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AGENDA

TEMA MARET 2021
Pemuridan dan Care Cell

07 Mar - Membangkitkan pemimpin melalui pemuridan contoh Musa dan 
Yosua (Ul.34:9; Kel.17:8-13; Kel.33:11).

14 Mar - Menjadi murid Kristus dan menghasilkan murid
 (2Tim.2:2; Kis.2:41-47).
21 Mar - Discipleship takes time and patience/Pemuridan membutuhkan      

waktu dan kesabaran (Luk.15:4-20)
28 Mar - Ujian iman seorang murid (Yak.1:3-5, Ibrani 11:1-6).
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Gembala SidangGembala SidangGembala Sidang

1. Membangkitkan Pemimpin melalui Pemuridan (contoh Musa mempersiapkan 
    Yosua) Keluaran 17:8-13; Keluaran 33:11

Pemimpin yang lahir dari proses pemuridan, tidak hanya dibangun dalam hal SKILL,
tetapi juga KARAKTER.  Salah satu ciri pemimpin yang lahir dari proses pemuridan dalam Care Cell 
adalah mereka akan fokus untuk mengeluarkan potensi terbaik dari hidup murid-muridnya. Di sinilah 
pembentukan karakter berperan penting. Ada kerendahan hati yang memampukan mereka berani 
mendorong murid-muridnya untuk berlari lebih kencang & berkarya lebih hebat. 

2. Menjadi Murid Kristus dan Menghasilkan Murid (Kisah. 2:41-47)
Sebuah gereja dengan Care Cell, yang menampilkan program pemuridan, membuat pernyataan 
yang sangat powerful: tujuan pemuridan bukanlah menambah pengetahuan atau informasi bagi 
para murid, melainkan untuk terciptanya perubahan hidup, agar menghasilkan murid. Ketika 
seseorang dimuridkan DAN memuridkan, transformasi hidup seharusnya menjadi sebuah dampak 
yang tidak terelakkan. Artinya, pemurid dan murid akan mengalami perubahan hidup melalui proses 
memuridkan.

3. Discipleship Takes Time and Patience (Pemuridan Membutuhkan Waktu & Kesabaran) Lukas 
15:4-20. 
Pemuridan yang dilakukan oleh gereja telah memberikan dampak yang sangat luas dan besar bagi 
perkembangan pertumbuhan gereja terlebih kepada pemuda-pemudi. Pemuda- pemudi yang 
tadinya hanya mengikuti ibadah gereja tanpa mendapatkan apa-apa, kini dengan pemuridan dan 
Care Cell pemuda-pemudi telah menjadi orang-orang yang berdampak bagi gereja. Pemuridan 
sendiri memiliki tujuan yaitu mendorong atau memimpin seseorang kepada kedewasaan penuh di 
dalam Kristus, meskipun membutuhkan waktu, karena memberikan dan mengajarkan tentang 
kebenaran firman Tuhan, menjaga atau mengontrol orang-orang percaya untuk taat kepada firman 
Tuhan, dilakukan dengan kesabaran ekstra dan Care Cell adalah Kawah Candradimuka bagi semaian 
kesetiaanmu!

4. Ujian Iman Seorang Murid (Yak. 1:3-5; Ibr. 11:1-6).
Saudara-saudara, sadarkah Anda bahwa Allah sedang menguji imanmu setiap hari dalam hidupmu? 
Bagi pedagang dan pengusaha Allah menguji apakah saudara jujur dan mengandalkan Tuhan bukan 
uang dan tetap ingat untuk beribadah di hari ibadah sekalipun mengurangi penghasilan Anda? Bagi 
yang berpacaran Allah menguji apakah saudara tetap menjaga kekudusan dan komitmen tidak 
melakukan seks bebas? Bagi yang masih sekolah Allah menguji apakah saudara rajin belajar dan tidak 
menyontek waktu ujian? Tujuan ujian iman agar Anda naik kelas dan lebih meningkatkan kapasitas 
imanmu!

Jadikan Pemuridan dan Care Cell sebagai batu ujian terhadap pertumbuhan dan pendewasaan jemaat. 
Maret sebagai bulan Pemuridan dan Care Cell. Tuhan Yesus memberkati GBI Pasko dan seluruh jemaat, 
Amin!
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A. Pendahuluan
Kita sering menjumpai orang 
Kristen yang sudah lama 
p e r c a y a  Y e s u s ,  t a p i 
kehidupannya sehari-hari tidak 
berubah. Karakternya tidak 
ubahnya seperti orang dunia. 
Kenyataan seperti ini jelas 
sangat merugikan Kerajaan 
Allah. Kehidupan mereka 
menjadi batu sandungan dan 
tidak menjadi kesaksian yang 
baik di tengah keluarga, gereja 
bahkan masyarakat.

Setelah menerima Tuhan Yesus, 
orang percaya seharusnya 
segera dimuridkan. Melalui 
pemuridan, karakter kita 
dibentuk menjadi semakin 
menyerupai Kristus. Kita saling 
melayani, saling mendoakan, 
s a l i n g  m e m p e r h a t i k a n 
s e h i n g g a  s a m a - s a m a 

bertumbuh dan berbuah. 
Kecakapan, ketrampilan dan 
talenta kita pun dikembangkan 
seiring dengan bertambahnya 
pengetahuan akan kebenaran 
firman Tuhan.

G e re j a  d i s e b u t  s e b a g a i 
Keluarga Allah. Bayangkanlah 
sebuah keluarga. Keluarga 
yang baik tentu tidak hanya 
memiliki dan melahirkan anak-
anak, tapi juga bertanggung 
jawab untuk menumbuhkan, 
merawat dan mendewasakan 
mereka dalam seluruh aspek 
kehidupan. Jadi tanggung 
jawab Gereja tidak hanya 
mengumpulkan banyak orang 
(memenangkan jiwa-jiwa bagi 
Yesus). Orang-orang percaya 
itu hanyalah bayi-bayi rohani, 
karena i tu mereka per lu 
d i d e w a s a k a n  m e l a l u i 

pemuridan.
Coba bayangkan suatu negara 
yang penduduknya banyak, 
tapi miskin sumber daya 
manusianya. Negara tersebut 
tidak mungkin berkembang 
bukan? Bandingkan dengan 
negara-negara maju yang 
sumber daya manusianya 
d i k e m b a n g k a n  m e l a l u i 
pendidikan yang berkualitas! 
Demikian juga dengan gereja. 
Kalau gereja mau maju dan 
bertumbuh, tidak hanya terdiri 
dari banyak bayi rohani, maka 
harus diajar, dilatih melalui 
pemuridan.

B. Mengapa Pemur idan 
Penting?

1. Ka rena  Tuhan  Yesu s 
s e n d i r i  y a n g 
memerintahkannya

PemuridanPemuridan
Oleh : Pdp. Dr. Ferry Simanjuntak
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Tu h a n  Ye s u s  b e r k a t a ,  
“jadikanlah semua bangsa 
murid-Ku” (Mat. 28:19-20). 
Tuhan Yesus t idak hanya 
memerintahkan agar kita 
memuridkan semua bangsa, 
tetapi Ia sendiri memberi 
teladan kepada kita. Dalam 
pelayanan-Nya Tuhan Yesus 
memilih untuk melatih 12 
o r a n g  m u r i d ,  u n t u k 
melanjutkan pelayanan-Nya. “. 
. . Ia memanggil orang-orang 
yang dikehendaki-Nya . . . Ia 
menetapkan dua belas orang 
untuk menyertai Dia dan untuk 
diutus-Nya memberitakan Injil 
. . .” (Mrk. 3:13-14).

2. Pemuridan adalah cara 
ya ng  e f e k t i f  u n t u k 
menjangkau jiwa

Akibat gerakan pemuridan ini, 
Kisah Para Rasul mencatat 
“Firman Allah makin tersebar, 
dan jumlah murid di Yerusalem 
makin bertambah banyak; juga 
s e j u m l a h  b e s a r  i m a m 
m e n y e r a h k a n  d i r i  d a n 
p e r c a y a . ”  ( K i s .  6 : 7 ) . 

Selanjutnya, “Dan makin lama 
makin bertambahlah jumlah 
orang yang percaya kepada 
Tuhan, baik laki-laki maupun 
perempuan.” (Kis. 5:14).

3. Pemuridan adalah cara 
ya ng  e f e k t i f  u n t u k 
m e m b a n g k i t k a n 
pemimpin-pemimpin baru

Melalui pemuridan maka 
jumlah pelayan bertambah 
(Kis. 6). Melalui pemuridan, 
juga Paulus dapat menetapkan 
para pemimpin baru (yang 
disebut penatua) di dalam 
gereja-gereja yang dirintisnya 
di setiap kota. Itu sebabnya, 
Paulus  menginst ruks ikan 
Timotius untuk melakukan 
pemuridan juga kepada orang 
lain yang dapat memuridkan 
orang lain lagi. “Apa yang telah 
engkau dengar daripadaku di 
d e p a n  b a n y a k  s a k s i , 
percayakanlah itu kepada 
orang-orang yang dapat 
dipercayai, yang juga cakap 
mengajar orang lain.” (2 Tim. 

2:2).

4. Pemuridan adalah cara 
yang efektif untuk membuat 
kita berakar dan bertumbuh 
dalam Firman
Hosea 4:6 berkata, “Umatku 
b i n a s a  k a r e n a  k u r a n g 
pengetahuan akan firman 
Al lah”  (New King James 
Version). 

5. Pemuridan adalah cara 
untuk  mengubah  k i ta 
menga lami  perubahan 
hidup (karakter)
Pemuridan menyalurkan kuasa 
kebangkitan Kristus dalam diri 
seseorang sehingga karakter 
dosa dibuang dan digantikan 
dengan karakter Kristus, baik 
dalam perkataan, pikiran, 
perasaan, maupun tingkah 
laku (Ef. 4:21-24).

ARTIKEL
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6. Pemuridan adalah cara 
ya ng  e f e k t i f  u n t u k 
m e n g e m b a n g k a n 
karunia-karunia rohani

Pemuridan adalah cara untuk 
melatih orang percaya untuk 
melayani sesuai dengan talenta 
dan karunia-karunia rohani 
mereka. Melayani langsung di 
tempat besar mungkin malu 
dan grogi. Selain itu, dalam 
pertemuan besar, tidak banyak 
orang yang dapat terlibat 
dalam pelayanan. Akibatnya, 
kebanyakan orang Hanya 
menjadi penonton. Melalui 
pemuridan kelompok kecil, 
orang percaya diajar untuk 
melayan i  se sua i  dengan 
karunianya (1 Kor. 14:26).

C. B a g a i m a n a  P o l a 
Pemuridan yang tepat?

 Dalam pelayanan Tuhan 
Yesus yang relatif singkat (3 ½ 

tahun), Tuhan Yesus fokus 
untuk memuridkan. Pemuridan 
ada lah  p rose s  membag i 
kehidupan (sharing life, not just 
sharing words). Kepada orang 
banyak Tuhan Yesus mengajar 
secara umum, tetapi dengan 
para murid-Nya Ia menjalin 
hubungan yang lebih intim. 
Tu h a n  Ye s u s  m e m a k a i 
kelompok kecil sejumlah 12 
orang yang dimuridkan secara 
khusus.

P o l a  p e m u r i d a n  y a n g 
dilakukan Tuhan Yesus kepada  
murid-Nya, yaitu:
1. Mengajar secara khusus
Tu h a n  Ye s u s  s e r i n g ka l i 
menghindar dari kerumunan 
o r a n g  b a n y a k  u n t u k 
menyediakan waktu khusus 
mengajar murid-murid-Nya.
“Yesus dan murid-murid-Nya 
berangkat  dar i  s i tu  dan 
melewati Galilea, dan Yesus 

tidak mau hal itu diketahui 
orang;  sebab Ia  sedang 
mengajar murid-murid-Nya. Ia 
berkata kepada mereka: “Anak 
Manusia akan diserahkan ke 
dalam tangan manusia, dan 
mereka akan membunuh Dia, 
dan tiga hari sesudah Ia 
dibunuh Ia akan bangkit.” 
(Mrk. 9:30-31).

2. M e n g a j a r  m e l a l u i 
p e n g a l a m a n  h i d u p 
bersama

Yesus bersama murid-murid 
berada di dalam perahu, ketika 
angin badai mengamuk. Yesus 
mengajar mereka untuk tidak 
takut dan menghardik angin 
badai (Luk. 8:22-25).
M e l a l u i  p e n g a l a m a n 
kehidupan bersama, Tuhan 
Yesus mengajar para murid-
Nya apa artinya beriman 
k e p a d a - N y a  d a l a m 
menghadapi kesulitan. 

D.Pemuridan di GBI Pasir 
Koja

kelompok kecil pemuridan itu 
disebut Care Cell dan PA. Care 
Cell adalah sekelompok kecil 
orang yang kita layani dalam 
pertemuan Care Cell. 
Sementara PA adalah orang-
orang potensial dari anggota 
Care Cel l  yang ki ta ber i 
perhatian yang lebih intensif. 
Orang-orang yang kita lihat 

ARTIKEL
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lebih haus dan antusias dalam 
Care Cell kita PA kan. Dalam PA 
kita mempersiapkan orang-
orang itu untuk menjadi 
pemimpin-pemimpin baru.

E. A p a  P e r s y a r a t a n 
Melakukan Pemuridan?
 D a l a m  m e l a k u k a n 
p e m u r i d a n  d i b u t u h ka n 
beberapa kriteria/persyaratan 
sikap hati yang harus dimiliki 
baik oleh murid maupun yang 
memuridkan:
1. Kasih
Hubungan antara orang yang 
m e m u r i d k a n  d a n  y a n g 
dimuridkan harus didasari 
kasih kepada Kristus (Kol. 3:23) 
yang d iwujudkan da lam 
b e n t u k  k e r e l a a n  u n t u k 
berkorban, baik dalam bentuk 
waktu, tenaga, harta maupun 
perasaan.
Tuhan Yesus memerintahkan 

murid-murid-Nya: “supaya 
kamu saling mengasihi; sama 
seperti Aku telah mengasihi 
kamu.” (Yoh. 13:34-35). Paulus 
menyebutkan hubungannya 
dengan orang-orang yang 
dimuridkan seperti hubungan 
seorang ayah dan ibu yang 
penuh kasih bagi anak-anaknya 
(1 Tes. 2:7-9). Demikian juga 
hubungan antara pemurid 
d e n g a n  o r a n g  y a n g 
dimuridkannya.

2. Roh yang mau diajar 
(teachable spirit)
Salah satu tujuan utama 
pemuridan adalah perubahan 
hidup dan pembentukan 
watak. Itu sebabnya kita perlu 
memiliki roh dan sikap yang 
mau diajar, kerendahan hati, 
jangan keras kepala. Firman 
Tuhan menasihatkan kita, 
“Janganlah seperti kuda atau 
bagal yang tidak berakal, yang 
k e g a r a n g a n n y a  h a r u s 
dikendalikan dengan tali les 
dan kekang, kalau tidak, ia 

tidak akan mendekati engkau.” 
(Mzm. 32:8-9).

3. Komitmen
Komitmen dibutuhkan baik 
o leh  yang memur idkan , 
maupun yang dimuridkan. 
Yang memur idkan harus 
m e l a k u k a n n y a  d e n g a n 
sepenuh hati dan tekun. Yang 
d i m u r i d k a n  p e r l u 
m e n y e d i a k a n  s e l u r u h 
keberadaan dirinya, ketetapan 
hati yang kuat, baik dalam hal 
kesetiaan waktu, tenaga, 
p i k i r a n  d a n  h a t i  u n t u k 
dibimbing.
Proses pemuridan merupakan 
sarana pertumbuhan dan 
kedewasaan rohani, maka 
harus dilewati setiap orang 
percaya seumur hidupnya. 
Setelah dimuridkan, berdoalah 
dan melangkah dengan iman 
supaya dapat memuridkan. 
Murid-murid Anda kelak juga 
dapat dipakai memuridkan 
orang lain (2 Tim. 2:2).
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Oleh: Yanuar
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1. Berdoa untuk Care Leader Training 
Online GBI Pasir Koja 39 Bandung, Pk. 
18.30 WIB, yang diselengarakan setiap 
bulannya via aplikasi Zoom. Sarana 
untuk memperlengkapi para ketua Care 
Cell dalam melayani jemaat semakin 
bertumbuh akan pengenalan firman 
Tuhan.

2. Berdoa untuk Care Cell Online GBI Pasir 
Koja 39 Bandung, setiap hari Senin, Pk. 
18.30 WIB, yang diselengarakan setiap 
minggu via aplikasi Zoom yang terbagi 
dalam beberapa wilayah. Agar seluruh 
Carecell Online ini bisa terlaksana 
dengan baik dan jaringan internet 
lancar.

3. Berdoa untuk Doa Inti (Sabtu, 06 Maret 
2021) & Doa Pengerja Gabungan 
(Sabtu, 13 Maret 2021) online via 
aplikasi Zoom. Doa adalah kuasa 
TUHAN yang memperlengkapi setiap 
pelayanan yang kita lakukan oleh 
sebab itu doakan acara ini agar 
seluruh pekerja antusias datang 
merendahkan diri di hadirat-
Nya.

4. K i ta  doakan  bang sa  
Indonesia, Propinsi Jawa 
Barat, dengan kota 
k a b u p a t e n  d a n  
desanya agar Tuhan 
m e m a m p u k a n  
s e l u r u h  

pemerintahannya dalam menangani 
masalah akibat pandemi Covid 19.

5. Terus dukung dalam doa untuk TNI 
POLRI agar mereka tetap solid dan 
teguh dalam membela dan menjaga 
kesatuan NKRI

6. Doakan untuk kesatuan Tubuh Kristus di 
akhir zaman, secara khusus untuk 
gereja-gereja yang ada di Indonesia, 
agar terus terjalin erat dan terus 
membawa dampak bagi lingkungan 
sekitar, sehingga nama Tuhan Yesus 
dipermuliakan atas negeri ini.
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7. Doakan untuk Kemenkes, para tim 
medis, dokter-dokter dan perawat juga 
pasien yang dalam perawatan . Kiranya 
Kasih dan kemurahan TUHAN turun atas 
mereka semua.

8. Mari doakan juga seluruh aspek 
kehidupan bangsa Indonesia. Hanya 
kasih dan anugerah Nya yang mampu 
memulihkan sehingga semua aspek ini 
bisa kembali berjalan normal bahkan 
kembali bertumbuh.

9. Doakan untuk vaksinasi yang sudah 
dilakukan di Indonesia, kiranya 
membawa dampak positif dan 
Indonesia mengalami pemulihan 
lebih cepat. 

DOAKAN DENGAN SUNGGUH SUNGGUH 
DAN PENUH KEYAKINAN . Yakobus 5:16

Karena itu hendaklah kamu saling mengaku 
dosamu dan saling mendoakan, supaya 
kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila 
dengan yakin didoakan, sangat besar 
kuasanya.
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Hanna, dr., M.Kes., PhD
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 Apa itu pemuridan? Pemuridan adalah 
suatu proses dimana seseorang mengajarkan 
isi dari firman Tuhan kepada orang lain atau 
“muridnya” dan membagi kehidupannya. 
Dalam proses pemuridan ini, kita tidak hanya 
bernyanyi, berdoa, dan mempelajari firman 
Tuhan bersama tapi kita juga membangun 
hubungan dengan bapa rohani atau 
pengajar dan bagi k i ta yang telah 
memuridkan, dengan anak-anak rohani kita. 

 Orang-orang yang tergabung dalam 
kelompok pemuridan yang sama biasanya 
memiliki hubungan yang dekat dengan satu 
sama lain, karena dalam kelompok inilah 
mereka dapat menceritakan permasalahan 
mereka dan memperoleh penghiburan serta 
nasihat. Tetapi, seperti hubungan-hubungan 
dekat pada umumnya, hubungan diantara 

bapa rohani dan anak-anaknya tidak dapat 
dipastikan selalu berjalan mulus.  Kadang 
ada masalah dan konflik yang terjadi akibat 
miskomunikasi, kekecewaan, atau hal 
lainnya. Oleh karena itu, kita perlu 
membangun hubungan yang kuat dalam 
kasih agar kita dapat mengatasi atau bahkan 
menghindari konflik yang berkepanjangan.

Apa sebenarnya kasih itu? Menurut Firman 
Tuhan dalam 1 Korintus 13:4, kasih memiliki 
beberapa karakter i s t i k  yang dapat 
diterapkan dalam hubungan pemuridan. 
Pertama-tama, kasih itu sabar. Kita perlu 
belajar untuk bersikap sabar terhadap bapa 
atau anak rohani kita ketika mereka 
melakukan kesalahan-kesalahan kecil. 
Belajar untuk tidak membesar-besarkan 
kesalahan-kesalahan kecil karena kadang-

Pemuridan 
dan Kasih
Oleh : Kevin Eldiwan
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kadang, masalah yang besar biasanya hanya 
timbul dari sesuatu yang kecil yang terlalu 
dibesar-besarkan. Kedua, kasih itu murah 
hati. Lakukan investasi dalam hubungan 
pemuridan, bukan berarti investasi tersebut 
hanya berupa materi, tapi juga investasi 
waktu dan tenaga. Luangkan waktu untuk 
bertemu, bercerita, dan berikan waktu 
mendengarkan cerita bapa/anak rohani. 
Hubungan yang baik dapat dibangun 
melalui komunikasi yang sering dilakukan. 
Ketiga, kasih tidak melakukan yang tidak 
sopan. Kesopanan dapat ditunjukkan 
dengan cara saling menghargai satu sama 
lain dengan cara menjaga perkataan dan 
perilaku. 

 Terakhir, kasih tidak pemarah dan tidak 
menyimpan kesalahan orang lain. Mungkin 
dalam hubungan pemuridan yang kita jalani 
kita mengalami beberapa luka hati dalam 
prosesnya. Luka yang dipendam dapat 
menghambat komunikasi dan merusak 
hubungan pemuridan in i .  Berhent i 
memendam luka dan dendam karena kedua 
hal itu tidak menghasilkan sesuatu yang baik. 
Be l a j a r l ah  untuk  me l epa skan  dan 
mengampuni. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan ketika kita merasa sangat sulit 
untuk mengampuni orang yang begitu dekat 
dengan kita adalah melihat melampaui 
kesalahan yang dilakukannya. Kita belajar 
untuk memikirkan alasan atau penyebab 
dibalik kesalahan tersebut. Mungkin saja 
bapa/anak rohani kita tidak sengaja melukai 
kita karena dia sendiri pernah dilukai 
sebelumnya. Dengan begitu, kita belajar 
untuk menunjukkan belas kasihan pada 
orang yang telah melukai kita, sama seperti 
Yesus yang memilih untuk mengampuni kita 
padahal kita sudah menyakiti hati-Nya 
dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita juga 
dapat berbicara langsung dengan orang 
yang melukai kita untuk menyampaikan apa 
yang kita rasakan dengan tujuan untuk 
memulihkan hubungan. Minta Roh Kudus 
untuk membimbing kita supaya maksud kita 
tersampaikan dan tidak menyebabkan lebih 
banyak luka diantara kedua belah pihak. 

 Hari ini, mari kita sama-sama belajar untuk 
menunjukkan kasih kepada bapa dan anak-
anak rohani yang Tuhan sudah beri dan 
percayakan. 
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Connecting God Empowering People; Pdp. Dr. Ferry Simanjuntak, D.Th. dan Pdt. Dr. Albert 
Leonarts Jantje Haans, D.Min., D.Th. ; Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju 
(YPSIM) Banten; Cetakan pertama, Desember 
2020; 144 halaman.
Di jaman yang sibuk dan saling tidak peduli ini, orang membutuhkan kehangatan dan persekutuan 

yang akrab.  Gereja dapat menawarkan hal itu melalui pelayanan 
pemuridan kelompok kecil, yang di dalam buku ini disebut Care Cell.  
Melalui Care Cell, jemaat dapat diperhatikan dan digembalakan dengan 
baik.  Melalui Care Cell pula, jemaat dimuridkan sehingga menjadi dewasa 
dalam iman dan karakter, serta diutus untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi 
Kristus.  Care Cell sangat penting dan memadai dalam rangka perawatan 
atau pembinaan jemaat melalui kelompok-kelompok kecil yang 
diharapkan mampu mendorong dan mengajak seluruh jemaat terlibat 
dalam pembinaan yang berlangsung secara kontinu dan konsisten, 
s e h i n g g a  s e t i a p  j e m a a t  d a p a t  b e r p a r t i s i p a s i  d a l a m 
menumbuhkembangkan iman dan pendewasaannya, melatih jemaat 
untuk hidup dalam melayani, dan tidak sekedar menjadi anggota jemaat 
dalam ibadah raya setiap minggu, melainkan setahap demi setahap, 
mampu melatih dirinya dan kemudian menjadi pelayan, setelah melewati 
fase-fase pengajaran dasar yang telah tersusun dan pada akhirnya dapat 
memperlengkapi jemaat untuk melayani dan melakukan penginjilan, 
pembimbingan jemaat, dalam kelompok-kelompok kecil seperti menjadi 

calon guru sekolah minggu, ketua-ketua Care Cell, pembina kelompok remaja dan pemuda, 
kelompok dewasa muda, kelompok pria, dan kelompok wanita, serta  akhirnya mereka secara 
mandiri mampu mendorong pendewasaan jemaat. 

Buku ini tersusun dari sembilan pelajaran: 1) Pertemuan Care Cell, 2) Pemimpin Care Cell, 3) 
Pelayanan Perkunjungan, 4) Sistem Pemerhati, 5) Karunia-karunia Roh Kudus, 6) Pujian dan 
Penyembahan Dalam Care Cell, 7) Etika Pelayanan Care Cell, 8) Multiplikasi Care Cell, dan 9) 
Layanan Pendukung Care Cell.  Anda juga dapat memiliki buku ini melalui Perpustakaan GBI Pasir 
Koja (di Graha Sakura) dengan biaya pengganti cetak sejumlah lima puluh ribu rupiah. Dr. Ferry 
Simanjuntak (1976-…) adalah Ketua Komisi Care Cell di GBI Pasir Koja 39 Bandung, sekaligus Ketua 
Program Studi Sarjana Teologi di STT Kharisma Bandung. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana 
dan Magister Teologi di STT Kharisma Bandung dan Doktor bidang Pastoral di STT Bethesda Bekasi.
Dr. Albert Leonarts Jantje Haans (1956-…) adalah Gembala Sidang di GBI Pasir Koja 39 Bandung, 
sekaligus Ketua Program Studi Pascasarjana di STT Kharisma Bandung. Beliau menyelesaikan 
pendidikan Sarjana Pertanian di Universitas Padjajaran Bandung, Magister Teologi di STA Tiranus 
Kabupaten Bandung Barat, Doktor bidang Misi di Australia.  Bersama tim penggembalaan jemaat 
di GBI Pasir Koja saat ini beliau mengembangkan pelayanan pemuridan kelompok kecil yang diberi 
nama Care Cell.
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Umur panjang ada di tangan kanannya,di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Amsal 3:16

1-Mar Marcia Andini Luturmas RBI 16-Mar Yosef Kristian RBI
2-Mar Andreas Jhonathan Silalahi ABI Bansel 17-Mar Febe Suryowati G. Sakura
2-Mar Marcel Jeremia Saputra ABI SCC 17-Mar Lukas Suyatno Bandung Selatan
2-Mar Mariyandi Umum 17-Mar Nadia Audrey Limansah ABI Pasko
3-Mar Stevianie Averina ABI Pasko 18-Mar Erwan Citeureup
3-Mar Pariaman Situmorang Umum 18-Mar Lauryne Pianica RBI
4-Mar Nathan March Onggara ABI Pasko 18-Mar Theodorus Rexy Kurnia G. Sakura
5-Mar Eilien Nathania Bandung Selatan 19-Mar Ida Margerita Anabanu Umum
5-Mar Lie Lie G. Sakura 20-Mar Adia Natania Y. ABI SCC
5-Mar Ribka Fransiska Umum 20-Mar Herman Sudjono Umum
5-Mar Veronica Lan ABI Pasko 20-Mar Marcelia Fransiska Tanaka RBI
6-Mar Daniel Haryanto Umum 20-Mar Veronica Liekke Martina Umum
6-Mar Engkar Citeureup 20-Mar Viola Faustina Siagian SCC
6-Mar Jernih Harianti Mendrofa Bandung Selatan 21-Mar Frida Anna SCC
6-Mar Rina Seroja WBI 21-Mar Maria Marsella Atte ABI Bansel
7-Mar Revaldi Hamonangan Gultom ABI Pasko 21-Mar Nurmala Sitorus Umum
8-Mar Daniel Christianto Umum 21-Mar Pipih Heryani Musik Pujian
8-Mar Leonard Samuel Setiawan ABI Pasko 21-Mar Rita Neva Sary Umum
8-Mar Tomson Manalu Umum 22-Mar Abraham Beis Bandung Selatan
9-Mar Lany Melany G. Sakura 23-Mar Iswanto Aripin G. Sakura
10-Mar Angellia Pangelah Umum 23-Mar Marlen Vera Hattu Umum
10-Mar Benson Sinaga Umum 24-Mar Emilson Danu Purba ABI Pasko
10-Mar Linda Ongkowidjaya EGM 24-Mar Josep Tatang Gembala Ibadah 4
10-Mar Stella Verrawaty RBI 24-Mar Sri Murtiningsih Citeureup
10-Mar Yosua Tugiyarto Bandung Selatan 25-Mar Elis Rosmiati Citeureup
11-Mar Acih EGM 25-Mar Fernandus Talan Umum
11-Mar Surya Dinata Umum 26-Mar Mariana WBI
13-Mar Fajar Sihite ABI Pasko 26-Mar Nayla Indriyani ABI Pasko
13-Mar Kasih Niat Hulu SCC 27-Mar Kyla Marcellina Tanau ABI Bansel
13-Mar Lea Lestari Lie Bandung Selatan 27-Mar Repertus Hia SCC
13-Mar Marshiela Karen Angelina M. ABI Pasko 27-Mar S. Heru Winoto Umum
13-Mar Priscilla Yohanes ABI Pasko 27-Mar Sartinem Umum
13-Mar Serli Pasanda Umum 28-Mar Cintya Margareta Bandung Selatan
14-Mar Alika Cynthia Clarissa RBI 28-Mar Ferdana Siahaan RBI
14-Mar Caleb Wilson Fransiskus ABI G. Sakura 28-Mar Missiel Faith Mointing ABI Bansel
15-Mar Kevin Ariefandi RBI 28-Mar Peni Lumiani Umum
15-Mar Leo Rosa Marsela Noun ABI Bansel

29-Mar Victoria Thabita W. Putri Snae ABI Bansel15-Mar Tini Novi Kurniawan Gulo SCC
31-Mar Putri Magdalena Butar-Butar ABI Pasko

28-Mar Asi Fernando SCC
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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

Cabang SCC Pk. 16.00Cabang SCC Pk. 16.00
    

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

Cabang Sakura Pk. 09.00
Cabang Bandung Selatan Pk. 17.00

Cabang SCC Pk. 16.00
  Wajib reservasi / daftar terlebih dahulu paling lambat H-1
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Psikolog Gordon Allport mengatakan ada dua macam 

tipe orang beragama. Ekstrinsik dan intrinsik. Orang yang 

beragama ekstrinsik adalah hidupnya terkotak-kotak. 

Agama tidak mengisi setiap relung hidup. Tuhan hanya hadir 

pada saat tertentu misalnya hanya pada hari Minggu. 

Sebaliknya, bagi orang intrinsik, agama berkait erat dengan 

setiap segi kehidupan. Seorang ekstrinsik penuh prasangka, 

intoleran. Sedangkan seorang intrinsik toleran dan tak 

berprasangka.

Tuhan bag i  orang ekstr ins ik  ada lah pemuas 

keinginannya. Ia mengikut Tuhan demi berkat-Nya. 

Sedangkan orang intrinsik mencari makna dari beragama. Ia 

mencari Tuhan demi firman-Nya. Bagi seorang ekstrinsik, 

agama adalah mekanisme untuk melarikan diri atau 

mempertahankan diri dari kesulitan hidup. Sedangkan bagi 

seorang intrinsik, agama menyehatkan jiwanya.

Tuhan Yesus memperingatkan murid-murid-Nya 

tentang bahaya orang Farisi. Secara khusus yang disoroti 

adalah kemunafikan mereka. Orang Farisi sangat giat 

beragama tetapi tidak sungguh mencari Tuhan, melainkan 

mencari kesenangan diri sendiri. 

Jangan merasa puas dengan status sebagai orang Kristen. 

Jangan merasa baik jika sudah menunaikan kewajiban 

agama. Hakikat agama bukanlah perkara lahiriah, tetapi apa 

yang ada dalam relung hati. Hanya Anda yang tahu siapa diri 

Anda sesungguhnya dan mengapa Anda percaya kepada 

Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mencari pengikut agama 

tetapi mencari orang yang mau hidup sebagai murid-Nya 

luar dalam.

Marilah kita semua mengevaluasi diri. Apakah Anda 

mengikut Yesus dengan tulus dan sungguh-sungguh 

mencari makna hidup yang Dia kehendaki. Biarlah Yesus 

selalu mengisi relung hati Anda, bukannya malah berharap 

Dia mengisi pundi-pundi harta Anda.

EKSTRINSIK VS 
INTRINSIK

Matius 16:5-12

Senin, 01 Maret 2021

Markus 1:1-15; Kisah Para Rasul 

16:35-40; Mazmur 68; Imamat 

11:20-12:8

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 12:1. 
Sementara itu beribu-ribu orang 
banyak telah berkerumun, sehingga 
mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus 
mulai mengajar, pertama-tama 
kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: 
"Waspadalah terhadap ragi, yaitu 
kemunafikan orang Farisi.

Ayat

“Bapa yang di sorga, jauhkanlah sikap 
munafik dalam diri saya. Amin.”

Doa



Lisa Chan isteri dari pengkhotbah ternama Francis Chan 

berkata, “Persoalan orang Kristen adalah banyak orang 

Kristen lupa, bahwa setelah momen keselamatan, 

datanglah pengudusan (proses menjadi kudus) yang 

berlangsung seumur hidup.” Pertumbuhan rohani lahir dari 

sebuah proses yang diusahakan dalam pertolongan Roh 

Kudus. Namun sayangnya, ada orang Kristen yang 

kerohaniannya tidak bertumbuh, meskipun umur 

kekristenannya sudah tua.

Kondisi ini terjadi juga di jemaat Korintus. Rasul Paulus 

membandingkan sejak kedatangannya ke Korintus sampai 

saat ia menulis surat Korintus, tidak ada perubahan berarti 

dari kerohanian jemaat. Padahal menurut catatan sejarah, 

ada jarak waktu sekitar lima tahun. 

Kedewasaan rohani harus ditandai dengan adanya 

perkembangan dan pertumbuhan rohani. Indikatornya 

kalau lima tahun yang lalu minum susu, maka lima tahun 

kemudian haruslah makan makanan keras. Ini bukan berarti 

susu adalah pengajaran yang cetek, sedangkan makanan 

keras adalah pengajaran yang sulit, melainkan masalah apa 

yang dipeributkan jemaat masih sama-sama saja. Masih 

seperti kanak-kanak dan tak ada perubahan karakter.

Yang pertama dicek dari kedewasaan rohani seseorang 

adalah apakah kita semakin bertumbuh serupa Kristus? 

Mari bandingkan, bagaimana hidup Anda di lima tahun 

terakhir setelah mengikut Yesus? Apakah sikap beribadah 

Anda lebih baik dibanding lima tahun sebelumnya? Apakah 

motivasi Anda dalam melayani lebih murni? Apakah Anda 

selalu menghadapi konflik dengan kemarahan? Apakah 

lebih percaya kepada Tuhan?

Jangan menganggap remeh ket idakdewasaan 

kerohanian karena itu tidak normal. Mari terus bertumbuh 

setiap hari. Bukan tua umur kekristenan yang Tuhan Yesus 

inginkan, tetapi dewasa rohani yang Dia kehendaki.

MENUJU 
PENDEWASAAN 

ROHANI
1 Korintus 3:1-9

Selasa, 02 Maret 2021

Markus 1:16-34; Kisah Para Rasul 

17:1-9; Mazmur 69-70; Imamat 

13:1-39  

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 3:3. 
Karena kamu masih manusia duniawi. 
Sebab, jika di antara kamu ada iri hati 
dan perselisihan bukankah hal itu 
menunjukkan, bahwa kamu manusia 
duniawi dan bahwa kamu hidup 
secara manusiawi?

Ayat

“Biarlah kehidupan imanku semakin 
hari semakin bertumbuh di dalam 
Engkau, ya Allahku.”

Doa



Tiga status disandang oleh orang Kristen sebagai umat 

Tuhan, anak Tuhan dan murid Tuhan. Status sebagai umat 

Tuhan adalah status yang kita terima secara otomatis ketika 

kita menyatakan agama kita adalah Kristen. Status sebagai 

anak Tuhan adalah anugerah yang kita terima ketika kita 

menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat pribadi 

tetapi status sebagai murid Tuhan tidak otomatis kita terima 

dan juga bukan pemberian Tuhan tetapi adalah pilihan kita. 

Yohanes 8:31 mengatakan, “Jikalau kamu tetap dalam 

firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.“

Amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada para murid-

Nya adalah untuk menjadikan semua bangsa murid-Ku 

bukan hanya umat-Ku dan anak-anak-Ku. 

Murid berbicara tentang seseorang yang sedang 

menuntut ilmu. Posisi murid yang sedang belajar adalah 

duduk, memperhatikan dengan serius saat gurunya 

mengajar. Untuk kita bisa benar-benar menjadi murid 

Tuhan, maka diperlukan sikap setia membaca dan 

merenungkannya setiap hari secara teratur. Kita harus setia 

dan tekun duduk di hadirat-Nya untuk membangun relasi 

atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Bacaan firman 

Tuhan kita hari ini menegaskan, bahwa mereka yang 

senantiasa berada dalam hadirat-Nya, ada dalam firman-

Nya, orang-orang seperti inilah yang disebut murid Tuhan 

dan pasti akan memuridkan murid-murid Tuhan lain dalam 

hidupnya, yang berarti melaksanakan amanat agung Tuhan.

Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan dan juga yang telah 

menerima anugerah sebagai anak Tuhan, mari kejar status 

sebagai murid Tuhan yang memuridkan, agar hidup kita 

menjadi berkat. Yesus datang untuk menyelamatkan dunia 

dan isinya dengan melibatkan Anda sebagai umat tebusan-

Nya yang menjadi murid-murid Tuhan yang memuridkan.

MURID TUHAN

Mazmur 91 

Rabu, 03 Maret 2021

Markus 1:35-45; Kisah Para Rasul 

17:10-15; Mazmur 71; Imamat 

13:40-41:20

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 8:31. 
Maka kata-Nya kepada orang-orang 
Yahudi yang percaya kepada-Nya: 
"Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, 
kamu benar-benar adalah murid-Ku.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau tetap dalam 
firman-Mu sehingga kami benar-
benar adalah murid-Mu. Amin.”

Doa



Menjad i  mur id  dan  memur idkan  t idak  b i sa 

sembarangan. Tak cukup hanya bermodal keinginan, harus 

tekun 'memelihara' benih Injil yang diterima maupun yang 

akan dan sudah ditabur baik untuk dirinya sendiri maupun 

untuk orang lain agar suatu saat dapat melihat buahnya juga 

dalam hidupnya dan orang-orang yang dilayani. Sebab itu, 

kita perlu melayani dengan motivasi yang tepat, kemurnian 

hidup, dan ketaatan pada kehendak Allah.

Satu hal terpenting dalam memelihara harta yang 

dipercayakan itu ialah mengajarkannya dengan setia kepada 

orang lain, yang kemudian juga ditugaskan untuk 

mengajarkannya. Dia harus mengajar orang-orang lain, dan 

melatih mereka untuk pelayanan, dan dengan demikian 

mempercayakan kepada mereka hal-hal yang telah dia 

dengar dan harus melatih orang lain untuk menjadi 

penerusnya dalam pelayanan dan pemberitaan Injil.

Orang-orang yang akan dia percayakan menjadi murid 

haruslah orang yang setia, yaitu yang dapat dipercaya, dan 

yang cakap mengajar orang lain, karena orang-orang yang 

memiliki pekerjaan yang harus dikerjakan untuk Allah harus 

membangkitkan diri mereka sendiri untuk melakukannya, 

dan menguatkan diri mereka sendiri untuk itu.

MENJADI DAN 
MENGHASILKAN MURID 

KRISTUS
2 Timotius 2:1-13

Kamis, 04 Maret 2021

Markus 2:1-17; Kisah Para Rasul 

17:16-21; Mazmur 72; Imamat 

14:21-14:54

Ayat Bacaan Setahun

2 Timotius 2:2. 
Apa yang telah engkau dengar dari 
padaku di depan banyak saksi, 
percayakanlah itu kepada orang-
orang yang dapat dipercayai, yang 
juga cakap mengajar orang lain.

Ayat

“Tuhan Yesus berikanlah kepada kami 
hati murid dan memuridkan. Amin.”

Doa



Masalah kepemimpinan baik di dalam institusi sekuler 

maupun rohani merupakan peristiwa yang sangat penting. 

Karena kelanjutan hidup, misi, dan visi itu terletak di tangan 

pemimpin pengganti. Peran, tugas, dan tanggung jawab 

seorang pemimpin memang sangatlah vital. 

Dalam kepemimpinan rohani dan kepemimpinan 

pelayanan dalam Perjanjian Lama adalah hal yang serius dan 

mulia. Tidak sembarang orang boleh melayani Tuhan. 

Hanya Tuhan yang berhak memilih dan menetapkan 

hamba-hamba-Nya.

Yosua adalah calon pengganti Nabi Musa yang telah 

Tuhan pilih dan persiapkan. Mengapa harus Yosua karena 

akan terus berlanjut diperlukan seorang pengganti yang 

mempunyai kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugas Allah dalam misi penaklukan musuh bangsa Israel. 

Yosua sudah mengikuti dan belajar dari hidup dan karya 

Nabi Musa juga Yosua merupakan figur yang tepat sebagai 

pengganti Musa karena ia mempunyai kualifikasi sebagai 

berikut: Ia adalah seorang yang setia dan gigih berjuang 

bahkan sudah mengenal dan mengikuti Musa sejak masa 

mudanya. Sekarang waktunya sudah tiba bagi Musa untuk 

menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua.

Pada saat di bawah pimpinan Yosua bangsa Israel sesuai 

dengan pernyataan Tuhan, bisa memasuki negeri Kanaan 

yang diwariskan kepada mereka.

MEMBANGKITKAN 
PEMIMPIN MELALUI 

PEMURIDAN
Ulangan 34:1-12

Jumat, 05 Maret 2021

Markus 2:18-28; Kisah Para Rasul 

17:22-28a; Mazmur 73; Imamat 15

Ayat Bacaan Setahun

Ulangan 34:9. 
Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh 
kebijaksanaan, sebab Musa telah 
meletakkan tangannya ke atasnya. 
Sebab itu orang Israel mendengarkan 
dia dan melakukan seperti yang 
diperintahkan TUHAN kepada Musa.

Ayat

“Tuhan ajarkanku tetap setia dan 
gigih untuk melaksanakan tugas yang 
Tuhan berikan. Amin.”

Doa



Cara terbaik untuk membangkitkan para pemimpin  

dalam pelayanan adalah melalui pemuridan. Care cell atau 

bidang pelayanan apa pun yang gagal memuridkan, gagal 

mempersiapkan pemimpin masa yang akan datang. Untuk 

membuat anggota cell menjadi pemimpin masa yang akan 

datang, pemimpin cell harus melatih anggotanya bersekutu 

dengan Tuhan, memberikan kesempatan kepada mereka 

untuk terlibat dalam pelayanan, meminta agar Roh Kudus 

mengurapi mereka dan meneruskan wibawa kepada 

mereka.

Itu adalah kalimat pembuka yang ditulis oleh Bapak 

Ferry Simanjuntak dalam bahan Care Cell Pemuridan bulan 

Maret 2021 di GBI Pasko. 

Tulisan ini mengingatkan saya akan sebuah peristiwa 

dalam hidup saya. Saat itu saya sedang melakukan renovasi 

rumah yang dikerjakan oleh seorang tukang bangunan yang 

ditemani seorang anak muda yang membantu yang disebut 

“laden“. Tukang yang mengerjakan tidak perlu diragukan 

kemampuannya. Namun, ahli tukang bangunan ini tidak 

hanya memerintah, tetapi juga memberi kesempatan laden 

ini untuk belajar.

Dia mengatakan, “Kamu harus belajar melakukan ini 

supaya kamu tidak hanya jadi laden tapi kelak kamu menjadi 

ahli tukang bangunan.” Kadang ada kesalahan atau kesulitan 

yang laden ini hadapi, tapi si ahli bangunan ini segera 

membantu menangani dan memberi tahu apa yang salah 

dari yang dikerjakannya. 

Sebagai pemimpin, beri kesempatan kepada jemaat atau 

orang yang kita pimpin untuk melayani, agar kelak mereka 

bisa menjadi pemimpin atas kelompok yang baru. Dan 

sebagai jemaat atau anggota Cell, Anda juga harus mau 

diajar dan belajar melayani karena itu akan menjadi bekal 

untuk pelayanan selanjutnya yang lebih baik.

TERLIBAT DAN 
DILIBATKAN 

Keluaran 17:8-13

Sabtu, 06 Maret 2021

Markus 3:1-19; Kisah Para Rasul 

17:28b-34; Mazmur 74; Imamat 16   

Ayat Bacaan Setahun

Keluaran 17:10. 
Lalu Yosua melakukan seperti yang 
dikatakan Musa kepadanya dan 
berperang melawan orang Amalek; 
tetapi Musa, Harun dan Hur telah 
naik ke puncak bukit.

Ayat

“Tuhan Yesus, ajar kami untuk setia 
dimuridkan dan memuridkan. Amin.”

Doa



Kemerosotan moral dan spiritual jemaat Efesus 

mendatangkan kekecewaan yang dalam bagi Paulus (ayat 

1:15). Untuk itu ia menasehati dan mendukung Timotius 

sebagai pelayan di Efesus, sehingga Timotius tetap kuat dan 

berdiri teguh menghadapinya. Bagi Paulus, Timotius 

memer lukan  dukungan  seper t i  i n i  meng inga t 

pembawaannya yang terkesan kurang percaya pada diri 

sendiri (1 Tim. 4:12; 1 Kor. 16:10, 11). Dukungan Paulus 

kepada Timotius ini juga bukan sekedar agar tabah 

melayani, tetapi agar Timotius mengemban tugas berat 

yaitu meneruskan tongkat estafet berita Injil kepada jemaat 

Efesus yang notabene pernah menentang kewibawaan 

Paulus (Kis. 19).

Timotius mengemban tugas dan tanggung jawab untuk 

meneruskan tongkat estafet berita Injil yakni dari Kristus 

kepada Paulus, Paulus kepada Timotius, dan Timotius 

kepada jemaat, begitu seterusnya. Tidak sembarang orang 

yang dapat diserahi tongkat estafet berita Injil tersebut. 

Pertama, dapat dipercaya dan benar-benar setia (1 Kor 4:1-

2). Kedua, cakap/mampu mengajar orang lain. Untuk 

menegaskan kedua persyaratan tersebut, Paulus 

mengambil contoh dari pemusatan pengabdian atau 

dedikasi seorang prajurit (ayat 4), ketertiban dan kepatuhan 

seorang olahragawan pada ketetapan yang berlaku (ayat 5), 

serta kesungguhan dan ketekunan bekerja seorang petani 

(ayat 6).

Melalui perikop ini kita dapat menarik dua hal penting 

bagi para hamba Tuhan masa kini. Pertama, jika kriteria 

tersebut terpenuhi, maka misi tongkat estafet berita Injil 

yaitu mencapai kualitas  kedewasaan rohani dan komitmen 

hidup umat bagi  kepentingan berita Injil, yaitu Yesus Kristus 

sehingga dapat tercapai. Kedua, jika kriteria tersebut 

dipenuhi, maka meski melayani dalam keadaan sulit mereka 

pasti mampu mengatasi dan bertahan untuk tetap setia.

TONGKAT ESTAFET 
BERITA INJIL 

2 Timotius 2:1-26

Minggu, 07 Maret 2021

Markus 3:20-35; Kisah Para Rasul 

18:1-8; Mazmur 75-76; Imamat 17-

18  

Ayat Bacaan Setahun

2 Timotius 2:2. 
Apa yang telah engkau dengar dari 
padaku di depan banyak saksi, 
percayakanlah itu kepada orang-
orang yang dapat dipercayai, yang 
juga cakap mengajar orang lain.

“Tuhan Yesus, bantulah kami dalam 
mempersiapkan regenerasi dalam 
melayani dan memberitakan Injil 
Firman Tuhan. Amin.”

Doa

Ayat



Beberapa waktu lalu, keluarga kami mengalami 

kesulitan keuangan yang cukup berat. Tidak hanya gaji yang 

dipotong akibat pandemi, tetapi beberapa klien kami pun 

tidak lagi meneruskan kerja sama karena mereka juga 

sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini tentu 

berakibat pada pendapatan kami. Padahal, di tahun yang 

sama, anak kami yang pertama akan memasuki jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi yaitu universitas. Secara logika, 

tidak mungkin untuk kami menguliahkan anak kami. 

Ketika hal itu kami sampaikan kepadanya, ia menjawab, 

“Tidak apa-apa Pi, kalau saya memang harus menganggur 

dulu tahun ini. Tetapi, saya mau tetap berdoa meminta 

kepada Tuhan dan percaya, bahwa kalau memang Tuhan 

mengijinkan saya kuliah, pasti Ia akan menyediakan 

dananya. Itu kan yang Papi dan Mami ajarkan kepada kami 

selama ini, untuk selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. 

Dan saya tidak pernah melihat Tuhan melalaikan kebutuhan 

kita.”

Ternyata, firman Tuhan yang kami tabur di dalam hidup 

mereka membuahkan iman yang luar biasa. Dan saat ini 

saya dapat saksikan, bahwa apa yang ia doakan telah 

dikabulkan Tuhan. Tuhan baik dan tidak pernah melalaikan 

kebutuhan anak-anak-Nya. 

Memuridkan anak-anak kita adalah hal yang paling 

utama yang harus kita lakukan. Ajar mereka firman Tuhan 

sejak kecil. Jadilah figur yang dapat mereka teladani, dengan 

menghidupi firman Tuhan yang kita ajarkan. Dan yang tak 

kalah penting, jangan menjadi orang tua yang mendidik 

secara paradoks. Satu sisi ingin anak-anaknya menjadi 

pemimpin, tetapi tidak pernah memberi mereka ruang 

untuk mengambil keputusan. Beri mereka kepercayaan 

untuk mengambil keputusan bagi hidup mereka, agar 

mereka terlatih menjadi seorang pemimpin. 

Selamat memuridkan!

PEMURIDAN DALAM 
KELUARGA

Ulangan 6:1-9

Senin, 08 Maret 2021

Markus 4:1-20; Kisah Para Rasul 18:9-

17; Mazmur 77:1-78:16; Imamat 19  

Ayat Bacaan Setahun

2 Timotius 1:5. 
Sebab aku teringat akan imanmu yang 
tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-
tama hidup di dalam nenekmu Lois 
dan di dalam ibumu Eunike dan yang 
aku yakin hidup juga di dalam dirimu.

Ayat

“Tolong kami  ya Tuhan untuk 
memuridkan anak-anak kami. Amin.”

Doa



Sebagai orang tua Kristen, tugas kita yang utama adalah 

mewariskan iman kepada anak-anak kita dan mendidik 

dengan  te l adan .  Untuk  me l akukannya ,  t en tu 

membutuhkan proses yang tidak instan dan waktu yang 

panjang, bahkan seumur hidup kita. Beberapa hal yang 

harus kita lakukan untuk mewariskan iman kita kepada 

Kristus dan mendidik mereka di dalam kebenaran firman 

Tuhan.

1. Mengajarkan firman Tuhan. 

Bacakan dan ajarkan firman Tuhan sejak dini, bahkan 

mulailah sejak mereka sudah ada dalam kandungan. 

“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, 

maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari 

pada jalan itu.” – Amsal 22:6 (TB). Tidak hanya sekedar 

mengajarkan, tetapi hendaklah hidup kita menjadi contoh 

teladan bagi mereka.

2. Berdoa untuk mereka. 

Kita tidak dapat hadir selama 24 jam dalam hidup 

mereka, tetapi kita dapat selalu berdoa untuk mereka. 

Percayakan mereka ke tangan Tuhan yang kuat yang tidak 

pernah terbatas ruang dan waktu.

3. Hadir di setiap momen penting hidupnya. 

Ya kita memang tidak dapat selalu ada di samping 

mereka, akan tetapi kita wajib hadir di setiap momen 

penting hidup mereka. Kehadiran kita saat mereka 

membutuhkan tidak dapat diganti dengan teknologi. 

Pastikan, bahwa mereka penting buat Anda. Jangan pernah 

menelantarkan, meremehkan atau mengabaikan. Anak-

anak akan mendapat gambaran tentang kasih Allah lewat 

bagaimana orang tua mengasihi mereka.

MEWARISKAN IMAN

2 Timotius 1:1-5

Selasa, 09 Maret 2021

Markus 4:21-29; Kisah Para Rasul 

18:18-23; Mazmur 78:17-72; 

Imamat 20 

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 22:6. 
Didiklah orang muda menurut jalan 
yang patut baginya, maka pada masa 
tuanya pun ia tidak akan menyimpang 
dari pada jalan itu.

Ayat

“Tuhan Yesus, ajar kami mengasihi 
dan mendidik anak kami dalam 
kebenaran firman-Mu agar mereka 
tumbuh menjadi  pr ibadi  yang 
mengasihi dan memuliakan Engkau. 
Amin.”

Doa



Ketika bangsa Israel hendak menuju tanah Kanaan, 

Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel karena 

Musa telah meninggal di gunung Nebo. Tuhan berjanji 

kepada Yosua, bahwa sama seperti penyertaan yang 

diberikan-Nya kepada Musa demikianlah Tuhan juga akan 

menyertai Yosua (Yos. 1:5). Berkat penyertaan dan 

pertolongan Tuhan, di bawah kepemimpinan Yosua, bangsa 

Israel bisa menyeberangi sungai Yordan dengan berjalan di 

tanah yang kering seperti ketika Musa memimpin bangsa 

Israel keluar dari Mesir melewati laut Teberau (Kel. 14; Yos. 

3), berhasil merobohkan tembok Yerikho, menaklukkan 

raja-raja bangsa Kanaan dan puncaknya berhasil merebut 

hampir seluruh tanah Kanaan.

Namun, pemilihan Tuhan bagi Yosua tidak terjadi secara 

kebetulan. Jauh sebelum Tuhan memilih dan menetapkan 

Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, 

Tuhan telah melihat kesungguhan Yosua untuk dimuridkan 

dan dididik langsung oleh Musa selama kurang lebih 40 

tahun. Yosua diutus untuk mengintai tanah Kanaan (Bil. 

13:8), Yosua juga mendampingi Musa ketika Musa 

menerima Sepuluh Perintah Allah (Kel. 32:9), Yosua juga 

terlibat dalam berperang, Yosua juga mendampingi Musa 

ketika Tuhan mengutus roh-Nya atas ketujuhpuluh orang 

tua-tua Israel (Bil. 11).

Anda pun bisa juga dipakai Tuhan menjadi alat-Nya atau 

pelayan-Nya. Namun, Anda harus bersedia dengan rendah 

hati memberi diri untuk dimuridkan oleh Tuhan melalui 

hamba Tuhan atau pemimpin yang dipercayakan dalam 

gereja tempat di mana Anda beribadah. Jika Anda taat dan 

bersedia mengikuti proses yang terjadi ketika dimuridkan, 

maka Anda akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk 

melayani umat-Nya dan jiwa-jiwa yang belum bertobat 

dengan penuh kemenangan yang disertai dengan berbagai 

mukjizat dari Tuhan. 

UNTUK MENJADI 
SEORANG PELAYAN

Yosua 1:1-18

Rabu, 10 Maret 2021

Markus 4:30-41; Kisah Para Rasul 

18:24-28; Mazmur 79-80; Imamat 21  

Ayat Bacaan Setahun

Yosua 1:5. 
Seorangpun t idak akan dapat 
bertahan menghadapi engkau seumur 
hidupmu; seperti Aku menyertai 
Musa,  demik ian lah Aku akan 
menyertai engkau; Aku tidak akan 
membiarkan engkau dan tidak akan 
meninggalkan engkau.

Ayat

“Tuhan Yesus, dengan rendah hati dan 
taat kami mau mengikuti setiap 
proses dalam pemuridan dengan 
setia. Amin.”

Doa



Saya tertarik dan diberkati dengan sebuah tulisan yang 

saya baca di sebuah akun media sosial yang membahas 

bahwa dalam memuridkan, Tuhan Yesus tidak hanya 

mengajar firman Tuhan dan membagi hidup dengan murid-

murid-Nya, tetapi Ia juga selalu mendelegasikan tugas 

kepada mereka (Lukas 10:1). Ini adalah pola pemuridan 

yang seharusnya kita teladani. Dan apa saja yang Tuhan 

Yesus lakukan saat Ia mendelegasikan tugas kepada mereka 

pun harus kita ikuti.

1. Memperlengkapi.

Ketika Ia memanggil dan mengutus kedua belas 

pengikut-Nya, Tuhan Yesus memberi mereka kuasa untuk 

mematahkan segala kekuatan musuh (Markus 6:7). 

Sebelum kita mendelegasikan sebuah tugas kepada murid 

kita, pastikan bahwa kita sudah memperlengkapi mereka 

dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan 

tugas tersebut. 

2. Ada kejelasan perintah yang detail (baca Lukas 10:4-

12).

Pastikan kita memberi kejelasan dari tugas yang kita 

embankan kepada seseorang. Jelaskan apa yang harus ia 

lakukan secara terinci dan juga tujuan dari tugas tersebut, 

sehingga memudahkan murid-murid kita dalam 

melaksanakan setiap tugas yang kita delegasikan kepada 

mereka.

3. Evaluasi.

 Evaluasi adalah sebuah hal yang perlu dilakukan setiap 

kali sebuah delegasi telah selesai dilakukan. Koreksi yang 

perlu diperbaiki dengan bahasa yang baik tentunya, dan beri 

apresiasi untuk hal-hal baik yang sudah mereka capai. 

(Lukas 10:17-18.)

Dengan demikian, pemuridan yang kita lakukan akan 

efektif dan berdampak besar bagi kemuliaan nama Tuhan. 

DELEGASI

Markus 6:6b-13

Kamis, 11 Maret 2021

Markus 5:1-20; Kisah Para Rasul 

19:1-12; Mazmur 81-82; Imamat 22  

Ayat Bacaan Setahun

Markus 6:7. 
Ia memanggil kedua belas murid itu 
dan mengutus mereka berdua-dua. Ia 
memberi mereka kuasa atas roh-roh 
jahat,

Ayat

“Tuhan Yesus, ajar kami untuk 
melakukan pemuridan seperti yang 
Engkau telah lakukan. Amin.”

Doa



Dalam Kisah Para Rasul 2:41-46, dituliskan pelayanan 

murid-murid sangat berkembang secara luar biasa. Para 

murid menuai jiwa dengan jumlah yang sangat besar. Jiwa-

jiwa yang diselamatkan tersebut, kemudian mereka 

muridkan dalam persekutuan dengan pengajaran firman 

Tuhan, dibimbing berdoa dan diajar untuk berbagi satu 

dengan yang lainnya. Pelayanan yang dikerjakan para murid 

membuat Tuhan terus menambahkan jiwa-jiwa untuk 

diselamatkan. 

Tahukah Anda, bahwa keberhasilan para murid untuk 

melayani, menuai jiwa bahkan memuridkan mereka yang 

dimenangkan, selain karena mereka sudah dipenuhi oleh 

Roh Kudus, tentu karena mereka sudah terlebih dahulu 

dimuridkan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus. Kurang 

lebih tiga setengah tahun, para murid mendengar 

pengajaran Tuhan Yesus, menyaksikan pelayanan dan 

mukjizat yang dikerjakan Tuhan Yesus. Para murid melihat 

langsung tantangan yang dihadapi Tuhan Yesus ketika 

melakukan pelayanan. Walaupun murid-murid sempat 

meninggalkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan, 

namun pengajaran, bimbingan dan pelayanan yang mereka 

saksikan dari Tuhan Yesus menjadi dasar pelayanan mereka 

setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus.

Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, Anda juga bisa 

dipakai Tuhan secara luar biasa untuk melayani, 

memenangkan jiwa bahkan memuridkan jiwa yang Anda 

menangkan atau ambil bagian dalam memuridkan jemaat 

yang ada di gereja. Untuk itu, selain berdoa supaya dipenuhi 

oleh Roh Kudus, Anda harus terlebih dahulu mau memberi 

diri untuk dimuridkan. Berilah waktu untuk diajar firman 

Tuhan dan diperlengkapi dalam pelayanan. Pada intinya, 

Anda harus mau dimuridkan supaya terampil dan 

berkemenangan juga dalam memuridkan. 

DIMURIDKAN UNTUK 
MEMURIDKAN

Kisah Para Rasul 2:41-46

Jumat, 12 Maret 2021

Markus 5:21-43; Kisah Para Rasul 

19:13-20; Mazmur 83-84; Imamat 

23:1-22  

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 2:41-46. 
Dengan bertekun dan dengan sehati 
mereka berkumpul tiap-tiap hari 
d a l a m  B a i t  A l l a h .  M e r e k a 
memecahkan roti di rumah masing-
masing secara bergilir dan makan 
bersama-sama dengan gembira dan 
dengan tulus hati.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau memberi diri 
kami untuk dimuridkan. Amin.”

Doa



Pernahkah Anda kehilangan sesuatu yang sangat 

berharga? Orang yang kehilangan sesuatu yang sangat 

berharga pasti akan merasa sedih. Namun, perasaan sedih 

akan segera berganti menjadi suka bila barang itu 

ditemukan kembali sesudah dicari-cari. Itulah gambaran 

yang dipakai Tuhan Yesus untuk melukiskan sukacita sorga 

yang terjadi apabila ada orang berdosa yang bertobat.

Perumpamaan tentang domba yang hilang (1-7) dan 

dirham yang hilang (8-10) memperlihatkan bagaimana 

pemilik domba dan pemilik dirham tidak tinggal diam ketika 

satu dari antara beberapa milik mereka hilang. Fokus 

perhatian pemilik domba saat itu adalah seekor yang hilang, 

bukan sembilan puluh sembilan ekor yang lain. Begitu pula 

dengan pemilik dirham yang masih terpisah. Padahal domba 

adalah hewan yang mudah tersesat dan begitu sulit jalan 

mereka. Dirham pun tidak dicari karena kecil dan masa itu 

belum ada lantai yang menggunakan keramik, teraso, 

ataupun pualam berwarna terang yang akan memudahkan 

pencarian.  Maka betapa bersukacitanya pemilik domba 

dan pemilik dirham ketika jerih lelah mereka menunjukkan 

hasil. Apa yang mereka cari dapat ditemukan.

Kedua hal ini melukiskan sikap Bapa terhadap orang 

berdosa. Ia tidak hanya berhenti pada kemurahan dan 

keadilan-Nya. Ia justru berinisiatif mencari mereka karena 

Ia menginginkan mereka kembali kepada Dia. Itulah yang 

dilakukan Yesus di dunia ini. 

Berlaku tugas yang sama, kita perlu mencari 'domba dan 

dirham 'yang hilang. Kita harus menunjukkan kepada 

mereka jalan kepada Allah melalui Yesus, agar sukacita yang 

besar terjadi di sorga, karena satu orang yang hilang telah 

ditemukan kembali. Karena satu orang berdosa telah 

bertobat dan datang kepada Bapa.

SUKACITA KARENA 
DITEMUKAN

Lukas 15:1-10. 

Sabtu, 13 Maret 2021

Markus 6:1-13; Kisah Para Rasul 

19:21-32; Mazmur 85-87; Imamat 

23:23-44  

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 15:10. 
Aku berkata kepadamu: Demikian 
juga akan ada sukac i ta  pada 
malaikat-malaikat Allah karena satu 
orang berdosa yang bertobat.

Ayat

“Tuhan Yesus, berikanlah kami hati 
yang iba untuk menjangkau jiwa-jiwa 
yang terhilang di dalam dunia ini, dan 
keberanian untuk memberitakan Injil 
Allah sampai kedatangan-Mu kedua 
kali. Amin.”

Doa



Menderita bagi Kristus karena ketaatan kita kepada-Nya 

dan sabda-Nya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

iman Kristen. Tiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi 

pada umat-Nya sebagai bagian dari pikul salib selalu 

mendatangkan kemajuan bagi kerajaan-Nya. Injil 

bertambah masyhur, dan hamba-hamba Tuhan sejati 

dibangkitkan untuk menjadi agen-agen Injil Allah.

Di masa yang akan datang dan sudah terjadi banyak 

orang Kristen yang disiksa dan menderita karena nama 

Yesus. Banyak orang menjadi murtad. Bahkan dikatakan 

oleh Tuhan Yesus akan ada saudara dan teman berubah 

menjadi lawan yang menyerahkan kita untuk disiksa. Untuk 

menyelamatkan dir i  sendir i ,  banyak orang rela 

mengkompromikan imannya. Kehadiran nabi palsu 

mendorong semakin banyak orang mengambil keputusan 

yang salah, yaitu murtad.

Karenanya nasihat Tuhan bagi murid-murid-Nya adalah 

supaya tetap teguh, bertahan, dan tidak murtad. Yesus ingin 

supaya pengikut-pengikut-Nya untuk mempersiapkan 

menghadapi masa-masa yang sangat sulit supaya mereka 

sabar dan bertekun sebab oleh mereka yang bertahan inilah 

Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia.

Jadi marilah sebagai murid-Nya kita siap menghadapi 

ujian bahkan ujian demi ujian.

UJIAN IMAN SEORANG 
MURID

Yakobus 1:3-5

Minggu, 14 Maret 2021

Markus 6:14-29; Kisah Para Rasul 

19:33-40; Mazmur 88; Imamat 24  

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 1:3. 
Sebab kamu tahu, bahwa ujian 
terhadap imanmu itu menghasilkan 
ketekunan. 

Ayat

“Tuhan Yesus kuatkan imanku supaya 
lewat  keh idupanku nama-Mu 
diberitakan. Amin.”

Doa



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'uji 'berarti 

percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, 

kecakapan ketahanan, dan sebagainya); sedangkan 'ujian 

adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu 

(kepandaian, kemampuan, hasil belajar, dan sebagainya).

Setiap peserta didik, secara berkala mereka akan 

mengikuti ujian. Oleh karena itu, mereka harus belajar 

dengan rajin, supaya berhasil dalam setiap ujian yang 

dihadapinya.

Begitu pula kita sebagai murid Kristus, untuk bisa 

bertumbuh dan mencapai kedewasaan rohani kita harus 

melalui ujian demi ujian, sampai kita semua berhasil menjadi 

seperti Kristus. Rasul Paulus meminta agar kita menyelidiki 

dan menguji iman kita masing-masing, apakah kita yakin 

bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita masing-masing? 

Kalau jawabannya tidak! Berarti kita adalah pribadi yang 

tidak tahan uji. Jika jawabannya ya! Berarti kita adalah 

pribadi yang tahan uji.

Paulus memberi peringatan kepada orang yang berdosa 

di Korintus. Apabila dia datang lagi, dia akan menghukum 

mereka karena dosanya. Namun, Paulus berdoa kepada 

Allah supaya mereka tidak melakukan kesalahan. Tidaklah 

penting bagi Paulus, bahwa orang melihat dia berhasil dalam 

ujian. Bagi Paulus yang penting adalah mereka melakukan 

yang benar, biarpun orang menganggap, bahwa Paulus gagal 

dalam ujian. Paulus tidak dapat melakukan hal yang 

bertentangan dengan kebenaran. Paulus memberi 

peringatan supaya apabila dia datang, dia tidak perlu 

menggunakan kuasanya untuk menghukum mereka. Tuhan 

memberikan kuasa kepadanya untuk menguatkan iman 

mereka, bukan untuk membinasakan mereka.

Ingat! Hanya bagi mereka yang tahan uji yang dapat 

menikmati janji-janji Tuhan dan menerima mahkota 

kehidupan yang dijanjikan-Nya.

UJILAH DIRIMU

2 Korintus 13:1-10

Senin, 15 Maret 2021

Markus 16:1-12; Kisah Para Rasul 

20:1-6; Mazmur 89; Imamat 25:1-

34  

Ayat Bacaan Setahun

2 Korintus 13:5. 
Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu 
tetap tegak di dalam iman. Selidikilah 
dirimu! Apakah kamu tidak yakin 
akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada 
di dalam diri kamu? Sebab jika tidak 
demikian, kamu tidak tahan uji.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
bisa menguji diri sendiri. Amin.”

Doa



Yesus baru saja memberitakan firman dan mengajar 

kepada banyak sekali orang. Akan tetapi, Ia selalu 

menyediakan diri untuk tetap melayani murid-murid-Nya 

secara khusus (Markus 4:11,33-34). Artinya: Bagi Tuhan 

Yesus, murid-murid-Nya memiliki arti yang sangat penting. 

Buat Tuhan Yesus, para murid adalah VVIP-Nya (very very 

important person). Para murid diberikan keleluasaan untuk 

menghampiri-Nya kapan saja. Para murid diberikan 

pengertian-pengertian khusus yang lebih dalam akan firman 

Tuhan yang tidak dimiliki oleh mereka yang sekedar menjadi 

pengagum Yesus saja. 

Kita adalah anak-anak Bapa di sorga yang memiliki akses 

khusus untuk menemui-Nya kapan saja dan di mana saja. 

Kita ahli waris-Nya. Kita rekan sekerja-Nya yang telah 

diberikan kuasa Roh Kudus untuk menghancurkan 

pekerjaan setan. Kita adalah gereja-Nya yang mana alam 

maut tidak dapat menguasainya. Ini adalah beberapa dari 

keistimewaan hak yang dimiliki oleh orang-orang percaya 

y a n g  m a u  b e n a r - b e n a r  m e n j a d i  m u r i d 

Kristus.Pertanyaannya: Apakah Tuhan Yesus penting untuk 

kita? 

Hal yang paling menyedihkan di masa pandemi ini 

bukanlah soal penyakit yang dapat membahayakan tubuh, 

karena sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari tubuh kita 

tanpa seijin Tuhan. Lakukan bagian kita untuk disiplin 

melakukan protokol kesehatan dan berserah untuk hal-hal 

yang di luar kendali kita. 

Yang menyedihkan adalah melihat banyak orang Kristen 

yang mulai suam, bahkan mati secara rohani. Hal-hal rohani 

sudah tidak lagi menggairahkan mereka dan persekutuan 

dengan Kristus tidak lagi menjadi prioritas. Ini jauh lebih 

berbahaya dari kematian tubuh. Mari prioritaskan Tuhan 

dan firman-Nya di atas segalanya. Sediakan waktu untuk 

beribadah kepada Tuhan secara pribadi maupun korporat.  

VVIP

Markus 4:1-34

Selasa, 16 Maret 2021

Markus 6:45-56; Kisah Para Rasul 

20:7-12; Mazmur 90; Imamat 

25:35-26:13  

Ayat Bacaan Setahun

Markus 4:33-34.
Dan tanpa perumpamaan Ia tidak 
berkata-kata kepada mereka, tetapi 
k e p a d a  m u r i d - m u r i d - N y a  I a 
menguraikan segala sesuatu secara 
tersendiri.

Ayat

“Tuhan Yesus, sungguh Engkaulah 
segala-galanya dalam hidupku. 
Amin.”

Doa



Gereja bukanlah hanya ibadah hari minggu saja, 

pertumbuhan iman harus dilakukan setiap hari. Oleh 

karena itu, jemaat mula-mula melakukan persekutuan di 

rumah-rumah untuk mempelajari pengajaran rasul-rasul 

dan mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. 

Maka tidak aneh jemaat semakin hari semakin bertambah. 

Inilah contoh care cell yang diharapkan oleh setiap gereja.

Gereja mula-mula adalah contoh gereja yang ideal. 

Mereka rajin beribadah, bahkan dikatakan tiap-tiap hari (ay. 

46). Mereka mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-

sungguh. Mereka memecahkan roti dan makan bersama-

sama, serta membagi harta milik kepada orang miskin. 

Dilayani dan melayani. Menerima dan memberi. Aspek 

rohani dan jasmani terperhatikan. Tidak ada yang diabaikan. 

Sungguh model kehidupan jemaat yang diidam-idamkan 

banyak gereja masa kini.

Banyak jemaat merasa sudah menjadi orang Kristen 

yang baik dengan beribadah setiap minggu (ke gereja). 

Sesungguhnya kehidupan Kristen yang ideal tidak cukup 

sampai di situ. Kita memang butuh firman Tuhan. Kita butuh 

relasi dengan Yesus. Akan tetapi kita juga butuh 

persekutuan dengan sesama. Kita butuh sal ing 

memperhatikan. Kita perlu saling berbagi. Iman bukan 

hanya masalah hubungan pribadi dengan Tuhan (vertikal) 

tetapi juga hubungan dengan sesama (horisontal).

Sesibuk apa pun Anda, luangkan waktu untuk bersekutu 

dengan saudara-saudara seiman. Bukan hanya chat di grup 

media sosial. Hubungan di media sosial adalah hubungan 

yang virtual, tidak riil. Gereja kita sudah punya wadah untuk 

membangun persekutuan, yaitu Care Cell. Apakah Anda 

sudah menjadi anggota salah satu care cell? Yuk, segera 

bergabung jika belum.

CARE CELL

Kisah Para Rasul 2:41-47

Rabu, 17 Maret 2021

Markus 7:1-23; Kisah Para Rasul 

20:13-16; Mazmur 91; Imamat 

26:14-46 

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Tu h a n  Y e s u s ,  k a m i  m a u 

meningkatkan iman lewat care cell 

yang diadakan. Amin.”

Doa



Setiap gereja memiliki sebutan tersendiri untuk 

program pemuridan yang sedang dikerjakan. GBI Pasirkoja 

39 sendiri menggunakan nama care cell. Melalui program ini 

harapannya adalah agar jemaat dapat mengalami hal 

berikut:

1. Menginjili orang yang belum percaya yang ada di 

sekitar Anda. Dengan menyediakan rumah, Anda dapat 

mengajak semua anggota keluarga bahkan tetangga untuk 

bergabung ketika komsel sedang berlangsung. Dengan 

demikian, mereka yang belum percaya beroleh 

kesempatan untuk mendengarkan Injil.

2. Mewujudkan perubahan hidup. Ketika Anda 

bergabung dalam care cell, maka Anda memiliki 

kesempatan untuk mengalami perubahan hidup yang 

seutuhnya melalui doa dan pengajaran firman Tuhan yang 

disampaikan dalam care cell. 

3. Wadah untuk bersaksi. Melalui care cell Anda bisa 

menyaksikan berbagai pertolongan dan penyertaan Tuhan 

yang diterima sehingga dapat meneguhkan iman anggota 

care cell lainnya. 

4. Mengembangkan talenta. Melalui care cell kita dapat 

mengasah mental dan keberanian kita untuk melayani 

Tuhan dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. 

5. Mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Petrus dan 

murid-murid Tuhan yang lain bisa menjadi pemimpin bagi 

jemaat yang dimenangkan setelah Yesus naik ke sorga 

karena sebelumnya mereka telah dimuridkan oleh Tuhan 

Yesus. Karena itu, Anda juga berpotensi menjadi pemimpin 

rohani maupun memimpin care cell baru, apabila Anda 

memiliki komitmen untuk dimuridkan melalui care cell. 

Mari bergabung dalam care cell yang sekarang 

sementara dilakukan secara online oleh GBI Pasirkoja 39 

Bandung. Anda pasti diberkati.

MENGAPA HARUS 
CARE CELL?

Lukas 6:12-16

Kamis, 18 Maret 2021

Markus 7:24-37; Kisah Para Rasul 

20:17-27; Mazmur 92-93; Imamat 

27

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 6:13. 
Ketika hari siang, Ia memanggil 
murid-murid-Nya kepada-Nya, lalu 
memilih dari antara mereka dua belas 
orang, yang disebut-Nya rasul.

Ayat

“Tuhan Yesus, berkati pelayanan care 
cell gereja kami, agar melalui 
p e l a y a n a n  i n i  j e m a a t  d a p a t 
bertumbuh dan Injil semakin luas 
diberitakan. Amin.”

Doa



Ayat ini mengingatkan kita untuk bijak dalam memilih 

teman di pergaulan kita. Lho, bergaul kok pilih-pilih? Lah, 

beli buah saja kita pilih-pilih kok. Kalau salah pilih buah dapat 

yang belum masak, kecut, pahit, keras atau berulat, dapat 

membuat kita bete, jengkel, dan bahkan menyebabkan 

perut kita sakit. Apalagi dalam hal pergaulan, ketika salah 

memilih teman, dampaknya seperti racun yang merusak 

karakter kita.

Salomo bukan sekali ini saja mengingatkan tentang 

masalah pergaulan buruk. Di Amsal 27:17 ia juga bicara, 

besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. 

Maksud ayat ini jika kita memilih bergaul di tengah orang 

yang benar pemikirannya, penuh kasih tindak tanduknya, 

sopan cara bicaranya, otomatis kita akan terbawa sifat-sifat 

baiknya. Rasul Paulus juga menekankan, bahwa pergaulan 

yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. (1 Kor. 15:33). 

Alkitab mengingatkan melalui Amsal agar bijak dalam 

bergaul.

Salah memilih teman bisa membawa banyak masalah. 

Bijaklah dalam bergaul. Jangan terlalu naif (polos) dengan 

berpikiran, bahwa karena Tuhan mengajarkan kasih, maka 

kita terus saja mengasihi padahal sudah berulang kali teman 

kita mengkhianati atau hanya ingin dekat setiap kali ada 

butuhnya saja. Teman seperti ini bagaikan virus yang 

merusak karakter dan kebiasaan baik. Ayo, segera sudahi 

dan jangan bergaul lagi.

Sebuah kutipan anonim mengatakan: tak peduli berapa 

banyak kali ular berganti kulit, ia tetap akan menjadi ular. 

Ingatlah selalu kutipan ini sebelum mengizinkan teman 

bebal Anda kembali ke dalam kehidupan Anda. Anda saat ini 

sedang mengalaminya? Segera sudahi sejak dini!

SEGERA AKHIRI 
PERGAULAN BURUK

Amsal 13

Jumat 19 Maret 2021

Markus 8:1-21; Kisah Para Rasul 

20:28-38; Mazmur 94; Bilangan 1 

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 13:20. 
Siapa bergaul dengan orang bijak 
menjadi bijak, tetapi siapa berteman 
dengan orang bebal menjadi malang.

Ayat

“Tuhan, berilah jalan kepada saya 
untuk mengakhiri pergaulan yang 
buruk. Amin.”

Doa



Pada awal semester tahun 2020, gereja-gereja di dunia 

termasuk di Indonesia terpaksa mengadakan kebaktian 

online di rumah-rumah karena pandemi. Ada banyak 

kemudahan melakukan ibadah online, seperti seseorang 

bisa beribadah 2-3 kali sehari. Namun, berhati-hatilah agar 

ibadah tidak hanya jadi sebuah ritual semata. Ritual ibadah 

diikuti dengan tekun, tapi hidupnya bertolak belakang 

dengan firman Tuhan.

Yakobus menyoroti kaitan antara ibadah dan lidah. Lidah 

seperti kemudi kapal yang dapat mengendalikan kapal yang 

besar. Seseorang harus dapat mengekang lidahnya sendiri 

karena bila tidak, lidah dapat membuat pemilik dan bahkan 

orang lain jatuh ke dalam dosa. Orang Kristen yang 

melakukan ibadah tapi sebatas pendengar semata, bukan 

pelaku firman akan memiliki dua konsekuensi: (1) Ia menipu 

dirinya sendiri. Ini memprihatinkan, sebab ia merasa dirinya 

baik sehingga sulit berubah. (2) Ibadahnya sia sia. 

Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang percaya? (1) 

Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar. Contohnya, 

mengunjungi dan memperhatikan yatim piatu dan janda-

janda yang dalam kesusahan, seperti perintah dalam Alkitab 

(Kis. 6:1-6; 1Tim. 5:3-16). (2) Milikilah ibadah yang murni 

dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Ibadah harus dimulai 

dari hati yang sungguh-sungguh. Fisik bisa hadir dalam ritual 

tetapi hati belum tentu berada di dalam ibadah. (3) Menjaga 

diri agar tidak dicemarkan oleh dunia. Dunia menawarkan 

kenikmatan sementara yang menggoda anak Tuhan jatuh ke 

dalam dosa. Penting bagi seseorang untuk mawas diri dan 

berhati-hati.

Siapkan hati Anda seperti tanah yang subur saat firman 

Tuhan ditaburkan sehingga firman yang Anda dengar 

berakar dalam hati dan berbuah melalui perbuatan, 

tindakan, maupun perkataan.

IBADAH YANG 
DIKEHENDAKI TUHAN.

Yakobus 1:19-27

Sabtu, 20 Maret 2021

Markus 8:22-9:1; Kisah Para Rasul 

21:1-6; Mazmur 95-96; Bilangan 2

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 1:26. 
Ibadah yang murni dan yang tak 
bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, 
ialah mengunjungi yatim piatu dan 
janda- janda dalam kesusahan 
mereka, dan menjaga supaya dirinya 
sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.

Ayat

“Aku akan melakukan ibadah yang 
sejati di hadapan-Mu, ya Allahku. 
Amin.”

Doa



Satu tradisi di Palestina yaitu setiap perempuan Palestina 

menerima 10 dirham sebagai hadiah perkawinan. Selain 

nilai uangnya, dirham ini memiliki arti sentimental seperti 

arti sebuah cincin kawin bagi pengantin pada umumnya, 

sehingga kehilangan satu dirham akan sangat meresahkan. 

Sama seperti seorang perempuan Palestina akan 

bersukacita karena menemukan dirhamnya yang hilang, 

demikian juga para malaikat akan bersukacita atas seorang 

berdosa yang bertobat.

Dirham yang ditemukan tinggal disimpan dengan baik, 

maka dirham itu akan aman. Namun berbeda dengan orang 

terhilang yang ditemukan, dibutuhkan kesabaran dan 

keuletan sang mentor atau pemimpinnya menjaga dan 

menuntun mereka untuk bisa tetap ada di dalam kasih 

Kristus. 

Dr. Bambang Widjaja menulis kalimat pengantar untuk 

buku yang berjudul The Leadership Secrets of Billy Graham. 

Keefektifan seorang pemimpin senantiasa berbanding lurus 

dengan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Semakin 

besar kepercayaan orang terhadap dirinya, semakin besar 

pula pengaruhnya terhadap orang lain. Sebaliknya bila 

semakin rendah tingkat kepercayaan orang lain kepada 

yang bersangkutan, maka semakin kecil pula pengaruhnya 

terhadap mereka. 

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah kesederhanaan 

hidup dan kejujuran. Seorang pemimpin yang hidup jujur 

dan sederhana sehingga dipercaya oleh orang lain, akan 

mempengaruhi lingkungannya secara abadi. Hal itulah yang 

ditemukan pada kepemimpinan seorang Billy Graham.

Jika saat ini Anda sedang memuridkan, memimpin 

sebuah kelompok Sel, Kelompok PA, atau komisi 

/komunitas, ingatlah, bahwa peran karakter Anda sebagai 

pemimpin yang jujur dan sederhana akan menentukan 

keberhasilan kepemimpinan Anda. 

TEMUKAN, JAGA DAN 
JADIKAN PEMIMPIN

Lukas 15:8-10

Minggu, 21 Maret 2021

Markus 9:2-29; Kisah Para Rasul 

21:7-14; Mazmur 97-98; Bilangan 3

Ayat Bacaan Setahun

1 Timotius 1:2. 
Kepada Timotius, anakku yang sah di 
dalam iman: kasih karunia, rahmat 
dan damai sejahtera dari Allah Bapa 
dan Kristus Yesus, Tuhan kita, 
menyertai engkau.

Ayat

“Tuhan, kami mau dibentuk menjadi 
pemimpin yang dapat dipercaya. 
Amin.”

Doa



Seorang pemuda sukses secara akademis melamar 

posisi manajerial. Pada wawancara terakhir Direktur 

bertanya, "Apakah Anda memperoleh beasiswa?" 

Pemuda itu menjawab, “Tidak. Ibu yang membiayai 

sekolah saya. Ibu pencuci pakaian. Ayah meninggal ketika 

saya berumur satu tahun,” 

Direktur bertanya, "Apakah kamu membantu ibumu 

mencuci?" Pemuda itu menjawab, “Tidak pernah, Ibu selalu 

ingin saya belajar.” Direktur berkata, “Saya punya 

permintaan. Bersihkan tangan ibumu, lalu temui saya 

besok.”

Ketika pulang, dia dengan senang hati meminta untuk 

membersihkan tangan ibunya. Pemuda itu perlahan 

membersihkan tangan ibunya. Air matanya jatuh saat dia 

melakukan itu. Pertama kalinya dia memperhatikan tangan 

ibunya  keriput dan beberapa luka menyakitkan. Pemuda 

itu menyadari, bahwa sepasang tangan yang mencuci 

pakaian setiap hari untuk membayar biaya sekolah. Luka di 

tangan sang ibu adalah harga yang harus dibayar untuk masa 

depannya. Pemuda itu pun diam-diam mencuci semua sisa 

pakaian. 

Paginya, Direktur bertanya, "Ceritakan apa yang telah 

dipelajari kemarin?" Pemuda itu menjawab, “Saya 

membersihkan tangan Ibu dan menyelesaikan cucian yang 

tersisa. Tanpa Ibu, tidak akan ada saya yang sukses. Saya 

menyadari betapa sulit menyelesaikan sesuatu tanpa 

bekerja sama.”

Direktur berkata, “Inilah yang saya cari untuk menjadi 

manajer. Seseorang yang dapat menghargai bantuan orang 

la in,  mengetahui  penderitaan orang la in untuk 

menyelesaikan sesuatu, dan seseorang yang tidak 

menempatkan uang sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. 

Anda diterima.” Pemuda ini bekerja keras, dan membawa 

bawahannya bekerja dengan rajin sebagai satu tim. 

APRESIASI 

Efesus 4:1-16

Senin, 22 Maret 2021

Markus 9:30-50; Kisah Para Rasul 

21:15-26; Mazmur 99-101; Bilangan 

4

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 4:2. 
Hendaklah kamu selalu rendah hati, 
l e m a h  l e m b u t ,  d a n  s a b a r. 
Tunjukkanlah kasihmu dalam hal 
saling membantu.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
menghargai pengorbanan orang lain 
dan dengan rendah hati bekerjasama 
dengan orang lain. Amin.”

Doa



Benarkah himbauan untuk tetap bersukacita ketika 

Anda terpaksa kehilangan pekerjaan, akibat penolakan 

Anda melakukan KKN dalam perusahaan merupakan 

aplikasi yang tepat dari pernyataan Yakobus ayat 2? Tidak 

sepenuhnya benar, bila hanya sebatas pengertian, bahwa 

orang Kristen harus meminimalkan dukacita yang 

dialaminya dan bersikap seolah-olah tidak pernah 

merasakan sedih, pedih, merintih, dan menangis. 

Dalam menghadapi pencobaan dan pergumulan yang 

berat, orang Kristen harus hidup dalam dunia realita. 

Namun tidak terhanyut dalam perasaan yang menekan, 

gagal, dan suasana perkabungan. Mengapa demikian? 

Karena ada satu keyakinan, bahwa pencobaan yang 

dialaminya diijinkan Tuhan untuk menguji imannya dan 

mendewasakan kehidupan rohaninya (Ayat 3-4). Itulah 

sebabnya kata 'berbahagia 'yang dipakai Yakobus bukan 

berdasarkan dukungan secara material tetapi kekayaan 

rohani, sehingga mampu menempatkan pencobaan sebagai 

batu uji iman (ayat 2-3). Pengenalan seseorang akan Allah 

menolong dia menyikapi pencobaan dengan hikmat.

Bagaimana dengan seseorang yang tidak memiliki 

hikmat? Yakobus pun membahas dalam suratnya (5-8). 

Orang yang kekurangan hikmat hendaknya datang kepada 

Sumber Hikmat, yakni datang kepada Allah sendiri. 

Pencobaan tidak kenal status sosial, baik orang yang kaya 

ataupun orang miskin. Penggambaran status yang sama 

rendah dan fana seperti bunga rumput yang segera layu (9-

11). 

Pencobaan dan pergumulan apakah yang sedang Anda 

alami saat ini? Bagaimana Anda memandang dan 

menyikapinya, sangat bergantung pada persepsi Anda 

tentang pencobaan tersebut.  Renungkanlah kata-kata 

dalam kitab Yakobus yang kita baca hari ini.

ARTI BERSUKACITA 
YANG 

SESUNGGUHNYA 
Yakobus 1:3-5.

Selasa, 23 Maret 2021

Markus 10:1-16; Kisah Para Rasul 

21:27-40; Mazmur 102-103; Bilangan 

5

Ayat Bacaan Setahun

Yakobus 1:2-3. 
Saudara-saudaraku, anggaplah 
sebagai suatu kebahagiaan, apabila 
kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai 
pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa 
u j i a n  t e r h a d a p  i m a n m u  i t u 
menghasilkan ketekunan.

Ayat

“Tuhan Yesus, bantulah kami agar 
kami dapat merespon pencobaan 
yang menerpa kami dalam perspektif 
firman Tuhan. Amin.”

Doa



Hati nurani ditempatkan Allah sebagai tanda untuk 

mengontrol tindakan kita. Firman Allah dan Roh Kudus 

bekerja melalui hati nurani membimbing kita ke jalan yang 

benar. Namun, hati nurani manusia bisa menjadi tumpul dan 

tidak peka terhadap suara Allah.

Hati nurani yang tidak peka  terhadap suara Allah akan 

mengerjakan segala macam kecemaran.  Hati nurani yang 

tidak berfungsi, tidak akan merasa melawan standar hukum 

ketika melakukan perbuatan yang melawan hukum Allah. 

Hati nurani yang demikian tidak bisa membedakan mana 

yang benar dan yang jahat.

Sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita memiliki hati 

nurani yang murni untuk bekerja, melayani pekerjaan Tuhan 

dan untuk kehidupan dalam keluarga. Hati nurani yang 

murni disucikan dan dibasuh oleh darah Tuhan Yesus.  

Ketika hati nurani kita murni, maka hati nurani kita akan 

berfungsi dengan baik untuk menentukan mana yang benar, 

dan mana yang salah.

Mari kita renungkan kondisi dari hati nurani kita saat ini, 

setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus. Orang seringkali 

tidak jujur dengan diri sendiri. Bahkan bersikap masa bodoh 

terhadap segala kejahatan dan perbuatan dosa di depan 

matanya karena hati nuraninya telah tumpul dan lemah, 

sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Milikilah dan 

peliharalah hati nurani kita yang murni, agar diri kita bisa 

berfungsi efektif dan memiliki integritas hidup dalam 

pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan serta dalam 

pergaulan di tengah masyarakat. Biarlah melalui hidup kita 

dan perkataan kita nama Tuhan Yesus dimuliakan.

HATI NURANI MURNI

Efesus 4:17-19   

Rabu, 24 Maret 2021

Markus 10:17-31; Kisah Para Rasul 

22:1-16; Mazmur 104; Bilangan 6

Ayat Bacaan Setahun

Ibrani 9:14. 
Betapa lebihnya darah Kristus, yang 
o l e h  R o h  y a n g  k e k a l  t e l a h 
mempersembahkan diri-Nya sendiri 
kepada Allah sebagai persembahan 
yang tak bercacat, akan menyucikan 
hati nurani kita dari perbuatan-
perbuatan yang sia-sia, supaya kita 
dapat beribadah kepada Allah yang 
hidup.

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih untuk darah-Mu yang telah 
menyucikan hati nuraniku. Aku mau 
memelihara hati nurani yang murni. 
Amin.”

Doa

Ayat



Allah ingin memperdengarkan suara-Nya kepada kita 

dengan tujuan membimbing ke jalan benar, menegur 

perilaku salah, menolong kita saat menghadapi 

keputusan sulit. Allah memperdengarkan suara-Nya 

kepada kita melalui hati nurani kita.

Hati nurani kita seringkali menjadi petunjuk Allah 

untuk membimbing langkah hidup kita ke jalan yang 

benar. Pada saat kita tidak jujur, hati nurani kita pasti akan 

terganggu dengan kehilangan damai sejahtera, sampai 

kita mengakui bahwa suara hati nurani benar. Hati nurani 

menjadi saksi atas perilaku kita entah benar atau salah. 

Orang bisa menipu polisi, hakim dalam pengadilan 

setelah melakukan hal yang jahat, tetapi seseorang tidak 

mungkin bisa menipu diri sendiri, sebab hati nuraninya 

akan menuduh bahwa dia memang melakukan hal yang 

jahat.

Allah menggunakan hati nurani kita, karena hati nurani 

itu jujur dan tidak pernah memihak.  Hati nurani 

bersuara secara netral sebagai hakim dalam diri kita. 

Apabila sudah bersuara tidak bisa dibantah oleh siapa pun 

termasuk diri kita sendiri. Hati nurani pasti benar, sebab 

di situlah Allah menanamkan hukum moral dalam diri 

manusia, supaya kita tahu mana yang benar dan jahat.

Jujurlah terhadap hati nurani sendiri supaya jalan 

hidup kita penuh damai sejahtera. Akuilah salah bila hati 

nurani kita mengatakan apa yang sebenarnya telah kita 

perbuat, agar murka Allah tidak menimpa kita di hari 

pengadilan nanti. Pertajam hati nurani kita dengan 

perenungan firman Allah setiap hari agar suaranya 

semakin nyaring terdengar. Jangan menjadi bebal 

sehingga hati nurani kita menjadi tumpul.  Biarlah   hati 

nurani kita bersuara dalam hidup kita dan menuntun 

hidup kita untuk hidup selaras dengan kehendak Allah.

DENGARLAH SUARA 
ALLAH

Roma 2:14-15

Kamis, 25 Maret 2021

Markus 10:32-52; Kisah Para Rasul 

22:17-22; Mazmur 105; Bilangan 

7:1-29

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 24:16. 
Sebab itu aku senantiasa berusaha 
untuk hidup dengan hati nurani yang 
murni di hadapan Allah dan manusia.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
hidup dengan hati nurani yang murni. 
Amin.”

Doa



Mata bisa menjadi medan pertempuran yang sering 

dimanfaatkan Iblis untuk mengendalikan hidup kita. Iblis 

berusaha agar kita jatuh dalam dosa ketidaktaatan 

kepada Allah.Kisah tragis di taman Eden, mata 

merupakan pintu masuk dosa pertama kali dalam hidup 

manusia. Penglihatan ini menimbulkan keinginan dalam 

hati untuk menikmati apa yang mereka lihat pada waktu 

itu.

Tuhan Yesus pun tidak luput dari masalah ini. Iblis 

memperlihatkan daya tarik seluruh kekayaan dan 

keindahan dunia ini kepada Tuhan Yesus. Semua itu akan 

diberikan Iblis kepada Tuhan Yesus, asalkan Dia mau 

menyembah Iblis. Begitulah Iblis menawarkan 

kenikmatan. 

Jadi, apa yang kita lihat melalui media sosial, TV, dll.  

setiap harinya akan sangat berpengaruh besar terhadap 

pikiran, hati, perasaan dan spiritual kita. Hati-hati karena 

semua itu dapat menyeret kita dalam dosa.

Tuhan Yesus mengingatkan, bahwa mata kita bisa 

menyesatkan perjalanan hidup kita dan ujungnya akan 

berakhir di neraka apabila kita tidak cepat-cepat 

bertobat. Mata yang dikuasai hawa nafsu pasti tidak 

pernah puas meskipun telah melihat berulang kali, baik 

itu bacaan atau film. Hanya dengan bertekun membaca 

firman Allah, maka mata kita akan terlatih untuk tidak 

melihat hal-hal yang bisa menggoda kita.Ingat, fungsi 

Alkitab bagi orang Kristen adalah pengendali kehidupan 

agar terus berjalan dalam terang Allah.

Apakah yang selama ini sering kita lihat? Merenungkan 

Alkitab atau menikmati pemandangan lain di media sosial 

atau TV? Hidupilah firman Allah, sehingga hidup kita 

memberkati dunia ini.

MATA, MEDAN 
PERTEMPURAN

Kejadian 3:6-7

Jumat, 26 Maret 2021

Markus 11:1-14; Kisah Para Rasul 

22:23-29; Mazmur 106; Bilangan 

7:30-59

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 27:20. 
Dunia orang mati dan kebinasaan tak 
akan puas,  demikianlah mata 
manusia tak akan puas.

Ayat

“Bapa di dalam Yesus, aku mau 
mendisiplin mataku dengan selalu 
merenungkan firman-Mu. Amin.”

Doa



Dalam keseharian, kita bisa  temukan pribadi-pribadi 

tertentu yang sangat emosional. Hal ini membuat suasana 

yang tadinya damai tiba-tiba berubah menjadi gaduh. Ketika 

kesukaan atau dosanya disentuh, akan meradang seperti 

anak kecil yang mainannya diambil. Orang-orang seperti ini 

merasa hidupnya benar menurut pandangannya sendiri dan 

sulit untuk ditegur. Tidak ada kerendahan hati untuk belajar. 

Sekalipun orang itu sudah lahir baru dan mengaku dipimpin 

Roh Kudus, bahkan telah melayani. Pada kenyataannya 

masih memiliki problem emosi yang belum terselesaikan di 

dalam dirinya.

Sebagai orang Kristen, hidup kita seharusnya dibaharui 

oleh firman Allah setiap hari dan  bersedia meninggalkan 

kesukaan daging. Buah Roh akan semakin nampak dalam 

kehidupan kita bersama Tuhan Yesus. Ketika emosi kita 

mulai memuncak ada rem yang akan mengendalikannya. 

Banyak orang memiliki problem emosi yang tidak 

terkontrol meskipun mereka sudah menyatakan diri lahir 

baru di dalam Kristus.  Nyatanya justru sering kalah dalam 

hal menghadapi emosinya sendiri. Emosi yang tidak 

terkontrol dengan baik justru akan merusak reputasi 

maupun karya yang selama ini sudah kita rintis dengan baik 

dan mengakibatkan hubungan kita menjadi tidak baik 

dengan sesama kita. Firman Allah yang kita hidupi setiap 

hari harus menjadi pengendali penting dalam mengatasi 

problem emosi di dalam diri kita.

Ingat, Iblis itu suka sekali memancing emosi kita untuk 

meledak-ledak melalui berbagai macam cara. Sebab itu 

berjagalah atas hidup kita, sehingga tidak ada celah buatnya 

untuk memancing emosi kita. Hiduplah benar di hadapan 

Allah. Respon kita akan menunjukkan siapa kita sebenarnya 

dan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Emosi kita 

menjadi medan pertempuran antara diri kita dan kuasa 

gelap.  

EMOSI, MEDAN 
PEPERANGAN  

Efesus 4:17-32   

Sabtu, 27 Maret 2021

Markus 11:15-33; Kisah Para Rasul 

22:30-23:11; Mazmur 107:1-22; 

Bilangan 7:60-89

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 4:17. 
Sebab itu kukatakan dan kutegaskan 
ini kepadamu di dalam Tuhan: Jangan 
hidup lagi sama seperti orang-orang 
yang tidak mengenal Allah dengan 
pikirannya yang sia-sia.

Ayat

“Bapa dalam nama Yesus, aku mau 
hidup benar sesuai standar Engkau. 
Amin.”

Doa



Ucapan mulut kita menunjukkan siapa jati diri kita yang 

sebenarnya. Sebelum memperkatakan sesuatu kepada 

orang lain, sebaiknya kita pertimbangkan terlebih dahulu. 

Apakah kita perlu mengatakannya atau tidak, karena 

mungk in  i n i  a kan  s anga t  be re s i ko  bag i  y ang 

mendengarkannya. 

Sesuatu dari lubuk hati apabila diucapkan kepada orang 

lain bisa menajiskan diri orang yang mengatakannya. Tuhan 

Yesus memperingatkan kita, agar senantiasa berhati-hati 

dalam memperkatakan sesuatu kepada orang lain. Tuhan 

Yesus menegaskan, bahwa bukan jenis makanan tertentu 

yang menajiskan, tetapi apa yang diperkatakan orang 

terhadap orang lain yang menajiskan hidupnya.

Firman Tuhan hari ini memperingatkan kita agar hati-hati 

dengan perkataan kita. Sebab perkataan kita bisa 

membakar emosi seseorang, bisa mengendalikan 

kehidupan seseorang, bisa untuk memuji dan memuliakan 

Allah tetapi bisa mengutuk kehidupan manusia.

Di sinilah medan pertempuran terjadi manakala kita 

melihat sesuatu yang kurang menyenangkan dari perilaku 

orang lain.  Sebelum memberikan komentar, pikirkan baik-

baik apakah perkataan yang akan kita sampaikan atas 

tindakan orang tersebut, semakin membuat orang itu sadar 

akan kesalahannya atau sebaliknya justru membuat orang 

itu tidak menyukai kita dan tetap melakukan hal yang sama.

Sadarilah, bahwa perkataan kita akan mempengaruhi 

kehidupan dan perilaku seseorang. Oleh sebab itu, 

janganlah sembarangan bicara sebelum memikirkan akibat 

yang akan terjadi dari perkataan kita kepada orang lain. 

Sebagai orang tua, jangan bicara sembarangan kepada anak-

anak, sebab perkataan kita bisa menjadi berkat atau kutuk. 

Ingatlah, perkataan kita bisa menjadi medan pertempuran 

yang seringkali dimanfaatkan Iblis untuk merusak hubungan 

kita dengan sesama kita.

PERKATAAN, MEDAN 
PERTEMPURAN

Yakobus 3:1-12

Minggu, 28 Maret 2021

Markus 12:1-17; Kisah Para Rasul 

23:12-22; Mazmur 107:23-43; 

Bilangan 8

Ayat Bacaan Setahun

Amsal 16:24. 
Perkataan yang menyenangkan 
adalah seperti sarang madu, manis 
bagi hati dan obat bagi tulang-tulang.

“Bapa didalam nama Yesus, tolong 
agar aku berkata yang benar dan 
memberkati. Amin.”

Doa

Ayat



Manusia hidup butuh uang tetapi uang bukan satu-

satunya yang bisa membuat manusia hidup di dunia ini. 

Uang bisa menjadi medan pertempuran spiritual yang terus 

menerus sepanjang hidup kita.  Kesukaran manusia di 

zaman akhir ini karena manusia mencintai uang. Uang tidak 

dapat memuaskan orang yang memilikinya, bahkan dapat 

merusak masa depan. Jangan kita menjadi hamba uang 

tetapi belajarlah mencukupkan diri dengan apa yang ada 

pada kita. Belajarlah mempercayakan kebutuhan 

kehidupan kita kepada Allah.

Kita harus belajar mengucap syukur dan mencukupkan 

diri dengan uang yang ada pada kita tanpa harus 

membandingkan diri dengan orang lain.  Seberapapun uang 

yang Tuhan percayakan sebagai penghasilan kerja kita, bila 

kita syukuri dan kelola dengan benar pasti cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup kita, keluarga kita dan 

membantu pekerjaan Tuhan di gereja lokal kita masing-

masing. Dengan uang yang banyak seseorang bisa lupa diri 

dan lupa keluarganya. Kekurangan uang seseorang bisa 

berpikiran yang jahat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Uang seberapa pun yang kita simpan dan 

menghemat pengunaannya pada akhirnya tidak bisa kita 

bawa saat kita meninggal. Akhirnya, orang lain yang akan 

menikmatinya. Hidup mencukupkan diri dengan uang yang 

ada pada kita dan mengucap syukur kepada Allah atas 

berkat uang, itu merupakan pola hidup yang benar bagi kita.  

Cara memperoleh dan mengelola uang yang kita miliki 

merupakan medan pertempuran Iblis yang dapat 

membelokkan kita dari tujuan hidup untuk kemuliaan Allah, 

menjadi hidup yang mempermalukan Allah. Jagalah hati kita 

terhadap ketamakan dan percayakan kehidupan kita  pada 

pemeliharaan Allah. Sadarilah, kepuasan dan kebahagiaan 

yang sejati kita hanya ada dalam iman kita kepada Allah. 

UANG, MEDAN 
PERTEMPURAN

Pengkhotbah 5:9-15

Senin, 29 Maret 2021

Markus 12:18-34; Kisah Para Rasul 

23:23-35; Mazmur 108; Bilangan 9

Ayat Bacaan Setahun

Pengkhotbah 5:9. 
Siapa mencintai uang tidak akan puas 
dengan uang, dan siapa mencintai 
kekayaan tidak akan puas dengan 
penghasilannya. Ini pun sia-sia.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, biarlah 
hatiku hanya terpaut kepada-Mu 
saja. Amin.”

Doa



Biasanya bila seseorang sudah kenyang maka ia tidak lagi 

mencari makanan lain. Seseorang yang kenyang tidak akan 

mudah tergiur ketika berbagai tawaran makan dan 

makanan disodorkan kepadanya. Sekalipun ditawarkan 

makanan yang enak, mahal, berlimpah atau bahkan 

kesukaan, bila perut sudah kenyang maka seseorang akan 

berpikir ulang untuk mengambilnya. Makanan enak saja 

akan ditolak, apalagi makanan yang merusak kesehatan!

Demikian pula halnya dalam hidup kerohanian kita. 

Ketika kita sudah menerima segala yang baik melalui 

hadirat-Nya setiap pagi, maka hari itu kita akan kenyang 

dalam kasih Tuhan. Segala tawaran dan godaan bukan lagi 

menjadi tantangan yang berat bagi kita untuk menolaknya. 

Apakah itu tawaran yang kelihatannya baik atau bahkan 

yang bersifat merusak atau dosa, maka dalam kondisi kita 

kenyang secara rohani, kita akan berpikir baik-baik untuk 

mengambil tawaran tersebut.

Pemazmur berkata akan tetap bersama Allah. Allah yang 

memegang tangannya, menuntun, memberikan nasihat 

yang baik dan membawanya ke dalam kemuliaan. 

Pemazmur menyatakan, bahwa di sorga, hanya Allah 

miliknya. Jika dia bersama Allah, apa yang diinginnya di 

bumi? Ketika pikiran dan tubuhnya menjadi lemah, tetapi 

Allah adalah Batu karang hatinya. Allah miliknya selama-

lamanya. Orang yang meninggalkan Allah akan hilang. Allah 

akan membinasakan yang tidak setia.

Semua yang diinginkan pemazmur adalah dekat pada 

Allah. Pemazmur menjadikan Tuhan ALLAH sebagai tempat 

perlindungannya. Kedekatannya dengan Allah membuat 

pemazmur mampu bersaksi  tentang siapakah Allah.

Bagaimana dengan kita? Apa yang membuat kita 

berpaling dari Allah? Iman kita akan semakin kokoh bila kita 

terus mendekat ke hadirat-Nya. Saat kita menginginkan 

yang lain, berarti kita tidak puas dengan Allah kita. 

PASTIKAN KENYANG!

Mazmur 73:23-28

Selasa, 30 Maret 2021

Markus 12:35-44; Kisah Para Rasul 

24:1-21; Mazmur 109; Bilangan 10

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 65:5. 
Berbahagialah orang yang Engkau 
p i l i h  dan  yang  Engkau  suruh 
mendekat untuk diam dipelataran 
Mu! Kiranya kami menjadi kenyang 
dengan segala yang baik di rumah-
Mu, di bait-Mu yang kudus.

Ayat

“Bapa di dalam Yesus, aku mau 
Engkau saja. Amin.”

Doa



Semua orangtua pasti memiliki kerinduan agar anak-

anaknya hidup benar. Orangtua akan rela berkorban agar 

mendapati kehidupan anak-anaknya benar dan bahagia. 

Semua orangtua kuatir mendengar hidup anak-anaknya 

tidak beres. Jika kita memperhatikan berita-berita melalui 

TV dan sosial media, maka kita dapat membandingkan 

berapa persen yang baik dan berapa persen berita 

buruknya. Di sana akan kita temukan berita tentang 

perselisihan, iri hati, amarah kepentingan diri sendiri, fitnah, 

desas-desus, kesombongan, dan kekacauan. Sama seperti 

yang dikuatirkan oleh Paulus. 

Sekalipun kita dikelilingi oleh hal-hal yang demikian 

tentulah kita dituntut untuk melakukan sebaliknya. Orang-

orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan 

bisa menguasai hati dan dirinya, sehingga tidak melakukan 

hal-hal tersebut. Janganlah kita terseret oleh keadaan akhir 

jaman ini sehingga kita tidak dapat membedakan perbuatan 

yang berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan.

Pilihan ada di tangan kita manakah yang akan kita 

lakukan. Apakah kita akan melakukan kehendak Tuhan 

ataukah kehendak diri kita sendiri? Semakin kita mengenal 

Tuhan maka semakin kita tahu apa yang harus kita lakukan 

untuk memuliakan Tuhan. Melalui berdoa dan membaca 

firman, maka kita akan mempunyai kemampuan melakukan 

apa yang Tuhan mau. Hidup kita adalah kesempatan yang 

harus kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan.

Marilah kita mengarahkan diri untuk selalu melakukan 

kehendak Tuhan agar ketika tiba waktunya Ia datang, maka 

kita ditemukan-Nya seperti yang diharapkan-Nya, 

mempelai yang tak bercela.

MELAKUKAN 
KEHENDAK TUHAN

2 Korintus 12:11-20

Rabu, 31 Maret 2021

Markus 13:1-23; Kisah Para Rasul 

24:22-27;  Mazmur 110-111; 

Bilangan 11

Ayat Bacaan Setahun

2 Korintus 12:20. 
Sebab aku kuatir, bahwa apabila aku 
datang aku mendapati kamu tidak 
seperti yang kuinginkan dan kamu 
mendapati aku tidak seperti yang 
kamu inginkan. Aku kuatir akan 
adanya perselisihan, iri hati, amarah, 
kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-
bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. 

Ayat

Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
hidup sesuai kehendak-Mu. Aku 
berjanji merenung firman-Mu setiap 
hari. Amin.”

Doa
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CARA MENGGUNAKAN 
BUKU RENUNGAN

1. Berdoalah agar Tuhan Yesus 
menuntun Adik-adik.

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

rman Tuhan dalam hidup Adik-
adik.

MISI
1. Mempersiapkan generasi anak yang 

takut akan Tuhan.
2. Memperlengkapi anak-anak agar 

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

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

penyembah yang benar.
5.  Mempersiapkan generasi anak 

untuk melayani Tuhan.

VISI
Mempersiapkan generasi anak-anak 
terang yang serupa dengan Kristus

(Mazmur 127:4).

Vicky Christian
Filemon Falentino Tanau



Ayat :
Maka kata-Nya kepada orang-orang Yahudi 

yang percaya kepada-Nya: ”Jikalau kamu 
tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar 

adalah murid-Ku
Yohanes 8:31

Senin, 1 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah 
menjadi guruku yang terbaik. Aku mau 

menjadi murid-Mu yang disiplin dan rajin. 
Amin.

Halo Adik-adik. Sekarang Adik-adik 

sedang menempuh pendidikan di sekolah 'kan? 
Adik-adik akan disebut seorang murid di 
sekolah. Adik-adik pun akan diajar oleh 
seseorang yang dipanggil guru. Apa bedanya ya 
murid dan guru?

Guru adalah seseorang yang bertugas 
mendidik dan memberikan ilmunya kepada 
muridnya, sedangkan murid adalah seseorang 
yang berhak mendapatkan bimbingan dari 
seorang guru dan memiliki kewajiban untuk 
belajar. Jadi Adik- adik akan menerima ilmu 
pengetahuan yang diajarkan oleh guru dan 
harus  mendengarkan,  mengert i ,  dan 
melakukan apa yang diajarkan oleh guru-guru.

Sebagai seorang murid, Adik-adik juga 
harus bertanggung jawab dan disiplin. Disiplin 
menggunakan seragam sekolah. Disiplin tepat 
waktu saat masuk kelas termasuk kelas online. 
Disiplin belajar, mengerjakan tugas, dan 
mengikuti ulangan dan penilaian.

Tuhan Yesus adalah guru kita yang sejati. 
Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kita 
hal-hal baik yang harus kita lakukan sebagai 
murid-Nya melalui firman Tuhan yaitu Alkitab. 
Tugas kita sebagai murid adalah mengerti dan 
melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus 
ajarkan kepada kita. Sebagai murid Kristus, 
kita juga harus disiplin membaca Alkitab, 
berdoa, mengikuti Sekolah Minggu, komsel, 
pendalaman Alkitab, dan mendengarkan 
pembimbing rohani Adik-adik. Selamat menjadi 
murid Kristus!



Ayat :
Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap kata sia-

sia yang diucapkan orang harus 
dipertanggungjawabkannya pada hari 

penghakiman.

Matius 12:36

Selasa, 2 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menjadi anak 

yang bertanggung jawab untuk kebaikanku dan 
agar menyenangkan hati-Mu. 

Amin.

Hari ini, Doni bangun pagi dengan wajah 
cemberut karena terlambat bangun dan 
dimarahi oleh Ibu. Ibu sudah mengingatkan Doni 
dari semalam supaya Doni beristirahat yang 
cukup, tetapi Doni tidak mematuhi peringatan 
Ibu dan malah bermain handphone sampai 
tengah malam, sehingga akhirnya Doni bangun 
kesiangan.

Nah, Adik-adik apakah ada di antara 
Adik-adik yang seperti Doni? Wah, jangan 
begitu ya, kita harus selalu mematuhi nasihat 
orang tua kita. Jangan membuat orang tua kita 
sedih karena kita sering tidak patuh. Tuhan 
Yesus juga suka dengan orang yang 
bertanggung jawab.

Dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang 
mempunyai pribadi yang bertanggung jawab, 
seperti Nabi Musa dan Rasul Paulus. Mereka 
adalah tokoh yang dikasihi Tuhan, yang dalam 
kehidupannya meskipun mempunyai kekurangan 
tapi mereka melakukan banyak hal yang baik 
dan menyenangkan Tuhan.

Yuk, Adik-adik belajar melatih diri untuk 
bertanggung jawab. Misalnya untuk urusan 
bangun pagi, jangan sampai Adik-adik ditegur 
oleh orang tua karena bangun kesiangan. Untuk 
urusan belajar dan mengerjakan PR atau 
tugas sekolah, jangan tunggu sampai waktunya 
dekat baru dikerjakan. Juga dalam hal 
mengucapkan janji, jangan asal berjanji atau 
asal bicara. Belajarlah untuk bertanggung 
jawab atas apa yang sudah dipercayakan 
kepadamu.



Ayat :
Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk 

engkau? Baiklah pisahkan dirimu dari padaku; 
jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan, jika 

engkau ke kanan, maka aku ke kiri."
Kejadian 13:9

Rabu, 3 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku selalu percaya akan 
pemeliharaan-Mu dan mempunyai hati yang 

tulus. Amin.

Pada suatu kali Abram membawa Sarai 
dan Lot, keponakannya meninggalkan Mesir. 
Abram dan Lot mempunyai sangat banyak 
ternak sehingga tanah itu tidak cukup bagi 
mereka berdua. Gembala-gembala Abram 
dan Lot mulai bertengkar.

Abram berkata kepada Lot, 
“Seharusnya tidak boleh ada pertengkaran 
antara kita atau antara orang-orangmu dan 
orang-orangku. Kita semua bersaudara. Kita 
harus berpisah. Engkau boleh memilih setiap 
tempat yang engkau ingini. Jika engkau pergi 
ke kiri, aku pergi ke kanan. Jika engkau pergi 
ke kanan, aku pergi ke kiri.”

Lot memilih tinggal di Lembah Yordan. Di 
sana banyak air dan tanahnya sangat subur, 
sedangkan Abram tinggal di tanah Kanaan. 

Setelah Lot berangkat, Allah berkata 
kepada Abram, “Lihatlah sekelilingmu. Semua 
tanah yang engkau lihat akan Kuberikan 
kepadamu dan kepada anak cucumu. Aku 
membuat keturunanmu sebanyak debu di 
bumi.” Abram pun membangun sebuah mezbah 
untuk memuliakan Allah.

Adik-adik, Bapak Abram sebagai paman 
mau mengalah kepada keponakannya, padahal 
bapak Abram bisa saja memilih tempat yang 
paling baik. Tetapi bapak Abram lebih memilih 
mengalah karena bapak Abram percaya Allah 
mampu memberkatinya.



Ayat :
dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan 

tahan uji menimbulkan pengharapan.
Roma 5:4

Kamis, 4 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menjadi anak 

yang tekun dan tidak menyerah. Aku percaya 
Engkau turut bekerja. 

Amin.

Sudah dua minggu Michelle belajar naik 
sepeda roda dua. “Michelle mau seperti 
Kakak, bisa naik sepeda roda dua. Michelle 
'kan sudah besar,” kata Michelle sambil 
berusaha menyeimbangkan sepedanya.

Ibu dan Ayah memberi Michelle 
semangat agar Michelle tidak menyerah. 
“Michelle pasti bisa!” teriak Ayah memberi 
Michelle semangat.

Malam itu Michelle menghampiri Ibu 
sambil memperlihatkan lututnya yang luka 
akibat terjatuh dari sepeda tadi sore. “Lutut 
Michelle sakit, Bu,” kata Michelle, “Tadi 
terasa perih saat Michelle mandi.”

“Wah, lutut Michelle lecet, biar Ibu obati 
dulu ya,” kata Ibu. Ibu mengobati lutut 
Michelle yang lecet akibat terjatuh dari 
sepedanya. “Besok Michelle masih mau 
belajar naik sepeda roda dua, tidak?” tanya 
Ibu menggoda Michelle.

“Mau dong Bu. Ibu 'kan pernah bilang 
kalau kita tidak boleh cepat putus asa dan 
menyerah kalau mendapatkan suatu 
rintangan. Semua itu membutuhkan proses,” 
sahut Michelle. “Anak Ibu pintar. Benar sekali 
kita tidak boleh cepat menyerah dalam 
keadaan apapun. Terus berusaha dan 
berserah pada Tuhan Yesus itu yang paling 
penting,” kata Ibu.



Ayat :
Ketika Abram mendengar, bahwa anak 

saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah 
orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka 

yang lahir di rumahnya, tiga ratus delapan 
belas orang banyaknya, lalu mengejar musuh 

sampai ke Dan.
Kejadian 14:14

Jumat, 5 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau seperti Bapak Abram 

yang mau menolong saudaranya. 
Amin.

Lot, keponakan Abram tinggal di Sodom. 
Pada waktu itu, Raja Kedorlaomer dan 
teman-temannya menyerang dan merampas 
kekayaan Sodom. Lot dan keluarganya ikut 
ditawan juga. 

Salah seorang pengawai Lot berhasil 
kabur dan lari kepada Abram. Ia 
menceriterakan apa yang terjadi. Lalu Abram 
memanggil semua keluarganya. Di sana ada 
318 tentara yang terlatih. 

Malam itu ia dan orang-orangnya 
menyerang musuh. Mereka mengalahkan 
musuh dan mengusirnya. Abram membawa 
kembali segala sesuatu yang telah dirampas 
oleh musuh. Ia membawa kembali perempuan 
dan hamba-hamba serta Lot dan segala 
sesuatu milik Lot.

Kemudian Abram kembali setelah ia 
mengalahkan raja Kedorlaomer dan raja-
raja yang bersamanya. Ketika ia kembali, 
raja Sodom keluar menemuinya di Lembah 
Syawe. Itulah sekarang yang disebut Lembah 
Raja.

Adik-adik, Abram adalah orang yang 
baik. Dia bukan saja memberi kebebasan 
kepada keponakannya untuk memilih tempat 
yang terbaik, dia juga menolong Lot dari 
tangan musuh.



Ayat :
Apa yang telah engkau dengar dari padaku di 

depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada 
orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga 

cakap mengajar orang lain.
2 Timotius 2:2

Sabtu, 6 Maret 2021

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah 

memilihku menjadi murid-Mu. Aku mau taat dan 
memberitakan Injil-Mu ke mana pun Engkau 

menempatkanku. 
Amin.

Sakichi Toyoda adalah seorang yang 
pertama kali mendirikan perusahaan Toyota. 
Nama Toyota pasti sudah tidak asing buat Adik-
adik ya. Di Indonesia banyak sekali mobil 
bermerk Toyota.

Saat pertama kali dibuat, mobil Toyota 
tidak seperti sekarang. Bentuk maupun 
mesinnya masih sederhana. Tetapi seiring 
berjalannya waktu, perubahan mobil Toyota 
mengalami perubahan di bagian mesin dan 
bentuknya. Perubahan itu dikerjakan oleh 
generasi penerus Bapak Sakichi Toyoda. Anak-
anak, dan cucu-cucunya meneruskan ajaran 
atau ilmu dari Bapak Sakichi. Jika anak dari 
Bapak Sakichi saat itu tidak mau menjadi 
generasi penerus Toyota, maka mobil-mobil 
Toyota pasti tidak akan ada di zaman sekarang.

Tuhan Yesus ketika ada di dalam dunia 
memberikan ajaran-Nya kepada murid-murid-
Nya, seperti Yohanes, Yakobus, Petrus, 
Matius, dan murid-murid lainnya. Mereka 
menjadi generasi penerus yang memberitakan 
firman Tuhan, sehingga Injil keselamatan Tuhan 
Yesus terus disampaikan sampai ke seluruh 
dunia. Kini, kamu dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi 
murid-Nya untuk memberitakan Injil Kristus ke 
seluruh tempat yang Tuhan percayakan. Yuk, 
menjadi murid Kristus dan memberitakan kasih 
Yesus yang rela mati di atas kayu salib demi 
menebus kita dari dosa!



Ayat :
Sebab itu siapa menyangka, bahwa ia teguh 
berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh.

1 Korintus 10:12

Minggu, 7 Maret 2021

Doa :
Tuhan  Yesus, apapun yang terjadi, aku mau 
tetap setia dan semangat berdoa, membaca 

Alkitab, menyembah Tuhan, dan beribadah. Aku 
tidak mau jauh dari-Mu, Tuhan. 

Amin.

Di sore hari yang cerah, David jalan-
jalan sore bersama anjing kesayangannya. 
Saat itu jalanan tidak seperti biasanya, agak 
sedikit sunyi. Tapi David tidak merasa takut 
karena berjalan di daerah yang sudah 
dikenalnya. Tiba-tiba David tersandung 
sebuah pot bunga dan ia terjatuh cukup 
keras. David berpikir dia tidak kenapa-kenapa 
tapi keesokan harinya ada cedera di bahu 
kirinya dan terasa sakit bahkan ada otot yang 
terkilir dan dibutuhkan waktu yang cukup lama 
untuk sembuh.

Melihat cerita David, kita bisa belajar 
bahwa Adik-adik juga bisa mengalami hal yang 
sama, bahkan bukan jatuh secara jasmani 
saja, tapi juga jatuh dalam hal pertumbuhan 
rohani kita. Misalnya selama pandemi COVID-
19 ini, Adik-adik tidak bisa pergi ke Sekolah 
Minggu seperti biasanya, tapi dengan 
mengikuti ibadah online lewat link Youtube yang 
dibagikan oleh gereja. Apakah kita tetap rindu 
untuk beribadah Sekolah Minggu? Beribadah 
sungguh-sungguh walaupun dengan keadaan 
yang berbeda? Apakah kita mau semakin rajin 
berdoa dan membaca Alkitab setiap hari?

Yuk, mulai saat ini Adik-adik harus 
semangat berdoa, membaca Alkitab, 
beribadah, menyembah Tuhan, selalu 
mengucap syukur, dan masih banyak lagi yang 
bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati 
Tuhan supaya kita jangan sampai terjatuh 
dalam dosa. Jika kita sudah jatuh, kita semua 
akan kehilangan sukacita dari Tuhan.



Ayat :
Lalu ia memberkati Abram, katanya: 

"Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah Yang 
Mahatinggi, Pencipta langit dan bumi,

Kejadian 14:19

Senin, 8 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau berbagi setiap berkat 

yang aku terima, aku tidak mau menjadi orang 
yang serakah. Hendaknya hidupku memuliakan 

nama-Mu. Amin.

Setelah Abram berhasil mengalahkan 
raja Kedorlaomer, raja Sodom 
memyambutnya. Datang juga seorang raja, 
bernama Melkisedek, raja Salem. Ia adalah 
imam Allah Yang Mahatinggi. Ia membawa 
roti dan anggur. Ia memberkati Abram dan 
berkata, “Abram, semoga Allah Yang 
Mahatinggi memberkati engkau. Allah 
membuat langit dan bumi. Dan kita memuji 
Allah Yang Mahatinggi. Allah menolong 
engkau mengalahkan musuhmu.” Abram 
memberikan kepada Melkisedek 
persepuluhan dari segala sesuatu yang 
diambilnya selama perang.

Kemudian raja Sodom berkata kepada 
Abram, “Berikan kepadaku orang-orangku 
yang dibawa musuh, tetapi engkau boleh  
mengambil hartanya.” Abram berkata 
kepada raja Sodom, “Aku berjanji kepada 
Tuhan, Allah Yang Mahatinggi, yang 
membuat langit dan bumi, aku berjanji 
bahwa aku tidak akan mengambil apapun 
milikmu, bahkan tidak sehelai benang atau 
sehelai tali kasut. Aku tidak mau engkau 
mengatakan, 'Aku membuat Abram kaya. 
Hanya yang kuterima ialah makanan yang 
dimakan oleh orang-orang yang pergi 
berperang. Berikan kepada Aner, Eskol, dan 
Mamre, yang telah menolong aku dalam 
peperangan.”

Adik-adik, bapak Abram bisa saja 
mengambil harta kekayaan, apalagi raja 
Sodom sudah mengizinkannya, tapi bapak 
Abram tidak mau. Ia tidak mau serakah 
melihat harta kekayaan, yang diingininya 
hanyalah makanan untuk hamba-hambanya 
yang pergi berperang. Mari kita memiliki hati 
yang tulus seperti bapak Abram.



Ayat :
Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata 

Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan 
tipu muslihat Iblis;

Efesus 6:11

Selasa, 9 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, bantu aku agar aku tidak jatuh 
dalam dosa. Aku mau membaca Alkitab setiap 

hari, mengerti, dan melakukannya agar hidupku 
berkenan bagi-Mu. 

Amin.

Adik-adik, apakah kamu tahu serigala? 
Induk serigala umumnya akan menjaga anak-
anak mereka dengan ketat saat mereka baru 
lahir. Hal ini mereka lakukan karena anak 
serigala terlahir tuli atau tidak bisa mendengar. 
Seiring bertambahnya usia anak-anak serigala, 
induk serigala dan beberapa serigala dewasa 
akan mengajarkan mereka untuk bertahan di 
alam liar.

Induk serigala akan mengajarkan anak-
anaknya  berburu,  memangsa  hewan 
buruannya, hingga mengajarkan mereka 
bagaimana menjadi anggota yang baik dalam 
kelompok serigala. Hal ini diajarkan kepada 
anak-anak serigala karena induk serigala 
mengetahui betapa kerasnya hidup di alam liar, 
sewaktu-waktu ada binatang buas yang bisa 
menyerang mereka.

Adik-adik, Tuhan Yesus menyayangi kita 
lebih daripada induk serigala kepada anaknya. 
Tuhan Yesus mau agar kita dapat hidup sesuai 
kehendak Tuhan dan tidak jatuh ke dalam 
pencobaan yaitu dosa. Tuhan Yesus telah 
mengajarkan segala sesuatu untuk kita melalui 
Alkitab. Nah, Adik-adik, jadi rajin baca Alkitab 
ya, mengerti, dan menjalankan firman-Nya 
agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan.



Ayat :
Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada-

Nya: "Umur-Mu belum sampai lima puluh tahun 
dan Engkau telah melihat Abraham?" Kata 

Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku 

telah ada." 
Yohanes 8:57-58

Rabu, 10 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya dan bangga 
mempunyai dan mengenal Tuhan Allah 

Pencipta yang benar yaitu Engkau sendiri. 
Engkaulah Alfa dan Omega. Segala 

kemuliaan hanya bagi-Mu. Amin.

Halo Adik-adik! Ingatkah kita sudah 
membaca cerita tentang bapak Abram yang 
bertemu seorang raja bernama Melkisedek, 
raja Salem? Bapak Abram pun diberkati 
dan memberikan persembahan kepada 
Melkisedek. Siapakah Melkisedek, sampai 
bapak Abram memberikan persembahan 
persepuluhan?

Melkisedek adalah raja Salem yang 
artinya raja kebenaran, raja damai 
sejahtera. Dia adalah imam Allah yang 
Mahatinggi. Dalam perjanjian baru di kitab 
Ibrani, dikatakan Melkisedek tidak berbapa, 
tidak beribu, dan tidak bersilsilah. Hidupnya 
tidak berawal dan tidak berakhir. Dia sudah 
ada sama seperti Anak Manusia ada. 
Dikatakan juga bahwa yang lebih tinggi 
memberkati yang lebih rendah, bukan 
sebaliknya, artinya Melkisedek lebih tinggi 
daripada Bapak Abram. Manusia manakah 
yang sama seperti Melkisedek?

Dari semua hal yang Alkitab katakan 
mengenai Melkisedek, kita tahu, Melkisedek 
adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Wah, 
Adik-adik, Tuhan Yesus memang Tuhan, 
Allah yang benar. Dia sudah ada karena 
Dialah yang awal dan yang akhir. Jadi tidak 
heran saat Tuhan Yesus berkata bahwa Dia 
sudah ada sebelum Abraham jadi.



Ayat :
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja 

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

bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan 
rencana Allah.
Roma 8:28

Kamis, 11 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku bersyukur dengan segala 

yang Engkau percayakan. Ajar aku untuk tidak 
mengeluh dan melakukan yang terbaik. 

Amin.

“Aduh Kak, banyak sekali nih tugas 
yang diberikan. Vivi cape Kak,” kata Vivi. 
“Memang tugas apa?” tanya Bunga.

“Ini Kak, tugasnya Vivi  d iminta 
membuat uji coba dari biji kacang hijau,” 
jawab Vivi. “Oh... Vivi tahu tidak, mengapa 
guru memberikan tugas itu?” tanya Bunga. 
“Supaya Vivi dapat nilai?” kata Vivi. ”Ada 
yang lebih penting daripada nilai lho! Guru 
memberikan tugas agar Vivi benar-benar 
mengerti dengan pembelajaran yang 
sedang diajarkan, seperti proses dari biji 
kacang hijau menjadi tanaman dewasa ini. 
Jika Vivi sudah mengerti yang diajarkan, 
Vivi bisa menerapkannya untuk kehidupan 
Vivi sehari-hari dan di masa depan,” ujar 
Bunga.

Adik-adik, sebagai murid kita harus 
mengerti bahwa apa yang guru kita 
ajarkan atau tugaskan kepada kita pasti 
mempunyai tujuan yang baik. Seperti Tuhan 
Yesus pun adalah guru terbaik kita. Ia telah 
mengajarkan  kepada  k i ta  sega la 
sesuatunya di dalam Alkitab. Bagian kita 
adalah belajar dan melakukan semuanya 
dengan bersyukur dan tidak mengeluh, 
karena semua yang guru kita ajarkan 
mendatangkan kebaikan bagi kita.



Ayat :
Lalu percayalah Abram kepada TUHAN, maka 
TUHAN memperhitungkan hal itu kepadanya 

sebagai kebenaran.
Kejadian 15:6

Jumat, 12 Maret 2021

Doa :

Tuhan Yesus, aku mau selalu percaya 
dan berdoa kepada-Mu. Ajar aku untuk 

tetap mengandalkan-Mu. 
Amin. 

Allah memberkati Abram. Pada 
suatu hari Abram berdoa, “Tuhan, segala 
berkat-Mu tidak membuat aku bahagia 
karena aku tidak mempunyai anak. 
Hambaku Eliezer yang akan mewarisi 
semua milikku setelah aku mati.” Tetapi 
Allah menjawab, “Hamba itu tidak akan 
jadi  ahli warismu. Engkau akan 
mempunyai seorang anak yang akan 
menjadi  ahli warismu.”

Kemudian Allah membawa Abram ke 
luar dan berkata, “Lihatlah ke langit. 
Lihatlah banyak bintang. Begitu 
banyaknya, engkau tidak dapat 
menghitungnya. Keluargamu menjadi 
seperti itu.” Abram mempercayai Allah 
dan karena itu, Allah menganggap Abram 
sebagai orang yang hidup benar.

Adik-adik, bapak Abram ingin 
mempunyai seorang anak. Bapak Abram 
berdoa dan percaya kepada Tuhan. Tuhan 
berjanji akan memberikan seorang anak, 
bahkan Tuhan berjanji keturunan Abram 
akan sebanyak bintang di langit. Apa 
kebutuhan dan keinginan kalian sekarang? 
Berdoalah kepada Tuhan Yesus dan 
percayalah.



Ayat :
Sebab dimana ada iri hati dan mementingkan diri 
sendiri disitu ada kekacauan dan segala macam 

perbuatan jahat.
Yakobus 3:16

Sabtu, 13 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk terus mau 

berjuang dan menjadikan prestasi orang lain 
sebagai motivasi untukku. Bantu aku untuk 

tidak iri hati dengan orang lain tetapi 
mengandalkan Engkau dalam segala hal.

 Amin.

Adik-adik, pasti masih ingat cerita 
tentang Daud yang mengalahkan Goliat 'kan? 
Nah, setelah Daud bisa mengalahkan Goliat, 
Raja Saul menjadikan Daud menjadi pemimpin 
pasukannya dan bangsa Israel mulai mengelu-
elukan Daud karena Daud selalu menang dalam 
setiap pertempuran. Bangsa Israel bernyanyi 
dan menyambut Daud dengan tari-tarian dan 
puji-pujian. Sebelumnya Saul juga dipuji-puji 
karena banyak mengalahkan musuh, tapi Daud 
mengalahkan musuh lebih banyak daripada Saul. 
Sejak itu Saul mulai merasa iri hati kepada 
Daud.

Perasaan iri hati Saul berkembang dan 
membuat Saul ingin membunuh Daud. Saat 
Daud bermain kecap i,  Sau l  me lempar 
tombaknya ke arah Daud, tapi Daud berhasil 
menghindar. Saul berkal i-kal i  mencoba 
membunuh Daud sehingga Daud lari dan 
bersembunyi di gurun. Tuhan tidak suka dengan 
perbuatan Saul sehingga urapan Tuhan tidak 
lagi menyertai Saul.

Adik-adik, jangan biarkan iri hati ada 
dalam hatimu. Iri hati sedikit yang dibiarkan 
akan bisa bertumbuh menjadi iri hati yang besar 
dan menyebabkan kebencian yang hebat. 
Belajar menjadi anak-anak Tuhan yang 
mempunyai ketulusan hati. Saat kita melihat 
teman mendapat hal yang lebih baik maka kita 
harus bisa ikut bersukacita dan bukan merasa 
iri hati yang berlebihan. Saat kita melihat orang 
lain berprestasi, yuk kita jadikan itu sebagai 
motivasi bahwa kita pun bisa melakukan yang 
terbaik. Minta selalu urapan Tuhan supaya hati 
kita terbebas dari iri hati.



Ayat :
Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada 

orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah 
mengasihi kita.
Roma 8:37

Minggu, 14 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, bantu aku untuk percaya diri dan 

melihat sisi positif dalam hidupku. Aku 
bersyukur karena Engkau menjadikanku 

berharga. Amin.

Adik-adik, pernahkah kamu merasa 
minder? Minder atau rendah diri adalah 
perasaan diri lebih rendah dibanding dengan 
orang lain dalam satu atau banyak hal. Dalam 
Alkitab kita bisa melihat contoh beberapa 
tokoh yang juga pernah mengalami rasa 
minder. Contohnya Nabi Musa dan Nabi 
Yeremia. Nabi Musa dan Nabi Yeremia pernah 
mengalami rasa minder saat Tuhan mengutus 
mereka untuk melakukan pekerjaan-Nya.

Tapi apakah rasa minder itu bisa 
dikalahkan? Tentu saja bisa. Rasa minder, 
tidak percaya diri, dan rasa takut pada 
umumnya bisa dikalahkan dengan memaksa 
diri bertindak melakukan atau menghadapi 
apa yang membuat kita merasa minder. Tuhan 
berkata kepada Nabi Yeremia dalam Yeremia 
1:7 - Tetapi Tuhan berfirman kepadaku: 
“Jangan katakan aku ini masih muda, 
tetapi kepada siapapun engkau Kusuruh, 
haruslah engkau pergi, dan apapun yang 
Kuperintahkan kepadamu, harus kau 
sampaikan.”

Kita adalah anak-anak Allah, jangan 
minder karena kita lebih dari pemenang. 
Tuhan Yesus telah mati bagi kita dan bangkit 
untuk membawa kemenangan bagi kita. Kita 
dijadikan berharga dan dijadikan anak Tuhan. 
Tuhan Yesus ingin memakai kita jauh melebihi 
apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus mau kita 
menjadi penuai jiwa-jiwa, orang-orang 
hebat yang hidupnya menjadi berkat buat 
banyak orang, seperti Nabi Musa dan Nabi 
Yeremia yang siap diutus dan membuat 
banyak orang bertobat dan diselamatkan.



Ayat :
Pada hari itulah TUHAN mengadakan 

perjanjian dengan Abram serta berfirman: 
"Kepada keturunanmulah Kuberikan negeri ini, 
mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang 

besar itu, sungai Efrat:
Kejadian 15:18

Senin, 15 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya akan penyertaan-

Mu. Engkau Allah yang dahsyat. Kemuliaan 
hanya bagi-Mu. 

Amin.

Allah berkata kepada Abram, “Aku 
memberi negeri ini untuk menjadi milikmu.” 
Abram berkata, “Ya Tuhan, bagaimana aku 
percaya bahwa aku mendapat negeri itu?”

Allah berkata, “Kita akan membuat 
Perjanjian. Bawalah kepada-Ku seekor lembu 
yang berumur 3 tahun, seekor kambing 
jantan yang berumur 3 tahun, seekor domba 
jantan yang berumur 3 tahun, seekor burung 
tekukur, dan seekor merpati muda.”

Abram menyembelih hewan itu dan 
meletakkan bagian-bagian itu berdampingan. 
Tiba-tiba, burung besar terbang untuk 
memakan daging binatang itu, tetapi Abram 
mengusirnya.

Matahari terbenam dan Abram tertidur, 
kegelapan yang luar biasa menyelimuti. 
Kemudian Allah berkata kepada Abram, 
“Keturunanmu akan tinggal di negeri asing. 
Mereka akan diperhamba di sana. Orang di 
sana akan melakukan yang jahat terhadap 
mereka selama 400 tahun. Kemudian Aku 
menghukum mati mereka yang 
memperhambanya. Keturunanmu akan pergi 
dan membawa banyak harta. Keturunanmu 
keempat akan kembali dan mengalahkan orang 
Amori, karena dosa orang Amori begitu 
besar.” Kemudian sebuah tiang berapi lewat di 
antara potongan binatang yang mati itu.



Ayat :
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah 

itu berguna dalam segala hal, karena 
mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun 

untuk hidup yang akan datang.
1 Timotius 4:8

Selasa, 16 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk selalu 

mengandalkan-Mu dan selalu berpegang pada 
firman-Mu. 

Amin.

Ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia, 
Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-
murid-Nya pergi dari satu tempat ke tempat 
lain untuk mengajar. Selain kepada orang 
banyak, Tuhan Yesus juga mengajar murid-
murid-Nya. Mereka dapat mendengar secara 
langsung firman yang diberitakan Tuhan Yesus 
dan melihat kuasa Tuhan Yesus. Mereka sedang 
dilatih, dipersiapkan untuk menjadi murid-murid 
yang akhirnya meneruskan Injil Kristus.

Dalam proses pelatihan ini Tuhan Yesus 
juga mau melihat iman mereka. Ada suatu kisah 
dalam Alkitab, suatu hari ketika Tuhan Yesus 
dan murid-murid-Nya sedang menyeberang di 
danau Galilea, terjadi angin ribut. Murid-murid-
Nya menjadi takut, padahal ada Tuhan Yesus 
bersama dengan mereka. Tuhan Yesus pun 
berkata, “Mengapa kamu takut, kamu yang 
kurang percaya?”

Sebagai murid Kristus, saat ini kita juga 
sedang dilatih, dilatih melalui banyak hal di dalam 
hidup kita, misalnya saat kita menghadapi teman 
yang sudah menyakiti kita tapi kita harus 
mengampuninya. Semua latihan yang diberikan 
Tuhan, akan membuat iman kita semakin kuat 
dan bertumbuh di dalam Dia.



Ayat :
Kemudian Hagar menamakan TUHAN yang 

telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan: 
"Engkaulah El-Roi." Sebab katanya: "Bukankah 

di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?”
Kejadian 16:13

Rabu, 17 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau 

Allah yang penuh kasih setia dan 
memeliharaku. Terima kasih Tuhan Yesus. 

Amin.

Sarai, istri Abram, tidak mempunyai 
anak. Sarai berkata kepada Abram, “Aku 
tidak mempunyai anak, jadi ambillah 
pelayanku, Hagar. Mungkin dia dapat 
mempunyai seorang anak laki-laki dan aku 
menerima dia sebagai anakku.” Abram 
melakukan yang dikatakan Sarai. Sarai 
memberikan pelayannya itu kepada Abram 
sebagai istri ke-2. Hagar mengandung dari 
Abram, ia mulai merasa bahwa ia lebih baik 
daripada Sarai, nyonyanya.

Sarai mengadu dan menyalahkan Abram. 
Abram berkata, “Hagar adalah hambamu. 
Engkau dapat melakukan yang engkau 
kehendaki terhadap dia.” Jadi Sarai menindas 
Hagar, dan Hagar melarikan diri.

Malaikat menemukan Hagar dan 
berkata, “Hagar, mengapa engkau di sini? Ke 
mana engkau akan pergi?” Hagar berkata, 
“Aku melarikan diri dari Sarai.” Malaikat 
berkata, “Sarai adalah majikanmu. Kembalilah 
dan taatilah dia. Kamu akan memiliki keturunan 
yang tidak dapat dihitung. Engkau akan 
mempunyai seorang anak laki-laki dan 
menamainya Ismael karena Tuhan telah 
mendengar bahwa engkau diperlakukan 
buruk.”

Hagar berkata, “Di tempat ini Allah 
melihat aku dan memeliharaku.” Hagar 
melahirkan anak Abram dan Abram menamai 
anak itu Ismael.



Ayat :
Beginilah firman Tuhan, Penebusmu, Yang 
Mahakudus, Allah Israel: ”Akulah Tuhan, 

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

di jalan yang harus kautempuh.
Yesaya 48:17

Kamis, 18 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, sertai selalu setiap langkah 
kami, beri kami kekuatan dan kemampuan 

untuk melewati pandemi ini. Ajar aku 
tentang segala sesuatu yang harus aku 

tempuh. 
Amin.

Ira memandangi tas sekolah baru 
dari Kakek yang disimpan di atas meja 
belajarnya. Tas itu Ira dapatkan sebagai 
hadiah ulang tahunnya yang ke-9.

“Kenapa anak Ibu kok melamun sambil 
memandangi tas sekolahnya?” kata Ibu 
mengagetkan Ira. “Aku sedang berpikir, 
kapan ya aku bisa memakai tas sekolah 
dari kakek itu?” kata Ira lagi.

“Ira sudah kangen sekolah ya?” 
tanya Ibu. Ira tersenyum sambil 
mengangguk. “Ira harus sabar ya, karena 
pandemi ini belum berakhir. Kita harus 
tetap berdoa pada Tuhan, agar kita selalu 
berada dalam lindungan Tuhan.  Nah tugas 
Ira sekarang adalah dengan tetap belajar, 
walaupun belajarnya secara online di 
rumah. Ira jangan menjadi lemah dan 
patah semangat,” kata Ibu. “Siap, Bu! Ira 
percaya bersama Tuhan Yesus, kita akan 
mampu melewati pandemi ini,” kata Ira 
lagi. 



Ayat :
Karena itu namamu bukan lagi Abram, 

melainkan Abraham, karena engkau telah 
Kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar 

bangsa.
Kejadian 17:5

Jumat, 19 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau taat seperti Bapak 
Abraham agar hidupku memuliakan-Mu. 

Amin.

Allah berkata kepada Abram, 
“Taatilah Aku dan hiduplah benar. Aku 
akan memenuhi janji-Ku membuat satu 
bangsa yang besar bagimu.” Kemudian 
Abram sujud di hadapan Allah. Allah 
berkata, “Aku mengganti namamu. 
Namamu tidak lagi Abram, namamu 
menjadi Abraham. Aku memberikan nama 
ini kepadamu karena Aku membuat engkau 
bapa dari banyak bangsa. Perjanjian ini 
juga berlaku bagi semua keturunanmu 
untuk selamanya. Aku menjadi Allahmu 
dan Allah semua keturunanmu.  Aku akan 
memberikan negeri ini kepadamu dan 
kepada semua keturunanmu dan Aku 
menjadi Allahmu.”

Lalu Allah memerintah Abraham, 
agar dia dan semua laki-laki di rumahnya 
harus disunat. Itu sebagai tanda bahwa 
Abraham mengikuti perjanjian Allah. 
Semua anak laki-laki ketika berumur 
delapan hari, harus disunat. Inilah 
perjanjian antara Allah dan Abraham: 
Setiap laki-laki yang tidak disunat, 
dikeluarkan dari keturunan Abraham 
karena ia melanggar perjanjian Allah.

Adik-adik, itulah janji Allah, 
menjadikan keturunan Abraham menjadi 
umat Allah dan memiliki negeri Kanaan 
selamanya. Ayo kita menjadi anak-anak 
yang taat kepada Tuhan Yesus.



Ayat :
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-
rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka 

selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan 
berdoa.

Kisah Para Rasul 2: 42

Sabtu, 20 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku ingin selalu bersekutu 

dengan-Mu dan tetap tekun dalam kebenaran 
firman-Mu. 

Amin.

“Ibu!” kata Sion sambil berlari 
menghampiri Ibu. “Kak Missi mengajariku 
lagu pujian baru. Aku sangat suka lagunya 
karena lagu ini menceritakan kalau kita tidak 
boleh menyerah dan harus tetap kuat 
karena Tuhan Yesus selalu ada menopang 
kita,” ujar Sion.

“Wah Ibu senang sekali 
mendengarnya. Bagaimana kalau nanti sore 
kita berdoa bersama dan Sion menyanyikan 
lagu pujian ini? Ibu tidak sabar ingin 
mendengar Sion menyanyikan lagu pujian 
yang sudah diajarkan oleh Kak Missi,” kata 
Ibu.

“Iya Bu, tapi aku mau menyanyi 
bersama Kak Missi, boleh 'kan Bu?” kata 
Sion. “Tentu saja boleh,” jawab Ibu sambil 
tersenyum.

Sore hari tiba, Sion menyanyikan lagu 
pujian itu bersama Missi, diiringi petikan 
gitar oleh Ayah. “Ibu sangat bersyukur 
memiliki anak-anak yang saling mengasihi. 
Bersyukur juga karena Missi sudah mau 
menjadi guru yang baik untuk adikmu,” kata 
Ibu. “Ayah juga sangat bersyukur, Missi dan 
Sion harus ingat untuk tetap saling 
mengasihi, tetap disiplin dalam berdoa, dan 
tetap bertekun dalam pengajaran sehingga 
dapat memberitakan kasih Tuhan Yesus 
kepada setiap orang di mana pun kalian 
berada,” kata Ayah sambil memeluk Missi 
dan Sion.



Ayat :
Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus 
menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap 

hari dan mengikut Aku.
Lukas 9:23

Minggu, 21 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk mengikut Tuhan 

Yesus karena mengasihi Engkau dan menjadikan 
Engkau nomor 1, lebih dari segalanya di dalam 

hidupku. Amin.

Adik-adik, tahu lagu “Jalan serta 
Yesus”? Coba Adik-adik nyanyikan!

Jalan serta Yesus~Jalan serta-Nya, 
setiap hari~Jalan serta Yesus~ Serta Yesus 

selamanya~

Wah hebat! Apakah Adik-adik sayang 
sama Tuhan Yesus? Siapa yang mau mengikut 
Tuhan Yesus selama-lamanya? Perlu kalian 
tahu, bahwa mengikut Tuhan harus mau 
menderita. Tuhan Yesus mau supaya Adik-adik 
mengerti bahwa Tuhan Yesus yang sangat 
kaya, rela jadi miskin, karena Tuhan datang 
ke dalam dunia ini karena kasih.

Tuhan Yesus juga mau Adik-adik 
mengikut Yesus karena mengasihi Tuhan 
Yesus, bukan karena kekayaan, kesenangan 
atau karena berkat lainnya, tapi benar-benar 
karena kasih.

Oh iya, Tuhan Yesus juga sangat sayang 
kepada keluarga kita semua. Ayo... Adik-adik 
sayang sama keluarga gak? Sayang Ayah dan 
Ibu? Sayang Kakak dan Adik? Pasti Adik-adik 
sayang ya. Tapi Tuhan ingin, jika kalian mau 
mengikut Yesus, kalian harus mengasihi Tuhan 
Yesus lebih daripada Ayah dan Ibu, lebih 
daripada keluarga kita. Kita harus mau 
menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 dalam 
seluruh kehidupanmu, karena Tuhan Yesus 
sudah terlebih dahulu mengasihi kita, sampai 
Tuhan Yesus memberikan nyawa-Nya, mati 
untuk kita. Mau 'kan mengasihi Tuhan Yesus? 
Mintalah pertolongan dari Roh Kudus untuk 
bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati.



Ayat :
Tetapi Allah berfirman: "Tidak, melainkan 

isterimu Saralah yang akan melahirkan anak 
laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia 
Ishak, dan Aku akan mengadakan perjanjian-
Ku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal 

untuk keturunannya.
Kejadian 17:19

Senin, 22 Maret 2021 

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya kepada Engkau 

dan mau selalu taat kepada-Mu. 
Amin.

Allah berkata kepada Abraham, “Aku 
akan memberikan nama baru kepada Sarai, 
istrimu. Namanya ialah Sara. Aku akan 
memberkati dia dan memberikan kepadanya 
seorang anak laki-laki. Ia menjadi ibu banyak 
bangsa.”

Abraham sujud menghormati Allah, 
tetapi ia tertawa dan berkata dalam hati, 
“Aku 100 tahun. Sara 90 tahun. Bagaimana 
mungkin dapat mempunyai seorang anak.”  
Abraham berkata, “Kuharap Ismael akan 
hidup dan melayani Engkau.”

Allah berkata, “Tidak, Aku berkata 
bahwa istrimu Sara akan mempunyai seorang 
anak laki-laki. Engkau menamainya Ishak. Aku 
membuat Perjanjian dengan dia selamanya 
dengan semua keturunannya. Untuk Ismael, 
Aku mendengar engkau. Aku memberkatinya. 
Ia akan mempunyai banyak anak. Ia menjadi 
ayah 12 pemimpin besar. Namun, Aku 
membuat perjanjian-Ku dengan Ishak.”

Kemudian setiap laki-laki di rumah 
Abraham disunat. Abraham menyunat mereka 
pada hari itu sesuai dengan yang dikatakan 
Allah kepadanya. Ismael, anak laki-lakinya, 
berumur 13 tahun ketika disunat. 

Adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengenapi 
janji-Nya. Yuk, kita belajar percaya dan taat 
kepada Tuhan Yesus. 



Ayat :
Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah 

pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah 
hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.

Matius 11:29

Selasa, 23 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku memiliki kerendahan 

hati dan taat sama seperti-Mu. 
Amin.

“Ah, kamu payah! Masa gitu aja gak 
bisa!” teriak Dito ke Roni. “Sembarangan! 
Kamu lebih payah!“ teriak Roni ke Dito. 
“Sudahlah Dito, Roni... mengapa harus 
bertengkar? Kita cuma bermain. Tidak ada 
yang lebih payah. Ayo baikan! Jangan jadi 
ribut lagi,” kata Sion yang berusaha melerai 
pertengkaran antara Dito dan Roni.

Adik-adik, kita pasti pernah kesal 
dengan orang yang membuat kita jengkel 
dan seringkali kita mempersoalkan siapa 
yang salah dan siapa yang benar, siapa yang 
lebih hebat atau siapa yang lebih besar. 
Tetapi Tuhan Yesus berbeda loh! Tuhan 
Yesus tidak mempersoalkan siapa yang lebih 
hebat sewaktu Ia dibaptis oleh Yohanes. 
Saat itu justru Yohanes yang merasa tidak 
layak membaptis Tuhan Yesus. Yohanes 
tahu kalau Yesus lebih hebat daripadanya 
karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. 
Tetapi Tuhan Yesus tetap mau taat untuk 
dibaptis oleh Yohanes.

Nah Adik-adik, mari kita melakukan 
kehendak Allah. Yuk, kita belajar seperti 
Tuhan Yesus yang penuh kasih dan 
mempunyai kerendahan hati. Jadilah anak-
anak yang mau taat pada perintah Tuhan 
dan rendah hati.



Ayat :
Janganlah mereka memfitnah, janganlah 

mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu 
ramah dan bersikap lemah lembut terhadap 

semua orang.
Titus 3:2

Rabu, 24 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau bersikap sopan dan 

ramah terhadap siapapun. 
Amin.

Hari itu panas terik dan Abraham duduk 
di pintu kemahnya. Ia melihat ada tiga orang 
berdiri di hadapannya. Ia berlari menyambut 
mereka dan sujud di hadapan mereka.

Abraham berkata, “Tuan-tuan, silahkan 
duduk. Aku akan menyediakan air untuk 
membersihkan kakimu. Beristirahatlah di 
bawah pohon-pohon itu. Aku akan 
menghidangkan makanan. Setelah kamu puas 
makan, silakan lanjutkan perjalananmu.” 
Ketiga orang itu menjawab, “Lakukan yang 
engkau inginkan.”

Abraham berkata kepada Sara, “Cepat, 
siapkan gandum untuk 3 batang roti.” 
Abraham lari ke kawanan lembunya dan 
mengambil anak sapinya yang terbaik dan 
memberikannya kepada hambanya. Ia berkata 
kepadanya untuk segera menyembelih anak 
lembu itu dan mempersiapkannya untuk 
makanan. Abraham membawa daging dan susu 
dan keju dan meletakkannya di hadapan ketiga 
orang itu. Ia berdiri dekat orang itu untuk 
melayaninya ketika mereka duduk di bawah 
pohon dan makan.

Adik-adik, belajar dari Abraham yang 
selalu ramah menerima tamunya. Namun, 
kamu tetap harus berhati-hati terhadap 
orang asing. Sekarang lagi pandemi, jadi 
sebaiknya kamu tidak terima tamu, tetapi 
kamu tetap harus bersikap ramah dalam 
berkomunikasi dengan orang lain melalui alat 
komunikasi.



Ayat :
Akhir suatu hal lebih baik dari pada awalnya. 
Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati.

Pengkhotbah 7:8

Kamis, 25 Maret 2021

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk penyertaan-

Mu di dalam hidupku. Aku mau berserah 
kepada-Mu dan tekun untuk mengerti 

kebenaran firman-Mu. 
Amin.

Sofie memperhatikan Nenek yang 
sedang merajut syal untuk hadiah ulang tahun 
Kakek. Dengan tekun dan teliti, Nenek 
menyatukan helaian demi helaian benang 
dengan bantuan jarum rajut. 

“Sofie mau belajar merajut?” tanya 
Nenek. “Mau sekali Nek, tapi Sofie bisa gak 
ya? Kayaknya susah sekali,” kata Sofie sedikit 
ragu. “Ayo dicoba dulu, pasti Sofie bisa,” kata 
Nenek menyemangati.

Nenek pun mulai mengajarkan Sofie 
untuk merajut sebuah syal kecil. Nenek 
mengajarkan Sofie setiap langkah demi 
langkah dalam merajut. Sofie senang sekali 
dapat belajar merajut bersama Nenek. Kini 
Sofie mulai bisa merajut syal sendiri. 

“Terima kasih sudah dengan sabar 
mengajarkan dan membimbing Sofie merajut 
syal ini ya, Nek,” kata Sofie sambil memeluk 
Nenek.

Nah Adik-adik, seperti Sofie yang 
belajar merajut, Tuhan Yesus ingin kita tetap 
tekun dan disiplin dalam pengenalan akan 
firman Tuhan. Ketika kita dihadapkan dalam 
suatu perkara, janganlah cepat-cepat menilai 
diri kita tidak mampu. Tapi berdoalah dan 
berserah pada Tuhan agar Tuhan 

memampukan kita untuk melewati setiap 
perkara yang terjadi. Sabar dalam setiap 

langkah untuk hasil yang luar biasa dalam 
Tuhan.



Ayat :
Adakah sesuatu apa pun yang mustahil untuk 

TUHAN? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, 
tahun depan, Aku akan kembali mendapatkan 
engkau, pada waktu itulah Sara mempunyai 

seorang anak laki-laki."
Kejadian 18:14

Jumat, 26 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku percaya tidak ada yang 

mustahil bagi-Mu. 
Amin.

Adik-adik, ternyata ketiga tamu 
Abraham itu adalah Malaikat Allah. Tamu itu 
bertanya, “Di mana istrimu, Sara?” Abraham 
mengatakan, “Ia ada dalam kemah.”

Seorang dari mereka berkata, “Aku 
datang kembali dalam musim semi. Pada masa 
itu, istrimu Sara mempunyai seorang anak 
laki-laki.” Sara mendengarnya dari dalam 
kemah.

Abraham dan Sara sudah tua. Jadi, ia 
tertawa dalam hatinya dan berkata, “Aku 
sudah tua dan suamiku sudah tua. Aku terlalu 
tua untuk mempunyai anak.”

Tuhan berkata kepada Abraham, “Sara 
tertawa dan berkata ia terlalu tua untuk 
mendapat anak. Apakah ada sesuatu yang 
terlalu sulit bagi Tuhan? Tidak. Aku datang 
kembali waktu musim semi seperti yang 
Kukatakan. Dan istrimu Sara akan mempunyai 
seorang anak laki-laki.”

Sara mengatakan, “Aku tidak tertawa.” 
Ia mengatakan itu karena ia takut. Tuhan 
berkata, “Tidak, Aku tahu bahwa itu tidak 
benar. Engkau tertawa.”

Kemudian mereka pergi ke arah Sodom. 
Abraham pun mengantar mereka untuk 
meneruskan perjalanannya.



Ayat :
Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan 

pendengaran oleh firman Kristus.
Roma 10:17

Sabtu, 27 Maret 2021

Doa :
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk kasih 

anugerah-Mu bagiku. Aku mau 
menggunakan telingaku untuk kemuliaan 

nama-Mu. 
Amin. 

Adik-adik, sudah tahu 'kan kegunaan 
dari telinga? Telinga adalah salah satu dari 
indera yang dimiliki manusia dan berfungsi 
sebagai alat untuk mendengar. Tuhan 
memberikan kita telinga agar kita dapat 
mendengar segala kebaikan Tuhan. 
Mendengar setiap pengajaran dan firman 
Tuhan setiap hari.

Tuhan mau agar setiap anak-anak 
Tuhan bukan hanya menjadi pendengar 
saja, tetapi haruslah dapat menjadi 
pelaku-pelaku firman Tuhan. Dengan 
melakukan apa yang sudah kita dengar 
lewat pengajaran dari kakak guru sekolah 
minggu, juga dari ayah atau ibu melalui 
pembacaan firman Tuhan.

Nah Adik-adik, sebagai anak Tuhan 
kita harus dapat bijak dengan 
membiasakan telinga kita sebagai 
anugerah dari Tuhan untuk mendengar 
hal-hal yang baik. Membiasakan diri untuk 
mendengar lagu-lagu pujian, mendengar 
firman Tuhan atau hal-hal baik lainnya. 
Pakailah anugerah yang sudah Tuhan 
Yesus beri bagi kita ini untuk kemuliaan 
Tuhan, karena iman timbul dari 
pendengaran akan firman Kristus.



Ayat :
Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan 

berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih 
tetap berdiri di hadapan TUHAN.

Kejadian 18:22

Minggu, 28 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau berdoa bagi orang-

orang benar. Aku mau mempunyai kasih 
seperti-Mu. Amin.

Tuhan berpikir, “Apakah Aku 
memberitahu kepada Abraham yang akan 
Kulakukan sekarang?” Tuhan berkata, “Aku 
mendengar, orang Sodom dan Gomora sangat 
jahat. Aku mau melihatnya.”

Abraham berdiri di hadapan Tuhan. 
Abraham bertanya, “Apakah Engkau akan 
membinasakan orang baik bersama orang 
jahat? Bagaimana jika ada 50 orang baik di 
kota itu? Jika itu terjadi, orang baik dan 
jahat sama akan dihukum. Engkaulah hakim 
seluruh dunia. Pasti Engkau melakukan yang 
benar.”

Tuhan berkata, “Jika Aku mendapat 50 
orang baik di kota Sodom, Aku akan 
menyelamatkan seluruh kota.” Abraham 
berkata, “Aku hanya debu. Aku 
memberanikan diri bertanya kepada-Mu. 
Bagaimana jika hanya 45 orang baik?” Tuhan 
menjawab, “Aku tidak membinasakan kota 
itu.”

Abraham berkata lagi, “Bagaimana jika 
hanya ada 40 orang baik di sana?” Tuhan 
berkata, “Aku tidak membinasakan kota itu.”

Abraham berkata, “Jangan marah. 
Bagaimana jika hanya 30 orang baik di dalam 
kota itu?” Tuhan berkata, “Aku tidak akan 
membinasakan kota itu.”

Abraham berkata, “Bagaimana jika ada 
20 orang baik?” Jawab-Nya, “Aku tidak 
membinasakan kota itu.”

Abraham berpikir dan berkata, “Mohon 
jangan marah, ini untuk yang terakhir. Jika 
ada 10 orang baik di sana, apa yang Engkau 
lakukan?” Tuhan berkata, “Aku tidak 
membinasakannya.”

Tuhan selesai berbicara kepada 
Abraham dan meninggalkannya. Kemudian 
Abraham kembali ke rumahnya.



Ayat :
Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan 

aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia 
menganggap aku setia dan mempercayakan 

pelayanan ini kepadaku –
1 Timotius 1:12

Senin, 29 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk mengerti 

rencana-Mu, meskipun terkadang yang aku 
alami tidak sesuai dengan keinginanku, tetapi 

aku mau tetap setia menjadi murid Kristus yang 
taat. Amin. 

Joni adalah seorang anak berusia 10 
tahun. Sejak usia 6 tahun, ia diajarkan oleh 
Ayah dan Ibunya untuk membaca Alkitab 
dan berdoa. Ayah dan Ibunya sangat rajin 
membimbing dia untuk beribadah di gereja 
setiap hari Minggu dan mengerti kebenaran 
firman Tuhan.

Ayah dan Ibu Joni bekerja sebagai 
penjual sayur dan buah di pasar modern di 
kotanya. Mereka selalu mengikuti protokol 
kesehatan. Suatu hari, sebuah kecelakaan 
membuat Ayah dan Ibu Joni meninggal dunia. 
Joni sangat sedih dan terpukul.

Joni dan kedua adiknya, kini tinggal di 
rumah Om Yudas, adik dari Ayah Joni. Om 
Yudas dan Tante Ira memiliki 2 orang anak 
yang umurnya mirip dengan Joni. Namun, 
mereka tidak pernah membaca Alkitab dan 
jarang pergi ke gereja.

Joni sebagai anak sulung, membimbing 
kedua adiknya untuk terus berdoa dan 
membaca Alkitab, bahkan mereka mengajak 
kedua anak Om Yudas untuk belajar berdoa 
dan membaca Alkitab.

Meninggalnya Ayah dan Ibu Joni 
memang sangat menyedihkan, tapi Tuhan 
punya rencana lain untuk menyelamatkan 
kedua anak Om Yudas, bahkan Om Yudas 
dan Tante Ira pun mengenal Tuhan Yesus 
secara pribadi melalui Joni.

Adik-adik, mari kita belajar dari cerita 
ini. Terkadang, sesuatu berjalan tidak 
sesuai dengan keinginan kita, tapi Tuhan 
Yesus punya rencana yang terbaik. Mari 
kita bertahan di masa sukar dan tetap setia 
menjadi murid Kristus dengan berdoa dan 
membaca Alkitab!



Ayat :
Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan; 
jika ia haus, berilah dia minum! Dengan berbuat 
demikian kamu menumpukkan bara api di atas 

kepalanya.
Roma 12:20

Selasa, 30 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, aku mau seperti-Mu yang 

mengampuni orang yang bersalah kepadaku 
bahkan berbuat baik kepada mereka yang 

berbuat jahat kepadaku. 
Amin.

Doni hanya terdiam melihat Anton 
memamerkan handphone barunya. “Aku 
dibeliin handphone sama Ayahku. Keren 'kan, 
banyak gamenya loh... Kamu punya gak, 
Doni?” pamer Anton sambil mengejek Doni. 
Doni tidak bersuara, ia hanya mengetik pesan 
lewat handphonenya di dalam tas. Doni tidak 
berani mengeluarkan handphonenya karena 
handphonenya tidak bagus.

Minggu depan ada perlombaan lari. Lagi-
lagi Anton mengejek Doni, “Kamu pasti kalah. 
Aku punya alat olahraga di rumah, jadi aku 
pasti menang.” Doni tetap diam, tidak mau 
menjawab.

Perlombaan lari pun dilaksanakan. 
Ternyata Doni menjadi pemenang di lomba lari 
ini. Semua teman pun memberikan selamat 
kepada Doni. “Kok kamu bisa menang?” tanya 
Anton. “Aku berlatih lari setiap pagi di pinggir 
jalan rumahku,” ujar Doni. “Maafkan aku ya 
Doni, aku selalu mengejekmu,” kata Anton 
malu. “Tidak apa-apa Anton, justru aku 
berterima kasih karena kamu memotivasi aku 
untuk terus berlatih dan berjuang,” ujar 
Doni.

“Kamu mau jadi temanku gak?” ujar 
Anton pelan. “Kamu sudah jadi temanku kok. 
Aku selalu mendoakanmu setiap hari agar 
Tuhan Yesus memberkatimu,” kata Doni 
tersenyum. Anton merasa sangat malu 
dengan perbuatannya selama ini. Doni 
memeluk Anton, “Yuk, kita istirahat sama-
sama.”



Ayat :
Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada 

pintu bibirku!
Mazmur 141:3

Rabu, 31 Maret 2021

Doa :
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menjadi anak 

yang sopan dan santun dalam bertutur kata, 
agar setiap perkataan dan perbuatanku 

menjadi berkat bagi orang lain. 
Amin.

Sebagai anak Tuhan, kita harus 
menjadi teladan buat sekeliling kita baik 
dalam perbuatan dan dalam perkataan kita. 
Tutur kata yang baik bisa membuat orang 
lain merasa nyaman dan diberkati, tapi 
perkataan yang tidak baik akan membuat 
orang menjadi sakit hati. Alkitab berkata, 
a p a  y a n g  ke l u a r  d a r i  m u l u t  i t u 
mencerminkan hati. Jika hati kita baik, dari 
mulut kita akan keluar kata-kata baik, 
begitu juga sebaliknya.

Yuk, kita belajar meneladani Tuhan 
Yesus. Saat Ia dicaci maki, Tuhan Yesus 
tidak membalas dengan cacian tapi malah Ia 
mengampuni dan mendoakan orang-orang 
yang menyakiti-Nya. Sepertinya cukup sulit 
ya? Hari ini, kita mau sama-sama belajar 
untuk menjaga perkataan kita agar tidak 
menjadi batu sandungan buat orang-orang 
di sekitar kita.

Berdoalah meminta pertolongan 
Tuhan untuk menjaga mulut dan bibir kita 
dalam berkata-kata (Mazmur 143:3). Kita 
harus tahu kapan waktunya untuk diam dan 
kapan waktunya harus bicara (Mazmur 
39:2). Kita juga harus berpikir dahulu baru 
berbicara agar kata-kata yang kita 
ucapkan tidak membuat orang lain kesal 
(Yakobus 1:19 ; Amsal 15:1). Bedakan cara 
berbicara dengan orang yang lebih tua 
dengan teman-temanmu. Tentu kita harus 
menggunakan bahasa yang lebih sopan 
untuk orang tua, contohnya dengan 
menyebutkan panggilannya seperti, “Iya, 
Tante”, “Baik, Om”, “Terima kasih, Kak”, 
dan sebagainya. Yuk, belajar untuk 
mengucapkan kata-kata yang sopan dan 
santun!
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