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Wakil Gembala SidangWakil Gembala SidangWakil Gembala Sidang

Tema yang tak pernah membosankan dan selalu dibahas adalah Doa. Karena doa adalah hak 
terindah yang kita dapat sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa berkomunikasi langsung dengan 
Sang pencipta, Raja di atas segala raja yang adalah Bapa kita  adalah sebuah keistimewaan. 
Sama seperti Kristus berbincang dengan Bapa-Nya sebelum penyaliban. Lukas 22:31-46, kita 
diberi hak untuk berbicara kepada-Nya hati ke hati.

Sama seperti kita dengan bapa biologis kita. Kita bisa berbincang, meminta pertolongan 
bahkan sekedar bermanja-manja menceritakan apapun kepadanya. Daud dalam mazmur-
mazmurnya  memberi contoh bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan.
Banyak orang menjadikan doa sebagai kewajiban, ritual keagamaan,  sehingga doa menjadi 
dingin dan tak bermakna. Doa hanya dilakukan ketika kita butuh sesuatu, menjadikan Tuhan 
seperti mesin ATM, didatangi ketika butuh. Sungguh menyedihkan. Dalam Kisah Rasul 1:4 
diceritakan tentang Cornelius seorang yang rindu akan Tuhan walaupun bukan orang Yahudi. 
Tuhan segera mengirim malaikat-Nya, bahkan Petrus untuk datang ke rumahnya. Betapa 
Tuhan begitu suka akan orang yang mencari Dia. Doa juga membawa dampak yang hebat, 
Kisah 7:54-60 menceritakan tentang  Stefanus yang berdoa mengampuni orang-orang yang 
mau membunuhnya. Hal ini disaksikan oleh Saulus yang akhirnya menjadi salah satu Rasul 
terbesar sepanjang sejarah gereja.

Orang yang suka berada  di dalam hadirat-Nya tidak akan pernah dikecewakan. Zakaria dan 
Elisabeth adalah orang yang setia berdoa dan melayani Tuhan, pada masa tuanya Tuhan 
memberi seorang anak yang selalu disebut ketika Injil diberitakan, namanya Yohanes 
pembaptis. Doa membuka pintu berkat dan kuasa, dan membuka kesempatan bagi Tuhan 
untuk  berkarya dan menyatakan kehendak-Nya. Tidak selalu doa kita dijawab seperti yang 
kita mau, tetapi Tuhan pasti menjawab seperti  yang Dia mau dan itu pasti yang terbaik. Di 
masa sulit dan tak terduga seperti sekarang ini mari kita semakin banyak  berdoa, diam di 
hadirat-Nya, mendengarkan suara-Nya sehingga kita peka pada pimpinan-Nya. Doa adalah 
komunikasi dua arah, bila kita setia melakukan hal ini, tahun ini adalah tahun mukjizat, tahun 
kelepasan dan sukacita bagi kita.
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Doa

Berbicara tentang “Doa”, beragam pandangan orang tentang hal ini. Ada yang begitu 
antusias, ada yang acuh tak acuh, dan ada pula yang menolak dan enggan 
membicarakannya karena sudah terlalu sering mendengar dan bosan. 
Doa, dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti:  permohonan (harapan, 
permintaan, pujian) kepada Tuhan, tetapi apa yang dikatakan Alkitab?  Kita akan 
membahasnya.

Definisi Doa
 Ada beberapa definisi doa yang tampaknya berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi 
sebenarnya intinya sama, yaitu: bertemu dengan Bapa, Yesus dan Roh Kudus (Mat. 6:9). 
Setiap orang boleh memberikan definisi doa berbeda-beda, tetapi secara umum, doa 
adalah berbicara mengenai hubungan yang intim antara kita dengan Bapa (intimacy with 
God). Doa adalah hubungan antara dua pribadi (kita dan Bapa) di mana ada komunikasi 
timbal balik (dua arah); kita berbicara secara spontan (natural), dan Bapa juga berbicara 
kepada kita  (diam untuk mendengar suara Tuhan).

Oleh : Indri Haans
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Menurut Robert Burns, doa 
adalah korespondensi yang 
tetap dengan Surga. Doa 
k e l u a r g a  t a m p a k ny a 
dimulai ketika keluarga 
pertama dibentuk. 

Sejarah doa dimulai ketika 
Enos, anak Set dilahirkan 
(…Waktu i tulah orang 
mulai memanggil nama 
Tu h a n ,  K e j .  4 : 2 6 ) . 
Kemudian doa berkembang 
terus, itu bisa kita lihat 
dalam Perjanjian Lama 
sampai Perjanjian Baru. 
Tokoh - tokoh   A l k i tab 
b a n y a k  y a n g 
melakukannya. 

Wahyu 22:17, 20 Roh   dan 
pengantin perempuan   itu 
berkata: "Marilah!" Dan 
b a r a n g s i a p a  y a n g 
mendengarnya, hendaklah 
ia berkata: "Marilah!" Dan 
barangsiapa yang haus, 
hendaklah ia datang…. Ia 
yang memberi kesaksian 
tentang semuanya ini,  
berfirman: "Ya, Aku datang 
segera!  "Amin, datanglah, 
Tuhan Yesus!
 Janji terakhir di Alkitab – 
“Ya, Aku datang segera”; 
Doa terakhir di Alkitab – 
Amin, datanglah, Tuhan 
Yesus.”
Dengan demikian janji 
terakhir dan doa terakhir di 
Alkitab berakhir dengan 
harapan yang diberkati (Tit. 

2:13). Berakhir dengan 
k e m u l i a a n  k e p a d a 
pewahyuan kemuliaan. Ini 
sangat luar biasa.

Hasrat Doa
Hasrat untuk berdoa bukan 
persamaan dari bersuara 
keras, doa yang kelihatan, 
bukan pengerahan tenaga 
s e c a r a  f i s i k ,  b u k a n 
persamaan dari jawaban 
doa yang segera, dan bukan 
pula bentuk dari pekerjaan 
mencari status yang lebih 
baik di hadapan Bapa. 
H a s ra t  d o a  d i p e n u h i 
dengan hati yang penuh 
kasih. 

Mempelai Kristus harus 
dipenuhi dengan hasrat 
bagi mempelai Prianya dan 
memamerkan secara luar 
b i a s a  c i n t a ny a  y a n g 
berkelimpahan. Tempat 
mana yang baik untuk 
memamerkan semangat 
tanpa batas dan hasrat yang 
kudus selain di tempat doa. 
D o a  a d a l a h  k a m a r 
pengantin untuk intim 
dengan Tuan kita.

R.A. Torrey menulis, “Doa 
yang berlaku bagi Allah 
adalah doa dimana kita 
menaruh seluruh j iwa, 
menjangkau Allah dalam 
hasrat yang kuat, dan 
kerinduan yang dalam. Jika 
kita menaruh sedikit hati 

kita pada doa-doa kita, kita 
tidak dapat mengharapkan 
A l l ah  untuk  mena ruh 
b a n y a k  h a t i  u n t u k 
menjawab”.

Roh Membantu dalam 
Kelemahan Kita
Bahasa dari doa adalah 
bahasa dari hati dan hati 
tidak terbatas pada kosakata 
yang ada dalam pikiran, 
seperti dalam Roma 8:26-
27 Seringkali kita tidak tahu 
apa atau bagaimana untuk 
berdoa dengan efektif 
seperti yang seharusnya kita 
lakukan. Tapi ketika kita 
mengakui keterbatasan 
kemampuan  k i ta  dan 
m e n y e r a h k a n  p a d a 
petunjuk dari Penolong kita, 
Roh Kudus, Allah akan 
memberikan kepada Roh 
Kudus bahasa dari doa yang 
sempurna melalui kita di 
mana hal itu terlalu dalam 
u n t u k  d i b a n d i n g k a n 
dengan artikulasi bahasa 
yang alami. Ini adalah doa 
keluh kesah dan erangan 
bekerja. Dan semua ini 
benar-benar bekerja!  (Jim 
W. G o l l ,  D o a  S y a f a a t 
Profetis). 

Unsur Doa:
1. Komuni (Persekutuan);
2. Permohonan (Petisi);
3.Syafaat

ARTIKEL
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Doa dapat melewati semua 
rintangan, tidak terhenti 
pada jarak tertentu atau 
mogok oleh gangguan, 
k a r e n a  d o a  a d a l a h 
h u b u n g a n  l a n g s u n g 
dengan sumber yang tidak 
terbatas dari sorga. Ketika 
k i ta  berdoa,  k i ta  bisa 
m e n g u n j u n g i  p a r a 
misionari yang sedang 
melayani di Afrika, Cina, 
Kutub Utara dalam waktu 
yang singkat. Kita mampu 
menggerakkan sorga dan 
memindahkan gunung-
g u n u n g .  D o a  a d a l a h 
sesuatu yang mahakuasa.

Doa lebih dari sekedar 
perkataan yang diulang-
ulang. Doa adalah nafas 
dari  j iwa. Doa adalah 
mendirikan hubungan yang 
vital antara jiwa kita dengan 
Allah itu sendiri melalui 
medium perantara Tuhan 
Yesus Kristus.

Dalam doa k i ta  harus 
meminta dengan iman 
seperti dalam Yakobus 1:5-
7 . H e n d a k l a h  i a 
memintanya dalam iman, 
dan sama sekali jangan 
bimbang,  sebab orang 
y a n g  b i m b a n g  s a m a 
dengan gelombang laut, 
yang diombang-ambingkan 
kian ke mari oleh angin. 
Orang yang demik ian 
janganlah mengira, bahwa 

ia akan menerima sesuatu 
dari Tuhan. 
Apa yang bisa merintangi 
sebuah doa? DOSA (Maz. 
66:18 niat jahat; Yak. 5:16 
saling mengaku dosa; Yes. 
59:2 segala kejahatan).

Apa yang menggerakkan 
tangan Allah? KERINDUAN
Apa yang kita rindukan? 
Apa hasrat kita? Apa yang 
s anga t  k i t a  r i ndukan 
sehingga kita hampir tidak 
dapat hidup tanpanya? 
Yakobus 4:2 ditulis, “Kamu 
sia-sia meminta karena 
ka m u  t i d a k  m e m i l i k i 
kerinduan” (terjemahan 
Bahasa Inggris). Kerinduan 
a d a l a h  a w a l  d a r i 
keputusasaan hati, agar 
terjadi perubahan. Markus 
11: 24 Karena itu Aku 
berkata kepadamu: apa saja 
yang kamu inginkan (KJV- 
rindukan) dan doakan, 
percayalah bahwa kamu 
telah menerimanya, maka 
hal itu akan diberikan 
kepadamu.

Jadi doa adalah kerinduan 
yang di ekspresikan pada 
Allah, atau tindakan dalam 
mengekspresikan kerinduan 
yang paling dalam kepada 
satu-satunya atasan kita, 
Allah, untuk mengubah 
segala sesuatu.
Apakah kita sudah punya 
kerinduan yang dalam akan 

Allah? Kalau belum mari 
rindukan Dia selalu, karena 
Bapa kita selalu menunggu 
k i t a  u n t u k  k i t a  b i s a 
berbicara kepada-Nya di 
dalam doa-doa kita. Dia 
hanya sejauh doa. Jalin 
hubungan yang lebih intim 
dengan Bapa. Dia sangat  
mengasihi kita, anak-anak-
Nya.

Terlalu banyak kalau kita 
berbicara tentang doa, tapi 
kuncinya praktekkan dan 
kita akan lihat jawaban-
jawaban doa begitu nyata 
dalam hidup kita. 

Kutipan tentang Doa:
Buah keheningan adalah 
doa. Buah doa adalah iman. 
Buah iman adalah cinta. 
B u a h  c i n t a  a d a l a h 
pelayanan. Buah pelayanan 
adalah damai. - Bunda 
Teresa

Doa memberikan kekuatan 
pada orang yang lemah, 
membuat  orang t idak 
percaya menjadi percaya 
d a n  m e m b e r i k a n 
keberanian pada orang 
yang ketakutan. - Aristoteles

ARTIKEL
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Prinsip 3: Atmosfir yang Benar

Naomi memberikan saran kepada Rut 
untuk penampilan fisiknya: mandi dan 
berurap, pakai pakaian bagus (Rut 3:3).

Naomi adalah seorang wanita yang bijak. 
Dia membuat Rut membersihkan diri, 
memakai wangi-wangian dan berdandan 
sebelum pergi menjumpai Boas.

Ester 5:1-2 ketika Ester menghadap raja, 
dia mengenakan pakaian ratu.

Seorang lelaki menikmati seorang wanita 
dengan seluruh pancaindranya. Dia akan 
menaruh perhatian jika Anda berpakaian 
dengan bagus dan menata rambut dan 
wajah Anda. Baru-baru ini saya mendengar 
seorang lelaki muda yang menggambarkan 
pengaruh parfum pada dirinya, dia berkata, 
“Aku suka sekali jalan kearah hembusan 
aroma dari parfum yang tertinggal setelah 
seorang gadis lewat.” Tahukah Anda bahwa 
itu ada pengaruhnya bagi mereka?

Anda tidak seharusnya menggunakan 
tubuh  Anda sebagai satu bentuk 
manipulas i ,  tetapi  di  pihak la in,  
pergunakanlah nalar Anda! Kebanyakan 
lelaki lebih condong memberikan perhatian 
kepada seorang wanita yang merawat diri 
daripada kepada wanita yang tidak. Ini 
hasilnya serius. Anda tidak akan datang ke 
dalam satu pertemuan bisnis dengan rambut 
yang masih tergulung rol rambut dan tanpa 
make-up. Tidak ada seorang pun yang akan 
mendengarkan presentasi Anda. Jadi 
mengapa Anda tidak mengusahakannya 
bagi suami Anda dengan pertimbangan 
yang sama?

Prinsip 4: Menarik Perhatian dengan 
Benar

Rut 3:4, 7 Rut menyingkapkan penutup 
kaki Boas, untuk mendapat perhatiannya.

Rut datang dengan diam-diam ke tempat 

KOMUNIKASI 
SEORANG ISTRI

2
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Boas berada dan melakukan sesuatu yang 
c e m e r l a n g  u n t u k  m e n d a p a t k a n  
perhatiannya. Itu cara yang sangat halus, 
tetapi berhasil. Dia menyingkapkan penutup 
kakinya. Di zaman itu, ini adalah tindakan 
simbolis yang menyatakan kesediaan 
seseorang untuk diperistri.

Tindakan sederhana ini menimbulkan 
dua hal. Itu menimbulkan rasa penasaran 
Boas dan ini membuka peluang bagi Rut 
untuk berkomunikasi. Dia datang untuk 
m e n g k o m u n i k a s i k a n  b a h w a  d i a  
menginginkan Boas untuk “melindungi” dia 
dengan nama, perlindungan dan jaminan 
Boas. Jadi Rut “menyingkapkan penutup 
kakinya” untuk menyatakan maksud itu.

Ester 5:2 Ester berdandan dan berdiri 
dengan tenang di mana suaminya dapat 
melihat dia.

Ester mengenakan jubah kerajaannya, 
dan tanpa ragu-ragu memakai kosmetik 
yang diberikan kepadanya, dan membuat 
satu pemunculan yang agung. Dia tidak 
mengganggu urusan bisnis suaminya, tetapi 
dia dengan pasti membuat suaminya 
penasaran. Sekarang, suaminya ingin 
berbicara dengan dia! 'Pucuk dicinta ulam 
tiba.'

Perhatikan juga bahwa Ester tidak 
menampakkan kesedihannya di hadapan 
para petugas dan pengawal kerajaan. Dia 
mengatur supaya ia dan suaminya bisa 
berbicara secara peribadi. Wanita yang 
cerdas!

Untuk membangkitkan rasa ingin tahu 
suaminya, Ester mengundang suaminya 
datang ke perjamuan dan di dalam 
perjamuan itu ketika suaminya menanyakan 
apa yang dia bisa lakukan buat Ester, Ester 
mengundang suaminya ke perjamuan yang 
lain lagi! Ester tahu bagaimana menarik 

perhatian lelaki yang berkuasa itu.

Ketika kita mempunyai sesuatu yang 
penting untuk dikomunikasikan dengan 
suami kita, kita harus mencari perhatiannya. 
Menggunakan komunikasi non-verbal dan 
s e s u a t u  y a n g  s i m b o l i k  u n t u k  
mengungkapkan yang kita ingin katakan, 
membangkitkan rasa ingin tahu seorang 
lelaki. Ingatlah!, seorang lelaki menyukai 
kasus yang mendebarkan hati. Jadi kreatiflah 
dengan  ca ra  Anda  mendapa tkan  
perhatiannya. Itu membuat hidup lebih 
menyenangkan! Di samping itu, lebih efektif!

Apakah ada sesuatu yang penting yang 
Anda perlu komunikasikan dengan suami? 
Apa yang telah Anda pelajari hari ini yang 
akan membantu Anda untuk berkomunikasi 
lebih efektif?

Kiat untuk Ibu

Penulis dan penasihat keluarga, Gary 
Smalley, menyarankan seorang istri untuk 
bersifat kreatif ketika berkomunikasi dengan 
suaminya. Satu contoh, dia akan membawa 
satu bulu dari satu batu dalam satu diskusi 
dengan suaminya,  j ika dia ingin 
berkomunikasi bahwa kritikan suaminya 
menyakitkan hatinya. Suaminya mungkin 
berpikir bahwa dia telah melemparkan bulu-
bulu kepada istrinya, tetapi kritikan terasa 
seperti hujaman batu yang dijatuhkan ke 
istrinya. Dengan jenis cara tanpa kata ini, 
wanita bisa berkomunikasi dengan satu cara 
yang kasat mata, deskriptif dan menarik.

Kreatifitas yang sama juga berlaku di 
dalam berkomunikasi dengan anak-anak. 
Cara tanpa kata ini mungkin bisa membantu 
baik Anda dan anak Anda untuk 
mengekspresikan perasaan yang mungkin 
tadinya susah untuk disampaikan.
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Oleh: Yanuar

Dalam Lukas 22, dikisahkan mengenai ketakutan Yesus yang mendalam di taman 
Getsemani, beberapa saat sebelum Ia diserahkan. Dalam kisah ini, dikatakan bahwa 

Tuhan Yesus pergi ke tempat yang biasa Ia kunjungi sendirian, 
yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki kebiasaan untuk 

sering menyendiri dan berdoa, mengajarkan kepada kita untuk 
berlaku seperti itu supaya kita bebas bercakap-cakap dengan Allah dan 

hati kita sendiri.

Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk berdoa, sekalipun ujian 
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bahwa dalam ketakutan yang sangat Ia 
makin bersungguh-sungguh berdoa. 
Sementara penderitaan dan kesusahan 
semakin bertambah di dalam diri-Nya, Ia 
semakin teguh di dalam doa. Bukan 
berarti sebelum itu doa-doa-Nya dingin 
dan tidak bersungguh-sungguh, tetapi 
sekarang doa-doa-Nya menjadi semakin 
kuat dan teguh, yang dinyatakan dalam 
suara dan sikap tubuh-Nya. Hal ini 
mengajarkan kepada kita bahwa 
semakin hebat ketakutan kita, semakin 
hidup, kuat dan teguh doa-doa kita 
seharusnya.

Dalam hidup-Nya sebagai manusia, 
Tuhan Yesus telah mempersembahkan 
doa dan permohonan dengan ratap 
tangis kepada Bapa, yang sanggup 
menyelamatkan-Nya dari maut, dan 
karena kesalehan-Nya, Ia telah 
didengarkan. Sehingga setiap musuh-
musuh dalam hidup kita telah Ia 
taklukkan di bawah kaki-Nya dan karena 
kemenangan-Nya i tu ,  Ia  te lah 
menjadikan kita menjadi umat yang 
lebih dari pemenang oleh Dia yang 
mengasihi kita. Amin.

TERIMA KASIH, TUHAN YESUS 
MEMBERKATI KITA SEMUA.

yang sedang datang mendekat itu tidak 
dapat dihindari, kita tidak boleh jatuh 
dalam pencobaan dan berbuat dosa. 
Ketika kita berada dalam ketakutan dan 
bahaya pencobaan, kita tidak boleh 
meninggalkan Tuhan Yesus, melainkan 
kita harus tetap berdoa supaya kita 
terhindar dari dosa.

Hal yang terpenting juga dalam 
sebuah doa, Tuhan Yesus mengajarkan 
kepada para murid-Nya dan kepada kita, 
yaitu dengan menyadari bahwa sudah 
menjadi kehendak Bapa bila Tuhan Yesus 
harus menderita dan mati, karena hal itu 
pent ing  bag i  pe r tobatan  dan  
keselamatan k i ta ;  Tuhan Yesus 
mengajarkan kepada kita bahwa dalam 
kita berdoa kita harus mengutamakan 
kehendak Bapa yang terjadi dalam 
kehidupan kita, bukan kehendak kita 
yang terjadi.

Kemudian, Tuhan Yesus mengajarkan 
untuk kita tetap berjaga-jaga dan 
berdoa, menanggalkan kemalasan yang 
datang mencobai kita, supaya kita dapat 
berdoa, berdoalah agar anugerah Allah 
dinyatakan dalam kehidupan kita 
sehingga kita mampu mengusir 
kemalasan kita. Bila oleh suatu sebab 
dari luar atau dari dalam diri kita sendiri, 
kita merasa akan jatuh ke dalam 
pencobaan, segeralah bangun dan 
berdoa, memohon kasih dan anugerah-
Nya untuk menolong kita dari kesesakan 
kita itu.

Tuhan Yesus memberikan kita sebuah 
keteladanan yang patut kita ikuti yaitu 
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1. Berdoa bagi para pemimpin di GBI Pasir 
Koja 39 Bandung, para gembala ibadah 
dan hamba Tuhan, tetap dikuatkan dan 
terdorong semangatnya untuk melayani 
sekalipun dalam situasi yang tidak 
menyenangkan. Ada urapan dan hikmat 
Tuhan sehingga dapat melayani dengan 
baik, kesatuan hati, saling memberkati 
dengan keteladanan.

2. Berdoa untuk kegiatan Doa online via 
Aplikasi Zoom, selama Pandemi Covid-
19 ini, agar lebih banyak lagi jemaat GBI 
Pasir Koja 39 yang terlibat. Melalui doa 
semakin banyak jemaat yang dikuatkan 
dan semakin bersungguh-sungguh 
menaruh harapan pada Kristus. 

3. Doakan kegiatan persiapan shooting 
untuk ibadah online selama pandemi, 
para pelayan musik  pujian, tim 
multimedia dan para pelayan yang terus 
bekerja di belakang layar selalu dalam 
kondisi sehat, terlindungi dan 
terjagai dalam seluruh aktifitas 
yang harus dikerjakan.

4. Kita berdoa memohon belas 
kasihan dan kemurahan 
Tuhan untuk memulihkan 
dan menyembuhkan kota 
Bandung, provinsi Jawa 
Barat dan bangsa 
I n d o n e s i a .  
Diluputkan dari 
b e r b a g a i  

bencana alam. Kiranya penyertaan dan 
perlindungan Tuhan Yesus atas 
Bandung, Jawa Barat, Indonesia dan 
bangsa-bangsa di dunia.  

5. Kita doakan pemerintahan bangsa 
Indonesia, propinsi Jawa Barat, dan kota 
Bandung dalam menghadapi dan 
menangani berbagai situasi yang terjadi 
agar tetap dapat saling berkoordinasi 
dengan baik. Kita minta juga pemulihan 
ekonomi dan keuangan atas Indonesia, 
serta Tuhan Yesus terus memakai TNI – 
POLRI dalam menjaga keamanan dan 
ketertiban di NKRI.
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6. Doakan untuk Kemenkes, para tim 
medis, dokter-dokter dan perawat agar 
Tuhan Yesus melindungi, serta para 
pasien yang terjangkit Covid-19 Tuhan 
Yesus sembuhkan.

7. Berdoa untuk semua bencana dan 
musibah yang terjadi atas bangsa ini, 
doakan mereka yang tertimpa bencana 
serta musibah ini diberikan kekuatan 
dan ada solusi bagi permasalahan yang 
sedang dihadapi. Gereja-gereja terlibat 
aktif dalam menjadi perpanjangan 
tangan Tuhan melalui anak-anak-Nya 
bertindak memberikan pertolongan. 

8. Berdoa supaya masyarakat Indonesia 
mematuhi protokol Kesehatan 
dengan benar, terutama bagi 
orang-orang Kristen agar 
menjadi teladan dalam 
menja lankan protokol  
kesehatan 3M, melalui 
sikap yang ditunjukkan 
b e r d a m p a k  d a n  
m e m b e r k a t i  
l ingkungannya,  
bagi kota dan 
bangsa. 

9. Berdoa bagi jalannya program vaksinasi 
Covid19 di Indonesia, doakan orang-
orang Kristen dan gereja-gereja terlibat 
aktif mensukseskan program vaksinasi 
Covid19. 

10.Saat pandemi ini, dalam mendidik anak 
menjadi tanggung jawab orang tua 
sepenuhnya, kita berdoa agar terjalin 
kerja sama yang baik antara orang tua 
dan guru sekolah dalam mengupayakan 
pendidikan anak selama pandemi 
Covid19.. 
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Masker  merupakan  
peralatan penting yang kita 
selalu gunakan setiap hari di masa 
pandemi ini. Fakta membuktikan 
bahwa memakai masker yang benar 
dapat mencegah penularan penyakit. Masker 
seperti apakah yang efektif untuk mencegah 
penularan penyakit? 

Oleh: Ronny, dr., M.Kes., PhD.
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Berikut ini merupakan daftar masker yang direkomendasikan untuk 
mencegah penularan covid19 mulai dari yang paling direkomendasikan oleh 
WHO

1. Masker medis N95 

Masker N 95 merupakan masker yang digunakan para petugas kesehatan, menutup 
dengan ketat hidung dan mulut sehingga hampir tidak ada partikel virus yang dapat lewat. 
N95 berarti memberikan perlindungan 95% dari penularan penyakit lewat udara. Masker 
ini merupakan pilihan utama bagi para pekerja kesehatan yang berhadapan dengan 
penderita covid-19

2. Masker bedah 

Masker bedah disposable menduduki peringkat kedua dalam pencegahan penularan 
penyakit. Masker bedah memberikan perlindungan maksimal terhadap partikel virus, 3 kali 
lebih baik dalam menyaring virus dari udara dibandingkan masker kain. 

3. Masker kain 

Masker kain yang disarankan oleh para peneliti dari Inggris adalah tipe “Hybrid” yang 
terdiri dari lapisan katun, yang dikombinasi dengan sutra, sifon atau flanel. Masker hybrid 
ini dapat memfilter 80% partikel kecil di udara. WHO menyarankan masker kain yang terdiri 
dari tiga lapis: lapisan dalam yang berfungsi untuk menyerap air, lapisan tengah (sifon) yang 
berfungsi untuk memfilter udara. Dan lapisan luar yang terbuat dari polyester tidak tembus 
air.

Bagaimana penggunaan masker yang memiliki klep?

Masker ini diperuntukkan bagi pekerja industri untuk mencegah masuknya debu atau 
partikel lain pada saat klep menutup. Masker yang memiliki klep tidak disarankan untuk 
digunakan selama masa pandemi ini karena droplet dapat lolos lewat celah pada klep 
tersebut. Pada saat bernafas klep akan terbuka, namun ini akan membuka celah bagi 
masuknya virus.

Tipe masker seperti apa yang harus kita beli?

Masker yang baik adalah masker yang menutup area pangkal hidung hingga dagu. 
Masker tersebut setidaknya memiliki 2 lapisan kain. Tidak memiliki klep. Masker yang baik 
memiliki pengikat di telinga atau kepala yang dapat kita atur. 
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Cara penggunaan masker yang benar:

Lakukan:

1. Cuci tangan sebelum dan setelah mengenakan masker

2. Pastikan masker menutupi hidung, mulut dan dagu. Atur posisi kawat pada hidung 
sehingga seluruhnya melekat pada hidung dan tidak terdapat celah di antaranya.

3. Sentuh hanya bagian tali masker pada saat memasang atau melepas masker. Jangan 
menyilang tali masker karena akan memberikan celah antara masker dan wajah Anda

4. Pastikan Anda dapat bernafas dan berbicara dengan nyaman

5. Cuci masker kain setelah penggunaan. Buanglah masker disposable setelah 
penggunaan.

Jangan lakukan:

1. Jangan gunakan bandana, atau masker dengan klep atau valve.

2. Hindari menyentuk masker Anda atau anak Anda selama digunakan

3. Jangan menaruh masker di bawah dagu dengan hidung dan mulut yang terbuka

4. Jangan biarkan hidung atau mulut terbuka di depan publik

5. Jangan menggunakan masker secara bergantian dengan teman atau anggota 
keluarga lain.

Penggunaan Face shield tidak direkomendasikan untuk 
menggantikan masker karena perlindungan yang diberikan tidak dapat diukur. 
Namun, bila Anda diharuskan menggunakan face shield, pilihlah yang menutup hingga 
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dahi dan sekeliling wajah hingga ke tepi wajah.

Membiasakan diri menggunakan masker

Pada awalnya akan sangat sulit untuk mengenakan masker. Mulailah secara bertahap 
untuk membiasakan diri dengan penggunaan masker. Ini adalah beberapa tips untuk 
mengenakan masker:

A.  Mulailah perlahan-lahan: mulai kenakan masker di rumah dalam jangka waktu yang 
singkat. Kemudian mulai kenakan masker pada saat Anda berjalan-jalan di sekitar 
rumah. Tingkatkan terus durasi pemakaian masker hingga Anda merasa nyaman

B.  Pilihlah masker yang sesuai dengan wajah Anda: jika masker yang Anda kenakan 
tidak nyaman atau membuat Anda kesulitan bernafas, carilah tipe masker yang 

lain. 

Memakai masker sangat mengurangi 
penyebaran virus. Oleh karena itu, kenakan 

masker dengan baik untuk berperan serta 
dalam memerangi penyakit menular.
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 Kita pasti tahu lagu dengan lirik: “Doa orang 

benar bila didoakan dengan yakin besar 
kuasanya”, tapi apakah kita benar-benar meyakini 
itu? Bahwa sebuah doa mampu mengubah 
sesuatu, mampu mengubah keadaan yang tidak 
mungkin sekalipun? Doa, mungkin merupakan 
kata yang sering kita dengar, yang sering 
diucapkan dan doa merupakan komunikasi kita 
dengan Bapa di sorga. Tapi apakah kita benar-
benar memahaminya dan melakukannya dengan 
tujuan yang benar?

 Sering kali mungkin kita berdoa ketika kita 
menginginkan sesuatu atau ketika mengalami 

Oleh : Jane Stefani Louismono
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kesulitan. Ya benar, Tuhan memang dan pasti 
mengetahui apa yang kita inginkan bahkan 
sebelum kita mengucapkannya dan Tuhan juga 
pasti akan menolong anak-anakNya yang 
berada dalam kesulitan, tapi lebih dari itu doa 
bukan hanya sekedar meminta. Bahkan sering 
kali kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan 
akan agenda-agenda yang kita miliki, bukan 
agenda-Nya bukan kehendak-Nya.

 Di dalam doa terdapat hubungan yang 
begitu dekat, hubungan antar 2 pihak yang 
saling mengasihi, itulah doa, mengapa penting 
memiliki waktu untuk berdoa? Untuk menjaga 
hubungan itu, hubungan antara kita dengan 
Bapa, doa mampu membuat kita mengenal Dia, 
siapa Dia dan apa yang menjadi kerinduan-Nya, 
dengan begitu tidak heran ketika seseorang 
menjaga kehidupan doanya, ketika dihadapkan 
masalah yang begitu besar, kita akan tetap 
tenang, kita tetap penuh damai sejahtera karena 
kita tahu bahwa kita tidak sendiri kita punya 
penolong yang membela kita, Yesus Kristus. 
Begitu juga dengan keadaan yang baik, berkat 
yang kita miliki tidak akan membuat kita lupa, 
karena kita tahu pasti bahwa Tuhan-lah sumber 
berkat itu, bisa sangat yakin dari mana akan hal 
tersebut? Dari hubungan kita dengan Bapa 
yang begitu intim, yaitu melalui doa. 

 Ketika mengenal isi hati-Nya, kita tahu bahwa 
hidup ini adalah untuk menggenapi rencana-
Nya, bukan sibuk dengan dunia kita sendiri, 
bahkan memohon-mohon kepada Tuhan agar 
segala yang menjadi keinginan kita bisa terjadi. 
Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, 
kekhawatiran kita dan Tuhan tahu segala 
ketakutan kita. Ia sudah mempersiapkan segala 
sesuatu yang terbaik bagi kita, tugas kita 
melakukan pekerjaan-Nya. Ketika kita begitu 
m e n g a s i h i - N y a ,  k i t a  r i n d u  u n t u k 
menyenangkan hati-Nya. Karena satu 
hal yang kita tahu pasti bahwa 
ketika kita melakukan pekerjaan 
bagi Dia maka Dia sendiri 

yang akan melakukan pekerjaan dahsyat yang 
tidak pernah kita bayangkan, dan penyertaan-
Nya nyata di setiap musim kehidupan kita.

 Maka teruslah berdoa kejar yang menjadi 
kesukaan hati-Nya, berdoa bukan bicara 
tentang bagaimana cara kita berdoa agar 
Tuhan mendengar, tapi bagaimana sikap 
hati kita saat kita berdoa. Bahkan ketika 
mulut tidak mampu mengucapkan kata-kata, 
Tuhan melihat kesungguhan hati kita, bahkan 
Roh Kudus menolong kita untuk berdoa, tanpa 
dorongan Roh Kudus sepertinya tidak mungkin 
bagi kita untuk berdoa (Roma 8:26-28). 
Merupakan sebuah anugrah bahwa kita bisa 
langsung menghadap Bapa dan menceritakan 
seluruh isi hati kita di hadapan-Nya. Ketika kita 
menyayangi seseorang, kita pasti ingin selalu 
dekat dengan orang tersebut,  begitu 
menyenangkan ketika kita dapat berbicara 
banyak hal dengan orang tersebut. Begitu juga 
kita dengan Bapa, ketika kita mengasihi Dia, kita 
ingin selalu dekat, Dialah yang kita cari menjadi 
tempat pertama untuk mengungkapkan isi hati 
kita. Dan kita rindu untuk mengetahui apa yang 
menjadi isi hati-Nya.

 Berdoalah bukan agar hari kita baik hari 
ini, tapi berdoalah agar kita tahu apa 
yang menjadi keinginan Tuhan untuk 
kita kerjakan hari ini.
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Sekolah Doa Yang Mengubah Dunia (Buku Manual), Penulis: Dick Eastman, Editor dan 
Penerjemah: Pdm. Josep Tatang, M.Th. dkk, Cetakan pertama : 2017, Yayasan Lembaga 
Literatur Indonesia / Every Home for Christ / EHC Indonesia.
"Setiap orang percaya harus masuk ke Sekolah Doa Kristus dan benar-benar belajar rahasia doa, 
pelayanan syafaat yang berharga."

Dengan kutipan dari pena Essek William Kenyon (1867–1948) tersebut, 
penulis terlaris Dick Eastman mengundang setiap pengikut Yesus Kristus 
untuk mendaftar di sekolah kekristenan praktis terbesar yang ada saat ini - 
Sekolah Doa Kristus.  Lebih dari 2.000.000. pengikut Yesus di lebih dari 100 
negara telah diperkaya oleh studi Guru Doa se-Dunia Dick Eastman.  
Sekarang Anda dapat diberkati dengan manual asli Dick yang disajikan 
dalam bentuk buku, termasuk banyak halaman untuk menuliskan wawasan 
Anda mengikuti setiap pelajaran doa.  Terbagi menjadi tujuh Ruang Kuliah 
(bab utama) sebagai berikut: 1) Doa : Kuasa Yang Belum Tersentuh, 2) 
Kehidupan Pribadi Seorang Pejuang Doa, 3) Kehidupan Doa Seorang 
Pejuang Doa, 4) Pahlawan Doa, Pendoa Misi, 5) Program Doa Bagi 
Pahlawan Doa, 6) Pujian Kehidupan Pahlawan Doa, 7) Instruksi Doa Para 
Pejuang Doa, dan 41 ruang belajar (tema doa instruksional) Sekolah Doa 
Yang Mengubah Dunia mencakup wawasan doa yang kuat dari sejumlah 
raksasa pendoa terhebat dalam sejarah.  Sekolah Doa Yang Mengubah 
Dunia bisa mengubah hidup Anda bahkan saat doa Anda mengubah dunia.  
"Dan", menurut penulis, "disana tidak ada ujian.  Satu-satunya cara untuk 

gagal adalah tidak mengikuti kuliah itu! “

Dr. Dick Eastman (1944-…) adalah presiden internasional Every Home for Christ, sebuah pelayanan 
yang telah menanamkan lebih dari 3,6 miliar pesan Injil ke rumah di seluruh dunia sejak tahun 
1946, menghasilkan lebih dari 139 juta kartu keputusan dan tanggapan yang diikuti.  Dalam 
perannya dengan Every Home for Christ, Dick telah berkeliling dunia lebih dari 100 kali.  Dia juga 
menjabat sebagai presiden Komite Doa Nasional Amerika, sebuah kelompok pemimpin Injili yang 
beragam yang berperan dalam merencanakan Hari Doa Nasional tahunan Amerika (dijadwalkan 
berdasarkan keputusan Kongres untuk hari Kamis pertama bulan Mei setiap tahun).  Sebagai 
presiden Komite Doa Nasional, Dick telah diundang ke Gedung Putih sebagai tamu Presiden Ronald 
Reagan, Presiden George H.W. Bush, Presiden Bill Clinton, dan Presiden George Walker Bush.  Dick 
juga merupakan pencetus Change the World School of Prayer, sebuah seminar multi-bagian yang 
telah melatih lebih dari 2.000.000 orang Kristen di 120 negara mengenai kekuatan dan keintiman 
doa.  Dia juga penulis banyak buku laris tentang doa dan penginjilan, termasuk Satu Jam Yang 
Mengubah Dunia dan Lihatlah Apa Yang Sedang Tuhan Kerjakan! , yang telah terjual lebih dari dua 
juta eksemplar.  Dick Eastman dan istrinya, Dee, tinggal di Kota Colorado Springs, Negara Bagian 
Colorado, Amerika Serikat, memiliki dua anak perempuan yang sudah berkeluarga dan sembilan 
cucu.
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Umur panjang ada di tangan kanannya,di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 

Amsal 3:16

1-Feb Heryani Benu Bandung Selatan
2-Feb Clara Rut Wijaya ABI Pasko

18-Feb Darren Wilson Fransiskus ABI G. Sakura

18-Feb Jeremy Hotio Bayu Siagian RBI

2-Feb Immanuel Christian Ladli Lase ABI SCC
2-Feb Joshua Marco D.S. RBI
2-Feb Lidya Angelica Febe Musik Pujian
2-Feb Phillipe Hizkia Thesalonica ABI Pasko
2-Feb Yetur Liunima Bandung Selatan
3-Feb Ayu Cintya Sari Umum
3-Feb Puspa Cintya Sari Umum
4-Feb Christian Taslim Ketua Sound System
5-Feb Febrianto Sinabang Umum
6-Feb Andreas Febrianto Umum
6-Feb Denzel Dominic Haryanto ABI Pasko
6-Feb Hanan Gandasubrata Ketua Perpustakaan
7-Feb Andrew Fernando Snae Bandung Selatan
7-Feb Daniel Makel Moko Bandung Selatan
7-Feb Daud Andrew RBI
7-Feb Khow Peng Hok Umum
7-Feb Landawati EGM
7-Feb Pertalinta Harefa SCC
7-Feb Peter Samuel RBI 
8-Feb Kevin Heriyanto Umum
9-Feb Enok Maryam Bansel
9-Feb Suwartono G. Sakura
10-Feb Ade Nurdin Citeureup
11-Feb Lestari Umum
11-Feb Louise Susan Wenas Bandung Selatan
11-Feb Yani Rohaeni Bandung Selatan
12-Feb Geresiya Setefany Hutasoit ABI Pasko
12-Feb Ruth Tirawati Umum
12-Feb Sherly Pebriani Laurensia G. Sakura
12-Feb Sisca Gabriella Saputra SCC
12-Feb Windyani Bansel 25-Feb Vania Glorianna RBI
12-Feb Yeni Setiawaty Umum 26-Feb Apostolik Hia SCC
13-Feb Charles Wesley Panjaitan Umum 26-Feb Dedy Gunawan Umum
14-Feb Lenny Rindyawatti Umum 26-Feb Fery Stiawan Musik Pujian
14-Feb Teddy Marlian Umum 26-Feb W. Pangihutan Siagian SCC
14-Feb Tetty R. Christyanti WBI 27-Feb Budisman Hulu Bandung Selatan
15-Feb Elsa Felicia Wibawa ABI Pasko 27-Feb Petrosina Susana H. Selubun SCC
15-Feb Eric Suhartono Sobana Umum 28-Feb Agustina Siahaan Umum
15-Feb Filemon Falen Tino Tanau RBI 28-Feb Asahan Telaumbanua SCC
15-Feb Tatik Nur Dwi Harti SCC 28-Feb Feby Salsabila Umum
15-Feb Vonny Fransiska Liando Umum 28-Feb Rachel Alevia Febriani Umum
15-Feb Yohana Alfarisda ABI Bansel 29-Feb Enelia F. Bauk Bandung Selatan
16-Feb Dionisius Chaska ABI Pasko 29-Feb Jhonson Hasiholan Tampubolon SCC
17-Feb Felicia Caroline Marlian RBI 29-Feb Maria Lusiana EGM

29-Feb Soh Mei Tjoe EGM
29-Feb Victor Tafui Umum

18-Feb Presty Paulina RBI
19-Feb Glenn Christover Hura ABI SCC
19-Feb Herman Kurniawan Umum
19-Feb Jessica Angela Mulyana RBI
19-Feb Jujun Rusli Umum
19-Feb Peni Setiawati Umum
19-Feb Peni Suryadi G. Sakura
19-Feb Rachman Natanael Umum
19-Feb Ronny Lesmana Ketua Misi
19-Feb Sin Tjie Umum
19-Feb Yoseph Adryan Umum
20-Feb Fernando Jusuf Umum
20-Feb Gilbert Yeheskiel RBI
20-Feb Lesteria Simamora Umum
20-Feb Roni Siahaan Umum
21-Feb Elfin Trisnawati Hulu SCC
22-Feb Heryani Umum
22-Feb Indra Wiguna Umum
22-Feb Linda Manurung Umum
22-Feb Racka Syadira Pranatha Handi Bandung Selatan
22-Feb Victory Fasten S. Umum
23-Feb Alberto Franklin Wairata Umum
23-Feb Joshia Yeremia RBI
24-Feb Edison Purba Umum
24-Feb Lasria Sinaga Umum
24-Feb Sujati Sadeli Umum
24-Feb Theresia Mariani Umum
25-Feb Jennie Qemar Gumali Umum
25-Feb Krysanthe Trifosa Han's ABI Pasko
25-Feb Lukas Umum
25-Feb Pauline Umum
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Link Youtube akan dibagikan H-1 oleh SekretariatLink Youtube akan dibagikan H-1 oleh SekretariatLink Youtube akan dibagikan H-1 oleh Sekretariat

OnlineIbadah

Setiap Hari MingguSetiap Hari Minggu
Pk.08.00 Pk.08.00 

Setiap Hari Minggu
Pk.08.00 

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

      Setiap Hari Minggu:      Setiap Hari Minggu:
    Jl. Pasir Koja No.39 Bandung Pk.10.00 WIB    Jl. Pasir Koja No.39 Bandung Pk.10.00 WIB

Cabang Sakura Pk. 09.00Cabang Sakura Pk. 09.00
Cabang Bandung Selatan Pk. 17.00Cabang Bandung Selatan Pk. 17.00

    

      Setiap Hari Minggu:
    Jl. Pasir Koja No.39 Bandung Pk.10.00 WIB

Cabang Sakura Pk. 09.00
Cabang Bandung Selatan Pk. 17.00

  
Wajib reservasi / daftar terlebih dahulu paling lambat H-1
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Mengapa kita masih harus meminta kepada Tuhan untuk 

kebutuhan atau pertolongan atas kita? Bukankah Tuhan itu 

Maha Tahu dan Maha Kasih? Tuhan sudah mengetahui apa 

yang akan kita minta sebelum memintanya.

Perlu diketahui, bahwa penebusan Tuhan di atas kayu 

salib untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal karena 

dosa. Kita ditebus agar kita bisa kembali datang menemui 

Allah Bapa dalam kekudusan-Nya dengan tidak lagi merasa 

takut dan bersalah. Kita diangkat menjadi anak-anak-Nya 

bukan hanya untuk menerima bantuan Tuhan atas 

kebutuhan kita, tetapi lebih daripada agar kita 

berkomunikasi dengan-Nya dalam doa.

Kadang Tuhan menunda jawaban doa sesuai dengan 

hikmat-Nya untuk kebaikan kita. Kita perlu dengan setia 

dan kerendahan hati menemui-Nya dalam doa. Doa tidak 

bisa dipandang sebagai cara untuk memaksa Tuhan 

melakukan kehendak kita tetapi sebagai cara untuk 

menggenapi kehendak-Nya atas kita umat tebusan-Nya.

Dalam situasi di mana kita tidak tahu apa yang 

merupakan kehendak Tuhan, doa adalah cara untuk 

menemukan kehendak Tuhan. Jikalau Petrus tidak meminta 

Yesus memanggil dia keluar dari perahu  ke atas air, dia 

kehilangan kesempatan berdiri di atas air. Tuhan telah 

mengatakan bahwa seringkali kita tidak menerima karena 

kita tidak meminta (Yakobus 4:2). 

Kita berdoa juga untuk menyatakan iman kita kepada 

Tuhan, bahwa Dia akan melakukan apa yang telah 

dijanjikan-Nya dalam firman Tuhan. Doa juga merupakan 

sarana kita melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan orang 

lain, karena melalui doa kita bersambungan dengan kuasa 

Tuhan untuk menolong orang la in yang sedang 

membutuhkan kuasa Tuhan. 

Begitu banyak manfaat dalam doa, baik untuk diri sendiri 

juga untuk orang lain. Oleh sebab itu tetaplah berdoa. 

Lukas 18:35-43

Senin, 01 Februari 2021

Matius 16:1-12; Kisah Para Rasul 

9:10-19a; Mazmur 19; Keluaran 1:1-

2:22

Ayat Bacaan Setahun

1 Tesalonika 5:17. 
Tetaplah berdoa.

Ayat

“Bapa, kami mau tetap berdoa, tidak 
untuk memuaskan diri, tetapi agar 
kami semakin mengerti kehendak-
Mu dan agar lewat doa kami pun 
memberkati orang lain. Amin.”

Doa



John Bunyan, putra seorang tukang patri, yaitu seorang 

yang bekerja memperbaiki panci dan belanga, menajamkan 

pisau, serta melakukan pekerjaan menempa lainnya yang 

tidak memerlukan tempat usaha luas. Tadinya seorang 

jemaat biasa yang akhirnya menjadi gembala di sebuah 

gereja. Dalam salah satu bukunya dia menulis: “Anda bisa 

berbuat lebih dari sekadar berdoa setelah Anda berdoa, 

tetapi Anda tidak dapat bebuat apa-apa sebelum Anda 

berdoa.”

Tanpa doa, kita tidak bisa berbuat apa-apa, sebab kita 

tidak terhubung dengan Allah, Sang Sumber Kehidupan. 

Tanpa relasi dengan Allah, kita tidak akan memiliki 

kehidupan rohani yang benar dan berbuah. Seperti dalam 

Yohanes 15:5 bahwa di luar Yesus kita tidak dapat berbuat 

apa-apa. Hidup akan menjadi sia-sia dan berada jauh di luar 

kehendak-Nya. Doa adalah cara yang Tuhan sediakan agar 

kita selalu terhubung dengan-Nya, untuk mengalami kuasa 

dan pemeliharaan-Nya serta menghasilkan hidup yang 

berbuah demi kemuliaan-Nya. Karena itu, mari kita berdoa, 

bukan hanya karena kita berdosa jika tidak berdoa, 

melainkan agar kita tidak kehilangan hak istimewa yang 

sudah Allah sediakan agar kita senantiasa hidup bersama-

Nya dan oleh-Nya. Amin.

Mari kita selalu terhubung dengan Pokok Anggur yang 

benar, agar kita senantiasa berbuah banyak.

Anda bisa berbuat lebih dari sekadar berdoa setelah 

Anda berdoa tetapi Anda tidak dapat bebuat apa-apa 

sebelum Anda berdoa”. (John Bunyan).

Yohanes 15:1-8

Selasa, 02 Februari 2021

Matius 16:13-28; Kisah Para Rasul 

9:19b-31; Mazmur 20-21; Keluaran 

2:23-4:17  

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 15:5. 
Akulah pokok anggur dan kamulah 
ranting-rantingnya. Barangsiapa 
tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam 
dia, ia berbuah banyak, sebab di luar 
Aku kamu tidak dapat berbuat apa-
apa.

Ayat

“Kami mau terus terhubung dengan-
Mu lewat doa, karena di luar-Mu 
kami tidak dapat berbuat apa-apa. 
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Ketika Anda merasa takut karena persoalan yang sangat 

berat, sebaiknya Anda harus mengambil waktu untuk 

berdoa. Dengan berdoa Anda akan mendapat kekuatan 

yang baru yang membuat Anda mampu untuk melewati 

penderitaan yang sedang terjadi. Sama seperti yang 

dilakukan oleh Yesus, ketika Dia akan ditangkap dan 

dihukum mati di atas kayu salib, Yesus terlebih dahulu 

mengambil waktu untuk berdoa di taman Getsemani. 

Penderitaan dan kematian yang akan diterima oleh Yesus 

membuat-Nya sangat ketakutan, bahkan karena ketakutan-

Nya yang luar biasa peluh-Nya bertetesan seperti darah 

(Luk. 22:44). Untuk itu, Yesus semakin sungguh-sunggguh 

berdoa dan sampai akhirnya Dia mendapat kekuatan untuk 

menghadapi penderitaan-Nya. 

Dengan berdoa, kita diberi kemampuan untuk taat 

melakukan kehendak Allah. Yesus tahu bahwa Allah Bapa 

mengutus-Nya ke dalam dunia untuk mengerjakan 

keselamatan bagi manusia yang berdosa dan harga yang 

harus dibayar untuk mengerjakan keselamatan sangat 

mahal yakni kematian-Nya di atas kayu salib. Namun, 

walaupun Yesus harus menanggung semuanya itu, dalam 

doa-Nya, Yesus berkata supaya kehendak Alllah Bapa yang 

terjadi dan bukan kehendak-Nya (Luk. 22:42). Doa 

membawa Yesus mampu mengerjakan kehendak Allah 

Bapa sekalipun harus mati di atas kayu salib.

Demikian juga dengan kita, kita juga harus berdoa 

supaya dimampukan untuk taat melakukan firman Tuhan 

yang kita baca dan pelajari. Mustahil kita bisa taat 

melakukan firman Tuhan tanpa minta kekuatan dari Tuhan. 

Pada akhirnya, dengan berdoa kita diberi kemampuan 

untuk menghadapi penderitaan dan melakukan firman 

Tuhan. Selamat berdoa. 

Lukas 22:39-46.

Rabu, 03 Februari 2021

Matius 17:1-13; Kisah Para Rasul 

9:32-43; Mazmur 22-23; Keluaran 

4:18-5:24

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 22:40. 
Setelah tiba di tempat itu Ia berkata 
kepada mereka: "Berdoalah supaya 
kamu jangan jatuh ke  da lam 
pencobaan."

Ayat

“Roh Kudus, mampukan kami untuk 
melakukan kehendak Allah. Amin.”

Doa



Yesus menuju Bukit Zaitun, tempat yang biasa Ia 

kunjungi. Yudas, sang pengkhianat mengenal dengan benar 

tempat itu. Terlihat di sini bahwa Yesus tidak berniat 

melarikan diri. Jika Kerajaan Allah segera didirikan, maka 

peperangan dengan penguasa kegelapan harus dilakukan. 

Tiba di sana, Yesus memerintahkan para murid untuk 

berdoa agar tidak jatuh dalam pencobaan; karena Iblis  telah 

menyusun seluruh kekuatannya dan bergabung dengan 

manusia berdosa untuk menentang terwujudnya kehendak 

Allah. Pencobaan itu ingin menghindari peperangan, ingin 

menyerah, ingin melarikan diri, dan tidak mau melakukan 

kehendak-Nya.

Setelah itu Yesus menjauhkan diri dari murid- murid-

Nya. Ini suasana yang sangat genting. Hasil dari peperangan 

itu tergantung penuh pada diri-Nya. Kemudian Dia 

berlutut. Inilah pemandangan yang indah dan kemenangan 

yang besar. Ia berlutut di Bukit Zaitun. 

Upacara keagamaan tidak mampu mengubah seorang 

pemberontak menjadi kudus. Jika Yerusalem dan seluruh 

dunia dibawa kembali kepada Allah, semuanya bermula di 

Bukit Zaitun. Sang Mesias harus menegakkan kehendak 

Allah di bumi dengan jalan menaatinya terlebih dahulu. 

Kristus menaati kehendak Allah, dan meminum cawan itu 

meskipun pahit. Ketika ditangkap, Yesus menghadapinya 

tanpa pedang. Ia paham, yang dihadapi bukanlah kekuatan 

fisik. 

Masalah kejahatan di dunia tidak dapat diatasi dengan 

taktik politik dan konflik senjata, namun hanya dengan 

ketaatan-Nya kepada kehendak Bapa. Semuanya bermula 

di Getsemani dan harus menyebar ke seluruh pelosok 

dunia. Di mana orang Kristen berada, di situ kehendak Allah 

harus ditegakkan dan diwujud nyatakan.

Lukas 22:39-53.

Kamis, 04 Februari 2021

Matius 17:14-27; Kisah Para Rasul 

10:1-8; Mazmur 24-25; Keluaran 6-

7

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 22:42. 
„Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, 
ambillah cawan ini dari pada-Ku; 
tetapi bukanlah kehendak-Ku, 
melainkan kehendak-Mulah yang 
terjadi."

Ayat

“Tuhan Yesus, bantulah kami agar 
kami sungguh- sungguh hidup 
meneladani Engkau dalam segala hal, 
dan dapat menyatakan kemuliaan-
Mu. Amin.”

Doa



Banyak orang ra j in  berdoa dengan harapan 

kehidupannya berubah. Tidak sedikit orang memohon 

kepada para ilah untuk menjadi pintar, kaya, punya jodoh 

dll. Pada zaman nabi Elia, bangsa Israel menyembah dewa 

Baal. Mereka berharap dewa Baal menolong  mereka yang 

sedang menghadapi bencana kekeringan. 

Nabi Elia menantang para nabi Baal dan rakyat Israel 

serta Raja Ahab untuk membuktikan manakah allah yang 

benar, yang menjawab doa mereka. Korban bakaran, 

mezbah persembahan dipakai sebagai sarana untuk 

menguji doa Elia dan doa para nabi Baal. 

Jawaban Allah terhadap doa Nabi Elia pada akhirnya 

mengubah nasib dan masa depan bangsa Israel.  Allah sejati 

yang di sembah Nabi Elia jauh lebih berkuasa dari pada allah 

palsu sembahan para Nabi Baal. Ini dibuktikan tanpa 

rekayasa, disaksikan para pemimpin dan seluruh rakyat 

Israel. Doa kepada Allah yang benar menghasilkan 

perubahan kehidupan. 

Kita harus yakin, bahwa setiap doa kita sebagai orang 

yang benar kepada Tuhan Yesus pasti bisa mengubah 

keadaan dan situasi yang kita inginkan untuk kebaikan hidup 

kita.  Kesukaran dan kesesakan hidup yang sedang kita 

alami saat ini hanya bisa kita hadapi dan ubah menjadi lebih 

baik, hanya melalui doa dan penyerahan kepada Tuhan 

Yesus saja.

Kita sebagai orang percaya, harus yakin bahwa doa-doa 

kita kepada Tuhan Yesus pasti akan menghasilkan 

perubahan hidup yang mendatangkan kebaikan bagi kita 

semuanya. Allah akan selalu dipermuliakan melalui 

kehidupan kita. Berdoa kepada Allah yang benar, yang 

sanggup menjawab doa kita. Berdoalah sampai Allah 

menjawab doa kita, bukan saja mengubah keadaan kita 

tetapi yang terpenting mengubah hati kita.

1 Raja-Raja 18:20-46

Jumat, 05 Februari 2021

Matius 18:1-14; Kisah Para Rasul 

10:9-23a; Mazmur 26-27; Keluaran 

8-9

Ayat Bacaan Setahun

1 Raja-raja 18:37. 
Jawablah aku, ya TUHAN, jawablah 
aku, supaya bangsa ini mengetahui, 
bahwa Engkaulah Allah, ya TUHAN, 
dan Engkaulah yang membuat hati 
mereka tobat kembali.

Ayat

“Bapa dalam nama Yesus, ubah hatiku 
selalu menyembah-Mu. Amin.”

Doa



Mendiang DR. Donald Barnhouse, seorang pendeta dan 

penulis dari Amerika yang sangat dihormati, suatu kali naik 

ke mimbar dan menyampaikan pernyataan yang 

mencengangkan jemaatnya, “Doa itu tidak mengubah apa-

apa!” Suasana menjadi sunyi senyap pada kebaktian Minggu 

di Philadelphia itu. Tentu saja komentar itu dimaksudkan 

untuk menyadarkan orang-orang Kristen, bahwa Allah 

berdaulat atas segala sesuatu. Waktu kita benar-benar ada 

di tangan-Nya. 

Bukan kata-kata doa yang membuat perubahan. Allahlah 

yang membentuk dan mengubah! Dialah yang memegang 

kendali. Pernyataan Barnhouse benar, kecuali dalam satu 

rincian kecil: doa mengubah kita! Ketika kita berdoa, kita 

berubah dan itulah sebabnya doa menjadi suatu terapi yang 

bisa mengatasi kecemasan serta kekhawatiran.

Ada seorang laki-laki  dari tanah Us bernama Ayub, ia 

orang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan 

(Ayub 1:1). Tetapi Ayub mempercayai ketakutannya dan hal 

yang ditakutkan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Ayub 

(Ayub 3:25)

 Ya, kita juga hanya menerima apa yang kita percayai. 

Seringkali, banyak di antara kita tidak tahu harus melakukan 

atau mengucapkan apa ketika masalah datang, akibatnya 

kita ketakutan dan kuatir. Karena, hanya itu respon yang kita 

ketahui dan biasa kita lihat di sekitar. Padahal, kalau kita tahu 

janji Tuhan, kita dapat mengucapkan janji Tuhan tersebut 

dan mengharapkan hal itu terjadi di dalam hidup kita, 

sekalipun situasi yang kita lihat buruk.

Allah berdaulat atas segala sesuatu dalam kehidupan 

kita. Dia yang memegang kendali atas hidup kita. Mari 

datang kepada-Nya melalui doa yang terus kita panjatkan, 

bukan hanya pada waktu susah ataupun senang, tetapi 

sepanjang umur hidup kita. Lihatlah bagaimana Allah 

bertindak melalui doa-doa kita.

Yesaya 40:21-26

Sabtu, 06 Februari 2021

Matius 18:15-35; Kisah Para Rasul 

1 0 : 2 3 b - 3 3 ;  M a z m u r  2 8 - 3 0 ; 

Keluaran 10-11   

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 40:26. 
Arahkanlah matamu ke langit dan 
lihatlah: siapa yang menciptakan 
semua bintang itu dan menyuruh 
segenap tentara mereka keluar, 
sambil memanggil nama mereka 
sekaliannya? Satupun tiada yang tak 
hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan 
maha kuat.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau tetap berdoa 
seperti yang Engkau telah firmankan. 
Amin.” 

Doa



Rasul Paulus menulis tentang zaman sukar yang 

diakibatkan adanya perubahan perilaku manusia terhadap 

harta kekayaan, kehidupan sosial, berkeluarga serta 

beragama. Perubahan tersebut menyebabkan berbagai 

kesukaran yang harus kita lalui dalam kehidupan ini.

Seorang bapak mengeluh karena anaknya kecanduan 

main game dan menonton tv.  S ikap sang anak 

memberontak saat dinasihati. Begitulah orang-orang yang 

tidak berfokus pada Allah, bila dinasihati menjadi 

tersinggung. Marah seperti anak kecil yang mainannya 

diambil. 

Tuhan Yesus juga menyebutkan tentang masa sukar yang 

akan kita lalui sebagai anak-anak Allah. Kesukaran karena 

iman kita kepada Kristus harus dipegang teguh. Dunia tidak 

semakin baik karena terjadi peperangan di berbagai 

tempat.  Perubahan dalam bumi akibat berbagai macam 

bencana alam. Inilah masa depan kehidupan yang akan kita 

lalui bersama dalam dunia ini. Tidak akan ada lagi zaman 

yang enak dan aman di masa depan.

Untuk menghadapi zaman sukar ini, milikilah sikap 

berjaga-jaga agar kita bisa melewatinya. Kita harus terus 

berdoa, bergantung kepada Allah supaya mampu berdiri 

tegak di hadapan Tuhan Yesus. Bersyukurlah sebab Tuhan 

Yesus yang melatih kita   dalam kesukaran karena iman kita 

kepada Tuhan Yesus.

Mungkin ada di antara kita yang sudah mulai merasakan 

zaman yang sukar. Ada pula yang mulai kehilangan 

pengharapan karena beban kehidupan yang ditanggung 

semakin berat. Ingatlah hal ini sudah dinyatakan Allah jauh 

hari agar kita senantiasa siap sedia setiap saat. Persiapkan 

mental kita menghadapi zaman yang sukar di waktu-waktu 

yang akan datang. Ingat, kita tidak sendiri, karena ada Tuhan 

Yesus yang selalu setia bersama kita. Berharaplah dan 

bergantunglah kepada Dia mulai saat ini juga.

2 Timotius 3:1-9

Minggu, 07 Februari 2021

Matius 19:1-15; Kisah Para Rasul 

10:34-48; Mazmur 31; Keluaran 12-

13

Ayat Bacaan Setahun

2 Timotius 3:1. 
Ketahuilah bahwa pada hari-hari 
terakhir akan datang masa yang 
sukar.

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih Engkau selalu bersama kami, 
menghadapi hari-hari yang semakin 
sukar. Amin.”

Doa

Ayat



Tidur adalah kebutuhan mendasar manusia. Kurang 

tidur dapat berdampak buruk bagi tubuh, misalnya 

menurunkan fungsi tubuh dalam memperbaiki sel-sel, 

kelelahan, konsentrasi berkurang, dan lain lain. Ada 

beberapa faktor yang membuat seseorang sulit tidur, salah 

satunya pergumulan hidup yang menjadi beban pikiran.

Mazmur 3:6 ini ditulis oleh Raja Daud saat dirinya sedang 

dirudung persoalan berat. Ia sedang dalam pelarian 

menghindari kejaran Absalom, anaknya sendiri. 

Apa yang membuat Daud tertidur dengan tenang di saat 

saat genting? (1) Daud memiliki pengenalan akan Allah yang 

baik. (2) Ia menghidupi pengenalan Allah itu dengan 

imannya. (3) Ia memiliki pengalaman berjalan bersama 

dengan Tuhan.

Daud mengenal, memercayai, dan mengalami Tuhan 

sebagai sumber pertolongan yang tak terbatas kuasa-Nya. 

Ini bukan berarti masalah Daud selesai, tapi ketiga sikapnya 

itu membuat dirinya tetap dapat nyenyak tidur di tengah 

pergumulan.

Allah yang dikenal, dipercaya, dan dialami Daud adalah 

Allah yang saat ini dikenal di dalam pribadi Yesus. Yesus bisa 

tetap tenang bahkan tertidur saat badai menerjang kapal 

sementara murid-murid-Nya semua panik ketakutan. 

Yesus tetap tenang karena Dia adalah Allah (Mrk. 4:35-41). 

Yesus berkuasa dan tahu apa yang harus Dia perbuat. 

Peristiwa ini seharusnya membuat orang percaya tenang 

saat dirinya memercayakan seluruh hidupnya kepada 

Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa, mampu, dan tahu bagaimana 

menolong anak-anak-Nya dengan cara-Nya.

Apakah Anda sedang dirundung suatu pergumulan berat 

yang membebani pikiran dan membuat susah tidur? Apa 

yang Anda lakukan? Sudahkah Anda menceritakan 

pergumulan Anda kepada Tuhan dan memercayakan 

semuanya kepada Yesus?

Mazmur 3:1-8

Senin, 08 Februari 2021

Matius 19:16-30; Kisah Para Rasul 

11:1-18; Mazmur 32-33; Keluaran 14-

15

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 3:6. 
Aku membaringkan diri, lalu tidur; 
a k u  b a n g u n ,  s e b a b  T U H A N 
menopang aku!

Ayat

Tidurlah jiwaku dalam pangkuan Allah 
yang menopang hidupku!
Amin

Doa



Dalam Matius 7:7-11 terdapat ayat-ayat yang 

menyingkapkan kebenaran mengenai doa dan kedaulatan 

Allah. Perikop ini satu dari banyak perikop lain dalam 

Alkitab yang sering ditampilkan, sebab dalam perikop ini 

terdapat ayat yang membicarakan mengenai pengabulan 

doa. Selama ini banyak pengajaran yang mengesankan 

bahwa doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh pasti 

dikabulkan, sehingga mukjizat dapat terjadi. Seakan-akan 

orang percaya memiliki hak khusus menyampaikan doa 

yang dapat dikabulkan oleh Tuhan.

Allah adalah Pribadi yang pasti meresponi doa kita. 

Maksud meresponi di sini adalah menanggapi dengan serius 

terhadap setiap pergumulan kita, yang kita bawa kepada-

Nya. Harus dimengerti meresponi di sini bukan berarti 

mengabulkan. Tidak semua doa itu dikabulkan Allah, tetapi 

tidak ada doa yang tidak dijawab atau diresponi oleh Allah. 

Tuhan Yesus mengatakan: “Mintalah, maka akan diberikan”. 

Kita harus memerhatikan kalimat “akan diberikan”, tidak 

dikatakan “dikabulkan”. Dalam terjemahan aslinya kata 

diberikan adalah dothesetai (δοθ�σεται). Adapun dalam 

teks bahasa Yunani untuk kata dikabulkan adalah genesthai 

(γεν�σθαι).

Kita harus dapat membedakan antara dikabulkan dan 

diberikan atau dijawab. Tuhan Yesus mengatakan: “Carilah 

maka kamu akan mendapat.” Yang dicari di sini bukanlah 

permintaan kita, tetapi “kehendak Bapa”. Di dalam 

menyampaikan permohonan kepada Tuhan, kita dipanggil 

untuk mencari kehendak-Nya, yaitu apakah permintaan 

kita tersebut sesuai dengan kehendak dan rencana-Nya.

Dalam kehidupan sehari-hari orang Kristen harus 

mengerti dan menjunjung tinggi kedaulatan Allah, Bapa dan 

Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan marah, 

menggerutu, menyalahkan Tuhan apabila doa kita tidak 

dikabulkan karena ada yang namanya kedaulatan Allah.

Matius 7:7-11

Selasa, 09 Februari 2021

Matius 20:1-16; Kisah Para Rasul 

11:19-30; Mazmur 34; Keluaran 16-

17

Ayat Bacaan Setahun

Matius 7:7. 
Mintalah, maka akan diberikan 
kepadamu; carilah, maka kamu akan 
mendapat; ketoklah, maka pintu 
akan dibukakan bagimu.

Ayat

“ Tu h a n ,  s a y a  m e n g h o r m a t i 
kedaulatan-Mu, oleh karena itu 
jadilah menurut kehendak-Mu. 
Amin.”

Doa



Dikutip dari History.com, pertempuran Gettysburg 

terjadi sekitar empat bulan sebelumnya, merupakan satu-

satunya pertempuran paling berdarah dalam sejarah Perang 

Saudara di Amerika Serikat.

Sejarah mencatat 19 November 1863 merupakan 

momen peresmian pemakaman militer di Gettysburg, 

Pennsylvania. Saat itu, Presiden Abraham Lincoln 

menyampaikan salah satu pidato paling berkesan dalam 

sejarah Amerika. 

Edward Everett, salah satu orator paling terkenal pada 

saat itu diminta untuk menyampaikan pidato di peresmian 

pemakaman tersebut. Everett berpidato dengan fasih 

selama satu jam lima puluh tujuh menit (hampir 2jam), lalu 

ia duduk kembali sementara orang banyak memberi 

sambutan yang meriah. Kemudian Lincoln berdiri, 

mengenakan kacamatanya, dan mulai mengucapkan apa 

yang kita kenal sekarang sebagai “Pidato Gettysburg”. 

Kata-kata yang tajam “… Dunia tidak akan memperhatikan 

atau mengingatnya dalam waktu yang lama…” – tiba-tiba, ia 

selesai. Tidak lebih dari dua menit (kurang lebih 275 kata). 

Yang dikatakannya itu mirip sebuah doa, sehingga tidak 

pantas disoraki. Ketika Lincoln kembali ke tempat 

duduknya, John Young dari Philadelphia Press berbisik, 

“Cuma itu? Presiden menjawab, “Ya, cuma itu”.

Doa selalu berbicara tentang kedalaman, bukan hanya 

panjang atau indahnya kata-kata. Banyak orang awam kalau 

disuruh berdoa berkata tidak bisa, karena mungkin mereka 

berpikir saya bukan hamba Tuhan, bukan pengerja, hanya 

jemaat biasa. Tuhan tidak meminta kita berdoa dengan 

sangat panjang dan indahnya kata-kata, tetapi Dia hanya 

ingin berhubungan dengan intim dan berbicara banyak 

dengan anak-anak-Nya.

Jangan pernah meremehkan dua menit bersama Allah di 

dalam doa. Itulah kedalaman.

Mazmur 73:21-28

Rabu, 10 Februari 2021

Matius 20:17-34; Kisah Para Rasul 

12:1-17; Mazmur 35; Keluaran 18-19

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 73:24. 
D e n g a n  n a s i h a t - M u  E n g k a u 
menuntun aku, dan kemudian Engkau 
mengangkat aku ke dalam kemuliaan.

Ayat

“Kami mer indukan kedalaman 
hubungan dengan-Mu ya Bapa. 
Karenanya,  kami  akan se la lu 
bersekutu dengan-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Arti kata jujur ialah mengatakan apa adanya, tidak ada 

yang ditutupi atau dibuat dengan polesan. Berkata jujur 

bukanlah hal yang mudah karena banyak orang berkata 

tidak jujur hanya untuk menyenangkan orang yang 

mendengarnya. Namun, berdoa jujur lebih sulit lagi. 

Acapkali orang berdoa hanya untuk mendapat pujian dari 

orang di sekitarnya yang mendengar doa dengan kata-kata 

yang indah.  Bahkan saat kita berdoa sendiripun kadang kita 

tidak jujur kepada TUHAN. 

Bacaan kita hari ini mengingatkan, bahwa Yesus 

mengajarkan kita berdoa di tempat yang tersembunyi 

dengan tujuan agar kita bisa berkata-kata jujur dari hati 

terdalam. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa dengan 

indah dan baik, tetapi dalam doa kejujuran hati di hadapan 

TUHAN lebih penting daripada keindahan kata-kata.  

Beberapa kali saya menemui jemaat yang menolak 

ketika diminta untuk berdoa dengan alasan tidak bisa. Tidak 

bisa di sini maksudnya tidak bisa menyusun kalimat dengan 

baik, bagus dan indah didengar oleh orang-orang yang ada 

di sekitarnya. Padahal saya meminta mereka berdoa kepada 

Tuhan, bukan hanya untuk didengar orang yang ada di 

sekitar saat itu. Anak kecil ketika berbicara meminta 

kepada orang tuanya, mereka tidak peduli apakah 

kalimatnya benar, tersusun baik, atau berintonasi tepat. 

Mereka hanya tahu, bahwa ia butuh pertolongan atau hanya 

sekedar ingin bercerita kepada orang tuanya.

Mari, mulailah berdoa! Jangan ragu dan takut salah. 

Berkata-katalah dengan jujur, seadanya dan tulus di 

hadapan Tuhan. Karena dalam doa kepada TUHAN, 

kejujuran lebih penting daripada keindahan kata-kata.  

Matius 6:5-15

Kamis, 11 Februari 2021

Matius 21:1-17; Kisah Para Rasul 

12:18-23; Mazmur 36-37; Keluaran 

20:1-22:20

Ayat Bacaan Setahun

Matius 6:6. 
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah 
ke dalam kamarmu, tutuplah pintu 
dan berdoalah kepada Bapamu yang 
ada di tempat tersembunyi. Maka 
B a p a m u  y a n g  m e l i h a t  y a n g 
tersembunyi akan membalasnya 
kepadamu.

Ayat

“Bapa, kami mau berdoa dengan jujur 
layaknya seorang anak yang bertutur 
kepada bapanya. Di dalam nama 
Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Jika Anda belum bisa berenang, dan selama ini paling 

banter hanya main air di kolam 1,5 meter (taruh kata tinggi 

badan Anda 170 cm), akan berisiko jika Anda berenang di 

kolam sedalam 3 meter. Tapi, jika Anda bisa berenang dan 

biasa berenang di kolam 3 meter, tidak jadi masalah jika 

Anda berenang di kolam sedalam 30 meter. Cara Anda 

berenang tetap sama meski kolamnya 10 kali lebih dalam.

Ada hal-hal yang seperti itu. Tapi, tidak semua hal seperti 

itu. Contohnya, hanya karena Anda bisa bangkit setelah rugi 

10 juta di sebuah investasi, bukan berarti Anda pasti bisa 

melakukan yang sama sehingga di lain waktu berani 

berinvestasi senilai 1 milyar.

Oleh karena itu, pertama-tama kita harus bisa 

mengukur diri dan mengukur apa yang di depan kita 

(tantangan, kesempatan, masalah, dsb). Daud pernah 

menghadapi singa dan beruang. Tapi, bukan hanya karena 

itu, ia berani menghadapi Goliat. la tetap memilih baju 

gembala ketimbang baju perang karena itu lebih 

memudahkan ia bergerak. Ia juga mengukur Goliat sehingga 

memilih memakai umban untuk menghadapinya.

Yang kedua dan yang terpenting adalah kita harus 

bersandar kepada Sumber Kekuatan yang tepat. Bangsa 

Israel dan Yosua mengalami ini. Karena berhasil 

menaklukkan Yerikho, mereka berpikir pasti bisa begitu 

saja menang melawan Ai yang jauh lebih kecil. Nyatanya, 

tanpa melibatkan Tuhan, mereka gagal total! Percaya diri 

dengan kemampuan, pengalaman, strategi ,  dan 

perencanaan itu penting, tapi, dua hal ini penting untuk kita 

ingat: pastikan setiap rencana kita benar-benar terukur dan 

melibatkan Tuhan.

1 Samuel 17:32-51 & Yosua 7:1-5

Jumat, 12 Februari 2021

Matius 21:18-32; Kisah Para Rasul 

12:24-13:3; Mazmur 38; Keluaran 

22:21-24:11

Ayat Bacaan Setahun

1 Samuel 17:37. 
Pula kata Daud: "TUHAN yang telah 
melepaskan aku dari cakar singa dan 
dari cakar beruang, Dia juga akan 
melepaskan aku dari tangan orang 
Filistin itu." Kata Saul kepada Daud: 
"Pergilah! TUHAN menyertai engkau.

Ayat

“Ku kan berdiri di tengah badai saat 
gelombang badai menerpaku karena 
Engkaulah kekuatanku.”

Doa



Di sini dikatakan, bahwa doa-doa dan sedekah 

Kornelius, Perwira Pasukan Romawi telah naik ke hadirat 

Allah dan Allah mengingat dia. Doa dan sedekah Kornelius 

sesungguhnya bagaikan aroma persembahan yang harum di 

hadapan Allah. Apa yang kita pahami dari peristiwa ini, 

bahwa “Doa-doa kita akan dikabulkan, sedekah kita akan 

diingat Tuhan dan akan memperoleh imbalan.” Tidaklah 

cukup untuk sekadar berdoa supaya apa yang kita miliki 

dikuduskan bagi kita. Kita harus memberikan sedekah dari 

milik kita, dan barulah sesungguhnya semuanya akan 

berkenan di hadapan-Nya. Kita harus melengkapi doa kita 

dengan sedekah. Kita juga harus menyertai sedekah kita 

dengan doa-doa, supaya Allah akan menerima semuanya 

dengan penuh rahmat dan supaya dapat menjadi berkat 

bagi mereka yang menerimanya. Doa dan sedekah harus 

berjalan seiring. Doa serta sedekah merupakan korban 

persembahan rohani kita.

Kornelius berdoa dan memberikan sedekah karena 

takut akan Allah, ia melakukan hal itu, karena itu sangat 

penting baginya dan ia melaksanakannya bukan hanya bila ia 

suka, tapi sudah menjadi gaya hidupnya.

Percayalah, bahwa Allah memandang doa-doa dan 

sedekah kita sebagai suatu persembahan yang naik ke 

hadapan-Nya. Bertekunlah dalam doa dan sedekah kita 

memohon kepada-Nya dengan iman dan pengabdian.

Kisah Para Rasul 10:1-4

Sabtu, 13 Februari 2021

Matius 21:33-46; Kisah Para Rasul 

13:4-12;  Mazmur 39:1-40:9; 

Keluaran 24:12-26:37

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 10:4. 
Ia menatap malaikat itu dan dengan 
takut ia berkata: "Ada apa, Tuhan?" 
Jawab malaikat itu: "Semua doamu 
dan sedekahmu telah naik ke hadirat 
Allah dan Allah mengingat engkau.

Ayat

“Ajarkanku tetap setia berdoa dan 
bersedekah supaya  nama-Mu 
dipermuliakan. Amin.”

Doa



Alkitab mengatakan, bahwa ketika itu Stefanus dipenuhi 

Roh Kudus, maka dalam keadaan sulit ia tetap berserah 

kepada Tuhan dan berdoa mohon pengampunan bagi 

orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Bahwa sehebat 

apa pun kebencian dan amarah mereka terhadap dirinya, 

dan walaupun penyiksaan itu sangat kejam dan jahat, 

menjelang ajalnya, Stefanus memohon agar Yesus 

menerima rohnya dan ia tetap berbaik hati kepada mereka. 

Stefanus masih bisa mengampuni orang yang menyiksa dia. 

Ia sama sekali tidak ingin supaya Allah membalaskan 

kematiannya kepada mereka. Kata-kata terakhir Stefanus 

merupakan sebuah permohonan pengampunan bagi orang-

orang yang membunuhnya. Itulah yang menjadi doa yang 

keluar dari lubuk hatinya kepada Allah supaya perbuatan 

mereka ini jangan ditanggungkan sedikit pun kepada 

mereka.

Sungguh sikap Stefanus ini mengingatkan kita kepada 

sikap Yesus ketika menghadapi penderitaan. Ketika itu 

Yesus juga mendoakan orang-orang yang menganiaya-Nya. 

Teladan Yesus nyata dalam hidup Stefanus yang berani 

menderita demi kebenaran.

Stefanus bersama Roh Kudus berdoa kepada Kristus, 

begitu jugalah hendaknya kita, marilah kita juga meminta 

Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita; sebab 

kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi 

Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan 

keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin.

Kisah Para Rasul 7:54-60

Minggu, 14 Februari 2021

Matius 22:1-22; Kisah Para Rasul 

13:13-25; Mazmur 40:10-41:14; 

Keluaran 27-28

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 7:60. 
Sambil berlutut ia berseru dengan 
suara nyaring: "Tuhan, janganlah 
tanggungkan dosa in i  kepada 
mereka!" Dan dengan perkataan itu 
meninggallah ia.

Ayat

“Tuhan ajarkanku untuk tetap setia 
berdoa bersama Roh Kudus. Amin.”

Doa



Zakharia adalah seorang imam yang melayani di Bait 

Allah. Sebagai seorang imam, Zakharia bersama dengan 

istrinya menunjukkan kehidupan yang taat terhadap firman 

Tuhan (Luk. 1:5-6). Namun, walaupun Zakharia seorang 

imam dan hidup saleh, bukan berarti mereka lepas dari 

pergumulan hidup. Masalah yang mereka hadapi adalah 

mereka telah lama berumah tangga, tetapi belum 

mendapatkan keturunan. 

Ketika Zakharia mendapat giliran untuk melayani 

sebagai imam di Bait Suci, Zakharia masih berharap supaya 

Tuhan mengaruniakan keturunan baginya. Untuk itu, ketika 

berada di Bait Allah, Zakharia memohonkan hal tersebut 

dalam doa. Namun, hal yang menarik, walaupun Zakharia 

berdoa supaya memperoleh keturunan, nampaknya ia ragu 

terhadap apa yang dia doakan, karena ia melihat bahwa 

usianya dan istrinya sudah tua dan tidak mungkin lagi untuk 

melahirkan (Luk. 1:18). Zakharia lupa, bahwa bagi Tuhan 

tidak ada yang mustahil. Terbukti pada akhirnya apa yang 

dikatakan malaikat tersebut terjadi, yakni istri Zakharia 

mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki 

bernama Yohanes.

Melalui kisah Zakharia ini, kita diingatkan bahwa kita 

tidak boleh ragu terhadap doa-doa yang kita panjatkan 

kepada Tuhan. Jika kita sudah berdoa kita harus punya 

keyakinan, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita dan Tuhan 

pasti memberi yang terbaik melebihi apa yang kita doakan. 

Ingat, dalam Markus 11:24 dituliskan bahwa: "Karena itu 

Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan 

doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka 

hal itu akan diberikan kepadamu." Yakini, bahwa Tuhan pasti 

memberi yang terbaik bagi kita sesuai dengan waktu-Nya. 

Lukas 1:5-25

Senin, 15 Februari 2021

Matius 22:23-46; Kisah Para Rasul 

13:26-33; Mazmur 42-43; Keluaran 

29:1-30:10 

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 1:20. 
Sesungguhnya engkau akan menjadi 
bisu dan tidak dapat berkata-kata 
sampai  kepada har i ,  d i  mana 
semuanya ini terjadi, karena engkau 
tidak percaya akan perkataanku yang 
akan nyata kebenarannya pada 
waktunya."

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau berdoa 
dengan penuh keyakinan, bahwa 
Engkau pasti menjawab doa dan 
berkuasa menggenapi semua yang 
Engkau janjikan. Amin.”

Doa



Zakharia adalah seorang imam, ia dan istrinya Elisabet 

adalah orang yang saleh/hidup benar (ay 6). Tetapi ia 

memiliki masalah/penderitaan, yaitu mereka tidak 

mempunyai anak (ay 7).

Dalam tradisi Yahudi, tidak mempunyai anak adalah 

sesuatu yang sangat hina pada zaman itu. Hal itu disebut 

sebagai 'aib '[NIV/NASB: disgrace (= sesuatu yang 

memalukan, mencemarkan)].

William Barclay berkata: "Rabi-rabi Yahudi mengatakan 

bahwa ada 7 orang yang dikucilkan dari Allah dan daftar itu 

dimulai dengan seorang Yahudi yang tidak mempunyai istri, 

atau seorang Yahudi yang mempunyai istri dan tidak 

mempunyai anak.

Problem mereka ini berlarut-larut sampai mereka 

berdua lanjut umurnya (ay 7b). Padahal dari kata-kata 

‘doamu telah dikabulkan’  dalam ay 13, jelas bahwa mereka 

berdoa untuk hal itu. Tetapi ada penafsir yang berpendapat, 

bahwa mereka mungkin sudah lama berhenti berdoa untuk 

hal itu, karena merasa sudah tidak mungkin mendapat anak. 

Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman, saleh, dan 

melayani Tuhan, bisa saja mengalami problem yang 

berlarut-larut dan mengalami hidup yang seolah-olah tidak 

diberkati!.

Dalam kehidupan ini tentu kita pun mengalami problem 

yang sepertinya tidak selesai-selesai, masalah yang satu 

belum beres, datang lagi masalah lain dan begitu seterusnya. 

Kadang kita merasa lelah, mungkin juga putus asa, tetapi 

janji Tuhan tidak pernah tidak akan digenapi dalam 

kehidupan kita. Teruslah naikkan doamu sampai Tuhan 

mengabulkannya seperti yang dialami Nabi Zakaria, yang 

akhirnya memperoleh seorang anak, Yohanes. 

Adakah hal-hal yang dahulu Anda doakan tetapi 

sekarang tidak lagi? Baca dan renungkan Luk 18:1-8 dan 

bertekunlah dalam doa.

Lukas 1: 13-17

Selasa, 16 Februari 2021

Matius 23:1-22; Kisah Para Rasul 

13:34-42; Mazmur 44; Keluaran 

30:11-31:18

Ayat Bacaan Setahun

Roma 5:4. 
Dan ketekunan menimbulkan tahan 
uji dan tahan uji menimbulkan 
pengharapan.

Ayat

“Tuhan Yesus kami percaya Engkau 
setia akan janji-Mu, karenanya kami 
akan selalu bertekun di dalam doa.”

Doa



Lulusan tahun ini menghadapi persaingan yang lebih 

ketat untuk mendapatkan pekerjaan karena pandemi 

Covid-19. 12 tahun lalu, lulusan universitas menghadapi 

kecemasan yang sama ketika krisis global menghantam. 

Harriet Nicholson meraih gelar sarjana sejarah Universitas 

Oxford dengan predikat mahasiswa berprestasi. Tapi resesi 

datang dan dia kesulitan mencari kerja. Berbulan-bulan 

tanpa kepastian, akhirnya Harriet bekerja sebagai 

resepsionis. Mulanya dia malu. Tapi  kemudian kesempatan 

magang datang di Oxfam di mana dia bisa melanjutkan 

studi, lalu menjadi konsultan digital. Tipsnya untuk lulusan 

baru: selalu positif, semua pengalaman kerja berharga.

Apa yang harus kita lakukan untuk bergerak maju ketika 

ekonomi stagnan? Jangan tawar hati! Itulah kata firman 

Tuhan. Tawar hati memiliki arti hilang keberanian, tidak 

gembira, tidak bernafsu, tidak menaruh perhatian. Kondisi 

pandemi dipenuhi ketidakpastian berbenturan dengan hati 

kita yang menginginkan realita yang aman, nyaman dan 

pasti. Agar bersahabat dengan realita, maka pikiran dan hati 

harus bisa kita setel untuk berhenti memikirkan semua yang 

bisa mengecilkan kekuatan kita.

Dalam menghadapi era kenormalan baru, kita dituntut 

dinamis, semakin kreatif, dan mampu keluar dari pola yang 

selama ini membuat nyaman. Hal ini adalah tantangan yang 

tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Cobalah 

untuk selalu kreatif, menciptakan hal-hal baru, dan 

menggunakan imajinasi. Jika ingin sukses melewati masa-

masa kesesakan ini, berhentilah memikirkan hal-hal yang 

membuat kita gagal. Meratapi nasib, menggerutu, putus asa 

tidak akan membuka peluang. Ayo bangkit, mengerjakan 

apa yang bisa dilakukan, belajar lebih banyak untuk 

menghadapi tantangan itu adalah hal-hal positif untuk 

menguatkan hati kita dan tetaplah berdoa.

Situasi boleh menjadi sulit, tapi hati jangan sampai tawar.

1 Samuel 17:1-11

Rabu, 17 Februari 2021

Matius 23:23-39; Kisah Para Rasul 

13:43-49; Mazmur 45; Keluaran 32-

33 

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 24:10. 
Jika engkau tawar hati pada masa 
kesesakan, kecillah kekuatanmu.

Ayat

“Bapa yang di sorga, berilah kekuatan 

pada saya dalam menjalankan 

kehidupan yang sulit ini.”

Doa



Ketika Adam dan Hawa diciptakan hubungan antara 

Allah dan manusia begitu dekat. Tetapi ketika mereka 

berdosa, itu menjadi pemisah antara Allah dan manusia. 

Dosa atau pelanggaran hukum kasih memisahkan mereka 

dari Allah. Tetapi Allah memanggil manusia itu dan 

berfirman kepadanya, ”Di manakah engkau?” Allah tidak 

membiarkan manusia hilang dan binasa begitu saja. Allah 

mau berhubungan dengan manusia melalui doa mereka 

yang dipersembahkan di dalam nama Yesus Kristus. 

Setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka sarana 

komunikasi manusia kepada Allah adalah melalui doa. Doa 

sangat berperan untuk menyampaikan segala kehendak 

manusia kepada-Nya. Doa menghubungkan manusia 

dengan Allah dan menyangkut-pautkan kelemahan 

manusiawi dengan kuasa Allah yang tidak ada batasnya.

Alkitab mengatakan, bahwa Allah mendengarkan 

manusia (Mazmur 17:6), maka manusia dapat percaya 

ketika dirinya berada dalam hubungan yang benar dengan 

Allah dan dia berbicara kepada Allah, maka Allah 

mendengarkan dia.

Alkitab itu firman Allah, maka manusia dapat percaya 

bahwa ketika dirinya berada dalam hubungan yang benar 

dengan Allah dan dia membaca Alkitab, secara harafiah dia 

mendengar Allah bersabda. Bahwa hubungan yang benar 

dengan Allah dibutuhkan untuk komunikasi yang sehat 

antara Allah dan manusia.

Mari jalin komunikasi yang benar dan erat dengan Tuhan 

Yesus, yang selalu mendengarkan doa anak-anak-Nya.

Kejadian 3:1-9

Kamis, 18 Februari 2021

Matius 24:1-28; Kisah Para Rasul 

13 :50-14 :7 ;  Mazmur  46-47 ; 

Keluaran 34:1-35:29

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 59:2.
“Tetapi yang merupakan pemisah 
antara kamu dan Allahmu ialah segala 
kejahatanmu, dan yang membuat Dia 
menyembunyikan diri terhadap kamu, 
sehingga Ia tidak mendengar, ialah 
segala dosamu.”

Ayat

“Terima kasih Tuhan Yesus, melalui 
karya-Mu di kayu salib, kami dapat 
berkomunikasi yang erat dengan 
Bapa. Amin.”

Doa



Kita tidak tahu sampai kapan musibah Covid-19 akan 

berakhir. Tidak seorang ahli pun yang bisa memberikan 

kepastian. Bagaimanakah kita melanjutkan hidup seperti ini 

sampai musibah berakhir? Siapakah yang bisa memberikan 

jaminan kepada kita? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang 

muncul dalam diri kita. Musibah Covid-19 melumpuhkan 

ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pariwisata dalam 

waktu yang lama. 

Sebagai orang percaya, kita memiliki Gembala yang 

selalu menjaga, memelihara, melindungi kita. Perintah-Nya 

adalah jangan kuatir. Sang Gembala yang telah menuntaskan 

dosa dan akibatnya di  salib Golgota. Dalam peperangan 

yang panjang menghadapi Covid-19, kita tidak perlu takut 

dan kuatir karena hidup kita dijamin Tuhan Yesus. Sekalipun, 

bila kita harus terpapar, bahkan mati karena virus ini, tetap 

percayalah kita ada dalam genggaman kasih-Nya. 

Oleh sebab itu, bangunlah relasi yang intim dengan 

Tuhan Yesus dalam pujian, penyembahan dan doa. Serahkan 

usaha kita, kebutuhan hidup kita, kepada Tuhan Yesus hari 

lepas hari. Percayalah, bahwa jaminan dari Tuhan Yesus 

adalah milik kita untuk melalui  pandemi ini. Jangan 

bergantung kepada kekuatan akal budi kita dan 

mengandalkan manusia. Kita pasti akan kecewa. 

Andalkanlah harapan masa depan kita hanya kepada Tuhan 

Yesus saja dan jangan pernah kepada yang lain.

Untuk menjalani pandemi ini, percayalah pada 

kedaulatan Allah. Bukti iman kita kepada Tuhan Yesus, 

adalah taat pada protokol kesehatan, jaga kebersihan, jaga 

jarak, pakai masker, makan makanan yang sehat, sukacita 

selalu jangan stress. Tetap semangat. 

Ketika kita mengabaikan prokes, kita sedang tidak 

mempercayai Allah yang maha kuasa, yang berkuasa 

mengizinkan Covid-19 ini ada di bumi. Allah mau kita taat 

untuk menghadapinya.

Mazmur 23

Jumat, 19 Februari 2021

Matius 24:29-51; Kisah Para Rasul 

14:8-20; Mazmur 48-49; Keluaran 

35:30-36:28 

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 23:4. 
Sekalipun aku berjalan dalam lembah 
kekelaman, aku tidak takut bahaya, 
sebab Engkau besertaku; gada-Mu 
dan tongkat-Mu,  i tu lah  yang 
menghibur aku.

Ayat

Bapa dalam nama Yesus, mohon belas 
kasih-Mu atas hidupku dan aku mau 
taat akan kehendak-Mu dengan 
mentaati prokes. Amin.

Doa



Wajar yang namanya manusia bila melakukan sesuatu 

untuk mendapatkan keuntungan. Upah merupakan sesuatu 

yang penting bagi kehidupan kita. Setiap hal yang kita 

kerjakan pasti berkaitan dengan upah yang kita harapkan 

akan terima. Meskipun kita yakin, bahwa tidak semua yang 

kita kerjakan selalu akan menghasilkan upah.

Para murid pun mempertanyakan tentang masa 

depannya, setelah menyaksikan percakapan antara anak 

muda yang saleh, kaya raya dengan Tuhan Yesus. Di akhir 

percakapan anak muda itu pergi meninggalkan Tuhan Yesus 

dan tidak berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya. 

Petrus mempertanyakan, apakah menjadi murid Tuhan 

Yesus, meninggalkan sanak saudaranya, kelak akan 

mendapatkan upah dari Tuhan Yesus.

Tuhan Yesus menjelaskan upah yang akan diterima oleh 

siapa saja yang mau meninggalkan segala sesuatu, demi 

melakukan kehendak Allah. Upahnya adalah jadi hakim 

bersama Tuhan Yesus, memperoleh lebih banyak dari apa 

yang ditinggalkan dan kehidupan kekal. 

Pengorbanan mengikuti Tuhan Yesus menghasilkan upah 

yang jauh lebih mulia dari pada harta di dunia ini.

Pada saat menghadapi banyak kesulitan, kita mulai 

mempertanyakan apakah upahku selama ini setelah 

mengikuti Tuhan Yesus. Ingatlah, apapun yang kita   lakukan 

dengan setia untuk Tuhan Yesus  pasti tidak akan sia-sia. 

Jangan meragukan janji Tuhan Yesus tentang upah yang akan 

kita terima. Kalau  saat ini, kita kecewa karena mengikuti 

Tuhan Yesus karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang 

k i t a  h a r a p k a n ,  i n g a t l a h  Tu h a n  Ye s u s  k e l a k 

memperhitungkan upah kita. Jangan hanya mengharapkan 

upahnya saja. Upah itu pasti berjalan seimbang dengan 

pengorbanan kita karena iman kita kepada Tuhan Yesus.

Matius 19:16-30

Sabtu, 20 Februari 2021

Matius 25:1-13; Kisah Para Rasul 

14:21-28; Mazmur 50; Keluaran 

37:1-38:20

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 15:58. 
Karena itu, saudara-saudaraku yang 
kekasih, berdirilah teguh, jangan 
goyah, dan giatlah selalu dalam 
pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, 
bahwa dalam persekutuan dengan 
Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 

Ayat

“ Bapa dalam nama Yesus, ajar aku 
setia karena janji-Mu pasti. Amin.” 

Doa



Yesaya pasal satu menggambarkan betapa Allah sangat 

kecewa oleh perbuatan umat Israel yang mulai berpaling 

dari Allah.  Allah selalu memgasihi umat-Nya. Namun, 

dalam kenyataannya umat Allah justru melupakan Allah dan 

berubah menjadi tidak setia kepada Allah. Bangsa Israel 

mulai memberontak, dengan meninggalkan Allah. Pola 

kehidupan ibadah mereka cuma pura-pura, penuh 

kejahatan dan kemunafikan. Ketidaksungguhan hati dalam 

mempersembahkan korban saat ibadah kepada Allah. Hati 

dan perbuatan mereka sangat jahat, penuh ketidakadilan 

dan menindas orang lemah. 

Kemerosotan kehidupan spiritual mereka sangat 

berpengaruh besar terhadap perilaku mereka sehari-

harinya. Akibatnya Allah membenci dan tidak menerima 

korban persembahan mereka. Doa mereka tidak didengar 

Allah. Harta benda, ternak dirampas musuh, kotanya akan 

menjadi sunyi sepi. Mereka akan dimusnahkan sama seperti 

kota Sodom dan Gomora.

Ini suatu peringatan bagi kita umat Allah zaman ini. 

Jangan sampai iman kita kepada Tuhan Yesus berubah 

menjadi tidak setia karena berbagai macam hal. Berkat 

Allah, tanggung jawab pekerjaan, hobbi, uang, jabatan bisa 

saja membuat kita menjadi tidak setia kepada Allah. Apalagi 

dengan    gadget yang kita miliki bisa saja membuat kita 

tidak setia di dalam berdoa. Tidak setia di dalam membaca 

firman Tuhan, tidak setia di dalam beribadah dan mulai 

tamak harta sehingga tidak setia dalam memberi 

persembahan untuk pekerjaan Allah.

Bila semuanya itu terjadi dalam hidup kita, maka yang 

rugi adalah diri kita sendiri. Hati nurani kita menjadi tumpul 

dan kandas. Sebab roh spiritual kita mulai padam, kasih kita 

mulai pudar. Waspadalah bahwa, kenikmatan dunia bisa saja 

menggeser kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus.

Yesaya 1:1-31

Minggu, 21 Februari 2021

Matius 25:14-30; Kisah Para Rasul 

15:1-11; Mazmur 51; Keluaran 

38:21-39:31

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 1:18. 
Marilah, baiklah kita berperkara! --
firman TUHAN--Sekalipun dosamu 
merah seperti kirmizi, akan menjadi 
put ih sepert i  sa l ju;  sekal ipun 
berwarna merah sepert i  ka in 
kesumba, akan menjadi putih seperti 
bulu domba.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ampuni 
dan ajarku selalu setia pada-Mu. 
Amin.”

Doa



Seorang pemain bola yang kariernya sedang naik daun 

memutuskan untuk tetap bermain di klubnya yang 

tergolong biasa meskipun banyak klub yang lebih besar 

membujuknya untuk pindah ke klub mereka. Alasannya 

ialah karena ia merasa klub kecilnya itu telah berjasa melatih 

dan membesarkan namanya sejak ia merintis karier sebagai 

pemain profesional. Selama klubnya terus memperpanjang 

kontraknya, ia berkomitmen akan tetap bermain di klubnya 

meski banyak klub lain mengiming-iminginya dengan 

berbagai tawaran menggiurkan.

Keputusan sederhana pemain bola tersebut merupakan 

contoh tindakan yang menggambarkan ‘kacang yang tidak 

lupa pada kulitnya’. Di dalam Alkitab banyak tokoh yang 

memutuskan untuk setia terhadap kulitnya'. Salah satunya 

Rut yang begitu setia terhadap Naomi, mertuanya, meski 

secara logika tidak ada apa-apa lagi yang bisa diharapkan 

dari Naomi. Kesetiaan Rut terhadap Naomi bertolak 

belakang dengan sikap Lot terhadap Abraham, pamannya 

sendiri, sekaligus orang yang telah membesarkannya. 

Istilah "kacang yang tidak lupa pada kulitnya" bukan lagi 

menjadi standar etika yang perlu kita terapkan saat menjalin 

relasi dengan sesama. Namun, hal itu juga yang dikehendaki 

Tuhan untuk kita aplikasikan ketika menjalin hubungan 

dengan-Nya. Bila saat ini kita berhasil dan diberkati dengan 

kecerdasan, memiliki berbagai macam talenta, materi yang 

melimpah, tubuh yang sehat, keluarga yang harmonis dan 

sebagainya, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan 

karena usaha atau jerih payah kita sendiri. Karena itu, jangan 

sampai kita memegahkan diri kita sendiri, tapi bermegahlah 

di dalam Tuhan saja. Seperti sebutir kacang yang tak bisa 

menjadi apa-apa tanpa kulitnya, begitu juga hidup kita yang 

tak akan bermakna tanpa campur tangan Tuhan.

Ciri orang yang kurang bersyukur adalah sering 

melupakan hal-hal baik yang ia terima dari Tuhan.

Mazmur 103:1-5

Senin, 22 Februari 2021

Matius 25:31-46; Kisah Para Rasul 

15:12-21; Mazmur 52-53; Keluaran 

39:32-40:38

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 103:2. 
Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan 
janganlah lupakan segala kebaikan-
Nya!

Ayat

“Saya akan ingat selalu kebaikan-Mu, 
ya Allah pemeliharaku. Amin.”

Doa : 



Tuhan Yesus dikenal sebagai pemimpin yang melakukan 

perbuatan-perbuatan besar serta mengajar kebenaran 

firman dengan penuh hikmat. Orang Farisi dan orang Saduki 

datang kepada Tuhan Yesus hendak meminta tanda, bahwa 

Tuhan Yesus memang benar datang dari Sorga. Namun, 

Tuhan Yesus justru tidak memberi tanda apa pun kecuali 

tanda Yunus.

Seorang ibu dari dua orang murid Tuhan Yesus tahu 

bahwa Tuhan Yesus adalah calon Raja di dalam kerajaan 

Sorga. Oleh sebab itu, dia meminta supaya kedua anaknya 

beroleh kedudukan istimewa di kerajaan Sorga. 

Memanfaatkan kedudukan Tuhan Yesus untuk memuaskan 

hasrat dirinya agar bisa punya kedudukan lebih tinggi dari 

para murid Tuhan Yesus yang lainnya.

Seorang yang ingin mendapatkan harta warisan dari 

saudaranya meminta Tuhan Yesus agar memerintahkan 

saudaranya untuk berbagi warisan dengan dirinya. 

Ketokohan Tuhan Yesus dimanfaatkan untuk memuaskan 

keinginannya menjadi kaya. Tuhan Yesus menasehati orang 

tersebut dengan perumpamaan orang kaya yang bodoh.

Kerap kali, orang percaya mengikut Tuhan Yesus hanya 

untuk memanfaatkan-Nya agar bisa mewujudkan berbagai 

keinginannya. Kita memanfaatkan Tuhan Yesus demi 

memuaskan hasrat kedagingan kita. 

Camkan baik-baik agar kita tidak tersesat, sadarilah 

bahwa tujuan kita memercayai Tuhan Yesus adalah 

memerintah bersama Tuhan Yesus di Kerajaan Allah, bukan 

mengumpulkan harta, jadi orang sukses dan terkenal di 

dunia ini. Periksalah diri kita apakah kita tulus dalam 

mengikuti Tuhan Yesus atau kita hanya memanfaatkan 

nama-Nya untuk memenuhi ambisi kita. 

Matius 16:1-4

Selasa, 23 Februari 2021

Matius 26:1-35; Kisah Para Rasul 

15:22-34; Mazmur 54-55; Imamat 1-3

Ayat Bacaan Setahun

Matius 16:4. 
Angkatan yang jahat dan tidak setia 
ini menuntut suatu tanda. Tetapi 
kepada mereka tidak akan diberikan 
tanda selain tanda nabi Yunus." Lalu 
Yesus meninggalkan mereka dan 
pergi.

Ayat

Doa

“Bapa di dalam nama Yesus, biarlah 
aku memiliki hati yang tulus dalam 
mengikuti Engkau. Agar rencana-Mu 
digenapi dalam hidupku. Amin.”



Tuhan Yesus mengingatkan kita agar berjaga-jaga 

terhadap musuh yang  bekerja  aktif dan memiliki banyak  

strategi untuk menjerat  anak-anak Tuhan. Musuh kita 

bukan pribadi yang nampak secara fisik sehingga dengan 

mudah kita bisa memukul untuk mengalahkannya.  Namun, 

musuh yang tidak kelihatan ini benar-benar ada dan sangat 

berbahaya karena bisa membinasakan kita.

Seringkali sikap hidup kita  meremehkan kuasa Iblis 

adalah dengan menganggap, bahwa kita kebal dan pasti 

menang melawan si Iblis. Sama seperti halnya Petrus 

maupun Yudas Iskariot sebelum jatuh dalam jerat Iblis sudah 

diperingatkan Tuhan Yesus.

Kesombongan diri sendiri, bahwa bersama Tuhan Yesus 

kita pasti menang menghadapi Iblis dan menyepelekan 

kekuatan kuasa mereka telah menjadikan banyak orang 

Kristen, aktivis Gereja, hamba Tuhan berjatuhan kembali 

dalam perbuatan dosa yang sama setelah mereka bertobat 

dan percaya Tuhan Yesus. 

Kejatuhan kali ini jauh lebih parah dari yang sebelum diri 

mereka bertobat. Oleh sebab itu, kewaspadaan diri dan 

senantiasa berjaga-jaga menjadi sangat penting buat 

kepentingan diri sendiri. Ingatlah, bahwa kita memiliki dua 

musuh utama yang sama-sama berbahaya yang ada di 

sekitar kehidupan kita yaitu hawa nafsu diri dan kuasa 

kegelapan Iblis.

Tuhan Yesus dan para Rasul melalui firman Tuhan, 

mengingatkan kita agar senantiasa waspada dan berjaga-

jaga selalu setiap saat. Musuh kita jangan dianggap remeh 

sebab cara bermain dan tipu dayanya sangat halus.  Iblis 

mampu memperdaya kita untuk memercayainya, seakan-

akan hal itu berasal dari Allah padahal dari Iblis. Iblis bisa 

berpura-pura sebagai serigala berbulu domba atau Malaikat 

Terang. Allah memerintahkan kita agar melawan Iblis 

dengan iman yang teguh.

Lukas 21:34-35

Rabu, 24 Februari 2021

Matius 26:36-56; Kisah Para Rasul 

15:35-41; Mazmur 56-57; Imamat 

4:1-5:13

Ayat Bacaan Setahun

1 Petrus 5:9. 
Sadarlah dan berjaga-jagalah! 
Lawanmu, si Iblis, berjalan keliling 
sama seperti singa yang mengaum-
aum dan mencari orang yang dapat 
ditelannya.

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
berjaga-jaga dan melawan Iblis 
dengan imanku yang teguh kepada-
Mu. Amin.”

Doa

Ayat



Apa yang akan kita lakukan ketika muncul masalah 

pelik dalam hidup? Panik? Susah? Sedih? Reaksi demikian 

sangat manusiawi. Yesus juga demikian. Namun, Tuhan 

Yesus menghadapi masalah dan persoalan itu dengan 

doa.

Seperti kisah yang mengerikan perihal ketakutan 

Kristus yang mendalam di Taman Getsemani beberapa 

saat sebelum Ia diserahkan. Dalam ketakutan ini, Kristus 

makin bersungguh-sungguh berdoa dan semakin hebat 

ketakutan karena murid-murid tidak ada satupun yang 

menemani atau membantu-Nya, Ia tetap berdoa bahkan 

dikatakan peluh-Nya menjadi seperti titik-titik darah 

yang bertetesan ke tanah padahal Ia sedang berada di 

udara terbuka, di musim dingin, di atas tanah yang dingin, 

di malam yang telah larut. Ini cukuplah mengejutkan 

kalau Ia bisa sampai berkeringat, bahkan dikatakan pula 

sekarang keringat-Nya bercucuran, sampai-sampai 

cucuran keringat-Nya menetes seperti tetesan darah 

yang menunjukkan betapa dalamnya ketakutan yang Ia 

rasakan. Ia bergumul, seperti Yakub dengan malaikat. Hal 

itu merupakan contoh bagi kita semua.

Jadi, jika ingin luput dari pencobaan dan maju dalam 

kehidupan rohani, serahkanlah semua pergumulan kita 

kepada-Nya, dan kita perlu dengan penuh hasrat berdoa 

tentang segala yang kita mohonkan.

Lukas 22:39-46

Kamis, 25 Februari 2021

Matius 26:57-75; Kisah Para Rasul 

16:1-3; Mazmur 58-59; Imamat 

5:14-7:10

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 22:40. 
Setelah tiba di tempat itu Ia berkata 
kepada mereka: "Berdoalah supaya 
kamu jangan jatuh ke  da lam 
pencobaan."

Ayat

“Tuhan Yesus, ajarkan kami terus 
untuk tetap berdoa senantiasa. 
Amin.”

Doa



Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah membuat 

hukum untuk manusia agar dalam tatanan kehidupan 

yang dikehendaki Allah. Tatanan hidup terkandung dalam 

hukum Taurat. Namun, manusia gagal menaati hukum 

Taurat karena tabiat manusia yang berdosa.Ada 

kecenderungan sifat memberontak dalam diri manusia. 

Akibatnya kehidupan manusia menjadi  sukar 

dikendalikan oleh siapa pun. Pemberontakan yang nyata 

adalah tidak ada rasa takut dan hormat seorang anak 

kepada orang tuanya. Tidak ada rasa takut dan hormat 

kepada sesamanya. Terlebih tidak takut kepada Allah dan 

hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya.

Wujud pemberontakan anak terhadap orang tua ada 

banyak macamnya. Mulai tidak patuh kepada perintah 

orang tua, tidak lagi peduli kepada nasehat orang tua 

sampai puncaknya menelantarkan kehidupan orang tua 

yang melahirkan dan membuat hidupnya berhasil.

Penyebabnya adalah cinta diri sendiri, cinta uang serta 

hidup menuruti hawa nafsu. Akibatnya hidupnya tidak 

berkenan di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. 

Ini berakibat hidup yang tidak dihormati orang lain dan 

tidak bisa menjadi teladan hidup bagi anak cucunya. 

Hidupnya bersukaria di atas penderitaan orang lain. 

Maka balasan Allah di dalam kekekalan akan setimpal 

dengan apa yang mereka perbuat.

Jauhilah mereka yang suka memberontak karena akan 

mempengaruhi keharmonisan hidup yang telah kita 

jalani. Bagaimanapun kita harus hormat dan mengasihi 

orang tua kita, meskipun dirinya bukan orang yang 

sempurna di hadapan kita. Jangan ikut menjadi manusia 

pemberontak bila di kemudian hari kita tidak 

menghendaki mendapatkan balasan dari Allah dan 

sesama setimpal dengan perbuatan kita.

2 Timotius 3:1-9

Jumat, 26 Februari 2021

Matius 27:1-31; Kisah Para Rasul 

16:4-12; Mazmur 60-61; Imamat 

7:11-38

Ayat Bacaan Setahun

2 Timotius 3:5. 
Secara lahiriah mereka menjalankan 
i b a d a h  m e r e k a ,  t e t a p i  p a d a 
hakekatnya mereka memungkiri 
kekuatannya. Jauhilah mereka itu!

Ayat

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

Doa



Daya tahan tubuh kita dalam menghadapi serangan virus 

Corona merupakan satu-satunya benteng utama tubuh 

kita. Daya tahan tubuh terpelihara bukan saja dari makan 

dan istirahat yang cukup. Kesehatan hati, pikiran dan rohani 

kita juga menentukan kekuatan daya tahan tersebut. 

Serangan bertubi-tubi berita tentang virus Corona kita 

terima hampir tiap hari. Tentu ini berpengaruh terhadap 

kondisi mental spiritual kita. Sementara ibadah di gereja 

mulai dibatasi. Kondisi ini pasti akan berpengaruh besar 

terhadap kesehatan rohani kita. Kita harus tetap menjaga 

kesehatan rohani kita.

Biasakan merenungkan firman Allah setiap hari.  Setiap 

informasi yang menggelisahkan hati kita,  harus kita imbangi 

dengan berita firman Allah. Hal ini akan menumbuhkan 

keyakinan kita untuk melawan berita negatif yang kita 

terima. Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa, memberi 

hikmat, menyukakan hati kita setiap harinya.

Tantangan sebenarnya adalah, kita tidak memiliki 

kedisiplinan diri dalam membaca firman dan tetap menjaga 

kehidupan rohani kita sehat.  Ketika hidup kita bermasalah, 

kita mudah meragukan kuasa Allah yang sanggup menolong 

kita. 

Periksalah, sudahkah kita yakin, bahwa kesehatan rohani 

kita tetap terjaga dengan baik? Sudahkah kita memiliki 

disiplin dalam membaca dan merenungkan Alkitab setiap 

hari? Seberapa pentingkan arti kesehatan rohani kita bagi 

kehidupan pribadi kita dalam sehari-harinya.

Perbaikilah diri selagi ada kesempatan dan tidak ada kata 

terlambat untuk memulai melangkah memperbaiki 

kesehatan rohani kita. Pertempuran melawan pandemi dan 

permasalahan hidup masih memerlukan waktu yang 

panjang dan melelahkan. Hanya daya tahan kesehatan 

rohani dan jasmani kita yang memampukan kita tetap hidup 

sehat dan menang dalam peperangan ini.

Mazmur 19:8-12

Sabtu, 27 Februari 2021

Matius 27:32-66; Kisah Para Rasul 

16:13-18; Mazmur 62-64; Imamat 8-9  

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
merenungkan firman-Mu setiap hari. 
Amin.”

Doa



Banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Namun, apa yang 

akan terjadi masih belum memiliki suatu kepastian. Oleh 

sebab itu, kita membutuhkan pondasi yang pasti sebagai 

pegangan hidup.  

Hanya firman Allah yang memberikan suatu kepastian. 

Kita sebagai anak-anak Allah tidak dirancang untuk tertimpa 

celaka karena murka Allah, melainkan beroleh keselamatan 

bersama Tuhan Yesus. Bagi kita saat ini, entah kita hidup 

atau mati, kita senantiasa bersama Allah.

Bagaimana bisa,  k ita manusia berdosa,  suka 

memberontak melawan Allah, susah untuk taat, lebih 

sering menuruti hawa nafsu kita sendiri, bisa mendapatkan 

posisi sedemikian istimewa di hadapan Allah? Atas dasar 

apakah Allah memperlakukan kita sedemikian rupa? Atas 

kehendak Allah, kematian dan kebangkitan Kristus telah 

memberi jaminan pengampunan dosa dan kehidupan kekal 

bersama Allah. Dalam menjalani hidup yang tidak pasti di 

tengah pandemi ini, kita punya pegangan hidup yang pasti 

bersama Tuhan Yesus. Kita tidak perlu takut dan gentar 

terhadap pandemi ini, tetapi kewaspadaan tetap kita 

perlukan agar kita tidak terjangkiti virus. Seandainya kita 

kena, tetaplah percaya ada kuasa darah Yesus yang akan 

menyembuhkan kita. Andai harus istirahat selamanya 

dalam kematian, Allah menyediakan rumah abadi, 

dikekekalan bersama Kristus. Keyakinan ini harus 

ditanamkan di hati kita untuk memperkuat iman kita, di 

samping petunjuk pemerintah juga perlu kita lakukan 

dengan disiplin. Maka, kita bisa berkata entah kita hidup, 

entah kita mati saat ini, kelak di kemudian hari atau nanti di 

waktu mendatang Tuhan Yesus pasti senantiasa bersama 

kita.

Yesaya 53:1-10

Minggu, 28 Februari 2021

Matius 28; Kisah Para Rasul 16:19-

34; Mazmur 65-67; Imamat 10:1-

11:19

Ayat Bacaan Setahun

1 Tesalonika 5:9-10. 
Karena Allah tidak menetapkan kita 
untuk ditimpa murka, tetapi untuk 
beroleh keselamatan oleh Yesus 
Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati 
untuk kita, supaya entah kita berjaga-
jaga, entah kita tidur, kita hidup 
bersama-sama dengan Dia.

 “Bapa di dalam nama Yesus, kami 
percaya hidup dan mati kami adalah 
anugerah-Mu. Kami mau taat pada 
firman-Mu. Amin.”

Doa

Ayat
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CARA MENGGUNAKAN 
BUKU RENUNGAN

1. Berdoalah agar Tuhan Yesus 
menuntun Adik-adik.

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

rman Tuhan dalam hidup Adik-
adik.

MISI
1. Mempersiapkan generasi anak yang 

takut akan Tuhan.
2. Memperlengkapi anak-anak agar 

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

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

penyembah yang benar.
5.  Mempersiapkan generasi anak 

untuk melayani Tuhan.

VISI
Mempersiapkan generasi anak-anak 
terang yang serupa dengan Kristus

(Mazmur 127:4).

Vicky Christian
Filemon Falentino Tanau



Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan 
berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa 
juga dengan akal budiku; aku akan menyanyi 
dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan 

menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku.
1 Korintus 14:15

Senin, 1 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku akan selalu berdoa dan 

mengucap syukur setiap hari. Aku mau menjalani 
hari-hariku bersama dengan-Mu.

Amin.

Adik-adik tahukah apa arti dari doa 
itu? Doa adalah bentuk persekutuan kita 
dengan Tuhan. Kita dapat bercakap-
cakap atau melakukan komunikasi 
dengan Tuhan melalui doa. Doa juga 
merupakan berkat dan hak istimewa 
yang Tuhan anugerahkan kepada kita 
sebagai anak-anak Tuhan. 

Nah, Adik-adik, sikap kita saat 
berdoa yang baik adalah dengan 
merendahkan hati kita, memusatkan 
hati dan pikiran kita, berserah penuh 
pada belas kasih Tuhan. Dalam doa, kita 
dapat memuji kebesaran Tuhan, 
bersyukur untuk setiap kasih yang 
sudah Tuhan berikan, mengakui setiap 
kesalahan dan dosa kita, dan juga 
menaikkan permohonan atau permintaan 
kepada Tuhan.

Adik-adik pasti rajin berdoa setiap 
hari, 'kan? Kita harus berdoa setiap hari 
ya. Jangan pernah melewatkan satu 
hari pun tanpa berkomunikasi dengan 
Tuhan Yesus karena hubungan intim kita 
dengan Tuhan akan terjalin lewat doa 
yang kita lakukan setiap waktu.

DOADOA



Hendaklah engkau setia sampai mati, dan 
Aku akan mengaruniakan kepadamu 

mahkota kehidupan.
Wahyu 2:10b

Selasa, 2 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, apapun yang terjadi 
dan harus aku hadapi di dunia ini, 

aku akan selalu setia memuji, 
menyembah, dan bersekutu 

dengan-Mu dalam doaku. 
Amin

Ada sebuah jalan kecil berbatu di 
sebuah pedesaan di kaki gunung jauh dari 
perkotaan. Setiap hari jalan itu dilalui oleh 
orang-orang yang tinggal di sana. Dari 
orang tua sampai anak-anak. Mereka 
sudah terbiasa melewati jalan kecil 
berbatu itu, bahkan saat mereka akan 
beribadah, mereka harus melalui jalan itu.

Tidak ada rasa takut yang terpancar 
dalam raut wajah mereka. Kadang 
mereka berjalan bersama sambil 
bersenda gurau. Tidak ada kekhawatiran 
dalam diri mereka. Sebelum pandemi 
COVID-19 ini terjadi, jalan kecil berbatu 
itu selalu dilalui banyak orang. Kini jalan itu 
tampak sepi. Hanya beberapa orang saja 
yang lewat melalui jalan itu untuk bekerja 
di kebun, atau pergi ke suatu tempat. 
Tidak terlihat anak-anak sekolah lagi 
sekarang.

Ya, pandemi ini sudah membuat jalan 
di desa kecil berbatu menjadi sepi. Tapi 
para penduduk desa itu selalu taat dan 
setia pada Tuhan. Mereka tidak pernah 
berhenti berdoa. Para penduduk desa ini 
tetap rajin bersekutu di rumah masing-
masing.

Nah, Adik-adik apapun kondisi dan 
keadaan kita, hendaknya kita tetap 
menaikkan doa-doa kita pada Tuhan. 
Pandemi ini tidak akan menjadi halangan 
buat kita untuk tetap berdoa dan 
bersekutu pada Tuhan.

JALAN KECIL 
BERBATU

JALAN KECIL 
BERBATU



Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, 
maka terlaksanalah segala rencanamu.

Amsal 16:3

Rabu, 3 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap 
kesempatan yang Kau berikan bagiku. 

Aku mau berdoa dan berusaha.
Amin.

Matahari pagi memberi kehangatan 
dan semilir angin berhembus menyentuh 
dedaunan. Terdengar sayup-sayup 
suara Eca sedang membaca puisi dari 
dalam kamar. 

“Ibu, aku mau ikut lomba puisi 
ciptaan sendiri di sekolah,” kata Eca. 
“Bagus dong, tapi bagaimana caranya? 
Kamu 'kan belum bisa ke sekolah lagi 
sampai pandemi ini berakhir,” kata Ibu. 
“Lomba puisinya online, Bu. Jadi nanti 
Eca akan kirim videonya setelah itu 
tinggal tunggu pengumumannya saja. 
Kata Bu Guru akan dipilih 10 puisi 
terbaik,” kata Eca dengan semangat.

“Kalau begitu Eca harus sering 
latihan menulis dan membaca puisi 
seperti yang Ibu dengar tadi, agar 
mendapatkan hasil yang lebih baik lagi,” 
kata Ibu memberi semangat.

“...dan jangan lupa berdoa, karena 
doa dan usaha adalah dua hal yang paling 
utama,” sambung Ayah sambil 
menghampiri Eca dan Ibu. Eca senang 
sekali karena mendapat dukungan dari 
Ayah dan Ibu. “Baik Ayah, aku akan 
berusaha lebih lagi dan akan selalu 
berdoa pada Tuhan,” sahut Eca.

BERDOA     
BERUSAHAD a n



Dan inilah keberanian percaya kita kepada-
Nya, yaitu bahwa kita mengabulkan doa kita, 

jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya 
menurut kehendak-Nya.

1 Yohanes 5:14

Kamis, 4 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau mendoakan keluarga, 

teman-teman, dan orang-orang di sekitarku, 
karena aku percaya bahwa Tuhan Yesus 

sanggup memulihkan mereka.
Amin.

Alicia sakit panas. Dari semalam Ibu 
sudah memberi Alicia obat penurun 
panas, tapi sampai pagi ini badan Alicia 
masih demam. Calista sedih melihat 
adiknya sakit.

“Kasian Alicia ya, Bu. Wajahnya 
pucat, badannya lemas sekali,” kata 
Calista sedih melihat adiknya. Ibu 
menghibur, ”Calista jangan sedih. Ibu 
sudah menelepon dokter. Sebentar lagi 
dokter akan datang dan memeriksa 
Alicia.”

“Apa yang bisa Calista lakukan, 
Bu?” kata Calista lagi. “Calista bisa 
berdoa. Yuk kita ajak Ayah berdoa 
bersama agar Alicia segera sembuh,” 
kata Ibu.

“Ayo kita berdoa,” kata Ayah 
sambil menaruh tangan di kepala Alicia. 
Mereka pun berdoa bersama, memohon 
kepada Tuhan Yesus untuk mengangkat 
sakit Alicia. “Kita sudah berdoa, Calista 
harus percaya Tuhan Yesus pasti 
memulihkan Alicia,” kata Ayah.

Dokter pun datang dan memberi 
obat untuk Alicia. Setiap Alicia mau 
minum obat, mereka selalu berdoa 
bersama agar obat yang diberikan 
dokter menjadi alat Tuhan agar Alicia 
bisa sembuh dari sakitnya.

Adikku 

S A K I TS A K I T
P a n a s

Adikku 

P a n a s



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

Matius 5:9

Jumat, 5 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ampuni aku kalau aku melakukan 

kesalahan. Aku mau menjadi anak yang 
membawa damai dan rukun terutama dengan 

keluargaku.
Amin.

Victor dan Vanesa adalah anak 
kembar. Walaupun mereka kembar, 
mereka mempunyai kebiasaan yang 
berbeda. Victor sebagai anak laki-laki 
senang bermain sepak bola, sedangkan 
Vanesa sebagai anak perempuan 
senangnya bermain boneka dan masak-
masakkan. 

Karena pandemi ini, Victor dan 
Vanesa tidak dapat bermain dengan 
teman-temannya. Mereka hanya 
bermain di dalam rumah, bahkan sekolah 
pun mereka lakukan di rumah berdua. 

Sore itu, terdengar Vanesa 
berteriak memanggil Ibu, “Ibu... masa 
Victor mau ikut main masak-masakkan? 
Jadinya sendok punya Vanesa patah!”

“Bukan aku yang patahin kok, Bu!” 
teriak Victor. “Ah, kamu gak mau 
ngaku!” teriak Vanesa lagi. Ibu 
menghampiri keduanya. “Anak-anak Ibu 
kenapa jadi berantem? Tidak baik kalau 
kakak adik berantem seperti ini,” kata 
Ibu menenangkan Victor dan Vanesa.

“Victor walaupun anak laki-laki 
boleh ikut bermain masak-masakkan. 
Vanesa 'kan suka lihat di televisi juga 
banyak koki yang laki-laki. Victor, kalau 
memang benar kamu melakukan 
kesalahan, akui saja dan meminta maaf. 
Kalian harus sabar satu sama lain,” kata 
Ibu menasihati.

Victor dan Vanesa pun berdamai 
dan bermain bersama kembali. Malam 
harinya mereka berdoa bersama kepada 
Tuhan Yesus dan saling mendoakan satu 
sama lain.

KembarKembar



Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa 
kepada-Mu, selagi Engkau dapat 

ditemui;sesungguhnya pada waktu banjir besar 
terjadi, itu tidak melandanya.

Mazmur 32:6

Sabtu, 6 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang 

boleh terjadi. Ajar aku terus berharap 
kepada-Mu dan memohon dengan penuh 

pengucapan syukur.
Amin.

Darrel sedih, karena daerah 
tempat tinggalnya sekarang berstatus 
zona merah, artinya ada banyak orang-
orang di daerah tempat tinggalnya yang 
terkena COVID-19. Darrel tidak berani 
keluar rumah. Dia hanya memandang 
keluar lewat jendela rumahnya. 

“Lagi lihat apa Darrel?” tanya Ibu. 
“Aku lagi lihat anak-anak yang bermain 
berkerumun di luar. Kenapa mereka 
masih berani keluar ya Bu? Mereka 
bahkan gak pakai masker. Apakah aku 
boleh bermain bareng mereka, Bu?” 
ujar Darrel.

“Wah, seharusnya mereka tidak 
bermain di luar seperti itu. Sekarang 
'kan sedang zona merah,” kata Ibu 
sambil melihat keluar jendela. “Darrel 
'kan anak Tuhan. Jadi harus tetap taat 
akan perintah dan nasihat dari 
pemerintah. Pemerintah mau kita tetep 
dalam keadaan sehat, seharusnya kita 
mengikuti arahan dan anjuran untuk 
tetap memakai masker dan menjaga 
jarak,” kata Ibu lagi.

“Ayo kita berdoa kepada Tuhan 
Yesus, Bu, agar pandemi ini segera 
berakhir dan wilayah kita bebas dari 
zona merah. Aku sayang sama teman-
temanku, aku mau mereka tetap sehat 
semuanya,” kata Darrel dengan 
semangat. Ibu tersenyum. Mereka pun 
berdoa bersama.

ZONA
MERAH



Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap 
itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, 

itulah hari pertama.
Kejadian 1:5

Minggu, 7 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku kagum Engkau menciptakan 

terang yang indah. Terima kasih karena 
kemuliaan-Mu menyinari kehidupanku.

 Amin.

Adik-adik, ketika Allah menciptakan 
langit dan bumi, bumi itu kosong. Tidak 
ada apapun di atas bumi. Seluruh 
permukaan bumi hanya ada air saja. 
Pada waktu itu keadaannya gelap, dan 
kegelapan menutupi lautan. 

Pada waktu itu Roh Allah ke sana 
kemari di atas air. Kemudian Allah 
berkata, “Jadilah terang.” Terang mulai 
bersinar. Adik-adik, terang ini bukan 
matahari ya, karena matahari, bulan, 
dan bintang-bintang diciptakan Tuhan 
pada hari ke-4. Lalu dari mana ya 
terang ini? Inilah terang dari kemuliaan 
Allah sendiri. 

Allah melihat bahwa terang itu baik, 
lalu Dia memisahkan terang dari gelap. 
Allah menyebut terang itu “siang” dan 
gelap itu “malam”. Kemudian hari jadi 
petang, dan datanglah pagi. Itulah hari 
pertama.

Nah Adik-adik, begitulah awalnya, 
langit dan bumi sudah lebih dulu 
diciptakan oleh Allah. Lalu Allah 
menciptakan terang dan memisahkan 
terang dari gelap sehingga terjadilah 
siang dan malam.

TERANG

GELAP
&



Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah 
petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua.

Kejadian 1:8

Selasa, 8 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk tempat tinggal 

yang Kau sediakan bagiku. 
Amin.

Adik-adik, bumi penuh dengan air. 
Allah mengatakan, “Jadilah cakrawala 
yang memisahkan air menjadi dua 
bagian.”

Jadi, Allah membuat cakrawala 
yang memisahkan air. Sebagian air ada di 
atas dan sebagian di bawah. Nah, di 
antara air yang ada di bawah dan di atas 
ada ruang kosong yang disebut 
cakrawala. Allah menyebut cakrawala 
itu “langit”.

Adik-adik, cakrawala yang ada di 
atas dan di bawah air inilah tempat bagi 
semua makhluk hidup. Air yang berada di 
atas cakrawala atau kanopi air ini 
diciptakan Tuhan Yesus untuk melindungi 
bumi kita, tetapi sayangnya kanopi air ini 
sudah tiada karena turun pada peristiwa 
air bah di zaman Nabi Nuh. Datanglah 
petang, dan datanglah pagi. Itulah hari 
kedua.

LangitLangit



Berfirmanlah Allah: "Hendaklah tanah 
menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-
tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon 

buah-buahan yang menghasilkan buah yang 
berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." 

Dan jadilah demikian.
Kejadian 1:11

Selasa, 9 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau membuat 
bumi semakin indah. Aku mau bertanggung 

jawab atas alam. 
Amin.

Adik-adik, pada hari ke-3 
penciptaan, Allah berkata, “Biarlah air 
di bawah langit berkumpul supaya tanah 
yang kering terlihat.” Maka terjadilah 
demikian.

Allah menyebut tanah yang kering 
itu “daratan”. Dia menyebut air yang 
berkumpul itu “laut”. Allah melihatnya 
baik.

Allah berkata, “Biarlah bumi 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang 
menghasilkan biji-bijian dan pohon buah-
buahan. Pohon buah-buahan 
menghasilkan buah yang mempunyai 
benih. Setiap tumbuh-tumbuhan 
membuat benihnya masing-masing. 
Biarlah semua tumbuhan ini tumbuh di 
atas bumi.” Maka jadilah demikian.

Bumi menumbuhkan rumput dan 
tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan 
buah. Dan menumbuhkan pohon-pohon 
yang berbuah dan benihnya ada di 
dalamnya. Setiap tumbuh-tumbuhan 
membuat benihnya masing-masing. Allah 
melihatnya baik.

Indah ya, Adik-adik. Bumi kita 
dipenuhi tumbuhan, ada bunga, buah, 
daun-daun, dan alam yang begitu indah. 
Datanglah petang, dan datanglah pagi. 
Itulah hari ketiga.

TumbuhanTumbuhan



Berfirmanlah Allah: "Jadilah benda-benda 
penerang pada cakrawala untuk memisahkan 

siang dari malam. Biarlah benda-benda 
penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan 

masa-masa yang tetap dan hari-hari dan 
tahun-tahun,
Kejadian 1:14

Rabu, 10 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk Matahari, 

Bulan dan Bintang-bintang yang Kauciptakan 
untuk menerangi bumi dan menjadi penentu 

waktu. Aku mau menikmati kebesaran-Mu dan 
mempergunakan waktu yang Kauberikan 

dengan baik. 
Amin.

Wah, bisa kamu bayangkan Adik-
adik, indahnya bumi kita. Ada banyak 
tumbuhan, bermacam-macam daun, 
bunga, dan buah-buahan. Pada saat itu 
Allah mengatakan, “Biarlah ada alat 
penerang di langit. Alat penerang itu 
akan memisahkan siang dari malam. Alat 
penerang dipakai sebagai tanda khusus 
yang menunjukkan kapan pertemuan 
khusus diadakan dan menunjukkan hari 
dan tahun. Alat penerang ada di langit 
menerangi bumi.” Maka jadilah demikian.

Allah menjadikan kedua alat 
penerang yang besar. Ia membuat alat 
penerang yang lebih besar menguasai 
siang, itulah Matahari. Ia membuat alat 
penerang yang lebih kecil menguasai 
malam, itulah Bulan. Ia juga menjadikan 
Bintang-bintang. Allah menempatkan 
semuanya itu di langit untuk menerangi 
bumi dan kita bisa menghitung hari, 
bulan, dan tahun melalui benda-benda 
langit yang Tuhan Yesus ciptakan dan 
tetapkan

Ia menempatkan alat penerang itu 
di langit menguasai siang dan malam. Alat 
penerang itu memisahkan terang dari 
gelap. Allah melihatnya baik. Datanglah 
petang, datanglah pagi. Itulah hari 
keempat.

&
Tahun - Tahun

Hari - Hari



Berfirmanlah Allah: "Hendaklah dalam air 
berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah 

burung beterbangan di atas bumi melintasi 
cakrawala."

Kejadian 1:20

Kamis, 11 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kekayaan laut 
dan udara, semuanya indah. Aku mau menikmati 
kemuliaan-Mu melalui semua yang Kauciptakan. 

Amin.

Adik-adik bumi kita makin indah ya, 
ada siang dan malam. Kemudian Allah 
mengatakan, “Biarlah air penuh dengan 
makhluk hidup dan biarlah burung 
terbang di udara di atas bumi.”

Jadi, Allah menciptakan binatang 
laut yang besar. Allah menciptakan 
semua makhluk hidup dalam laut dan 
setiap jenis burung yang terbang di 
udara. Allah melihatnya baik.

Allah memberkati semua makhluk 
hidup yang di dalam laut supaya 
mempunyai banyak anak dan memenuhi 
laut. Allah memberkati burung-burung 
yang terbang di udara dan Dia 
mengatakan supaya burung-burung 
berkembang biak. Datanglah petang, 
datanglah pagi. Itulah hari kelima.

KekayaanKekayaan
LautLautUdaraUdara&&



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

jadilah pagi, itulah hari keenam.
Kejadian 1:31

Jumat, 12 Februari 2021

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus 
untuk ciptaan-Mu yang 

sempurna. Engkau 
mempersiapkan tempat yang 

terbaik bagiku. 
Amin.

Wow, keren sekali bumi kita. 
Semuanya sangat indah. Allah berkata, 
“Biarlah bumi membuat banyak jenis 
makhluk hidup. Biarlah banyak jenis 
binatang. Biarlah banyak binatang besar 
dan kecil, binatang merayap, binatang 
menurut jenisnya. Biarlah semua binatang 
berkembang biak.” Maka semua itu 
terjadi. Tuhan Yesus menciptakan hewan-
hewan yang berjalan di darat.

Kemudian Allah menciptakan manusia 
menurut gambar dan rupa-Nya. Ia 
menciptakan mereka laki-laki dan 
perempuan. Allah memberkati dan 
berkata kepada mereka, 
“Beranakcuculah dan penuhilah bumi dan 
kuasailah itu. Berkuasalah atas ikan di 
dalam laut dan burung-burung di udara. 
Berkuasalah atas setiap makhluk hidup 
yang bergerak di atas bumi.”

Allah berkata, “Aku memberikan 
kepadamu semua tumbuh-tumbuhan yang 
menghasilkan buah dan semua pohon 
buah-buahan. Pohon-pohon itu membuat 
buah dengan benih di dalamnya. Semuanya 
itu menjadi makananmu. Aku memberikan 
semua tumbuhan yang hijau kepada 
binatang. Tumbuh-tumbuhan yang hijau 
menjadi makanan setiap binatang di bumi, 
setiap burung di udara, dan semua 
binatang kecil yang merayap di atas bumi.” 

Allah memandang segala sesuatu 
yang telah diciptakan-Nya. Ia melihat 
segala sesuatu sangat baik. Datanglah 
petang, datanglah pagi. Itulah hari 
keenam.

Sungguh
AMATBaikBaik



Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan 
menguduskannya, karena pada hari itulah Ia 
berhenti dari segala pekerjaan penciptaan 

yang telah dibuat-Nya itu.
Kejadian 2:3

Sabtu, 13 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih sudah 

menciptakan dunia dan isinya, berkat-Mu 
menjadikan sempurna. 

Amin.

Allah sudah selesai menciptakan 
bumi, langit, dan segala sesuatu di 
dalamnya. Allah telah menyelesaikan 
pekerjaan-Nya. Jadi pada hari ketujuh 
Ia beristirahat dari pekerjaan-Nya. 
Allah memberkati hari ketujuh dan 
membuatnya hari yang kudus. Ia 
membuat hari itu istimewa karena pada 
hari itu Ia berhenti dari semua 
pekerjaan menciptakan dunia.

Lihatlah bumi begitu indah. Ada 
udara yang segar, langit yang bersih, 
tanah yang subur, tanaman yang sedap 
dilihat dan di makan, binatang-binatang 
yang lucu dan tidak saling memangsa.  
Dunia bagaikan taman yang indah dan 
damai, tanpa polusi, dan kotoran 
apapun. Sangat menyenangkan hidup di 
dunia yang indah dan damai. Pada hari ke 
tujuh, Allah memberkati seluruh 
ciptaan-Nya. Jadilah bumi kita yang 
sempurna.

SempurnaSempurna



ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia 
itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas 
hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia 

itu menjadi makhluk yang hidup.
Kejadian 2:7

Minggu, 14 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menciptakan 
aku dari debu tetapi Engkau memberiku napas 

kehidupan. Engkau membuatku bisa 
berkomunikasi dengan-Mu lewat doa. Aku mau 

menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. 
Amin.

Adik-adik, bagaimana ya saat 
manusia diciptakan? Itu terjadi sebelum 
ada semak di atas bumi. Tidak ada yang 
tumbuh di ladang karena Allah belum 
menjadikan hujan di atas bumi dan belum 
ada orang yang memelihara tumbuh-
tumbuhan. Saat itu ada air keluar dari 
bumi dan menutupi tanah.

Kemudian Allah mengambil debu dari 
tanah dan menjadikan manusia. Ia 
mengembuskan nafas kehidupan ke dalam 
hidung manusia, dan orang itu menjadi 
makhluk hidup.

Kemudian Allah membuat taman 
Eden. Allah membuat setiap pohon yang 
indah dan setiap pohon yang baik yang 
tumbuh di taman itu untuk makanan. Di 
tengah taman, Ia membuat pohon 
kehidupan dan pohon yang memberikan 
pengetahuan tentang yang baik dan yang 
jahat. Allah menempatkan laki-laki itu di 
Taman Eden untuk mengerjakan tanah 
dan memelihara taman. TUHAN Allah 
memberikan perintah kepadanya, “Engkau 
boleh memakan buah dari setiap pohon di 
taman itu, tetapi jangan makan dari pohon 
yang memberikan pengetahuan tentang 
yang baik dan yang jahat. Jika engkau 
memakan dari pohon itu, engkau akan 
mati.”



Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari 
manusia itu, dibangun-Nyalah seorang 

perempuan, lalu dibawa-Nya kepada manusia itu.
Kejadian 2:22

Senin, 15 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menciptakan 

laki-laki dan perempuan untuk saling 
melengkapi. 

Amin.

Adik-adik, manusia hidup sendirian di 
taman yang indah. Ada banyak tumbuhan 
yang bisa dimakan dan bersahabat dengan 
semua binatang. Namun Allah berkata, 
“Aku lihat bahwa tidak baik manusia itu 
sendirian. Aku akan membuat teman 
baginya, seorang yang cocok padanya.”

Allah memakai debu tanah untuk 
membuat setiap binatang di ladang dan 
setiap burung di udara. Ia membawa 
semua binatang itu kepada manusia itu dan 
manusia memberikan nama kepada semua 
binatang itu. Dia melihat banyak binatang 
dan burung, tetapi ia tidak menemukan 
seorang teman yang cocok baginya.

Jadi, Allah membuat manusia itu 
tertidur nyenyak. Ketika ia sedang tidur, 
Allah mengambil sebuah tulang rusuk dari 
tubuhnya. Kemudian Dia menutup kulit 
tempat tulang rusuk itu. Allah membuat 
seorang perempuan dari tulang rusuk 
laki-laki. Kemudian Dia membawa 
perempuan itu kepada laki-laki itu.

Dan laki-laki itu mengatakan, 
“Akhirnya, ada orang seperti aku. 
Tulangnya dari tulangku dan tubuhnya dari 
tubuhku. Ia diambil dari laki-laki, jadi aku 
akan menyebut dia 'perempuan'.” Laki-laki 
dan istrinya telanjang, tetapi mereka 
tidak malu, karena kemuliaan Allah 
menyelimuti mereka.

PerempuanPerempuan



tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-
tengah taman, Allah berfirman: Jangan kamu 

makan ataupun raba buah itu, nanti kamu 
mati."

Kejadian 3:3

Selasa, 16 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau taat kepada firman-Mu 
dan tidak mau melakukan sesuatu yang tidak 
sesuai perintah-Mu. Ampuni segala dosa dan 

kesalahanku, Tuhan. 
Amin.

Ular adalah yang terpandai dari 
semua binatang yang diciptakan Allah. 
Ular berkata kepada perempuan itu, 
“Hai perempuan, apakah benar Allah 
mengatakan kepadamu bahwa kamu 
tidak boleh memakan buah dari pohon 
dalam taman?”

Perempuan itu menjawabnya, 
“Tidak. Kami boleh memakan buah dari 
pohon dalam taman, tetapi ada satu 
pohon yang buahnya tidak boleh kami 
makan. Allah melarang kami meraba dan 
memakan buah yang di tengah taman 
itu, nanti kami mati.”

Ular itu berkata, “Kamu tidak akan 
mati. Allah tahu bahwa jika kamu 
memakan buah dari pohon itu kamu akan 
tahu tentang yang baik dan yang jahat, 
dan kamu menjadi seperti Allah.”

Perempuan melihat pohon itu 
menarik. Buahnya baik untuk dimakan 
dan tergoda dapat membuatnya pintar. 
Jadi, ia mengambil buah itu dan 
memakannya. Suaminya bersama dia, 
lalu ia memberikan kepadanya, dan ia pun 
memakannya.

Tiba-tiba mata mereka terbuka 
dan melihat semuanya berbeda. Mereka 
melihat bahwa mereka telanjang. Jadi, 
mereka mengambil beberapa daun ara, 
mereka menyematnya, dan memakainya 
sebagai pakaian karena mereka malu. 
Kemuliaan Allah telah hilang dari pada 
mereka.

DosaDosa



Ketika mereka mendengar bunyi langkah 
TUHAN Allah, yang berjalan-jalan dalam 

taman itu pada waktu hari sejuk, 
bersembunyilah manusia dan isterinya itu 
terhadap TUHAN Allah di antara pohon-

pohonan dalam taman.
Kejadian 3:8

Rabu, 17 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, berkati aku untuk selalu taat 

kepada-Mu dan hidup berkenan bagi-Mu. Aku 
mau selalu bersekutu dengan-Mu. 

Amin.

Ketika hari sejuk, Allah berjalan 
dalam taman. Adam dan Hawa mendengar 
suara Allah berjalan dan mereka 
bersembunyi di antara pohon dalam 
taman. Allah memanggil Adam, “Di mana 
engkau?”

Adam menjawab, “Aku mendengar 
Engkau berjalan dan aku takut. Aku 
telanjang maka aku bersembunyi.” Allah 
berkata, “Siapa mengatakan kepadamu 
bahwa engkau telanjang? Apakah engkau 
memakan buah dari pohon itu?”

Adam menjawab, “Perempuan yang 
Engkau ciptakan itu memberikannya 
kepadaku, jadi aku memakannya.” Allah 
berkata kepada perempuan itu, “Apa yang 
telah kaulakukan?” Hawa berkata, “Ular 
itu memperdaya aku sehingga aku 
memakan buah itu.”

Allah berkata kepada ular itu, 
“Engkau melakukan hal yang sangat 
jahat, jadi hal yang buruk akan terjadi 
padamu. Engkau harus merayap dengan 
perutmu dan memakan debu selama 
hidupmu. Aku akan membuat engkau dan 
perempuan itu saling bermusuhan. Engkau 
akan menggigit kaki anaknya, tetapi ia 
meremukkan kepalamu.”

Adik-adik, Adam dan Hawa takut 
bertemu Allah karena mereka sudah 
melawan Allah. Mereka tidak dapat 
bersekutu lagi dengan Allah karena dosa.

Akibat



Aku akan mengadakan permusuhan antara 
engkau dan perempuan ini, antara 

keturunanmu dan keturunannya; keturunannya 
akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan 

meremukkan tumitnya."
Kejadian 3:15

Kamis, 18 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah datang 
sebagai seorang manusia untuk menyelamatkan 
aku dari dosa dan janji-Mu sudah digenapi. Aku 

mau selalu bersekutu dengan-Mu. 
Amin.

Manusia telah berdosa karena 
mereka memakan buah dari pohon 
pengetahuan yang baik dan yang jahat. 
Manusia telah melanggar perintah Allah 
dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia 
tidak bisa bersekutu lagi dengan TUHAN 
Allah.

Tetapi Allah tidak membiarkan 
manusia berada di bawah kuasa dosa. 
Allah berkata kepada si ular, “Aku akan 
mengadakan permusuhan antara 
engkau dan perempuan ini, antara 
keturunanmu dan keturunannya; 
keturunannya akan meremukkan 
kepalamu, dan engkau akan 
meremukkan tumitnya.”

Perkataan Allah ini mengandung 
janji, yaitu Allah akan menyelamatkan 
manusia melalui keturunan perempuan 
yaitu Hawa, yang akan meremukkan 
kepala ular. Artinya Sang Penyelamat ini 
akan meremukkan segala kuasa ular 
yaitu kuasa dosa.

Janji Allah ini sudah digenapi. Sang 
Penyelamat itu adalah Tuhan Yesus. 
Tuhan Yesus datang sebagai seorang 
manusia, keturunan Hawa, yang mati di 
atas kayu salib untuk meremukkan 
kepala ular dan segala kuasa dosa. 
Tuhan Yesus datang supaya kita, 
sebagai manusia, tidak lagi berada di 
bawah kutuk dan dosa, tetapi beroleh 
keselamatan kekal dan bisa kembali 
bersekutu dengan Allah.

J a n j i
Yang Telah
Ditepati



Dan TUHAN Allah membuat pakaian dari kulit 
binatang untuk manusia dan untuk isterinya itu, 

lalu mengenakannya kepada mereka.
Kejadian 3:21

Jumat, 19 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih sekalipun 

manusia berdosa, Engkau tetap mengasihi. 
Ampuni aku Tuhan atas semua dosa dan 

kesalahanku, aku menerima kasih-Mu dan 
mau hidup berkenan bagi-Mu. 

Amin.

Adam dan Hawa sudah melanggar 
perintah Allah. Akibat pelanggarannya 
manusia harus dihukum. Allah berkata 
kepada perempuan itu, “Aku akan membuat 
banyak kesulitan kepadamu ketika engkau 
mengandung. Ketika engkau melahirkan 
anak, engkau akan mengalami banyak 
kesakitan.”

Allah berkata kepada laki-laki itu, 
“Aku memerintahkan jangan makan buah 
dari pohon itu, tetapi engkau mendengarkan 
istrimu dan engkau makan dari pohon itu. 
Jadi, Aku akan mengutuk tanah karena 
engkau. Engkau harus bekerja keras 
selama hidupmu untuk mencari makanan 
yang dihasilkan tanah. Engkau kerja keras 
sampai hari kematianmu dan engkau menjadi 
debu kembali.”

Allah mengambil kulit binatang dan 
membuat pakaian untuk Adam dan istrinya. 
Kemudian Dia mengenakannya kepada 
mereka.

Allah berkata, “Lihatlah, manusia 
telah menjadi seperti Kita, ia tahu tentang 
yang baik dan yang jahat. Sekarang 
manusia dapat mengambil buah dari pohon 
kehidupan. Jika orang memakan buah itu, ia 
akan hidup selama-lamanya.”

Allah mengusir manusia dari Taman 
Eden. Allah menyuruh malaikat kerub dan 
pedang api bernyala-nyala untuk menjaga 
jalan ke pohon kehidupan.

Hukuman



Karena iman Habel telah mempersembahkan 
kepada Allah korban yang lebih baik dari 

pada korban Kain. Dengan jalan itu ia 
memperoleh kesaksian kepadanya, bahwa ia 

benar, karena Allah berkenan akan 
persembahannya itu dan karena iman ia 

masih berbicara, sesudah ia mati.
Ibrani 11:4

Sabtu, 20 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk hidup beriman 

kepada-Mu, yaitu dengan merenungkan firman 
Tuhan setiap hari dan hidup sesuai dengan 

kehendak-Mu. 
Amin.

Adam dan Hawa mempunyai 2 
orang anak, Kain dan Habel. Kain 
menjadi petani sedangkan Habel menjadi 
gembala. Suatu hari, Kain 
mempersembahan hasil pertaniannya 
dan Habel mempersembahkan domba. 
Allah menerima persembahan Habel, 
tetapi tidak menerima persembahan 
Kain. Allah hanya menerima 
persembahan Habel, karena Habel 
mempersembahkannya dengan iman 
kepada Tuhan. Tetapi hal itu membuat 
Kain sedih dan sangat marah.

Allah bertanya, “Mengapa engkau 
marah? Mengapa engkau sedih? Jika 
engkau melakukan yang benar, Aku 
menerima engkau, tetapi jika engkau 
tidak melakukan yang benar, maka dosa 
siap menyerangmu. Dosa itu ingin 
mengendalikan engkau, tetapi engkau 
harus mengendalikannya.”

Kain mengajak Habel ke ladang, lalu 
membunuhnya. Allah berkata kepada 
Kain, “Di mana saudaramu Habel?” Kain 
menjawab, “Aku tidak tahu. Apakah 
pekerjaanku menjaga saudaraku?”

Allah berkata, “Apa yang telah 
kaulakukan? Engkau membunuh 
saudaramu dan tanah terbuka 
mengambil darahnya. Sekarang 
darahnya berteriak kepada-Ku. Tanah 
itu jadi terkutuk karena engkau. Tanah 
tidak akan menghasilkan tanaman 
untukmu. Engkau tidak bisa tinggal di 
tanah itu. Engkau harus pergi ke tempat 
lain.”

Karena 
Iman



Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah seorang yang 
benar dan tidak bercela di antara orang-orang 
sezamannya; dan Nuh itu hidup bergaul dengan 

Allah.
Kejadian 6:9

Minggu, 21 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau hidup benar bagi-Mu dan 

taat selalu akan firman Tuhan, meskipun 
orang-orang sekitarku berbeda. 

Amin.

Jumlah manusia di bumi terus 
bertambah. Allah melihat bahwa 
manusia menjadi sangat jahat. Allah 
berkata, “Aku akan membinasakan 
semua manusia yang Kuciptakan di atas 
bumi dan setiap binatang, karena Aku 
menyesal menjadikannya.”

Namun, Nuh berbeda. Nuh 
berkenan bagi Allah. Ia selalu mengikuti 
Allah. Nuh mempunyai 3 anak: Sem, 
Ham, dan Yafet.

Allah berkata kepada Nuh, “Semua 
manusia telah memenuhi bumi dengan 
kejahatan. Jadi, Aku memusnahkan 
mereka dari bumi. Ambillah kayu cemara 
dan buatlah perahu untukmu. Buatlah 
kamar-kamar di dalam perahu dan 
tutuplah perahu dengan kulit kayu.

Aku membuat air bah di atas bumi. 
Segala sesuatu di atas bumi akan mati. 
Aku membuat perjanjian istimewa 
dengan engkau. Engkau, istrimu, anak-
anakmu, dan istri mereka semua masuk 
ke perahu.

Juga, ambillah sepasang dari setiap 
jenis binatang ke dalam perahu. Burung 
dan Binatang yang merayap akan 
datang kepadamu maka engkau dapat 
memeliharanya. Bawa juga makanan ke 
dalam perahu untukmu dan untuk 
binatang.”

Nuh melakukan segala sesuatu 
yang diperintahkan Allah kepadanya. 
Adik-adik, Bapak Nuh berbeda dari 
yang lain. Ia tidak jahat dan taat kepada 
Allah, makanya ia dipercaya oleh Allah.

Berbeda



Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Nuh: 
"Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan 
seisi rumahmu, sebab engkaulah yang Kulihat 

benar di hadapan-Ku di antara orang zaman ini.
Kejadian 7:1

Senin, 22 Februari 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku mau tetap taat sekalipun 

berbeda dengan orang di sekitarku. 
Amin.

Nuh mengambil 7 pasang dari setiap 
jenis binatang ternak dan sepasang dari 
setiap binatang yang lain di atas bumi. 
Nuh membawa semua binatang itu ke 
dalam perahu. Kemudian Nuh dan 
keluarganya masuk ke dalam perahu. 

Tujuh hari kemudian, semua 
sumber air di bawah tanah terbuka, dan 
air mulai mengalir dari tanah. Pada hari 
yang sama hujan mulai turun dengan 
deras ke atas bumi selama 40 hari dan 
40 malam. Air mulai naik dan 
mengangkat perahu dari tanah. Air naik 
sedemikian tinggi sehingga gunung yang 
tertinggi pun ditutupi oleh air. Setiap 
yang hidup, yang bernafas di atas 
daratan telah mati. Dengan cara itu 
Allah menyapu bersih bumi. Hanya 
tinggal Nuh dan keluarganya serta 
binatang yang bersamanya dalam 
perahu yang hidup. Air terus menutupi 
bumi selama 150 hari.

Wah Adik-adik, Nuh berbeda 
dengan orang-orang lain. Ketika orang-
orang melakukan kejahatan, Nuh tetap 
taat pada Allah. Akhirnya Nuh 
diselamatkan bersama  keluarganya oleh 
Tuhan.

Diselamatkan



Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang 
liar dan segala ternak, yang bersama-sama 

dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah 
membuat angin menghembus melalui bumi, 

sehingga air itu turun.
Kejadian 8:1

Selasa, 23 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingat 

aku karena kasih-Mu. Ajar aku selalu taat dan 
menyukakan Engkau. 

Amin.

Allah membuat hujan berhenti. 
Perahu berhenti di Gunung Ararat. Empat 
puluh hari kemudian Nuh mengeluarkan 
burung gagak dan burung itu kembali. Nuh 
mengeluarkan merpati. Nuh ingin tahu 
apakah air masih menutupi bumi. Air belum 
kering sehingga merpati kembali ke 
perahu.

Setelah tujuh hari Nuh 
mengeluarkan merpati lagi. Sore itu 
merpati kembali dan membawa daun zaitun 
segar dalam mulutnya. Sekarang Nuh 
tahu bahwa bumi sudah kering. Tujuh hari 
kemudian Nuh mengeluarkan merpati, 
tetapi merpati itu tidak kembali lagi. Maka 
Nuh tahu bahwa bumi sudah benar-benar 
kering dan Nuh keluar dengan keluarganya 
serta semua binatang.

Nuh membangun mezbah dan 
mengambil binatang ternak, untuk korban 
persembahan kepada Allah. Allah mencium 
persembahan itu dan berkenan 
kepadanya. Allah berkata, “Aku tidak 
akan mengutuk bumi lagi seperti ini untuk 
menghukum manusia. Manusia memang 
jahat dari sejak muda. Selama bumi ada, 
selalu ada waktu menanam dan panen. 
Akan selalu ada musim dingin dan musim 
panas, siang dan malam di bumi.”

Adik-adik, Nuh diingat Allah dan Allah 
kembali memberkati bumi. Mari kita jadi 
anak-anak yang taat dan menyukakan 
hati Tuhan Yesus.  

DiingatDiingat



Busur-Ku Kutaruh di awan, supaya itu menjadi 
tanda perjanjian antara Aku dan bumi.

Kejadian 9:13

Rabu, 24 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus terima kasih untuk kasih sayang-

Mu dan janji-Mu. Aku juga berjanji untuk 
menjadi anak Tuhan yang taat. 

Amin.

Setelah keluar dari perahu, Allah 
memberkati Nuh dan anak-anaknya. 
Allah memberkati agar mereka beranak 
cucu dan memenuhi bumi. Setiap 
binatang di bawah pengawasan manusia.

Pada waktu yang lalu, Allah 
memberikan tumbuhan hijau menjadi 
makanan. Sekarang setiap binatang 
juga boleh dimakan. Allah memberikan 
segala sesuatu di bumi menjadi milik 
manusia. Namun, Allah memberikan satu 
perintah yaitu jangan makan makanan 
yang masih ada darahnya.

Allah menuntut orang atau 
binatang yang mengambil nyawa 
manusia. Allah menciptakan manusia 
seperti rupa-Nya sendiri. Jadi, 
barangsiapa yang membunuh manusia, 
harus dibunuh oleh manusia.

Allah membuat perjanjian dengan 
Nuh dan keturunannya, juga dengan 
setiap makhluk hidup, bahwa air bah 
tidak akan kembali membinasakan semua 
yang hidup di atas bumi.

Tanda perjanjian itu yakni Allah 
membuat pelangi di awan. Apabila 
manusia dan Allah melihat pelangi itu, 
Allah ingat perjanjian antara Allah dan 
setiap makhluk hidup di bumi. Allah 
berkata kepada Nuh, “Pelangi itu bukti 
dari perjanjian bahwa Aku membuatnya 
dengan semua makhluk hidup di bumi.” 
Adik-adik, Allah kita selalu penuh kasih 
sayang, ya.

BBB UUU SSS UUU RRR
Allah



Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia 
telanjang dalam kemahnya.

Kejadian 9:21

Kamis, 25 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menguasai diriku. 

Biarlah aku menggunakan waktuku untuk 
memuliakan nama-Mu dengan perbuatan yang 

benar dan berguna. Amin.

Nuh menjadi petani anggur setelah 
peristiwa air bah. Pada suatu hari Nuh 
membuat minuman dari anggur. Ia minum 
dan menjadi mabuk. Kemudian ia masuk 
ke kemahnya dan membuka semua 
pakaiannya.

Ham, melihat ayahnya yang 
telanjang dan tidak menolongnya. Ia 
memberitahukannya kepada saudara-
saudaranya yang di luar kemah. Sem dan 
Yafet mengambil selembar kain, 
meletakkannya di atas bahu mereka, 
dan mundur ke dalam kemah. Kemudian 
mereka menutupi ayah mereka tanpa 
melihatnya.

Ketika Nuh bangun dari mabuknya, 
Dia tahu yang telah dilakukan anaknya 
yang termuda, Ham, kepadanya. Nuh 
berkata, “Semoga Kanaan terkutuk. 
Semoga ia menjadi hamba terhadap 
saudara-saudaranya.”

Nuh juga berkata, “Terpujilah Allah 
Sem. Semoga Kanaan menjadi hamba 
Sem. Semoga Allah memberi lebih 
banyak tanah kepada Yafet. Semoga 
Allah tinggal dalam kemah Sem. Dan 
semoga Kanaan menjadi hamba 
mereka.”

Adik-adik, kita harus hidup 
berhati-hati ya. Jangan seperti Nuh, 
minum anggur sampai mabuk. Kalian 
pasti tidak minum anggur, tetapi kalian 
bisa lupa diri ketika main game, lihat 
media sosial, atau menonton. Ayo, kuasai 
diri kalian.

Menguasai
Diri

Menguasai
Diri



Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-
anaknya serta berfirman kepada mereka: 

"Beranakcuculah dan bertambah 
banyaklah serta penuhilah bumi.

Kejadian 9:1

Jumat, 26 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku selalu taat 
kepada firman-Mu. Aku tidak mau 

melawan firman-Mu.
Amin.

Setelah Nuh meninggal, keturunannya 
menjadi keluarga besar. Mereka punya satu 
bahasa. Mereka pindah dari timur dan 
menemukan dataran di negeri Sinear dan 
tinggal di sana. Kemudian beberapa orang 
berkata kepada yang lain, “Mari kita 
membuat batu bata dengan membakarnya.”

Mereka memakainya sebagai batu dan 
mereka memakai ter sebagai semen. 
Kemudian mereka berkata, “Mari kita 
membangun kota dan menara yang tingginya 
sampai langit. Itu akan membuat kita 
bersatu hingga kita tidak berserak ke 
seluruh bumi.”

Allah melihat kota dan menara itu. Allah 
berkata, “Mereka itu bahasanya sama. Aku 
melihat bahwa mereka bersatu bekerja 
sama. Dengan bersatu mereka akan 
sanggup melakukan apapun yang mereka 
inginkan. Mari Kita kacaukan bahasa mereka 
sehingga mereka tidak mengerti satu sama 
lain.”

Adik-adik, akhirnya mereka berhenti 
membangun kota itu dan mereka menyebar 
ke seluruh bumi. Tempat itu dinamai Babel, 
karena di tempat itu Allah menyerakkan 
manusia ke seluruh di bumi.

Allah sudah memerintahkan agar 
manusia memenuhi bumi tetapi mereka 

tidak taat. Dengan membangun menara, 
mereka ingin tetap berkumpul menjadi 
satu dan melawan Allah. 

Terserak
dan

Penuhi Bumi

Terserak
dan

Penuhi Bumi



Berfirmanlah TUHAN kepada Abram: 
"Pergilah dari negerimu dan dari sanak 

saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke 
negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu;

Kejadian 12:1

Sabtu, 27 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku taat kepada perintah-Mu 

karena aku percaya rencana-Mu yang 
terbaik bagi-ku. Amin.

Manusia sudah tersebar ke seluruh 
bumi. Mereka berkelompok sesuai bahasa 
mereka masing-masing. Dari keturunan 
Nuh ini ada seorang yang bernama Terah. 
Terah mempunyai anak Abram, Nahor, dan 
Haran. Haran mempunyai anak, Lot. 
Kemudian Haran meninggal, ketika ayahnya 
Terah masih hidup. Istri Abram bernama 
Sarai. Sarai tidak mempunyai anak. Terah 
membawa Abram, Lot dan Sarai ke kota 
Haran. Di sanalah Terah meninggal.  

Allah berkata kepada Abram, 
“Tinggalkan negerimu. Pergilah ke negeri 
yang akan Kutunjukkan kepadamu. Aku 
akan membangun bangsa besar dari engkau 
dan memberkatimu. Aku memakai engkau 
untuk memberkati semua orang di atas 
bumi.”

Abram taat kepada Allah. Ia membawa 
Sarai, istrinya, dan Lot, keponakannya, 
semua hambanya, dan semua yang 
diperolehnya di Haran. Kemudian dia dan 
rombongannya pindah ke tanah Kanaan. 
Allah menampakkan diri kepada Abram dan 
berkata, “Aku akan memberikan negeri ini 
kepada keturunanmu.” Abram membangun 
mezbah untuk memuliakan Allah yang 
menampakkan diri kepadanya di sana.

Adik-adik, Bapak Abram dipilih Tuhan 
dan Abram mau taat. Kalian juga harus 
mau taat karena Tuhan punya rencana.

Abram
yang

Taat
Abram

yang

Taat



Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat 
kepada Firaun, demikian juga kepada seisi 
istananya, karena Sarai, isteri Abram itu.

Kejadian 12:17

Minggu, 28 Februari 2021

Doa :
Tuhan Yesus, di saat aku takut, ajar aku 

untuk tidak memakai hikmatku sendiri. Aku 
mau datang dan mengandalkan-Mu karena 

aku tahu Engkau setia menyertai dan 
melindungiku. Amin.

Di negeri yang sedang Abram tinggali 
terjadi kelaparan yang hebat. Jadi Abram 
memutuskan untuk pergi ke Mesir dan tinggal 
sebagai orang asing. Abram takut dibunuh oleh 
orang-orang Mesir karena Sarai, istrinya, 
cantik. Oleh sebab itu, Abram meminta Sarai 
untuk berkata kepada orang-orang Mesir itu 
bahwa mereka adalah adik kakak.

Memang Abram dan Sarai memiliki 
hubungan darah sebagai saudara, tetapi 
dalam hal ini Sarai adalah istrinya. Tetapi 
karena mereka berkata kepada orang Mesir 
bahwa Sarai adalah adik Abram, Firaun, Raja 
Mesir pun membawa Sarai ke istananya karena 
Sarai cantik. Abram pun diberikan hewan-
hewan ternak dan budak-budak dari Firaun.

Tetapi Tuhan menimpakan tulah atas 
Firaun dan istananya karena sudah mengambil 
Sarai yang adalah istri Abram. Firaun berkata 
kepada Abram, “Apakah yang kauperbuat ini 
terhadap aku? Mengapa tidak 
kauberitahukan, bahwa ia isterimu? Mengapa 
engkau berkata Sarai adikmu, sehingga aku 
mengambilnya menjadi istriku? Sekarang, inilah 
istrimu, ambillah dan pergilah!”

Adik-adik, saat Abram ketakutan, 
Abram mengambil keputusan yang salah 
karena rasa takutnya. Tetapi Tuhan tetap 
melindungi Abram dan Sarai, sehingga Sarai 
tidak menjadi istri Firaun. Jadi, kita jangan 
takut ya, serahkan ketakutanmu kepada 

Tuhan Yesus, karena 
Tuhan Yesus pasti 
menyertai dan melindungi 

kita.

TuhanTuhanTuhan
TetapTetapTetap

MelindungiMelindungiMelindungi

TuhanTuhanTuhan
TetapTetapTetap

MelindungiMelindungiMelindungi
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