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TEMA JANUARI 2021
Menuai Di Tengah Badai

03 Jan - Apa Yang Ada di Tanganmu?  (Kel.4:1-17; Yoh. 6:1-15).

10 Jan - Put God First (Mat.6:19-24).

17 Jan - Jaminan Pemeliharaan dan Mujizat (Maz.23; Yoh.10:1-2).

24 Jan - Mengatasi Badai Bersama Kristus (Luk.8:22-31).

31 Jan - Tetaplah Berpengharapan (Yes.41:1-10; Ul. 31:6-8).
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Gembala SidangGembala SidangGembala Sidang

Dalam masyarakat yang semakin individualis, pandemi COVID-19 dapat dengan cepat 
bermutasi menjadi epidemi keputusasaan. Kehadiran Gereja berfungsi sebagai panggilan 
sosial, terutama untuk orang lanjut usia, komunitas anak-anak, dan para penyandang 
komorbid (penyakit bawaan): Mereka yang tidak muncul selama kebaktian karena 
pembatasan yang terasa “diskriminatif.” Ketika pekerjaan, sekolah, pertemuan publik, 
olahraga, perkumpulan hobi, atau bahkan dunia entertein dan perkumpulan yang bersifat 
spiritual wajib membatasi pertemuan dan interaksi, kehidupan manusia tak lagi berjalan 
sebagaimana mestinya. 

Pilihan orang Kristen untuk mempertahankan pertemuan mingguan di gereja bukan 
merupakan sebuah takhayul yang mewah. Ini adalah pilihan yang jernih dan rasional untuk 
menyeimbangkan diri. Kita melupakan kegiatan lain dan bersusah payah untuk menjaga diri 
sebersih mungkin agar dapat berkumpul secara bermakna dan saling mendukung. Tanpa 
dukungan moral ini, sebagaimana yang dibuktikan warga Kota Wuhan, China dan mungkin 
orang-orang Italia (bahkan seluruh dunia) saat ini, kehidupan dapat menjadi tak tertahankan. 

Bersemangatlah untuk berkorban demi orang lain, bahkan dengan mengorbankan 
hidup kita sendiri. Kita perlu bersikap obsesif dalam menjaga rutinitas higienis (gerakan 3M) 
yang cermat untuk menghindari menulari orang lain. Kita harus mengandalkan komunitas 
untuk merawat pikiran dan jiwa. Mereka adalah bintang-bintang pemandu harapan yang 
telah menggembalakan umat Kristiani menuju palungan Yesus Kristus di Betlehem. Ketika 
dunia terlambat menyadari fakta, bahwa era epidemi Covid 19 belum berakhir, gagasan-
gagasan kuno ini jelas masih relevan di zaman modern.

Di tengah badai covid 19 yang terus berkecamuk, jemaat GBI Pasirkoja di tahun 2021 
harus tetap berakselerasi positif hidup berdampingan dengan wabah ini dan menatap masa 
depan yang penuh harapan (Yer. 29:11). Tetap aktif menjadi agen pemberita kabar baik, 
Menuai di Tengah Badai (Harvesting Amids the Storms). Statement Badai pasti berlalu, dan 
iman Kristen harus mampu mendorong seluruh jemaat, agar tidak tenggelam dalam 
gelombang badai Covid 19 sebab ada Yesus Kristus yang selalu hadir di dalam perahu 
kehidupan kita, stay healthy and stay safe (tetaplah sehat dan aman) dalam Tuhan Yesus 
Kristus, Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan memberkati kita semua, Amin!
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Matius 6:24 Tak seorangpun dapat 
mengabdi kepada dua tuan. Karena jika 
demikian , ia akan membenci yang 
seorang dan mengasihi yang lain, atau 
ia akan setia kepada yang seorang dan 
tidak mengindahkan yang lain. Kamu 
tidak dapt mengabdi kepada Allah dan 
kepada Mamon.

usuh Tuhan bukan lagi MIblis , karena Iblis sudah 
dikalahkan di kayu salib . 

Musuh TUHAN adalah ilah yang 
menjadi tuan pengganti Tuhan 
dalam hidup umat tebusan-Nya 
yaitu uang atau mamon. Banyak 
orang yang sibuk memburu uang 
dengan pergi pagi pulang malam 
meninggalkan anak, istri setiap hari, 
bahkan ia tidak sempat berdoa dan 
beribadah dengan alasan mencari 
uang. Namun ujungnya mereka 
t i d a k  m e n i k m a t i  a p a  y a n g 
diusahakan. Yang menikmati uang 
ternyata dokter  karena yang 
bersangkutan sakit , Baby sitter, 
asisten rumah tangga atau security 
karena rumah mewah dan besar 
hanya ia nikmati saat tidur larut 
malam dan paginya sudah pergi 
lagi.  Dan atau pengacara , karena 
ujungnya terjadi perselisihan antara 
s uam i  i s t r i  dan  d ibu tuhkan 
pengacara untuk mengurus masalah 
perceraian. TRAGIS!  

Uang harus menjadi ekor bukan 
kepala . Kalau uang menjadi ekor 
maka ia yang akan mengikuti 
sehingga kita tidak perlu banting 
tulang untuk memperolehnya . 
Namun banyak terjadi uang menjadi 
kepala dan manusia justru ekornya. 
Sehingga kita yang mengikuti dan 
mengejar kemana uang pergi. Kunci 
untuk bisa menjadi kepala bukan 

Putting God First 

Mendahulukan Tuhan 
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harus pandai, bukan harus 
kaya ,  bukan  juga  ha rus 
memiliki warisan banyak. 
Tetapi untuk menjadi kepala 
a t a s  u a n g  i a l a h  s i k a p 
mendahulukan TUHAN yang 
sanggup menjadikan orang-
orang yang mendengarkan 
perintah-Nya menjadi tuan 
atas uang. Ulangan 28:13, 
Tuhan akan mengangkat 
engkau menjadi kepala bukan 
ekor, engkau akan naik dan 
bukan turun, apabila engkau 
mendenga rkan  pe r intah 
Tu h a n , A l l a h m u  y a n g 
kusampaikan pada hari ini 
kaulakukan dengan setia...

Pengkhotbah 6:1-2, Ada 
suatu kemalangan yang telah 
kulihat di bawah matahari, 
y a n g  s a n g a t  m e n e k a n 
manusia: orang yang dikarunia 
Allah kekayaan, harta benda 
dan kemuliaan, sehingga ia tak 
kekurangan suatu apapun yang 
diingininya , tetapi orang itu 
tidak dikaruniai kuasa oleh 
Allah untuk menikmatinya, 
melainkan orang lain yang 
menikmatinya! Inilah ke sia-
siaan dan penderitaan yang 
pahit. Ayat ini berbicara 
tentang ke sia-s iaan dan 
p e n d e r i t a a n  s e r t a  
menunjukkan kepada kita 
bahwa :
1. Tidak ada hubungan yang 

pasti antara memiliki uang 
banyak  dengan  h idup 
bahagia dan kadang yang 
tidak memiliki uang banyak 
justru berbahagia. Uang 
hanya membesarkan apa 
yang ada di hati seseorang. 

Matius 6:21, Karena dimana 
hartamu berada disitu juga 
hatimu berada. Kondisi hati 
menentukan kemana uang 
pergi .  Seseorang yang 
murah hati , uangnya akan 
mengalir untuk memberkati 
orang lain, tetapi seseorang 
yang pelit  uangnya akan 
t e r s u m b a t  d a n  t i d a k 
bertambah lagi malah habis. 
Uang  i tu  benda  t idak 
bermoral tetapi siapa yang 
memegang uang, yang 
menentukan apakah ia 
bermoral atau tidak. 

2. Anda akan kehilangan apa 
yang tidak bisa Anda kelola. 
J i k a  A n d a  t i d a k  b i s a 
mengelola uang, sebanyak 
apapun uang yang anda 
miliki maka uang itu akan 
habis. Lukas 16:10, Barang 
siapa setia dalam perkara 
perkara kecil ia setia juga 
da lam perkara -perkara 
besar. Dan barang siapa 
tidak benar dalam perkara-
perkara kecil , ia tidak benar 
juga dalam perkara-perkara 
besar

3. B e r k a t  Tu h a n  t i d a k 
b e r c a m p u r  d e n g a n 
kesedihan. Amsal 10:22, 
Berkat TUHANlah yang 
menjadikan kaya, susah 
p a y a h  t i d a k  a k a n 
menambahinya .  Tuhan 
memberkati dengan tujuan 
a g a r  b i s a  m e n a i k k a n 
kemampuan seseorang 
u n t u k  m e m b e r i  d a n 
memberkati orang lain, 
b u k a n  h a n y a  u n t u k 

dinikmati diri sendiri. Jangan 
terlalu mudah mengatakan 
setiap berkat yang kita 
peroleh itu dari TUHAN 
kalau ujungnya ter jadi 
kesedihan atau masalah. 
Karena berkat Tuhan pasti 
membawa sukacita dan kita 
selalu ingin mengalirkan 
kepada yang lain. 

Renungannya:  Mar i  k i ta 
mendahulukan TUHAN di atas 
segalanya, diatas bisnis, karier, 
harta atau jabatan bahkan di 
atas cita-citamu. Matius 6:33, 
Tetapi carilah dahulu Kerajaan 
Allah serta kebenarannya , 
maka semuanya itu akan 
d i tambahkan kepadamu. 
Kelola berkat yang Tuhan 
percayakan kepadamu dengan 
bijaksana dan benar,  maka 
bejanamu tidak akan pernah 
kosong karena TUHAN sumber 
berkat yang tidak pernah 
kekurangan. Kelola waktumu 
dengan bijaksana , bukan 
untuk mengejar uang agar 
menjadi kaya tapi untuk 
memuliakan Tuhan karena 
Tuhan  yang men jad ikan 
engkau kaya dan memberi 
e n g k a u  k u a s a  u n t u k 
menikmatinya. Uji oleh hatimu 
setiap yang engkau anggap itu 
berkat TUHAN karena Tuhan 
tidak pernah memberi berkat 
yang berujung penderitaan 
atau kemalangan sekalipun 
prosesnya pedih tetapi ada 
ka s ih  ka run ia -Nya  yang 
menyertai. 

Terpujilah Tuhan untuk selama-
lamanya.  
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Teladan untuk Komunikasi

Sasaran dari pernikahan kita adalah untuk 
melayani pasangan kita, bukan untuk 
memanipulasi mereka untuk mencapai 
kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi bagaimana 
kita mengkomunikasikannya dengan tujuan ini 
di pikiran kita?

Kita menemukan teladan sempurna untuk 
berkomunikasi dengan suami kita.

Dalam Perjanjian Lama, kita temukan 
teladan ini digunakan oleh dua orang 
perempuan yang sangat cerdas. Kedua-
duanya, Naomi dan Ester menggunakan 
teladan ini untuk berkomunikasi dengan para 
pria dan mereka mendapatkan hasil-hasil yang 
hebat. Allah dimuliakan, dan semua perkara 
berjalan dengan baik bagi setiap orang. Ada 
hasil akhir yang bagus yang awalnya dimulai 
dari keadaan-keadaan yang sulit.

Kita akan mengamati teknik komunikasi 
dari kedua wanita bijak ini. Pertama, baca kitab 
Rut yang terdiri dari 4 pasal yang singkat dan 

dapat dibaca seperti satu novel cinta.

Saya ingin Anda membacanya dengan 
tujuan ini: perhatikan untuk melihat 
bagaimana Naomi (ibu mertua) merancang 
komunikasi dengan Boas (calon menantu laki-
laki).

Sementara Anda membaca kitab, 
khususnya pasal 3, perhatikan Naomi dengan 
seksama. Perempuan terkasih ini sedang 
mengajarkan Anda sesuatu yang mempersona 
tentang komunikasi dengan seorang laki-laki.

Kita juga akan melihat pada perempuan 
yang lain yang menggunakan teknik 
komunikasi yang luar biasa. Namanya adalah 
Ratu Ester.

Mari bandingkan beberapa prinsip 
komunikasi yang baik dari kedua perempuan 
ini.

Prinsip 1: Motivasi yang Benar
Rut 3:1 Lalu Naomi, mertuanya itu, 

berkata kepadanya: "Anakku, apakah tidak 
ada baiknya jika aku mencari tempat 

KOMUNIKASI 
SEORANG ISTRI
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perlindungan bagimu supaya engkau 
berbahagia?

N a o m i  t e l a h  m e l i h a t  a d a n y a  
perkembangan hubungan kasih antara Boas 
dan Rut.

Dia tahu bahwa sudah waktunya bagi Rut 
untuk mengkomunikasikan perasaannya 
kepada Boas, dan dia membimbing Rut untuk 
melakukannya dengan jalan yang benar, tanpa 
manipulasi, paksaan atau tipuan.

Bacalah Ester 1:1-4; 17

Kaum Ester (termasuk dirinya) akan 
dihancurkan. Suaminya adalah satu-satunya 
orang yang dapat menyelamatkan mereka. 
Adalah sangat berarti untuk membicarakannya 
dengan dia!

K e t i k a  t i b a  w a k t u n y a  u n t u k  
mengkomunikasikan sesuatu yang penting 
kepada suami Anda, Anda perlu pergi kepada 
Bapa dan minta Dia untuk menyingkapkan 
keadaan hati Anda kepada Anda. Pikiran-
pikiran kita, keinginan-keinginan dan perasaan 
bisa penuh dengan kepentingan diri sendiri 
dan tipuan yang seringkali kita sendiri benar-
benar tidak tahu mana yang benar mana yang 
salah. Kadang-kadang kita berkampanye 
dengan maksud yang salah.

Sebe lum Anda  memu la i  p ro se s  
komunikasi, periksalah untuk melihat apakah 
pesan yang Anda ingin sampaikan adalah layak 
untuk disampaikan. Naomi sedang mencari 
tempat perlindungan bagi Rut di dalam rumah 
seorang suami yang baik. Wanita lajang tidak 
memiliki sumber dukungan lain pada zaman 
itu mereka bagai peminta-minta hingga saat 
mereka menikah dan mempunyai seorang 
suami yang menopang mereka.

Dalam kasus Ester, dia perlu berkomunikasi 
dengan efektif supaya dapat menyelamatkan 
bangsanya dari pemusnahan.

Prinsip 2: Waktu dan Tempat yang Benar

Bacalah Rut 3:2-3, 7

Naomi tahu kapan dan di mana mencari 
Boas pada satu waktu ketika dia berada dalam 
kerangka berpikir yang baik.

Ester 5:1, Pada hari yang ketiga Ester 
mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di 
pelataran dalam istana raja, tepat di depan 
istana raja. Raja bersemayam di atas takhta 
kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan 
pintu istana itu.

Ester tahu kapan suaminya mengadakan 
pertemuan dengan para pegawainya dan 
kapan dia telah siap untuk mendengarkan. 
Walaupun biasanya beliau tidak mengadakan 
pertemuan dengan seseorang kecuali bila telah 
ada janji, Ester tahu bahwa inilah kemungkinan 
kesempatan terbaik untuk berbicara dengan 
dia.

Jangan menyerang suami Anda dengan 
persoalan berbelit pada saat dia baru muncul 
di pintu sepulang kerja. Jangan menelepon dia 
di kantor ketika pikirannya sedang penuh. 
Carilah waktu untuk berbicara dengan suami 
ketika dia bisa memberikan perhatian penuh 
kepada topik yang perlu dibahas.

I b u  A n d a  b a r a n g k a l i  s u d a h  
memberitahukan Anda. “Jalan untuk 
mendapatkan hati seorang lelaki adalah 
melalui perutnya.” Ya, ibu Anda benar dan itu 
benar untuk kebanyakan lelaki, baik dalam 
generasi kita maupun bagi lelaki di dalam 
Perjanjian Lama.

Kita ketahui sekarang bahwa kadar gula 
darah kita naik setelah kita makan dan itu 
memberikan satu rasa nyaman dan 
kemampuan untuk berpikir. Jadi beri makan 
suami Anda sebelum berbicara dengan dia. 
Kelihatannya sederhana, tetapi itu bisa 
membuat satu perbedaan yang luar biasa 
dalam mutu komunikasi Anda.

bersambung…
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Beberapa pelajaran penting yang dapat kita 
pelajari dalam Yesaya 41 ini, antara lain:

1.  Bahwa setiap kita adalah hamba-hamba 
Allah, dan Allah tidak akan membiarkan 
kita diperlakukan dengan semena-mena 
begitu saja, apalagi setiap kita adalah 
umat yang telah ditebus oleh Tuhan 
Yesus Kristus, pasti akan mendapatkan 
pertolongan tepat pada waktu-Nya.

2.  Allah telah memilih kita di dalam Tuhan 
Yesus untuk menjadi anak-anak-Nya. 
Bukan karena perbuatan baik kita, tetapi 
oleh karena kasih karunia-Nya yang luar 
biasa melalui karya penebusan Allah di 
dalam Tuhan Yesus, sehingga kita pasti 
mendapatkan pertolongan-Nya saat kita 
b e r s e r u  k e p a d a  Tu h a n  Ye s u s , 
Juruselamat kita.

3.  Bahwa setiap kita dapat mengandalkan 
kehadiran-Nya sebagai Allah yang 
bersama-sama dengan kita, dan dapat 
sungguh-sungguh mempercayai-Nya 
bahwa Dia adalah Allah Yang Maha 
mencukupi setiap kita di segala waktu 
b u r u k  k i t a .  B e t a p a  I a  i n g i n 
menenteramkan hati kita: janganlah 
takut, sebab Aku menyertai engkau, 

bukan hanya mengatakannya saja, 
tetapi Allah juga hadir menyertai kita.

4.  Meskipun kita tertekan, janganlah kita 
bimbang, sebab kita yakin bahwa Dia 
adalah Allah kita, dan Allah turut 
bertindak bagi kita. Sehingga kita tidak 
usah cemas dengan apapun yang terjadi 
dalam hidup kita. Dia akan meneguhkan 
kita, Dia akan menolong kita di kala kita 
memerlukan bantuan-Nya. Bahwa Allah 
akan memegang kita dengan tangan 
k a n a n - N y a  y a n g  m e m b a w a 
kemenangan, tangan kanan-Nya yang 
penuh dengan kead i lan  da lam 
menolong setiap umat-Nya.

Oleh sebab itu, apapun keadaan kita saat ini, 
marilah kita terus menaruh pengharapan kita 
hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan. Sambil 
terus 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.

TUHAN YESUS MEMBERKATI.

Dalam Yesaya 41 ini, Allah hendak membesarkan hati umat-Nya sendiri 
untuk percaya kepada-Nya. Melalui Yesaya 41 ini juga, Allah 

memperingatkan umat-Nya untuk tidak hidup menurut jalan bangsa-bangsa 
lain yang tidak mengenal Allah, karena mereka itu menyerahkan diri mereka di 

bawah perlindungan ilah-ilah yang tidak berdaya apa-apa, akan tetapi kita umat-
Nya berada di bawah perlindungan-Nya. 

(Yes. 41:8-10)
Oleh: Sdra. Yanuar
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1. Berdoa untuk Tema Tahun 2021: “ Tetap 
Menuai di Tengah Badai. ” agar tergenapi 
atas para pemimpin, pengerja dan seluruh 
jemaat GBI Pasir Koja 39 Bandung. Kita 
berdoa juga bagi para pemimpin di GBI 
Pasir Koja 39 Bandung, serta seluruh 
pengerja agar terus bersatu hati dalam 
melayani Tuhan di GBI Pasir Koja 39 
Bandung.

2.  Berdoa untuk kegiatan doa online via 
Aplikasi Zoom, selama Pandemi Covid-19 
ini, agar lebih banyak lagi jemaat pendoa 
yang terlibat.

3. Kita berdoa untuk bangsa dan negara 
Indonesia, agar Tuhan Yesus terus 
menolong pemerintah baik pusat maupun 
daerah dalam menangani intoleransi yang 
masih terjadi di beberapa wilayah 
Indonesia. Kita patahkan roh jahat di balik 
semuanya ini, kita deklarasikan damai 
sejahtera Allah memerintah atas 
Indonesia.   Kuasa darah Yesus menaungi 
Indonesia.

4.  Kita doakan kesembuhan bangsa 
Indonesia, propinsi Jawa Barat, dan 
Bandung Raya atas pandemi COVID-19. 05
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Kita minta juga pemulihan ekonomi atas 
Indonesia. Tuhan Yesus terus memakai TNI 
– POLRI dalam menjaga keamanan dan 
ketertiban di NKRI.

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

6.  Doakan semua pelayan Tuhan di gereja 
lokal, kiranya mereka memiliki motivasi 
yang benar dalam melayani Tuhan. 
Motivasi mereka agar bekerja bukan 
karena ingin disanjung, dipuj i ,  
menunjukkan kemampuan tetapi karena 
mengasihi Tuhan, pelayanan yang mereka 
lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan, 
sehingga mejadi berkat dalam kehidupan 
sehari-hari di mana mereka beraktifitas.

7.  Berdoa untuk anak-anak muda, generasi 
muda tidak hanya akrab dan terampil 
dengan teknologi modern tetapi tetap 
menjaga keakraban dengan Tuhan dan 
firman-Nya, menjaga kekudusan dan 
terhindar dari pergaulan buruk dan sesat.
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Hampir setahun terakhir ini, kita berperang melawan Covid 19. Bahkan kasus covid 

19 cenderung meningkat akhir tahun ini. Berbagai saran dan informasi mengenai covid 

19 banyak beredar di dunia maya. Kita perlu berhati-hati dalam menyaring semua 

informasi yang ada, apakah informasi tersebut benar atau hanya mitos. Berikut 

beberapa pernyataan yang sering kita lihat dan dengar di dunia maya:

Mitos :  Vitamin dan mineral menyembuhkan Covid-19 

Fakta :  Sistim imunitas membutuhkan mikronutrien seperti Vit D, Vit C dan Zinc 

untuk bekerja dengan baik. Namun hingga saat ini belum ada panduan 

yang baku mengenai dosis mikronutrien yang tepat untuk meningkatkan 

sistim imun dalam menghadapi COVID-19

Mitos :  Menggunakan masker saat berolahraga

     Masyarakat seharusnya TIDAK menggunakan masker saat berolahraga 

berat, karena masker dapat mengurangi kemampuan untuk mendapatkan 

oksigen. Masker juga mudah basah selama kita berolahraga dan menjadi 

tempat yang baik untuk tumbuhnya mikroorganisme. Namun penting 

untuk menjaga jarak dengan orang lain selama berolahraga setidaknya 2 

meter. Sehingga, hindari berolahraga di tempat ramai.

Mitos : Penularan Covid lewat sepatu

Fakta :  Penularan Covid lewat sepatu sangat kecil. Namun, keluarga yang memiliki 

anak kecil atau balita, mereka yang senang bermain di lantai, sebaiknya 

Oleh: Hanna, dr., M.Kes
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meninggalkan sepatu di luar rumah. Untuk mencegah kontak dengan 

kotoran yang terbawa oleh sepatu.

Mitos :  Deteksi dengan termometer 

Fakta :  Termometer berguna untuk mengetahui apakah seseorang berada dalam 

keadaan demam.

     Namun tidak dapat mendeteksi apakah seseorang menderita Covid-19. 

Banyak penyakit dapat menyebabkan demam. Periksa ke tenaga kesehatan 

terdekat bila Anda memiliki demam dan tinggal sekitar penderita demam 

berdarah atau malaria.

Mitos :  Mencegah penularan dengan disinfektan

Fakta :  Menyemprotkan cairan disinfektan ke permukaan tubuh tidak mencegah 

Anda tertular COVID19 dan akan membahayakan tubuh Anda.

     Jangan menggunakan spray yang mengandung chlorin ke atas permukaan 

tubuh Anda. Karena cairan kimia berbahaya dan menimbulkan iritasi 

kepada kulit dan mata. Pemutih dan disinfektan harus digunakan untuk 

membersihkan permukaan benda saja. Hanya hand sanitizer saja yang 

aman untuk disemprotkan ke permukaan tubuh.

Mitos :  Penggunaan lampu UV untuk mendisinfeksi tangan

Fakta : Lampu UV TIDAK boleh digunakan untuk membersihkan tangan dan area 

lain di permukaan tubuh Anda. Lampu UV dapat menyebabkan iritasi kulit 

dan merusak mata. Lebih baik bersihkan tangan dengan sabun dan hand 
sanitizer.

Mitos :  Menggunakan masker medis dapat menyebabkan kekurangan oksigen

Fakta :  Penggunaan masker medis dengan tepat tidak menyebabkan sesak nafas 

atau kekurangan oksigen. Penggunaan masker secara terus menerus 

memang tidak nyaman. Namun masker medis tidak menyebabkan sesak 

nafas atau kekurangan oksigen. Ketika 

menggunakan masker medis, pastikan 

pemasangan dengan tepat, menutup mulut 

dan hidung. Jangan menggunakan kembali 

masker disposabel, ganti segera setelah 

basah.
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Syalom rekan-rekan Youth, tak terasa kita 
sudah tiba di tahun yang baru yaitu tahun 
2021, di mana dalam tahun 2020 kita 
menghadapi pandemi covid-19. Semua 
orang di seluruh dunia berada dalam badai 
yang sama yaitu “Covid-19”. Pandemi covid-
19 membuat sebagian besar orang 
merasakan kehilangan; dari kehilangan 
kebiasaan sehari-hari, kehilangan waktu 
be rkumpul  dengan  banyak  o rang ,  
kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan 
orang yang kita kasihi. Tapi ada satu hal yang 
tidak boleh hilang, yaitu kehilangan 
harapan.

Harapan, menjadi satu hal yang penting 
bagi manusia. Harapan membuat kita 

yakin bahwa keadaan baik masih akan 
terwujud di masa datang, sekalipun saat 
ini situasi yang dihadapi jauh dari yang 
diharapkan.

Dalam kitab Ibrani 6:19 dikatakan bahwa 
“Pengharapan adalah sauh yang kuat dan aman 
bagi jiwa kita”. Pada sebuah kapal, sauh atau 
jangkar memiliki peranan yang penting. 
Jangkar memiliki fungsi untuk memberikan 
rasa aman pada sebuah perahu, sehingga 
tahan ketika ditempa gelombang atau angin 
yang kencang, apalagi di ombak yang 
tenang, namun syaratnya tambatan jangkar 
harus tepat.  Jika tidak, maka kapal akan  
terbawa gelombang dan angin yang 
kencang.

Harapan Masih
Ada Sekalipun

Di Tengah Badai
Oleh : Kevin Eldiwan
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Kehidupan kita ibarat sebuah kapal, 
pengharapan kita seperti jangkar, kemana 
kita menambatkan pengharapan kita? Pada 
keuangan? Karir? Pada kemampuan dan 
bakat atau pada hal lainnya?

Namun yang terutama dan harus ada dalam 
kehidupan kita adalah pengharapan kita 
sudah seharusnya ditambatkan kepada 
Tuhan, karena:

Mazmur 46:2 mengatakan bahwa Allah 
adalah tempat perlidungan dan kekuatan, 
sebagai penolong dalam kesesakan sangat 
terbukti. Sehingga, kehidupan kita akan 
a m a n  s a a t  k i t a  m e n a r u h  j a n g ka r 
p e n g h a r a p a n  k i t a  k e p a d a - N y a .
Dalam Yeremia 29:11, dikatakan bahwa 
Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera, 
bukan rancangan kecelakaan untuk 
memberikan hari depan yang penuh 
harapan. Artinya, sekalipun kita tidak 
melihat, tetapi saat ini Tuhan sedang bekerja 
untuk memberikan masa depan yang indah 
untuk hidup kita.

Maka, Pengharapan yang ditambatkan pada 
hadirat Tuhan adalah pengharapan yang 
kuat melewati banyak badai dan gelombang.

Seperti yang disebutkan dalam kitab Ibrani 
11:1 bahwa iman adalah dasar dari segala 
sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari 
segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk 
memiliki pengharapan, kita juga harus 
memil ik i  iman.   Iman t imbul  dar i 
pendengaran akan firman Tuhan, maka 
penting untuk kita memiliki hubungan 
pribadi yang baik dengan Tuhan, di tengah 
proses “badai” ini menjadi waktu bagi kita 
untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan 
membentuk kita memiliki kedewasaan 
rohani.

Amsal 23:18, Karena masa depan sungguh ada, 
dan HARAPANMU TIDAK AKAN HILANG.

Didalam Tuhan kita semuanya punya masa 
depan, bukan masa depan yang tanpa 
pengharapan tetapi masa depan yang penuh 
dengan pengharapan. Setiap kita sebagai 
anak-anak Tuhan harus percaya dan 
memegang teguh janji Tuhan.

Percayalah, di tengah badai yang kita rasakan 
saat ini, Allah beserta kita, pegang teguh 
pada jangkar pengharapan yaitu Tuhan Yesus 
Kristus. Dia tak akan pernah berdusta akan 
janji-Nya. Amin!
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Berjalan Di Atas Badai; Pdt. Sukamal B. Fadelan, PBMR Andi, Cetakan pertama: 2011; 
xviii+113 halaman.
Badai sebesar apa yang pernah atau saat ini Anda alami?  Bagaimana reaksi Anda dalam 
menghadapi badai tersebut?  Mungkin selama ini Anda sering lari menghindari badai atau 

diombang-ambingkan oleh badai kehidupan dan tenggelam di dalamnya 
karena tidak tahu cara menghadapinya.  Namun setelah membaca buku ini, 
Anda akan menjadi pribadi yang siap menghadapi setiap badai dalam 
kehidupan.  Isi buku ini terinspirasi dari kisah nyata yang ada di dalam 
Alkitab, yaitu pada Matius 14: 22-33, yang memberikan suatu pengajaran 
penting yang sungguh menolong kita dalam menghadapi "badai", dengan 
memiliki sikap dan mental seorang pemenang, yang tidak mundur saat 
menghadapi "badai", tetapi terus maju dan berjalan melampaui "badai".  
Pada kisah di dalam Matius 14: 22-33 tersebut, diceritakan bahwa saat para 
murid hendak menyeberang Danau Galilea, mereka harus menghadapi 
badai yang mengombang-ambingkan kapal mereka.  Pada situasi yang 
kritis, tampaklah Yesus datang kepada para murid dengan berjalan di atas 
air.  Awalnya para murid ketakutan dan mengira Yesus adalah hantu, tetapi 
segera Ia berkata kepada mereka, "Tenanglah! Aku ini, jangan takut!" (ayat 
27).  Petrus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi baginya 
itu terasa belum cukup, dan kemudian ia berseru, "Tuhan, apabila Engkau 
itu, suruhlah aku datang kepada-Mu berjalan di atas air" (ayat 28).  Dan 

yang kemudian terjadi seperti sama-sama kita ketahui, Petrus bisa berjalan di atas air.

Satu hal dari kisah ini yang seringkali terlewatkan oleh kita, jika kita perhatikan dengan seksama 
pada saat Tuhan Yesus dan Petrus berjalan di atas air, airnya tidak dalam keadaaan tenang, namun 
sedang bergelora dengan dahsyat karena diterjang badai. Intinya adalah, mereka tidak hanya 
berjalan di atas air, mereka juga sedang "berjalan di atas badai".  Di dalam buku ini terdapat empat 
bagian penting yang hendak penulis bagikan kepada kita semua yaitu:  1) Berusaha berani hidup 
berdampingan dengan "badai" dan mempertajam cara pandang yang positif terhadap “badai”,  2)  
Naikkan permintaan yang besar kepada Tuhan, yang akan mengangkat iman Anda di atas rata-rata,  
3)  Mengambil resiko melalui langkah-langkah besar yang akan memaksimalkan potensi Anda,  4) 
Menyadarkan Anda bahwa dibalik semua kehidupan yang melampaui "badai" terdapat satu pribadi 
yang sangat menentukan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Dia, semua yang Anda dan saya lakukan 
akan menjadi sia-sia.  Jadi buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca oleh Anda semua, 
karena buku ini mengajarkan banyak hal dalam menghadapi berbagai "badai" di dalam kehidupan 
kita.

Pdt. Sukamal B. Fadelan adalah Gembala Sidang Gereja Isa Almasih (GIA) jemaat Pasadena, 
Semarang, Jawa Tengah.  Ia juga melayani sebagai narasumber tetap di radio Ichtus (sejak 2002) 
dan radio Agape (sejak 2008) serta memimpin berbagai KKR dan seminar lintas denominasi gereja.
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1-Jan Kevin Eldiwan Ketua RBI 17-Jan Hartini SCC
1-Jan Pujiono Umum 17-Jan Yohanes Sanjaya Umum
1-Jan Sukaesih Harefa EGM 17-Jan Yulianawati Musik Pujian
2-Jan Rina Kumala G. Sakura 18-Jan Intran Sari Pasaribu Bandung Selatan
3-Jan Gabriel Prancisko Sembiring ABI Pasko 18-Jan Turahan Ludiro Santoso Cyrus SCC
3-Jan Lince Multi Charis Hia SCC 19-Jan Endah Andriani Hioe Multi Media
3-Jan Yap Tjiee Nio Umum 19-Jan Rosmin Silitonga Umum
3-Jan Yusak Tanudiharja Umum 19-Jan The Janti WBI
4-Jan Evelline Leisa Aldianto ABI Pasko 20-Jan Antonius Tarigan Kompas
4-Jan Susanah Bandung Selatan 21-Jan Alicia Gloria Madonna ABI Bansel
5-Jan Anwar Imawan Umum 21-Jan Apo Soetianto Simeon Umum
5-Jan Bobby Parasian Sitorus ABI Pasko 21-Jan Kenneth Jason Sunjaya ABI Pasko
5-Jan I. JE. Sihombing Umum 21-Jan Sari B. Ginting Umum
5-Jan Leny Umum 22-Jan Ari Noviani Umum
5-Jan Ryan Andreas ABI Pasko 22-Jan Natassiya Agatha Bandung Selatan
6-Jan Qun Henny S. Paduan Suara 23-Jan Angelika Ayu Widhyaningsih RBI
6-Jan Wulani Ulfaha Bandung Selatan 23-Jan Jonathan Bernard Suprianto ABI Pasko
7-Jan Kevin Stefanus RBI 23-Jan Kezia Olivia Siagian ABI Pasko
9-Jan Umum 23-Jan Mindo Benjamin Siagian SCC
9-Jan Josina Johana Sahetapy SCC 24-Jan Irene Dasawati Umum
10-Jan David Jeremia Yehuda Hutajulu Bandung Selatan 24-Jan Rikky Yudiana Umum
10-Jan Denisa Eliadrin Viantinus Musik Pujian 24-Jan Shalom Yokhebed Tafui ABI Pasko
12-Jan Ferry Onggara Umum 25-Jan Doy Lucky Putranto S. ABI Pasko
13-Jan Wijaya Hendrowinoto SCC 25-Jan Johanes Ronaldo Ginting Munte Umum
14-Jan Debora Mulyani Yusana Umum 26-Jan Andrew De Fais Maringga Umum
14-Jan Imelda Variastuty Umum 26-Jan Clara Carolina G. Sakura
14-Jan Janet Arlita Rewa RBI 26-Jan Cristian Yosua F. Siagian Umum
14-Jan Naomi Gabrielle RBI 26-Jan Elsa ABI Citeureup
15-Jan Ester Mastiur Sitorus RBI 26-Jan Nicky Afary Hia ABI SCC
15-Jan Frans Snae Gemb. Cab. Bansel 28-Jan Anggiat P. Samosir Umum
15-Jan Jajang Nurjaman SCC 28-Jan Bhernadethe Siregar Musik Pujian
15-Jan Jefanya Brian RBI 28-Jan Moses Jerikho Yohanes ABI Pasko
15-Jan Joana Sitompul ABI Bansel 29-Jan Aan Setiawan Citeureup
15-Jan Mayang Cintya Sari Umum 29-Jan Imelda Putri Sie Umum
16-Jan Noel Afary Hia ABI SCC 30-Jan Ester Liana EGM
16-Jan Elisman Waruwu SCC 30-Jan Sergius Rich Gunawan ABI Pasko
16-Jan Stefani Anugrah RBI 31-Jan Yenny Umum
16-Jan Yansen P. Limbong Umum
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Tidak seorang pun yang dapat menjamin Israel mampu 

menduduki tanah Kanaan. Tetapi Allah mampu! Bukankah 

Dia yang mengendalikan sejarah? Oleh sebab itu, Musa 

menasihati Israel untuk mempercayakan diri mereka 

kepada Allah. Sesuai dengan janji-Nya kepada Yosua dan 

umat Israel, saat mereka melangkah dengan iman menapak 

masuk Tanah Perjanjian, Ia bertindak secara ajaib dan 

mereka pun tiba di Kanaan. 

Tindakan iman Israel ini bukan tanpa dasar. Allah sendiri 

memberikan janji, sehingga walaupun sepertinya itu adalah 

sesuatu yang tidak masuk di akal manusia, tidak ada yang 

dapat menghalangi rencana-Nya digenapi atas umat-Nya.

Orang percaya harus berani merespons dengan taat, 

bahwa masa depan kita terletak pada Allah pencipta, yang 

berdaulat atas sejarah manusia dan harus yakin jikalau 

mereka mengasihi Allah di atas segala sesuatu dan 

tergantung kepada-Nya dan bukan kepada jaminan 

material atau mengandalkan manusia. Tuhan tidak akan 

membiarkan atau meninggalkannya, tetapi akan menjadi 

penolong mereka.

Inilah saatnya, di tahun yang baru kita menaruh percaya 

dan harap kepada Allah. Percayalah, bahwa Allah yang sama 

di dalam Kristus juga menyertai kita, dan dengan 

kemahakuasaan-Nya sedang menggenapi sampai tuntas 

janji perlindungan dan keselamatan-Nya sampai kita pulang 

ke sorga.

TETAPLAH 
BERPENGHARAPAN

Ulangan 31:6-8

Jumat, 01 Januari 2021

Matius 1; Kisah Para Rasul 1:1-5; 

Ayub 1-3; Kejadian 1:1-2;7

Ayat Bacaan Setahun

Ulangan 31:8. 
Sebab TUHAN, Dia sendiri akan 
berjalan di depanmu, Dia sendiri akan 
menyertai engkau, Dia tidak akan 
membiarkan engkau dan tidak akan 
meninggalkan engkau; janganlah 
takut dan janganlah patah hati.

Ayat

T u h a n  a j a r k a n k u  u n t u k 
mempercayakan sepanjang tahun ini 
kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan 
Yesus Amin.”

Doa



Indonesia pernah mengalami fenomena cuaca berupa 

badai. Nah, ada beberapa badai yang pernah menerpa 

Indonesia, yaitu Siklon Cempaka dan Dahlia. Badai terjadi 

karena adanya cuaca yang panas tetapi udara yang ada di 

sekitar lembap.

Sesuai namanya, siklon atau badai tropis ini terjadi di 

daerah perairan tropis, terutama yang punya suhu muka 

laut yang hangat.

Sekalipun kita mengalami pasang dan surut dalam emosi 

serta kerap kali merasakan pergeseran-pergeseran dan 

perubahan-perubahan besar dalam kehidupan batin kita. 

Tuhan Yesus tetap sama. Kesamaan Tuhan bukanlah sebuah 

batu karang, melainkan kesamaan seorang kekasih yang 

setia. Ketika kita bertahan pada kasih Tuhan, kita selalu 

dipanggil kembali. Satu-satunya godaan kita yang nyata ialah 

meragukan kasih Tuhan, menganggap diri kita ada di luar 

jangkauan kasih-Nya. Melakukan semua itu berarti kita 

bergerak menuju gelapnya keputusasaan. 

Jangan biarkan kita terlalu takut pada badai atau angin 

kehidupan sehari-hari yang kita alami. Biarlah ada pasang 

dan surut, tetapi laut tetaplah laut. Dia tetap Tuhan yang 

penuh kasih dan kebaikan. Ingatlah selalu akan kasih setia 

Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu sekarang dan 

sampai selama-lamanya.

Memang benar ada pasang dan surut, tetapi laut tetaplah 

laut. Engkau, ya Tuhan adalah laut itu (Vincent van Gogh).

BADAI PASTI BERLALU

Mazmur 107: 23-32

Sabtu, 02 Januari 2021

Matius 2:1-12; Kisah Para Rasul 1:6-

14; Ayub 4-6; Kejadian 2:8-3:24  

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 107:29. 
…dibuat-Nyalah badai itu diam, 
sehingga gelombang-gelombangnya 
tenang.

Ayat

“Sungguh kami bersyukur, karena 
Engkau tetap Allah yang tidak 
pernah berubah. Kasih setia-Mu 
kekal selamanya bagi kami. Terima 
kasih Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Ada sebuah kisah menarik, yang layak kita renungkan. 

Diceritakan ada sekelompok katak berjalan melalui hutan. 

Tiba-tiba dua ekor katak di antaranya jatuh ke lubang yang 

dalam. Ketika katak-katak yang lain melihat seberapa dalam 

lubang itu, mereka memberitahu kedua katak itu bahwa 

mereka pasti mati. Kedua katak mengabaikan komentar 

teman-temannya itu dan mencoba melompat keluar dari 

lubang itu dengan sekuat tenaga. Katak-katak lainnya terus 

menyuruh kedua katak itu untuk berhenti. Mereka 

mengatakan bahwa usaha keduanya akan sia-sia saja dan 

mereka pasti akan mati. Akhirnya, salah satu katak 

memperhatikan apa yang dikatakan katak-katak yang 

lainnya dan menyerah. Dia jatuh dan mati.

Sementara seekor katak lainnya terus melompat sekuat 

tenaga. Sekali lagi, kerumunan katak itu berteriak padanya 

untuk menghentikan rasa sakit dan mati begitu saja. 

Namun, Dia melompat lebih keras dan akhirnya berhasil 

keluar. Ketika dia keluar, katak lainnya berkata, "Apakah 

kamu tidak mendengar kami?" Katak itu tidak menjawab 

mereka. Ternyata katak itu tuli. Dia pikir teman-temannya 

menyemangatinya sepanjang perjuangannya.

Ada kekuatan hidup dan mati di lidah. Kata-kata yang 

membesarkan hati untuk seseorang yang sedang jatuh 

dapat mengangkat mereka dan membantu mereka 

melewati hari yang sukar. Jadi berhati-hatilah dengan apa 

yang Anda katakan. Bicaralah tentang kehidupan kepada 

mereka yang ada di sekitar Anda. 

Tentu saja ini saat bagi Anda juga untuk menggunakan 

telinga dengan baik. Arahkan telinga Anda pada nasihat yang 

baik dan firman Tuhan saja. Waktunya Anda mengabaikan 

perkataan yang melemahkan mental Anda. Lupakanlah 

kata-kata yang melemahkan dan bangkitkan semangat 

dengan kebenaran firman Tuhan yang Anda baca setiap hari.

ARAHKAN TELINGA

Amsal 4

Minggu, 03 Januari 2021

Matius 2:13-23; Kisah Para Rasul 

1:15-26; Ayub 7-8; Kejadian 4-5

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 120:2. 
„Ya TUHAN, lepaskanlah aku dari 
pada bibir dusta, dari pada lidah 
penipu."

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
merenungkan firman-Mu yang selalu 
memberiku kekuatan. Amin.”

Doa



Bisakah Anda membayangkan, memberi makan 5000 

orang lebih di tempat di mana tidak ada pasar, rumah 

makan, atau dana yang cukup untuk membeli makanan?

Hal ini jelas tidak membuat Yesus bingung, karena Ia 

tahu apa yang akan Dia perbuat (ayat 6). Namun, Yesus 

ingin melibatkan para murid di dalam karya Kerajaan Sorga. 

Yesus menanyai Filipus mengenai tempat untuk membeli 

makanan (ayat 5). Filipus yang berasal dari daerah di sekitar 

situ dianggap menguasai daerah itu dan mengetahui di mana 

tempat membeli makanan (ayat 1:44). Akan tetapi, Filipus 

lebih memikirkan jumlah uang yang harus ada, bila Yesus 

dan para murid ingin memberi makan orang yang begitu 

banyak (ayat 7). Padahal pertanyaan yang Yesus ajukan 

kepada Filipus bertujuan agar para murid menyadari, 

betapapun besarnya masalah dan sulitnya mencari solusi, 

tetapi melihat selama ada Yesus, semua akan teratasi. Yesus 

ingin ada iman dalam diri murid-murid-Nya. 

Lalu Andreas memperlihatkan betapa minimnya 

sumber makanan yang ada (ayat 8-9). Baik Filipus maupun 

Andreas tidak menyadari, bahwa justru kelemahan 

semacam itulah yang menjadi jalan bagi penyataan kuasa 

Tuhan. Apa yang tidak mampu dilakukan para murid, dapat 

terjadi oleh kuasa Yesus Kristus. Keterbatasan sumber 

makanan tidak membuat mereka kekurangan. Kuasa Yesus 

membuat sumber yang terbatas menjadi tidak terbatas.

Allah berkarya melalui kelemahan manusia. Ia tidak 

memilih orang yang kuat atau merasa diri kuat. Ia memilih 

orang yang lemah supaya Ia dapat menyatakan kuasa-Nya. 

Ia memberi kita tugas yang tidak dapat kita lakukan dengan 

kekuatan kita sendiri karena melalui kita, Ia ingin 

menyatakan kuat kuasa-Nya.

SUPAYA KUASA-NYA 
NYATA 

Yohanes 6:1-15.

Senin, 04 Januari 2021

Matius 3; Kisah Para Rasul 2:1-13; 

Ayub 9-10; Kejadian 6-7

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 6:11. 
Lalu Yesus mengambil roti itu, 
mengucap syukur dan membagi-
bagikannya kepada mereka yang 
duduk di situ, demikian juga dibuat-
Nya dengan ikan-ikan itu, sebanyak 
yang mereka kehendaki.

Ayat

:“ Tuhan Yesus, kami menyadari 
kelemahan dan keterbatasan kami, 
oleh sebab itu biarlah seluruh hidup 
kami sepenuhnya hanya bergantung 
kepada kuasa-Mu. Amin.”

Doa



Bekal yang tersedia itu hanya sederhana dan biasa saja, 

hanya lima roti jelai. Roti ini adalah roti yang paling murah 

dan paling tak disukai. Ini adalah makanan dari orang miskin 

yang ukurannya begitu kecil, sehingga seorang anak kecil 

bisa membawa semuanya ditambah dua ikan kecil juga. 

Jumlahnya sangat kurang karena hanya sedikit sehingga 

tidak salah kalau kemudian salah satu murid Yesus 

mengatakan apalah artinya itu. 

Dan sesungguhnya tidaklah tepat untuk menyebut 

peristiwa ini "Pemberian makan lima ribu orang" karena 

tampaknya ada lebih banyak orang di sana pada hari itu. 

Lima ribu orang ini secara sederhana hanya menunjuk pada 

laki-laki dan tidak mencakup wanita dan anak-anak. Tidak 

diragukan lagi, bahwa orang banyak itu terdiri atas orang 

miskin, orang hina, dan orang kebanyakan. Terlebih lagi 

mereka ini semua berkumpul di sudut pedesaan yang begitu 

terpencil. Namun, Kristus menunjukkan sikap senang atas 

kehadiran mereka serta menaruh perhatian atas 

kesejahteraan mereka. Bagi Kristus, jiwa orang miskin sama 

berharganya dengan jiwa orang kaya.

Yesus memakai apa yang dianggap tidak berarti itu. 

Mukjizat penggandaan lima roti jelai dan dua ikan itu terjadi 

di dalam tangan Yesus. Allah berkarya melalui apa yang ada 

pada kita bahkan dalam kelemahan manusia. Ia tidak 

memilih orang yang kuat atau yang merasa diri kuat. Ia 

memilih orang yang lemah supaya Ia dapat menyatakan 

kuasa-Nya melalui kelemahan kita. Ia memberi kita tugas 

yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, 

karena melalui kita, Ia ingin menyatakan kuat kuasa-Nya.

APA YANG ADA DI 
TANGANMU?

Yohanes 6:1-15

Selasa, 05 Januari 2021

Matius 4:1-11; Kisah Para Rasul 

2:14-21; Ayub 11-12; Kejadian 8-9

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 6:9. “
Di sini ada seorang anak, yang 
mempunyai lima roti jelai dan dua 
ikan; tetapi apakah artinya itu untuk 
orang sebanyak ini?"

Ayat

“Tuhan Yesus, aku percaya bahwa 
t a h u n  i n i  a d a l a h  t a h u n 
pelipatangandaan apa yang ada 
padaku, terimakasih. Amin.”

Doa



Keengganan dan ketakutan Musa disebabkan oleh 

antisipasi yang berlebihan. Dia khawatir mengenai 

bagaimana bangsa itu akan menanggapi dia. Kita pun sering 

membangun peristiwa di dalam pikiran kita dan kemudian 

panik atas apa yang mungkin tidak beres. Allah tidak pernah 

meminta kita untuk pergi ke tempat di mana Ia belum 

menyediakan sarana untuk menolong, atau meminta kita 

melakukan sesuatu di mana Ia juga tak tahu apa yang akan 

terjadi. Oleh sebab itu, pergilah ke mana Ia memimpin dan 

lakukan apa yang ia perintahkan. Percaya kepada-Nya yang 

akan memberikan keberanian, keyakinan dan berbagai 

sumber daya pada saat yang tepat.

Tongkat gembala biasanya berupa tangkai kayu yang 

dipergunakan para gembala untuk berjalan menuntun 

domba-dombanya, membunuh ular dan banyak pekerjaan 

lainnya. Meskipun demikian, itu tetap hanya sebuah 

tongkat. Namun, Allah memakai tongkat gembala 

sederhana yang dibawa Musa. Allah kadang senang 

memakai hal-hal yang biasa untuk tujuan yang luar biasa. 

Apakah hal-hal yang Anda anggap biasa dalam hidup dan 

diri Anda? Suara, sebuah pena, sebuah alat pertukangan, 

sebuah sapu, atau sebuah alat musik? Tidak terbayangkan 

oleh Musa kuasa yang bisa dimiliki oleh tongkat 

sederhananya ketika tongkat itu menjadi tongkatnya Allah.  

Allah sanggup memberkati Anda melalui hal sederhana 

bahkan dianggap tidak berarti bagi orang lain, seperti 

tongkat yang ada di tangan Musa. 

Mungkin saat ini Anda harus kehilangan pekerjaan dan 

penghasilan, mintalah hikmat dan jalan-Nya. Percaya dan 

kerjakan dengan sungguh-sungguh maka Anda akan melihat 

kuasa-Nya dinyatakan melalui hal yang sebelumnya 

dianggap tidak berarti. Apa pun yang ada di tangan Anda, 

jika bersama TUHAN pasti menjadi berkat luar biasa serta 

memuliakan nama-Nya.

TONGKAT DI TANGAN 
MUSA

Ulangan 4:1-17

Rabu, 06 Januari 2021

Matius 4:12-25; Kisah Para Rasul 

2:22-28; Ayub 13-14; Kejadian 10:1-

12:9   

Ayat Bacaan Setahun

Ulangan 4:12. “
Lalu berfirmanlah TUHAN kepadamu 
dari tengah-tengah api; suara kata-
kata kamu dengar, tetapi suatu rupa 
tidak kamu lihat, hanya ada suara.”

Ayat

“Tuhan Yesus, beri kami hikmat dan 
tuntun ke rencana-Mu atas kami. 
Amin.”

Doa



Tuhan sang pencipta adalah Tuhan yang sangat luar biasa 

baiknya. Ketika semua makhluk diciptakan, Tuhan 

memperlengkapinya dengan segala keperluan untuk hidup. 

Ikan di air diperlengkapi dengan sirip dan insang agar bisa 

hidup di air, burung di udara Tuhan beri sayap agar bisa 

terbang, dan semua makhluk baik hewan maupun 

tumbuhan disediakan perlengkapan untuk hidup, terlebih 

lagi manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang 

mulia karena segambar dan serupa dengan Allah. Oleh 

karena itu, setiap manusia pasti diperlengkapi untuk hidup. 

Manusia mempunyai bakat dan talenta yang sudah Tuhan 

taruh dalam diri setiap orang.

Sangatlah mudah untuk mengidentifikasi talenta 

seseorang. Ada orang talentanya di bidang musik, masak, 

seni, sains, bahasa, olahraga, dll. Kenalilah talenta Anda, 

karena talenta Anda bisa digunakan untuk menjadi sumber 

mata pencaharian Anda. Rudi Hartono punya talenta 

bermain badminton. Dia mengasahnya, sehingga menjadi 

juara dunia badminton pada masanya. Rudi Hadisuwarno 

dikenal sebagai penata rambut yang berhasil.

Mari, kenali, gali dan gunakan talenta yang sudah kita 

miliki. Minta pimpinan Tuhan untuk mengenali dan 

menggunakan talenta yang sudah Tuhan berikan. Hiduplah 

dengan menggunakan talenta yang sudah Tuhan percayakan 

kepada kita. Jika saat ini Anda mengalami kesulitan 

keuangan, mari lihat apa talenta Anda dan gunakanlah itu, 

maka Anda dapat hidup.

KENALI DAN 
GUNAKAN 

TALENTAMU
Matius 25:14-30

Kamis, 07 Januari 2021

Matius 5:1-16; Kisah Para Rasul 

2:29-40; Ayub 15-17; Kejadian 

12:10-14:16

Ayat Bacaan Setahun

Matius 25:20. 
Hamba yang menerima lima talenta 
itu datang dan ia membawa laba lima 
talenta, katanya: Tuan, lima talenta 
tuan percayakan kepadaku; lihat, aku 
telah beroleh laba lima talenta.

“Tuhan Yesus, ajar kami untuk lebih 
bisa mengenali talenta kami dan 
menggunakannya. Berilah kepada 
kami hikmat untuk mengenali dan 
menggunakan talenta yang sudah 
Engkau percayakan. Amin.”

Doa

Ayat



Kita semua pernah mengalami "stres" yaitu suatu 

keadaan yang menekan dan tidak mendatangkan 

kenyamanan bagi kehidupan kita yang normal. Seakan kita 

sedang mengangkat beban berat yang menekan hidup kita. 

Seperti seorang membawa beban seratus kilogram untuk 

dibawa naik ke lantai tiga tanpa ada alat bantu apa pun.  

Kondisi saat ini di tengah pandemic Covid 19 terasa 

menekan. Banyak orang mulai kehilangan pekerjaan, 

kehilangan anggota keluarga, penghasilan menurun, usaha 

hampir bangkrut, dililit hutang yang semakin sulit terbayar, 

kebutuhan sekolah anak meningkat dll. Ada banyak faktor 

yang dapat memicu munculnya stres dalam hidup ini. 

Tuhan Yesus sedang memanggil kita untuk menyerahkan 

beban hidup kita yang berat kepada-Nya. Segala sesuatu 

dalam kehidupan kita apabila dipikul bersama Tuhan Yesus 

pasti sanggup kita lewati dengan selamat. Allah tahu ukuran 

beban yang sanggup kita pikul, sehingga tidak akan diberi 

melampaui kekuatan kita dan Allah pasti akan menolong 

kita.  Semua ini diijinkan Allah terjadi untuk kebaikan kita 

dan melatih kita lebih dewasa dalam iman kepada Kristus. 

kita harus memiliki hati mengucap syukur kepada Allah 

karena pengalaman stres ini, boleh kita alami dan kita lewati 

bersama Tuhan Yesus.

Seharusnya orang Kristen bisa terhindar dari stres 

apabila hidupnya senantiasa dipimpin oleh firman Allah. 

Kadangkala stres datang karena diri kita sendiri yang salah 

dalam melangkah dan terlalu terburu-buru dalam 

menentukan keputusan dalam menghadapi suatu masalah. 

Percayalah bersama Tuhan Yesus kita pasti mampu 

melewati masa-masa yang sulit ini. 

STRES 

Matius 11:28-30

Jumat, 08 Januari 2021

Matius 5:17-26; Kisah Para Rasul 2:41-

47; Ayub 18-19; Kejadian 14:17-15:21

Ayat Bacaan Setahun

Filipi 4:6-7.
Janganlah hendaknya kamu kuatir 
t en tang  apapun  j uga ,  t e tap i 
nyatakanlah dalam segala hal 
keinginanmu kepada Allah dalam doa 
dan permohonan dengan ucapan 
syukur. 

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku akan 
melalui masalah beban hidupku 
bersama dengan Engkau, yang selalu 
memberi aku kekuatan. Amin.”

Doa



Dalam tubuh manusia ada yang namanya hormon 

kortisol atau juga dikenal secara luas sebagai hormon stres, 

karena hormon ini akan diproduksi lebih banyak saat tubuh 

mengalami stres, baik fisik maupun emosional. Pada 

jaringan tulang, kortisol menghambat dan menurunkan 

pembentukan tulang baru karena si fatnya yang 

menghambat penyerapan kals ium pada sa luran 

pencernaan. Inilah mengapa dalam jangka panjang memiliki 

kadar kortisol yang tinggi dapat mengakibatkan 

osteoporosis. 

Dalam tubuh kita ada sel darah putih (leukosit) yang 

berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai 

penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh, 

dan diciptakan Tuhan 1,6 juta per detik, artinya setiap detik 

Tuhan berkata: “jangan kamu kuatir, jangan kamu kuatir”, 

karena kuatir/stres menghancurkan semuanya, sehingga 

menyebabkan imun tubuh kita turun. Ini sesuai dengan 

firman Tuhan dalam Amsal 17:22, semangat yang patah akan 

mengeringkan tulang. Firman Tuhan sungguh dahsyat.

Bagaimana cara kita untuk tidak stres? 

1. Harus beribadah, karena ibadah mengandung janji 

Tuhan (1 Tim. 4:8).

2. Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, 

karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. 

Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari" (Matius 6:34).

3. Jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita  

(Mazmur 119:143).

4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi 

kukatakan: Bersukacitalah! (Filipi 4:4) 

Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kalau dulu Dia 

membuat mukjizat, menyembuhkan, memberi kekuatan 

kepada kita, hari ini pun Dia pasti akan berbuat yang sama. 

Bergembiralah karena Tuhan, karena itulah obat yang 

manjur.

KERINGKAN TULANG

Matius 6:25-34

Sabtu, 09 Januari 2021

Matius 5:27-48; Kisah Para Rasul 

3:1-10; Ayub 20-21; Kejadian 16-17

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 17:22. 
“Hati yang gembira adalah obat yang 
manjur, tetapi semangat yang patah 
mengeringkan tulang.”

Ayat

“Kami mau setia beribadah yang 
membuat kami bergembira karena-
Mu, sebab itulah obat yang manjur 
bagi tubuh kami. Di dalam nama 
Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Dalam ibadah bangsa Israel ada serangkaian perintah 

mengenai tiga ziarah tahunan menuju ke tempat ibadah 

utama: perayaan Paskah dan Roti Tidak Beragi, perayaan 

Tujuh Minggu dan perayaan Pondok Daun. Dalam Ulangan 

16:1-17 sesuai dengan tuntutan biasa raja pemenang, agar 

setiap tahun raja yang kalah datang membawa upeti yang 

harus dibayar. 

Setelah umat Israel menuai dan sudah selesai 

mengumpulkan hasil panen, maka dirayakanlah hari raya 

Pondok Daun, bahwa umat Israel akan tinggal di pondok-

pondok daun. Hari raya Pondok Daun ini mengingatkan 

mereka dan juga keturunannya, bahwa Tuhan yang 

menuntun mereka keluar dari tanah Mesir (Im. 23:43) dan 

juga mengingat perjalanan mereka di padang gurun menuju 

tanah Kanaan, bahwa mereka tidak tinggal di rumah, tetapi 

tinggal di kemah atau pondok sebagai pengembara dan 

Tuhan yang senantiasa melindungi dan yang menyediakan 

kebutuhan hidup mereka selama pengembaraan di padang 

gurun.

Tuhan tidak mau kita datang kepada Dia dengan tidak 

membawa apa-apa. Tangan hampa berarti tidak membawa 

apa-apa (pulang dengan tangan kosong). Demikian juga kita 

diperintahkan untuk datang ke hadirat Tuhan bukan dengan 

tangan hampa, harus ada yang dipersembahkan, bukan 

hanya berupa materi, tetapi setiap kita punya sesuatu yang 

bisa kita berikan atau persembahkan kepada Tuhan. Tuhan 

mau kita mempersembahkan hidup kita sebagai 

persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 

kepada-Nya (Rom. 12:1). Itulah ibadah yang sejati.

TANGAN HAMPA

Ulangan 16:13-17

Minggu, 10 Januari 2021

Matius 6:1-18; Kisah Para Rasul 3:11-

26; Ayub 22-24; Kejadian 18-19

Ayat Bacaan Setahun

Ulangan 16:16b. 
Janganlah ia menghadap hadirat 
TUHAN dengan tangan hampa.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami tidak mau datang 
kepada-Mu dengan tangan hampa. 
Kami mau mempersembahkan hidup 
kami sebagai ibadah kami yang sejati. 
Amin.”

Doa



“As God is exalted to the right place in our lives, a thousand 

problems are solved all at once.” – A.W. Tozer (Karena Tuhan 

dimuliakan di tempat yang tepat dalam hidup kita, seribu 

masalah diselesaikan sekaligus)

Menempatkan Tuhan sebagai yang pertama adalah 

menyadari, bahwa itu semua tentang Dia. Segala sesuatu 

dalam hidup Anda harus diarahkan kepada-Nya.

Setiap napas Anda harus kembali kepada-Nya. Setiap 

pikiran Anda adalah untuk Dia. Segalanya tentang Dia. 

Perhatikan ayat ini. Dikatakan melakukan segala hal untuk 

kemuliaan-Nya. Setiap hal terakhir dalam hidup Anda. 

Apakah setiap pikiran Anda untuk kemuliaan-Nya? Apakah 

setiap kali Anda menonton TV untuk kemuliaan-Nya?

Bagaimana dengan saat kita berjalan, memberi, 

berbicara, bersin, membaca, tidur, berolahraga, tertawa, 

dan berbelanja? Terkadang kita membaca ayat tersebut dan 

kita tidak benar-benar melihat betapa pentingnya ayat 

tersebut. Ia tidak mengatakan melakukan beberapa hal 

untuk kemuliaan-Nya, Ia mengatakan melakukan 

segalanya. Apakah segala sesuatu dalam hidup Anda untuk 

kemuliaan-Nya?

Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita tahu bahwa kita 

bukan apa-apa dan Tuhan adalah segalanya. Kita tidak 

memilih Dia. Dia yang memilih kita. Itu semua karena 

Kristus. (Yoh. 15:16)

Pusat  keh idupan k i ta  akan berubah,  ket ika 

mengutamakan Dia di atas segalanya. Kita akan meniru 

Kristus yang tidak pernah kosong karena makanan-Nya 

adalah untuk melakukan kehendak Bapa-Nya. (1 Korintus 

11:1).

YANG TERUTAMA

1 Korintus 10:31

Senin, 11 Januari 2021

Matius 6:19-34; Kisah Para Rasul 

4:1-11; Ayub 25-27; Kejadian 20-21

Ayat Bacaan Setahun

Roma 11:36. 
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, 
dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi 
Dialah kemuliaan sampai selama-
lamanya!

Ayat

“Tuhan Yesus, tolong aku untuk 
mengutamakan Engkau senantiasa 
dalam hidupku. Buatku menyadari, 
bahwa segala sesuatunya adalah dari-
Mu, karena-Mu, dan untuk-Mu. 
Amin.”

Doa



Seorang murid Kristus akan menempuh perjalanan 

hidup yang penuh tantangan karena imannya. Mulai dari 

godaan duniawi, ditolak orang, diusir, dihina, direndahkan, 

dianiaya bahkan tidak tertutup kemungkinan dikucilkan dan 

dibunuh.

Hal ini terjadi pada jemaat Tesalonika dan juga pada 

jemaat Kristen zaman ini.  Namun, satu hal penting yang 

perlu kita pahami adalah apa sebenarnya yang harus 

dikerjakan orang Kristen pada zaman ini.

Murid Kristus harus hidup menyukakan hati Allah bukan 

menyukakan hati manusia. Inilah perjuangan yang berat 

dalam hidup orang percaya. Dalam perjalanan kehidupan 

kekristenan, seorang murid Kristus harus bertumbuh 

menjadi manusia baru yang selalu memiliki kerinduan untuk 

menyukakan hati Allah.  Jalan hidup yang demikian tentu 

saja akan berlawanan dengan jalan hidup manusia yang 

sangat mencintai dunia ini. 

Dengan demikian murid Kristus harus hidup saleh dan 

tak bercacat di hadapan Allah.  Bila hidup kita bercela dan 

munafik di hadapan manusia dan Allah, maka Allah pasti 

tidak akan berkenan menerima kita. Di sinilah kita baru bisa 

memahami makna sesungguhnya hidup menyangkal diri, 

pikul salib dan mengikuti Tuhan Yesus. Mau tidak mau, suka 

tidak suka hidup kita harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baru di mana posisi hidup kita saat ini bersama 

Tuhan Yesus.

Jangan merasa sudah diselamatkan oleh pengorbanan 

Tuhan Yesus di kayu salib lalu hidup kita sembarangan dan 

semaunya sendiri. Hidup menderita karena iman percaya 

kita kepada Kristus jauh lebih baik dari pada hidup 

menderita karena dosa-dosa kita. Berjuanglah agar 

kehidupan kita semakin sesuai dengan kehendak Allah 

bukan lagi menuruti kehendak dan kemauan kita.

HIDUP SESUAI 
KEHENDAK ALLAH

1 Tesalonika 2:4-12

Selasa, 12 Januari 2021

Matius 7:1-14; Kisah Para Rasul 

4:12-22; Ayub 28-29; Kejadian 22-

23

Ayat Bacaan Setahun

1 Tesalonika 2:12. 
…dan meminta dengan sangat, 
supaya kamu hidup sesuai dengan 
kehendak Allah, yang memanggil 
kamu ke dalam Kerajaan dan 
kemuliaan-Nya.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
hidup menyenangkan-Mu, dengan 
menyangkal diri dan memikul salib. 
Amin.”

Doa



Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam 

pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai 

nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang 

menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan 

kebinasaan.

Tertangkapnya para koruptor, mengingatkan kita agar 

lebih bijaksana dan waspada dalam mengelola uang yang 

dipercayakan kepada kita. Uang memang membawa 

nikmat, mengangkat derajat hidup kita, memudahkan kita 

untuk melakukan apa saja yang kita kehendaki. Namun 

jangan pernah lupa semua itu sementara saat kita hidup di 

dunia. Jangan karena hal itu kita jadi gegabah. Penyesalan 

kemudian tidak ada gunanya lagi, tetapi rasa malu akan kita 

tanggung dalam hidup kita.

Pengalaman Raja Salomo saat memimpin bangsa Israel 

merupakan kisah nyata dari kehidupan seseorang yang 

tidak bisa mengelola dan mempertanggung jawabkan harta 

kekayaan yang Allah percayakan kepada dirinya. Raja 

Salomo mengungkapkan manisnya hidup berkelimpahan 

harta, juga pengalaman pahit getirnya memiliki harta 

kekayaan yang pada akhirnya menghancurkan dirinya, 

keluarganya serta Kerajaan Israel yang dipimpinnya.

Jadilah pengelola harta kekayaan yang baik dan 

bertanggung jawab terhadap harta yang dipercayakan Allah 

dan orang lain kepada kita. Maka hidup kita akan bahagia 

dan damai sejahtera. Nikmatnya uang hanya sementara 

bukan selamanya. Maka jadilah tuan atas uang kita, jangan 

jadi hamba yang dikuasai uang. Bergantunglah kepada Allah 

sumber rejeki kita dan janganlah bergantung kepada rejeki 

kita, nanti akan membuat kita kecewa dan pahit hati kepada 

Allah.

DAPAT DIPERCAYA

Pengkhotbah 5:7-6:12

Rabu, 13 Januari 2021

Matius 7:15-29; Kisah Para Rasul 

4:23-31; Ayub 30-31; Kejadian 24  

Ayat Bacaan Setahun

1 Timotius 6:9. 
Tetapi mereka yang ingin kaya 
terjatuh ke dalam pencobaan, ke 
dalam jerat dan ke dalam berbagai-
bagai nafsu yang hampa dan yang 
m e n c e l a k a k a n ,  y a n g 
menenggelamkan manusia ke dalam 
keruntuhan dan kebinasaan.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
bertanggungjawab atas semua yang 
Tuhan dan orang lain percayakan 
kepadaku. Amin.”

Doa



Hidup bahagia dan benar merupakan kerinduan semua 

orang. Bila kedua hal ini dirasakan pasti akan membawa 

banyak keuntungan bagi masa depan. Oleh sebab itu, 

banyak orang berjuang bagaimana caranya bisa mencapai 

suatu kehidupan yang bahagia dan benar, baik secara pribadi 

maupun dalam keluarganya.

Kita harus mengagumi kebesaran dan kemahakuasaan 

Allah. Kebesaran dan kemahakuasaan Allah ditunjukkan 

melalui penataan dan pengaturan tata surya yang ada di 

langit. Kekaguman dan kebesaran Allah ini perlu 

disampaikan kepada anak cucu dan generasi penerus kita 

agar sedini mungkin mereka sudah mengenal pribadi Allah. 

Kita harus mengikuti petunjuk dari Taurat Tuhan. Taurat 

Tuhan memberikan petunjuk bagi kehidupan kita agar bisa 

berjalan selaras dengan kehendak Bapa. Taurat Tuhan juga 

menyegarkan jiwa kita setiap hari untuk memuaskan 

dahaga kita akan firman Allah. Taurat Tuhan itu murni dan 

suci sehingga menolong kita untuk hidup benar di hadapan 

Allah maupun sesama manusia. Kita harus hidup beribadah 

kepada Allah dan mohon Allah menjaga hati kita agar tidak 

sombong dan tersesat.

Apabila hidup sesuai Taurat Allah, maka kita terlindungi 

dari orang-orang yang ingin berbuat jahat dan kurang ajar 

kepada kita. Hidup berbahagia dan benar akan kita nikmati 

sepanjang hari yang kita lalui. Hidup bahagia dan benar 

banyak dirindukan semua orang. Hanya dengan mengikuti 

petunjuk Taurat Tuhan hal itu bisa kita capai.

Hidup beribadah hanya kepada Allah akan menimbulkan 

hati yang takut akan Allah dan memuliakan Allah hal ini 

membahagiakan kita. Kita butuh petunjuk Allah agar dapat 

hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Itulah sebabnya 

Taurat Tuhan diberikan Allah kepada kita untuk menjadi 

kompas menuju kehidupan yang benar.

RAHASIA HIDUP 
BENAR DAN BAHAGIA

Mazmur 19:1-15

Kamis, 14 Januari 2021

Matius 8:1-17; Kisah Para Rasul 

4:32-37; Ayub 32-33; Kejadian 25-

26

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 19:15. 
Mudah-mudahan Engkau berkenan 
akan ucapan mulutku dan renungan 
hatiku, ya TUHAN, gunung batuku 
dan penebusku. 

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
hidup sesuai Taurat-Mu. Amin.”

Doa



Kelimpahan pasti merupakan hal yang dirindukan 

banyak orang, walau makna berkelimpahan bagi tiap orang 

bisa berbeda. Melalui perumpamaan gembala, pintu, dan 

domba-domba, Yesus menyatakan bahwa kedatangan-Nya 

ke dunia adalah untuk memberi hidup yang berkelimpahan 

(ayat 10).

Gambaran Yesus sebagai gembala dan pintu bagi umat 

sebagai kawanan domba merupakan gambaran yang lazim 

pada zaman itu. Pada masa itu, kandang domba hanya 

memiliki satu pintu. Lewat pintu itu, domba-domba dibawa 

masuk ke dalam kandang sehingga terlindung dari bahaya. 

Lewat pintu itu juga mereka dibawa keluar untuk 

menemukan padang rumput dan makan sekenyangnya 

(ayat 9). Pintu memberikan jaminan keselamatan bagi 

kawanan domba. Gambaran Yesus sebagai pintu 

menyatakan bahwa Yesus lah satu-satunya jalan 

keselamatan yang membawa orang percaya kepada hidup.

Hidup yang Yesus berikan bukanlah hidup yang biasa, 

melainkan hidup yang penuh dan berkelimpahan. Bahasa 

aslinya menggunakan bentuk perbandingan untuk 

menyatakan hidup dalam tingkatannya yang tertinggi. 

Hidup bukan dalam arti biologis saja melainkan menunjuk 

pada suatu kualitas hidup: hidup yang utuh, yang mengenal 

Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal 

Yesus Kristus yang telah Dia utus (Yoh. 17:3). Itulah hidup 

sejati, yang kekal, yang hanya bisa diperoleh dari Yesus. 

Hidup sejati bukanlah sesuatu yang baru dialami pada masa 

mendatang (setelah kematian), tetapi sudah dialami mulai 

dari sekarang. Hidup yang kekal adalah kualitas hidup yang 

sudah dialami sekarang pada saat seseorang mengenal 

Yesus, dan kualitas hidup yang demikian itu memiliki nilai 

abadi. 

Berbahagialah jika kita sudah menerima hidup yang 

Yesus berikan: hidup yang penuh dan berkelimpahan.

HIDUP YANG 
BERKELIMPAHAN 

Yohanes 10:1-18

Jumat, 15 Januari 2021

Matius 8:18-34; Kisah Para Rasul 

5:1-11; Ayub 34-35; Kejadian 27:1-

40 

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 10:3. 
Untuk dia penjaga membuka pintu 
dan domba-domba mendengarkan 
suaranya dan ia memanggil domba-
dombanya masing-masing menurut 
namanya dan menuntunnya ke luar.

Ayat

“Tuhan Yesus, bantulah kami agar 
kami memiliki kualitas hidup sesuai 
dengan kebenaran f i rman-Mu 
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. 
Amin.”

Doa



Orang percaya kepada Kristus memang memiliki 

hubungan yang unik dengan Allah, yang tidak mudah 

dimengerti oleh mereka yang belum percaya Allah. Salah 

satunya adalah bersyukur setiap hari kepada Allah. Dalam 

situasi apa pun, kita bisa bersyukur kepada Allah atas segala 

kebaikan-Nya, memuji dan menyembah Allah.

Pemazmur bersyukur kepada Allah, karena dirinya 

sedang menghadapi masa yang sulit atau baru saja 

mengalami pertolongan Allah dari masa sulit yang 

dihadapinya. 

Bersyukur, bahwa Allah itu baik. Allah itu patut kita 

kagumi karena kasih setia-Nya diberikan dalam hidup kita 

dalam situasi apa pun. Hal ini memotivasi kita untuk memuji 

dan memuliakan Allah, bersukacita di dalam Tuhan karena 

campur tangan Allah yang nyata atas hidup kita.

Ada banyak cara yang Allah lakukan untuk menunjukkan 

kasih setia dan kebaikan-Nya kepada kita.  Bagi orang yang 

tidak percaya, tak akan mungkin mengerti cara kerja Allah 

menolong kehidupan kita. Dari masa muda sampai lanjut 

usia jalan hidup orang benar itu selalu diberkati Allah 

termasuk anak cucunya.

Ada panggilan khusus dalam hidup orang benar yaitu 

memiliki gaya hidup takut akan Allah, taat kepada perintah-

Nya serta hidup menjadi saksi-Nya.

Bersyukur atas kebaikan Allah dalam situasi yang sulit 

jauh lebih baik dari pada memikirkan betapa sulitnya hidup 

kita. Memuji Tuhan dan bersuka cita jauh lebih baik kita 

lakukan dalam situasi sulit agar kita kuat menjalaninya 

sampai selesai. Kita sudah merasakan diberkati Allah setiap 

hari, maka kini saatnya kita ganti memberkati orang lain dan 

bersaksi bahwa Allah itu tetap baik meskipun kita sedang 

dalam situasi sulit.

BERSYUKUR 
SETIAP HARI

Mazmur 92:1-16

Sabtu, 16 Januari 2021

Matius 9:1-17; Kisah Para Rasul 

5:12-16; Ayub 36-37; Kejadian 

27:41-29:30

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 92:16.
Untuk  member i takan ,  bahwa 
TUHAN itu benar, bahwa Ia gunung 
batuku dan tidak ada kecurangan 
pada-Nya.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
senantiasa bersyukur kepada-Mu 
karena aku ada lah  anak-Mu, 
sehingga aku memberitakan bahwa 
Engkau Allah yang benar. Amin.”

Doa



Hidup serupa dengan Kristus merupakan target Bapa di 

Sorga untuk orang percaya. Untuk itulah Roh Kudus 

menyertai kita supaya proses menjadi serupa dengan 

Kristus bisa berjalan dengan baik. Allah ingin kita serupa 

dalam hal kebergantungan hidup kepada Bapa.  Bagi Tuhan 

Yesus hidup bergantung kepada Bapa di sorga merupakan 

hal yang utama. Melakukan dan menyelesaikan pekerjaan 

Bapa di sorga merupakan target utama dalam hidup-Nya.

Jadi kita pun dikehendaki untuk hidup serupa dengan 

Kristus dalam hal bersekutu dan mengutamakan kehendak 

Bapa di sorga daripada hidup menuruti kehendak diri 

sendiri.

Tuhan Yesus meminta kita untuk hidup menyangkal diri, 

pikul salib dan mengikuti-Nya. Tuhan Yesus menjadi contoh 

dalam rela berkorban dengan mati di kayu salib demi 

menyelamatkan kita.

Hal ini agar sifat kedagingan kita yang sudah jatuh dalam 

dosa dan dipenuhi hawa nafsu benar-benar mati dan buah 

Roh yang nampak dalam hidup kita yang baru bersama 

Tuhan Yesus.

Apabila kita gagal hidup menjadi serupa dengan Kristus 

pasti kita belum layak hidup berkenan di hadapan Allah dan 

kita belum bisa melakukan apa yang menjadi kehendak 

Allah dalam hidup kita.

Oleh sebab itu, mari kita tinggalkan zona nyaman kita 

dan berjuanglah untuk hidup menjadi semakin serupa 

dengan Kristus Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya 

menyelamatkan kita dari dosa supaya masuk ke sorga, yang 

lebih utama dari rencana keselamatan Allah bagi kita adalah 

hidup serupa dengan Kristus.

Matikan kedagingan kita, salibkan hidup mementingkan 

diri sendiri dan serahkan hidup kita untuk dipimpin, 

dipenuhi dan dikendalikan oleh Roh Kudus, maka hidup kita 

akan menghasilkan kehidupan yang serupa dengan Kristus.

SERUPA KRISTUS

Roma 8:28-30

Minggu, 17 Januari 2021

Matius 9:18-38; Kisah Para Rasul 

5:17-25; Ayub 38; Kejadian 29:31-

Ayat Bacaan Setahun

Markus 1:35. 
Pagi-pagi benar, waktu hari masih 
gelap, Ia bangun dan pergi ke luar. Ia 
pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa 
di sana.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku  mau 

hidupku dipimpin Roh Kudus agar aku 

serupa dengan-Mu. Amin.”

Doa



Banyak orang Kristen rindu berbuah bagi Kristus. 

Namun, sayangnya banyak orang Kristen yang sudah tahu 

rahasianya untuk hidup menghasilkan buah yang 

berkelimpahan tetapi seringkali menolak proses yang 

sedang dikerjakan Allah dalam hidupnya. Proses yang 

membawa kepada kehidupan yang berbuah lebat.

Kunci agar hidup kita berbuah seperti yang dikehendaki 

Tuhan Yesus adalah tinggal di dalam Yesus dan Yesus di 

dalam kita.  Artinya, menjaga dan memelihara persekutuan 

yang intim terus menerus dengan Tuhan Yesus, supaya 

Tuhan Yesus hidup di dalam dan bekerja melalui diri kita 

untuk menghasilkan buah. Kita mampu melakukan apa yang 

menjadi kehendak-Nya. Untuk bisa tetap tinggal terus 

menerus di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada di 

dalam hidup kita diperlukan kesediaan merenungkan 

firman Allah dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus.

Kehidupan kita setiap waktu harus tetap tinggal di dalam 

Yesus Kristus, bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu 

saja. Namun, setiap hari secara terus menerus harus tetap 

tinggal di dalam Yesus Kristus. Bila kita tidak tinggal di dalam 

Yesus Kristus, kita tidak dapat berbuat apa pun. Hidup 

kerohanian kita menjadi kering dan tidak berguna. Akhir 

hidup kita dicampakkan begitu saja dan dibakar oleh api.

Tuhan Yesus tidak menghendaki kita hidup di luar Yesus 

Kristus tetapi harus tetap tinggal di dalam Yesus Kristus 

dengan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas 

kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita dan pelayanan 

kita.

Sudahkah tiap-tiap hari kita hidup tinggal di dalam Yesus 

Kristus dan Yesus Kristus di dalam kita? Apakah penghalang 

yang membuat hidup kita tidak pernah menghasilkan buah 

meskipun kita telah mengenal Tuhan Yesus? Buah apa yang 

selama ini kita hasilkan dalam perjalanan hidup kita bersama 

Kristus?

BERBUAH

Yohanes 15:1-8

Senin, 18 Januari 2021

Matius 10:1-15; Kisah Para Rasul 

5:26-33; Ayub 39; Kejadian 31

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 15:8. 
D a l a m  h a l  i n i l a h  B a p a - K u 
dipermuliakan, yaitu jika kamu 
berbuah banyak dan dengan demikian 
kamu adalah murid-murid-Ku.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
hidup bersekutu dengan Engkau. 
Amin.”

Doa



Hidup selama masa pandemi COVID 19 merupakan 

suatu ketidaknyamanan bagi kita semua. Meskipun 

demikian, kita harus tetap taat kepada aturan protokol 

kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah agar tetap 

hidup sehat di tengah-tengah pandemi COVID 19.

Dahulu bangsa Israel, umat kesayangan Allah pernah 

mengalami penderitaan, kesakitan sampai jatuh miskin 

ketika mereka hidup di bawah pemerintahan Raja Babel. 

Meskipun disertai Allah mereka tetap harus melewati masa 

penderitaan sampai batas waktu penghukuman Allah atas 

dosa mereka berakhir.

Bagaimana sikap kita menghadapi keadaan saat ini? 

Yesaya mengingatkan agar kita harus saling menguatkan dan 

menghibur satu sama lain di tengah penderitaan yang sama-

sama kita alami. Sadarilah, bahwa di balik semua peristiwa 

yang kita alami, ada tangan Allah yang menyertai kita. 

Kita seringkali lupa, bahwa hidup kita di hadapan Allah 

tidak ada apa-apanya. Kita itu seperti rumput kering, begitu 

Allah meniup kita dengan kekuatan kuasa-Nya, kita tidak 

akan berdaya menghadapinya. Marilah kita arahkan 

pandangan hidup kita kepada Allah. Marilah kita 

mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Allah, 

DIA datang dengan kasih-Nya. Inilah yang menghibur dan 

meneguhkan iman kita. Allah yang maha kuasa akan datang 

untuk menolong kita.  Allah datang bagaikan seorang 

gembala yang melindungi, memimpin dan menghimpun 

ternaknya sedemikian rupa, sehingga bisa makan kenyang, 

tidak haus dan tidak diganggu musuh. 

Bila kita mengandalkan Allah dan mengutamakan 

kekuatan-Nya, pasti kita akan kuat bertahan hidup di 

tengah penderitaan seperti saat ini. Kita pun akan berhasil 

hidup sebagai seorang pemenang di tengah zaman yang 

sukar saat ini, karena ada tangan Allah yang perkasa 

melindungi dan memimpin hidup kita.

PERLINDUNGAN 

Yesaya 40:1-11

Selasa, 19 Januari 2021

Matius 10:16-11:1; Kisah Para Rasul 

5:34-42; Ayub 40; Kejadian 32-33 

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 40:11. 
S e p e r t i  s e o r a n g  g e m b a l a  I a 
menggembalakan kawanan ternak-
Nya dan menghimpunkannya dengan 
tangan-Nya; anak-anak domba 
dipangku-Nya, induk-induk domba 
dituntun-Nya dengan hati-hati.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, di tengah 
kesukaran ini, aku berharap pada 
perlindungan-Mu. Amin.” 

Doa



Pada nas sebelumnya Yesaya menegaskan, bahwa hanya 

Allah yang berdaulat di muka bumi. Pada bagian ini Allah 

mengeluarkan pernyataan indah, yaitu Ia akan memberi 

kemenangan bagi umat-Nya! (ayat 10, 16). Allah melakukan 

hal itu karena ikatan perjanjian-Nya dengan Israel, umat 

kesayangan-Nya (ayat 8-9). Tuhan tidak pernah ingkar janji, 

walaupun Israel terus-menerus tidak setia. Oleh karena itu, 

Israel dipanggil untuk tidak takut terhadap semua musuh 

mereka. Walaupun Israel “kecil” bagaikan cacing dan ulat, 

Allah akan menebus dan menolong mereka (ayat 10, 13-

14). Para musuh akan dipermalukan dan mulut mereka 

akan dibungkam sehingga mereka tidak berdaya melawan 

umat Tuhan (ayat 11-12). Musuh Israel akan dihancurkan 

dan diserakkan ke penjuru dunia. Israel akan bersukaria di 

dalam Tuhan (ayat 15-16). Tidak sulit bagi-Nya 

memberikan kemenangan bagi siapa saja yang berkenan 

kepada-Nya, sebab Ia adalah penguasa bangsa-bangsa dan 

alam semesta (ayat 1-5).

Janji kemenangan dari Allah bagi umat-Nya saat 

menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup sehari-

hari pasti digenapi. Hal ini berlaku bukan hanya bagi Israel, 

tetapi juga bagi kita di masa kini. Allah tetap berkuasa 

memberikan kemenangan bagi anak-anak-Nya dalam 

mengatasi kemelut persoalan hidup sehari-hari karena Ia 

adalah penguasa alam semesta, bumi dan isinya. Kita tidak 

mungkin mengalami kemenangan dari Allah jika kita tidak 

percaya kepada firman-Nya. Dari firman-Nya kita belajar 

siapa Dia dan apa yang telah diperbuat-Nya bagi umat-Nya. 

Daripada mencari pertolongan pada “penguasa dunia” 

ataupun pada manusia lebih baik datang kepada Tuhan dan 

percaya pada janji-Nya.

ALLAH KOTA 
BENTENGKU 

Yesaya 41:1-10

Rabu, 20 Januari 2021

Matius 11:2-19; Kisah Para Rasul 

6:1-7; Ayub 41; Kejadian 34-35

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 41:10. 
Janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang, sebab 
A k u  i n i  A l l a h m u ;  A k u  a k a n 
meneguhkan, bahkan akan menolong 
engkau; Aku akan memegang engkau 
dengan tangan kanan-Ku yang 
membawa kemenangan.

Ayat

“Tuhan Yesus, bimbinglah kami agar 
kami sepenuhnya belajar untuk 
mengandalkan Tuhan dalam segala 
aspek hidup kami dan nama Tuhan 
dipermuliakan. Amin.”

Doa



Domba adalah binatang yang tidak dapat hidup lepas 

dari sang gembala sebab ia tidak dapat mencari makan dan 

minum sendiri atau pun melindungi dirinya sendiri dari 

serangan binatang buas. Bagi domba, gembala adalah 

segala-galanya. Tidak ada yang lain yang diinginkan domba 

selain gembalanya. 

Ketika Daud berbicara tentang Tuhan sebagai Gembala, 

ia berpikir tentang Tuhan sebagai Pelindungnya, 

menggambarkan hubungan dirinya dengan Tuhan bagaikan 

domba yang dipelihara oleh Gembala yang baik. Gembala 

yang baik bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan 

domba-dombanya. Dia mencukupkan segala sesuatu yang 

diperlukan dombanya, dia menyediakan kebutuhan untuk 

makanan yang hijau segar dan air yang menyejukkan, dia 

menyertai mereka saat perjalanan sulit dan melindungi 

mereka atas musuh-musuh yang ganas. Ia juga memimpin 

domba di jalan yang benar. Ia menjauhkan domba dari jalan-

jalan yang berbahaya dan harus dihindarkan.

"Akulah gembala yang baik dan Aku mengenal domba-

domba-Ku dan domba-domba-Ku mengenal Aku..." (Yoh. 

10:14). Tiada pemeliharaan dan kepastian hidup yang sejati 

di luar Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus.

JAMINAN 
PEMELIHARAAN DAN 

MUJIZAT
Mazmur 23

Kamis, 21 Januari 2021

Matius 11:20-30; Kisah Para Rasul 

6:8-15; Ayub 42; Kejadian 36:1-

37:11

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 23:5. 
Engkau menyediakan hidangan 
bagiku, di hadapan lawanku; Engkau 
mengurapi kepalaku dengan minyak; 
pialaku penuh melimpah.

Ayat

“Ajarkanku mempercayakan dan 
mempercaya i  Engkau sebaga i 
Gembala yang akan menuntun di 
tahun yang akan kami jalani bahkan 
selama aku hidup. Terima kasih Tuhan 
Yesus. Amin.”

Doa



Seorang anak balita yang berusaha naik sebuah tangga 

akan dengan percaya diri naik sampai tujuan karena dia tahu 

ada orangtuanya yang terus mengawasi dan menjaganya 

agar tidak jatuh atau terpeleset. Anak-anak yang merasa 

takut dan cemas biasanya akan ditenangkan oleh kekuatan 

orangtuanya.

Bacaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang “tangan”. 

Setelah memperingatkan umat Israel agar tidak takut dan 

bimbang, Tuhan berkata kepada mereka, “Aku akan 

memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang 

membawa kemenangan” Di sinilah kita melihat kuasa Allah. 

Kata “tangan” disebutkan sekali lagi tentang Tuhan yang 

bekerja untuk menjamin keselamatan umat kesayangan-

Nya. “Sebab Aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan 

kananmu” (ay.13). Walau situasi hidup dan zaman telah 

berubah, Allah tidak pernah berubah. Kita tidak perlu putus 

asa karena Tuhan masih meyakinkan kita dengan janji-Nya 

untuk menopang kita (ay.10) dan dengan firman yang sangat 

kita rindukan, “Janganlah takut” (ay.10,13).

Tujuan dari ayat-ayat di atas ini adalah untuk meredam 

ketakutan, dan untuk mendorong iman dari orang percaya 

yang ada dalam kesesakan. Mungkin hal ini dimaksudkan 

pertama-tama untuk mendukung Israel umat Allah, yang 

ada dalam penawanan di Babel. Namun, semua orang yang 

setia melayani Allah hendaknya teguh berpegang pada 

pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari firman 

Tuhan.

Dalam Bahasa Yunani kata menyertai = Me `im = 

Bersama-sama, disamping. Artinya Tuhan Bapa kita selalu 

ada di samping kita, selalu bersama kita, walaupun badai 

menghantam, gelombang terus menghampiri, Dia akan 

selalu ada buat kita.

SELALU DISAMPING 

Yesaya 41:8-14

Jumat, 22 Januari 2021

Matius 12:1-21; Kisah Para Rasul 

7:1-8; Mazmur 1-2; Kejadian 37:12-

38:30

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 91:15. 
Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan 
menjawab, Aku akan menyertai dia 
d a l a m  k e s e s a k a n ,  A k u  a k a n 
meluputkannya dan memuliakannya.

Ayat

“Terima kasih Tuhan Yesus, karena 
Engkau selalu ada menyertai. Kami 
aman Bersama-Mu. Amin.”

Doa



Suatu kali, ketika Tuhan Yesus dan murid-murid-Nya 

hendak melakukan pelayanan di Gerasa mereka 

menyeberang melalui danau Galilea.  Pada saat itu, ketika 

mereka sudah berlayar dan sampai di tengah danau tiba-tiba 

angin topan yang besar melanda perahu mereka. 

Perist iwa di danau Gali lea harusnya menjadi 

kesempatan yang tepat bagi murid-murid-Nya untuk 

menunjukkan kepada Tuhan Yesus, bahwa mereka memiliki 

iman yang teguh, karena mereka sudah banyak menerima 

pengajaran dari Tuhan Yesus, bahkan menyaksikan segala 

mukjizat yang dikerjakan-Nya. Namun, yang terjadi justru 

sebaliknya. Ketika badai datang, murid-murid justru 

ketakutan bahkan sampai merasa, bahwa mereka akan 

dibinasakan oleh badai topan tersebut. 

Apa yang dialami oleh murid-murid bisa juga terjadi 

dalam hidup kita. Iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan 

akan teruji ketika badai datang menerpa hidup kita. Ketika 

badai datang silih berganti, apakah kita langsung ketakutan 

berlebihan seperti murid-murid? Apakah kita frustasi 

seperti murid-murid? Apakah kita merasa tidak ada yang 

peduli seperti murid-murid? Apakah kita merasa hidup kita 

akan berakhir seperti yang diungkapkan oleh oleh murid-

murid? 

Mengatakan: "Saya akan setia mengikut Kristus," 

sangatlah mudah ketika keadaan kita baik-baik saja. 

Mengatakan: "Tuhan Yesus baik dan teramat baik" juga 

sangat mudah ketika semua yang terjadi sesuai dengan yang 

kita harapkan. Selanjutnya, melayani Tuhan dan beribadah 

kepada-Nya adalah hal yang mudah kita kerjakan saat 

semua keadaan kita baik-baik saja. Tetapi, ketika badai 

besar terjadi dalam hidup kita, biarlah hal tersebut pun 

menjadi kesempatan yang baik bagi  kita untuk 

membuktikan iman dan kepercayaan kita kepada-Nya. 

KEMANAKAH 
KEPERCAYAANMU?

Lukas 8:22-25

Sabtu, 23 Januari 2021

Matius 12:22-37; Kisah Para Rasul 7:9-

22; Mazmur 3-4; Kejadian 39-40

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 8:22. 
Pada suatu hari Yesus naik ke dalam 
perahu bersama-sama dengan murid-
murid-Nya, dan Ia berkata kepada 
mereka: "Marilah kita bertolak ke 
seberang danau." Lalu bertolaklah 
mereka.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau tetap setia 
mengiring-Mu, melayani-Mu dan 
berkata Engkau baik, dalam segala 
keadaan. Amin.”

Doa



Dalam ketakutan dan kekuatiran yang mendalam saat 

diserang angin ribut yang sangat besar, murid-murid 

membangunkan Tuhan Yesus yang pada saat itu sedang 

tertidur. Ketika Tuhan Yesus terbangun, Ia menghardik 

angin dan air yang mengamuk itu, sehingga danau pun 

menjadi sangat teduh (Luk. 8:24). Setelah itu, Ia menegur 

murid-murid-Nya dengan sebuah pertanyaan: "Di manakah 

kepercayaanmu?" (Luk. 8:25). Teguran Tuhan Yesus kepada 

murid-murid-Nya merupakan hal yang sangat wajar karena 

ketakutan mereka yang berlebihan ketika menghadapi 

badai dan terlebih lagi murid-murid seolah-olah tidak 

menyadari, bahwa Tuhan Yesus sedang ada bersama 

mereka ketika menghadapi badai tersebut. 

Pengalaman murid-murid tersebut seringkali juga terjadi 

dalam hidup kita. Kita sering mengalami kekuatiran dan 

ketakutan yang berlebihan ketika persoalan dan masalah 

yang besar terjadi. Kadang kita merasa tidak ada yang 

peduli, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang 

memperhatikan kita. Kita merasa seolah-olah sendirian 

menghadapi semua pergumulan yang terjadi. Kita lupa 

bahwa Tuhan Yesus sebenarnya selalu bersama dengan kita 

melewati setiap pergumulan yang terjadi. Sama seperti 

Tuhan Yesus yang memberi pertolongan kepada murid-

murid-Nya, demikian juga Tuhan Yesus akan memberi 

pertolongan bagi kita, ketika kita menyadari dan 

mempercayai bahwa Dia ada bersama dengan kita. 

Ingat, badai persoalan yang kita hadapi, tidak lebih besar 

daripada Tuhan kita yang berkuasa. Ketakutan dan 

kekhawatiran saat menghadapi masalah tidak memberikan 

sedikit pun solusi atas yang terjadi, sebaliknya hanya 

memperburuk keadaan. Karena itu, mari kita menyadari 

bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita dan biarlah 

senantiasa kita bergantung kepada pertolongan dan kuasa-

Nya. Amin.

TIDAK SENDIRIAN

Lukas 8:22-24

Minggu, 24 Januari 2021

Matius 12:38-50; Kisah Para Rasul 

7:23-34; Mazmur 5; Kejadian 41

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 8:25. “
Lalu kata-Nya kepada mereka: "Di 
manakah kepercayaanmu?" Maka 
takutlah mereka dan heran, lalu 
berkata seorang kepada yang lain: 
"Siapa gerangan orang ini, sehingga Ia 
memberi perintah kepada angin dan 
air dan mereka taat kepada-Nya?"

“Ampuni kami Tuhan Yesus kalau 
kami lupa, bahwa Engkau senantiasa 
beserta kami. Ajar kami untuk terus 
bergantung kepada-Mu. Amin.”

Doa

Ayat



Kita melihat berbagai fenomena alam yang terjadi 

belakangan ini. Sungguh makin terasa, bahwa memang 

keadaan bumi tidak semakin membaik tetapi justru 

memburuk. Ini terbukti dengan adanya cuaca atau iklim 

yang sungguh ekstrem yang belum pernah terjadi 

sebelumnya. Belum lagi pandemi Covid-19 yang sudah 

hampir 10 bulan belum kunjung usai. Tetapi ironisnya, 

orang Kristen sekarang ini ikut hanyut mengalami 

ketakutan-ketakutan seperti orang dunia lainnya.

Ketika mengalami badai topan di danau, sayangnya 

murid-murid Tuhan sibuk mengandalkan kekuatannya 

sendiri menghadapi badai tersebut padahal Yesus yang 

sering mereka lihat mengadakan mukjizat ada di perahu 

itu. Ketakutan melanda murid-murid-Nya di tengah 

badai tapi untung mereka membangunkan Yesus dan 

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

mempertanyakan kepercayaan murid-murid-Nya.

Bagaimanakah sikap orang Kristen dalam menghadapi 

badai kehidupan? Ada beberapa hal yang harus dilakukan 

orang Kristen agar tetap bertahan di tengah badai: 

1. Percaya pada Tuhan Yesus. Sikap percaya, bahwa 

Tuhan akan memberi jalan keluar bagi badai kehidupan 

yang kita alami. 

2.  Saling membangun sesama orang percaya. Orang 

percaya harus saling membangun dan jangan saling 

menjatuhkan atau menyelamatkan diri masing-masing. 

3. Sabar dan tekun. Jika kita ingin berhasil dan sukses, 

hiduplah dengan kesabaran dan ketekunan. Lakukan 

yang terbaik dengan tekun dan sabar menjalani proses-

proses yang Tuhan izinkan kita lewati (baca Ibrani 10:36). 

Sikap inilah yang harus kita miliki dalam menghadapi 

badai. Percayalah, badai ini pasti berlalu.

TETAP BERTAHAN DI 
TENGAH BADAI

Lukas 8:22-25

Senin, 25 Januari 2021

Matius 13:1-23; Kisah Para Rasul 

7:35-43; Mazmur 6-7; Kejadian 42-

43

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 8:24. 
Maka datanglah murid-murid-Nya 
membangunkan Dia, katanya: "Guru, 
Guru, kita binasa!" Iapun bangun, lalu 
menghardik angin dan air yang 
mengamuk itu. Dan angin dan air 
itupun reda dan danau itu menjadi 
teduh.

Ayat

“Kuatkan dan teguhkanlah kami ya 
Tuhan Yesus dalam melalui badai 
kehidupan ini. Amin.”

Doa



Di tengah krisis dan masalah saat ini, bagaimana sikap 

seseorang menghadapi apa yang terjadi dalam hidupnya 

akan nampak jelas. Ada orang yang masa bodoh dengan 

Covid-19, ada orang yang menaati anjuran/perintah dari 

pemerintah melakukan 3M, ada yang menyelamatkan 

diri masing-masing, tetapi ada juga yang menolong dan 

memerhatikan sesamanya di tengah pandemi ini. 

Mengapa lebih dari lima juta orang setiap tahunnya 

rela mengeluarkan uang untuk berlari sekian kilometer 

dan melintasi halang rintang yang mengharuskan mereka 

untuk memanjat dinding yang tegak, merayap di tanah 

berlumpur, dan menaiki bagian dalam pipa vertikal yang 

diguyur air? Sejumlah orang melakukannya karena 

mereka tertantang untuk menguji ketahanan diri mereka 

atau untuk menaklukkan ketakutan mereka. Bagi yang 

lain, mereka tertarik pada kerjasama tim. Seseorang 

menyebut arena tersebut sebagai “zona tanpa 

penghakiman” karena di sana orang-orang yang tidak 

saling mengenal akan menolong satu sama lain untuk 

menyelesaikan perlombaan (Stephanie Kanowitz, The 

Washington Post).

Di tengah kesulitan dunia yang terjadi, Alkitab 

mendorong kita untuk membangun kerjasama sebagai 

murid Yesus. “Marilah kita saling memperhatikan supaya 

kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan 

baik.” (Ibrani 10:24).

Tujuan kerjasama di tengah badai adalah untuk 

membantu, meringankan, juga membangkitkan orang 

yang kesusahan. Selain itu, untuk membuktikan pada 

dunia bahwa, kita adalah murid Kristus yang penuh kasih 

terhadap sesama. Karenanya, marilah kita saling 

menguatkan, saling membantu, saling menolong dan 

terus bekerjasama satu sama lain.

BEKERJASAMA DI 
TENGAH BADAI

Lukas 5:17-26.

Selasa, 26 Januari 2021

Matius 13:24-43; Kisah Para Rasul 

7:44-53; Mazmur 8-9; Kejadian 44-

45

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Kami mau bersikap seperti-Mu ya 
Tuhan Yesus. Kami mau melakukan 
perbuatan baik dengan menolong, 
bekerjasama satu sama lain dalam 
menghadapai badai dan masalah yang 
kami hadapi. Amin.”

Doa



Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus 

menyampaikan sesuatu yang penting mengenai 

pengharapan. Pada saat itu ia mengutip sebuah tulisan 

mengenai hukum Musa dalam Ulangan 25:4. Paulus 

mengingatkan, bahwa kita harus membajak atau mengirik, 

yang maksudnya adalah untuk bekerja dalam pengharapan. 

Sebuah pesan penting yang akan mampu membuat kita 

terus memiliki tujuan dalam bekerja, bukan sekedar 

menyambung hidup dari hari ke hari tanpa harapan.

Tanpa pengharapan kita tidak akan bisa tekun dan 

memberikan hasil yang terbaik. Pengharapan mampu 

menolong kita untuk bisa bersikap setia dan berkomitmen 

atas segala sesuatu yang kita usahakan di dunia. 

Lantas kemana pengharapan kita harus diarahkan? 

Paulus dalam surat Korintus di atas mengatakan bahwa 

penting bagi kita untuk mengarahkan pengharapan untuk 

memperoleh bagian kita dan bagian itu sudah disediakan 

oleh Tuhan dalam Kristus. Alkitab menyatakan bahwa Yesus 

Kristuslah yang harus menjadi dasar pengharapan kita (1 

Timotius 1:1). Selanjutnya Alkitab mengingatkan pula, 

bahwa kita hendaknya “..teguh berpegang pada pengakuan 

tentang pengharapan kita, sebab Ia, yang menjanjikannya, 

setia.” (Ibrani 10:23). Allah setia dan akan selalu menepati 

setiap janji-Nya. 

Jika Anda melihat masa depan sebagai sesuatu yang 

suram, terangilah pandangan Anda dengan pengharapan. Ini 

adalah salah satu buah dari iman yang seharusnya ada pada 

diri setiap orang percaya. Lakukan bagian Anda, dan 

percayalah Tuhan akan melakukan bagian-Nya. Meski saat 

ini terlihat seolah-olah tertutup segala kemungkinan untuk 

kita berharap, tetaplah pegang pengharapan dalam Kristus 

erat-erat, karena Alkitab sudah dengan tegas mengatakan 

bahwa “..masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak 

akan hilang.” (Amsal 23:18). 

TETAPLAH 
BERPENGHARAPAN 

1 Korintus 9 :9

Rabu, 27 Januari 2021

Matius 13:44-58; Kisah Para Rasul 

7:54-8:1a; Mazmur 10-11; Kejadian 46  

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 9:10. 
Atau kitakah yang Ia maksudkan? Ya, 
untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu 
pembajak harus membajak dalam 
pengharapan dan pengirik harus 
mengirik dalam pengharapan untuk 
memperoleh bagiannya.

Ayat

:“ Kami mau terus berharap kepada-
Mu, karena Engkau pasti menepati 
janji-Mu, ya Allah. Amin.”

Doa



Banyak orang meletakkan harapannya pada suatu yang 

salah. Mereka menyangka, jika memiliki banyak uang, maka 

hidup akan terjamin. Jika punya jabatan yang tinggi, maka 

pasti akan dihormati, jika saya memiliki popularitas, maka 

saya akan terkenal di seluruh dunia. Atau, jika saya memiliki 

banyak wanita, maka saya akan bahagia. Harta, jabatan, 

wanita dan popularitas bukan pengharapan yang 

sebenarnya, karena semua itu akan lenyap dalam sekejap. 

Harta bisa habis, jabatan bisa lenyap, wanita bisa menyakiti, 

dan popularitas akan redup.

Ayat emas hari ini mengatakan “Harapan orang benar 

akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi 

sia-sia.” Harapan orang fasik adalah harapan yang salah, 

oleh karena itu Amsal mengatakan akan sia-sia, tetapi orang 

benar  harapannya adalah benar, sehingga mereka akan 

bersukacita. 

Apa harapan orang benar? Harapan orang benar adalah 

Allah, Dialah pengharapan satu-satunya. Mengapa? Karena 

Allah adalah Allah yang pasti menggenapi janji-janji-Nya. 

Ketika kita berpegang pada janji Allah, maka Allah akan 

menepati janji-Nya dan Dia akan menjamin kehidupan kita 

baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. 

Di tengah kondisi dunia yang tidak pasti dan tidak 

menentu, di tengah badai pandemi yang sedang bergejolak 

entah kapan akan berakhir, pada siapa harapan kita 

gantungkan? Sebuah renungan yang perlu kita kaji saat ini. 

Jika kita berharap pada harta, jabatan, wanita dan 

popularitas, maka harapan kita akan sia-sia, tetapi jika 

harapan kita adalah Allah, maka kita akan bersukacita. 

Letakkanlah harapan Anda hanya kepada Allah.

PENGHARAPAN 
YANG BENAR

Matius 6:19-24

Kamis, 28 Januari 2021

Matius 14:1-21; Kisah Para Rasul 

8:1b-13; Mazmur 12-13; Kejadian 

47

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 10:28. 
Harapan orang benar akan menjadi 
sukacita, tetapi harapan orang fasik 
menjadi sia-sia.

“Engkaulah harapan hidupku, ya 
Tuhan sumber pengharapanku. 
Amin.”

Doa

Ayat



Ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, 

kesabaran adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Ujian 

sejati dari kesabaran terjadi ketika hak-hak kita dilanggar, 

Beberapa orang berpikir mereka memiliki hak untuk marah 

k e t i k a  m e n g h a d a p i  m a s a l a h  d a n  p e n c o b a a n . 

Ketidaksabaran tampak seperti kemarahan yang kudus. 

Alkitab menyatakan kesabaran sebagai salah satu dari buah 

Roh (Gal. 5:22) yang harus dihasilkan oleh semua pengikut 

Kristus (1 Tes. 5:14). Kesabaran merupakan bentuk 

perwujudan iman kita terhadap waktu, kemahakuasaan, 

dan kasih Allah.

Meskipun sebagian besar orang menganggap kesabaran 

sebagai tindakan menunggu yang pasif atau menerima 

dengan lemah lembut, tetapi lebih daripada itu bahwa 

kesabaran adalah sikap yang dikatakan dalam Roma 12:2 

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam 

kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.”

Kata yang diterjemahkan sebagai "kesabaran" dalam ayat 

ini berarti "daya tahan." Orang Kristen menjalankan 

perlombaan dengan kesabaran, yakni dengan tekun 

menghadapi kesukaran. Dalam Alkitab, kesabaran berarti 

dengan tekun menuju pada tujuan; bertahan dalam 

pencobaan; atau pun dengan penuh harap menunggu 

tergenapinya sebuah janji.

Kesabaran tidak dibangun dalam semalam. Kesabaran 

kita ditumbuhkan dan diteguhkan dengan bersandar pada 

kehendak dan waktu Allah yang sempurna, bahkan dalam 

menghadapi orang-orang jahat yang "berhasil dalam 

hidupnya karena melakukan tipu daya" (Mzm. 37:7). 

Kesabaran kita adalah hal yang berharga "karena 

kedatangan Tuhan sudah dekat" (Yak. 5:7-8). "TUHAN 

adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa 

yang mencari Dia" (Rat. 3:25).

KESABARAN

Amsal 16:21-33

Jumat, 29 Januari 2021

Matius 14:22-36; Kisah Para Rasul 

8:14-25; Mazmur 14-15; Kejadian 

48

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 16:32. 
Orang yang sabar melebihi seorang 
pahlawan, orang yang menguasai 
dirinya, melebihi orang yang merebut 
kota.

Ayat

“Hai jiwaku, hai rohku...latihlah 
engkau dalam kesabaran. Biarlah 
k u a s a  d a n  k e b a i k a n  A l l a h 
membangun kesabaranku. Amin.”

Doa



Pada sebuah perusahaan, semua karyawannya ketika 

sampai di kantor akan melihat tulisan besar di pintu. 

Bunyinya: "Kemarin orang yang telah menghambat 

pertumbuhan Anda di perusahaan ini meninggal dunia. 

Kami mengundang Anda untuk mengikuti pemakaman di 

ruangan itu." Pada awalnya mereka semua bersedih atas 

meninggalnya salah satu rekan mereka, tetapi setelah 

beberapa lama mereka mulai penasaran untuk mengetahui 

siapa orang yang menghambat pertumbuhan mereka.

Satu demi satu karyawan itu mendekati peti mati itu, dan 

ketika mereka melihat ke dalamnya, mereka tiba-tiba 

menjadi tidak bisa berkata-kata. Mereka berdiri di dekat 

peti mati, terkejut dan dalam keheningan, seolah-olah 

seseorang telah menyentuh bagian terdalam dari jiwa 

mereka. Ada cermin di dalam peti mati. Setiap orang yang 

melihat ke dalam bisa melihat dirinya sendiri.

Di samping cermin ada tulisan berbunyi: "Hanya ada satu 

orang yang mampu membatasi pertumbuhan Anda: itu 

ANDA." Anda adalah satu-satunya orang yang dapat 

merevolusi hidup Anda, yang dapat memengaruhi 

kebahagiaan, kesadaran, dan kesuksesan Anda. Anda 

adalah satu-satunya orang yang bisa membantu diri Anda 

sendiri. Hidup Anda tidak berubah ketika bos Anda 

berubah, ketika teman Anda berubah, ketika pasangan 

Anda berubah, ketika perusahaan Anda berubah. Hidup 

Anda berubah ketika ANDA berubah, ketika Anda 

melampaui keyakinan Anda yang membatasi, ketika Anda 

menyadari, bahwa Anda adalah satu-satunya yang 

bertanggung jawab atas hidup Anda. 

Dunia itu seperti cermin, ia mengembalikan kepada 

siapa pun refleksi dari pemikirannya. Cara Anda 

menghadapi kehidupan yang membuat perbedaan. 

MELIHAT CERMIN

Roma 12:1-8

Sabtu, 30 Januari 2021

Matius 15:1-20; Kisah Para Rasul 

8:26-40; Mazmur 16-17; Kejadian 

49

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
berubah dengan mengerti kehendak-
Mu. Amin.”

Doa



Rutinitas yang kita lakukan setiap hari ditambah 

kemacetan lalu lintas yang harus kita hadapi seringkali 

membuat kita jengkel, mengeluh dan putus asa. Namun, 

saat kita membaca Mazmur 19 seolah alam semesta 

berkata kepada diri kita, “Dapatkah engkau menemukan 

apa yang tangan-Ku kerjakan bagimu? Aku membuat awan 

untuk melindungi engkau dari terik matahari yang 

menyengat. Aku telah menciptakan matahari yang 

menghangatkan dan memberimu energi. Dapatkah kamu 

mendengar, bahwa hari-hari yang ada memberimu kisah 

hidup yang luar biasa, tetapi kamu mengeluh karena 

rutinitas yang ada? Dapatkah kamu menyaksikan kuasa-Ku 

melindungimu dan memberkatimu setiap pagi yang baru?

Raja Daud seakan tahu manusia akan melewati 

kebesaran Tuhan yang tersimpan dalam ciptaan-Nya. Allah 

mengijinkan ia untuk menuliskan pengingat yang 

menjangkau kita, bahwa di mana pun kita berada, bahwa 

ada Allah yang memberkati kita tanpa pernah berhenti. 

Mazmur 91 adalah sebuah penegasan dari sang pemazmur, 

bahwa semua ciptaan dan Taurat Tuhan adalah sebuah 

peringatan. (Mazmur 19:12-13).

Alam semesta ini adalah sebuah peringatan, bahwa Allah 

cakap dalam menopang kehidupan kita melalui sumber 

daya alam yang tersedia. Sementara Taurat-Nya adalah cara 

Allah menopang kita untuk menjalani kehidupan. Namun 

sama seperti peringatan-peringatan lainnya, kita seringkali 

setuju dengan prinsipnya, tetapi lalai dalam memegang dan 

melakukannya. Penyebabnya adalah kita sedang 

terperangkap oleh hal-hal yang tidak kita sadari – yang 

mengambil posisi yang lebih kita andalkan daripada Tuhan. 

Bisa berupa uang, harta, jabatan, manusia dan sebagainya. 

Itulah sebabnya doa Daud kiranya menjadi doa kita, agar 

firman Tuhan memperingatkan kita untuk taat dan 

membebaskan kita dari hal-hal yang tidak kita sadari.

RUTINITAS

Mazmur 19

Minggu, 31 Januari 2021

Matius 15:21-39; Kisah Para Rasul 

9:1-9; Mazmur 18; Kejadian 50

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 19:12. 
Lagipula hamba-Mu diperingatkan 
oleh semuanya itu, dan orang yang 
berpegang padanya mendapat upah 
yang besar.

Ayat

“Roh Kudus, bebaskanlah kami dari 
hal-hal yang tak kami sadari. Amin.”

Doa
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Allahku,
Pemeliharaku
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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
Ribka Fransiska



Beginilah firman TUHAN, Penebusmu, Yang 
Mahakudus, Allah Israel: “Akulah TUHAN, 

Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa 
yang memberi faedah, yang menuntun engkau 

di jalan yang harus kau tempuh.
Yesaya 48:17

Jumat, 1 Januari 2021

Doa:
Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun 

2020 yang telah aku lewati bersama-Mu. 
Kini aku mau menghadapi 2021 dengan 

sukacita dan semangat karena Engkau yang 
menuntunku. Amin.

Halo Adik-adik, apa kabarmu? 
Wah, hari ini kita sudah memasuki tahun 
2021. Selama tahun 2020, banyak hal 
yang berbeda, bukan? Bahkan tahun 
2020 adalah tahun yang paling berbeda 
daripada tahun-tahun sebelumnya. 
Mungkin Adik-adik mengalami kesulitan 
karena harus belajar online, sedih 
karena tidak dapat bertemu dengan 
teman-teman, harus menahan diri 
karena harus tetap di rumah, bahkan 
mungkin orang tua Adik-adik pun 
mengalami dampaknya di pekerjaan.

Namun, kita berhasil melewati 
tahun 2020 loh, Adik-adik! Dengan 
segala masalah dan perbedaan yang 
ada, kita berhasil melewatinya dan 
memasuki tahun yang baru. Mari kita 
sadari, semuanya bukan karena 
kekuatan dan kehebatan kita, tetapi 
Tuhan Yesus yang memberikan kita 
kekuatan dan sukacita.

Kalau tahun 2020 Tuhan Yesus 
telah menuntun kita, apalagi tahun 
2021. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah 
berkesudahan. Tuhan akan mengajar 
kita tentang hal-hal yang memberi 
kebaikan bagi kita dan menuntun kita di 
jalan yang harus kita tempuh.

Selamat dan semangat menjalani 
tahun 2021 bersama Tuhan Yesus!



Rancangan orang rajin semata-mata 
mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap 
orang yang tergesa-gesa hanya akan 

mengalami kekurangan.
Amsal 21:5

Sabtu, 2 Januari 2021

Doa:
Tuhan Yesus aku mau rajin belajar dan 
bekerja. Tuhan Yesus berkati aku. Amin

Aku, Monty, putra seorang pelatih 
kuda keliling. Guruku meminta untuk 
menulis karangan tentang impianku. Aku 
menulis impianku dengan rinci untuk 
memiliki sebuah peternakan kuda. Aku 
menggambar denah dari peternakan 
seluas 80 hektar, lengkap dengan lokasi 
semua bangunan, kandang kuda, dan jalur 
pacuan kuda. Kuserahkan tugasku kepada 
guru, ternyata aku mendapat nilai nol. 

Guru berkata, ”Ini adalah mimpi yang 
tidak realistis. Kamu berasal dari keluarga 
keliling. Memiliki peternakan kuda 
membutuhkan banyak uang. Kamu tidak 
mungkin mendapatkannya. Jika kamu 
menulis ulang impianmu dengan tujuan 
yang lebih realistis, saya akan 
mempertimbangkan kembali nilaimu.”

Seminggu kemudian, aku 
menyerahkan kertas yang sama. Aku 
berkata, "Bapak dapat mempertahankan 
nilai nol dan aku akan menjaga mimpiku." 
Sekarang guru itu membawa 30 anak 
untuk berkemah di peternakanku yang 
luasnya 80 hektar. Guruku berkata, 
"Monty, aku adalah pencuri mimpi. Aku 
mencuri banyak mimpi anak-anak. Kamu 
punya keberanian untuk tidak menyerah. "

Adik-adik, jangan biarkan siapapun 
mencuri impianmu. Tidak ada mimpi yang 
terlalu besar ketika seseorang bekerja 
keras untuk meraihnya. Apalagi kita 
memiliki Tuhan Yesus yang menyertai kita.



Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan 
menguatkan hatimu dan memelihara kamu 

terhadap yang jahat.
2 Tesalonika 3:3

Minggu, 3 Januari 2021

Doa:
Tuhan Yesus, terima kasih atas 

kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Aku 
percaya jika hari ini aku masih ada, 

semuanya hanya karena kasih-Mu. Amin.

Adik-adik, masih ingatkah kalian 
tentang kisah Ibu Naomi dalam kitab 
Rut? Naomi adalah ibu mertua Rut. Saat 
bencana kelaparan datang, Ibu Naomi 
dan keluarganya pindah ke tanah Moab.

Tetapi sayang, ternyata bukan 
kehidupan yang lebih baik yang ia 
dapatkan melainkan justru Ibu Naomi ini 
kehilangan semua orang yang 
dikasihinya. Suami dan kedua anak 
lelakinya mati di sana. Ibu Naomi 
mempunyai 2 orang menantu yang 
bernama Orpa dan Rut.

Orpa kembali ke rumahnya 
sedangkan Rut tetap ingin mengikuti Ibu 
Naomi. Kemudian Ibu Naomi memutuskan 
untuk kembali ke Betlehem dan disana 
Tuhan memelihara kehidupan Ibu Naomi 
melalui Rut, menantunya.

Adik-adik, saat kita ada dalam 
rencana Tuhan, percayalah Tuhan pasti 
memelihara kehidupan kita. Jangan 
hilang pengharapan saat ada kegagalan 
yang kita alami. Tuhan tidak pernah 
berjanji untuk menghapus masalah kita 
tapi Dia berjanji selalu menyertai kita, 
memberikan kekuatan dan penghiburan 
bagi kita. Selalu ada jalan saat kita mau 
percaya kepada Tuhan.



Tetapi apabila di antara kamu ada yang 
kekurangan hikmat, hendaklah ia 

memintakannya kepada Allah, — yang 
memberikan kepada semua orang dengan 
murah hati dan dengan tidak membangkit-

bangkit —, maka hal itu akan diberikan 
kepadanya.

Yakobus 1:5

Senin, 4 Januari 2021

Doa:
Tuhan Yesus, aku tidak mau putus asa. Aku 

mau bekerja keras dan berpikir cerdas. Beri 
aku hikmat. Amin.

Suatu hari yang panas, seekor burung 
gagak yang kehausan terbang mengelilingi 
ladang mencari air. Setelah lama terbang, 
dia tidak menemukannya. Dia merasa 
sangat lemah, hampir kehilangan semua 
harapan. Tiba-tiba, dia melihat kendi air di 
bawah pohon. Dia terbang langsung ke 
bawah untuk melihat apakah ada air di 
dalamnya. Ya, dia bisa melihat air di dalam 
kendi!

Burung gagak mencoba mendorong 
kepalanya ke dalam kendi. Sayangnya,  
leher kendi itu terlalu sempit. Kemudian dia 
mencoba untuk mendorong kendi agar air 
bisa mengalir keluar tetapi kendi itu terlalu 
berat.

Burung gagak berpikir keras untuk 
beberapa saat. Kemudian melihat 
sekelilingnya, Dia melihat beberapa kerikil. 
Tiba-tiba  ide bagus muncul. Dia mulai 
memungut kerikil itu satu per satu, 
menjatuhkannya ke dalam kendi. Semakin 
banyak kerikil yang memenuhi kendi, 
permukaan air terus naik. Tak lama 
kemudian, air itu cukup tinggi untuk diminum 
burung gagak. Rencananya berhasil!

Adik-adik, bekerja keras dan berpikir 
cerdas itu perlu.  Kamu bisa minta hikmat 
kepada Tuhan dengan cara berdoa.



Kukatakan ini bukanlah karena 
kekurangan, sebab aku telah belajar 

mencukupkan diri dalam segala keadaan.
Filipi 4:11

Selasa, 5 Januari 2021

Doa:
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu 

dalam hidupku. Ajar aku bersyukur selalu. Amin.

Di sebuah desa ada seorang ibu. 
Dia merasa menjadi orang paling malang 
di dunia. Seluruh warga desa merasa 
bosan padanya karena dia selalu 
mengeluh dan selalu merasa hidup 
kekurangan.

Semakin lama hidupnya, semakin 
pahit dan semakin kata-katanya selalu 
pedas. Orang-orang menghindarinya, 
karena merasa  tidak nyaman. Dia 
membuat perasaan orang lain tidak 
bahagia.

Setelah sekian lama ibu itu menjadi 
tua. Sesuatu yang luar biasa terjadi. 
Semua orang desa mendengar desas-
desus, “Ibu itu sudah tua tetapi dia 
bahagia. Dia tidak mengeluh tentang apa 
pun lagi, selalu tersenyum, dan bahkan 
wajahnya menjadi segar.”

Orang-orang mulai bertanya-
tanya, “Apa yang terjadi dengan ibu 
itu?” Ibu itu pun menjawab, "Tidak ada 
yang special, 80 tahun saya mengejar 
kebahagiaan dan itu sia-sia. Kemudian 
saya memutuskan untuk hidup tanpa 
mengejar kebahagiaan dan hanya 
bersyukur atas hidup ini. Itu sebabnya 
saya bahagia sekarang.”  

Adik-adik, jangan mengejar 
kebahagiaan. Bersyukurlah atas 
hidupmu. Kejarlah cita-cita, tetapi 
jangan jadi orang yang tamak.



Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang 
apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala 

hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan 
permohonan dengan ucapan syukur.

Filipi 4:6

Rabu, 6 Januari 2021 Jangan kamu kuatir                        
burung di udara Dia plihara,           

Jangan kamu kuatir                         
bunga di padang Dia hiasi,              

Jangan kamu kuatir                             
apa yang kau makan minum pakai,   

Jangan kamu kuatir                          
Bapa di Surga memlihara.

Lagu ini sudah sering kita nyanyikan 
saat ibadah Sekolah Minggu, ya. Lagu ini 
mengajarkan agar kita tidak menjadi 
kuatir tentang apapun dalam hidup kita, 
karena kita yakin Tuhan pasti 
memelihara. Tuhan memelihara burung-
burung di udara, menghiasi bunga-
bunga di padang, apalagi kepada kita 
yang sangat Tuhan kasihi. Tuhan pasti 
memperhatikan dan memelihara kita.

Saat kita mengalami kesulitan, sakit 
penyakit atau kegagalan, tetap percaya 
akan janji Tuhan. Bangkit dan berjuang 
lagi dengan kekuatan baru yang dari 
Tuhan, pegang janji-Nya bahwa dalam 
masa sulit sekalipun Dia tidak akan 
pernah meninggalkan kita.

Pada masa pandemi seperti 
sekarang mungkin ada beberapa dari 
Adik-adik yang mengalami kesulitan 
ekonomi, kesulitan belajar, dan 
kesulitan-kesulitan lainnya. Yuk, tetap 
arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, 
terus berdoa, dan berharap kepada 
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan 
menjawab doa-doamu pada waktu yang 
tepat.

Doa:
Tuhan Yesus, aku mau setia dan tidak kuatir 
akan hidupku, sebab Engkau yang mengasihi 
dan memelihara aku. Aku mau hidup untuk 

kemuliaan-Mu. Amin.

Jangan 
Kuatir

Jangan 
Kuatir



Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan 
jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.

Amsal 1:8

Kamis, 7 Januari 2021

Doa:
Tuhan Yesus, aku mau taat kepada orang tuaku, 

karena mereka adalah wakil Tuhan untukku di 
dunia ini. Berkati orang tuaku, Tuhan. Amin.

“Sion, maafkan Ayah ya. Janji 
Ayah kita berlibur ke pantai sepertinya 
harus ditunda dulu,” kata Ayah. “Kenapa 
begitu, Yah? 'Kan Ayah janji mengajak 
Sion liburan ke pantai kalau nilai 
semester ini bagus-bagus. Sion sudah 
belajar giat dan mendapat nilai yang 
bagus loh,” kata Sion.

“Iya Ayah mengerti. Ayah minta 
maaf ya. Sekarang kondisinya belum 
memungkinkan untuk kita berlibur. 
Pendapatan Ayah berkurang karena 
situasi pandemi berpengaruh di kantor 
Ayah. Dana untuk berlibur belum cukup. 
Selain itu, kondisi pandemi juga belum 
usai. Kita harus taat dengan 
pemerintah. Gak apa-apa ya, liburannya 
ditunda dulu...” jelas Ayah.

“Iya gak apa-apa Yah. Sion 
mengerti kok. Apalagi situasinya masih 
tidak aman seperti saat ini,” ujar Sion. 
“Wah, Ayah senang Sion bisa mengerti. 
Betul sekali, saat ini kita harus ekstra 
waspada kalau mau keluar rumah, tetap 
pakai masker dan jaga jarak,” jelas 
Ayah.

“Iya Yah, Sion paham. Nanti kalau 
pandemi sudah berakhir dan dana liburan 
sudah cukup, kita ke pantai ya, Yah,” 
kata Sion. “Iya pasti,” sahut Ayah,

Nah Adik-adik, kita harus belajar 
memahami orang tua kita. Mungkin yang 
kita dengar itu hal yang membuat kita 
kecewa, tapi orangtua kita pasti mau 
memberikan yang terbaik untuk anak-
anaknya. Pahami alasannya dan jadilah 
anak yang taat kepada orangtua.



Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH, Yang 
Mahakudus, Allah Israel: "Dengan bertobat dan 

tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam 
tinggal tenang dan percaya terletak 
kekuatanmu." Tetapi kamu enggan,

Yesaya 30:15

Jumat, 8 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ketika kami diam dan percaya, 

Engkau akan menolong kami. Amin.

Raja Hizkia memerintah di Yehuda. 
Saat itu, Sanherib raja Asyur mengutus 
komandannya kepada bangsa Yehuda. 
Komandan itu menantang rakyat 
Yehuda, “Katakan kepada Hizkia, siapa 
yang kamu  percayai sehingga kamu mau 
melawan aku? Mungkin engkau akan 
mengatakan, 'Kami percaya kepada 
TUHAN Allah kami untuk menolong kami.'

Dengarkan pesan dari  raja Asyur, 
'Jangan biarkan Hizkia membodohimu. Ia 
tidak dapat menyelamatkan kamu dari 
kuasaku. Jangan biarkan Hizkia 
membujuk kamu percaya kepada 
TUHAN dan berkata Raja Asyur tidak 
akan mengalahkan kota ini.'  Apakah ada 
dari antara dewa bangsa-bangsa lain 
menyelamatkan tanah mereka dari raja 
Asyur? Di manakah dewa-dewa Hamat 
dan Arpad? Di manakah dewa-dewa 
Sefarwaim? Apakah dewa-dewa itu 
menyelamatkan Samaria dari kuasaku? 
Apakah ada dari dewa-dewa di negeri-
negeri lain menyelamatkan tanah 
mereka dari aku? Jadi, mengapa kamu 
pikir TUHAN akan menyelamatkan 
Yerusalem dari aku?”

Rakyat Yehuda berdiam diri karena 
Raja Hizkia telah memberikan perintah 
kepada mereka, supaya diam dan tidak 
menjawab. 

Adik-adik raja Asyur sangat 
sombong ya. Menghadapi orang seperti 
itu, kita tidak perlu menjawab. Kita 
berdoa saja, biar Tuhan Yesus yang 
menolong.

DiamDiamDiam
dandandan

PercayaPercayaPercaya
DiamDiamDiam

dandandan
PercayaPercayaPercaya



Hizkia berdoa di hadapan TUHAN, 
Yesaya 37:15

Sabtu, 9 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau berdoa 

untuk semua masalah yang 
aku hadapi. Amin.

Ketika Raja Hizkia mendengar 
tantangan raja Asyur, ia pergi ke Bait 
TUHAN dan berdoa, “Allah Israel, 
Engkau duduk sebagai Raja di atas 
malaikat kerub. Engkau sendiri Allah 
yang memerintah semua kerajaan di 
bumi. Engkau adalah Pencipta langit 
dan bumi. TUHAN, dengarkanlah aku. 
Dengarlah kata-kata Sanherib yang 
dikirimnya untuk menghina Allah yang 
hidup. Benar, ya TUHAN. Raja-raja 
Asyur telah membinasakan semua 
bangsa itu. Mereka telah membuang 
dewa bangsa-bangsa ke dalam api, 
tetapi dewa itu bukanlah Allah yang 
sesungguhnya. Itu hanya kayu dan 
batu, patung yang dibuat orang. Itulah 
sebabnya, raja-raja Asyur dapat 
membinasakannya. Engkau adalah 
TUHAN Allah kami, jadi tolong 
selamatkanlah kami dari raja Asyur, 
supaya semua bangsa lain tahu bahwa 
Engkau Allah yang Maha Esa.”

TUHAN menjawab, “Asyur tidak 
akan memasuki kota Yerusalem. Ia 
akan kembali ke jalan dari mana dia 
datang. Aku akan melindungi kota itu 
dan menyelamatkannya.” Malam itu, 
malaikat TUHAN membunuh 185.000 
orang dalam perkemahan Asyur. Jadi, 
Sanherib raja Asyur kembali ke 
Niniwe. Pada suatu hari Sanherib 
sedang menyembah patung berhala. 
Kedua anaknya, Adramelekh dan 
Sarezer, membunuh dia dengan 
pedang. Lalu anak Sanherib yang 
bernama Esarhadon menjadi raja.   

Menjawab
Tantangan
Menjawab
Tantangan



Sesungguhnya, Allah telah 
mendengar, Ia telah memperhatikan 

doa yang kuucapkan.
Mazmur 66:19

Minggu, 10 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya bahwa 
Engkau Allah yang mendengar doa 

dan menyembuhkan. Amin.

Pada waktu itu Hizkia sakit dan 
hampir mati. Nabi Yesaya, anak Amos, 
pergi menengoknya dan berkata 
kepadanya, “TUHAN berkata kepadaku 
untuk mengatakan kepadamu, 'Engkau 
akan meninggal. Katakan kepada 
keluargamu apa yang harus dilakukannya, 
apabila engkau sudah meninggal. Engkau 
tidak akan sembuh.'”

Hizkia memalingkan mukanya ke arah 
dinding yang menghadap bait Tuhan dan 
mulai berdoa kepada TUHAN, “TUHAN, 
ingatlah bahwa aku telah melayani-Mu 
sungguh-sungguh dengan segenap hatiku. 
Aku telah melakukan yang Engkau 
katakan baik.” Kemudian Hizkia menangis 
sangat kuat.

Yesaya menerima pesan ini dari 
TUHAN, “Pergi kepada Hizkia dan katakan 
kepadanya bahwa TUHAN Allah, Allah 
nenek moyangmu Daud mengatakan, Aku 
mendengar doamu dan melihat air 
matamu. Aku menambah 15 tahun kepada 
hidupmu. Aku akan menyelamatkan 
engkau dan kota itu dari raja Asyur. Aku 
melindungi kota itu.”

Inilah tanda dari TUHAN 
menunjukkan kepadamu bahwa Dia akan 
melakukan yang dikatakan-Nya, 
“Lihatlah, bayang-bayang pada penunjuk 
matahari buatan Ahaz akan Kubuat 
mundur 10 tapak. Matahari akan mundur 
10 tapak dari tempatnya semula.”

Adik-adik, Allah menjawab doa raja 
Hizkia dengan menyembuhkannya. Allah 
kita hebat ya.

DisembuhkanDisembuhkanDisembuhkan



Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan 
menjadi hamba uang. Mereka akan membual 

dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi 
pemfitnah, mereka akan berontak terhadap 

orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak 
mempedulikan agama,

2 Timotius 3:2

Senin, 11 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku tidak mau pamer, ajar 

aku rendah hati. Amin.

Merodakh Baladan, raja Babel, 
mengutus beberapa orang untuk 
menengok Hizkia yang sakit. Hizkia 
sangat senang, ia memperlihatkan 
kepada mereka semua barang berharga 
di dalam gudangnya: perak, emas, 
rempah-rempah, harum-haruman yang 
mahal, bangunan tempat penyimpanan 
senjatanya, segala hartanya, semua 
yang ada dalam rumahnya dan di seluruh 
kerajaannya.

Nabi Yesaya mengatakan, “Apa 
yang mereka lihat dalam istanamu?” 
Jawab Hizkia, “Mereka telah melihat 
semua yang ada dalam istanaku. Aku 
telah menunjukkan kepada mereka 
semua hartaku.”

Kemudian Yesaya mengatakan 
kepada Hizkia, “Dengar pesan TUHAN 
Yang Mahakuasa, 'Waktunya akan 
datang, segala sesuatu di rumahmu dan 
semua yang diselamatkan oleh nenek 
moyangmu hingga hari ini akan dibawa ke 
Babel. Tidak ada yang tinggal!' Orang 
Babel akan membawa anak-anakmu 
untuk menjadi pejabat di istana raja 
Babel.”

Hizkia berkata kepada Yesaya, 
“Pesan dari TUHAN itu baik.” Hizkia 
berkata dalam hatinya, “yang penting 
ada damai dan keamanan selama 
hidupku.”

Adik-adik, Hizkia sombong dan 
egois. Tuhan tidak suka kita seperti itu, 
ya.

PamerPamer



Orang malas tidak akan menangkap 
buruannya, tetapi orang rajin akan 
memperoleh harta yang berharga.

Amsal 12:27

Selasa, 12 Januari 2021 

Doa :
Tuhan Yesus aku mau menjadi anak 

yang rajin. Amin.

Ada seorang pemuda yang sangat 
malas dan miskin. Dia tidak mau bekerja, 
tetapi dia bermimpi menjadi kaya. Dia 
mengemis untuk mendapatkan makanan. 
Suatu pagi dia mendapat sebotol susu. Dia 
sangat senang dan kemudian berbaring 
untuk bermalas-malasan.

Dia mulai berkhayal tentang sebotol 
susu itu. Dia membayangkan mengubah 
susu menjadi keju. Kemudian pergi ke 
pasar dan menjualnya. Dengan uang itu dia 
akan membeli seekor ayam betina. Ayam 
betina akan bertelur dan akan ada banyak 
anak ayam. Dia membayangkan memiliki 
peternakan unggas.

Kemudian dia menjual semua ayam dan 
membeli beberapa sapi.  Dia akan memerah 
susu. Semua orang kota membeli susu. Dia 
akan menjadi sangat kaya dan akan 
membeli perhiasan. Dia akan menikahi 
seorang gadis cantik dan memiliki seorang 
putra yang tampan. Jika anaknya 
melakukan kesalahan, dia akan memberinya 
pelajaran, dengan memukulnya dengan 
tongkat. Saat dia membayangkan 
semuanya, tanpa sadar mengambil tongkat 
di samping tempat tidurnya dan 
membayangkan bahwa dia sedang memukuli 
putranya. Namun, dia malah memukul botol 
susunya. Botol susu itu pecah dan dia 
terbangun dari lamunannya.

Adik-adik, tidak ada yang bisa 
menggantikan kerja keras. Impian tidak 
bisa terwujud tanpa kerja keras.

Bekerjalah!Bekerjalah!Bekerjalah!Bekerjalah!Bekerjalah!Bekerjalah!



Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang 
menjadikan langit dan bumi.

Mazmur 121:2

Rabu, 13 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya akan 

pertolongan-Mu yang ajaib. Aku mau 
percaya kepada-Mu dan hidup 

bertanggung jawab. Amin.

Dalam 2 Raja-raja 4:1-7, diceritakan 
ada seorang ibu yang suaminya baru 
meninggal. Ibu ini hidup bersama 2 orang 
anaknya yang masih kecil. Ibu ini sangat 
kebingungan dan ketakutan karena penagih 
hutang datang dan mengancam akan 
mengambil kedua anaknya kalau ia tidak 
membayar hutang-hutangnya. Lalu ibu ini 
datang kepada Nabi Elisa dan menceritakan 
masalahnya. Nabi Elisa meminta ibu ini untuk 
mengumpulkan sebanyak mungkin bejana 
kosong kemudian ibu ini disuruh masuk ke dalam 
rumah, menutup pintu, dan mulai menuang 
minyak yang ia miliki ke dalam bejana-bejana 
kosong itu sampai semua bejana itu terisi 
penuh. 

Ibu ini taat menuruti perintah Nabi Elisa. 
Ia terheran-heran melihat begitu banyak 
bejana yang bisa ia isi penuh dengan minyak. 
Padahal awalnya ia hanya memiliki sedikit 
minyak dalam buli-buli miliknya. Atas perintah 
Nabi Elisa, ia kemudian menjual minyak-minyak 
tersebut untuk membayar lunas hutang-
hutangnya.

Adik-adik, Tuhan peduli akan kesulitan 
kita. Dia akan menolong setiap orang yang 
meminta pertolongan kepada-Nya. Kalau ibu ini 
sudah ditolong Tuhan, maka Tuhan pun pasti 
akan menolongmu.

MinyakMinyakMinyak
SeorangSeorangSeorang
JandaJandaJanda

MinyakMinyakMinyak
SeorangSeorangSeorang
JandaJandaJanda



Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, 
sebab aku telah belajar mencukupkan diri 

dalam segala keadaan.
Filipi 4:11

Kamis, 14 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku tidak serakah dan 

bersyukur untuk segala sesuatu yang Engkau 
berikan di dalam hidupku. Amin.

BahagiaBahagiaBahagia
Adik-adik, ada sebuah cerita yang 

mengisahkan tentang sebuah desa kecil 
dengan penduduk yang bahagia. Suatu 
hari Mul, seorang gembala menemukan 
sebuah bola kristal. Mul mengambilnya. 
Tiba-tiba, ada suara dari bola kristal, 
"Sebutkan apa keinginanmu, aku akan 
mengabulkannya." Mul tidak meminta  
apapun, karena ia merasa sudah memiliki 
segala yang dibutuhkannya.

Suatu hari warga desa mengambil 
bola kristalnya. Tiba-tiba beberapa orang 
berteriak, "Saya ingin sepeti emas." 
Beberapa orang meminta istana. Semua 
keinginan mereka terpenuhi.

Namun warga desa menjadi tidak 
bahagia. Mereka iri karena orang yang 
memiliki istana, tidak memiliki emas dan 
orang yang memiliki emas, tidak memiliki 
istana. Warga desa saling bermusuhan. 
Ada istana dan emas di mana-mana. 
Hanya Mul dan keluarganya yang bahagia. 

Warga desa berkata, "Ketika kami 
memiliki desa kecil, kami bahagia. 
Sekarang kami tidak bahagia. Istana dan 
emas hanya membuat kami menderita."

Ketika Mul melihat warga desa 
menyesal, dia berkata, "Saya punya 
kesempatan untuk meminta tetapi tidak 
melakukannya. Sekarang saya akan 
meminta semua  kembali seperti semula."  
Semua orang setuju. Desa tua yang indah 
muncul lagi.

Adik-adik, kita harus bahagia dengan 
apapun yang kita miliki dan tidak serakah. 
Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajar 
kita untuk bersyukur dalam segala 
keadaan.

BahagiaBahagiaBahagia



"Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya 
orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian 
juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum 

Taurat dan kitab para nabi.
Matius 7:12

Jumat, 15 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau bersikap sebagai anak 
Tuhan. Sekalipun orang lain bersikap buruk 

terhadapku, aku akan membalasnya dengan 
kebaikan dan kasih. Amin.

Suatu hari, seorang lelaki tua 
sedang berjalan-jalan di kebun.  Tiba-
tiba dia melihat seekor kucing kecil 
terperosok ke dalam lubang. Hewan 
malang itu berjuang untuk keluar dan 
mengeong terus.

Lelaki tua itu mengulurkan 
tangannya untuk mengeluarkannya. 
Namun, kucing itu mencakar tangannya 
karena takut. Pria itu spontan menarik 
tangannya sambil berteriak kesakitan. 
Namun, dia tidak berhenti. Dia mencoba 
untuk membantu kucing itu lagi.

Seorang pemuda melihat kejadian 
itu, dia berteriak kaget, "Jangan Pak! 
Berhenti membantu kucing itu! Dia akan 
mencakarmu. Biarkan dia keluar 
sendiri.”

Lelaki tua itu tidak peduli akan 
peringatan pemuda itu. Dia terus 
berusaha menyelamatkan kucing itu 
sampai dia akhirnya berhasil. Kemudian 
dia berjalan ke arah si pemuda dan 
berkata, "Nak, naluri kucinglah yang 
membuatnya mencakar dan melukai. 
Tugasku untuk mencintai dan peduli.”

Adik-adik, perlakukan semua orang 
di sekitarmu dengan sikapmu yang benar, 
bukan dengan sikap mereka yang salah. 
Perlakukan orang lain seperti kamu ingin 
diperlakukan oleh mereka. Jadi kalau 
ada orang yang berbuat jahat kepada 
kamu, mari balas dengan kebaikan dan 
kasih, seperti yang Tuhan Yesus 
ajarkan.

KucingKucingKucing
KecilKecilKecil



Seperti pintu berputar pada engselnya, 
demikianlah si pemalas di tempat tidurnya.

Amsal 26:14 

Sabtu, 16 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang rajin 

dan mengembangkan potensi yang sudah 
Engkau percayakan. Amin.

Ada seorang raja yang memiliki dua 
ekor elang mas. Raja merasa heran 
karena elang yang satu sangat pandai 
terbang, sedangkan elang yang lainnya 
tidak mau terbang, hanya duduk 
bertengger di dahan.

Segera, raja mengumumkan bahwa 
dia membutuhkan seseorang untuk 
membuat elang itu bergerak dan 
terbang. Mendengar pengumuman ini, 
seorang lelaki tua datang ke istana dan  
dia akan membuat burung itu terbang.

Keesokan harinya, raja sangat 
terkejut melihat elang itu terbang ke 
tempat yang sangat tinggi dengan 
kecepatan tinggi. Kemudian raja 
bertanya kepada orang tua itu apa yang 
telah dilakukannya untuk membuat 
burung itu terbang dalam sehari. Orang 
tua itu hanya menjawab, "Saya baru 
saja menebang cabang pohon tempat 
elang biasa duduk."

Adik-adik, ada orang begitu malas, 
sehingga enggan berusaha. Seperti 
burung yang bertengger saja, punya 
sayap tapi tidak mau terbang. Duduk 
rebahan saja dan tidak melakukan apa-
apa akan membuat kita lebih rendah dari 
orang lain. Jangan duduk diam saja, kita 
memiliki tenaga dan potensi untuk 
melakukan sesuatu yang berguna. 
Jangan sampai kita dipaksa untuk 
bergerak, gali talenta dan kemampuan 
yang sudah Tuhan Yesus berikan.

PemalasPemalasPemalas



Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu 
menjadi kering, sebab hujan tiada turun di 
negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan 

kepada Elia: “Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang 
termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. 

Ketahuilah, Aku telah memerintahkan seorang 
janda untuk memberi engkau makan.”

1 Raja-raja 17:7-9

Minggu, 17 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu 
memberkati dan memeliharaku. Aku mau 
hidup untuk menjadi alat-Mu memberkati 

orang lain. Amin

Adik-adik, masih ingatkan dengan 
kisah Elia? Elia adalah seorang nabi 
Tuhan. Suatu hari Tuhan marah kepada 
orang Israel karena membuat dan 
menyembah patung-patung dan bukan 
menyembah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu 
Tuhan tidak akan menurunkan hujan 
atau embun pada tahun-tahun itu 
sehingga terjadi kelaparan yang hebat.

Tuhan pun menyuruh Nabi Elia 
untuk pergi ke Sungai Kerit. Di sana, 
Tuhan memberi minum Elia dari Sungai 
Kerit dan makan dari makanan yang di 
bawa oleh burung-burung gagak. Tuhan 
memelihara Elia di Sungai Kerit 
sepanjang pagi dan sore.

Namun, sesudah beberapa waktu, 
Tuhan menyuruh Elia pergi untuk 
menemui janda di Sarfat. Mengapa ya? 
Tuhan menyuruh Elia pergi karena 

Tuhan tidak mau Elia diam terus di 
tepi Sungai Kerit yang nyaman 
tanpa melakukan apa-apa. Tuhan 

mau memelihara Elia dan Tuhan 
juga mau Elia menjadi alat 
Tuhan untuk memberkati janda 

di Sarfat dan anaknya.

Adik-adik, Tuhan Yesus 
selalu memberkati kita. Tetapi 

Tuhan Yesus tidak mau kita hanya diam 
dengan segala kenyamanan yang ada. 
Tuhan Yesus mau agar kita menjadi 
berkat bagi orang lain terutama orang-
orang di sekitar kita.

SungaiSungaiSungai
KeritKeritKerit

SungaiSungaiSungai
KeritKeritKerit



Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, 
kecillah kekuatanmu.

Amsal 24:10

Senin, 18 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mengubah keadaan di 

sekitarku menjadi lebih baik. Amin.

Kenny mengeluh kepada ayahnya. 
Dia merasa lelah bekerja, tetapi merasa 
tidak berhasil. Ayah mengajaknya ke 
dapur. Dia memasak air dalam tiga panci. 
Begitu air mulai mendidih, dia 
memasukkan kentang di satu panci, telur 
di panci kedua, dan kopi bubuk di panci 
ketiga. Dia membiarkannya mendidih. 
Setelah 20 menit, dia mematikan 
kompor. Dia mengeluarkan kentang dan 
telur untuk menaruhnya di dalam 
mangkuk. Dia kemudian menyendok kopi 
dan menaruhnya di cangkir.

"Kenny, lihatlah kentang, telur, dan 
kopi menghadapi kesulitan yang sama, 
yaitu air mendidih. Namun, masing-
masing bereaksi berbeda. Kentang 
keras tetapi dalam air mendidih, menjadi 
lunak. Telur itu rapuh, dimasukkan ke 
dalam air mendidih, telur menjadi keras. 
Namun, kopi bubuk itu unik. Setelah 
terkena air mendidih, mereka mengubah 
air dan menciptakan sesuatu yang baru. 
Nah, kamu yang mana?" Ayah bertanya. 
"Ketika kesulitan datang, bagaimana 
kamu menanggapinya? Apakah kamu 
kentang, telur, atau kopi?"

Adik-adik, dalam hidup banyak hal 
terjadi pada kita, tetapi yang terpenting 
adalah bagaimana kamu memilih untuk 
bereaksi terhadapnya. Apakah kamu 
akan menantang, menyerah, atau 
mengubah keadaan menjadi lebih baik?

ResponRespon



Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-
sia yang diucapkan orang harus 

dipertanggungjawabkannya pada hari 
penghakiman.
Matius 12:36

Selasa, 19 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku menjadi anak yang disiplin dan 

bertanggung jawab, seperti yang Engkau 
ajarkan kepadaku. Amin.

Dodi, Hadi, Didi, dan Soni bermain 
game online sampai larut malam. Mereka 
tidak belajar untuk ujian yang dijadwalkan 
keesokan harinya. Di pagi hari, mereka 
memikirkan sebuah rencana. Mereka 
membuat laporan kepada Bapak Guru 
seperti ini: Mereka diajak ayah Dodi, ke 
rumah nenek Dodi. Dalam perjalanan 
kembali, ban mobil ayah Dodi pecah dan 
mereka harus mendorong mobil ke 
belakang. Jadi mereka pulang kemalaman.

Melihat laporan itu, Bapak Guru 
berpikir sejenak dan berkata bahwa 
mereka dapat melakukan susulan setelah 
3 hari. Mereka mengucapkan terima kasih 
dan berkata bahwa mereka akan siap 
pada saat itu.

Di hari ke-3, mereka datang 
menghadap Bapak Guru. Bapak Guru 
mengatakan ini adalah Tes Kondisi Khusus. 
Keempatnya diminta duduk di ruang kelas 
yang terpisah untuk ujian. Mereka semua 
setuju karena mereka telah 
mempersiapkan diri dengan baik dalam 3 
hari terakhir.

Tes hanya terdiri dari 2 pertanyaan 
dengan total 100 Poin:
1. Nama Anda?                             (1 Poin)
2. Ban mana yang pecah?        (99 Poin)
Pilihan :
(a) Kiri Depan    (c) Kiri Belakang 
(b) Kanan Depan   (d) Kanan Belakang

Nah, Adik-adik melalui kisah ini yuk, 
kita belajar menguasai diri dan 
bertanggung jawab. Ada waktunya untuk 
belajar, gunakanlah untuk belajar dan 
tidak yang lain. Ada waktunya bermain, 
gunakanlah untuk bermain.

Ban Ban Ban 
yang yang yang 

ManaManaMana



Orang cerdik bertindak dengan 
pengetahuan, tetapi orang bebal 

membeberkan kebodohan.
Amsal 13:16

Rabu, 20 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau rajin 

belajar agar aku memiliki 
pengetahuan. Amin.

Domba kecil merumput bersama dengan 
kawanannya. Domba kecil itu berjalan menjauh 
dari kawanannya. Ia menikmati rumput segar. 
Tiba-tiba domba kecil terpana melihat seekor 
serigala lapar.

Domba kecil menyadari bahaya 
mengancam. Domba Kecil bertanya, "Apakah 
kamu akan memakan saya?" Serigala berkata, 
"Ya, tentu saja!"

Domba kecil berkata, "Bisakah kamu 
menunggu? Aku sudah makan banyak rumput 
dan perutku dipenuhi rumput. Jika kamu 
makan aku sekarang, kamu akan merasa 
sedang makan rumput! Jadi tolong tunggu 
sampai rumput dicerna." Serigala setuju, "Oh 
ya, saya akan menunggu!"

"Harap tunggu sebentar. Rerumputan 
belum dicerna. Biarkan aku menari. Bisakah 
kamu membunyikan lonceng ini dengan keras? 
Supaya aku bisa menari dan rumput di perutku 
juga akan cepat dicerna,” kata Domba Kecil 
sambil melepaskan lonceng dari lehernya.

Serigala yang ingin makan domba, 
membunyikannya dengan sekuat tenaga. Sang 
gembala mendengar bel berbunyi. Dia berlari 
menuju serigala dengan sebatang tongkat. 
Melihat gembala dengan tongkat, serigala itu 
lari dan domba itu diselamatkan!

Adik-adik, kekuatan fisik tidak cukup, 
terkadang, orang yang lebih lemah dengan 
pikiran cerdas dapat mengalahkan yang kuat 
secara fisik! Mari kita isi pikiran kita dengan 
pengetahuan dan firman Tuhan agar kita 
menjadi anak-anak yang cerdas.

Domba
Kecil

Domba
Kecil



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

kepentingan orang lain juga.
Filipi 2:4

Kamis, 21 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau belajar berempati 

kepada orang lain sebagai bukti aku mengasihi 
sesamaku, seperti Engkau mengasihiku. Amin.

BerempatiBerempatiBerempati

Seorang ayah dan anak laki-lakinya 
masuk ke sebuah hotel. Resepsionis 
memperhatikan anak laki-laki wajahnya 
pucat.

Anak laki-laki itu pergi ke kamarnya 
dan ayahnya pergi menemui manajer 
hotel. Dia menjelaskan bahwa dia 
menginap di hotel bersama putranya 
yang berusia 14 tahun yang sakit parah.

Anak laki-laki itu akan segera 
menjalani terapi, yang akan 
menyebabkan dia kehilangan rambutnya. 
Mereka datang ke hotel untuk istirahat 
bersama dan berencana mencukur 
kepalanya, malam itu. Sang ayah 
berkata bahwa dia akan mencukur 
kepalanya sendiri juga, untuk 
mendukung putranya. Dia meminta staf 
itu untuk menghormati ketika mereka 
berdua datang untuk sarapan dengan 
kepala gundul. Sang manajer 
meyakinkan ayahnya bahwa dia akan 
memberi tahu semua staf dan bahwa 
mereka akan berperilaku wajar.

Keesokan paginya ayah dan anak 
itu masuk ke restoran untuk sarapan. Di 
sana mereka melihat 4 staf restoran 
laki-laki yang sedang menjalankan tugas 
mereka, dengan normal, semuanya 
dengan kepala gundul.

Adik-adik, ketika anak laki-laki itu 
melihat orang lain ada gundul, dia tidak 
merasa aneh sendiri. Marilah kita 
belajar berempati terhadap orang lain 
dengan memperhatikan kepentingan 
orang lain.

BerempatiBerempatiBerempati



Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, 
dan ampunilah seorang akan yang lain apabila 

yang seorang menaruh dendam terhadap yang 
lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni 

kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Kolose 3:13

Jumat, 22 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau belajar melupakan 

kesalahan orang dan mengingatkan 
kebaikannya. Amin.

Ada dua orang teman sedang berjalan 
bersama melewati padang gurun. Sambil 
berjalan mereka bercakap-cakap. Dalam 
percakapan itu, mereka berselisih paham. 
Akhirnya mereka bertengkar dan satu dari 
mereka menampar wajah teman lainnya. 
Orang yang ditampar tanpa berkata apa-
apa, menulis di pasir, “Hari ini sahabatku 
menampar wajahku.”

Mereka terus berjalan sampai 
menemukan oasis. Mereka memutuskan 
untuk mandi. Orang yang telah ditampar 
terjebak dalam lumpur dan mulai tenggelam, 
tetapi temannya menyelamatkannya. Setelah 
dia selamat dari tenggelam, dia menulis di 
atas batu, “Hari ini sahabatku 
menyelamatkan hidupku.”

Teman yang telah menampar dan 
menyelamatkan sahabatnya bertanya, 
“Setelah aku menyakitimu, kamu menulis di 
pasir dan sekarang, setelah aku 
menyelamatkanmu, kamu menulis di atas 
batu, mengapa?”

Temannya menjawab, “Ketika 
seseorang menyakiti kita, kita harus 
menuliskannya di pasir agar angin 
pengampunan dapat menghapusnya. Namun, 
ketika seseorang melakukan sesuatu yang 
baik untuk kita, kita harus mengukirnya di 
batu di mana tidak ada angin yang bisa 
menghapusnya.”

Adik-adik, belajarlah mengampuni 
orang yang menyakitimu. Namun, hargai 
siapapun yang menolongmu dan jangan  
pernah melupakan kebaikannya dalam 
hidupmu.

TemanTemanTeman
TerbaikTerbaikTerbaik
TemanTemanTeman
TerbaikTerbaikTerbaik



Dan prajurit-prajurit bertanya juga 
kepadanya: "Dan kami, apakah yang harus kami 

perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka: 
"Jangan merampas dan jangan memeras dan 

cukupkanlah dirimu dengan gajimu."
Lukas 3:14

Sabtu, 23 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mengucap syukur untuk 

berkat-Mu setiap hari. Ajar aku tidak 
serakah tetapi selalu bersyukur.  Amin.

Di suatu hari yang sangat panas. 
Seekor singa merasa sangat lapar. Dia 
keluar dari persembunyiannya dan 
mencari mangsa kesana kemari. Ketika 
dia menemukan kelinci kecil, dia 
menangkap kelinci itu dengan ragu-
ragu, “Ah, kelinci kecil ini tidak bisa 
mengisi perutku,” pikir Singa.

Saat Singa akan memakan kelinci 
kecil itu, seekor rusa berlari melintas 
didepan singa. Singa itu menjadi 
serakah. Dia pikir, “Daripada memakan 
kelinci kecil ini, biarkan aku memakan 
rusa besar.”

Dia melepaskan kelinci kecil itu, 
kelinci kecil segera berlari pergi. Saat 
Singa berpaling ke arah rusa. Rusa 
dengan cepat berlari ke dalam hutan. 
Singa sekarang merasa menyesal 
karena telah melepaskan kelinci kecil.

Adik-adik, Tuhan menyediakan 
berkat bagi kita setiap hari, nikmatilah 
dan bersyukurlah. Jangan mengeluh, 
apalagi serakah. Hargailah apa yang 
kalian miliki. Makanlah makanan yang 
disediakan oleh orang tua kalian dengan 
ucapan syukur. Ingatlah banyak teman-
temanmu yang hidup dalam kekurangan. 
Cukupkan dirimu dan jangan serakah.

SerakahSerakah



Ketika Ester – anak Abihail, yakni saudara ayah 
Mordekhai yang mengangkat Ester sebagai 

anak – mendapat giliran untuk masuk 
menghadap raja, maka ia tidak menghendaki 

sesuatu apa pun selain dari pada yang 
dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga 

para perempuan. Maka Ester dapat 
menimbulkan kasih sayang pada semua orang 

yang melihat dia.
Ester 2:15

Minggu, 24 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau menjadi anak yang taat 
supaya aku bisa menjadi alat-Mu dan dikasihi 

semua orang. Amin.

Pada zaman itu, bangsa Yahudi 
dijajah oleh bangsa Babel, sehingga 
sebagian orang-orang Yahudi diangkut 
ke Babel yang dipimpin oleh Raja 
Ahasyweros. Raja memiliki ratu 
bernama Wasti, tetapi suatu hari di 
pesta, Ratu Wasti menolak perintah 
raja sehingga raja membuang Ratu 
Wasti.

Sekian waktu kemudian, raja 
mencari ratu pengganti Wasti. Semua 
gadis di seluruh daerahnya dikumpulkan, 
didandani, dan diseleksi untuk menjadi 
ratu. Salah satu dari gadis-gadis itu 
adalah Ester, seorang Yahudi.

Tetapi Ester berbeda dari gadis-
gadis lain. Ester taat kepada orang 
tuanya yaitu Mordekhai dan penjaganya 
yaitu Hegai. Ketika tiba saatnya untuk 
Ester dipanggil menghadap raja, Ester 
melakukan semuanya sesuai nasihat 
Hegai, penjaganya, sehingga Ester 
dikasihi oleh semua orang.

Karena ketaatannya kepada 
penjaganya, Hegai, Ester diangkat 
menjadi ratu. Karena ketaatannya 
kepada orang tuanya, Mordekhai, Ester 
menjadi alat Tuhan untuk 
menyelamatkan bangsa Yahudi dari 
pembunuhan dan pembinasaan.

Adik-adik, jika kamu ingin dikasihi 
oleh semua orang dan dipakai Tuhan 
untuk menjadi alat-Nya, taatlah kepada 
orang tua, guru-guru, dan yang utama 
adalah taat kepada Tuhan Yesus. 
Ketaatanmu akan membuahkan hasil 
yang baik.

DikasihiDikasihiDikasihi

SemuaSemuaSemua

OrangOrangOrang

DikasihiDikasihiDikasihi

SemuaSemuaSemua

OrangOrangOrang



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

jadilah pagi, itulah hari keenam.
Kejadian 1:31

Senin, 25 Januari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk segala yang 

Kauciptakan, semua amat baik dan berguna 
untukku. Ajar aku tidak mengeluh. Amin.

Ada 2 pria sedang dalam 
perjalanan. Pada saat itu sedang musim 
panas. Matahari semakin terik. Mereka 
merasa kelelahan dan merasa terlalu 
panas untuk melangkah lebih jauh. Saat 
itu mereka melihat pohon yang besar di 
depan. Mereka segera menjatuhkan diri 
ke tanah untuk beristirahat di bawah 
naungan pohon besar itu. Mereka 
beristirahat sambil menatap ke atas.

Salah seorang pria itu berkata 
kepada temannya, "Andaikan, pohon ini 
adalah pohon buah, kita bisa berteduh 
sambil menikmati segar buahnya. Ah, 
pohon ini sungguh pohon yang tidak 
berguna. Tidak ada buah yang bisa kita 
makan dan kita bahkan tidak bisa 
menikmati  daun-daunnya yang banyak 
itu."

"Mengapa kamu mengeluh dan tidak 
bersyukur," balas temannya. "Pohon ini 
sangat berguna bagimu saat ini, 
melindungimu dari panas matahari. Kau 
menyebutnya tidak berguna."

Adik-adik semua ciptaan Tuhan 
memiliki tujuan yang baik. Kita 
seharusnya tidak pernah meremehkan 
berkat Tuhan.

Semua Semua Semua 
BergunaBergunaBerguna

Semua Semua Semua 
BergunaBergunaBerguna



Selasa, 26 Januari 2021

Takut akan TUHAN adalah permulaan 
pengetahuan, tetapi orang bodoh 

menghina hikmat dan didikan.
Amsal 1:7

Doa:
Tuhan Yesus, aku mau menghargai setiap 
nasihat yang aku terima. Aku mau taat 
kepada firman-Mu, agar aku menjadi 

anak Tuhan yang berhikmat. Amin.

Di sebuah pohon mangga, hidup 
banyak semut. Mereka bahagia di 
sarang-sarang kecil. Sebelum musim 
hujan, semua hewan memperbaiki 
rumah mereka. Semut-semut juga 
membuat rumah mereka lebih aman.

Mereka menyimpan juga makanan 
untuk persediaan selama musim hujan. 
Musim hujan pun datang. Semua hewan 
tinggal di rumah mereka.

Hujan terus turun selama 
beberapa hari. Suatu hari, seekor 
monyet kehujanan duduk di dahan, 
menggigil karena dingin.

Monyet malang itu berusaha sekuat 
tenaga untuk berlindung, tetapi sia-sia. 
Daunnya tidak cukup untuk 
menyelamatkannya dari hujan. “Brrr! 
Dingin sekali!” kata Monyet.

Semut-semut memperhatikannya. 
Mereka merasa kasihan pada monyet itu 
tetapi mereka tidak bisa menolongnya. 
Salah satu dari semut itu berkata, “Hai 
monyet! Sarang kecil kami tidak cukup 
untuk memberimu tempat berlindung."

Semut lain berkata, “Kami semua 
bersiap untuk musim hujan. Seharusnya 
kamu juga bersiap untuk menghadapi 
situasi ini."

"Hei! Siapa kamu? Berani-
beraninya kamu menasihatiku?" kata 
Monyet menggeram pada Semut. Semut 
kaget dan berpikir, “Orang bodoh tidak 
pernah menghargai nasihat yang baik. 
Lebih baik tidak menasihatinya."

Adik-adik, belajar rendah hati ya 
dengan menghargai setiap nasihat. 
Nasihat akan membuat kita menjadi 
orang yang bijaksana dan siap untuk 
menghadapi masa depan.



Rabu, 27 Januari 2021

Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah 
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Matius 19:19

Doa:
Tuhan Yesus, aku mau menjadi 
berkat bagi sesamaku seperti 

Engkau telah memberkatiku. Amin.

Seorang nenek ingin menyeberang 
jalan. Jalanan yang ramai, membuatnya 
mengalami kesulitan. Oleh karena itu dia 
membutuhkan bantuan. Dia menunggu 
lama dan sendirian.

Sekelompok anak muda lewat 
didepannya. Mereka tertawa dan 
tampak gembira  sekali. Sambil terus 
berbincang, mereka sempat memandang 
nenek tua itu. Namun, mereka tidak 
membantunya. Mereka terus saja 
berjalan.

Di antara anak muda itu, muncul 
seorang anak laki-laki mendekati nenek  
tua itu. Dia berkata padanya, "Ibu! 
Apakah ibu ingin menyeberang jalan? 
Saya akan membantu ibu. Aku akan 
mengantarmu sampai di seberang."

Lalu anak laki-laki itu membantu 
nenek tua itu. Dia menuntunnya ke 
seberang jalan. Dia melakukan 
perbuatan baik dengan menolong 
sesama. 

“Terima kasih, Nak. Kamu peduli 
dengan orang tua,” kata nenek itu. Anak 
laki-laki itu berkata, "Saya membantu 
nenek. Jadi, seseorang akan membantu 
ibuku di masa tuanya."

"Tuhan Yesus memberkatimu, Nak.  
Tuhan Yesus berkati anak muda ini," 
kata nenek tua dalam doanya.

Adik-adik ketika kita peduli dengan 
mengasihi orang lain, maka orang itu 
akan bersyukur dan mendoakan kalian. 
Seperti perintah Tuhan hari ini, kita 
harus menghormati orang tua kita dan 
orang lain.



"Karena itu Aku berkata kepadamu: 
Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa 
yang hendak kamu makan atau minum, dan 
janganlah kuatir pula akan tubuhmu, akan 

apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup 
itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh 

itu lebih penting dari pada pakaian?
Matius 6:25

Kamis, 28 Januari 2021

Doa:
Tuhan Yesus, aku tidak mau mengeluh dan 
mengkuatirkan hidup tapi aku mau rajin 

belajar. Amin.

Pak Nadi adalah orang yang 
sederhana, tetapi ia punya banyak 
teman, karena dia adalah seorang yang 
bijak. Pada suatu hari, teman-
temannya datang kepada Pak Nadi. 
Mereka mengeluh tentang masalah 
kehidupan yang dihadapi setiap hari.

Pak Nadi mendengarkan mereka 
dengan sabar. Kemudian dia 
menceritakan lelucon kepada mereka 
dan semua orang tertawa terbahak-
bahak. Setelah beberapa menit, dia 
menceritakan lelucon yang sama kepada 
mereka dan hanya beberapa dari 
mereka yang tersenyum.

Ketika dia menceritakan lelucon 
yang sama untuk ketiga kalinya, tidak 
ada yang tertawa lagi. Pak Nadi 
tersenyum dan berkata, “Kita tidak bisa 
menertawakan lelucon yang sama 
berulang kali. Jadi, kenapa kamu selalu 
mengeluhkan masalah yang sama?"

Anak-anak dalam menghadapi hidup 
ini, kuatir dan mengeluh tidak akan 

menyelesaikan masalah. Itu hanya 
akan membuang waktu dan energi 
kita. Daripada mengeluhkan masalah, 

mengeluhkan orang tua, 
mengeluhkan saudara atau 
temanmu, lebih baik kita belajar 
dan bekerja lebih rajin.

MengeluhMengeluh



Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu 
yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa 
nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang 

sama dengan penyembahan berhala,
Kolose 3:5

Jumat, 29 Januari 2021

Doa:
Tuhan Yesus, aku tidak mau serakah, 

tetapi mencukupkan diri. Amin.

Seekor tikus melihat sekeranjang 
penuh jagung. Dia masuk melalui lubang 
kecil di keranjang. Dia makan banyak 
jagung. Dia merasa kenyang dan sangat 
gembira.

Ketika hendak keluar, ia tidak bisa. 
Perutnya penuh. Tikus itu mulai 
menangis. Seekor kelinci lewat dan 
bertanya, "Mengapa kamu menangis?"

Tikus itu menjelaskan, "Aku tidak 
bisa keluar melalui lubang itu, karena 
perutku penuh." Kelinci itu berkata, "Itu 
karena kamu makan terlalu banyak. 
Tunggu sampai perutmu menyusut." 
Kelinci itu tertawa dan pergi.

Keesokan paginya perutnya 
menyusut. Namun, dia ingin makan 
jagung lagi. Dia lupa kalau harus keluar 
dari keranjang. Jadi dia makan jagung 
dan perutnya jadi besar lagi.

Setelah makan, tikus tersebut 
ingat bahwa dia harus melarikan diri. 
Jelas, dia tidak bisa. Jadi dia berpikir, 
"Oh! Aku akan keluar besok." Datang 
seekor kucing dan mencium tikus di 
keranjang. Dia mengangkat tutupnya 
dan memakan tikusnya.

Adik-adik, dari cerita di atas kita 
belajar untuk tidak menjadi orang yang 
serakah. Firman Tuhan mengajarkan 
agar kita menghilangkan sifat serakah. 
Orang serakah akan mendatangkan 
celaka bagi dirinya sendiri.



Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti 
yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, 

Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik 
keadaanmu di tanah yang diberikan 

TUHAN, Allahmu, kepadamu.
Ulangan 5:16

Sabtu, 30 Januari 2021

Doa:
Tuhan Yesus, aku mau mengasihi orang tuaku 

dan merawat mereka. Amin.

Seorang anak laki-laki membawa 
ayahnya yang sudah tua ke restoran 
untuk makan malam. Ayah yang tua dan 
lemah, saat makan menjatuhkan 
makanan ke baju dan celananya. 
Pengunjung lain melihatnya dengan jijik, 
sementara putranya tenang.

Setelah selesai makan, putranya 
yang sama sekali tidak malu. Dengan 
tenang, ia membawa ayahnya ke kamar 
mandi, menyeka sisa makanan, 
menghilangkan noda, menyisir rambut, 
dan memasang kacamatanya. Ketika 
mereka keluar, seluruh pengunjung 
restoran memperhatikan mereka dalam 
keheningan, tidak dapat memahami 
bagaimana seseorang dapat 
mempermalukan diri sendiri di depan 
umum seperti itu. 

Ketika menuju pintu keluar. 
Seorang lelaki tua di antara pengunjung 
memanggilnya dan bertanya kepadanya, 
“Apakah kamu meninggalkan sesuatu?” 
Anak itu menjawab, "Tidak, Pak."

Orang tua itu menjawab, "Ya, 
sudah! Anda meninggalkan pelajaran 
untuk setiap anak dan harapan untuk 
setiap orang tua.” Restoran itu pun 
menjadi sunyi, semua orang tertunduk 
malu.

Adik-adik, merawat mereka yang 
pernah merawat kita adalah salah satu 
penghargaan tertinggi. Kita semua 
tahu, bagaimana orang tua kita 
merawat kita untuk setiap hal kecil. 
Cintai mereka, hormati mereka, dan 
rawat mereka.



Berbahagialah orang yang membawa damai, 
karena mereka akan disebut anak-anak Allah.

Matius 5:9

Minggu, 31 Januari 2021

Doa:
Tuhan Yesus, aku mau menjadi pembawa damai, 

karena aku anak-Mu. Amin.

Ini pengalaman masa kecilku yang 
tak terlupakan. Ibu suka membuat 
biskuit untuk makan malam. Aku ingat 
suatu malam ketika ibu meletakkan 
sepiring telur, sosis, dan biskuit gosong di 
depan ayah. Aku memperhatikan apakah 
yang akan terjadi. Namun, ayah hanya 
meraih biskuitnya, tersenyum pada ibu 
dan bertanya bagaimana keadaanku di 
sekolah. Aku tidak ingat apa jawaban 
ibu, aku hanya ingat ayah mengolesi 
mentega pada biskuit itu dan makan 
setiap gigitan!

Aku ingat, ibuku meminta maaf 
kepada ayahku karena biskuitnya 
gosong. Aku tidak akan pernah 
melupakan apa yang ayah katakan, 
"Sayang, aku suka biskuit itu."

 Sebelum tidur aku bertanya, 
“Ayah, benarkah ayah suka biskuitnya?” 
Ayah memelukku dan berkata, “Ibumu 
bekerja keras hari ini dan dia sangat 
lelah. Sedikit biskuit gosong tidak pernah 
menyakiti siapa pun!"

Adik-adik, hidup ini penuh dengan 
hal-hal yang tidak sempurna dan orang-
orang yang tidak sempurna. Kita bukan 
yang terbaik dalam hal apapun. Kita 
harus belajar menerima kekurangan 
satu sama lain dan memilih untuk tidak 
mempermasalahkan kekurangan  itu. 
Ciptakanlah hubungan yang sehat dan 
damai dengan semua orang.
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