. Alam semesta dan ciptaan-Nya yang lain bisa 
menceritakan kemuliaan-Nya, tetapi tidak ada yang lebih menyenangkan hati-Nya dari 
pujian umat kepunyaan-Nya

Di tengah pujian dan penyembahan, Dia akan menyatakan kuasa, kasih dan kemuliaan-
Nya. Pujian dan penyembahan yang sejati bukanlah sekedar kegiatan fisik atau untaian kata-
kata saja tetapi berasal dari roh dan di dalam kebenaran (Yohanes 4:21-24), di minggu 
pertama hal ini akan dibahas. Pujian yang sejati muncul dari hati yang haus akan Tuhan, hati 
yang rindu untuk  bersekutu dengan Bapa seperti Daud, pada minggu ke-2 kita akan belajar 
dari pribadi yang luar biasa ini (1 Tawarikh 16:1-6). Daud adalah pencinta Tuhan yang sejati, 
itulah sebabnya Tuhan menjadikan dia pahlawan yang hebat. Sebelum menjadi pahlawan 
kita harus belajar menjadi penyembah Dia. Penyembahan menjadi gaya hidup kita, di 
minggu ke-3 akan dikupas tuntas (Maz. 103 :1-5). Bahkan pujian dan penyembahan yang 
paling berkuasa adalah ketika dilakukan dalam masa sulit, tekanan dan  dalam kesedihan. 
Bila kita melakukannya, kita bukan saja mendapatkan kekuatan tetapi juga kemenangan saat 
kita memuji Dia, pada minggu ke-4 kita akan membahas hal itu.

 Di minggu ke-5 kita belajar bahwa ada perlindungan yang sempurna bagi orang-orang 
yang diam di dalam hadirat Tuhan, Mazmur 91:14 menyatakannya dengan tegas, dikatakan 
hatinya melekat kepada-Ku maka Aku akan meluputkannya.

Di masa sulit, di masa kesesakan pun mereka tetap menikmati pemeliharaan-Nya yang 
sempurna. Praktekkanlah semua yang diajarkan mengenai pujian dan penyembahan ini, 
hidup kita pasti akan sangat luar biasa di bulan  mendatang, percayalah.
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tetap setia  memuji dan 
menyembah Tuhan.

1.Pujian
A . D e f i n i s i  P u j i a n
Pujian adalah ekspresi 
berupa ungkapan hati yang 
ditujukan kepada Allah, 
sebagai tanggapan atas 
perbuatan-Nya dan juga 
atas pribadi-Nya. Sebagai 
contoh, pada saat bangsa 
Israel keluar dari tanah 
Mesir dan diselamatkan 
oleh Allah dari pengejaran 
bangsa Mesir, pada saat 
itulah pujian dinaikkan 
kepada A l lah  sebaga i 
ungkapan hati mereka yang 
penuh sukacita atas apa 
yang telah Allah lakukan 
kepada mereka (Kel. 14-15).

D i s a a t  k a m u 
m e nye m b a h  d a n  t a k 
merasakan apapun sambil 
berkata, aku tak mendapat 
a p a - a p a  d a l a m 
penyembahan ini” kamu 
menyembah untuk alasan 
yang salah, menyembah itu 
untuk Tuhan bukan untuk 
dirimu “ Rick Warren

Sekarang kita sedang 
melewati musim yang baru, 
musim yang belum pernah 
ada sebelumnya yai tu 
musim dimana pademi 
Covid 19 di sekitar kita dan 
e n t a h  s a m p a i  k a p a n 
kehidupan kebiasaan baru 
ini berjalan. Jelas ada 
maksud dan tujuan Tuhan 
untuk setiap anak Tuhan, 
supaya dalam musim ini kita 

Pujian tumbuh dari rasa 
syukur kepada Allah, yaitu 
k e t i k a  A l l a h  t u r u t 
mengambil bagian dalam 
problema kehidupan, maka 
pada saat itulah rasa syukur 
dan terima kasih tercipta 
melalui pujian. Rasa syukur 
i t u l a h  y a n g  m e n j a d i 
penggerak untuk memuji 
Allah. Pujian melibatkan 
pikiran yang tertuju kepada 
Allah yang diwujudkan 
melalui tindakan memuji 
Allah.

Pujian kepada Allah 
lahir dari keputusan untuk 
bersedia memuji, yang 
b e ra r t i  t e r l e p a s  d a r i 
keadaan atau perasaan baik 
atau buruk, karena pada 
dasarnya pujian didasarkan 
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t e r l epa s  d a r i  apa kah 
manusia memuji Dia atau 
tidak.

2.Penyembahan
B.Definisi Penyembahan

Penyembahan adalah 
sebuah pertemuan antara 
Tuhan dengan umat-Nya. 
Dalam Roma 12:1 “Karena 
itu, saudara-saudara, demi 
k e m u r a h a n  A l l a h  a k u 
menasihatkan kamu, supaya 
kamu mempersembahkan 
t u b u h m u  s e b a g a i 
persembahan yang hidup, 
y a n g  ku d u s  d a n  ya n g 
berkenan kepada Allah: itu 
adalah ibadahmu yang sejati”. 
Kata persembahan pertama 
kali muncul di PL, Ketika 
Abraham ditantang untuk 
mempersembahkan Ishak 
(anak yang tunggal) inilah 
yang dimaksud sepenuh 
h a t i .  A b r a h a m 
menempatkan segalanya ke 
dalam tangan Tuhan. Itulah 
p e nye m b a h a n  s e j a t i . 
Apakah dalam kehidupan 
kita masih ada yang kita 
simpan? Ada ilah lain? 
Sama dengan hidup kita, 
Tuhan mau kita mengasihi 
Tuhan dan sesama dengan 
segenap hati adalah jauh 
lebih utama dari semua 
korban bakaran dan korban 
sembelihan (Markus 12:28-
33). 

Penyembahan adalah 
sebuah ketaatan seumur 

ata s  kebesaran  A l lah . 
Artinya respons yang terjadi 
atas perbuatan Allah yang 
menunjukkan kebesaran 
Allah, sehingga manusia 
m e m u j i  A l l a h  a t a s 
k e b e s a r a n  d a l a m 
p e r b u a t a n - N y a  a t a s 
kehidupan manusia. Pujian 
member ikan  kekuatan 
untuk meraih kemenangan 
atas masalah, tekanan 
dalam kehidupan manusia. 
Pujian merupakan senjata 
yang Allah letakkan dalam 
diri setiap orang percaya 
sejak mulai ada dalam 
dunia (Mat. 21:16) untuk 
m e n g a l a h k a n  k u a s a 
kegelapan.

Pu j i an  me rupakan 
e k s p r e s i  i m a n  y a n g 
menunjukkan kepercayaan 
manusia kepada-Nya atas 
kuasa-Nya yang bekerja 
dalam dir i  t iap orang 
percaya. Ekspresi iman yang 
pe rc aya  bahwa  A l l a h 
mengasihi semua orang 
khususnya yang percaya 
kepada-Nya. Sehingga 
Allah melimpahkan berkat 
s e r ta  muk j i za t  da l am 
kehidupan orang percaya.
Pujian diberikan kepada 
Allah karena memang Allah 
layak dipuji (Mzm. 135). 
Puj ian yang dinaikkan 
k e p a d a  A l l a h  t i d a k 
mempengaruhi eksistensi 
Allah sebagai Allah, sebab 
Ia  tetap ada lah A l lah 

hidup kita, Jangan seperti 
Saul yang tidak taat sampai 
ditegur Nabi Samuel, 1 Sam 
15:22 (…sesungguhnya 
mendengarkan lebih baik 
d a r i  p a d a  k o r b a n 
sembelihan..).  Membayar 
harga lebih mahal tidak bisa 
menebus ketidaktaatan. 
Pengorbanan tidak dapat 
menggantikan ketaatan, 
tetapi penyembahan yang 
s e p e n u h  h a t i  d a l a m 
ketaatan pasti mengandung 
pengorbanan.

Penyembahan adalah 
pertemuan dengan Tuhan 
sendiri, bukan tentang 
gedung, jam tertentu, lagu 
tertentu, tata cara, protokol. 
Musa lebih menghargai 
hubungan dengan Tuhan, 
d a l a m  Ke l  3 3 : 1 3  ( … 
be r i tahukan lah  j a l an -
j a l a n M u  k e p a d a k u , 
sehingga aku mengenal 
Engkau, supaya aku tetap 
mendapat kasih karunia 
dihadapan-Mu…) biarkan 
semakin dalam mengenal 
Engkau, tidak hanya tertarik 
kepada tuntunan berkat, 
Musa ingin membangun  
hubungan seumur hidup 
dengan Tuhan. 

Dalam Yoh 4:24 “Allah 
itu Roh dan barangsiapa 
menyembah D ia ,  harus 
menyembah di dalam roh dan 
kebenaran”. Roh  itu bukan 
sesuatu yang kelihatan 
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secara kasat mata tapi 
d a m p a k nya  b i s a  k i t a 
rasakan. Roh dalam bahasa 
Yunani (pneuma) angin 
d a m p a k nya  k i t a  b i s a 
rasakan. Penyembahan 
a r t i nya  be r hubungan 
dengan Tuhan dan melatih 
pancaindera rohani setiap 
hari, itulah yang membuat 
kita dewasa secara rohani. 
Kej 18:2 (… lalu sujudlah ia 
sampai ke tanah… ) sujud 
d a l a m  p e nye m b a h a n 
adalah sikap tubuh pada 
saat  k i ta  be rhadapan 
dengan ke i lah ian dan 
kemuliaan Tuhan yang 
Mahakuasa. Pada waktu 
Yesus dicobai Iblis dalam 
Lukas 4:7-8  (hanya kepada 
d i a  s a j a l a h  k i t a 
menyembah) 

Penyembahan bukan 
sesuatu yang formal, kata-
kata yang diucapkan hanya 
kepada pribadi Tuhan (misal 
: Aku cinta kepada-Mu ; saya 
mengasihi Tuhan), respon 
kita terhadap kebaikan dan 
kesetiaan  Tuhan. Rasa 
takut, cemas dan khawatir 
t i dak  akan  mendapat 
tempat  d i  da lam hat i 
dimana Yesus ditinggikan 
dan berkuasa di dalamnya. 
Musik dan lagu hanya 
membantu tapi kuncinya 
adalah isi hati kita sendiri 
dalam doa dan ucapan 
syukur.

k e k u a t a n  y a n g 
mengalahkan situasi terjepit 
( I I  Ta w .  2 0 : 1 - 3 0 ) .
A l l a h  d a r i  s e m u l a 
meletakkan pujian dalam 
mulut setiap orang percaya 
sebagai  senjata untuk 
membungkam musuh (Mat. 
21:16), menurut Cornwal 
m e n g a t a k a n :
“Puj ian adalah sangat 
berkuasa, keefektifannya 
abadi, karena pujianlah 
u m a t  A l l a h  s a n g g u p 
bertindak dalam dunia roh. 
Pujian menyanggupkan 
umat Al lah bertempur 
me lawan orang-orang 
du rhaka ,  kua sa - kua sa 
k e g e l a p a n  s e r t a 
memperoleh kemenangan 
atas mereka.”

Pada saat menaikkan 
pujian dan penyembahan, 
berarti memberikan atau 
menyalurkan kuasa Allah 
dalam diri manusia atau 
Allah memampukan orang 
percaya yang pada akhirnya 
dapat mengubah keadaan 
serta memberi dampak. 
Dampak yang terjadi pada 
s a a t  p u j i a n  d a n 
penyembahan dinaikkan 
a n t a r a  l a i n ;

( 1 )  M u s u h  d a p a t 
dikalahkan.

Pada saat umat Allah 
meninggikan nama Allah 
d a l a m  p u j i a n  d a n 

Penyembahan artinya 
kita menyatakan perbuatan-
perbuatan Tuhan yang ajaib 
(Mazmur 96:1-3), setiap kali 
m e n y e m b a h  k i t a 
menyatakan kebesaran 
Tuhan, dalam Kis.16:25-26 
saat  Pau lus  dan  S i l a s 
dipenjara, tidak ada yang 
b i s a  d i l akukan  se l a in 
memuji dan menyembah. 
P a d a  s a a t  i t u l a h 
menyembah Tuhan bisa 
membebaskan belenggu. 
Pada saat penyembahan 
menjadi  gaya hidup , 
menjadikan k i ta  tetap 
berdiri tegap. 

Dampak pujian dan 
p e n y e m b a h a n
Pada saat  pu j ian  dan 
penyembahan dinaikkan 
kepada Allah dengan penuh 
iman, maka kuasa-Nya di 
d a l a m  d i r i  m a n u s i a 
mendatangkan kekuatan 
yang dapat mengubah 
keadaan. Seperti pada saat 
manusia diperhadapkan 
dengan  t ekanan  a tau 
permasalahan, maka iman 
itu bekerja dalam dirinya 
u n t u k  m e m b e r i 
k e m a m p u a n  d a l a m 
m e n g a t a s i  m a s a l a h . 
Sebagai contoh ketika raja 
Yosafat menaikkan pujian 
dan penyembahan (ay. 18 
dan 19) kepada Al lah 
d i se r ta i  dengan iman 
sehingga mendatangkan 
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N y a .  P u j i a n  d a n 
penyembahan adalah salah 
satu cara dimana Allah 
menyatakan diri-Nya untuk 
dapat dikenal oleh umat-
Nya. Menurut Hinn: “Pujian 
memperkena lkan saya 
k e p a d a  D i a ,  d a n 
penyembahan adalah ketika 
saya menyerahkan hati saya 
kepada -Nya . ”  Dengan 
demikian melalui pujian 
dan penyembahan selain 
akan membuat orang-orang 
percaya bertumbuh dalam 
kehidupan kekristenan 
m e r e k a ,  j u g a  d a p a t 
m e m b u a t  m e r e k a 
b e r t u m b u h  d a l a m 
pengenalan kepada Kristus.
Pujian dan penyembahan 
yang  d i l a kukan  umat 
percaya dengan hati yang 
tulus dan penuh kerinduan 
untuk bersekutu dengan 
Tu h a n ,  m e nye b a b ka n 
mereka semakin menyadari 
kuasa, kebesaran serta 
kas ih ,  keset iaan ser ta 
k e a j a i b a n  A l l a h  d a n 
s e m a k i n  m e r e k a 
membangun hubungan 
i n t im  dengan  Tuhan .

( 3 )  P u j i a n  d a n 
p e n y e m b a h a n 
memberikan kekuatan 
bagi orang percaya.
Pujian dan penyembahan 
adalah salah satu cara umat 
A l l a h  u n t u k 

penyembahan, pada saat 
yang sama pula kuasa 
kegelapan dihancurkan. 
Sebagai contoh pada saat 
raja Saul diganggu oleh roh 
jahat, Daud diperintahkan 
o l eh  ra j a  S au l  un t u k 
menghiburkan hatinya. 
Pada saat Daud menaikkan 
pujian dan penyembahan 
kepada  A l l ah  me la lu i 
permainan kecapi, maka 
pada saat yang sama pula 
roh jahat undur dari pada 
raja Saul (I Sam. 16:14, 16, 
1 9 , 2 2 - 2 3 ) .
Pujian dan penyembahan 
merupakan sarana yang 
A l l a h  p a k a i  d a l a m 
menyatakan kuasa-Nya 
untuk mengusir  kuasa 
kegelapan yang mengikat 
kehidupan manusia pada 
masa kini. Pada saat pujian 
d a n  p e n y e m b a h a n 
dinaikkan kepada Allah, 
s a a t  i t u  j u g a  A l l a h 
berperang secara adikodrati 
me l awan  kua sa - kua sa 
k e g e l a p a n . 

( 2 )  P u j i a n  d a n 
penyembahan dapat 
mempererat hubungan 
manusia dengan Allah.
Allah memanggil orang 
percaya kepada suatu 
pengenalan yang intim 
dengan Allah. Allah ingin 
supaya umat Allah secara 
pribadi dapat mengenal-

mengekspresikan iman 
kepada Allah. Manusia 
cenderung menjadi lemah 
pada saat menghadapi 
suatu permasalahan. Bila 
pujian dan penyembahan 
dinaikkan kepada Allah, 
dengan iman yang penuh 
keyakinan sebagai sikap 
yang penuh syukur, maka 
Allah akan bertindak (Ayub 
9:16; Mzm. 3:5; 18:7). 
Sebagai contoh raja Daud 
menaikkan pujian dan 
penyembahan pada saat ia 
berada dalam pengejaran.

Akhirnya saya berdoa 
supaya semua menjadi kuat 
d i d a l a m  p u j i a n  d a n 
penyembahan  kepada 
Tuhan, masa pandemi yang 
membawa dampak besar 
dalam hidup kita tidak 
membuat iman kita lemah 
dan goyah, justru membuat 
kita semakin kuat dan 
dewasa menjelang hari 
kedatangan Tuhan. Ke 
depan situasi belum tentu 
menjadi baik tapi orang 
yang suka memuji dan 
m e n y e m b a h  s e l a l u 
mempunyai kekuatan untuk 
melewati  dan menjadi 
pemenang di akhir zaman. 
AMIN.
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Kenyamanan Melalui Makanan
 Pertama, ada sumber yang jelas berkaitan 
dengan kenyamanan yang bisa Anda 
sediakan melalui penyediaan makanan. Ibu 
Anda barangkali sudah memberitahukan  
bahwa jalan untuk menuju hati seorang 
lelaki adalah melalui perutnya.
 Amsal 31:14-15, kebutuhan pokok yang 
disediakan oleh perempuan adalah 
makanan.
 Bagi nenek kita dan banyak dari ibu-ibu 
kita, sepertinya sudah menjadi satu 
kebiasaan bahwa isteri harus memasak untuk 
suaminya. Saat ini banyak keluarga yang 
makan di luar sehari-harinya, para suami dan 
anak-anak “menyambar” sesuatu untuk 
dimakan ketika mereka sedang di luar 
rumah, karena ketika mereka pulang ke 
rumah, tidak ada sesuatu yang dimasak dan 

yang terhidang di atas meja. 
Saya ingin menghimbau Anda untuk 
melawan keinginan untuk melepaskan peran 
tanggung jawab Anda di dapur. Ya, saya tahu 
“orang-orang lain  juga melakukan itu” tetapi 
itu tidak membuatnya menjadi benar. Ibu, 
milikilah keberanian untuk bertahan 
terhadap tekanan dari ibu-ibu lain dan dari 
iklan dan perusahaan industri makanan yang 
membuat Anda terikat untuk ke luar dari 
dapur. Masak yang sederhana, namun 
bergizi dan menyajikan makanan yang 
menarik adalah satu pelayanan yang penting 
bagi keluarga Anda. Setiap situasi berbeda 
dan membutuhkan fleksibilitas dan 
kreativitas. Bicarakan dengan suami Anda 
dan tanyakan kepadanya apa yang dia ingin 
Anda lakukan dalam memasak dan 
menyediakan makanan bagi dia.

PELAYANAN
SEORANG ISTRI 

(BAGIAN 3)
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Kenyamanan Melalui Belas Kasih.
Dalam perjalanan kehidupan, seorang lelaki 
bisa terluka karena keadaan yang dia tidak 
dapat kendalikan. Ketika seorang prajurit 
pergi bertempur, dia sering terluka. 
Kebanyakan laki-laki melalui beberapa jenis 
kekecewaan dan kekalahan. Menganggur, 
seorang anak yang memberontak atau orang 
yang dikasihi meninggal adalah contoh 
b e b e r a p a  k e j a d i a n  y a n g  t i d a k  
menyenangkan yang bisa terjadi di dalam 
kehidupan. Hidup tidak selamanya 
menyenangkan dan mudah. Bagian 
kehidupan ini, bagaimanapun juga, bisa 
menjadi satu dari hal yang paling berhasil 
jika lelaki (dan isterinya) menanggapinya 
sebagaimana mestinya.
Bagaimana kita bekerja sama dengan Tuhan 
sebagai isteri dari seorang lelaki yang 
mengenali keterbatasan dirinya dan menjadi 
rapuh karenanya.
Baca Ayub 2:7-10, Isteri Ayub mengatakan: 
"Masih bertekunkah engkau dalam 
kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan 
matilah!". Tetapi tanggapan Ayub: "Engkau 
berbicara seperti perempuan gila! Apakah 
kita mau menerima yang baik dari Allah, 
tetapi tidak mau menerima yang buruk?"
Isteri Ayub telah gagal! Dia mempunyai satu 
kesempatan untuk masuk ke dalam apa yang 
Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan 
suaminya, tetapi dia kehilangan kesempatan 
itu. Bukannya membantu suaminya untuk 
fokus terhadap Tuhan, dia menyalahkan 
Tuhan. 
Yohanes 19:25, Dan dekat salib Yesus berdiri 
ibu-Nya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri 
Klopas dan Maria Magdalena.

Saya yakin kita dapat mengambil teladan 
dari perempuan-perempuan ini. Mereka 
tidak mengerahkan massa dan memulai satu 
kerusuhan atau membuat keributan di sekitar 
untuk mencoba mengeluarkan Yesus dari 
salib. Mereka tidak berteriak kepada Dia dan 
menyuruh Dia untuk menggunakan otoritas-
Nya agar ke luar dari situasi ini. Mereka 
hanya berdiri 'DI SANA' di samping Dia. 
Alkitab tidak mencatat ada kata-kata yang 
mereka ucapkan.
Apa yang bisa Anda lakukan Ketika suami 
Anda terluka? Tetaplah berada di dekat dia, 
tetapi jangan mengganggu dia dengan 
pertanyaan-pertanyaan. Dengan diam 
berikan dia kekuatan Anda. Dia mungkin 
belum siap dengan kata-kata penghiburan.
Seorang isteri harus berdoa untuk suaminya 
agar dirinya mendapatkan seorang 
pembimbing pria dalam masa kehidupan 
ini. Dia perlu seorang suami yang sudah 
matang dalam pengalaman hidup dan yang 
t e l a h  b e r h a s i l  b e r t a h a n  d a n  
berkemenangan.
Kegerakan pria dipelopori oleh Promise 
Keepers, sedang membantu para pria dalam 
generasi ini untuk saling menemukan dan 
mencari mereka yang lebih bijaksana untuk 
mendukung dan menasehati. Dukung (tetapi 
jangan mengomel) suami Anda untuk 
bergabung dengan satu kelompok laki-laki 
atau mencari seorang pembimbing untuk 
dukungan spiritual dan emosional.

Bersambung……
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 Dalam Mazmur 46 ini, Allah mengajari kita untuk terus berharap dan percaya 
kepada-Nya, akan kuasa, pemeliharaan, dan hadirat-Nya yang penuh rahmat senantiasa 
ada bersama dengan jemaat-Nya di masa-masa terburuk sekalipun. Dalam Mazmur 46 ini 
juga Allah mengajari kita untuk memberikan kemuliaan dan ucapan syukur kepada-Nya atas 
apa yang telah dan akan diperbuat-Nya bagi kita. 

Oleh: Yanuar
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karena kita tahu bahwa Allah adalah 
penghiburan bagi kita, Dia adalah Allah, 
hanya Dia sendirilah Allah, Dia 
ditinggikan di atas bangsa-bangsa.

4. Meskipun kita tertekan, janganlah kita 
patah hati, sebab kita yakin bahwa Dia 
akan bekerja bagi nama-Nya yang 
agung, sehingga kita tidak usah cemas 
dengan apapun yang terjadi dalam 
hidup kita. Dia ada di pihak kita, Dia 
hadir bersama kita dan memimpin hidup 
kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, 
yang kepada-Nya kita dapat berlari dan 
percaya, dan di dalam Dia kita akan 
selalu aman, biarlah semua orang 
percaya bersorak-sorai dalam hal ini.

Oleh sebab itu, apapun keadaan kita saat 
ini, marilah kita senantiasa berdoa, 
memuji dan menyembah Tuhan, karena 
Allah yang kita sembah adalah Allah 
yang setia dan akan selalu menolong 
setiap kita yang dengan rela hati 
melakukan kehendak-Nya dalam 
kehidupan kita sehari-hari. Amin.

Beberapa pelajaran penting yang 
dapat kita pelajari dalam Mazmur 46 
ini, antara lain:

1. Kita harus senantiasa bersorak-sorai 
karena kemenangan di dalam Allah dan 
di dalam hubungan-Nya dengan kita 
serta hadirat-Nya yang senantiasa 
bersama kita. Allah adalah tempat 
perlindungan kita yang kepada-Nya kita 
dapat berlari, dan di dalam Dia kita 
aman. Dia adalah penolong yang sangat 
terbukti, di dalam Kristus Yesus kita akan 
selalu mendapatkan pertolongan, 
karena Dia senantiasa dekat dengan kita.

2. Dalam bahaya-bahaya yang besar, 
kita harus tetap percaya bahwa kita akan 
terus berkemenangan karena Allah itu 
bagi kita adalah kekuatan dan 
pertolongan kita, Allah yang akan selalu 
mencukupi kebutuhan kita, sebab itu kita 
tidak perlu takut. Orang-orang yang 
takut akan Allah tidak perlu takut pada 
apapun juga, ini merupakan suatu bukti 
dari nurani yang bersih, hati yang jujur, 
dan iman yang hidup kepada Allah dan 
kepada pemeliharaan serta janji-Nya. 
Selama kita tetap dekat dengan Allah, 
dan memiliki-Nya di sisi kita, kita tidak 
akan takut, sebab kita tidak mempunyai 
alasan untuk takut.

3. Dalam keadaan yang paling buruk 
sekalipun, biarlah kita tetap tenang, 
tidak ribut, dan tidak gemetar lagi, 
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1. Berdoa untuk jemaat yang berprofesi 
sebagai pengusaha dan karyawan. Kita 
berdoa agar mereka mengalami 
pertolongan Tuhan Yesus di masa 
pandemi Covid19 dan resesi ekonomi 
ini, biarlah kehidupan mereka menjadi 
bukti kebesaran Tuhan Yesus atas umat-
Nya.

2. Berdoa bagi setiap pembicara yang akan 
menyampaikan firman Allah selama 
bulan November, agar kuasa Allah 
dinyatakan dan setiap pembicara 
diberikan wibawa Ilahi dari Allah saat 
menyampaikan firman Allah, dan nama 
Tuhan Yesus terus dimuliakan, baik di 
ibadah online maupun offline.

3. Berdoa untuk tema bulan November: 
Pujian dan Penyembahan, melalui tema 
ini membuat jemaat semakin mengerti 
didalam pujian dan penyembahan yang 
berkenan di hadapan Tuhan, dapat 
mempraktekkan dalam kehidupan 
mereka sehari-hari.

4. Berdoa untuk kegiatan doa online via 

Zoom, selama pandemi 
Covid19 ini agar lebih banyak 

lagi pendoa-pendoa syafaat 
dilahirkan di GBI Pasir Koja 39, 

pengerja dan jemaat semakin antusias 
bergabung dalam doa bersama setiap 
hari pukul 20.00 Wib

5. Doakan terus kondisi bangsa Indonesia, 
propinsi Jawa Barat, dan Bandung Raya 
supaya pemerintah dan seluruh rakyat 
tetap tenang dan bijaksana dalam 
menghadapi Pandemi Covid19 serta 
Tuhan Yesus memakai TNI – POLRI 
dalam menjaga keamanan dan 
ketertiban di NKRI.

6. 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. 

7. Doakan pengadaan vaksin Covid19 
yang akan dilaksanakan mulai bulan 
November di Indonesia.
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 Bernafas merupakan suatu mekanisme 
fungsi hidup yang dilakukan oleh manusia 

dengan menghirup oksigen melalui hidung, mulut 
juga dapat dijadikan jalan keluar masuknya udara 

sebagai pengganti fungsi hidung oleh anak yang memiliki 
kebiasaan bernapas melalui mulut. Kegiatan bernapas melalui 

mulut merupakan suatu kelainan cara bernapas yang jika 
dilakukan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan 

perubahan posisi  gigi dan wajah.  Sassouni menyatakan bernapas 
melalui mulut sebagai suatu kebiasaan memasukkan udara melalui mulut 

yang seharusnya melalui hidung, Bernapas melalui mulut dapat dikatakan 
sebagai kesalahan tatacara bernapas yang dapat disebabkan oleh banyak faktor 

dan memiliki konsekuensi / dampak yang luas, dapat dikatakan bahwa bernapas 
melalui  mulut merupakan suatu kebiasaan yang merusak.

 Penyebab yang paling umum dari kebiasaan bernapas melalui mulut ialah adanya 
sumbatan pada hidung. Hal tersebut  dapat disebabkan oleh faktor genetik (diturunkan) 
dan faktor dapatan lain, diantaranya oleh karena alergi, infeksi kronis, rhinitis dan polusi 
udara. Infeksi yang berulang dapat menyebabkan perbesaran masa kelenjar Lymphoid  
sehingga memblokir bagian belakang hidung dan menyebabkan penderitanya 
bernapas melalui mulut. Anak dengan kebiasan bernapas melalui mulut umumnya 
memiliki ciri-ciri gigi depan yang terbuka (tidak berkontaknya gigi depan atas dan 
bawah), jarak gigi depan atas dan bawah (overjet) yang besar, langit-langit rongga 
mulut yang sempit dan tinggi,  gigi seri depan atas yang condong ke depan. Posisi mulut 
pada anak dengan kebiasaan bernapas melalui mulut akan selalu dalam keadaan 
terbuka karena berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara.  Berbagai dampak yang 
timbul  akibat kebiasaan bernapas melalui mulut diantaranya penyerapan oksigen yang 
rendah (hipoksemia kronis) yang dapat melemahkan respon imun tubuh kita; 
meningkatnya konsentrasi CO2 (hiperkapnia), peningkatan kehilangan energi dan kadar 
air,  perubahan pada komposisi air ludah, menurunnya produksi Nocturnal Growth 
Hormone. Beberapa penelitian menyatakan bahwa bernapas melalui hidung  

Oleh: Hanna Goenawan, dr
Oleh: Surya Dinata, drg.  
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menghas i l kan  hormon yang 
meregulasi peredaran darah normal, 
menghangatkan  dan mengatur 
kelembaban udara yang masuk.

Bernapas  melalui mulut juga 
dapat menyebabkan perubahan pada 
struktur tulang wajah penderitanya, 
diantaranya  rahang bawah yang 
ter letak  leb ih  ke  be lakang,  
penyempitan saluran napas atas, 
perbesaran tonsil dan adenoid, dan 
sumbatan pada daerah hidung, 
penyempitan pada daerah langit-
langit. Perubahan pada daerah 
tersebut mengarahkan terjadinya 
perubahan pada profil wajah dan gigi 
berjejal. Beberapa kondisi rongga 
mulut yang berhubungan dengan 
kebiasaan ini ialah keringnya daerah 
mulut dan bibir, gigi berlubang 
(dental caries), penyakit periodontal, 
bau mulut, pola penelanan yang 
salah. Beberapa dampak medis lain 
yang disebabkan oleh kebiasaan ini 
ialah gangguan pada postur  kepala 
dan leher dan postur tubuh, 
Obstructive sleep apnea, asma dan 
kemampuan belajar dan fisik yang 
rendah.Besar dan luasnya dampak 
yang ditimbulkan oleh kebiasaan 
bernapas melalui mulut maka penulis 

sangat menyarankan untuk secara 
sadar kita melakukan upaya untuk 
bernapas melalui hidung. Panduan  
untuk dapat membiasakan bernapas 
melalui  hidung ialah dengan 
meletakkan ujung l idah pada 
permukaan belakang gigi seri atas, 
menutup atau merapatkan bibir dan 
melakukan gerakan seperti menelan  
sebagai bagian dari persiapan sebelum 
kita tidur.      Berdasarkan penjelasan 
di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 
bernapas melalui mulut dapat 
menimbulkan banyak dampak negatif, 
dan sebaiknya kita bernafas melalui 
hidung. Demikian penjelasan dari saya 
sebagai penulis, dan marilah kita sama-
sama belajar untuk bernapas melalui 
hidung. Terima kasih semoga 
bermanfaat bagi kita semua Tuhan 
Yesus memberkati.
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ujian dan penyembahan kita Pmenjadi hal yang penting, 
karena menjadi bentuk rasa 

syukur kepada-Nya atas segala berkat, 
perlindungan dan penyertaan yang 
telah Ia berikan pada kita sekaligus 
menjadi tanda bahwa kita adalah anak-
a n a k - N y a  y a n g  t i d a k  l a y a k 
mendapatkan keselamatan namun oleh 
karena begitu besar kasih-Nya pada kita, 
Ia menganugrahkannya kepada kita. 
Namun tidak jarang banyak dari kita 
yang merasa tidak memiliki talenta, 
merasa tidak bisa untuk memuji dan 
menyembah, sehingga membuatnya 
undur padahal bukan tentang bagus 
atau tidaknya seseorang saat memuji 
dan menyembah tetapi Tuhan melihat 
hati yang tulus dan sungguh-sungguh 
mencari wajah-Nya, diam tenang di 
hadirat-Nya dan rindu duduk di kaki-
Nya. 

Lebih celakanya lagi banyak orang 
berfokus hanya pada kualitas pujian dan 
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penyembahan dalam arti berfokus pada 
skill yang dimiliki, seberapa mahir orang 
tersebut dalam memimpin pujian, 
dalam bernyanyi ataupun dalam 
memainkan berbagai alat musik beserta 
aransemennya. Belum lagi karena ingin 
dilihat orang lain atau agar dapat diakui 
orang lain, ketika kita memberikan yang 
terbaik tapi berpusat hanya kepada diri 
sendiri dan bukan Yesus, itu adalah 
sebuah kekeliruan terbesar. Seharusnya 
kita sebagai orang-orang yang telah 
mendapatkan anugrah secara cuma-
cuma, kita menyadari bahwa tanpa 
Tuhan kita bukan apa-apa. Tidak ada 
da lam d i r i  k i ta  yang b i sa  k i ta 
banggakan, yang bisa kita sombongkan, 
karena Yesus menjadi satu-satunya yang 
bisa kita megahkan. Segala talenta yang 
kita miliki adalah milik-Nya dan menjadi 
sebuah  t i t ipan  yang  akan  k i ta 
kembangkan atau kita kubur dalam-
dalam. 

 K e t i k a  k i t a  m e m u j i  d a n 
menyembah Tuhan, memberikan yang 
terbaik dan mengembangkan talenta 
yang kita miliki hanya untuk kemuliaan-
N ya  k i t a  t i d a k  h a nya  s e d a n g 
menyenangkan Tuhan tapi menjadi 
berkat  bagi  orang la in .  Pu j ian 
penyembahan tidak terbatas hanya saat 
kita beribadah offline di gereja maupun 
ibadah online di rumah, atau melalui 
saat teduh waktu pribadi kita bersama 
Tuhan, atau saat kita berkumpul berdoa, 
berbagi kesaksian tentang Dia. Bukan 

hanya tentang nyanyian, mazmur atau 
alunan lagu, tetapi bentuk pujian 
penyembahan ya i tu  ket ika  k i ta 
melakukan hal yang menjadi kehendak-
Nya, mengasihi sesama, mengasihi jiwa-
j iwa  bahkan  mengas ih i  musuh 
sekalipun. 

 Ketika kita hidup seturut dengan 
apa yang Ia senangi, secara tidak 
langsung i tu merupakan puj ian 
penyembahan kita kepada-Nya, jadi 
jangan pernah enggan untuk memuji 
dan menyembah-Nya karena berbagai 
alasan. Pujian dan penyembahan yang 
berpusat hanya kepada-Nya bukan yang 
lain, tidak dibatasi oleh apapun, karena 
segala yang kita pikirkan, kita rasakan 
dan kita lakukan semuanya merupakan 
ucapan syukur kita, merupakan pujian 
dan penyembahan yang kita naikkan 
bagi kemuliaan-Nya. Memuji dan 
menyembah Tuhan menjadi kekuatan 
bagi kita dan menumbuhkan iman kita, 
karena kita tahu kita memiliki Allah yang 
tidak akan pernah meninggalkan, satu-
satunya yang dapat kita andalkan dan 
kita sadar bahwa kita berada di tangan 
yang tepat. Membuat kita terus belajar 
untuk rendah hati, siap dibentuk, mau 
diproses untuk menjadi serupa dengan-
Nya. Terus cari yang menjadi kerinduan 
hati-Nya, karena hanya mereka yang 
telah merasakan betapa besar Kasih 
Allah pada mereka, merekalah yang 
dapat sungguh-sungguh memuji dan 
menyembah-Nya.



Dua sakramen yang dilakukan Gereja 
Bethel Indonesia adalah sakramen 
Perjamuan Kudus dan sakramen Baptisan 
Air secara selam. Namun di masa 
pandemi Covid 19 saat ini, gereja 
mengalami kesulitan untuk melayani 
jemaatnya yang akan dibaptis air 
termasuk GBI Pasirkoja Bandung. 
Biasanya GBI Pasirkoja melaksanakan 
sakramen baptisan air 3 kali dalam 
setahun yakni bulan April, Agustus dan 
Desember. Pada tahun 2020 ini belum 
bisa dilaksanakan sekalipun program 
bimbingan baptisan air anak-anak tunas 
remaja dan beberapa jemaat umum 
sudah selesai. 

Ada dua jemaat GBI Pasirkoja yang 
juga sudah selesai mengikuti bimbingan 
baptisan air yaitu Suryanto Yonatha dan 
Fab i o  G i ovan i ,  keduanya  a kan 

melangsungkan pernikahan. Salah satu 
syarat untuk melakukan pencatatan di 
kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil 
adalah kedua calon mempelai harus 
sudah dibaptis . 

Sebagai gereja yang melayani 
jemaatnya, tentu kita harus membantu 
mempersiapkan seluruh persyaratan. 
Bidang pengajaran dimana baptisan air 
menjadi bagian yang menjadi tanggung 
jawabnya mencari jalan untuk bisa 
melaksanakan baptisan air bagi kedua 
jemaat tersebut.

Setelah berdiskusi dan minta ijin 
kepada Bapak Gembala Pdt. Jantje 
Haans, kamipun melaksanakan baptisan 
air di Curug Karembong, wisata alam 
Capolaga Ciater pada hari  Selasa 27 
Oktober 2020 Sekitar Pukul 11.00. 

Oleh: Pdm. Drs. Dede Imawan 
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Terima kasih untuk komisi Multi 
Media dan Sekretariat yang telah 
membantu dalam dokumentasi dan 
menyediakan sarana transportasi. 
Sekalipun cuaca mendung bahkan hujan 
gerimis dan tentu air curug yang dingin 
membuat kami “ngadekdek” ,tapi kami 
sangat bersyukur dan bersukacita bisa 
melakukan apa yang menjadi tugas 
gereja bagi jemaatnya. Tentu yang 
sangat penting dan kami tekankan 
sebelum baptisan air dilaksanakan, 
bahwa baptisan air bukan hanya 
pelengkap persyaratan pernikahan tetapi 

komitmen untuk menjadi anak Tuhan 
dan akan mengasihi Tuhan Yesus Sang 
Juruselamat pribadi. Baptisan air itu 
menyatakan  bahwa kita menguburkan 
cara hidup kita yang lama dan bangkit 
bersama kuasa kebangkitan-Nya dalam 
cara hidup yang baru seturut firman 
Tuhan.

G B I  P a s i r k o j a  3 9  B a n d u n g 
mengucapkan selamat buat Suryanto 
Yonatha dan Fabio Giovani. Semakin 
setia dan bertumbuh dalam pengenalan 
yang benar akan Tuhan Yesus.
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Whatever Happened To Worship ? Sebuah Panggilan Untuk Kembali Pada Penyembahan Yang 

Sejati, Aiden Wilson Tozer, D.Litt (Hc), LL.D (Hc), Kalam Hidup, Cetakan pertama, Agustus 

2015, 146 halaman.

Sebelum wafatnya, Dr. A.W. Tozer pernah menyatakan, “Penyembahan yang 

berkenan kepada Allah justru telah hilang dari Kekristenan Injili.”  Pada 

tahun 1962, Dr. Tozer menyampaikan serangkaian khotbah yang 

bertemakan “Penyembahan : Tujuan Akhir Manusia Yang Utama” dari 

mimbarnya di gereja Avenue Road Church di Toronto.

Dalam salah satu khotbahnya itu, ia berkata kepada jemaat, “Kedatangan 

Tuhan semakin dekat. Saya selalu berusaha menyampaikannya dalam 

seluruh khotbah saya. Apa pun buku yang saya tulis, saya tidak pernah 

melupakan kemungkinan itu : bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. “Saya 

ingin menulis satu buku lagi yang bertemakan penyembahan kepada Allah. 

Kalaupun saya tidak sempat menyelesaikannya, tidak mengapa. Lebih baik 

Yesus datang sebelum buku itu selesai.”

Kumpulan khotbah khas dari Dr. Tozer ini telah dipilih, disusun, dan disunting dengan cermat agar 

keprihatinan yang ia suarakan pada tahun 1962 dapat tersampaikan secara utuh kepada pembaca 

masa kini. Buku ini sangat bermanfaat bagi orang-orang percaya yang rindu memberikan 

penyembahan yang sejati dan lebih bermakna kepada Allah.

Aiden Wilson Tozer, D.Litt (Hc), LL.D (Hc) (21 April 1897- 12 Mei 1963) adalah gembala, 

pengkhotbah, penulis, editor majalah, dan mentor rohani ternama dari Amerika Serikat. Dari empat 

puluh buku yang ditulisnya, dua di antaranya dianggap sebagai karya Kristen klasik, yaitu The Pursuit 

of God dan The Knowledge of Holy. Ia mendapatkan dua gelar kehormatan doktoral atas karya-

karyanya. Kehidupan, tulisan, dan khotbah Dr. Tozer telah menginspirasi banyak orang Kristen. Tidak 

berlebihan rasanya jika ia dijuluki sebagai “Nabi Abad ke-20”.
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(Menyesuaikan dengan situasi kondisi
“New Normal / Adaptasi Kebiasaan Baru”)



1-Nov Oey Tjin Hoey Umum 16-Nov Durmia Sinta Mawati Pasaribu Ketua ABI KU-4
2-Nov Hendra Heryanto Umum 16-Nov Eillen Eunike Kurniawan ABI Pasko
2-Nov Inganta Br. Sembiring Umum 17-Nov Daniel Ananta Christian Umum
3-Nov Partini EGM 17-Nov Debora Prasetya RBI
5-Nov Basmen Sitompul Bandung Selatan 17-Nov Doni Kristianus Lase SCC
5-Nov Enda Putra Bangun ABI Pasko 17-Nov Joward Brillianov Pamungkas ABI Pasko
5-Nov Kusniandi Sembiring Umum 17-Nov Slamet Taslim Umum
6-Nov Dumiyati Bandung Selatan 18-Nov Melpian J. B. Raja Guk-Guk ABI Pasko
6-Nov Nani Suryani Umum 18-Nov Rodiat Citeureup
7-Nov Eddy Umum 18-Nov Sandy Liuanto KU4
7-Nov Laurencia Rebecca Christiani Umum 18-Nov Vanesa Dwi Shalom Nitbani ABI Bansel
7-Nov Lilis Karyani WBI 19-Nov Rusdiana Purba Umum
7-Nov Nehemia Tonny Saputra Gembala Ibadah 1 20-Nov Erni Sukaesih Umum
8-Nov Jusuf Margahayu Raya 20-Nov Nur Harjati Citeureup
8-Nov Noldi Tapatab Bandung Selatan 20-Nov Ripilius Hulu Bandung Selatan
8-Nov Yemima Nissi Sriningsih Musik Pujian 21-Nov Tan Tjun Mei Umum
9-Nov Emmanuela Leisa Gavrila J. RBI 22-Nov Boy Mantuan Sinaga Umum
9-Nov Lisa Rahayu Umum 22-Nov George Ferdinand Luturmas ABI G. Sakura

10-Nov Anggiat P. Nainggolan Umum 22-Nov Gwenn Alexa ABI Pasko
10-Nov Anotona Hulu SCC 22-Nov Josafat Yohan Ketua Multimedia
10-Nov Enzel Lika Siagian SCC 22-Nov Ryan Heryanto Umum
10-Nov Nonny Nona Yacob EGM 23-Nov Diana Kristy Umum
10-Nov Taskiman Bandung Selatan 23-Nov Gardielo Sembiring ABI SCC
11-Nov Eleven Novelina Tafui ABI Pasko 23-Nov Neville Christian Heryanto RBI
11-Nov Mariaty Sejahtera G. Sakura 24-Nov Gabby Febrian RBI
11-Nov Yohanes Natanael RBI 24-Nov Lie Hok Nio Umum
12-Nov Joni Sumadi KOMPAS 24-Nov Refa Bandung Selatan
12-Nov Lena K. Situngkir Bandung Selatan 24-Nov Tjiosari Lily Sudradjat Umum
14-Nov Andreas Umum 25-Nov Alberth Janes Luturmas KOMPAS
14-Nov Anwar Ibrahim Umum 25-Nov Christien Marthina Bandung Selatan
14-Nov Askhan Ifolala Telaumbanua ABI SCC 26-Nov Edison Sitompul Bandung Selatan
14-Nov Ayi Triatna Supriyadi Citeureup 27-Nov Benaya Theophilus Sobana ABI Pasko
14-Nov Beti Lili Sophia Umum 27-Nov Carlos Daniel Van Ellan ABI Bansel
15-Nov Anti Nurhayati SCC 27-Nov Merry Meliana Sunjaya Umum
16-Nov Andre Kristian ABI Pasko 27-Nov Reni Listiani Harefa SCC
16-Nov Duma Siringo-ringo Umum 28-Nov Marchell Leonata ABI Pasko
16-Nov Nenglis Trifosa Umum 29-Nov Doni Pranata Tarigan Umum
16-Nov Ringgo Ella Umum 29-Nov Melky Waruwu SCC

29-Nov Mario Stevan Tio RBI
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Paduan Suara Symphonic dan Orkestra Grand Rapids 

Symphony menggelar konser Natal tahunan. Menjelang 

akhir pertunjukan, bersama-sama dengan 4.000 penonton, 

mereka bernyanyi, "Kesukaan bagi dunia, Tuhan sudah 

datang! Bri hatimu kepada-Nya." Setiap orang yang 

menyaksikan paduan suara tersebut pastilah bergetar saat 

mendengar baris terakhir, "Nyanyi, nyanyi s'kalian alam."

Suasana paduan suara itu begitu megah, tetapi itu 

barulah bayangan samar-samar dari pujian yang akan 

dinaikkan bagi Anak Domba di sorga. Yesus layak menerima 

pujian dan penyembahan dari segala makhluk (Wahyu 

5:12).

Dalam Wahyu 5, kita dapat membaca gambaran 

Yohanes tentang semakin banyaknya makhluk yang 

memberikan pujian bagi Tuhan. Puji-pujian itu dimulai oleh 

"keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua"(ayat 8). 

Lalu bergabunglah bersama mereka para malaikat yang 

jumlahnya "berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa" (ayat 11). 

Namun tidak hanya itu, setiap makhluk di sorga, di bumi, 

dan di laut suatu hari kelak akan bersama-sama menyanyi, 

"Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, 

adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa 

sampai selama-lamanya!" (ayat 13)

Kita tentunya tidak sabar untuk melihat dan menjadi 

pelaku dalam suatu paduan suara yang terbesar di jagat raya 

alam semesta yang belum pernah terjadi, di mana semua 

makhluk, setiap suku, bangsa dari setiap bahasa, malaikat-

malaikat pun meninggikan Yesus Kristus, sang Anak Domba 

Allah yang telah disembelih untuk penebusan umat manusia

Akan tetapi, kita tidak perlu menunggu hari itu tiba 

untuk melantunkan pujian bagi Anak Domba. Dia layak 

menerima pujian Anda, lakukanlah sejak saat ini juga, 

karena Yesus Kristus layak dipuji dan disembah! Amin.

YESUS KRISTUS 
LAYAK DIPUJI

Wahyu 5:1-14

Minggu, 01 November 2020

2 Petrus 1:1-10; 2 Timotius 1; 

Ratapan 4:12-22; Hosea 1

Ayat Bacaan Setahun

Wahyu 5:11. “
Maka aku melihat dan mendengar 
suara banyak malaikat sekeliling 
takhta, makhluk-makhluk dan tua-
tua itu; jumlah mereka berlaksa-laksa 
dan beribu-ribu laksa.”

Ayat

“Sungguh, Engkaulah Yesus Kristus 
Anak Domba Allah yang layak 
menerima kuasa, dan kekayaan, dan 
hikmat, dan kekuatan, dan hormat, 
dan kemuliaan, dan puji-pujian. 
Amin.”

Doa



Penyembahan adalah suatu respon manusia terhadap 

penerimaan kehadiran kudus yang lebih penting dari 

aktivitas manusia normal dan bersifat kudus adanya.

Sifat dasar penyembahan adalah memberikan 

penyembahan kepada Allah dari bagian diri kita yang paling 

dalam: dalam pujian, doa, nyanyian, memberi bantuan, dan 

hidup selalu berdasarkan kebenaran-Nya yang dinyatakan. 

Penyembahan bukanlah masalah berada di tempat yang 

benar pada waktu yang tepat. Penyembahan bukanlah 

kegiatan lahiriah yang menuntut terciptanya suasana 

tertentu. Penyembahan terjadi di dalam hati, di dalam roh. 

Allah menciptakan manusia lebih utama untuk tujuan 

menyembah Dia. Panggilan untuk menyembah ini 

menunjukkan penyembahan sebagai prioritas universal dan 

satu-satunya tanggung jawab setiap orang percaya. 

Penyembahan sebagai latihan spiritual kudus yang 

menghubungkan manusia dengan Allah melalui ekspresi 

hati yang mengasihi. Ini sebagai pernyataan ketergantungan 

kepada Allah (Rob Harbison). 

Martvin E. Tate mendefinisikan penyembahan dalam 

Alkitab bergerak terus di antara pengalaman pribadi dan 

bersama. Hal ini membawa manusia masuk ke dalam 

hubungan keintiman dengan Allah.

M a r i  k i t a  t i n g k a t k a n  h u b u n g a n  k e i n t i m a n 

(penyembahan) kita dengan Bapa yang selalu mengasihi dan 

memperhatikan kehidupan kita, supaya kita semakin 

mengenal siapa Dia dengan pengalaman pribadi, bukan 

pengalaman orang lain.

PENYEMBAHAN 
= KEINTIMAN

Mazmur 22:23-32

Senin, 02 November 2020

2 Petrus 1:11-15; 2 Timotius 2:1-7; 

Ratapan 5:1-22; Hosea 2

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 138:2. 
Aku hendak sujud ke arah bait-Mu 
yang kudus dan memuji nama-Mu, 
oleh karena kasih-Mu dan oleh 
karena setia-Mu; sebab Kaubuat 
nama-Mu dan janji-Mu melebihi 
segala sesuatu.

Ayat

“Bapa, aku rindu untuk semakin intim 
dan mengenal-Mu. Di dalam nama 
Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Banyak orang berusaha untuk mengerti siapakah Tuhan 

Yesus. Mereka mencoba mengerti dari cara mereka 

berpikir sampai mencoba diskusi tentang ketuhanan Yesus. 

Hasilnya mereka tetap saja sulit untuk mempercayai, 

bahwa Yesus Kristus itu Tuhan.  Bagi sebagian orang 

ketuhanan Kristen adalah hal yang tidak masuk diakal.

Hal yang sama juga dialami oleh orang Farisi dan para 

Ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus. Mereka tidak mau 

mempercayai Yesus adalah Tuhan, meskipun menurut 

penyelidikan kitab suci mereka memang benar adanya. 

Bahkan mereka sering mencari suatu sebab untuk 

mempersalahkan dan membawa Tuhan Yesus ke pengadilan 

agama maupun negara untuk dihukum.

Hati yang dengki dan iri menyebabkan manusia 

terhalang untuk mengerti kebenaran yang dinyatakan Allah 

kepada mereka. Perasaan benci dan iri hati kepada Tuhan 

Yesus telah membutakan mata rohani orang Farisi dan para 

Ahli Taurat untuk menerima Yesus sebagai Mesias yang 

telah diutus Allah kepada mereka. 

Meskipun melalui pengajaran, tanda-tanda mujizat, 

penyembuhan orang sakit, pengampunan dosa, pengusiran 

setan, kebangkitan orang mati sebagai bukti, bahwa Yesus 

K r i s t u s  i t u  M e s i a s ,  m e r e k a  t e t a p  t i d a k  b i s a 

mempercayainya.

Ingatlah hati yang benci dan iri hati akan membawa hidup 

kita menjadi gelap, sukar menerima terang dan kebenaran 

Allah. Akhirnya akan mencelakakan diri kita sendiri maupun 

orang lain yang kita benci. Oleh sebab itu, jauhilah sifat hati 

yang benci dan iri hati, yang selalu ingin tampil jadi orang 

nomor satu dan menang sendiri. Akhirnya kita mati binasa 

karena kesombongan, iri hati dan benci, yang menghalangi 

kita mengerti kebenaran dalam Kristus Yesus. Mari buang 

kebencian dan iri hati, agar kita bisa mengenal pribadi Yesus 

Kristus.

PENGHALANG

Yohanes 15:22-25

Selasa, 03 November 2020

2 Petrus 1:16-21; 2 Timotius 2:8-13; 

Yehezkiel 1; Hosea 3-4

Ayat Bacaan Setahun

Markus 15:10. 
Ia memang mengetahui, bahwa 
i m a m - i m a m  k e p a l a  t e l a h 
menyerahkan Yesus karena dengki.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
membuang iri dan benci, sehingga aku 
bisa belajar mengenal Engkau. Amin.”

Doa



Secara teknis, bernyanyi adalah proses merekonstruksi 

apa yang kita dengar. Pengalaman pertama manusia dengan 

suara berawal dalam kandungan. Bukan hanya suara, janin 

juga dapat mengenali emosi yang terhubung dengan suara 

yang didengar. Kemampuan ini berkembang melalui suara 

ibu pada trimester akhir kehamilan. Pembentukan reaksi 

emosi terhadap suara dipengaruhi oleh reaksi neuro-

endokrin yang dihasilkan ibu dan dikomunikasikan kepada 

janin melalui hormon dalam darah (Miel, MacDonald, & 

Hargreaves).

Menurut beberapa penulis himnologi, bernyanyi dalam 

konteks kekristenan bukan untuk memamerkan aspek seni 

penyanyinya. Bernyanyi lebih pada mempersilakan Allah 

berbicara melalui lirik lagu. Bernyanyi dan bermusik adalah 

media atau pelayan pesan firman Allah. Bermusik dan 

bernyanyi yang berfokus pada kepuasaan indera sensori 

akan mengaburkan pesan yang ingin disampaikan. 

Keutamaan lagu terkandung dalam lirik, bukan nada. 

Calvin berpendapat, bahwa musik memiliki kekuatan 

untuk mengubah rutinitas gerejawi yang dingin dan tidak 

bernyawa, menjadi pemujaan penuh semangat dan 

bergairah. Ia menganjurkan gereja untuk bernyanyi 

sekaligus berhati-hati agar fokus bukan pada pendengaran 

melodi, namun pada makna spiritual (Guthrie, 2003).

Mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati, baik 

dengan atau pun tanpa musik.

LIRIK ATAU NADA?

Mazmur 100:1-5

Rabu, 04 November 2020

2 Petrus 2:1-10a; 2 Timotius 2:14-

21; Yehezkiel 2:1-3:15; Hosea 5-6

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 100:4. 
Masuklah melalui pintu gerbang-Nya 
dengan nyanyian syukur, ke dalam 
pelataran-Nya dengan puji-pujian, 
bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah 
nama-Nya!

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau bernyanyi 
sepenuh hati kepada-Mu, bukan 
untuk memuaskan daging kami tetapi 
berfokus seutuhnya hanya kepada 
Pribadi-Mu yang Maha Kuasa. Amin.”

Doa



Menyanyi adalah hal yang biasa dilakukan oleh manusia. 

Menyanyi adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita 

umat manusia. Nyanyian dapat menenangkan hati yang 

sedang gundah serta dapat memotivasi kita untuk hidup 

bagi Kristus, dan melalui nyanyian kita dapat mengangkat 

hati dalam pujian kepada Tuhan. Tanpa nyanyian, bagaikan 

makan nasi tanpa garam. Mungkin untuk hampir semua 

orang nyanyian sudah menjadi kebutuhan hidup, lebih 

tepatnya menjadikan hidup lebih berwarna dengan alunan 

nada-nadanya.

Di dalam nyanyian yang dinyanyikan itu tercermin suatu 

ungkapan atau ekspresi hati nurani dan pikiran (1 Korintus 

14:15c). Jadi kalau seseorang menyanyikan lagu pujian 

seharusnyalah dia menyanyi dengan seluruh hidup dan 

seluruh pikiran dan akal budinya. 

Dalam Mazmur 96 ayat 1 dikatakan “Nyanyikanlah 

nyanyian baru bagi TUHAN, menyanyilah bagi TUHAN, hai 

segenap bumi!” Artinya nyanyian pujian yang dinyanyikan 

bukan nyanyian lama. Karena berkat Tuhan selalu baru 

dalam hidup kita, maka patutlah kita menyanyikan atau 

bersyukur selalu baru dalam hidup kita. Ungkapan syukur 

yang tercermin dalam nyanyian baru karena kasih-Nya, 

kebaikan-Nya, penyertaan-Nya, berkat-Nya selalu dialami 

oleh setiap umat Tuhan detik demi detik, menit lewat 

menit, jam, hari, bulan dan tahun. 

N y a n y i k a n l a h  n y a n y i a n  b a r u  b a g i  Tu h a n , 

mengungkapkan pengalaman atau perjumpaan pribadi si 

pemazmur dengan Tuhan dalam kesehariaannya di mana 

berkat, penyertaan melimpahi pemazmur. Oleh karena itu, 

nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia baik, 

bahwasanya untuk selama-lamanya Kasih setia-Nya. Amin.

NYANYIAN BARU 
DALAM HIDUP

Mazmur 96:1-13

Kamis, 05 November 2020

2 Petrus 2:10b-16; 2 Timotius 2:22-

26; Yehezkiel 3:16-27 ; Hosea  7

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 96:1. 
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi 
TUHAN, menyanyilah bagi TUHAN, 
hai segenap bumi!

Ayat

“Kami mau bernyanyi dan bersyukur 
dengan pujian yang baru bagi-Mu ya 
A l l a h k u  k a r e n a  k e b e s a r a n , 
k e a g u n g a n ,  k e j a y a a n ,  d a n 
kehormatan Mu. Amin.”

Doa



Masih ingatkah Anda dengan proses terjadinya hujan?  

Panas matahari mengubah air laut atau air sungai menjadi 

uap yang naik ke langit. Uap air berkumpul menjadi awan 

yang semakin tebal dan pada saat tertentu kemudian 

berubah menjadi titik air, titik air ini jatuh berupa hujan ke 

atas bumi. Hujan menjadikan tanah subur dan memberikan 

hasil bumi yang berlimpah. Itulah sirkulasi terjadinya hujan 

di bumi. 

Ayub mengingatkan hal itu bukanlah suatu sirkulasi yang 

terjadi tiba-tiba, semua dijadikan Allah. Saya coba 

menganalogikan hal itu dengan pujian ucapan syukur yang 

kita naikkan kepada Allah yang mendatangkan berkat dalam 

kehidupan manusia. 

Berkat Allah yang kita terima seolah seperti sinar 

matahari yang menyinari alam semesta, memanaskan air 

sungai dan air laut membentuk uap yang naik ke langit. 

Berkat Allah seharusnya memanaskan hati kita sehingga 

membentuk uap berupa pujian dan ucapan syukur yang naik 

ke hadirat-Nya. Semakin banyak ucapan syukur yang kita 

naikkan, maka semakin banyak awan tebal yang terbentuk 

dan kemudian berubah menjadi titik-titik air yang akhirnya 

tercurah berupa hujan berkat kepada kehidupan kita. Hujan 

yang berlimpah akan membentuk sungai dan mengalir ke 

laut dari mana sebenarnya mereka berasal dan seluruh 

proses itu akan kembali berulang. Berkat yang diterima 

seharusnya dialirkan, tidak dinikmati sendiri.

Jangan berhenti memuji dan menaikkan ucapan syukur 

kepada Allah, karena semua berkat datangnya dari Allah 

dan harus dikembalikan kepada Allah berupa pujian dan 

ucapan syukur agar kembali turun memberkati ladang agar 

menjadi subur dan kembali menghasilkan buah yang 

berlimpah, bahkan mengalir seperti aliran sungai. 

SIRKULASI

Ayub 36:27-29

Jumat, 06 November 2020

2 Petrus 2:17-22; 2 Timotius 3:1-9; 

Yehezkiel 4-5; Hosea 8

Ayat Bacaan Setahun

Zakaria 14:17. 
Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di 
bumi tidak datang ke Yerusalem 
untuk sujud menyembah kepada raja. 
Tuhan semesta alam, maka kepada 
mereka tidak akan turun hujan.

Ayat

“Kami akan terus memuji-muji-Mu 
karena kami bersyukur untuk semua 
anugerah dan kebaikan-Mu bagi 
kami, ya Allah.”

Doa



Seseorang pernah berkata, ketika kita menghadapi 

masalah yang besar, pandanglah Allah yang Mahabesar. 

Maka, masalah itu menjadi tiada berarti dibandingkan 

dengan Allah yang menyertai anak-anak-Nya. Daud datang 

dengan kepastian Tuhan semesta alam ada beserta dia. 

Bagaimana mungkin kaca mata iman Daud dapat melihat 

setajam dan sedalam itu? Kuncinya ada pada pengenalan 

Daud akan Tuhan yang ia percayai. Itu sebabnya, walaupun 

Daud hanya bersenjatakan tongkat, lima batu licin yang 

diambilnya dari sungai, kantung gembala dan umban, Daud 

sungguh melakukan tindakan yang luar biasa berani. Ia maju 

menghadapi Goliat dan Daud juga bukan hanya sekedar 

mengucapkan gertak sambal ketika dia berkata di tangan 

TUHANlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu 

ke dalam tangan kami, tapi sebenarnya Daud sedang 

mengatakan dan menaikkan pujian kepada Allah yang 

dikenalnya.

Daud maju dengan senjata rohani, yaitu iman. Akibatnya 

luar biasa. Tuhan melakukan hal yang di luar perhitungan. 

Daud menang. Kemenangan iman, kemenangan Tuhan!

Allah bekerja melalui orang yang sungguh-sungguh 

percaya kepada-Nya, dan melaluinya Allah akan 

menyatakan kedahsyatan kuasa-Nya. Apabila kita belajar 

untuk terus menerus mengandalkan Tuhan dan menjunjung 

tinggi kepentingan-Nya, kita akan dilengkapi Tuhan dengan 

kuasa dan daya yang dahsyat. Tindakan iman adalah 

penyerahan kepada penyertaan Allah yang berdaulat.

RAHASIA 
KEMENANGAN DAUD

2 Raja-Raja 5:1-5

Sabtu, 07 November 2020

2 Petrus 3:1-8; 2 Timotius 3:10-17; 

Yehezkiel 6 ; Hosea 9

Ayat Bacaan Setahun

1 Samuel 17:47. “
Dan supaya segenap jemaah ini tahu, 
bahwa TUHAN menyelamatkan 
bukan dengan pedang dan bukan 
dengan lembing. Sebab di tangan 
Tuhanlah pertempuran dan Iapun 
menyerahkan kamu ke dalam tangan 
kami.”

“Tuhan, ajar aku untuk tetap memuji 
Engkau karena aku percaya, bahwa 
ada kuasa dalam pujian. Amin.”

Doa

Ayat



Dari awal sampai akhir Mazmur 119, tidak henti-

hentinya pemazmur menggambarkan bagaimana 

nikmatnya seseorang yang berpegang dan hidup menurut 

Taurat Tuhan. Menurut pemazmur, damai sejahtera Allah 

itu antara lain tampak dalam beberapa bentuk. 

Pertama, keberanian menghadapi musuh-musuh yang 

mengejarnya tanpa alasan. Artinya ia tidak takut 

menghadapi ancaman apa pun (ayat 161). Inilah tanda orang 

yang berserah kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Dengan 

sendirinya orang seperti ini merasakan ketentraman dan 

kenyamanan dalam kehidupannya (ayat 165). 

Kedua, tidak mengalami depresi, tidak merasa kalut, 

tidak melarikan diri dari keberanian untuk menerima 

kenyataan hidup, dan berusaha memecahkan persoalannya 

dengan sukacita. Hal ini dilandasi oleh keyakinan, bahwa 

semuanya dilakukan bersama Tuhan. Seseorang yang 

melupakan kenyataan hidupnya dan tidak berusaha 

memecahkannya dengan dalih iman, sama dengan orang 

yang hidup di awan-awan, dan tidak ada bedanya dengan 

mereka yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang.

Kecintaan dan kesetiaan pemazmur kepada Taurat telah 

membawa dia pada damai sejahtera Allah (ayat 163, 167). 

Karena itulah, pemazmur tidak bisa berbuat lain, kecuali 

memuji-muji Allah terus-menerus (ayat 164, 171, 172, 

175). Pujian yang dilakukan pemazmur keluar secara 

spontan karena kekagumannya pada Allah dan Taurat-Nya. 

Memuji Tuhan di sini berarti mengerahkan segala 

kemampuan, kekuatan, dan segenap jiwa melalui 

perbuatan-perbuatan baik yang bersumber pada Allah dan 

Taurat-Nya. Allah sudah mengaruniakan kebaikan, 

keselamatan, keadilan, dan kebenaran yang nyata dalam 

Kristus kepada kita, maka sudah seharusnya sepatutnya kita 

memuji-muji Allah dengan perkataan, nyanyian, dan 

perbuatan kita.

RAHASIA 
KEMENANGAN DAUD  

II 
Mazmur 119:1-176 

Minggu, 08 November 2020

2 Petrus 3:9-14; 2 Timotius 4:1-8; 

Yehezkiel 7; Hosea 10

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 119:164. 
Tujuh kali dalam sehari aku memuji-
muji Engkau, karena hukum-hukum-
Mu yang adil.

Ayat

“Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami 
untuk senantiasa setia dalam segala 
situasi dan kondisi untuk memuji dan 
menyembah Engkau, baik dalam 
perkataan dan perbuatan kami, yang 
bersumber dari firman Tuhan. Amin.”

Doa



Mazmur 103, ditulis sendiri oleh raja Daud, sebagai 

dorongan bagi kita untuk selalu memuji Tuhan karena Ia 

telah menunjukkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup 

kita. Salah satunya kebaikan yang kita terima dan menjadi 

alasan untuk selalu memuji Tuhan adalah karena Ia telah 

memberikan pengampunan bagi kita (Maz. 103:3). 

Daud pernah jatuh dalam dosa (2 Samuel 11). Ia 

melakukan perzinahan dengan Batsyeba dan melakukan 

pembunuhan berencana terhadap Uria, suami dari 

Batsyeba tersebut. Kemudian mengambil Batsyeba menjadi 

istrinya. Melalui nabi Natan, Allah memperingatkan Daud 

bahwa apa yang dilakukan Daud sangatlah jahat di mata 

Tuhan. Daud pun merendahkan hati dan minta ampun di 

hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan mengampuni dosa Daud 

tersebut walaupun dengan konsekuensi, bahwa anak yang 

dikandung oleh Batsyeba harus meninggal (2 Samuel 12). 

Kita juga harus selalu memuji Tuhan karena Tuhan 

mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dalam 

Roma 3:23; 6:23 dikatakan bahwa semua manusia telah 

jatuh dalam dosa dan upah dari dosa adalah maut, yaitu 

terpisah selama-lamanya dari hadapan Allah baik di bumi 

maupun di sorga. Artinya, upah dosa adalah penderitaan 

dan kematian kekal di dalam neraka. Namun, melalui iman 

kepada Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh pengampunan dan 

kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus dalam 

kerajaan sorga (Rm. 10:9-10), bukan karena usaha atau 

perbuatan baik yang kita lakukan (Ef. 2:8-9). 

Kita harus selalu memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus 

telah memberikan pengampunan dari segala dosa dan 

pelanggaran kita melalui pengorbanan-Nya di atas kayu 

salib dan melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan 

sorga dan di sanalah kelak kita akan mengalami damai 

sejahtera dan sukacita yang tidak pernah berkesudahan. 

Amin.

IA TELAH 
MENGAMPUNI

Mazmur 103:1-4

Senin, 09 November 2020

2 Petrus 3:15-18; 2 Timotius 4:9-22; 

Yehezkiel 8; Hosea 11

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 103:3. 
Dia  yang mengampuni  sega la 
kesalahanmu, yang menyembuhkan 
segala penyakitmu.

Ayat

“Kami mau memuji-Mu karena 
Engkau telah mengampuni segala 
kesalahanku, ya Kristus. Amin.”

Doa



Kacang lupa kulitnya, demikianlah istilah yang sering 

digunakan apabila seseorang telah ditolong, tetapi orang 

tersebut melupakan dan tidak berterima kasih kepada 

orang yang telah berjasa menolongnya. 

Raja Daud mengingatkan kita untuk tidak pernah lupa 

memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada-Nya karena Ia 

sendiri telah melakukan kebaikan dalam hidup kita. Daud 

menggambarkan, bahwa Tuhan telah menebus hidupnya 

dari lobang kubur dan memahkotai dirinya dengan kasih 

set ia  dan rahmat (Maz.  103:4) .  Lobang kubur 

menggambarkan kesesakan, ketidakberdayaan, dan 

ketidakmampuan, serta ketidaksanggupan untuk 

melakukan apa pun dalam mengatasi tantangan hidup. Hal 

ini sesuai dengan pengalaman Daud yang melewati 

beberapa tantangan yang berat sebelum dan sesudah Tuhan 

meneguhkannya menjadi raja bagi bangsa Israel. 

Daud beberapa kali terpaksa melarikan diri dari hadapan 

Saul, namun Saul tetap mengejarnya dengan mengerahkan 

pasukannya untuk membunuh Daud. Walaupun demikian, 

Tuhan tetap melindungi dan menjaga Daud (1 Sam. 18-22). 

Kesesakan berikutnya muncul. Setelah Daud menjadi 

raja, anaknya bernama Absalom melakukan kudeta dan 

berencana untuk membunuhnya, sehingga Daud melarikan 

diri dari Yerusalem (2 Sam. 14-18). Tuhan pun menolong 

Daud dan kembali meneguhkan Daud sebagai raja bagi 

Israel serta memulihkan kerajaan Israel yang dipimpinnya. 

Semua ini menjadi alasan bagi Daud untuk selalu memuji 

Tuhan.

Kalau kita bisa melewati dengan baik segala bentuk 

kesulitan, baik dalam keuangan, keluarga, pendidikan dll, 

semua itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan 

campur tangan dalam ketidakmampuan, ketidakberdayaan, 

dan ketidaksanggupan kita. Hal inilah yang menjadi alasan  

terpenting mengapa kita harus selalu memuji Tuhan. 

JANGAN LUPAKAN 
SEGALA KEBAIKAN-NYA!

Mazmur 103:1-5

Selasa, 10 November 2020

1 Yohanes 1:1-4; Titus 1:1-4; Yehezkiel 

9; Hosea 12

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 103:4. 
Dia yang menebus hidupmu dari 
lobang kubur, yang memahkotai 
engkau dengan kasih setia dan 
rahmat.

Ayat

“Kami  t idak  akan  me lupakan 
kebaikan-Mu atas kami, ya Allah. 
Kami mau selalu bersyukur kepada-
Mu. Amin.”

Doa



“Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. 

Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya.”

Ya, musim akan selalu berganti, tetapi saya diingatkan 

dengan pujian tersebut bahwa kasih Tuhan tetap abadi. 

Kasih Tuhan tentu berhubungan erat dengan firman Tuhan 

karena  k i ta  b i sa  mengena l ,  mempercaya i  dan 

mengandalkan bahwa Tuhan itu kasih dan kasih-Nya abadi 

melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengar. 

Apa pun keadaan yang sedang terjadi di sekeliling kita, 

firman Tuhan tetap bisa kita andalkan. Perintah Tuhan itu 

tidak pernah berubah atau kompromi. Saat musim kering, 

Tuhan memerintahkan Ishak menabur dan terbukti Ishak 

menuai dengan berlimpah. Saat bangsa Israel dikejar 

tentara Mesir dan mereka terpojok, Musa diperintahkan 

Tuhan mengulurkan tangannya dan laut Teberau pun 

terbelah, sehingga bangsa Israel selamat dari kejaran 

musuh. Kepada orang lumpuh di pinggir kolam Betesda, 

Tuhan Yesus hanya berkata, ”Berdiri!“ dan orang tersebut 

seketika sembuh. Alkitab mencatat dan semua terbukti, 

bahkan banyak mujizat tetap terjadi setelah Alkitab ditulis 

dan dipraktekkan oleh orang percaya.

Firman Tuhan juga berlaku bagi pandemic saat ini. Jangan 

kita kondisikan firman Tuhan hanya untuk hal atau masalah 

selain COVID 19. Bukan berarti kita menantang dan 

menganggap diri hebat. Ikuti anjuran kesehatan, tetapi 

jangan karena rasa takut yang ber lebihan kita 

mengkondisikan seolah-olah janji Tuhan tidak berlaku atas 

masalah COVID 19 ini. 

Naikkan pujian kepada Tuhan dengan penuh keyakinan 

yang didasarkan atas firman Tuhan yang tidak pernah 

berubah oleh apa pun. Pahamilah, bahwa mengenal Allah 

adalah kunci menuju hikmat, di mana kita akan mampu 

memilih dan memutuskan sesuatu dengan benar, bukan 

karena pengetahuan yang kita miliki.

UNCONDITIONED 

Keluaran 14:1-31

Rabu, 11 November 2020

1 Yohanes 1:5-10; Titus 1:5-9; 

Yehezkiel 10; Hosea 13-14

Ayat Bacaan Setahun

Keluaran 14:13-14. 
Tetapi berkatalah Musa kepada 
bangsa i tu:  " Janganlah takut, 
berd i r i l ah  tetap  dan  l ihat lah 
keselamatan dari TUHAN,…TUHAN 
akan berperang untuk kamu, dan 
kamu akan diam saja."

Ayat

“Tuhan Yesus, kami percaya firman-
Mu ya dan amin. Engkau Allah yang 
perkasa dan berdaulat. Amin.”

Doa



Kutipan ayat mas di atas saya ambil dari versi BIMK.  

Kalimat rasakan sendiri seolah menawarkan kepada kita 

untuk mengalaminya, karena terlalu sulit untuk memahami 

kebaikan-Nya jika hanya mendengar dari mulut orang lain, 

tanpa mengalaminya sendiri. 

Apakah Anda mengenal satu jenis makanan dari daerah 

Jawa Barat yang disebut rujak bebeg? Bagi Anda yang belum 

merasakan makanan tersebut, mungkin sulit mempercayai 

bahwa makanan itu lezat. Rujak itu terdiri dari buah-buahan 

mentah (muda) biasanya belimbing, jambu air, kedongdong, 

mangga, pisang kulutuk (ijo berbiji). Semua dipotong kecil 

ditambah bumbu garam, terasi, cabe dan gula merah, 

kemudian ditumbuk. Bagi yang belum tahu akan merasa 

aneh bahkan jijik melihat bentuk dan cara membuatnya, 

tetapi bagi ibu-ibu dari daerah Bandung pasti tahu betapa 

nikmatnya rasa rujak bebeg itu. Begitupun pemazmur yang 

sudah tahu betul siapa Tuhan, sehingga dia begitu yakin 

mengatakan, bahwa Tuhan itu baik. 

Alkitab menuliskan beberapa kejadian yang tidak 

mengenakan dialami oleh beberapa anak Tuhan, namun di 

balik itu Tuhan ingin menyatakan bahwa Ia baik. Contohnya:  

Ayub 30:21. Di pasal ini Ayub tidak bisa mengerti mengapa 

hal itu terjadi dalam hidupnya. Kita yang sudah pernah 

mencicipi kebaikan Tuhan sekalipun, kadangkala masih 

gagal paham tentang maksud Allah. Akan tetapi, tetaplah 

bersyukur dan berkata Tuhan itu baik. Pada saatnya Anda 

pasti mengalami kebaikan Tuhan.

God is too good to be unkind and He is too wise to be 

mistaken. And when we can not see His hand, we must trust 

His heart. Charles H. Spurgeon. Yang berarti, Tuhan itu 

terlalu baik untuk berbuat yang tidak baik. Tuhan itu terlalu 

bijak untuk melakukan kesalahan. Pada saat kita tidak bisa 

melihat tangan-Nya, kita harus percaya hati-Nya.

RASAKAN KEBAIKAN 
TUHAN

Mazmur 34

Kamis, 12 November 2020

1 Yohanes 2:1-6; Titus 1:10-16; 

Yehezkiel 11; Yoel 1

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 34:9. 
Rasakanlah sendiri betapa baiknya 
TUHAN, berbahagialah orang yang 
berlindung pada-Nya. (BIMK).

Ayat

“Kami percaya, bahwa Engkau Allah 
yang sungguh baik. Amin.”

Doa



Beban kehidupan yang kita alami kadang membuat kita 

mudah berkecil hati dan mengeluh, tetapi penulis mazmur 

ketika dalam pergumulan beratnya memilih untuk tidak 

menjadi takut dan gentar malahan  bersukacita di dalam 

Tuhan. Pemazmur tanpa ragu mengatakan, bahwa Allah 

akan menjadi terang hidupnya, keselamatannya dan 

benteng hidupnya. Iman sejati tidak kehilangan asa.

Agar kita bisa kembali memuji-muji Allah, kita harus 

mengingat kembali tindakan Allah pada waktu lampau, 

mengingat dengan rasa syukur segala belas kasihan yang 

telah kita terima dari-Nya: janganlah lupakan segala 

kebaikan-Nya! Jika kita tidak mengucap syukur atas semua 

itu, maka itu berarti kita melupakannya. Sungguh tidaklah 

adil dan tidak berbudi bila kita melupakannya, karena ada 

begitu banyak hal yang patut diingat akan kebaikan Allah. 

Jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan Allah kepada kita 

atau gagal untuk berterima kasih atas berkat-berkat-Nya 

yang dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus.

Di saat hidup mengikut Tuhan penuh dengan kesulitan 

dan tantangan, pandanglah pada Tuhan Yesus. Dia telah 

mengorbankan diri-Nya di kayu salib untuk mengalahkan 

musuh-musuh-Nya dan memberi kemenangan bagi kita, 

umat-Nya. Jangan pernah putus harap dan menyerah, 

sebab pada saat-Nya Dia akan mengubah ratapan kita 

menjadi sukacita.

MENYEMBAH DI 
MASA SUKAR

Mazmur 27:1-6

Jumat, 13 November 2020

1 Yohanes 2:7-17; Titus 2:1-5; 

Yehezkiel 12; Yoel 2

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 27:1. 
Dari Daud. TUHAN adalah terangku 
dan keselamatanku, kepada siapakah 
aku harus takut? TUHAN adalah 
benteng hidupku, terhadap siapakah 
aku harus gemetar?

Ayat

“Ajarku untuk tetap memuji-Mu 
dalam kondisi apa pun, terlebih dalam 
masa sukar dengan senantiasa 
mengingat kebaikan-Mu ya Tuhan. 
Amin.”

Doa



Inilah masa sukar di zaman kita.  Perkembangan 

pandemi Covid-19 bukan menurun tetapi semakin 

bertambah dan berdampak pada perekonomian dunia. 

Gereja pun mengalami masa-masa yang sukar dalam 

melayani jemaat dengan keterbatasan diri untuk bertatap 

muka. Hal apakah yang bisa kita lakukan untuk mengubah 

keadaan saat ini? Betulkah kita punya kekuatan yang dahsyat 

untuk mengubah keadaan? Bagaimana Alkitab menolong 

kita untuk menuntun kita keluar dari keadaan seperti ini?

Jawabannya hanya satu, doa-doa kitalah yang mampu 

mengubah keadaan sukar yang sedang kita hadapi saat ini.  

Jemaat mula-mula bertekun dalam doa, ketika gereja 

menghadapi masa aniaya yang sukar pada zaman itu. Para 

pemimpin saat itu memusatkan perhatian dan pelayanan 

hanya pada doa dan pelayanan firman untuk menguatkan 

jemaat. Daniel pun bertekun dalam doa bersama-sama 

rekannya yang lain, saat nyawanya terancam untuk dibunuh 

oleh Raja Nebukadnezar. Nabi Elia berdoa maka hujan tidak 

turun selama tiga tahun dan oleh doanya juga hujan akhirnya 

turun dan bumi menghasilkan buah.

Mengapa hanya doa yang bisa mengubah situasi dan 

kondisi yang sukar? Karena saat kita berdoa sebenarnya kita 

sedang berbicara dengan Allah yang maha tak terbatas di 

sorga. Doa yang kita panjatkan sebenarnya sedang menarik 

kuasa dari sorga untuk mengubah keadaan bumi. Doa 

meneguhkan hati, mengokohkan iman dan mukjizat Allah 

dinyatakan melalui jawaban atas setiap doa-doa kita kepada 

Allah.       

Kitalah agen pengubah situasi melalui doa-doa. Jangan 

tergoda melihat keadaan sekitar kita yang mulai semakin 

sulit. Mulailah berdoa dengan tekun setiap hari.

MASA SUKAR

Yakobus 5:16-18

Sabtu, 14 November 2020

1 Yohanes 2:18-21; Titus 2:6-10; 

Yehezkiel 13; Yoel 3

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 5:16. 
Karena itu hendaklah kamu saling 
mengaku  do samu  dan  sa l i n g 
mendoakan, supaya kamu sembuh. 
Doa orang yang benar, bila dengan 
yakin d idoakan,  sangat besar 
kuasanya.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
merendahkan diri di hadapan-Mu. 
Aku mau bertekun dalam doa-doaku. 
Amin.”

Doa



Pemberontakan kepada Allah oleh bangsa Israel saat 

setiap pengintai melaporkan hal-hal yang menakuti bangsa 

Israel dan tidak memungkinkan mereka sampai di negeri 

Kanaan. Kaleb dan Yosua justru melaporkan hal yang 

berbeda, karena keduanya memiliki hati dan jiwa yang lain, 

yaitu hati dan jiwa yang mempercayai Allah dan mau 

mengikuti Allah dengan segenap hati dan hidupnya.

Hasilnya orang-orang yang telah melihat kuasa Allah saat 

menyelamatkan mereka dari Mesir sampai menyerang laut 

Teberau harus mati di padang gurun. Hanya Kaleb dan 

Yosua yang diijinkan Allah tetap hidup dan memimpin 

bangsa Israel memasuki negeri Kanaan. Kedua orang itu 

memiliki hati dan jiwa yang takut akan Allah, mempercayai 

kemahakuasaan Allah.

Demikian pula dengan perjalanan kita sebagai umat milik 

Kristus. Meskipun  dijanjikan masuk Kerajaan Allah, kalau 

kita tidak mempercayai Allah pasti kita tidak akan masuk 

Kerajaan Allah. Milikilah hati dan jiwa yang sama seperti 

Yosua dan Kaleb di hadapan Allah, apabila   kita ingin   

menikmati semua janji Allah dan penyertaan Allah di 

sepanjang hidup kita. Jangan pernah memberontak 

melawan Allah serta mempermainkan Allah, apabila kita 

tidak ingin mengalami murka Allah.  Allah itu setia, penuh 

kasih dan panjang sabar, tetapi Allah tidak pernah bisa 

berkompromi dengan sikap hati kita yang memberontak 

dan tidak percaya kepada Dia. Memiliki hati dan jiwa seperti 

Kaleb dan Yosua di hadapan Allah harus menjadi perjuangan 

hidup dan iman kita kepada Tuhan Yesus agar kita bisa 

masuk ke langit baru dan bumi baru, tinggal bersama Tuhan 

Yesus dalam Kerajaan Allah.

MENIKMATI 
JANJI ALLAH

Bilangan 13:1-33

Minggu, 15 November 2020

1 Yohanes 2:22-27; Titus 2:11-15; 

Yehezkiel 14; Amos 1

Ayat Bacaan Setahun

Bilangan 13:30. 
K e m u d i a n  K a l e b  m e n c o b a 
menenteramkan hati bangsa itu di 
hadapan Musa, katanya: "Tidak! Kita 
akan maju dan menduduki negeri itu, 
s e b a b  k i t a  p a s t i  a k a n 
mengalahkannya!"

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus. Ampuni 
aku, seringkali aku tidak berani 
mempercayai Engkau. Ajar aku selalu 
taat kepada-Mu. Amin.”

Doa



Pujian dan penyembahan bagi orang Kristen yang 

sungguh-sungguh percaya Yesus merupakan sesuatu yang 

indah, tahu siapa yang dipuji dan siapa yang disembah, yaitu 

Allah yang Maha Kudus dan Maha Mulia. Ketika orang 

memuji dan menyembah, maka Allah hadir dan bertahta di 

atas pujian. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa 

dalam pujian ada kuasa karena Allah ada di atas pujian. 

Pertama, ketika orang memuji Tuhan, maka akan terjadi 

mukjizat dalam hidupnya. Kita ingat Paulus dan Silas ketika 

mereka memuji Tuhan dalam penjara, maka rantai-rantai 

yang mengikat mereka terlepas, pintu penjara terbuka (Kis. 

16:25-26). Kedua, pemulihan terjadi. Pemulihan akan 

terjadi pada saat kita memuji dan menyembah, mulai dari 

pemulihan kesehatan, ekonomi, relasi, dan pemulihan 

lainnya (Yeremia 33:10-11). Ketiga, kuasa gelap dipatahkan. 

Pada saat kita memuji dan menyembah Allah dengan benar, 

pada saat itu juga kita sedang mematahkan dan 

melumpuhkan kuasa kegelapan (1 Samuel 16:23). 

Keempat, Allah berperang ganti kita. Dalam 2 Tawarikh 

20:21-22, ketika umat Tuhan menaikkan pujian dan 

penyembahan, maka Tuhan pun menghadang musuh-

musuh mereka. Tuhanlah yang berperang untuk umatnya. 

Kelima, menerima inspirasi Allah (baca 2 Raja-Raja 3:15-

19). Keenam, menarik jiwa-jiwa datang pada Allah. Saat kita 

memuji dan menyembah sebagai gaya hidup, maka kuasa 

Tuhan akan nyata dalam menarik orang datang kepada-Nya 

(Yohanes 12:32 ; Mazmur 40:4).

Wooww...betapa dahsyatnya kuasa pujian dalam 

kehidupan sehari-hari, oleh karena itu mari jadikan memuji 

dan menyembah Allah menjadi gaya hidup kita sehari-hari.

KUASA PUJIAN DAN 
PENYEMBAHAN

1 Samuel 16:14-23

Senin, 16 November 2020

1 Yohanes 2:28-3:6; Titus 3:1-8; 

Yehezkiel 15:1-16:14; Amos 2

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 22:4. 
Padahal Engkaulah Yang Kudus yang 
bersemayam di atas puji-pujian orang 
Israel.

Ayat

“Ya, Allah yang Maha Kudus dan yang 
M a h a  M u l i a ,  k a m i  m e m u j i 
kebesaran-Mu dan kami menyembah 
kekudusan dan kemuliaan-Mu. 
Amin.”

Doa



Makin mengenal Allah, makin kita menyadari 

keterbatasan kita. Makin dekat Tuhan, makin kita alami 

kuasa dan kasih-Nya, yang memampukan kita menaikkan 

pujian dan hormat bagi-Nya. Dalam menaikkan pujian, hati 

kita benar-benar harus hanyut oleh kebaikan Allah hingga 

penuh dengan rasa kasih dan ucapan syukur kepada-Nya. 

Tuhanlah yang harus dipuji dan disanjung-sanjung, sebab Ia 

adalah sumber segala kebaikan. Kepada nama-Nya, kita 

h a r u s  m e n g a r a h k a n  p u j i - p u j i a n  k i t a ,  s e r a y a 

mempersembahkan syukur kepada nama-Nya yang kudus.

Dengan jiwa dan segenap batin kita harus memuji Allah. 

Semua orang percaya harus mampu memanjatkan puji 

syukur kepada Allah, karena Allah telah menganugerahkan 

kasih dan pengampunan-Nya. Semua tindakan Allah ini 

harus menjadi dasar pujian dalam sukacita kekristenan kita.

Sebagai orang yang telah dianugerahi kasih dan 

pengampunan, kita harus mendisiplin diri untuk senantiasa 

belajar memuji Tuhan dengan dasar kebenaran firman 

Tuhan dan dengan penghayatan segar dalam ibadah kita 

kepada Tuhan. Itulah yang dapat kita lakukan sebagai 

respons umat tebusan.

Jangan gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar 

kita, tetapi takjublah karena Dia selalu hadir dan berkarya 

dalam peristiwa segelap apa pun. Percayalah ada kuasa 

dalam pujian dan penyembahan.

ADA KUASA DALAM 
PUJIAN DAN 

PENYEMBAHAN
Mazmur 46:1-12

Selasa, 17 November 2020

1 Yohanes 3:7-10; Titus 3:9-15; 

Yehezkiel 16:15-52; Amos 3

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 46:2. 
A l l a h  i t u  b a g i  k i t a  t e m p a t 
perlindungan dan kekuatan, sebagai 
penolong dalam kesesakan sangat 
terbukti.

Ayat

“Tuhan ajarkanku tetap memuji 

Engkau senantiasa, karena dalam 

pujian dan penyembahan kepada-Mu 

ada kuasa. Amin.”

Doa



Kita tidak pernah tahu kapan musuh datang menyerang, 

karena kalau tahu, maka kita pasti dalam posisi sigap dan 

berjaga-jaga. Berita buruknya, musuh datang menyerang 

kehidupan kita tanpa disangka-sangka dan tanpa konfirmasi 

terlebih dahulu.

Yosafat yang diserang secara tiba-tiba oleh suatu laskar 

besar yang terdiri dari orang-orang bani Moab dan bani 

Amon, ditambah sepasukan orang Meunim.

Mendapatkan serangan secara mendadak, Yosafat 

menjadi takut (2 Tawarikh 20:3a).  Reaksi alamiah 

seseorang ketika dihadapkan pada masalah yang sangat 

berat adalah takut.  

Dalam keadaan sangat terdesak biasanya orang tidak 

bisa berpikir secara jernih, yang dipikirkan adalah 

bagaimana caranya keluar dari 'lubang jarum' secepatnya 

atau mendapatkan jalan keluar secara instan, di mana 

pikiran pasti langsung tertuju kepada manusia atau 

sesamanya.  

Apa yang Yosafat lakukan ketika serangan datang?

1. Mencari dan meminta pertolongan Tuhan (ay. 3, 4)

2. Menyuruh pasukannya menyanyikan pujian untuk 

Tuhan (ay. 21)

Ketika nyanyian itu dikumandangkan, dibuat Tuhanlah 

penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab (ay. 22).  

Akhir dari apa yang dilakukan Yosafat dan pasukannya 

adalah: Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, 

karena TUHAN telah membuat mereka bersukacita 

karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke 

Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu 

menuju rumah TUHAN (ay. 27-28)

Mari selalu kumandangkan pujian, apalagi saat kita dalam 

kesesakan, dan dapatkan kemenangan yang Dia janjikan.

PUJIAN KEMENANGAN

2 Tawarikh 20:1-30

Rabu, 18 November 2020

1 Yohanes 3:11-18; Filemon 1:1-17; 

Yehezkiel 16:53-17:24; Amos 4

Ayat Bacaan Setahun

2 Tawarikh 20:22. 
Ketika mereka mulai bersorak-sorai 
dan menyanyikan nyanyian pujian, 
dibuat Tuhanlah penghadangan 
terhadap bani Amon dan Moab, dan 
orang-orang dari pegunungan Seir, 
yang hendak menyerang Yehuda, 
sehingga mereka terpukul kalah.

Ayat

“Tuhan Yesus kami mau terus 
mengumandangkan pujian kepada-
Mu,  sebab  Engkau  l ah  pan j i 
kemenangan kami. Amin.”

Doa



Tahun 2020 dunia tergoncang oleh pandemi Covid-19. 

Kehidupan anak Tuhan pun tidak lepas dari dampak 

permasalahan yang terjadi di negaranya. Khusus Indonesia 

pandemi ini sudah memporakporandakan ekonomi, sosial, 

pendidikan, dan tatanan yang selama ini sudah mapan. 

Bagaimana sikap anak Tuhan dalam menghadapi gonjang 

ganjing masalah ini? Mari kita belajar dari raja Yosafat dari 

bacaan hari ini.

Yosafat mengambil keputusan yang benar dalam 

merespon rasa  takutnya. Bukan hanya keputusan untuk 

pribadinya sendiri saja, tetapi ia pun mengajak serta 

memimpin bangsanya untuk mengambil keputusan yang 

benar. Mereka berdoa dan berpuasa secara nasional. Tuhan 

pun menjawab doa mereka lewat Yahaziel yang dihinggapi 

Roh Tuhan (ay. 14) dan menyampaikan pesan Tuhan kepada 

Yosafat dan bangsa Yehuda. Apa yang kemudian dilakukan 

Yosafat dan bangsa Yehuda dalam merespon pesan Tuhan 

ini? Mereka membentuk kelompok paduan suara untuk 

memuji Tuhan. Mereka mengangkat para penyanyi dan 

pemuji lalu mengutus mereka untuk ditempatkan di barisan 

depan (ay. 21). Dan ketika mereka mulai menyanyikan puji-

pujian, terjadilah keajaiban seperti yang dijanjikan Tuhan itu. 

“Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan  

nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah  penghadangan terhadap 

bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan 

Seir, yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka 

terpukul kalah.” (ay. 22).

Apa yang dialami Yosafat, pasti akan kita alami juga dalam 

menghadapi permasalahan yang terjadi saat ini, karena 

Allah kita tetap sama. Mari kita ikuti langkah Yosafat dalam 

menghadapi masalah, yaitu datang mencari Tuhan dalam 

doa dan puasa, jangan tinggalkan komunitas gereja, memuji 

Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Alamilah kemenangan 

di dalam Tuhan.

KEMENANGAN 
LEWAT PUJIAN

2 Tawarikh 20:1-30

Kamis, 19 November 2020

1 Yohanes 3:19-24; Filemon 1:8-12; 

Yehezkiel 18; Amos 5

Ayat Bacaan Setahun

2 Tawarikh 20:21a. 
Setelah ia berunding dengan rakyat, ia 
mengangkat orang-orang yang akan 
menyanyi nyanyian untuk TUHAN 
dan memuji TUHAN dalam pakaian 
kudus.

Ayat

“Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. 
A k u  h e n d a k  b e r n y a n y i  d a n 
bermazmur bagi-Mu dikondis i 
apapun. Amin.”

Doa



Mazmur 91 merupakan pengenalan dan pengalaman 

iman pemazmur yang dapat mewakili umat Tuhan 

sepanjang zaman dan sejarah. Mazmur ini tidak 

membicarakan penderitaan karena pikul salib, melainkan 

penderitaan umum yang dihadapi semua orang.

Pemazmur memastikan, bahwa Allah dapat dipercaya 

karena Dia adalah tempat perlindungan setiap orang yang 

takut kepada-Nya dan tidak mengandalkan yang lain (9-13). 

Apa pun jenis penderitaan itu, sakit penyakit (3, 6), musuh 

yang berupaya membinasakan (5), atau aneka malapetaka 

(10), kalau Tuhan sudah menyatakan perlindungan-Nya, 

maka perlindungan itu sudah pasti!

Pemazmur juga menyajikan kenyataan anak-anak Tuhan 

yang mengalami banyak masalah dan penderitaan, baru 

kemudian mengalami pelepasan. Bukankah janji akan 

dilepaskan dari jerat perangkap burung mengasumsikan 

sudah terjerat lebih dahulu (3)? Juga, bahwa Tuhan akan 

menyertai umat-Nya dalam kesesakan lalu meluputkannya 

(15), mengasumsikan umat-Nya akan mengalami 

kesesakan terlebih dahulu? Saat umat berseru minta tolong, 

pada waktu-Nya Allah akan menolong mereka.

Mazmur ini tidak menjanjikan kekebalan dari 

penderitaan, melainkan penyertaan, kekuatan, dan 

kelepasan dari hal tersebut. Ketika kita mengalami sakit, 

penderitaan karena ulah orang yang memusuhi kita, atau 

situasi ekonomi terpuruk yang menyebabkan kita di-PHK 

atau usaha kita bangkrut, dst, kita harus melihatnya bukan 

karena Tuhan tidak mengasihi dan peduli pada kita, atau 

bahwa Tuhan tidak berdaya menolong kita. Semua itu justru 

konteks bagi kita untuk berseru kepada Tuhan dan 

mengangkat iman kita kepada-Nya, bahwa Dia Tuhan yang 

mendengar pergumulan anak-anak-Nya.

AMAN DALAM 
LINDUNGAN ALLAH

Mazmur 91:1-16

Jumat, 20 November 2020

1 Yohanes 4:1-6; Filemon 1:13-25; 

Yehezkiel 19; Amos 6

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 91:1-2. 
Orang yang duduk dalam lindungan 
Yang Mahatinggi dan bermalam 
dalam naungan Yang Mahakuasa 
akan berkata kepada TUHAN: 
“Tempat perlindunganku dan kubu 
pe r tahananku ,  A l l ahku ,  yang 
kupercayai.”

Ayat

“Tuhan Yesus, bantulah kami sebagai 
a n a k - a n a k  Tu h a n  a g a r  k a m i 
senant ia sa  be r l i ndung  da lam 
perlindungan-Mu yang maha tinggi. 
Amin.”

Doa



Dalam dunia yang mengalami gonjang ganjing saat ini, di 

mana kehidupan penuh dengan ketidakpastian membuat 

manusia galau, tergoncang, khawatir, takut dan cemas 

menghadapi kehidupan ini. Apa yang akan terjadi di masa 

depan semua tidak pasti. Ekonomi, kesehatan, politik, sosial 

budaya semua mengalami goncangan. Dunia saat ini 

mengalami ketidaktenangan, semua menyelamatkan diri 

masing-masing. Ke manakah kita dapat memperoleh 

ketenangan di tengah ketidakpastian ini? Jawabannya ada 

pada nats ayat kita hari ini Mazmur 62:2. Ya, hanya pada 

Allah saja kita memperoleh ketenangan. 

Allah memegang kendali semua yang terjadi di dunia. 

Ketika kita dekat dengan sang Penguasa alam semesta, 

maka hati kita akan mengalami ketenangan. Allah adalah 

gunung batu, keselamatan, dan kota benteng kita. Ketika 

kita berlindung pada Allah, maka kita tak akan goyah. Dialah 

pengharapan kita, Dialah menara yang kuat dalam hidup 

kita. Ketenangan bersama Allah adalah ketenangan yang 

sempurna dalam hidup ini. Hiduplah selalu bergantung pada 

Allah sang pencipta, sang pemelihara, sang pengendali 

hidup kita. 

Orang benar yang hidup oleh iman pada Tuhan, akan 

merasa lebih aman, karena Tuhan tidak akan membiarkan 

kita goyah. Tuhan akan membentengi kita, pemazmur 

menuliskan dalam Mazmur 91:14, “Sungguh, hatinya 

melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, Aku 

akan membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku.” Dia 

sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun 

rencana-Nya yang gagal. Oleh karena itu, mendekatlah 

pada Tuhan, karena hanya dengan mengandalkan Tuhan saja 

dan menaruh harapan pada-Nya maka jiwa kita merasa 

aman dan tenang.

AMAN DAN TENANG 
DALAM ALLAH

Matius 26:30-35

Sabtu, 21 November 2020

1 Yohanes 4:7-16; Ibrani 1:1-4; 

Yehezkiel 20; Amos 7

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 62:2. 
Hanya dekat Allah saja aku tenang, 
dari pada-Nyalah keselamatanku.

Ayat

“Hidupku kuserahkan pada-Mu ya 
Allahku, gunung batuku, kubu 
pertahanan dan kota perlindunganku. 
Amin.”

Doa



Dalam dunia yang semakin ketat persaingan, 

mementingkan diri sendiri, cinta uang dan memuaskan 

hawa nafsu semakin meningkat. Rasa kasih mengasihi, rela 

berkorban untuk orang lain semakin dingin. Orang lebih 

suka menerima, diutamakan oleh orang lain dan takut tidak 

mendapatkan bagiannya daripada memperhatikan dan 

membantu orang lain.

Di tengah situasi seperti inilah Tuhan Yesus hadir 

melayani dan berbelaskasihan kepada mereka yang 

nasibnya tidak semujur yang lainnya. Karena belas kasihan 

inilah Tuhan Yesus rela mempertaruhkan semua yang Dia 

miliki untuk   menyelamatkan manusia dari keterpurukan 

hidup.

Tanpa belas kasihan, kita tidak mungkin bisa 

memandang sesama manusia yang berdosa sama seperti 

Tuhan Yesus memandang mereka yang perlu untuk 

diselamatkan. Apakah yang akan timbul di hati kita, bila 

mendengar sahabat kita, keluarga kita, mereka menutup 

mata sampai selama-lamanya tanpa mengenal Allah di 

dalam Tuhan Yesus. Padahal setiap hari mereka bertemu 

dan bergaul dengan kita. Tanpa memiliki belas kasihan yang 

ada di dalam diri Tuhan Yesus, kita tidak akan punya 

keinginan sedikit pun untuk menyelamatkan jiwa berdosa 

yang ada di sekitar kita.  

Milikilah hati Tuhan Yesus, maka kita akan memiliki hati 

belas kasihan. Memandang jiwa yang berdosa di sekeliling 

kita untuk diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Salah satu 

sebab pekabaran Injil tidak berjalan efektif karena kita 

sudah kehilangan hati berbelaskasihan terhadap jiwa 

berdosa yang perlu kita selamatkan dalam Yesus. Jangan 

egois, perhatikan orang di sekitar yang belum diselamatkan. 

Mintalah hati yang berbelaskasihan kepada Tuhan Yesus, 

maka kita akan tergerak untuk memperhatikan orang lain 

sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan.

HATI BELAS KASIHAN

Matius 9:35-38

Minggu, 22 November 2020

1 Yohanes 4:17-21; Ibrani 1:5-9; 

Yehezkiel 21; Amos 8

Ayat Bacaan Setahun

Matius 9:36. 
Melihat orang banyak itu, tergeraklah 
hati Yesus oleh belas kasihan kepada 
mereka, karena mereka lelah dan 
terlantar seperti domba yang tidak 
bergembala.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, beri aku 
hatimu, yang penuh belas kasihan. 
Ampuni jika aku egois. Amin.”

Doa



Grup band Kristen Unspoken dibentuk setelah Chad 

Mattson (Vokalis) bertemu dengan Mike Gomez (Gitaris) 

dalam sebuah perjalanan misi di Republik Dominika. Saat itu 

Chad tengah bergumul dengan kecanduan yang parah 

terhadap narkoba dan alkohol dan memutuskan ikut dalam 

perjalanan misi untuk memulihkan kembali hubungannya 

dengan Tuhan. Di sanalah Chad kembali mengalami 

pemulihan pribadi dengan Tuhan.

Berbekal pengalaman pribadi yang dialami Chad, 

Unspoken berkomitmen menggunakan musik sebagai 

media untuk memberitakan tentang Yesus kepada siapa saja 

yang masih belum mengenal-Nya ataupun telah 

kehilangannya secara pribadi. “Ya, kami mencintai musik 

dan kami mencintai orang-orang tetapi lebih daripada apa 

pun kami ingin melihat orang-orang dapat mencapai 

potensi penuh mereka dalam Yesus,” ucap Chad.

Mereka tetap berpesan agar setiap orang bisa 

bertumbuh dan semakin lebih dekat dengan Tuhan hari 

lepas hari. Sebab fokus utama dalam hidup adalah menjalani 

hari-hari dengan baik sebagai sebuah kesempatan untuk 

semakin dekat dengan Tuhan serta mencintai Tuhan dan 

sesama.

Tuhan bisa memakai sarana musik atau lagu-lagu untuk 

menjangkau jiwa, bukan hanya musik tapi sarana apa pun 

bisa dipakai untuk memenangkan jiwa.

Gunakan setiap talenta yang Yesus beri kepada kita 

untuk menjangkau jiwa.

MENJANGKAU JIWA 
LEWAT MUSIK

Mazmur 145:18-21

Senin, 23 November 2020

1 Yohanes 5:1-5; Ibrani 1:10-14; 

Yehezkiel 22; Amos 9

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 34:19. 
TUHAN itu dekat kepada orang-
orang yang patah hati, dan Ia 
menyelamatkan orang-orang yang 
remuk jiwanya.

Ayat

Kami mau menggunakan segala 
talenta yang Engkau anugerahkan 
untuk menjangkau jiwa bagi-Mu, 
Kristus. Amin.”

Doa



Kadangkala kita memandang orang hanya dari 

penampilannya saja, padahal kita tidak tahu siapa dia 

sebenarnya. 

Ada satu kisah seorang nenek yang tampak lusuh hendak 

mengambil uang sebesar 500 ribu rupiah di bank, tetapi 

para pegawai bank tersebut memandang rendah bahkan 

melempar kartu ATM si nenek. Setelah beberapa saat si 

pegawai bank bertanya: “Mau ambil berapa Nek?” 

“Semua,” jawab si nenek. Kemudian dengan hati kesal si 

pegawai melihat jumlah tabungan si nenek, betapa kagetnya 

karena jumlah tabungannya bernilai 3 milyar rupiah. 

Seketika sikap pegawai bank itu berubah, dengan sopan 

bertanya kepada si nenek: “Nek, kalau uang tunai sebesar 

itu kami tidak ada, kami cuma bisa menyediakan 100 juta 

saja.” “Ok,” jawab si nenek. Setelah uang itu tersedia si 

nenek hanya mengambil 500 ribu dan sisanya dia tabung 

kembali.

Sebagai seorang pelayan atau pegawai, kita harus 

melayani setiap orang dengan baik tanpa membeda-

bedakan. 

Kisah ini mengingatkan kita, sebagai orang Kristen, anak-

anak Tuhan, pelayan-pelayan Kristus, jangan pernah 

memandang orang hanya dari segi penampilan saja, mari 

kita memandang orang seperti Kristus memandang. Layani 

setiap orang tanpa melihat latar belakang orang itu. Yesus 

pun memandang dan menyelamatkan kita bukan karena 

kita baik, kaya, berpendidikan, ataupun lebih dari orang lain, 

tetapi Dia menyelamatkan kita karena kita orang berdosa 

yang perlu Juruselamat.

CARA PANDANG

1 Korintus 1:26-31

Selasa, 24 November 2020

1 Yohanes 5:6-12; Ibrani 2:1-4; 

Yehezkiel 23; Obaja 1

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 1:28. 
Dan apa yang tidak terpandang dan 
yang hina bagi dunia, dipilih Allah, 
bahkan apa yang tidak berarti, dipilih 
Allah untuk meniadakan apa yang 
berarti.

“Tuhan Yesus kami mau melayani 
semua orang tanpa memandang latar 
belakang mereka. Seperti Engkau 
telah menerima dan mengasihi kami 
a p a  a d a n y a ,  k a m i  p u n  m a u 
melakukannya juga. Amin.”

Doa

Ayat



Mahkota yang abadi diberikan Tuhan Yesus kepada 

orang yang telah berhasil menyelesaikan tugas 

panggilannya untuk memenangkan jiwa bagi Kristus serta 

menggembalakan jiwa yang dimenangkan dengan baik.

Bagaimana kita memperoleh mahkota yang abadi? 

Kita harus siap dan rela melakukan hal-hal berikut seperti 

tertulis dalam 1 Korintus 9. Kita harus siap tidak 

mempergunakan hak kita atas pekerjaan pelayanan kita. 

Kerelaan tidak mempergunakan hak kita bahkan rela 

berkorban untuk menanggung segala sesuatu agar tugas 

pemberitaan Injil tidak terhalang. Ini perjuangan kita 

untuk melawan sifat kedagingan kita. Sifat kedagingan 

yang maunya menuntut hak-hak kita dipenuhi oleh 

mereka yang kita layani. Paulus menekankan bahwa upah 

menginjili dia adalah menginjil tanpa upah.

Lakukan pemberitaan Injil sesuai tugas panggilan kita. 

Pekabaran Injil merupakan tugas dan tanggungjawab 

semua orang percaya kepada Kristus. Dalam 

melaksanakan panggilan ini harus mengikuti kehendak 

dan aturan Allah bukan menurut kemauan kita sendiri. 

Supaya kita bebas memberitakan Injil kepada siapa 

saja tanpa beban dan halangan apa pun saat kita 

melakukannya, persiapkan diri dengan menguasai diri 

agar setelah kita melayani kita tidak ditolak. Oleh sebab 

itu, kita sebagai pelaku pemberita Injil harus bisa 

menguasai diri sedemikian rupa dan mengikuti 

pertandingan sesuai dengan aturan yang dikehendaki 

Allah.

Jadi, mahkota abadi tidak akan diberikan kepada 

semua orang oleh Tuhan Yesus. Mahkota ini hanya akan 

diberikan kepada seseorang yang bisa memenuhi syarat 

dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah sendiri.

MAHKOTA ABADI

1 Korintus 9:11-27 

Rabu, 25 November 2020

1 Yohanes 5:13-21; Ibrani 2:5-9; 

Yehezkiel 24; Yunus 1-2

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 9:25. 
Tiap-tiap orang yang turut mengambil 
b a g i a n  d a l a m  p e r t a n d i n g a n , 
menguasai dirinya dalam segala hal. 
Mereka berbuat demikian untuk 
memperoleh suatu mahkota yang 
fana, tetapi kita untuk memperoleh 
suatu mahkota yang abadi. 

Ayat

Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
memberitakan injil dengan hati 
nurani yang murni dan dengan setia.  
Amin.”

Doa



Tidak ada seorang pun yang menginginkan pencobaan 

terjadi dalam hidupnya. Namun, sebagai manusia, tidak 

mungkin bisa menghindar dari pencobaan. Allah 

menyediakan mahkota kehidupan bagi kita yang menang 

atas pencobaan hidup. Oleh sebab itu, kita harus 

memiliki beberapa sikap yang benar terhadap pencobaan 

yang sedang kita alami di dunia saat ini.

Hadapilah pencobaan dengan hati gembira. Hal ini 

memampukan kita melewati masa-masa yang sulit 

bersama Kristus Yesus. Ada pencobaan datang karena 

perilaku kita sendiri yang salah. Ada pula pencobaan 

datang karena iman kita. Ada saja yang orang lakukan 

agar hidup kita menjadi susah dan menderita. Kita harus 

menyadari suatu saat iman kita pasti akan diuji agar kita 

menjadi kuat dan dewasa dalam Kristus.

Ujian, aniaya, dan pencobaan bukan untuk 

menjatuhkan kita, tetapi mendatangkan kebaikan bagi 

hidup kita. Tidak selamanya pencobaan mendatangkan 

kerugian. Biasanya justru memberi keuntungan, sehingga 

kehidupan kita bersama Tuhan Yesus menjadi nyata, 

lengkap atau sempurna. Kita bisa merasakan bagaimana 

penderitaan Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita dari 

dosa.

Berserah dan meminta hikmat Allah saat mengalami 

pencobaan jauh lebih baik dari pada berkeluh kesah dan 

mengasihi diri sendiri. Bila sikap ini kita hidupi dan 

tertanam di hati kita, maka mahkota kehidupan kelak 

akan diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Kita 

mampu membuktikan iman yang tidak goyah, tetap 

mengasihi Tuhan Yesus meskipun harus memikul salib di 

dunia ini. Biarlah kita sanggup menjawab Tuhan Yesus, 

ketika Dia bertanya, “Adakah iman di bumi ini?” pada 

akhir zaman nanti.

MAHKOTA 
KEHIDUPAN

Yakobus 1:2-15

Kamis, 26 November 2020

2 Yohanes 1; Ibrani 2:10-18; 

Yehezkiel 25; Yunus 3-4

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 1:12. 
Berbahagialah orang yang bertahan 
dalam pencobaan, sebab apabila ia 
sudah tahan uji, ia akan menerima 
mahkota kehidupan yang dijanjikan 
Allah kepada barangsiapa yang 
mengasihi Dia.

Ayat

“Bapa di dalam nama Tuhan Yesus beri 
aku kekuatan untuk sanggup menang 
atas setiap pencobaan yang kami 
alami. Amin.”

Doa



Setiap atlet pasti merindukan mendapatkan medali 

emas. Oleh sebab itu, seorang atlet akan berlatih keras 

s e b a g a i  p e r s i a p a n  p e r t a n d i n g a n .  D i a  a k a n 

mengesampingkan semua kepentingan diri dan fokus 

kepada latihan persiapan pertandingan agar menjadi 

seorang pemenang. Demikian juga kita semua yang 

merindukan mendapatkan mahkota kebenaran, hadiah 

terbaik yang disediakan oleh Tuhan Yesus.  

Ada tiga hal yang Rasul Paulus lakukan dalam hidupnya 

sehingga ia yakin menerima mahkota kebenaran setelah 

kematiannya. Paulus juga berpesan, bahwa kita pun bisa 

mendapatkan mahkota kehidupan itu.  Menurut teladan 

Paulus, inilah tiga hal yang harus dilakukan.

1. Setia memberitakan firman Allah setiap saat dalam 

situasi apa pun yang kita hadapi. Pemberitaan firman Allah 

adalah tugas panggilan utama kita sebagai pelayan Kristus. 

Kehadiran kita di dunia ini adalah mewakili Allah untuk 

menyampaikan berita keselamatan bagi orang berdosa.

2. Kita harus menyelesaikan tugas panggilan pelayanan 

kita sampai akhir. Inilah yang dikehendaki Allah atas hidup 

kita, meskipun dalam perjalanannya kita mengalami banyak 

tantangan. Prinsipnya jangan pernah kecewa dan menyerah 

kalah karena adanya tantangan.

3.  Tetap setia pada panggilan semula. Ini merupakan 

ujian terberat bagi kita, karena kita sering tergoda oleh 

semarak dunia ini. Kita punya kecenderungan lari dari 

panggilan, termasuk  memaksakan diri untuk melakukan 

sesuatu  yang bukan panggilan  kita yang sebenarnya.

Tetaplah setia kepada panggilan kita dan berusahalah 

melakukan hal yang terbaik untuk menunaikan tugas 

panggilan tersebut. Mahkota kebenaran yang kita rindukan 

pasti akan diberikan oleh Tuhan Yesus.

MAHKOTA 
KEBENARAN

2 Timotius 4:1-22

Jumat, 27 November 2020

3 Yohanes 1; Ibrani 3:1-6; Yehezkiel 26; 

Mikha 1

Ayat Bacaan Setahun

2 Timotius 4:8. 
Sekarang telah tersedia bagiku 
mahkota kebenaran yang akan 
dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, 
Hakim yang adil, pada hari-Nya; 
tetapi bukan hanya kepadaku, 
melainkan juga kepada semua orang 
yang merindukan kedatangan-Nya. 

Ayat

“Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, 
aku mau setia pada panggilanku, 
sampai akhir  hayatku. Amin.

Doa



Mahkota Sukacita akan diberikan oleh Tuhan Yesus 

kepada seseorang yang melakukan tugas penginjilan. 

Pemberita Injil seperti apakah yang bakal memperoleh 

mahkota sukacita? Rasul Paulus, seorang penginjil yang 

berani dan setia. Perjuangan pelayanannya berat, penuh 

dengan penderitaan. Semua dia lakukan untuk menyukakan 

hati Allah dan menyelamatkan manusia berdosa.

Tugas selanjutnya berperan sebagai bapak dan ibu rohani 

bagi jiwa baru.  Orang Kristen baru merupakan bayi-bayi 

rohani yang membutuhkan bapak dan ibu asuh agar bisa 

bertumbuh dewasa di dalam Kristus.

Seorang ibu rohani harus memiliki sifat kasih dan sabar 

dalam melayani mereka. Sebagai bapak rohani harus 

memperhatikan, mendidik, mendisiplin dan menguatkan 

mereka agar tetap setia hidup di dalam Kristus meskipun 

harus pikul salib. Kita terus mendampingi jiwa baru saat 

mereka hidup menderita karena iman mereka kepada 

Tuhan Yesus. 

Inilah yang dilakukan Rasul Paulus kepada jemaat 

Tesalonika. Meskipun dirinya berada dalam penjara tetapi 

Timotius dan Silwanus telah mewakili Rasul Paulus untuk 

menguatkan jemaat saat menderita aniaya karena iman 

kepada Kristus.

Rasul Paulus sebagai penginjil, perintis jemaat dan 

gembala jemaat berani berkata di hadapan takhta 

pengadilan Kristus, bahwa j iwa-j iwa yang telah 

dimenangkannya merupakan mahkota sukacita dirinya di 

hadapan Allah.

Tunaikanlah tugas pemberitaan Injil dengan setia sampai 

akhir hidup kita. Jangan puas dengan jumlah dan hasil yang 

telah kita dapatkan, tetapi laksanakan tugas penginjilan 

sebagai kepercayaan Allah kepada kita. Mahkota sukacita 

harus memotivasi kita untuk melakukan tugas panggilan kita 

dengan setia dan berani dengan tujuan kemuliaan Allah. 

MAHKOTA SUKACITA

1 Tesalonika 2:1-20

Sabtu, 28 November 2020

Yudas  1 :1 -7 ;  I b ran i  3 :7 -12 ; 

Yehezkiel 27; Mikha 2

Ayat Bacaan Setahun

1 Tesalonika 2:19. 
Sebab siapakah pengharapan kami 
atau sukacita kami atau mahkota 
kemegahan kami di hadapan Yesus, 
Tuhan kita, pada waktu kedatangan-
Nya, kalau bukan kamu?

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
setia dan berani memberitakan Injil 
kerajaan-Mu. Amin.”

Doa

Ayat



Masalah yang sedang dihadapi gereja adalah dunia 

digital, serba cepat, transparan, dan mengglobal. Dunia 

teknologi digital tidak kenal kompromi dan tidak gampang 

untuk diantisipasi apabila berita hoax sudah tersebar di 

dunia maya.

Saat ini Gereja diserang habis-habisan. Hubungan 

pasangan suami istri yang harmonis dirusak, hubungan 

orang tua dan anak dikacaukan melalui alat canggih yang ada 

di tangan kita. Sebagai pasutri kita semakin terbuka dengan 

pasangan kita atau justru dengan teman dunia maya? 

Sebagai anak kita lebih terbuka dengan orang tua atau 

teman dunia maya? Sebagai jemaat kita masih mau terbuka 

dengan Gembala dan rohaniwan kita atau teman dunia 

maya?  

Melalui dunia digital iman Kristen mulai digoncang, 

dirusak dengan berbagai hiburan yang berusaha 

mengalihkan fokus kita dari Tuhan Yesus. Moralitas dan 

mental generasi tua, generasi muda, anak- anak mulai 

dirusak dengan permainan game, pornografi, berita-berita 

bohong, dan lain-lain, sehingga hidup mereka jauh dari 

Allah. Apa yang menjadi tugas utama kita menghadapi 

situasi ini?

Kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk 

menghadapi situasi ini.  Caranya tidak hidup kompromi 

dengan keinginan duniawi tetapi hidup semakin erat dengan 

Tuhan Yesus dan terus menerus menguduskan diri kita dari 

segala dosa. Kita harus membina iman generasi milenial 

yang menguasai teknologi digital.  Kita harus mempercayai 

generasi milenial dan melatih mereka untuk menjadi saksi 

Kristus melalui keahlian yang mereka kuasai. Kita harus 

memanfaatkan teknologi digital untuk menyaksikan Kristus 

sampai ujung bumi. Kita memanfaatkan dunia digital untuk 

saling menguatkan iman kita agar tetap bisa berdiri teguh di 

tengah goncangan arus zaman.

ANCAMAN SERIUS 
BAGI GEREJA

1 Petrus 1:13-25

Minggu, 29 November 2020

Yudas 1:8-16; Ibrani 3:13-19; 

Yehezkiel 28; Mikha 3

Ayat Bacaan Setahun

2 Timotius 2:1. 
Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat 
oleh kasih karunia dalam Kristus 
Yesus.

Ayat

“Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. 
Ajar aku bijak menggunakan dunia 
digital. Berkati anak-anak muda 
Kristen agar iman mereka kuat dan 
menjadi berkat. Amin.”

Doa



Raja Hizkia jatuh sakit hampir mati. Pesan kematian 

kepadanya disampaikan melalui Nabi Yesaya. Namun, doa 

dan airmata Raja Hizkia didengar Allah, sehingga sakitnya 

disembuhkan dan usianya diperpanjang lima belas tahun 

lagi.

Kesempatan hidup yang sehat dan baik telah disia-siakan 

karena ia melakukan hal yang jahat di mata Allah dengan 

cara memamerkan segala kemegahan Kerajaan Israel 

kepada utusan Raja Babel. Maka Allah tidak berkenan atas 

hidupnya dan mengakhiri hidup Raja Hizkia dengan 

kematian.

Dari kisah Raja Hizkia, kita belajar tentang adanya 

penyakit terminal yang diderita seseorang dimana tidak ada 

lagi obat dan harapan hidup bagi penderitanya, kecuali 

kematian atau mukjizat Allah.

Para penderita penyakit terminal ini memiliki 

pergumulan, mereka percaya bahwa penyakitnya itu tidak 

mungkin akan sembuh sampai akhirnya meninggal. Mereka 

bisa menjadi marah dan kecewa kepada Allah karena 

mengalami penyakit seperti itu. Namun, akhirnya hanya 

bisa menerima dan menyesuaikan diri dengan penyakit yang 

dialaminya.

Kita semua pasti tidak menghendaki mengidap penyakit 

jenis terminal ini. Namun, bila kita mengalaminya pasti ada 

maksud Allah. Kuncinya jangan putus asa dan menyerah 

kepada penyakit terminal tetapi berdoa dan berserah.  

Mohon kesembuhan dan mukjizat Allah sebagaimana Raja 

Hizkia lakukan. 

Oleh sebab itu, jangan hidup sembarangan dalam hal 

mengkonsumsi makanan dan minuman selagi kita sehat. 

Tubuh kita punya batas kapasitas maksimal dalam 

melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya. Oleh 

sebab itu cukup istirahat merupakan kunci hidup sehat.

PENYAKIT TERMINAL 

2 Raja-Raja 20:1-21

Senin, 30 November 2020

Yudas 1:17-25;  Ibrani  4:1-7; 

Yehezkiel 29; Mikha 4

Ayat Bacaan Setahun

2 Raja-raja 20:1. 
Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit 
dan hampir mati. Lalu datanglah nabi 
Yesaya bin Amos, dan berkata 
kepadanya:  "Beg in i lah  f i rman 
TUHAN: Sampaikanlah pesan 
terakhir kepada keluargamu, sebab 
engkau akan mati, tidak akan sembuh 
lagi."

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
bertanggungjawab atas tubuhku dan 
menghargai hidup yang telah Kau 
percayakan kepadaku. Amin.”

Doa
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CARA MENGGUNAKAN 
BUKU RENUNGAN

1. Berdoalah agar Tuhan Yesus 
menuntun Adik-adik.

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

rman Tuhan dalam hidup Adik-
adik.

MISI
1. Mempersiapkan generasi anak yang 

takut akan Tuhan.
2. Memperlengkapi anak-anak agar 

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

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

penyembah yang benar.
5.  Mempersiapkan generasi anak 

untuk melayani Tuhan.

VISI
Mempersiapkan generasi anak-anak 
terang yang serupa dengan Kristus

(Mazmur 127:4).

Vicky Christian
Endah Andriani



Biarlah segala yang bernafas memuji 
TUHAN! Haleluya!
Mazmur 150:6

Minggu, 1 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau terus memuji 

dan memuliakan-Mu dalam segala 
keadaan. Amin.

Sore itu Doni bersiap-siap untuk 
mengikuti ibadah bersama guru-guru 
Sekolah Minggunya secara online. Doni 
mempersiapkan Alkitab, buku catatan 
dan alat tulisnya. “Bu, Doni pinjam 
laptop Ibu ya,” kata Doni, “Doni mau ikut 
ibadah Sekolah Minggu online sama 
teman-teman.”

“Tentu saja boleh,” kata Ibu sambil 
mengusap kepala Doni. “Doni ambil 
sendiri di kamar Ibu, ya,” kata Ibu lagi. 
“Terima kasih, Bu,” kata Doni sambil 
berlari menuju kamar Ibu.

Dengan semangat Doni 
mempersiapkan laptop Ibu dan duduk 
manis menunggu kegiatan ibadah online-
nya dimulai.

Tidak lama kemudian Doni pun 
tampak serius mengikuti jalannya ibadah 
online. Doni memuji Tuhan dengan penuh 
rasa syukur. Walau secara online, Doni 
selalu semangat untuk beribadah, 
memuji, dan memuliakan Tuhan.

 Nah Adik-adik, walau sampai 
saat ini kita masih belum dapat 

beribadah Sekolah Minggu 
secara tatap muka, tapi kita 
harus tetap semangat dalam 
beribadah, memuji dan 
memuliakan Tuhan seperti 
teman kita Doni, ya. 

Memuji 

Tuhan
Memuji 

Tuhan



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

baik untuk membangun, di mana perlu, 
supaya mereka yang mendengarnya, 

beroleh kasih karunia.
Efesus 4 : 29

Senin, 2 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ampuni aku bila ada perkataan 

yang jahat dari mulutku. Aku mau memberkati 
orang lain dengan mulutku. Amin.

Adik-adik, pernah mendengar 
orang yang berkata-kata kasar atau 
yang tidak sopan bahkan menyakiti hati 
orang lain? Bagaimana rasanya ketika 
kamu mendengar semua itu? Senang 
atau tidak?

Nah, kalau kalian setiap hari 
mendengar kata-kata yang kasar, 
lama-lama seperti penyakit, kata-kata 
itu bisa menular kepada kalian sehingga 
kalian bisa terbawa-bawa berkata 
kasar. 

Adik-adik, firman Tuhan hari ini 
mengingatkan kalian supaya jangan ada 
perkataan kotor keluar dari mulut 
kalian, karena itu dapat mengakibatkan 
keburukan yang akan menimpa kita. 
Berkata-kata kasar atau berkata tidak 
sopan itu adalah dosa. Mulut kalian 
diciptakan oleh Tuhan untuk berkata-
kata yang baik, yang sopan dan memuji 
Tuhan.

Kalian diciptakan untuk menjadi 
berkat buat orang lain, bukan untuk 

mengolok-olok orang dengan 
kata-kata yang buruk. 
Banyaklah berkata-kata 
yang baik supaya hidup 
kalian bisa menjadi saksi 
untuk kemuliaan Tuhan.

KataKataKata---katakatakata
KataKataKata---katakatakata



Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di 
hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga, diiringi 
nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung 

dan ceracap.
2 Samuel 6:5

Selasa, 3 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku tidak mau iri dengan 

orang lain, bahkan aku mau menjadi berkat 
bagi orang lain. Amin.

Adik-adik, apa yang akan kalian 
lakukan kalau mendengar ada temanmu 
yang mendapatkan hadiah? Apakah 
kalian ikut senang atau malah kalian iri 
melihat teman kalian diberkati?

Di Alkitab ada cerita tentang Raja 
Daud yang ikut senang saat mendengar 
berita Tuhan memberkati Obed-Edom 
dan seisi rumahnya. Saat itu Daud juga 
sedang bersukacita karena Tuhan telah 
memberinya kemenangan melawan orang 
Filistin. Raja Daud menari-nari dengan 
diiringi nyanyian, kecapi, gambus, 
rebana, kelentung, dan ceracap.

Saat itu tabut Tuhan dibawa tinggal 
di rumah Obed-Edom selama 3 bulan dan 
selama waktu itu pula berkat Tuhan 
mengalir di rumah Obed-Edom. Hal ini 
membuat Daud makin bersukacita. Daud 
mengorbankan seekor anak lembu 
jantan yang gemuk untuk 
dipersembahkan sebagai korban 
bakaran kepada Tuhan. Di sepanjang 
perjalanan, Raja Daud juga menari-
nari di hadapan Tuhan dengan sukacita. 
Raja Daud tidak memperdulikan 
kedudukannya sebagai raja. Dia tidak 
malu memuji Tuhan.

Nah Adik-adik, saat temanmu 
diberkati kalian harus ikut senang. 
Bergembiralah karena Tuhan 
memberkati temanmu, jangan iri dan 
dengki. Karena saat kalian ikut 
bersukacita berkat Tuhan pasti akan 
turun juga buatmu. Pujilah Tuhan dalam 
segala keadaanmu, jangan malu untuk 
mempersembahkan yang terbaik buat 
Tuhan kita.

IkutIkutIkut
SenangSenangSenang
IkutIkutIkut

SenangSenangSenang



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

menganiaya kamu.
Matius 5:44

Rabu, 4 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mengasihi 

musuhku dan menjadi berkat 
bagi mereka. Amin.

Seorang ayah menunjukkan kepada 3 
orang anaknya sebuah cincin berlian dan 
berkata, “Ayah akan memberikan cincin ini 
kepada salah satu dari kalian. Pergi dan 
lakukan perbuatan mulia. Datanglah dan 
ceritakan pada Ayah perbuatanmu, maka 
Ayah akan memberikan cincin berlian ini 
kepada salah satu dari kalian. Cincin itu 
akan menjadi hadiah untuk perbuatan 
paling mulia."

Ketiga anaknya itu keluar dan mereka 
melakukan perbuatan yang mulia. Setelah 
beberapa lama, mereka kembali ke ayah 
mereka.

Salah satu putranya berkata, “Ayah, 
aku telah melakukan perbuatan yang mulia. 
Temanku menitipkan semua uangnya 
kepadaku. Aku menjaganya dengan baik-
baik. Kemudian dia mendatangiku dan 
meminta uangnya kembali. Aku 
mengembalikan uangnya dengan utuh."

Putranya yang lainnya berkata, 
“Seorang anak jatuh ke sungai dan hanyut 
terbawa air. Aku melompat dan 
menyelamatkan anak itu."

Putranya yang terakhir datang 
berkata, “Ayah, musuhku sedang tidur di 
tepi sungai. Tiba-tiba ada buaya besar 
datang. Aku cepat-cepat mendatanginya 
dan membangunkannya."

Sang Ayah berkata kepada putranya 
yang terakhir datang, “Semua orang 
mencintai temannya, tetapi kamu mencintai 
musuhmu. Kamu menyelamatkannya dari 
kematian. Perbuatanmu yang paling mulia. 
Ambil cincin ini."

Adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan 
kita untuk mengasihi musuh kita, karena 
kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. 
Perbuatlah kebaikan meskipun orang lain 
berbuat yang tidak baik, sama seperti 
Tuhan Yesus yang mengasihi.

MuliaMulia



Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan 
oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 

pemberian Allah,
Efesus 2:8

Kamis, 5 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya akan kematian-Mu di 
salib menebus hidupku dari dosa. Aku menerima 

Engkau dalam hatiku, sebagai Tuhan dan 
Juruselamatku. Amin.

Tirto sangat mengagumi mainan 
pesawat yang menggunakan remote 
control. Dia membayangkan bisa 
menerbangkan pesawat. Tapi ia sangat 
kecewa saat mengetahui harga mainan 
pesawat itu sangat mahal. Uang 
tabungannya tidak akan pernah cukup 
untuk membelinya. Tirto pun tahu, 
Ayah dan Ibu tidak akan punya uang 
cukup untuk membeli mainan semahal 
itu.

Pada saat itu, tiba-tiba Om Dani, 
teman Ayah, datang. Ayah dan Ibu 
menyambutnya dan Tirto pun ikut 
memberi salam. Om Dani membawa 
oleh-oleh buat Tirto, sebuah kado. 
Dengan senang Tirto membuka 
kadonya. Wow… ternyata pesawat 
remote control! Betapa terkejut dan 
senangnya Tirto. Sesuatu yang tak 
mungkin dimilikinya karena terlalu 
mahal tetapi sekarang dia memilikinya 
tanpa membayar sepeser pun.

Adik-adik, demikian juga dengan 
keselamatan kita. Kita bisa selamat 
dari hukuman dosa dan boleh masuk 
sorga, bukan karena perbuatan baik 
kita. Namun, diberikan oleh Tuhan 
Yesus dengan kematian-Nya di kayu 
salib. Kita tidak mungkin membayarnya. 
Kita bisa mendapatkan dengan percaya 
bahwa Tuhan Yesus mati disalib untuk 
menanggung hukuman dosa kita.

KeselamatankuKeselamatanku



Seorang sahabat menaruh kasih setiap 
waktu, dan menjadi seorang saudara 

dalam kesukaran.
Amsal 17:17

Jumat, 6 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi sahabat 

yang baik bagi teman-temanku, yang selalu 
ada untuk memancarkan kasih-Mu dalam 

segala keadaan. Amin.

Tahukah Adik-adik kalau Daud 
pernah merasa ketakutan saat Raja Saul 
mengejar dan hendak membunuhnya? 
Daud lari dan bersembunyi di padang gurun 
Zif. Padang gurun adalah sebuah 
hamparan pasir yang suhu udaranya 
sangat panas di waktu siang dan sangat 
dingin di waktu malam, sungguh tidak 
nyaman tinggal di padang gurun. Tapi pada 
saat itu padang gurun menjadi tempat 
persembunyian Daud dari kejaran Raja 
Saul.

Daud mempunyai seorang sahabat 
yang bernama Yonatan. Saat Daud 
bersembunyi, Yonatan mengunjungi Daud 
di padang gurun. Yonatan datang untuk 
menghibur Daud dan mengingatkan 
sahabatnya itu untuk terus percaya 
kepada Tuhan. Daud menjadi sangat 
terhibur dengan kata-kata Yonatan 
sehingga ia menjadi tidak takut lagi.

Adik-adik, belajarlah seperti Yonatan 
yang mau menghibur sahabatnya saat 
sahabatnya sedang dalam kesulitan. 
Yonatan tidak menjauhi Daud, tapi dia mau 
datang untuk memberikan kekuatan buat 
Daud meskipun harus melewati banyak 
rintangan. Jadilah seorang sahabat yang 
suka berdoa dan suka menghibur teman-
temanmu.

Arti
Sahabat
Arti

Sahabat



Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu 
lebih berharga dari pada banyak burung pipit.

Matius 10:31

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau 

menciptakanku dengan sangat berharga. Amin.

Mutiar� 
Hita�

Di  toko perhiasan. Emas dengan 
bangga mengatakan bahwa, dialah yang 
paling laku.

“Orang  berani membayar  mahal 
untukku.” Kata  berlian.

“Warnamu terlalu gebyar. Warnaku 
melambangkan kesucian.” Kata mutiara  
tak mau kalah. Sementara mutiara 
hitam hanya terdiam, ia merasa paling 
buruk. Ia selalu disembunyikan oleh si 
penjual. Mungkin ia memalukan untuk 
dijual.

Sang penjual  membuka  tokonya.  
Datanglah seorang sangat kaya.

“Saya mau perhiasan yang jarang 
dimiliki orang.” Kata nyonya  itu. “Saya 
tahu apa yang nyonya maksud, sebentar. 
Saya hanya tunjukkan pada orang yang 
sanggup membayarnya.” Jawab si 
penjual perhiasan.

“Saya akan menjual semua 
perhiasan saya yang lain, jika saya tak 
sanggup membayar perhiasan yang 
sangat berharga itu.” Nyonya itu tak 
mau kalah.

Lalu penjual perhiasan itu 
mengambil si mutiara hitam. Nyonya 
kaya itu sangat kagum melihatnya.

“Anggun sekali.” Nyonya kaya itu 
tampak berbinar. Ia mengeluarkan 
semua uangnya.

Kadang kita merasa bahwa Tuhan 
tidak adil. Mengapa teman  lebih cantik, 
lebih kaya, lebih pintar, lebih disayang ? 
Adik-adik, tahukah kamu bahwa Tuhan 
menciptakan dengan tujuan yang baik. 
Bersyukurlah atas apa yang kalian miliki. 
Tuhan menciptakan kalian berharga. 

Sabtu, 7 November 2020



Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, 
dengan sembarangan, sebab TUHAN akan 
memandang bersalah orang yang menyebut 

nama-Nya dengan sembarangan.
Keluaran 20:7

Minggu, 8 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau 
menghormati Engkau 

dengan hidup benar. Amin.

Seorang petani melihat pencuri 
memetik buah di kebunnya. Petani itu 
berteriak, "Hei kamu! Pencuri!"

Pencuri itu diam dan terus memetik 
buah. Petani jadi marah, "Kamu tidak 
berhak mengambilnya tanpa izin saya!"

Pencuri itu menjawab, "Ini adalah 
taman Tuhan dan saya adalah hamba 
Tuhan, jadi saya berhak memetik buah-
buahan ini. Jangan mengganggu 
pekerjaan Tuhan dan hamba-Nya."

Petani sangat terkejut dengan 
jawabannya. Petani menangkap dan 
memukulinya dengan tongkat. Pencuri 
itu berteriak, "Mengapa kamu memukuli 
saya? Kamu tidak berhak melakukan ini."

Petani terus memukulinya.  Pencuri 
itu berteriak, "Apakah kamu tidak takut 
pada Tuhan? Kamu memukuli orang yang 
tidak bersalah.” Petani menjawab," 
Mengapa saya harus takut? Kayu di 
tanganku ini milik Tuhan dan aku adalah 
hamba Tuhan. Kamu tidak boleh 
mengganggu pekerjaan Tuhan dan 
hamba-Nya. "

Pencuri itu berteriak, "Tunggu! 
Saya minta maaf. Ini kebun Anda dan 
saya harus meminta izin Anda sebelum 
mengambil buahnya. Tolong bebaskan 
saya." Tukang kebun tersenyum dan 
berkata, "Jangan gunakan nama Tuhan 
untuk membenarkan tindakanmu yang 
salah."

Berkata
Benar
Berkata
Benar



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

jadilah pagi, itulah hari keenam.
Kejadian 1:31

Senin, 9 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjaga 
kelestarian lingkunganku. Amin.

Seorang petani memiliki pohon apel tua 
dan berhenti berbuah. Petani memutuskan  
menggunakan kayunya membuat meja. Pohon 
apel adalah rumah bagi beberapa hewan kecil 
di lingkungan itu. Ketika petani itu mulai 
menebang, semua binatang kecil itu memohon, 
"Tolong jangan menebang pohon itu. Ini adalah 
rumah kami dan kami tidak punya tempat 
lain".

Namun, petani mulai menebang pohon 
itu. Semua hewan menjadi putus asa. Tiba-
tiba, petani melihat sesuatu yang berkilau. 
Saat memeriksanya, dia menemukan sarang 
lebah, penuh dengan madu. Dia mengambil 
sedikit dan memasukkannya ke dalam 
mulutnya. Dia merasa bahagia dan berseru, 
"Rasanya luar biasa."

Lebah itu berkata, "Aku akan selalu 
memberimu madu manis." Tupai berkata, 
"Saya akan membagikan kacang berapa pun 
yang Anda inginkan." Burung-burung itu 
berteriak, "Kami akan menyanyikan lagu 
sebanyak yang kamu mau."

Akhirnya, petani itu menyadari bahwa 
pohon itu adalah rumah bagi banyak hewan 
cantik yang memberinya banyak hal.  "Saya 

berjanji bahwa saya tidak akan 
pernah menebang pohon ini. 

Kalian semua sekarang 
dapat hidup dalam damai 
dan harmoni."

Adik-adik, Tuhan 
Yesus menciptakan dunia ini 

sungguh amat baik. Mari kita 
menjaganya, ya.

Pohon
Apel

Pohon
Apel



Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, 
Allahku, dengan segenap hatiku, dan 

memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya;
Mazmur 86:12

Selasa, 10 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku akan terus memuji-Mu 

dengan segenap hatiku dan aku mau 
menghormati-Mu dengan segala 

perbuatanku. Amin.

Kevin duduk di depan HP-nya. Hari ini 
ada kegiatan doa, bersama kakak-kakak 
Sekolah Minggunya secara online. Kevin 
memperhatikan HP-nya dan sesekali 
melihat ke arah televisi.

Ibu memperhatikan Kevin sampai 
kegiatan doa bersamanya selesai. “Kevin, 
bolehkah Ibu bicara sebentar?” kata Ibu 
sambil menghampiri Kevin. “Iya Bu,” kata 
Kevin. “Apakah Kevin tahu bagaimana sikap 
yang benar saat kita memuji Tuhan?” kata 
Ibu.

“Tahu dong Bu, kita harus sungguh-
sungguh dalam memuji Tuhan dengan 
segenap hati yang tertuju pada Tuhan,” 
kata Kevin dengan semangat. “Tapi, tadi 
Ibu lihat saat teman-teman Kevin memuji 
Tuhan, Kevin malah duduk dan sesekali 
melihat ke arah televisi?” kata Ibu lagi.

Kevin tertunduk malu, “Maaf Bu, 
Kevin kira Ibu tidak memperhatikan Kevin. 
Soalnya tadi juga videonya Kevin matikan 
Bu, jadi teman-teman tidak melihat Kevin.” 

“Kevin harus tahu, walaupun Ibu atau 
teman-teman tidak sedang memperhatikan 
Kevin, tapi Tuhan tahu apa yang Kevin 
lakukan. Ketika memuji dan memuliakan 
Tuhan, hati dan pikiran kita harus tertuju 
pada Tuhan. Memuji Tuhan itu harus 
dengan segenap hati kita,” jelas Ibu.

“Iya, Bu maafkan Kevin ya, Bu. Kevin 
janji akan lebih sungguh-sungguh lagi 

dalam bersikap saat memuji Tuhan,” 
kata Kevin sambil tertunduk.

dan
Menghormati-Mu

dan
Menghormati-Mu
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Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan 
yang demikian ialah, bahwa mereka ternyata 

dapat dipercayai.
1 Korintus 4:2

Rabu, 11 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak 

yang bisa dipercaya. Amin.

Zaman dulu ada seorang kaya 
bernama Lamo. Dia memiliki sebuah 
kotak besi yang berisi barang berharga. 
Suatu hari, Lamo harus pergi ke luar 
kota. Jadi, dia menitipkan kotak besi itu 
kepada sahabatnya, Mase.

"Jangan khawatir. Aku akan 
menjaga kotak ini," kata Mase. Lamo 
pergi dengan tenang. Dia percaya kotak 
besinya aman. Ketika pulang, ia meminta 
kotak besinya. Mase berpura-pura 
terkejut, “Oh, kotak besinya! Tikus 
memakannya. Aku tidak bisa 
menghentikan mereka."

Lamo menyadari bahwa sahabatnya 
tidak jujur. Keesokan harinya, Lamo 
menemui Mase dan berkata, “Mase, aku 
membutuhkan anakmu untuk menjaga 
propertiku."

Mase berpikir, Lamo sepertinya 
bodoh. Kemudian dia mengirim putranya 
bersama Lamo. Keesokan paginya, Lamo 
berlari ke Mase dan berkata, “Teman, 
sesuatu yang buruk telah terjadi. 
Seekor elang telah membawa putramu 
pergi. "

Mase sangat marah, "Bagaimana 
elang bisa membawa anakku?"“Sama 
seperti tikus yang memakan kotak besi,” 
jawab Lamo. “Aku minta maaf. Aku 
salah," kata Mase suara pelan. Dia 
merasa malu karena menipu temannya. 
Dia mengembalikan kotak itu kepada 
temannya. Keduanya bahagia dan tetap 
berteman baik selamanya.

Adik-adik, Tuhan Yesus mau kita 
menjadi anak-anak yang bisa dipercaya 
ya. Jadilah orang yang jujur dan 
bertanggung jawab.

Kotak
Besi



Karena ingatlah ini baik-baik: tidak ada orang 
sundal, orang cemar atau orang serakah, 

artinya penyembah berhala, yang mendapat 
bagian di dalam Kerajaan Kristus dan Allah.

Efesus 5:5

Kamis, 12 November 2020 Sam dan Tom bersaudara. Ayah 
mereka ingin membagi kekayaannya 
secara merata. Namun, Tom tidak 
setuju, ia berpendapat bahwa siapa 
yang lebih cerdas, berhak mendapatkan 
bagian yang lebih besar. Sam setuju 
saja.

Ayah mereka memutuskan untuk 
mengadakan kompetisi. Dia meminta 
kedua putranya untuk berjalan selama 
mungkin dan pulang sebelum matahari 
terbenam. Kekayaan akan dibagi sesuai 
dengan jarak yang ditempuh. 

Sam berjalan perlahan, sementara 
Tom berlari karena dia bertekad untuk 
memenangkan kekayaan ayahnya.

Sam mengatur perjalanan. Ia 
berjalan sejauh mungkin sampai tengah 
hari. Kemudian berbalik pulang pada 
siang hari karena akan menghabiskan 
waktu yang sama untuk pulang, sehingga 
sampai di rumah tepat waktu.

Namun, Tom yang serakah tidak 
berusaha pulang bahkan setelah tengah 
hari. Dia berjalan dua kali lebih lama dari 
Sam dan mengira dia masih bisa pulang 
sebelum matahari terbenam. Dia 
bergegas pulang saat sore. Perlahan 
kegelapan menyelimuti jalannya. Dia 
kalah dalam perlombaan, hanya karena 
keserakahannya. Keserakahan 
menyebabkan kerugian.

Adik-adik, belajarlah bijak dan 
jangan serakah. Serakah hanya 
membuat kita rugi dan Tuhan Yesus tidak 
suka dengan orang yang serakah. Orang 
yang serakah tidak mendapat bagian 
dalam Kerajaan Kristus.

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidup bijak dan 

tidak mau serakah. Amin.

SerakahSerakahSerakahSerakahSerakahSerakah



berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah: 
"Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani 

Naaman, orang Aram ini, dengan tidak 
menerima persembahan yang dibawanya. Demi 

TUHAN yang hidup, sesungguhnya aku akan 
berlari mengejar dia dan akan menerima 

sesuatu dari padanya."
2 Raja-raja 5:20

Jumat, 13 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau berkata 
jujur dan hidup benar sesuai 

firman-Mu. Amin.

Adik-adik, siapa di sini yang pernah 
berbohong? Berbohong itu adalah 
mengatakan sesuatu yang tidak benar. Di 
dalam Alkitab ada orang bernama Gehazi. 
Dia adalah pembantu Nabi Elisa. Suatu hari 
Naaman datang ke rumah Nabi Elisa. 
Naaman menderita kusta. Tidak ada 
seorang tabib pun yang dapat 
menyembuhkan Naaman. Naaman tidak 
bisa sembuh sekalipun ia mengeluarkan 
banyak uang. 

Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk 
mandi di sungai Yordan dengan cara 
membenamkan dirinya sebanyak 7 kali. 
Naaman pun melakukan perintah Nabi Elisa 
dan dia pun sembuh. 

Naaman sangat senang sekali, 
sebagai ucapan syukur karena sudah 
sembuh dari sakitnya maka Naaman 
mempersembahkan hadiah yang banyak 
dan  mahal tapi Nabi Elisa tidak mau 
menerimanya karena yang menyembuhkan 
itu Tuhan.

Ketika Naaman pulang, Gehazi 
mengejar Naaman untuk meminta hadiah.  
Gehazi berkata dia disuruh untuk 
mengambil hadiah yang sudah ditolak Nabi 
Elisa, karena Nabi Elisa malu menerimanya. 
Padahal Nabi Elisa tidak menyuruhnya. 
Gehazi berbohong, maka Tuhan 
menghukumnya. Penyakit Naaman menjadi 
pindah ke Gehazi dan seluruh keluarganya. 
Mereka menjadi sakit kusta. 

Adik-adik, jangan berbohong ya, 
karena bohong itu dosa. Dosa membuat 
hubungan kita dengan Tuhan tidak baik.

BerbohongBerbohong



Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat; 
dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab 
pikirnya: "Kepada Daud diperhitungkan mereka 

berlaksa-laksa, tetapi kepadaku 
diperhitungkannya beribu-ribu; akhir-akhirnya 

jabatan raja itu pun jatuh kepadanya."
1 Samuel 18:8

Sabtu, 14 November 2020 Suatu sore, seekor rubah sedang 
berjalan di hutan dan melihat setandan 
anggur yang tergantung di dahan yang 
tinggi. "Hanya untuk memuaskan 
dahagaku," kata rubah.

Rubah mengambil ancang-ancang 
dan melompat setinggi mungkin, tetapi 
dia tidak bisa menjangkau anggur yang 
menggantung. Sekali lagi, rubah 
berusaha menjangkaunya, tapi tetap 
gagal. Rubah mengumpulkan tenaga dan 
mencoba berkali-kali, tapi tetap gagal. 
Akhirnya, rubah menyerah dengan 
mengangkat hidungnya, ia berkata, 
"Ah… lagipula anggur itu mungkin asam." 
Lalu dia pergi.

Adik-adik, perhatikan ya, ketika 
rubah menyadari bahwa dia tidak mampu 
menjangkau buah anggur, rubah yang 
tadinya mengingini buah anggur menjadi 
menghina. Ia berkata pada dirinya 
sendiri bahwa anggur itu asam dan tidak 
layak untuk dimakan.

Kalian tidak boleh begitu ya. Kalau 
kalian tidak bisa mendapatkan sesuatu 
yang kalian inginkan, kalian tidak boleh 
menghinanya. Seperti Raja Saul yang 
tidak bisa menyaingin Daud. Dia malah 
membenci Daud.

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau belajar untuk 

tidak menghina apapun yang tidak bisa 
aku miliki. Amin.

Rubah
dan

Anggur



Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan Manasye 
menyesatkan mereka, sehingga mereka melakukan 

yang jahat lebih dari pada bangsa-bangsa yang telah 
dipunahkan TUHAN dari hadapan orang Israel.

2 Raja-raja 21:9

Minggu, 15 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus jadikan aku berkat bagi orang 

lain, di manapun aku ditempatkan. Amin.

Raja Manasye memerintah di 
Yerusalem. Ia melakukan perbuatan 
yang salah menurut Tuhan. Manasye 
membangun mezbah untuk Baal dan 
sebuah tiang Asyera. Ia sujud 
menyembah bintang-bintang di langit. 
Ia mendirikan mezbah untuk 
menghormati dewa-dewa lain di dalam 
bait Allah, bahkan dia mengorbankan 
anaknya sendiri dengan membakarnya 
di atas mezbah. Dia melakukan 
praktek-praktek peramalan dengan 
mengunjungi para dukun. Ia terus-
menerus melakukan hal yang salah 
menurut Tuhan, yang menyebabkan 
Tuhan marah. Manasye adalah 
seorang raja, apa yang dilakukannya 
mempengaruhi rakyatnya. Dia tidak 
membawa rakyat menyembah Allah, 
tapi menyebabkan orang Yehuda 
berdosa karena berhala-berhalanya. 
Berkatalah TUHAN Allah Israel, 
“Lihatlah, Aku akan mendatangkan 
bencana atas Yerusalem dan Yehuda 
sedemikian rupa.”

Adik-adik, belajar yuk dari hidup 
Manasye. Kalian bisa memberi 
pengaruh yang baik atau jahat pada 
teman-teman di sekitar kalian. 
Misalnya, kamu seorang kakak, 
apakah kamu membawa adik-adikmu 
rajin sekolah minggu, berdoa, baca 
Alkitab dan rajin belajar? Atau kamu 
mengajak mereka bertengkar? Lebih 
banyak nonton TV dll.? Ayo, kita 
memberi pengaruh yang baik, mulailah 
dari rumah kalian.

PengaruhPengaruhPengaruh
yangyangyang

BaikBaikBaik

PengaruhPengaruhPengaruh
yangyangyang

BaikBaikBaik



Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! 
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.

Galatia 6:2

Senin, 16 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau selalu 
menolong orang lain supaya 

orang lain merasakan kasih-
Mu lewat aku. Amin.

Suatu hari yang panas, seekor 
semut sedang mencari air. Setelah 
berjalan beberapa waktu, dia sampai di 
mata air. Untuk mencapai mata air 
tersebut, dia harus memanjat sebatang 
rumput. Saat naik, dia terpeleset dan 
jatuh ke air.

Dia bisa saja tenggelam jika burung 
merpati di pohon terdekat tidak 
melihatnya. Melihat semut itu dalam 
masalah, merpati itu segera memetik 
daun dan menjatuhkannya ke dalam air 
di dekat semut yang meronta. Semut 
bergerak menuju daun dan 
memanjatnya. Segera, daun itu 
terapung ke tanah kering, dan semut itu 
melompat keluar. Dia akhirnya selamat.

Tepat pada saat itu, seorang 
pemburu di dekatnya hendak 
melemparkan jaringnya ke atas burung 
merpati, berharap bisa menjebaknya. 
Semut bisa menebak apa yang akan 
dilakukan si pemburu. Semut dengan 
cepat menggigit tumitnya. Merasa sakit, 
pemburu menjatuhkan jaringnya. 
Burung merpati itu dengan cepat 
terbang ke tempat yang aman.

Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita 
saling menolong. Jika kamu melihat orang 
tua atau teman dalam kesulitan, 
seharusnya kamu langsung membantu.

SemutSemutSemut
dandandan

Burung MerpatiBurung MerpatiBurung Merpati



Marilah kita hidup dengan sopan, seperti 
pada siang hari, jangan dalam pesta pora 

dan kemabukan, jangan dalam 
percabulan dan hawa nafsu, jangan 

dalam perselisihan dan iri hati.
Roma 13:13

Selasa, 17 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau belajar 

bersyukur untuk hidupku dan tidak iri 
hati terhadap orang lain. Amin.

Yani merasa kesal, karena Yuni, 
kakaknya, mendapat baju baru dari Ibu. 
“Kenapa Ibu selalu membelikan Kak Yuni 
baju baru?” tanya Yani.

“Yani, kakakmu sudah tidak punya 
baju. Baju-bajunya sudah sempit. Baju 
kamu 'kan lebih banyak,” jelas Ibu. “Iya, 
Bu. Baju Yani banyak karena bekas 
Kakak semua. Aku tidak punya baju 
baru,” kata Yani

“Baju Kakak masih bagus-bagus, 
sayang kalau dibuang. Tidak apa-apa 
'kan kalau kamu yang pakai. Ibu tidak 
bisa belikan baju baru untuk kalian 
berdua sekaligus. Kakak kamu 
membutuhkannya. Saat Natal kalian 'kan 
sama-sama dapat baju baru,” kata Ibu. 
“Ya, Bu. Maaf ya, kalau Yani iri hati,” 
kata Yani.

Adik-adik, tidak perlu iri hati, ya. 
Jika kita mulai iri hati, pasti akan 

merusak hubungan kita dengan 
orang lain dan dengan Tuhan 

sendiri. Ingat, iri hati itu dosa. 
Kalian harus belajar untuk 
tidak cemburu kepada teman 

dan saudara kalian. Ikutlah 
gembira jika melihat mereka 

gembira.

Ir i
Hati
Ir i
Hati



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

segenap akal budimu.
Matius 22:37

Rabu, 18 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mengasihi-Mu tanpa 

syarat, karena Engkau telah mengasihiku lebih 
daripada apa yang bisa aku pikirkan dan 

berikan. Amin.

Sari duduk dengan mukanya yang 
cemberut, “Ibu, aku mau bertanya,” 
kata Sari. “Ada apa, Sari?” tanya Ibu.

“Kenapa temanku bisa dapat 
ulangannya selalu bagus, 90, 96, 100, 
paling jelek 87, padahal dia jarang ke 
gereja, malas berdoa, pokoknya gak 
dekat sama Tuhan, tapi aku yang selalu 
baca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan 
setiap hari gak dapat ulangan bagus 
kayak dia?” cerita Sari.

“Sari, kita baca Alkitab, berdoa, 
memuji, dan menyembah-Nya setiap 
hari, bukan supaya kita mendapatkan 
hal-hal yang kita mau, melainkan untuk 
membuktikan kita mencintai Tuhan 
dengan seluruh hidup kita, memuliakan 
Dia dengan seluruh kehidupan kita. Ibu 
mau tanya, apa Sari mau kalau ada 
teman yang mendekati Sari hanya untuk 
mendapatkan hal-hal yang baik dari 
Sari?” tanya Ibu.

“Gak mau, Bu. Sari mau punya 
teman yang sayang sama Sari, selalu 
ada waktu senang dan susah,” ujar 
Sari. “Nah, begitu juga kita harus 
mengasihi Tuhan Yesus tanpa syarat, 
kalau hidup kita harus sesuai dengan apa 
yang kita mau. Tuhan Yesus tidak janji 
hidup kita akan selalu sesuai dengan apa 
yang kita mau, tapi Tuhan Yesus janji 
selalu menyertai kita. Satu lagi, kalau 
Sari mau dapat nilai bagus, selain 
berdoa, harus rajin belajar juga ya,” 
jelas Ibu.



”Dengar dan camkanlah: bukan yang masuk ke 
dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang 

keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang.”
Matius 15:11

Kamis, 19 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau 

menentukan arah hidupku 
menjadi baik dan benar sesuai 

firman-Mu serta menjadi berkat 
dengan menjaga mulutku. Amin.

Adik-adik, pernah naik mobil? Bus? 
Pesawat terbang? Kapal laut? Itu 
semua adalah kendaraan yang 
ukurannya besar, sampai bisa memuat 
banyak orang dan barang. Kendaraan-
kendaraan itu bisa berbelok ke kanan, 
ke kiri, atau tetap lurus sesuai dengan 
keinginan sang pengemudi.

Kendaraan-kendaraan besar itu 
bisa berubah arah karena mereka 
memiliki kemudi. Kemudi itu ukurannya 
kecil. Contohnya kemudi mobil yang kecil, 
biasanya berbentuk lingkaran yang 
mudah untuk dipegang tangan. Meskipun 
kecil, tapi sangat penting untuk 
kendaraan yang besar itu! Coba Adik-
adik bayangkan kendaraan tanpa 
kemudi! Wah, kecelakaan bisa terjadi!

Sama halnya dengan diri kita, kita 
punya kemudi atas hidup kita ini. Kemudi 
yang kecil, tapi menentukan arah hidup 
kita. Kemudi kita adalah mulut. Dengan 
mulut, kita bisa membuat hidup kita 
menjadi berkat serta menyenangkan 
Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. 
Dengan mulut juga, kita bisa membuat 
orang lain kesal dan merugikan hidup kita 
sendiri jika mulut kita mengeluarkan 
kata-kata yang kasar dan tidak sopan.

Adik-adik, yuk kita jaga mulut kita. 
Tuhan Yesus berkata, bukan apa yang 
kita makan yang menajiskan kita, 
melainkan apa yang keluar dari mulut 
kita, itulah perkataan. Mulai sekarang, 
katakanlah berkat dan kasih lewat 
mulutmu ya!

KemudiKemudiKemudiKemudiKemudiKemudi



Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah 
baiknya dan indahnya, apabila saudara-
saudara diam bersama dengan rukun!

Mazmur 133:1

Jumat, 20 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajarlah aku untuk menjadi 

anak yang penuh kasih, mau memaafkan dan 
membalas dengan kebaikan. Amin.

Di kota Karmel ada seorang yang 
sangat kaya, yang bernama Bapak 
Nabal. Ia memiliki 3.000 ekor domba 
dan 1.000 ekor kambing. Sayangnya, 
Bapak Nabal ini adalah orang yang jahat 
dan kasar kelakuannya. Bapak Nabal 
memiliki istri yang bernama Abigail.

Saat Daud mendengar bahwa Nabal 
sedang panen pengguntingan bulu 
domba, ia menyuruh orang-orangnya 
untuk mengucapkan selamat kepada 
Nabal karena Daud ikut merasa senang 
dengan keberhasilan Nabal ini. Namun, 
ternyata Nabal tidak menyukainya dan 
malah mengolok-olok orang-orang yang 
dikirim oleh Daud.

Perkataan Nabal membuat Daud 
marah, tetapi untunglah ada Abigail 
yang cepat datang menemui Daud 
membawa persembahan dengan meminta 
ampun dan bersujud untuk meredakan 
amarahnya. Abigail memohon agar Daud 
mau memaafkan suaminya. Akhirnya 
Daud menerima semua perbekalan yang 
diberikan Abigail dan mau memaafkan 
Nabal.

Adik-adik, Tuhan Yesus membenci 
pertengkaran. Tuhan Yesus mau melihat 
kita semua hidup rukun. Bahkan pada 
saat Adik-adik mengalami hinaan atau 
ejekan, Tuhan Yesus tidak mau kalian 
membalasnya dengan kejahatan. 
Belajarlah untuk bisa memaafkan orang 
yang menyakiti kalian.

Kisah
Nabal



Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk 
memberkati, dan apabila Dia memberkati, 

maka aku tidak dapat membalikkannya.
Bilangan 23:20

Sabtu, 21 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau 

menggunakan mulutku supaya 
perkataan yang keluar adalah 
berkat dan kasih-Mu. Amin.

Dahulu, setelah bangsa Israel 
keluar dari Mesir, mereka berjalan 
melewati padang gurun dan bangsa-
bangsa lain. Ada begitu banyak bangsa 
yang mencoba memerangi bangsa Israel, 
tapi tangan Tuhan selalu melindungi 
bangsa Israel sampai bangsa-bangsa 
lain ketakutan.

Balak, raja bangsa Moab, 
mengalami ketakutan yang sama kepada 
bangsa Israel. Balak pun mengundang 
Bileam, seorang nabi, untuk melihat dan 
mengutuki bangsa Israel. Setelah 
mendirikan mezbah dan memberikan 
persembahan kepada Tuhan, Bileam 
malah mengucapkan berkat kepada 
bangsa Israel.

Balak pun kesal dan mengajak 
Bileam ke tempat yang lain dengan 
maksud ucapannya akan berubah 
menjadi kutuk jika Bileam melihat 
bangsa Israel dari sisi yang lain. Namun 
lagi-lagi, perkataan yang keluar dari 
Bileam adalah berkat. Hal ini terulang 
sampai 3 kali. Balak pun sangat marah 
dan meninggalkan Bileam.

Adik-adik, Tuhan Yesus tidak mau 
kita mengucapkan kata-kata 
sembarangan apalagi kutuk. Tuhan 
Yesus selalu ingin kita menjadi berkat 
bagi orang lain. Jadi kalau Adik-adik 
masih suka mengucapkan kata-kata 
kasar atau tidak sopan, yuk kita 
berubah!



Dan barangsiapa meninggikan diri, ia 
akan direndahkan dan barangsiapa 

merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Matius 23:12

Minggu, 22 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ampuni aku orang 
yang berdosa ini. Aku tidak mau 

berdosa lagi. Amin.

Orang Farisi adalah orang yang 
mempelajari firman Tuhan. Pemungut 
cukai adalah orang yang memungut pajak, 
tetapi pemungut cukai biasanya tidak 
jujur dan suka memeras. Suatu hari 
seorang Farisi dan seorang pemungut 
cukai pergi ke bait Allah.

Orang Farisi berjalan dengan bangga 
dan mulailah ia berdoa dalam hatinya, 
“Tuhan aku bersyukur,  aku ini orang baik, 
taat beribadah dan selalu memberikan 
persembahan. Aku tidak seperti pemungut 
cukai itu, orang jahat, suka memeras 
orang lain.”

Sementara pemungut cukai itu 
berdiri jauh dibelakang. Dia sedih dan 
menyesali dosa-dosanya. Ia berdoa, 
“Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Dosaku 
sangat banyak sekali, tolong Tuhan ampuni 
aku, kasihanilah aku yang berdosa ini.”

 Adik-adik, Alkitab bilang pemungut 
cukai itu dibenarkan dan didengar doanya 
oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 
mengampuni dosa-dosanya. Sementara 
doa orang farisi itu tidak didengar oleh 
Tuhan. Orang Farisi itu tidak dibenarkan 
oleh Tuhan karena menganggap dirinya 
orang yang paling baik dan merasa dirinya 
tidak berdosa.

Adik-adik, kita semua 
ini adalah orang berdosa 
yang membutuhkan Tuhan 
Yesus untuk mengampuni 
dosa-dosa kita. Datanglah 
kepada Tuhan Yesus, Ia 
selalu menerima dan 
mengampuni kita.

DibenarkanDibenarkanDibenarkan



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

Senin, 23 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk jujur 

dalam setiap perbuatan dan 
perkataanku. Amin.

Sam kehilangan sebuah tas kecil 
berisi 50 koin emas. Ia mencarinya ke 
mana-mana, tapi tidak menemukannya. 
Para tetangga membantu mencarinya.

Wandi salah satu tetangganya 
menemukan tas itu di dalam gudang dan 
mengembalikan tas itu kepada Sam. Sam 
sangat senang mendapatkan tas itu 
kembali dan memeriksanya. Di dalam 
terdapat 50 koin emas, tapi dia 
memutuskan untuk memainkan tipuan. 
Dia berteriak, "Ada 75 koin emas di tas 
ini tetapi hanya ada 50! Kamu telah 
mencurinya!"

Wandi terkejut dan mengaku tidak 
bersalah. Sam yang tamak membawa 
masalahnya ke pengadilan. Hakim 
memeriksa pengakuan Wandi dan 
tuduhan Sam. Hakim bertanya, "Apakah 
Anda yakin tas Anda berisi 75 koin?" 
Sam mengangguk dengan semangat. 
Hakim membuat keputusannya.

“Sam kehilangan 75 koin emas dan 
tas yang ditemukan Wandi itu hanya ada 
50 koin. Jelaslah bahwa tas yang 
ditemukan itu bukan milik Sam. Jika ada 
yang menemukan tas berisi 75 koin 
emas, itu milik Sam. Karena tidak ada 
yang kehilangan 50 koin, maka saya 
perintahkan Wandi untuk mengambil 50 
koin itu sebagai tanda penghargaan atas 
kejujurannya!"

Adik-adik, kejujuran akan selalu 
dihargai dan keserakahan akan dihukum. 
Jadi, kita harus selalu hidup jujur ya.



Sekarang, ya Allah kami, kami bersyukur 
kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang 

agung itu.
1Tawarikh 29:13

Selasa, 24 November 2020

Doa :
Terima kasih Tuhan, untuk setiap hari yang 

Kau berikan kepadaku. Ajar aku untuk 
terus memuji-Mu dengan penuh rasa 

syukur setiap hari. Amin.

Keluarga Pak Darmo adalah 
keluarga kecil yang sederhana. Pak 
Darmo memiliki 2 orang anak kembar. 
Namanya Ira dan Ari. Mereka sudah 
sekolah di Sekolah Dasar. Keluarga Pak 
Darmo tinggal di sebuah rumah mungil di 
sebuah desa kecil di daerah perkebunan 
teh.

Setiap hari sebelum pergi ke kebun 
teh untuk bekerja, Pak Darmo selalu 
mengajak seluruh anggota keluarganya 
untuk bersekutu bersama, berdoa, dan 
memuji Tuhan. 

Setiap malam sebelum tidur pun, 
Pak Darmo selalu mengajak keluarganya 
untuk tetap bersyukur dan memuji 
Tuhan. “Ayah, apakah aku boleh 
memimpin pujian untuk Tuhan malam hari 
ini?” kata Ira.

“Tentu saja boleh,” kata Pak 
Darmo, “Ayo, hari ini Ira yang akan 
memimpin doa malam keluarga, ya.” Ira 
pun mulai memimpin pujian dan 
penyembahan dengan penuh rasa 
syukur kepada Tuhan. 

Seperti itulah keluarga Pak Darmo 
memulai hari dan menutup hari-harinya 
setiap hari. Nah Adik-adik, mari kita 
belajar untuk memulai hari dan menutup 
hari-hari kita dengan berdoa, 
bersekutu, dan memuji Tuhan dengan 
penuh rasa syukur. Seperti yang 
keluarga Pak Darmo lakukan. Tuhan 
Yesus senang dengan anak-anak-Nya 
yang selalu bersekutu dan memuji Tuhan 
dengan penuh rasa syukur setiap hari.

Memuji
dengan

Keluargaku

Memuji
dengan

Keluargaku



Janganlah bertengkar tidak semena-
mena dengan seseorang, jikalau ia tidak 

berbuat jahat kepadamu.
Amsal 3:30

Rabu, 25 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku selalu 

hidup berdamai dan menyatakan 
kasih-Mu. Amin.

Suatu hari seekor babi merasa 
sangat haus dan datang ke kolam untuk 
minum air. Pada saat yang sama, seekor 
babi yang lain juga datang ke kolam yang 
sama untuk minum air. Mereka saling 
menatap. "Siapa yang harus minum 
dulu?" adalah pertanyaan di antara 
mereka.

Mereka mulai berkelahi satu sama 
lain. Mereka bertengkar hebat dan 
segera menjadi lelah. Mereka pun pergi 
istirahat. Tak lama kemudian mereka 
melihat seekor elang terbang dengan 
penuh semangat di atas mereka. Elang 
sedang menunggu mayat.

Kedua ekor babi menyadari bahwa 
jika mereka bertengkar satu sama lain, 
salah satu dari mereka pasti akan mati. 
Mereka segera menyadari kesalahan 
mereka.

Mereka berkata satu sama lain, 
"Lebih baik kita berteman daripada 
menjadi mangsa elang." Mereka pun 
minum bersama dan lega. Akhirnya 
mereka menjadi teman selamanya.

Adik-adik, Tuhan Yesus melarang 
kita bertengkar, karena bertengkar 
akan merugikan diri kita sendiri dan 
orang lain. Jauh lebih indah bila kita 
berteman dan berdamai. Bila kita 
bertengkar, Iblis akan mengambil 
keuntungan.

Bertengkar



Pujilah TUHAN, sebab TUHAN itu 
baik, bermazmurlah bagi nama-Nya, 

sebab nama itu indah!
Mazmur 135:3

Kamis, 26 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau tetap memuji Tuhan 

dalam keadaan apapun, karena Engkau 
sungguh baik bagiku. Amin.

Glorya sedang sedih karena Kitty, 
kucing kesayangannya, hilang. Sejak 
kemarin Glorya selalu termenung. Glorya 
sangat sayang sekali dengan Kitty. 
Setiap hari mereka selalu bermain 
bersama. 

Hari ini Glorya hanya makan sedikit. 
“Aku tidak selera makan, Bu,” kata 
Glorya. “Ibu mengerti perasaan Glorya, 
tapi Glorya harus tetap makan yang 
banyak, agar tetap sehat. Saat Kitty 
ditemukan nanti, Glorya bisa bermain lagi 
dengan Kitty,” kata Ibu. “Iya, Bu,“ kata 
Glorya dengan perasaan sedih.

Setelah makan, Ibu berkata, “Yuk 
siap-siap, sebentar lagi kita akan 
berdoa bersama.” Ayah, Ibu, dan Glorya 
berkumpul bersama untuk memuji, 
menyembah, dan berdoa bersama 
sebagai satu keluarga. Glorya tampak 
sungguh-sungguh dan bersemangat 
dalam memuji Tuhan.

“Ibu senang sekali karena Glorya 
tetap semangat memuji Tuhan walau 
sedang sedih,” kata Ibu. “Iya, Bu. 
Aku akan tetap memuji Tuhan 
dalam keadaan apapun, karena 
Tuhan Yesus selalu baik sama 
Glorya, meskipun kadang ada hal 
yang tidak Glorya inginkan, tapi 
Tuhan Yesus selalu menyertai 
dan memberikan yang 
terbaik,” kata Glorya sambil 

memeluk Ibu.

Tetap
Menyembah
Tetap
Menyembah



Jumat, 27 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau jadi anak yang taat dan 
percaya. Aku tidak mau menggerutu, tapi aku 

mau selalu bersyukur. Amin.

“Kak, kemarin Sion baca Alkitab 
tentang kisah tembok Yerikho yang runtuh 
setelah dikelilingi 7 kali oleh bangsa Israel. 
Ajaib banget ya Kak,” kata Sion kepada 
Missi. “Iya, tembok Yerikho itu tebal dan 
tinggi. Kalau menurut perhitungan manusia 
pasti mustahil bisa meruntuhkannya, tapi 
bersama Tuhan tidak ada yang mustahil,” 
kata Missi.

“Tapi Kak, sebetulnya Tuhan bisa aja 
'kan langsung meruntuhkan tembok 
Yerikho tanpa menyuruh bangsa Israel 
mengelilinginya?” tanya Sion. “Bisa dong. 
Tuhan kita 'kan Maha Kuasa, tapi Tuhan 
mau melatih bangsa Israel supaya bangsa 
Israel mengalami sendiri hal-hal yang 
ajaib. Dengan ketaatan dan pujian syukur 
yang bangsa Israel lakukan selama 
mengelilingi tembok Yerikho, maka Tuhan 
memperlihatkan kedahsyatan kuasa-Nya. 
Di hari ke-7 setelah berkeliling sebanyak 7 
kali, bangsa Israel bersorak-sorai 
membunyikan sangkakala dan tembok 
Yerikho itu runtuh,” jelas Missi kepada 
Sion.

“Keren ya Kak. Jadi yang harus kita 
lakukan adalah hidup taat dan hidup 
dengan ucapan syukur ya Kak?” kata 
Sion. “Seratus buat Sion! Hahaha… kita 
harus selalu memuji Tuhan dalam segala 
keadaan, jangan menggerutu, tetap taat 
dan percaya, pasti kita akan mengalami 
kedahsyatan kuasa Tuhan,” kata Missi.

Terpujilah TUHAN, karena Ia telah mendengar 
suara permohonanku.

Mazmur 28:6



Sabtu, 28 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mengangkat tanganku demi 

kemuliaan nama-Mu. Aku akan memuji-Mu 
seumur hidupku. Amin.

Adik-adik, kapan kalian memuji 
Tuhan? Apakah saat beribadah di gereja 
saja? Saat ibadah Sekolah Minggu baik 
secara online maupun tatap muka? Atau 
saat sedang dalam keadaan senang? 
Atau setiap saat dalam keadaan apapun?

Kita harus senantiasa memuji dan 
memuliakan Tuhan dalam segala waktu 
dan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus 
rindu kita tetap dekat dengan-Nya, 
dengan cara bersekutu yaitu berdoa, 
membaca Alkitab, memuji, dan 
memuliakan Tuhan.

Seperti Daud yang selalu 
menyediakan waktu yang lebih banyak 
untuk memuji Tuhan. Bahkan setelah 
menjadi raja pun, Daud tetap menjadikan 
puji-pujian sebagai hal yang utama dalam 
hidupnya.

Nah Adik-adik, mari kita jadikan 
puji-pujian ini sebagai bagian dalam hidup 
kita. Terlebih dalam kondisi pandemi 
seperti sekarang ini, saat kita semua 

berada di rumah saja. Kita harus lebih 
bertekun di dalam Tuhan. Tidak 
ada alasan untuk kita 
bermalas-malasan. Nyatakan 
hadirat Tuhan di dalam 
kehidupan kita melalui setiap 

puji-pujian yang keluar 
dari mulut kita. Tuhan 
Yesus senang dengan anak 
yang suka memuji Tuhan 
dan senantiasa duduk di 

hadirat Tuhan dengan hati 
yang penuh rasa syukur.

Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur 
hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu.

Mazmur 63:5



Minggu, 29 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menyayangi saudara-

saudara dan teman-temanku dengan 
menghargai mereka. Amin.

Tuhan Yesus selalu diikuti oleh orang 
banyak. Ada 2 orang pengemis yang buta 
dan mendengar bahwa Yesus akan lewat. 
Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa 
menyembuhkan mereka. 

Waktu Yesus melewati mereka, 
mereka berteriak-teriak memanggil 
Yesus, meskipun dilarang oleh orang 
banyak. Tuhan Yesus mengasihi mereka. 
Dia mendekati dan bertanya apa yang 
mereka inginkan. Mereka berkata bahwa 
mereka ingin sembuh. Tuhan Yesus 
menjamah mereka dan mereka sembuh.

Adik-adik, orang banyak tidak 
mengasihi dua orang buta tadi, mereka 
menyuruh orang buta untuk diam. Namun 
Tuhan Yesus berbeda, Tuhan Yesus 
menganggap mereka berharga. 

Adik-adik, perhatikanlah orang-
orang yang ada disekitar kita. Mereka 
adalah orang-orang berharga di mata 
Tuhan. Seperti kita disayang oleh Tuhan 
Yesus, mereka juga disayang Tuhan 
Yesus. Oleh sebab itu kita tidak boleh 
menghina atau mengejek mereka,  tetapi 
harus menghargai dan menyayangi orang-
orang yang ada di sekitar kita.

Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, 
lalu Ia menjamah mata mereka dan seketika itu 

juga mereka melihat lalu mengikuti Dia.
Matius 20:34



Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan! 
Haleluya!

Mazmur 150:6

Senin, 30 November 2020

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau memuji 

dan menyembah-Mu dengan semua 
yang ada padaku. Amin.

Adik-Adik, hari ini kita mau belajar 
tentang bagaimana sikap kita saat memuji 
Tuhan. 

Ada 4 macam ekspresi yang bisa kita 
lakukan saat memuji Tuhan:

a. Dengan bersorak sorai

Mazmur 32:11 berkata, 
“Bersukacitalah dalam TUHAN dan 
bersorak-soraklah, hai orang-orang benar; 
bersorak-sorailah,”

b. Dengan bertepuk tangan

Mazmur 47:2 berkata, “Hai segala 
bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah 
Allah dengan sorak sorai,”

c. Dengan mengangkat tangan

Mazmur 63:5 berkata, “Aku mau 
memuji Engkau seumur hidupku dan 
menaikkan tanganku demi nama-Mu.”

d. Dengan tari-tarian dan alat musik

Mazmur 149:3 berkata, “Biarlah 
mereka memuji-muji nama-Nya dengan 
tari-tarian, biarlah mereka bermazmur 
kepada-Nya dengan rebana dan kecapi!”

Dari penjelasan di atas kita bisa 
menggunakan semua anggota tubuh yang 
Tuhan berikan untuk memuji Tuhan. Kita 

juga bisa menggunakan tarian dan alat 
musik. Pujian kepada Tuhan tidak 
terbatas pada apapun. Asalkan pujian 
yang diberikan tulus dari hati Adik-

adik, pasti Tuhan akan sangat 
senang. Yuk Adik-adik, kita sama-
sama belajar untuk memuji dan 
menyembah Tuhan Yesus dengan 
sepenuh hati, supaya kehidupan 
kita semakin menyenangkan hati 
Tuhan.
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