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Wakil Gembala SidangWakil Gembala SidangWakil Gembala Sidang

Kematian dan kebangkitan Kristus adalah pusat dari segala rencana Allah di muka bumi. Tanpa 
pengorbanan-Nya, tidak akan ada penebusan, keselamatan, pemulihan dan hidup yang baru. 
Sama seperti paskah dalam Perjanjian Lama,  Keluaran 12, bangsa Israel tidak akan pernah bisa 
meninggalkan Mesir dan lolos dari maut. 

Kuasa salib Kristus melepaskan kita dari tubuh dosa dan kebangkitan-Nya membuat kita ikut 
memiliki kehidupan-Nya (Kolose 2:11-15). Bila kita mengerti hal ini, kita tidak akan lagi hidup 
dalam tuduhan dan penindasan si jahat. Kristus telah mengalahkan Iblis dengan membayar semua 
hutang dosa kita supaya kita hidup berkemenangan bagi Dia. Karya-Nya di salib adalah bukti kasih 
Allah pada kita, karya terbesar dan termulia (Yoh 3 :16). 

Manusia dibeli dengan darah termulia dan terkudus yaitu Darah Yesus. Bila kita memahami betapa 
besarnya cinta Bapa pada kita, kita tidak akan mengeluhkan hal-hal yang remeh dan tak bernilai. 
Kita dibeli untuk rencana mulia dan kekal. Bukan sekedar hidup di dunia yang fana ini tetapi hidup 
untuk tujuan Ilahi (Filipi 3 :10-11).  Mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya, 
mendemonstrasikan Kasih Allah dalam hidup kita dan melalui hidup kita.

Marilah kita merayakan Paskah dengan memberitakan kabar mulia ini. Yesus sudah bangkit dan 
menang, Ia menyediakan kehidupan yang luar biasa bagi yang percaya kepada-Nya, hidup saat ini 
dan saat nanti dalam kekekalan. 
HALELUYA
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Oleh : Pdm. Drs. Dede Imawan

Salib Itu Membela Kita Salib Itu Membela Kita 
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esus masuk ke dalam Ylubang perbudakan kita. 
I a  m e m a t a h k a n 

b e l e n g g u   d a n  I a 
m e m b e b a s k a n  k i t a .  I a 
memulihkan kita pada hidup 
yang berarti dan berhasil. Rasul 
Paulus dalam Efesus 1:7-12, 
memberitahukan bahwa di 
d a l a m  K r i s t u s ,  k i t a 
mendapatkan pengampunan 
dosa. Kesadaran akan dosa  
membuat kita bersembunyi 
dari Allah dan dari orang lain 
dan bahkan dari diri kita 
sendiri. Dosa menimbulkan 
rasa malu, penarikan diri dan 
penyangkalan. Ingatan akan 
dosa-dosa membuat k i ta 
merasa tertolak, baik terhadap 
diri kita sendiri maupun orang 
l a i n .  R a s a  m a l u  y a n g 
d i a k i b a t k a n  o l e h  d o s a 
membuat kita menyendiri, 
menutup-nutupi ,  cur iga, 
kesepian dan putus asa. 
Ketika Yesus masuk ke dalam 
h i dup  k i t a ,  t e rang -Nya 
menghalau kegelapan. Seperti 
yang dikatakan-Nya kepada 
wanita yang tertangkap basah 
berzinah. Yohanes 8:11 ... 
"Akupun tidak menghukum 
engkau. Pergilah, dan jangan 
berbuat dosa lagi mulai dari 
sekarang." . Banyak orang 
meragukan dan bertanya, 
d e n g a n  a p a k a h  D i a 
mengampuni dosa orang? 
Bagaimana itu bisa terjadi? 
Efesus 1:7, Sebab di dalam Dia 
dan oleh darah-Nya kita 
beroleh penebusan, yaitu 
pengampunan dosa, menurut 

kekayaan kasih karunia-Nya, . 
Begi tu lah pengampunan 
terjadi. Darah-Nya membayar 
harga penebusan kita. Darah-
N y a  m e m b e r i k a n 
kemerdekaan dari perbudakan 
dosa. Darah-Nya tertumpah di 
atas kayu salib keaiban, untuk 
menghapuskan dosa kita. 
Itulah karya Yesus Kristus.

Kayu salib bukanlah hal 
yang menyenangkan. Darah itu 
lengket, kotor dan bahkan 
memuakkan bagi kebanyakan 
orang. Banyak orang yang 
menjadi pusing bila melihat 
darah. Jadi seluruh pekerjaan 
d a r i  J u r u s e l a m a t  y a n g 
berdarah ini adalah sesuatu 
y a n g  m e n j i j i k k a n  b a g i 
kebanyakan orang, karena 
m e re ka  t i d a k  m e n g e r t i 
mengapa Allah bersikeras 
harus ada darah sebelum 
terjadi pengampunan. Tidak 
ada cara lain. Ibrani 9:22, 
mengatakan : “Dan hampir 
segala sesuatu disucikan 
menurut hukum Taurat dengan 
darah, dan tanpa penumpahan 
d a r a h  t i d a k  a d a 
pengampunan. Mengapa? 
Karena darah menegaskan 
realitas dosa kita. Yesus mati 
karena kita pantas mati. Kita 
p a n t a s  m e n d a p a t k a n 
penghukuman Allah. 

Ye s u s  m a t i  s e b a g a i 
pengganti kita. Darah-Nya 
adalah pengganti darah kita, 
Salib-Nya adalah pengganti 
dari salib yang sebenarnya 
pantas bagi Anda dan saya, dan 

Ia bukan hanya pengganti 
semata, pengganti bagi kita di 
atas kayu salib namun Ia 
b e r p i h a k  k e p a d a  k i t a . 
S e s u n g g u h nya  I a  t e l a h 
menggantikan kita di atas kayu 
salib. 2 Korintus 5:21, Dia yang 
tidak mengenal dosa telah 
dibuat-Nya menjadi dosa 
karena kita, supaya dalam Dia 
kita dibenarkan oleh Allah. 
Ket ika  Yesus  mengambi l 
tempat kita dan memihak kita, 
Allah membiarkan-Nya mati 
karena itulah yang sebenarnya 
layak kita terima dan kita tidak 
bisa lolos tanpa pertolongan 
Allah. 

Kita harus memahami 
bahwa salib adalah benar-
benar kabar terbaik dari semua 
kabar. Darah Kristus memberi 
tahu kita bahwa Allah itu adil 
dan Ia menghadapi dosa. 
Ketika Kristus mati, integritas 
dan keadilan Allah ditegakkan. 
Sekarang Ia bebas untuk 
mengasihi kita sepenuhnya. 
T i d a k  s e o r a n g p u n  b i s a 
bertahan di bawah bayang-
bayang salib dan membantah 
bahwa Allah memandang 
enteng dosa. 

Semua manusia telah 
berdosa namun sal ib i tu 
membela kita, darah itu telah 
memerdekakan kita. Harga kita 
telah dibayar lunas, dan Allah 
sekarang mener ima k i ta 
seutuhnya di dalam Kristus. 
Halleluya puji Tuhan. Amin



(Kol. 2:11-15)

Dalam Kolose 2, kita diajarkan 
bahwa di dalam Yesus Kristus kita 

menemukan penggenapan 
hukum Taurat yang merupakan 

bayang-bayang yang akan dilakukan 
oleh Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu 

bahwa di dalam Kristus kita juga disunat, 
bukan dengan sunat yang dilakukan manusia, 

melainkan karya pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, 
yang merupakan sunat rohani. Ini terjadi oleh karena karya salib Tuhan Yesus 
menebus hidup kita. Sunat rohani itu merupakan kelahiran kembali dan 
pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bahwa sunat rohani itu terdiri atas 
tindakan yang berupa penanggalan akan tubuh yang berdosa, dalam 
meninggalkan dosa dan memperbaharui hidup kita, dan bukan hanya dalam 
upacara-upacara lahiriah. Sunat rohani itu bukan membersihkan kenajisan jasmani, 
melainkan memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah dan tidak cukup hanya 
meninggalkan satu dosa tertentu saja, tetapi kita juga harus menanggalkan seluruh 
tubuh dosa. Manusia lama kita harus turut disalibkan, supaya tubuh dosa hilang 
kuasanya.
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Kita bersekutu dengan Kristus dalam 
seluruh pekerjaan-Nya; dengan Kristus 
kita dikuburkan dalam baptisan, dan di 
dalam Kristus kita turut dibangkitkan. 
Kita dikuburkan dan juga dibangkitkan 
dengan Kristus, dan kedua-duanya 
ditandakan oleh baptisan kita. Tetapi apa 
yang dilambangkan oleh baptisan kita 
adalah bahwa kita dikuburkan bersama 
dengan Kristus, dan bahwa kita 
dibangkitkan dengan Kristus. Kematian 
Kristus merupakan kehidupan kita; 
“Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh 
pelanggaranmu dan oleh karena tidak 
disunat secara lahiriah, telah dihidupkan 
Allah bersama-sama dengan Dia,” 
(Kolose. 2:13).

Semua orang telah jatuh ke dalam dosa 
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 
Demikian juga karena dosa, kita berada 
di bawah penghukuman dari hukum 
Taurat dan telah berada di bawah 
hukuman, kita ada dalam keadaan mati, 
karena kita tidak bersunat secara lahiriah. 
Hati yang tidak dikuduskan disebut hati 
yang tidak bersunat. Sekarang oleh 
karena Kristus, kita yang dahulu mati 
dalam dosa, kita dihidupkan kembali 
dalam Kristus. Maksudnya adalah bahwa 
dalam Yesus Kristus ada pengaturan yang 
disediakan untuk menghapuskan 
k e s a l a h a n  d o s a  k i t a ,  d a n  
menghancurkan kekuatan serta kuasa 
dosa dalam hidup kita. Kita dihidupkan 
bersama-sama dengan Kristus, melalui 

persekutuan kita dengan-Nya, dan 
keserupaan kita dengan Dia. Kematian 
Kristus adalah kematian bagi dosa-dosa 
kita. Kebangkitan Kristus adalah 
kehidupan bagi jiwa kita.

Kita dihidupkan kembali oleh karena 
Kristus telah mengampuni segala 
pelanggaran kita. Dan itu terjadi oleh 
karena kebangkitan Kristus dan juga 
kematian-Nya. Sebab sama seperti 
Kristus mati karena pelanggaran kita, 
demikian pula Kristus dibangkitkan 
karena pembenaran kita. Apapun yang 
dahulu berkuasa atas diri kita sekarang 
disingkirkan. Kristus telah memperoleh 
bagi kita penghapusan surat hutang, 
yang mendakwa kita. Surat hutang itu 
harus dipahami sebagai hukum Taurat 
d e n g a n  s e g a l a  p e r i n t a h  d a n  
ketentuannya, yang merupakan kuk bagi 
bangsa Yahudi dan dinding pemisah 
bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. 
Tuhan Yesus meniadakannya dengan 
memakukannya pada kayu salib. 
Maksudnya, Ia membatalkan utang itu, 
supaya setiap kita bisa melihat dan 
dilegakan bahwa utang itu tidak lagi 
mengikat hidup kita. Tuhan Yesus telah 
memperoleh kemenangan yang mulia 
bagi kita atas kuasa-kuasa kegelapan; “Ia 
telah melucuti pemerintah-pemerintah 
d a n  p e n g u a s a - p e n g u a s a  d a n  
menjadikan mereka tontonan umum 
dalam kemenangan-Nya atas mereka.” 
(Kol. 2:15). Amin.
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1. Dukung dalam doa untuk para gembala dan wakil 
gembala, pengerja inti agar tercipta kesatuan 

hati dalam melayani, membangun 
hubungan komunikasi yang baik, tetap 

memiliki hati seorang gembala untuk 
memperhatikan dan memperdulikan 
kehidupan jemaat yang dipimpin. 

Tuhan memberikan semangat, 
kekuatan dan hikmat kepada para 

pemimpin di GBI Pasirkoja 39 tetap 
terdorong untuk melayani sekalipun 

dalam situasi yang tidak menyenangkan.

2. Berdoa untuk ibadah Jumat Agung 02 April 2021 kiranya 
kita semua diingatkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus 

melalui kasih-Nya yang mati di salib untuk umat manusia. 
Sehingga tiap kita dikuatkan saat menghadapi apapun dalam 

kehidupan ini khususnya di masa pandemi. Semua persiapan ibadah 
Youtube berjalan dengan baik. Terbangun komunikasi dan kerjasama  

yang baik dengan semua pihak terkait, pembicara, pelayan musik pujian, 
tim multimedia dan koordinator dalam mempersiapkan ibadah ini.

3.  Berdoa untuk seluruh jemaat mempersiapkan hati dan waktu saat 
mengikuti ibadah Jumat Agung dengan kesungguhan hati dan 
merasakan hadirat Tuhan, di manapun mereka berada dan melalui 
youtube sekalipun ada jamahan dan lawatan Tuhan yang tidak dibatasi 
oleh apapun. Ada sukacita, damai sejahtera meliputi setiap hati yang 
sungguh mencari  Tuhan.

4.  Doakan terus kiranya ibadah komisi ABI, KOMPAS WBI dan EGM bisa 
kembali dilaksanakan secara offline. Dan seluruh kegiatan pelayanan 
lainnya juga bisa kembali berjalan seperti sediakala. Berdoa dengan 
percaya dan sepakat disertai kerinduan, Tuhan pasti menjawab.

5.  Berdoa untuk kehidupan jemaat, biarlah Tuhan memberkati setiap 
pekerjaan yang dilakukan jemaat GBI Pasko. Yang bekerja, berdagang, 
berwiraswasta dan profesi lainnya. Doakan juga anak-anak yang masih 
sekolah dari tingkat PAUD hingga Perguruan Tinggi. Mereka tetap 
semangat dan sukses dalam belajar online yang dilakukan.

APRIL 2021
Oleh: Yanuar

POKOK DOA
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6. Berdoa untuk anak-anak muda, generasi muda tidak hanya 
akrab dan terampil dengan teknologi modern tetapi tetap 
menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan, dijauhkan dari 
pergaulan buruk dan sesat. Di usia produktif mereka dapat 
berkarya bagi Tuhan.

7. Berdoa untuk penanganan Covid19 di Indonesia, kiranya hikmat dan 
kasih Tuhan Yesus menyertai pemerintah Indonesia. Berdoa juga untuk 
program pendistribusian vaksin kepada Lansia dan masyarakat 
umumnya, agar Tuhan Yesus memberkati program pendistribusian 
vaksin ini sehingga berjalan dengan baik.

8. Berdoa untuk masyarat Indoensia, kiranya dapat saling menjaga dan 
tetap taat pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, khususnya 
orang-orang percaya, gereja dan komunitas orang percaya juga bisa 
menjadi teladan dalam mengedepankan ketaatan dalam mematuhi 
protokol Kesehatan,sehingga berdampak bagi penurunan pemaparan 
Covid19.

9. Kita berdoa memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan untuk 
pemulihan dalam segala segi kehidupan bangsa Indonesia di seluruh 
kota,  desa dan daerah-daerah lainnya. Memberkati alam dan 
cuaca di Indonesia sehingga tidak ada lagi bencana alam yang 
terjadi. 

10. Doakan untuk Kemenkes, para tim medis, dokter-dokter 
dan perawat agar Tuhan Yesus melindungi, serta para 
pasien yang terjangkit Covid-19 mengalami 
kesembuhan dan mujizat Tuhan  dinyatakan. 
Kesembuhan terus bertambah dan tidak lagi 
ada yang terpapar dan yang meninggal 
dunia. Kesembuhan total terjadi 
karena kuasa Darah Yesus.

11. Dukung terus TNI POLRI dalam 
menjaga kesatuan dan 
keamanan di NKRI . Mereka 
diberi kekuatan, kesehatian dan 
kepatuhan serta rasa tanggung 
j awa b  ya n g  b e s a r  d a l a m  
melaksanakan tugas kenegaraan 
ini. 
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Prinsip 5: Pemimpin yang Benar

Rut 3:4, 9 Jika ia membaringkan diri 
tidur, haruslah engkau perhatikan baik-
baik tempat ia berbaring; kemudian 
datanglah dekat, singkapkanlah selimut 
dari kakinya dan berbaringlah di sana. 
Maka ia akan memberitahukan kepadamu 
apa yang harus kaulakukan." 9. 
Bertanyalah ia: "Siapakah engkau ini?" 
Jawabnya: "Aku Rut,  hambamu: 
kembangkanlah kiranya sayapmu 
melindungi hambamu ini, sebab 
engkaulah seorang kaum yang wajib 
menebus kami."

 Bagaimana Ester menempatkan 
suaminya sebagai pemegang kendali atas 
situasinya?

 Tak seorangpun tahu berapa lama 

Rut menunggu pada malam itu di kaki Boas 
yang tersingkap. Tahukan Anda hatinya 
berdebar-debar sementara dia berbaring di 
sana menunggu nasibnya? Kesabaran Rut 
mendatangkan has i l .  Boas  mula i  
mengajukan pertanyaan. Dia ingin berbicara 
dengan Rut dan mencari tahu apa yang 
sedang terjadi. Sekarang Boaslah yang 
memegang kemudi dalam hubungan ini.

 Ester 5:3; 7:2 Tanya raja kepadanya: 
"Apa maksudmu, hai ratu Ester, dan apa 
keinginanmu? Sampai setengah kerajaan 
sekalipun akan diberikan kepadamu." 7:2 
Pada hari yang kedua itu, sementara minum 
anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester: 
"Apakah permintaanmu, hai ratu Ester? 
Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah 
keinginanmu? Sampai setengah kerajaan 
sekalipun akan dipenuhi."

KOMUNIKASI 
SEORANG ISTRI

3
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 Ester membiarkan suaminya mulai 
menanyakan pertanyaan-pertanyaan 
bersikap penuh hormat akan posisi 
kepemimpinan suaminya.

 O leh  karena  wan i ta  ada lah  
komunikator yang begitu verbal, kita 
langsung nyerocos dan mulai berbicara 
lebih dahulu. Jika kita mau menunggu dan 
membiarkan suami kita yang memimpin 
pembicaraan, itu akan menempatkan dia 
pada posisi kepemimpinan yang memang 
adalah haknya. Itu menunjukkan bahwa 
kita menghormati dan menghargai dia.

Prinsip 6: Kata-kata yang Benar

 Rut 3:9 Bertanyalah ia: "Siapakah 
engkau ini?" Jawabnya: "Aku Rut, 
hambamu: kembangkanlah kiranya 
sayapmu melindungi hambamu ini, sebab 
engkaulah seorang kaum yang wajib 
menebus kami."

Apa yang Rut katakan kepada Boas?

 Rut langsung kepada sasarannya. 
Komunikasinya langsung dan jelas. Dia 
tidak berbicara bertele-tele dengan 
perincian yang tak perlu. Dia menyatakan 
kesediaan dirinya untuk menikah! 
Kelanjutan dari hidupnya tentu saja 
penting, tetapi dia mengungkapkan apa 
yang perlu disampaikan lalu berdiam diri 
untuk mengizinkan Boas berbicara.

 Rut mengekspresikan perasaannya 
dengan terbuka dan ju jur.  Dia  
menempatkan diri pada posisi yang rapuh. 
Boas bisa saja menolak dia!

Ester 7:3-4 

Ester 7:3 Maka jawab Ester, sang ratu: "Ya 
raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan 
jikalau baik pada pemandangan raja, 
karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa 
hamba atas permintaan hamba, dan bangsa 
hamba atas keinginan hamba. 

Ester 7:4 Karena kami, hamba serta 
bangsa hamba, telah terjual untuk 
dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. 
Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai 
budak laki-laki dan perempuan, niscaya 
hamba akan berdiam diri, tetapi malapetaka 
ini tiada taranya di antara bencana yang 
menimpa raja."

Pesan penting apakah yang Ester perlu 
sampaikan kepada suaminya?

Menurut Anda berapa menit diperlukan 
Ester untuk mengatakan ini?

Begitu sering kita memberikan terlalu 
banyak detail dan terlalu banyak informasi 
berkaitan dengan apa yang kita rasakan 
tentang detail-detail itu! Kebanyakan pria 
ingin mendengar inti dari satu permasalahan 
atau situasi. Adalah lebih efektif untuk 
berkomunikasi dengan suami Anda jika 
Anda menyatakan permasalahannya dan 
kemudian diam.

Bersambung
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Nyeri kepala merupakan keluhan 
yang pernah dialami oleh semua orang. 
Kebanyakan orang bahkan mengalami 
nyeri kepala dalam durasi yang panjang

Beberapa faktor yang dapat 
mencetuskan nyeri kepala, antara 
lain:

- emosi: stress, depresi, dan kuatir   
berlebihan.

- medis: migrain atau tekanan darah 
tinggi.

- fisik: kecelakaan.
-  lingkungan: perubahan cuaca.

Nyeri kepala dapat mengganggu 
kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu 
penanganan yang tepat untuk nyeri 
kepala sangat membantu seseorang 
untuk mengatasi keadaannya.

Nyeri kepala primer

Nyeri kepala ini merupakan hasil dari 
gangguan struktur yang ada di leher dan 
kepala.

Nyeri kepala primer dapat 
disebabkan oleh:

- kerja otak yang berlebihan
-  pembuluh darah yang terganggu
-  otot yang tegang
-  kerja saraf yang berlebihan
-  zat kimia yang berada di otak

Tipe nyeri kepala yang tersering 
adalah Tension Headache atau Cluster 
Headache.

Nyeri kepala juga dapat disebabkan 
o l e h  p e n g g u n a a n  o b a t  nye r i  
berkepanjangan. Kejadian ini biasanya 
disebut dengan medication overuse 
headache.

Oleh: Hanna, dr., M.Kes., PhD
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Nyeri kepala sekunder

Merupakan nyeri kepala yang 
disebabkan oleh keadaan medis yang 
lain seperti kehamilan, penyakit infeksi, 
stroke dan tumor otak. 

Nyeri kepala  terjadi terus menerus, 
tidak membaik dengan pengobatan dan 
disertai gejala lain seperti demam, 
p e r u b a h a n  p e n g l i h a t a n  d a n  
pendengaran atau kebingungan

Kali ini, kita akan membahas tipe 
nyeri kepala tersering yaitu Tension 
headache.

Merupakan tipe nyeri kepala yang 
tersering. WHO memperkirakan 75% 
orang di dunia pernah mengalaminya. 

Apa yang disebut dengan tension 
headache?

Tension headache dapat timbul pada 
siapa saja, namun umumnya timbul 
pada orang dewasa berusia 30 tahun. 

Nyeri biasanya timbul secara 
perlahan pada tengah hari.

Penderitanya mengeluhkan perasaan 
kepala yang terikat, nyeri tumpul di 
seluruh kepala dan nyeri yang menyebar 
dari tengkuk leher. Nyeri dapat dirasakan 
bila kita menyentuh kepala, leher dan 
bahu. Nyeri kepala mungkin akan 
menimbulkan rasa ketidaknyamanan 
namun derajat nyerinya lebih ringan 
dibandingkan migrain.

Nyeri tidak bertambah dengan 
aktivitas fisik seperti berjalan, menaiki 

tangga. Tetapi stress mental dan fisik 
dapat menyebabkan gejala menjadi 
parah. 

Tension headache mungkin dapat 
bersifat episodik, yang akan berakhir 
dalam beberapa jam atau kronis yang 
muncul 15 hari dalam sebulan.

Apakah penyebab tension headache?

Tidak ada yang mengetahui apa 
penyebab tension headache. Beberapa 
faktor yang dapat mencetuskan tension 
headache antara lain: stress, kekuatiran, 
depresi, kurang tidur, kurang olahraga, 
gangguan mata, dehidrasi, suara yang 
terlalu keras, lelah, posisi kerja yang 
tidak nyaman, dan penggunaan alkohol. 

Bagaimana cara pencegahannya?

Cara pencegahannya membutuhkan 
perubahan gaya hidup seperti:

-  Durasi tidur yang cukup.
- Membiasakan diri untuk memiliki 

postur yang baik saat bekerja, berdiri 
dan aktivitas sehari-hari lainnya.

- Melakukan istirahat bila bekerja di 
kantor.

- Olahraga.
-  Memeriksakan mata secara reguler.
-  Minum cukup air.
- Gunakan kaca mata hitam bila keluar 

tengah hari.
-  Makan dengan teratur.

Tension headache dapat dikurangi 
dengan pola hidup sehat, dan 
penggunaan obat dengan tepat.
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 Genap setahun pandemi Covid19 
melanda Indonesia dan kita masih 
t e tap  men j a l ankan  p ro to ko l 
kesehatan seperti menjaga jarak 
termasuk dalam hal beribadah, 
bahkan gereja masih mengadakan  
ibadah online bagi lansia. Namun 
satu hal yang patut kita syukuri 
adalah kesetiaan-Nya tidak berubah, 
Dia  senantiasa menyertai setiap 
anak-anak-Nya .
  
 Seperti peristiwa Tuhan Yesus yang 
disalibkan karena dikhianati oleh 
murid-Nya sendiri, Ia tetap setia. 
Sebab, Ia tidak bisa mengkhianati 

kasih-Nya kepada Bapa dan manusia. 
M e s k i  Y e s u s  m e n g a l a m i 
pengkhianatan oleh Yudas Iskariot, 
murid yang menjual-Nya, dan oleh 
S i m o n  Pe t r u s ,  m u r i d  y a n g 
menyangkal-Nya, namun kasih 
kesetiaan-Nya tidak berubah.

 Kesetiaan-Nya yang sama tertuju 
kepada kita. Maka saat kita mengikuti 
Ibadah secara online ataupun onsite 
dengan segala protokol kesehatan, 
kita dapat merenungkan semua 
pengkhianatan kecil atau besar yang 
telah kita lakukan terhadap Dia. Kita 
juga bisa mengingat pengkhianatan 

Kesetiaan-Nya
Tidak Berubah

Oleh : Kevin Eldiwan 
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yang mungkin kita alami atau justru 
kita telah lakukan terhadap sesama 
dan semesta alam.

Mungkin kita bisa merasakan betapa 
menyakitkan saat kepercayaan kita 
dikhianati. Namun seberapa sering 
juga kita mengkhianati Tuhan, 
sesama dan semesta alam? Bersyukur 
kesetiaan-Nya tidak berubah, sebab 
kasih setia Tuhan kepada kita adalah 
kekal. Bila demikian, masihkah kita 
tega mengkhianati Dia dan orang-
orang yang mengasihi kita?
   
Di masa pandemi  seperti ini, ketika 
kita akan memperingati Paskah di 
bulan Apr i l  in i ,  saatnya k i ta 
renungkan, apakah kita masih tetap 
setia terhadap Tuhan yang setia, yang 
telah menebus dosa kita dan selalu 
memelihara segala aspek kehidupan 
kita? Mulai renungkan dari tindakan-

tindakan kita di rumah, melalui 
sekolah atau kuliah online, apa kita 
tetap bertanggung jawab melakukan 
semua kegiatan kita?
 
Melalui momen paskah ini, kita 
diingatkan tentang kesetiaan Tuhan 
yang tak berubah buat kita, oleh 
sebab itu  kita perlu menjaga 
kesetiaan kita juga terhadap diri-Nya. 
Tuhan tahu hati kita, lebih baik 
daripada kita sendiri mengenal diri 
kita. Dia tahu seberapa lemah dan 
rapuh kita, berapa kali kita jatuh, 
betapa sulitnya kita untuk bangun 
dan betapa sulitnya menyembuhkan 
luka-luka tertentu. Dalam Paskah kita 
diajak untuk teguh beriman dan tetap 
setia karena Dia setia.

link - youth gbi pasirkoja

link_youthgbipasko
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UCAPAN YESUS YANG SULIT, F.F. Bruce, Departemen Literatur SAAT, Cetakan kelima, 1999, 
293 halaman.

“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan 
minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.”  (Yohanes 6: 53)

Banyak orang yang pernah mendengarkan Yesus selama pelayanan-Nya di 
dunia berpendapat  bahwa beberapa perkataan-Nya “sulit” (Yohanes 6: 
60).  Pada zaman sekarang ini, banyak orang yang mendengar-Nya di 
gereja juga menganggap perkataan-Nya itu sulit, namun merasa tidak 
cocok juga bila dikatakan demikian.  Satu alasan dari keluhan bahwa 
perkataan Yesus itu sulit karena Dia membuat pendengar-Nya berpikir.  
Bagi sebagian orang, berpikir merupakan suatu pekerjaan yang sulit dan 
tidak enak, terutama bila menyangkut penilaian kembali yang kritis dari 
prasangka dan pendirian yang kuat, atau bila menyangkut tantangan 
terhadap konsensus pemikiran jaman sekarang.  Bagi dunia kita sekarang, 
banyak perkataan Yesus yang sulit menjadi lebih sulit karena kebudayaan 
sekarang berbeda dengan kebudayaan jaman Yesus, dan bahasa kita pun 
berbeda dengan bahasa-Nya.  Agaknya Yesus lebih sering menggunakan 
bahasa Aramik, tetapi hanya sedikit kata-kata Aramik yang dipertahankan 
dalam naskah Alkitab.  Kata-kata-Nya diturunkan kepada kita lewat bahasa 
Yunani dari Injil, yang kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa kita 
masing-masing.  Bila buku ini menjelaskan perkataan-perkataan Yesus 

yang sulit dengan cara seakan-akan mudah diterima dan kurang menantang, maka kemungkinan 
buku ini telah salah menafsirkannya.  Yesus tidak berkata basa-basi, oleh karena itu Dia 
mendapatkan begitu banyak musuh.  Dikatakan bahwa orang-orang biasa mendengarkan Dia 
dengan senang hati, tentunya lebih senang dari para pemuka agama.  Tetapi orang-orang biasapun 
banyak yang menjadi kecewa ketika mereka mendapatkan bahwa Dia bukanlah seorang pemimpin 
yang mereka dambakan menurut pemikiran dan harapan mereka.  Sama seperti orang-orang yang 
mendengarkan secara langsung perkataan Tuhan Yesus, pada saat ini banyak orang mengalami 
kesulitan tentang ucapan Yesus yang sulit karena sukar dimengerti, selain itu bisa juga karena terlalu 
jelas ucapan itu sehingga sulit dimengerti.  Dr. F.F. Bruce menyelidiki 70 ucapan Yesus yang sulit 
untuk menjelaskan kesulitan-kesulitan kultural (budaya) dan sejarah yang membuat kita 
menghindari untuk menghadapi tantangan yang nyata mengenai pesan Yesus.  Dalam tiap pasal 
buku ini jelas merupakan hasil wawasan Dr. Bruce menurut penyelidikan ilmiah dan pengalaman 
pastoralnya. 

Prof. Dr. Frederick Fyvie Bruce, FBA (1910 -1990)  menjadi kepala Departemen Sejarah dan Sastra 
Alkitab di Universitas Sheffield pada tahun 1947.  Tahun 1959 ia pindah ke Universitas Manchester 
di mana ia menjadi guru besar bidang Kritik dan Tafsir Alkitab. Ia pensiun dari mengajar pada tahun 
1978.  Beliau telah menulis lebih dari 40 buku.
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1-Apr Felicia Hilkiah Wijaya Umum
1-Apr Yudi Prasetyo Umum
2-Apr Angelina Aprilia ABI Pasko
2-Apr Joana Eve RBI
2-Apr Victoria Sitompul Bandung Selatan
3-Apr Anastasia Suhartini Umum
3-Apr Billy Ihalauw Umum
3-Apr Harjono Aditya Sagala Umum
3-Apr Ko Hoeng Lam Umum
3-Apr Maria Kristin Citeureup
3-Apr Marta Dewi Citeureup
3-Apr Rifan Setiawan RBI
4-Apr Devy Ariestha Shendy Umum
4-Apr Jonathan Hansen Sanjaya RBI
4-Apr Kathleen Euodia Hans ABI Pasko
4-Apr Masinton Sihotang Umum
4-Apr Noneng Nengsih Bandung Selatan
4-Apr Norma Evalina P. Umum
5-Apr Dimas Aprianto Umum
6-Apr Anastasia Br Haloho SCC
6-Apr Bonar Sitanggang Umum
6-Apr Shine Glory Evani Umum
6-Apr Stefanus Maria Loho KOMPAS
7-Apr Andreas Virdian RBI
7-Apr Ardiman Hulu Bandung Selatan
7-Apr Endung Suriawiguna Umum
8-Apr Arniati Sambobintoen SCC
8-Apr Aprianus Gea SCC
9-Apr Awit Witarsa Umum
9-Apr Bong Handryatno Umum
9-Apr Chandra Kurniawan Umum
9-Apr Morick Abner Ellan ABI Pasko
9-Apr Rifqi Alvarez Adityawan RBI
9-Apr Zeffry.dr. Ketua P & EK
10-Apr Brilliant Adriel Niccholls ABI Pasko
10-Apr Lie Ngit Fa EGM
10-Apr Tan Ping Yang Umum
11-Apr Ivana Cordellia Wiguna RBI
11-Apr Jouvan Yehezkiel Pratama Umum
11-Apr Olivia Liunima ABI Bansel
11-Apr Mery Kristiani Bandung Selatan
11-Apr Khanaria Waruwu SCC
11-Apr Yudi Subrata Umum
12-Apr Herny Priatin Umum
12-Apr Paskacius Jonathan P. Z. SCC
13-Apr Yeni Umum
14-Apr Charissa Eleora Herli ABI Pasko
14-Apr Felix Calvine Marlian RBI
14-Apr Hendra Popiyanti Al Ramayanti Umum
14-Apr Tanira Aprilia Hutasoit ABI Pasko
14-Apr Tjiauw Mei Va Umum
14-Apr Yorri Gabriella Apriani Benu RBI
15-Apr April Riandi SCC
15-Apr David Ginting Munte Umum
15-Apr Eddy Kurniawan Wakil Gembala KU-2

16-Apr Dwi Susiati WBI
16-Apr Henny Herlina Umum
16-Apr Yong Permana Umum
17-Apr Asatinu Hura SCC
17-Apr Dewi Citeureup
17-Apr Sarwo Edhie KOMPAS
17-Apr Suryono Umum
17-Apr Tenny Dasjar EGM
17-Apr Toni Muliawan Umum
17-Apr Yeni Kelananingsih Umum
18-Apr Frangki Paulus Umum
18-Apr Grace Alwinda Hura ABI SCC
18-Apr Santi Linawati Umum
18-Apr Tegar Pardomuan Hutasoit RBI
19-Apr Friska Uli Sitanggang Umum
19-Apr Lucia Murtiningrat G. Sakura
20-Apr Ferren Priscilla Samadikun ABI Pasko
20-Apr Putri Keny Lovia Siregar ABI Pasko
20-Apr Merdiana Lubis Bandung Selatan
20-Apr Nicodemus Musik Pujian
20-Apr Tedi Yohanes Musik Pujian
20-Apr Yucky Fransiskus Ignatius Umum
21-Apr Jonathan Aprilio Manurung ABI Pasko
21-Apr Dedy Kurniawan Ketua KOMPAS
21-Apr Rizky Andrian De Fais Maringga ABI Pasko
22-Apr Eva Santi Sihotang Umum
22-Apr Kasih Pinta Halawa SCC
22-Apr Kevin Kurnia Hermawan RBI
23-Apr Adi Suhenra Sigiro Umum
23-Apr Ate Hidayat Citeureup
23-Apr Budiman Ishak Umum
23-Apr Linawati Umum
24-Apr Apriline Daeli SCC
24-Apr David Iskandar Umum
24-Apr Rinto Ginting Umum
24-Apr Santi Sardi Umum
24-Apr Yery Umum
25-Apr Joe Hasian ABI Bansel
25-Apr Elena Hotmauli Sitorus ABI Pasko
25-Apr Fenty Rosiana G. Sakura
27-Apr Hotnida Saragih Umum
27-Apr Phan Ie Tju (Njuitarwati P) G. Sakura
27-Apr Ruben Seran Bandung Selatan
27-Apr Yulianti Umum
28-Apr Mardianti Putri Umum
28-Apr Nurmina Nainggolan Bandung Selatan
29-Apr Aldo Seda Atte Bandung Selatan
29-Apr Elfi Susanty Umum
29-Apr Pauline Gita Windu Dharma WBI
30-Apr Adriana M. Atte Bandung Selatan
30-Apr Roy Leonardo G. Sakura
30-Apr Tintin Suprihatin Umum
30-Apr Yetti Silitonga Bansel

Mazmur 20:4
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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

SETIAP HARI SELASA
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“Sudah selesai” dalam Bahasa Yunani “tetelestai”, 

artinya: mencapai tujuan akhir, menyelesaikan, menjadi 

sempurna. Kata ini menyatakan keberhasilan akhir dari 

sebuah tindakan. Anda berkata tetelestai saat memegang 

copy akhir skripsi Anda. Tetelestai juga boleh Anda 

gumamkan saat membayar angsuran terakhir kredit laptop 

Anda.

Pelukis tua abad pertengahan memandangi lukisannya 

dengan penuh ketelitian, setengah mengaguminya. Tidak 

ada lagi yang perlu ia tambahkan, semuanya tampak 

sempurna. Tidak satu pun goresan yang tidak berada pada 

tempatnya. Lukisannya telah selesai, tidak akan ada 

perbaikan. "Tetelestai," gumamnya penuh kemenangan.

Lebih dari satu milenium sebelumnya, seorang 

pematung Yunani tidak akan mengucapkan kata ini 

walaupun patungnya tampak sempurna. Patung tanpa 

bagian yang perlu dipahatkan lagi. Ia baru berani 

mengatakan karyanya tetelestai hanya bila yakin itu tidak 

akan menjadi onggokan sampah. Tetelestai ia ucapkan bila 

yakin karyanya memiliki pengaruh di masa yang akan 

datang. Kata ini hanya cocok untuk sebuah karya yang 

bukan hanya sekedar sudah jadi.

Itulah yang diucapkan Yesus ketika Dia di atas kayu salib 

dan akan menyerahkan nyawa-Nya (ay. 30).

Tetelestai ini lebih menekankan apa yang Yesus 

maksudkan. Perfect tense Yunani menggambarkan kegiatan 

yang telah sepenuhnya selesai, tetapi memiliki konsekuensi 

sepenuhnya di masa selanjutnya. Ini berbicara tentang aksi 

yang telah selesai di masa lalu dengan hasilnya yang tetap 

berlanjut di masa sekarang.

Kita bersyukur karena Yesus sudah menyelesaikannya 

bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk hari-hari ke depan 

pun Dia sudah selesaikan. Apalagi yang kita perlu takuti? 

Untuk selamanya, Dia tetap menjamin kehidupan kita.

TETELESTAI

Yohanes 19:18-30

Kamis, 01 April 2021

Markus 13:24-37; Kisah Para Rasul 

25:1-12; Mazmur 112-113; Bilangan 
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Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 19:30. 
Sesudah Yesus meminum anggur 
asam itu, berkatalah Ia: "Sudah 
selesai." Lalu Ia menundukkan 
kepala-Nya dan menyerahkan 
nyawa-Nya.

Ayat

“Kami bersyukur, karena Engkau mati 
dan hidup, maka ada hari esok bagi 
kami. Terima kasih Tuhan Yesus. 
Amin.”

Doa



Kematian bukan akhir dari semuanya, ketika manusia 

mati manusia itu berakhir di dunia. Pertanyaannya ke 

manakah manusia setelah mati? Manusia setelah mati ada 

dua hal yaitu kehidupan yang kekal di sorga atau kematian 

yang kekal di neraka selama-lamanya. Manakah yang 

hendak dipilih?

Tentu semua orang menghendaki masuk sorga setelah 

mati. Jika Anda menghendaki masuk sorga setelah 

kematian, maka hanya ada satu jalan yaitu melalui Yesus 

Kristus. Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup tidak ada 

seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui 

Yesus. Yesus adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia 

untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal dengan 

cara mati di atas kayu salib bangkit pada hari ke-3. 

Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan 

dan Juruselamat secara pribadi, maka jaminan kehidupan 

kekal ada dalam tangannya. Allah akan memberi 

keselamatan sebagai kasih karunia-Nya melalui iman kita. 

Oleh karena itu, orang yang percaya pada Yesus ketika mati 

akan dibangkitkan, untuk apa? Untuk memperoleh 

kehidupan kekal yang Yesus janjikan.

Paskah tahun ini, dalam masa pandemi covid-19 dimana 

kehidupan serba tidak pasti, kita renungkan apakah kita 

telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat secara pribadi atau belum? Hidup ini sangat 

singkat tidak ada yang dapat kita andalkan selain Yesus. Jika 

belum, inilah waktunya. Jangan tunda-tunda saat Roh Kudus 

menggerakkan hati Anda. Jangan keraskan hati untuk 

menerima Yesus Kristus. Pilihan ada di tangan Anda, apakah 

setelah mati mau masuk sorga atau neraka?

HIDUP YANG KEKAL

Filipi 3:10-11; Kolose 2:11-15

Jumat, 02 April 2021

Markus 14:1-11; Kisah Para Rasul 

25:13-27;  Mazmur 114-115; 

Bilangan 13  

Ayat Bacaan Setahun

Filipi 3:11. 
Supaya aku akh i rnya  bero leh 
kebangkitan dari antara orang mati.

Ayat

“Ya Roh Kudus, saya berdoa bagi 
jiwa-jiwa yang belum menerima 
Yesus, biarlah Engkau membukakan 
dan menggerakkan hatinya untuk 
menerima Yesus, sang Juruselamat 
secara pribadi. Amin.”

Doa



Apakah Anda menikmati hidup Anda sekarang atau 

Anda menempatkan semua itu pada tombol “tahan?” Bagi 

kebanyakan orang, hidup telah menjadi suatu maraton 

kesedihan yang suram, ujian berkepanjangan yang penuh 

sungut-sungut, gerutu, dan keluhan. Itulah sebabnya, 

orang-orang yang dekat dengan mereka cenderung 

menjauh. Adakah orang yang mau menghabiskan waktunya 

bersama dengan mereka yang tidak mau menikmati hidup? 

Lebih baik menghabiskan waktu bersama hewan 

peliharaan, binatang yang berbicara saja tidak bisa, daripada 

duduk bersama orang-orang yang berwajah muram dan 

mengalami depresi.

Kalau ini yang Anda alami sekarang, mari datanglah 

kepada Sang Pemberi Kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, 

yang sudah mati dan bangkit untuk memberikan kehidupan 

kekal kepada siapa saja yang mau menerima-Nya sebagai 

Tuhan dan Juruselamatnya.

Tidak ada kepastian dalam dunia ini, semua bisa 

berubah, karena dunia akan lenyap dengan segala 

keinginannya (1 Yoh. 2:17).  Dunia ini tidak menjanjikan 

kehidupan setelah kematian. Umumnya orang beragama, 

tapi dia tidak memiliki kepastian tentang kehidupan ini. 

Tidak ada kepastian di luar Yesus. Karena itu, mari datanglah 

kepada Yesus yang akan selalu menepati semua janji-janji-

Nya, dan yang terutama janji akan hidup kekal bersama Dia 

di sorga yang kekal, tidak ada lagi kesusahan, air mata pun 

lenyap, yang ada kebahagiaan selama-lamanya.

Jika Anda belum yakin akan kehidupan kekal Anda, 

maukah Anda menerima Dia sekarang sebagai Tuhan dan 

Juruselamat Anda?

KEHIDUPAN KEKAL

Matius 11:25-30

Sabtu, 03 April 2021

Markus 14:12-31; Kisah Para Rasul 

26:1-11; Mazmur 116-117; Bilangan 
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Ayat Bacaan Setahun

Matius 11:28. 
Marilah kepada-Ku, semua yang letih 
lesu dan berbeban berat, Aku akan 
memberi kelegaan kepadamu.

Ayat

“Tuhan Yesus, aku percaya dan 
menerima-Mu sebagai Tuhan dan 
Juruselamat. Aku percaya, kehidupan 
yang kekal telah menjadi bagianku. 
Amin.”

Doa



Seberapa jauh tulah itu menjangkau, yaitu dari anak 

sulung Firaun yang duduk di takhtanya sampai kepada anak 

sulung orang tawanan, yang ada dalam liang tutupan, 

beserta segala anak sulung hewan semuanya mati. Betapa 

hebatnya seruan yang ditimbulkan oleh peristiwa ini: Di 

mana-mana semua orang meratapi anak sulung mereka. 

Biasanya jika ada orang yang tiba-tiba jatuh sakit atau 

meninggal pada malam hari, bisa saja meminta tolong pada 

tetangga, namun dalam peristiwa ini, orang-orang Mesir 

tidak bisa mendapat pertolongan atau penghiburan dari 

tetangga-tetangga mereka, karena semua orang terkena 

malapetaka yang sama. Tetapi dari antara anak-anak sulung 

Israel sampai anak sulung hewan mereka tidak ada yang 

mati, karena tangan Tuhan melindungi mereka.

Penghak iman  i n i  menak lukkan  F i r aun ,  dan 

mengharuskannya untuk menyerah. Saat itu kesombongan 

Firaun direndahkan, dan ia menyerah pada semua yang 

dituntut oleh Musa. Yang luar biasa adalah dengan murah 

hati setiap keluarga Mesir memberikan emas, perak, serta 

melengkapi mereka dengan berbagai bekal lainnya kepada 

orang-orang Israel sesuai permintaan mereka.Tuhan 

menggerakkan hati orang Mesir, mereka menjadi sangat 

bermurah hati untuk memberikan harta benda mereka 

kepada orang Israel. Sungguh nyata kuasa Allah karena janji-

Nya untuk membebaskan bangsa Israel digenapi. Kalau 

bukan karena Tuhan, bagaimana mungkin Israel sanggup 

melepaskan diri dari belenggu yang telah mengikat mereka 

selama kurun waktu yang sangat panjang.

Betapa Allah tidak tinggal diam menyaksikan kehidupan 

umat yang Dia kasihi, Ia campur tangan dan menunjukkan 

kuat kuasa-Nya. Maka, bila kita merasakan sebuah tekanan 

berat melanda hidup atau ada "belenggu" yang begitu kuat 

mengikat, mintalah pertolongan-Nya, mintalah Ia 

menunjukkan kuat kuasa-Nya.

MUJIZAT PASKAH

Keluaran 12:29-36

Minggu, 04 April 2021

Markus 14:32-52; Kisah Para Rasul 

26:12-23; Mazmur 118; Bilangan 15

Ayat Bacaan Setahun

Keluaran 12:29. 
Maka pada tengah malam TUHAN 
membunuh tiap-tiap anak sulung di 
tanah Mesir, dari anak sulung Firaun 
yang duduk di takhtanya sampai 
kepada anak sulung orang tawanan, 
yang ada dalam liang tutupan, beserta 
segala anak sulung hewan.

Ayat

“Aku percaya mujizat-Mu masih 
nyata. Amin.”

Doa



Pengakuan Iman Kristen mencatat "Dan kepada Yesus 

Kristus......yang menderita di bawah Pemerintahan Pontius 

Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam 

Kerajaan maut." Merupakan bukti sejarah yang tidak 

mungkin bisa diingkari kebenarannya. Pemerintahan 

Pontius Pi latus di kerajaan Romawi merupakan 

pemerintahan yang kejam dan banyak menyalibkan 

tahanan. Sebelumnya tahanan disiksa terlebih dahulu. Inilah 

bukti sejarah yang dicatat oleh dunia, bahwa Tuhan Yesus 

mati tersalib di zaman Pontius Pilatus.

Bukti lain adalah catatan Injil Yohanes tentang 

penikaman lambung Tuhan Yesus dengan tombak. 

Penikaman ini  untuk membuktikan, bahwa orang yang 

tersalib telah mati. Selain itu pematahan tulang orang 

tersalib dengan jalan dipukul hingga remuk akan membuat 

orang yang tersalib benar-benar mati.  Inilah cara tentara 

Romawi menghukum orang yang tersalib. Kemudian 

penjagaan kubur Tuhan Yesus oleh tentara Romawi 

merupakan bukti,  bahwa Tuhan Yesus benar mati di atas 

kayu salib. 

Peristiwa ini bermakna, bahwa maut adalah bukti 

hukuman dosa yang dijatuhkan oleh Allah kepada orang 

berdosa. Apabila Tuhan Yesus tidak turun ke dalam kerajaan 

maut dan mengalahkannya, maka maut pasti masih akan 

menguasai kehidupan kita. 

Hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung 

semuanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus.

Kematian Tuhan Yesus telah menggenapi upacara 

pengorbanan binatang yang disembelih secara tradisi 

dirayakan setiap tahunnya di Bait Allah. Tuhan Yesus telah 

memberikan nyawa-Nya sebagai korban yang sempurna di 

hadapan Allah. Biarlah kita senantiasa menghargai kematian 

Tuhan Yesus di kayu salib untuk menggantikan hukuman 

Allah yang seharusnya berlaku bagi kita. 

KEMATIAN 
TUHAN YESUS 

Yohanes 19:28-42 

Senin, 05 April 2021

Markus 14:53-72; Kisah Para Rasul 

26:24-32; Mazmur 119:1-16; 

Bilangan 16

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 19:30. 
Sesudah Yesus meminum anggur 
asam itu, berkatalah Ia: "Sudah 
selesai." Lalu Ia menundukkan 
kepala-Nya dan menyerahkan 
nyawa-Nya. 

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih untuk kematian-Mu, yang 
membawa hidup  bagiku. Amin.”

Doa



Perbudakan sudah ada sejak zaman dulu kala, termasuk 

di Israel. Itu sebabnya hal tentang perbudakan diatur dalam 

kitab Taurat. Bukan berarti Tuhan menyetujui perbudakan, 

tapi justru kita melihat di sini bahwa Tuhan berpihak kepada 

orang-orang lemah (para budak), sehingga pada tahun 

ketujuh setiap budak Ibrani harus dibebaskan sebagai orang 

merdeka (ay. 12). Tak hanya melepaskan dengan tangan 

hampa, si tuan harus memberi bekal dan berkat dengan 

limpahnya kepada budak yang telah dibebaskannya itu (ay. 

14).

Hal ini secara tidak langsung menunjukkan, bahwa 

Tuhan tidak pernah menginginkan umat-Nya menjadi 

budak apa pun untuk selama-lamanya. Di era sekarang 

tentu kita tidak akan menjumpai perbudakan lagi. Namun 

"perbudakan modern" pada kenyataannya masih terus 

terjadi, dan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sebagai 

orang Kristen. Kita terlilit dengan hutang dalam jumlah yang 

sangat besar, yang kita bahkan tidak yakin apakah bisa 

melunasinya. Kita bergulat setiap hari dengan penyakit yang 

mendera tubuh kita. Kita terikat berbagai macam dosa yang 

sepertinya sulit untuk dilepaskan. 

Percayalah, bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan 

anak-Nya menjadi budak. Jika Anda rindu untuk bebas dari 

segala "perbudakan modern” itu, Tuhan lebih ingin lagi 

membebaskan Anda! Yang perlu kita lakukan adalah 

percaya, bahwa Tuhan sanggup memerdekakan dan 

terbuka untuk apa pun yang Tuhan kerjakan dalam hidup 

kita. Ingatlah, satu-satunya hal yang membuat kita tidak 

mungkin terbebas dari "perbudakan modern" adalah diri 

kita sendiri yang tidak mau dibebaskan. 

Tuhan tidak pernah menghendaki perbudakan, sebab itu 

Dia ingin membebaskan dan memerdekakan kita.

LEPAS DARI 
PERBUDAKAN

Ulangan 15:12-18

Selasa, 06 April 2021

Markus 15:1-20a; Kisah Para Rasul 

27:1-13; Mazmur 119:17-32; 

Bilangan 17-18 

Ayat Bacaan Setahun

Ulangan 15:12. 
Apabila seorang saudaramu menjual 
dirinya kepadamu, baik seorang laki-
l a k i  I b r a n i  a t a u p u n  s e o r a n g 
perempuan Ibrani, maka ia akan 
beker ja  padamu enam tahun 
lamanya, tetapi pada tahun yang 
ketujuh engkau harus melepaskan dia 
sebagai orang merdeka.

Ayat

“Tuhan, saya siap dimerdekakan oleh 
Engkau sang Penebus dan sang 
Juruselamat. Amin.”

Doa



Luka dan darah yang mengalir membuat Tuhan Yesus 

tidak sanggup lagi memikul beban balok kayu yang 

melintang di pundak-Nya. Di Golgota penderitaan Yesus 

masih bertambah, mahkota duri menancap di kepala, tubuh 

yang sakit, luka parah, kedua tangan dipaku kiri kanan, 

kedua kaki disatukan, ditarik ke bawah dan dipaku. Tuhan 

Yesus menderita luar biasa di atas kayu salib. Berbeda 

dengan dua penjahat tersalib di kiri kanan-Nya.  Mengapa 

Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan, kesakitan, 

siksaan yang di luar batas kemanusiaan? Mengapa semua 

orang begitu benci dan menginginkan kematian-Nya? 

Mengapa Dia mau menanggung semuanya?  Yesaya 53 

mencatat, bahwa semua penderitaan yang dialami Tuhan 

Yesus  d i  kayu  sa l i b  ka rena  keberdosaan  dan 

pemberontakan kita di hadapan Allah. Oleh sebab itu, ada 

keajaiban salib Kristus. Melalui salib Kristus, Allah memberi 

pengampunan atas dosa-dosa kita, memberikan 

pengharapan hidup kekal di balik kematian, memberi 

kemenangan atas kuasa dosa dan Iblis, memberi 

kesembuhan bagi semua penyakit dan penderitaan kita, 

memberi damai sejahtera karena relasi yang baru antara diri 

kita dengan Allah.

Keajaiban salib Kristus bisa dialami semua orang yang 

mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya 

Juruselamat dalam hidupnya. 

Oleh sebab itu, bagi kita yang sudah menjadi anak-anak 

Allah jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu 

salib dan jangan pernah menukarkan pengorbanan Yesus di 

kayu salib dengan apa pun yang menarik di dunia ini. Bila 

tidak ingin menyesal di kemudian hari dan kehilangan 

kehidupan kekal. 

KEAJAIBAN SALIB 
KRISTUS

Yesaya 53

Rabu, 07 April 2021

Markus 15:20b-47; Kisah Para Rasul 

27:14-26; Mazmur 119:33-56; 

Bilangan 19  

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 53:5. 
Tetapi dia tertikam oleh karena 
pemberontakan kita, dia diremukkan 
oleh karena kejahatan kita; ganjaran 
yang mendatangkan keselamatan 
bagi kita ditimpakan kepadanya, dan 
oleh bilur-bilurnya kita menjadi 
sembuh. 

“Bapa di dalam nama Yesus, aku tidak 
layak menerima pengorbanan-Mu. 
Aku mau hidup memuliakan-Mu. 
Amin.”

Doa

Ayat



Beberapa abad yang lalu terjadi kecelakaan kapal agak 

jauh dari Pelabuhan Makau, Pantai Cina Selatan. Beberapa 

orang tewas dan hanya sedikit saja yang hidup. Salah 

seorang laki-laki yang sedang berpegangan pada bangkai 

kapal terombang-ambing di tengah laut ketika gelombang 

besar menerpa. Akibatnya, ia tidak tahu arah, ketakutan, 

dan tidak tahu di mana daratan. Ketika ia berada di atas 

gelombang besar, ia melihat sebuah salib, yang tampak kecil 

dari kejauhan. Nama laki-laki itu adalah Sir John Bowring.

John Bowring sedang memberitahu, bahwa kita miliki 

sebuah salib, kita memiliki sebuah mezbah. Ketika seluruh 

kehidupan tampaknya akan hancur lebur, kita hanya perlu 

datang kembali ke salib itu. Kita perlu mengingat kembali 

kubur yang telah kosong dan kenyataan bahwa Manusia 

(Yesus) itu tidak lagi berada di atas kayu salib maupun di 

dalam kubur. Ia hidup dan Ia selalu siap serta mampu 

memberikan kemenangan kepada kita melalui apa pun yang 

sedang kita alami saat ini. 

Menurut Rasul Paulus, salib mengandung makna yang 

sangat dalam: Pertama, salib adalah kekuatan Allah yang 

menyelamatkan setiap orang percaya pertama-tama orang 

Yahudi, tetapi juga orang Yunani (1 Kor. 1:17-18; Rm. 1:16). 

Kedua, salib adalah tempat pertukaran, di mana hukuman 

atas orang berdosa ditimpakan kepada Yesus, agar mereka 

yang percaya tidak menerima hukuman melainkan 

dibenarkan oleh Allah (II Kor. 5:21). Ketiga, salib 

merupakan jaminan kebebasan dari kutuk (Gal. 3:13). 

Keempat, salib adalah tempat pendamaian (Rm. 5:10; Ef. 

2:18).

Mari datang kepada salib itu, yang akan membuat kita 

terus bertahan menghadapi badai apa pun, dan lihatlah 

bagaimana Allah memberi kekuatan baru saat kita 

memandang kepada salib itu.

DATANGLAH KE SALIB

Kolose 1:13-22

Kamis, 08 April 2021

Markus 16:1-8; Kisah Para Rasul 27:27-

44; Mazmur 119:57-72; Bilangan 20  

Ayat Bacaan Setahun

Kolose 1:20. 
Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan 
segala sesuatu dengan diri-Nya, baik 
yang ada di bumi, maupun yang ada di 
sorga, sesudah Ia mengadakan 
pendamaian oleh darah salib Kristus.

Ayat

“Kami mau terus memandang pada 
salib-Mu. Terima kasih Yesus. Amin.”

Doa



Film-film kungfu yang begitu populer di Asia pada 

umumnya, ceritanya didasari oleh hasrat akan keadilan dan 

kebenaran. Latar belakangnya sesungguhnya benar dan 

baik, tapi sayangnya solusi film tersebut atas ketidakadilan 

dan ketidakbenaran yang terjadi adalah melalui tindakan 

balas dendam. 

Ketidakadilan, ketidakbenaran atau berbagai problema 

hidup lainnya adalah suatu kenyataan. Menarik apa yang 

disampaikan Paulus dalam Kolose 3, mengenai respons 

yang benar dalam menjalani kehidupan yaitu dengan 

mengenakan (1) belas kasihan, bukannya kemarahan atau 

ketidakpedulian terhadap orang lain (2) kemurahan hati, 

bukannya kepahitan (3) kerendahan hati, bukannya 

kesombongan (4) kelemahlembutan, bukannya sikap yang 

kasar (5) kesabaran, bukannya kemarahan (6) kesabaran 

atas kesalahan orang lain, bukannya kebencian, serta (7) 

pengampunan, bukannya balas dendam.

Karakter-karakter yang dinyatakan di atas merupakan 

karakter Kristus. Bagaimana cara kita dapat menerapkan 

karakter-karakter tersebut? Jawabannya bisa kita temukan 

di ayat 14, yaitu dengan mengenakan kasih Kristus. Cara 

mengenakan kasih adalah dengan memfokuskan pandangan 

kita kepada Kristus yang telah merelakan diri-Nya dihukum 

dan disalib demi kita. 

Kita dimampukan untuk berbelaskasihan, karena Dia 

sudah terlebih dahulu berbelaskasihan kepada kita. Kita 

dimampukan untuk bersabar, karena Kristus sudah lebih 

dahulu bersikap sangat sabar kepada kita. Kita dimampukan 

untuk mengampuni, karena Kristus sudah terlebih dahulu 

mengampuni kita.

Mari wujud nyatakan teladan dan kasih Kristus di dalam 

kehidupan kita. Dengan memandang kepada salib Kristus, 

kita akan dimampukan merespons secara benar saat 

menghadapi berbagai situasi yang merugikan kita.

MEMANDANG 
KEPADA SALIB 

KRISTUS
Kolose 3:5-17

Jumat, 09 April 2021

Markus 16:9-20; Kisah Para Rasul 

28:1-10; Mazmur 119:73-88; 

Bilangan 21 

Ayat Bacaan Setahun

Kolose 3:14. 
Dan di atas semuanya itu: kenakanlah 
kas ih ,  sebaga i  peng ikat  yang 
m e m p e r s a t u k a n  d a n 
menyempurnakan.

Ayat

“Tuhan Yesus, saya memandang salib-
Mu  yang  penuh  kas ih  da lam 
menghadapi ketidakadilan dan 
ketidakbenaran dalam kehidupan 
ini.”

Doa



Paskah adalah cerita tentang kasih Allah terbesar, 

perwujudan kasih Tuhan kepada kita, Yesus sebagai anak 

tunggal Allah turun ke dalam dunia bukan untuk dilayani 

melainkan untuk melayani manusia. Ia tidak menghindari 

kematian, bahkan kematian tidak bisa menghalangi Yesus. 

Kebangkitan membuktikan, bahwa Ia telah mengalahkan 

kematian. Maut sudah dikalahkan, akibatnya sakit 

disembuhkan ketakutan dikalahkannya, kutuk dikalahkan 

berganti dengan berkat, orang terikat dibebaskan, orang 

yang hidupnya terhina diubah hidup dalam kemuliaan, 

kemiskinan dikalahkan. Kehidupan kekal menjadi bagian 

bagi orang-orang percaya kepada kematian dan 

kebangkitan-Nya. Bersyukur hari ini kita telah mendengar 

dan percaya atas berita itu sehingga kasih karunia-Nya 

menjadi bagian kita. 

Hari ini kita mendengar berita baik ini. Maut tidak bisa 

menghalangi dan telah kehilangan sengatnya. kita tidak bisa 

dipisahkan dengan kasih-Nya.  Ayat mas kita menyatakan 

ada satu jaminan akan kehidupan kekal, bahkan dikatakan 

sekalipun sudah mati ia akan tetap hidup, jika ia percaya 

kepada Kristus.

Bagian kita, mari sampaikan berita sukacita ini! Di tengah 

masa sulit akibat pandemi Covid19 di mana banyak orang 

kehilangan pengharapan, putus asa, dan diliputi rasa takut 

dan cemas, sampaikan ada berita sukacita. Yesus telah 

bangkit mengalahkan maut dan bagi yang percaya kepada-

Nya ada jaminan hidup kekal. Dia tidak hanya bangkit dan 

naik ke sorga, tetapi Dia memberikan kepada kita Penolong 

yakni Roh Kudus untuk menuntun, menjaga dan menasihati 

kita saat menjalani kehidupan di dunia ini.  Sungguh ini kasih 

karunia yang terbesar bagi manusia. 

SALIB ADALAH 
KASIH KARUNIA

Matius 28:11-16

Sabtu, 10 April 2021

Lukas 1:1-25; Kisah Para Rasul 28: 11-

16; Mazmur 119:89-104; Bilangan 22  

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 11:25-26. 
Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan 
dan hidup; barangsiapa percaya 
kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia 
sudah mati, dan setiap orang yang 
hidup dan yang percaya kepada-Ku, 
tidak akan mati selama-lamanya. 
Percayakah engkau akan hal ini?" 

Ayat

“Terima kasih Tuhan Yesus, karena 
kematian dan kebangkitan-Mu, kami 
kini memiliki jaminan hidup kekal. 
Amin.”

Doa



Apa yang langsung terlintas dalam pikiran kita ketika 

mendengar kata sal ib? Kematian? Pengorbanan? 

Penderitaan? Ya, semua itu benar melekat dengan kata salib, 

sebuah proses kematian yang sangat mengerikan. Tuhan 

Yesus telah menanggung penderitaan yang begitu dalam 

dan berat untuk keselamatan kekal manusia. Penderitaan 

dan pengorbanan di kayu salib melahirkan sebuah kuasa 

yang memisahkan kita dengan dunia.

Setiap kita yang mengaku pengikut Kristus telah 

dipisahkan dari dunia. Dunia berarti segala sesuatu yang di 

luar kehendak Tuhan, semua yang berlawanan dengan 

Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, orang percaya yang 

mengaktifkan kekuatan salib dalam hidupnya, maka dunia 

dengan segala gemerlap dan daya tarik semunya menjadi 

tidak menarik lagi. Selayaknya orang percaya tidak lagi 

mendambakan dan mencintai gaya hidup, nilai atau 

kehormatan dalam tolak ukur dunia.

Ketika kita menikmati keselamatan kekal dan telah 

disalibkan bersama Kristus, maka tidaklah mungkin di saat 

yang bersamaan, turut juga ambil bagian dalam kesenangan 

duniawi. Dalam hal ini yang dimaksud bukanlah kita tidak 

dapat menikmati hidup dalam anugerah di dunia ini, tetapi 

kesenangan duniawi yang akan menghidupkan keinginan 

daging, jelas akan berlawanan dengan kehendak Tuhan dan 

kebenaran-Nya. Oleh sebab itu, mari kita hidup dalam 

waspada dan berjaga-jaga agar jangan daya tarik dunia 

membawa kita keluar dari kerajaan dan kebenaran-Nya.

Ingatlah, apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib 

untuk memisahkan kita dari keduniawian. Dengan 

pengorbanan yang sedemikian besar di kayu salib, kita wajib 

hidup hanya bagi Kristus saja. Jangan sia-siakan apa yang 

telah Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. 

KITA DAN DUNIA

Galatia 6:11-18

Minggu, 11 April 2021

Lukas 1:26-38; Kisah Para Rasul 

28:17-31; Mazmur 119:105-120; 

Bilangan 23

Ayat Bacaan Setahun

Galatia 6:14. 
Tetapi aku sekali-kali tidak mau 
bermegah, selain dalam salib Tuhan 
kita Yesus Kristus, sebab olehnya 
dunia telah disalibkan bagiku dan aku 
bagi dunia.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
memisahkan diri dari keduniawian 
dengan kuasa salib-Mu. Amin.”

Doa



Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya dengan cara 

Kristus telah mati, Allah "mengaruniakan" Anak-Nya 

sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib, untuk 

orang-orang berdosa, yang bukan orang benar dan juga 

bukan orang baik bahkan bagi “orang-orang yang tidak 

berguna, bagi orang-orang keji dan menjijikkan.”

Allah selalu mempunyai belas kasihan bagi yang hilang 

oleh karena keadaan mereka yang menyedihkan, kasih 

Allah bagi mereka begitu besar, sehingga Ia tidak putus-

putusnya bersedih hati atas mereka dan menunggu mereka 

kembali kepada-Nya, tangan-Nya selalu terbuka dengan 

lebar. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua 

orang, yaitu "dunia ini". Pendamaian mengalir dari hati Allah 

sendiri yang penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu 

tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah, melainkan 

karena kasih Allah yang sangat besar.

Betapa senangnya Allah dengan pertobatan orang-orang 

yang berdosa, bahkan yang sangat berdosa sekalipun, dan 

betapa Ia siap menerima dan menjamu mereka pada saat 

mereka bertobat. Tak terhinggalah sukacita Allah atas 

kembalinya orang bertobat. Ketika orang berdosa dengan 

tulus hati kembali kepada Allah, maka Allah pun sudah siap 

untuk menerima mereka dengan pengampunan, kasih, 

belas kasihan, kasih karunia dan mengaruniakan hak penuh 

sebagai anak yang sah. Berbagai kekayaan kasih karunia 

Allah, semuanya tersedia bagi mereka yang mencari dan 

mau menerima kasih Allah.

BUKTI KASIH ALLAH 
TERBESAR

Roma 5:1-21

Senin, 12 April 2021

Lukas  1 :39-56;  Roma 1:1-7; 

Mazmur 119:121-136; Bilangan 24  

Ayat Bacaan Setahun

Roma 5:8. 
Akan tetapi Allah menunjukkan 
kasih-Nya kepada kita, oleh karena 
Kristus telah mati untuk kita, ketika 
kita masih berdosa.

Ayat

“Tuhan Yesus, biarlah kasih Allah yang 
be sa r  s e l a l u  h i dup  d i  da l am 
kehidupanku. Amin.”

Doa



Tidak ada berkat lain yang dapat saya berikan kepada 

Anda, tidak ada pemberian yang sedemikian berharga, tidak 

ada harta yang sedemikian menyegarkan, tidak ada sesuatu 

apa pun yang dapat mencukupkan Anda untuk perjalanan 

yang sedang kita lakukan, selain memberitahu Anda bahwa 

Seseorang sedang bergiat mencari Anda. Ia bukanlah Allah 

yang berdiam diri. Ia terus menerus memikirkan Anda. 

Harga yang telah dibayar-Nya tidak masuk akal, bukan? 

Salib bukanlah tebusan yang sangat bermartabat. 

Setidaknya, itu merupakan tumpahan kasih dan kemuliaan 

yang melimpah atas kita. “ketika kita masih berdosa, Kristus 

telah mati untuk orang-orang berdosa”. “Seorang gembala 

yang memiliki 100 ekor domba dan seekor diantaranya 

tersesat…, meninggalkan yang 99 ekor dan mencari yang 

tersesat itu sampai ia menemukannya.” 

Allah seperti gembala itu. Itu saja sudah cukup untuk 

membuat saya tertawa dan menangis. (David A. Redding, 

Jesus Makes Me Laugh with Him)

Mungkin saat ini ada dari kita yang sedang tersesat, tidak 

tahu jalan yang benar, tidak ada yang peduli, semua 

meninggalkan saat kita terpuruk, rasanya berada di jalan 

buntu, tidak tahu lagi harus kemana dan bagaimana. 

Tahukah Anda bahwa Yesus, sang Gembala Agung, selalu 

mencari yang sedang tersesat, tidak peduli seberapa dosa 

yang telah Anda perbuat, seberapa jauh Anda tersesat, Dia 

akan membawamu ke jalan yang benar.

Ya, itulah kasih Allah kepada manusia, Dia rela berkoban 

untuk menanggung semua dosa kita, Dia yang tidak berdosa 

menjadi berdosa karena kita dengan mati di kayu salib, 

menanggung semua hukuman yang harusnya manusia 

terima.

Bersyukurlah untuk kasih Allah yang tak pernah habis 

dalam hidup kita.

KASIH ALLAH

Lukas 15:1-7

Selasa, 13 April 2021

Lukas 1:57-66; Roma 1:8-17; 

Mazmur 119:137-152; Bilangan 25  

Ayat Bacaan Setahun

Matius 18:11. 
Karena Anak Manusia datang untuk 
menyelamatkan yang hilang.

Ayat

“Tuhan Yesus, sungguh indah dan 
sempurna kasih-Mu atasku. Meski 
dunia menolakku tetapi Engkau selalu 
menerimaku. Terima kasih Bapa. 
Amin.”

Doa



Jikalau kita perhatikan cerita di atas, kita dapat 

membayangkan suasana tegang pada saat itu. Yesus sedang 

dikelilingi oleh orang banyak yang lapar rohani, saat itulah 

mereka dikejutkan oleh orang-orang yang marah, 

membawa seorang perempuan yang kedapatan sedang 

berbuat zinah. Mungkin perempuan itu ditarik ke dalam 

kerumunan orang, dengan baju yang terkoyak-koyak, 

kotoran menempel di wajahnya, gemetar ketakutan, 

menyadari, bahwa sebentar lagi hidupnya akan berakhir.

Hukum Taurat jelas mengatakan tentang perbuatan 

perempuan ini “pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-

laki maupun perempuan yang berzinah itu” (Im. 20:10). Dia 

tertangkap basah, kedapatan melakukan dosa yang 

dirahasiakannya, dan terlempar ke hadapan mata semua 

orang, untuk menghadapi akibat perbuatannya yang sangat 

buruk itu.

Namun, dalam beberapa menit saja – dan sungguh 

menge ju tkan  set i ap  orang  –  perkataan  Yesus 

menghapuskan kepastian hukuman matinya. Hukuman 

mati digantikan dengan pernyataan kasih, kemurahan, dan 

anugerah yang tak terduga dan tidak pantas diterima.

Kita gampang menghakimi orang berdasarkan 

perbuatan mereka, sementara menghakimi diri sendiri 

berdasarkan pandangan sendiri. Pada kenyataannya, kita 

semua bersalah, kita semua telah kehilangan kemuliaan 

Allah dan pantas menerima hukuman (Rm. 3:23; 6:23).

Tetapi syukur kepada Allah yang rela menyerahkan 

Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib, 

menebus semua dosa dan kelemahan kita. Itulah anugerah, 

sesuatu yang tidak pantas diterima oleh seseorang. 

Anugerah itu gratis, tetapi jika kita menerimanya, maka 

selamanya kita terikat kepada Sang Pemberi. Sebagai 

penerima anugerah, mestinya kita pun menjadi pribadi yang 

penuh anugerah.

ANUGERAH

Yohanes 8:1-11

Rabu, 14 April 2021

Lukas 1:67-80; Roma 1:18-23; 

Mazmur 119:153-168; Bilangan 26  

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 8:12. 
Maka Yesus berkata pula kepada 
orang banyak, kata-Nya: "Akulah 
terang dunia; barangsiapa mengikut 
Aku, ia tidak akan berjalan dalam 
kegelapan, melainkan ia akan 
mempunyai terang hidup."

Ayat

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk 
anugerah-Mu yang sesungguhnya 
tidak layak kami terima. Amin.”

Doa



Sampai pada saat Yesus hadir di dunia tidak ada istilah 

kasih karunia. Yesus datang mengajarkan ini pada semua 

orang yang saat itu belum pernah mendengarnya. Tentunya 

tidak mudah, orang pada saat itu sulit untuk bisa mencerna 

tentang kasih karunia. 

Apakah mudah hukum baru yang Yesus ajarkan untuk 

diikuti mereka? Tidak, tetapi Tuhan Yesus mengajar hal 

dengan ukuran yang sama. Luar biasanya, Yesus tidak hanya 

mengajar namun mendemontrasikannya. Kalau Anda tahu 

ada orang yang akan mengkhianati Anda, apakah Anda tetap 

akan mengundang dia dalam makan malam? Yesus masih 

mengundang Yudas Iskariot bahkan melayaninya, sekalipun 

Ia tahu apa yang akan dilakukan Yudas. Yesus masih 

menunjukkan belaskasih-Nya kepada orang yang akan 

mengkhianati-Nya. 

Petrus juga mengalami kasih karunia Tuhan. Petrus 

berjanji untuk tetap setia, mertuanya sakit disembuhkan, 

kakinya dibasuh. tetapi ia menyangkali Yesus saat ada orang 

bertanya dan menyatakan, bahwa ia adalah murid Yesus. 

Petrus tidak hanya sekedar menyangkal bahkan bersumpah 

dan mengutuki Yesus. Kalau Anda sebagai Yesus, apakah 

yang akan Anda lakukan kepadanya?

Dunia akan melihat dan mengingat Yesus kalau dunia 

melihat kasih didemonstrasikan oleh kita yang sudah 

menerima-Nya terlebih dahulu. Kasih karunia bukan 

sesuatu yang hanya diterima, tetapi juga harus dibagikan 

kepada orang lain. Kasih mengalahkan segalanya. Di tengah 

dunia yang semakin egosentris, tawar, bahkan cenderung 

semakin jahat, mari sebagai orang-orang yang telah 

mengalami dan menerima kasih karunia Tuhan, bagikan 

kepada mereka di sekitar kita sekalipun hanya hal-hal kecil 

atau sederhana. 

DEMONSTRASIKAN 
JANGAN HANYA 

DIAJARKAN
Matius 5:38-48

Kamis, 15 April 2021

Lukas 2:1-20; Roma 1:24-32; 

Mazmur 119:169-120:7; Bilangan 

27

Ayat Bacaan Setahun

Matius 5:48. 
Karena itu haruslah kamu sempurna, 
sama seperti Bapamu yang di sorga 
adalah sempurna.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau membagikan 
kasih karunia yang telah kami terima 
dari-Mu. Amin.”

Doa



Apa yang ada di dalam benak Anda ketika mengingat 

seseorang yang telah menyakiti dan melukai perasaan 

Anda? Apakah Anda langsung marah dan berniat membalas 

kesalahan orang tersebut? Secara daging memang bisa saja 

muncul tindakan yang demikian. Namun, kali ini kita diajak 

untuk belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya 

sekedar mengajarkan kita untuk mengampuni. Malahan 

Tuhan Yesus lebih dahulu memberi contoh dan teladan 

kepada kita dalam mengampuni. 

Pengampunan Tuhan Yesus bukan saja diberikan kepada 

mereka yang secara fisik dan psikis telah menganiaya Dia, 

tetapi juga diberikan kepada kita. Sebab justru karena dosa 

dan pelanggaran kita jugalah Tuhan Yesus telah disalibkan. 

Karena Tuhan Yesus telah memberikan pengampunan 

kepada kita, maka sebagai orang percaya kita juga harus 

memberikan pengampunan bagi mereka yang menyakiti 

dan melukai kita baik secara fisik maupun psikis. Motivasi 

kita mengampuni haruslah didasarkan pengampunan yang 

telah kita terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 

di atas kayu salib. Ingat, Tuhan Yesus meminta kita supaya 

kita mengampuni kesalahan orang lain sebanyak "tujuh 

puluh kali tujuh kali dalam sehari."

Namun, saat kita mengampuni karena didorong oleh 

pengampunan yang kita terima dari Tuhan Yesus, ternyata 

ada berkat khusus yang kita terima dari Tuhan. Jika kita 

hidup mengampuni, maka Tuhan pasti mengabulkan doa 

dan kerinduan kita (Mrk. 11:24-26 band. Yes. 59:1-2). Kalau 

kita menyimpan dendam dan amarah, maka akan 

mendatangkan dosa bagi diri kita dan hal tersebut akan 

menghambat berkat Tuhan atas kita. 

Selamat merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang 

memberikan pengampunan dan hiduplah dalam 

pengampunan. Tuhan mengabulkan doa Anda. Amin.

MENGAMPUNI

1 Petrus 2:22-23

Jumat, 16 April 2021

Lukas 2:21-40; Roma 2:1-16; 

Mazmur 121-122; Bilangan 28

Ayat Bacaan Setahun

1 Petrus 2:23. 
Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak 
membalas dengan mencaci maki; 
ket ika Ia menderita,  Ia t idak 
m e n g a n c a m ,  t e t a p i  I a 
menyerahkannya kepada Dia, yang 
menghakimi dengan adil.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau mengampuni 
karena Engkau terlebih dahulu 
mengampuni kami. Amin.”

Doa



Ada banyak orang yang tidak mau datang beribadah 

kepada Tuhan karena jatuh ke dalam dosa. Mereka berpikir, 

bahwa Tuhan pasti akan menolak ketika mereka datang ke 

hadapan-Nya untuk beribadah. Tentu pikiran ini adalah 

pikiran yang belum mengenal pribadi Tuhan Yesus. Yesus 

sendiri pernah berkata, bahwa "Bukan orang sehat yang 

memerlukan tabib, tetapi orang sakit; Aku datang bukan 

untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, 

supaya mereka bertobat." (Luk. 5:31-32). 

Kita harus mengakui, bahwa kita adalah orang berdosa, 

dan ini bukan berarti bahwa Tuhan menolak kita. Justru 

Tuhan Yesus datang untuk menerima dan menyelamatkan 

hidup kita dari upah dosa. Tidak ada dosa yang tidak bisa 

diampuni oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanan-Nya di 

atas kayu salib. Selama kita mau merendahkan hati untuk 

datang kepada-Nya dan memiliki kemauan untuk bertobat, 

maka Tuhan Yesus pasti mengampuni dosa kita (Yes. 1:18).

Jadi pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu saliblah yang 

seharusnya menjadi motivasi utama kita datang beribadah 

kepada-Nya (Ibr. 10:19-20, 25). Jika kita telah menyadari, 

bahwa Kristus telah mengorbankan nyawa-Nya di atas kayu 

salib demi pengampunan dan keselamatan kekal bagi kita, 

maka beribadah bukan lagi menjadi sesuatu yang terpaksa 

dan menjenuhkan bagi kita. Kalau kita merenungkan 

pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka dengan 

kesadaran diri sendiri tanpa dipaksa oleh siapa pun, maka 

kita pasti beribadah kepada Tuhan bahkan akan 

mengingatkan dan mengajak saudara seiman untuk sama-

sama beribadah kepada-Nya. 

Pengorbanan Kristus haruslah menjadi dasar dan 

motivasi kita untuk beribadah kepada-Nya dan jika kita 

setia dan tekun beribadah kepada-Nya, pasti Tuhan akan 

memberi berkat dan pemeliharaan-Nya dalam hidup kita. 

OLEH PENGORBANAN 
KRISTUS

Ibrani 10:19-20, 25

Sabtu, 17 April 2021

Lukas 2:41-52; Roma 2:17-29; 

Mazmur 123-124; Bilangan 29

Ayat Bacaan Setahun

Ibrani 10:19. 
Jadi, saudara-saudara, oleh darah 
Yesus kita sekarang penuh keberanian 
dapat masuk ke dalam tempat kudus.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau setia 

beribadah kepada-Mu semata-mata 

karena karya-Mu di atas kayu salib 

bagi kami. Amin.”

Doa



Apakah Anda bersedia untuk melayani Tuhan? Kerap kali 

kalau pertanyaan ini diajukan kepada jemaat, maka jawaban 

yang muncul akan berbeda-beda. Ada yang menyatakan, 

bahwa mereka rindu dan siap melayani Tuhan, namun tidak 

sedikit juga yang menyatakan, bahwa mereka tidak layak 

dan siap untuk melayani dan merasa tidak lebih baik 

dibandingkan dengan orang lain. 

Dalam 1 Korintus 15 dinyatakan, bahwa pengorbanan 

Tuhan Yesus telah memberikan jaminan pengampunan dan 

keselamatan bagi kita orang berdosa yang telah percaya 

kepada-Nya. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan 

Yesus ada jaminan, bahwa kita yang percaya kepada-Nya 

pasti akan dibangkitkan dan diperlengkapi dengan tubuh 

kemuliaan, sehingga bisa mengalami persekutuan dengan 

Bapa di sorga selama-lamanya. 

Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita 

harus mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada 

untuk melayani Tuhan dan menjadi alat-Nya. Jadi motivasi 

dan dasar pelayanan kita harusnya karena kita telah 

menerima dan mengalami pengorbanan Tuhan Yesus di atas 

kayu salib. Karena itu, sebagai orang percaya yang sudah 

diselamatkan Tuhan, maka kita harus ambil bagian dalam 

pelayanan sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan 

percayakan. Banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan 

untuk Tuhan. Misalnya menjadi pendoa syafaat, penginjil, 

bersaksi, memimpin pujian, mengajar sekolah minggu, 

pemimpin care cell,  bermain musik dan lain-lain. 

Ternyata, saat kita melayani semata-mata karena 

pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Ia memberikan upah 

untuk pelayanan yang kita kerjakan (1 Kor. 15:58b). Tuhan 

mengurapi pelayanan kita dan menyediakan apa yang 

menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Jadi, jangan takut 

melayani karena Tuhan pasti memelihara hidup kita. 

MELAYANI KARENA 
PENGORBANAN 

KRISTUS
1 Korintus 15:57-58

Minggu, 18 April 2021

Lukas 3:1-20; Roma 3:1-8; Mazmur 

125-126; Bilangan 30

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Tuhan Yesus, terima kasih untuk 
kasih karunia-Mu. Dengan apa kami 
membalasnya selain dengan hidup 
hanya untuk Engkau. Amin.”

Doa



Dari bacaan kita hari ini, Mazmur 136 terdiri dari 26 

ayat. Setiap ayat dalam pasal ini, selalu ditutup dengan 

kalimat yang sama: bahwasanya untuk selama-lamanya 

kasih setia-Nya. Ketika membicarakan kasih setia Tuhan, 

kita bisa melihat beberapa hal indah berikut:

Dari sisi waktu. Kasih setia Tuhan tidak ada kadaluarsa, 

selama-lamanya, tidak ada batasan waktu kapan akan 

berakhir. Sejak penciptaan, sampai hari ini, dan bahkan nanti 

di masa depan. Tidak ada hari yang kita jalani tanpa kasih 

setia Tuhan. Dari sisi kondisi, kasih setia Tuhan hadir dalam 

semua kondisi kehidupan, baik atau pun buruk. Semua 

kehidupan dan keberadaan kita sampai hari ini, terhubung 

dengan kasih setia Tuhan. Kita bisa teguh berdiri 

menghadapi serangan-serangan permasalahan hidup, 

semua karena kasih setia Tuhan.

Dari sisi pemenuhan, tidak ada seorang pun di sepanjang 

sejarah yang bisa menghalangi kasih setia Tuhan. Murid-

murid Yesus dan orang Kristen mula-mula hidup di zaman 

kekaisaran yang mengancam hidup orang-orang percaya 

untuk meninggalkan imannya. Sekalipun menghadapi 

penderitaan dan ancaman, mereka tetap beriman sampai 

akhir. Semua karena kasih setia Tuhan. Sekalipun di dalam 

hidup ada orang yang menyakiti atau berusaha menjatuhkan 

orang percaya, kasih setia Tuhan akan selalu menopang 

setiap anak-anak Tuhan.

Rasul Paulus mengatakan tidak ada satu hal pun yang 

dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yang ada di dalam 

Kristus Yesus (Rm. 8:39). Tuhan Yesus merengkuh kita di 

salib-Nya, saat kita masih berdosa bukannya saat sudah 

taat; saat kita ada dalam posisi menentang bukannya 

menyenangkan Dia. Kalau dulu dalam keadaan terburuk, 

Yesus menyelamatkan kita, apalagi sekarang setelah jadi 

anak-Nya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. 

Syukuri dan nikmati.

KASIH SETIA-NYA 
SEMPURNA

Mazmur 136

Senin, 19 April 2021

Lukas 3:21-38; Roma 3:9-20; 

Mazmur 127-128; Bilangan 31

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 136:1. 
Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab 
Ia baik! Bahwasanya untuk selama-
lamanya kasih setia-Nya.

Ayat

“Kasih setia-Mu ya Tuhan kekal 
selama-lamanya. Amin.”

Doa



Rasul Paulus berusaha keras menuju kebangkitan penuh 

sukacita ini. Ia bersedia melakukan apa pun, atau menderita 

apa pun, supaya dapat memperoleh kebangkitan itu. 

Pengharapan dan pandangan akan hal itu membuat dia 

begitu berani dan tabah luar biasa dalam melewati semua 

kesulitan yang dihadapinya dalam melaksanakan tugas. 

Kerinduannya untuk didapati berada di dalam Kristus adalah 

dengan tujuan mengalami kebangkitan dari antara orang 

mati. Paulus tidak berharap memperolehnya melalui 

kebaikan dan kebenarannya sendiri, tetapi melalui kebaikan 

dan kebenaran Yesus Kristus.

Sama seperti orang yang mengikuti perlombaan tidak 

pernah berhenti sebelum mencapai akhir, tetapi terus 

berlari maju secepat mungkin, demikian juga orang-orang 

yang mendambakan kebangkitan harus terus berlari-lari 

kepada tujuan. Hidup yang kekal, sorga, disebut tujuan, 

sebab itulah tujuan pandangan setiap orang Kristen yang 

baik, sama seperti pemanah memusatkan perhatian kepada 

sasaran yang ditujunya. Panggilan menuju ke sorga itu yang 

harus merupakan arah tujuannya, yang kita perebutkan, 

yang harus kita kejar, dan yang kita pergumulkan. Akan 

tetapi, yang patut diingat adalah bukan karena kebajikan kita 

tapi karena melalui iman kepada Yesus Kristus.

Bagi kita, ini disebut kebangkitan orang-orang benar, 

dan bangkit untuk hidup yang kekal, ini akan benar-benar 

menjadi kebangkitan, pulang kembali kepada kebahagiaan, 

kehidupan, dan kemuliaan.

BANGKIT UNTUK 
HIDUP YANG KEKAL

Filipi 3:1-21

Selasa, 20 April 2021

Lukas 4:1-15; Roma 3:21-31; 

Mazmur 129-131; Bilangan 32

Ayat Bacaan Setahun

Filipi 3:10-11. 
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia 
dan kuasa kebangkitan-Nya dan 
persekutuan dalam penderitaan-Nya, 
di mana aku menjadi serupa dengan 
Dia dalam kematian-Nya, supaya aku 
akhirnya beroleh kebangkitan dari 
antara orang mati.

Ayat

“Arahkanlah tujuanku hanya kepada 
kebangkitan bersama dengan Engkau 
ya Yesus. Amin.”

Doa



Paskah adalah momen kita bersaksi tentang kasih 

karunia Allah terbesar kepada dunia, yakni memberi 

pengampunan atas dosa manusia dan pemulihan status 

orang berdosa menjadi yang dibenarkan, sehingga memiliki 

jaminan hidup kekal. 

Memang menyampaikan hal ini bukanlah hal mudah, 

malah cenderung diolok-olok, karena untuk meyakinkan 

seseorang untuk percaya, bahwa Kristus bangkit dari 

kematian bukanlah hal mudah, apalagi dengan hal itu secara 

otomatis kita diampuni, dibenarkan dan diselamatkan 

ketika percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan 

Juruselamat.   

Saat para perempuan menyampaikan berita, bahwa 

Yesus bangkit, berita itu dianggap omong kosong, padahal 

para murid Yesus sebelumnya pernah mendengar, bahwa 

Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Bersyukur para 

perempuan ini berani menyampaikan sekalipun ditanggapi 

dengan negatif. Para perempuan ini telah memainkan posisi 

penting dalam kisah kebangkitan Yesus. Kaum perempuan 

tampaknya sudah sejak awal memainkan peranan istimewa 

dalam komunitas umat beriman.

Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi saksi-

Nya, termasuk mereka yang merasa tidak berdaya. Dalam 

tradisi Yahudi, perempuan adalah kelompok masyarakat 

yang dianggap lemah, tidak berdaya dan tidak dapat 

diharapkan untuk berbuat banyak. Tetapi kepada 

merekalah berita kebangkitan Kristus pertama kali 

dipercayakan. Karena itu, ada kabar baik bagi mereka yang 

merasa dirinya kecil dan tidak ada apa-apanya. Karena 

justru, Allah ingin memakai Anda untuk menjadi saksinya 

yang efektif. Dan saat Anda bersaksi, Tuhan akan 

meneguhkan kesaksian Anda untuk membuat orang-orang 

menjadi percaya. Jangan tunda kesempatan itu.

KESEMPATAN 
BERSAKSI

Lukas 24:1-12

Rabu, 21 April 2021

Lukas 4:16-30; Roma 4:1-12; 

Mazmur 132-133; Bilangan 33

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Kami tidak mau berkecil hati, karena 
kami percaya Engkau bisa memakai 
kami menjadi alat-Mu. Di dalam 
nama Tuhan Yesus. Amin.”

Doa



Tuhan Yesus naik ke sorga karena diri-Nya memang 

berasal dari Sorga bukan dari dunia ini. Sebab tidak seorang 

pun dapat masuk ke sorga apabila dirinya bukan berasal dari 

sorga serta dikehendaki Allah untuk masuk ke sorga. Tuhan 

Yesus telah menyelesaikan semua pekerjaan yang 

diperintahkan oleh Bapa sampai tuntas. Tuhan Yesus saat ini 

sedang menyiapkan rumah di sorga bagi orang yang 

percaya, supaya  kita memiliki rumah abadi di sorga.

Tuhan Yesus suatu saat pasti akan kembali lagi ke dunia 

untuk menjemput kita bersama-sama dengan Dia dalam 

Kerajaan Sorga.

Oleh sebab itu, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sangat 

penting untuk mempersiapkan semua hal bagi kepentingan 

kita yang percaya kepada Dia. Kenaikan Yesus ke sorga 

mengandung kuasa kemenangan bagi orang-orang Kristen. 

Kelak kita akan memakai tubuh kebangkitan, saat Tuhan 

Yesus datang kembali menjemput kita di dunia ini. Mengapa 

hal ini penting? Untuk membuktikan, bahwa kebangkitan 

manusia dari kematian adalah hal yang nyata. Manusia 

setelah mati tidak selesai kisahnya, tetapi masih ada 

kelanjutan hidupnya di kekekalan.

Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadikan 

iman Kristen memiliki kualitas dan kepastian pengharapan 

akan kehidupan kekal di Sorga bersama Allah Bapa. Oleh 

sebab itu, marilah kita hidup dalam pimpinan kuasa Roh 

Kudus agar kita efektif sebagai saksi Kristus di dunia ini. 

Pengharapan inilah yang membuat kita kuat dan mampu 

menang melawan hawa nafsu daging, godaan untuk hidup 

dalam dosa serta tipu daya Setan. Setan yang seringkali 

menyesatkan manusia dari kehidupan dan jalan Allah yang 

benar. Pengharapan hidup bersama Kristus dalam 

kekekalan merupakan kuasa untuk hidup benar di hadapan 

Allah dan dunia.

KENAIKAN 
TUHAN YESUS 

KE SORGA
1 Korintus 15:1-8

Kamis, 22 April 2021

Lukas 4:31-44; Roma 4:13-25; 

Mazmur 134-135; Bilangan 34

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 15:57. 
Tetapi syukur kepada Allah, yang telah 
m e m b e r i k a n  k e p a d a  k i t a 
kemenangan oleh Yesus Kristus, 
Tuhan kita.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
setia dan menjadi kuat di dalam 
Engkau. Amin.”

Doa



Coba bayangkan, jikalau seluruh bumi tidak menerima 

cahaya matahari beberapa hari saja. Apa yang akan terjadi 

d e n g a n  m a n u s i a ?  Pa s t i  a d a  k e k a c a u a n  y a n g 

menggemparkan, bukan? Artinya keberadaan bumi ini tak 

terlepas dari sinar matahari itu sendiri. 

Tuhan Yesus menyatakan, apa sebenarnya peranan kita 

sesungguhnya di dunia ini, yaitu sebagai “terang ” untuk 

menerangi dunia disekitarnya. ”Kamu adalah terang dunia. 

Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin 

tersembunyi.” (Mat.5:14). Bahkan sebelumnya telah 

dituliskan, bahwa: ”Jalan orang benar itu seperti cahaya 

fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah 

hari.” (Ams. 4:18).  

Jalan orang benar itu, akan terus-menerus bercahaya di 

tengah-tengah kegelapan dunia ini. Itulah  tugas utama kita, 

menjaga terang itu dengan hidup yang berkenan kepada-

Nya, memiliki kerendahan hati dihadapan-Nya senantiasa 

dan mempunyai perilaku hidup yang benar di antara sesama 

kita. Hal ini pun dilakukan rasul Paulus terhadap perilaku 

rasul Petrus di hadapan jemaat, agar tetap bercahaya dan 

menjadi berkat bagi banyak jiwa. 

Hari ini firman Tuhan mengingatkan, siapakah kita di 

hadapan Allah dan manusia. Kita adalah terang untuk dunia. 

Sampai kota yang terletak di atas bukit tidak dapat 

disembunyikan. Kita bertugas agar terang kita tidak ditutupi 

dengan kelakuan kita yang menjadi batu sandungan. Allah 

mau kita bercahaya sampai setiap orang menikmati 

sinarnya.

Demikianlah kita harus menjadi terang bagi orang lain, 

supaya orang lain dapat melihat yang baik yang kita perbuat, 

sehingga orang lain memuliakan Bapa yang di sorga.

BERSINARLAH!

Matius 5:1-16

Jumat, 23 April 2021

Lukas 5:1-11; Roma 5:1-11; Mazmur 

136; Bilangan 35

Ayat Bacaan Setahun

Galatia 2:14. 
Tetapi waktu kulihat, bahwa kelakuan 
mereka itu tidak sesuai dengan 
kebenaran Injil, aku berkata kepada 
Kefas di hadapan mereka semua: "Jika 
engkau, seorang Yahudi, hidup secara 
kafir dan bukan secara Yahudi, 
baga imanakah  engkau  dapat 
memaksa saudara-saudara yang tidak 
bersunat untuk hidup secara Yahudi?"

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
selalu taat firman-Mu yang adalah 
terang, sehingga hidupku menjadi 
terang bagi sesamaku. Amin.”

Doa



Akhir perjalanan hidup seseorang jauh lebih penting dari 

pada awal. Banyak orang bisa mengawali perjalanan dengan 

Allah, merintis suatu pekerjaan, membangun rumah tangga 

dengan baik. Namun, bagaimana akhir hidupnya? Apakah ia 

bisa mempertahankan kesuksesannya?  Awal yang sukses, 

bisa berakhir dengan berantakan. Seseorang bukan saja 

memiliki kharisma dan kepandaian, tetapi juga karakter 

untuk bisa berhasil dalam hidupnya. 

S imson  seorang  naz i r  A l l ah ,  d i p i l i h  un tuk 

menyelamatkan orang Israel dari bangsa Filistin. Allah 

memberkati Simson dan hatinya digerakkan oleh Roh 

Tuhan. Meskipun demikian Simson seorang yang tidak bisa 

mengendalikan diri, sering melakukan tindakan yang tidak 

bijaksana, wawasannya pendek, suka memuaskan egonya 

dan mengumbar hawa nafsunya. Hubungan Simson dengan 

Delila yang menyebabkan kehidupan Simson berakhir 

dengan tragis.

Kharisma seseorang boleh hebat, otaknya boleh pintar, 

bila karakternya jelek, tidak mau dibentuk oleh Roh Kudus 

pada akhirnya akan merusak semua perjuangan hidup yang 

telah dirintisnya selama ini. Hati yang keras, tidak mau 

diajar, merasa diri hebat, menganggap semuanya baik-baik 

saja, tidak menyadari keluarganya tertekan, dirinya frustasi. 

Oleh sebab itu, benahilah karakter yang buruk, 

selaraskan dengan firman Allah dan pimpinan Roh Kudus, 

relakan diri dibentuk oleh Allah. Karakter yang baik menjadi 

kunci kesuksesan dan akan membawa akhir yang baik 

dalam perjalanan hidup ini.

Kharisma merupakan nilai tambah yang diberikan Allah 

untuk melengkapi kita dalam menjalani hidup ini. 

Pergunakanlah semua kasih karunia yang Al lah 

anugerahkan, agar kita berhasil dalam menyelesaikan tugas 

di dunia ini. 

AKHIR 

2 Timotius 4:1-8

Sabtu, 24 April 2021

Lukas 5:12-16; Roma 5:12-21; 

Mazmur 137-138; Bilangan 36

Ayat Bacaan Setahun

2 Timotius 4:7. 
Aku telah mengakhiri pertandingan 
yang baik, aku telah mencapai garis 
akhir dan aku telah memelihara iman.

“Bapa di dalam nama Yesus, ajar aku 
memiliki hati yang mau dibentuk. 
Amin.”

Doa

Ayat



Bagi Anda yang usianya sudah lebih dari 30 tahun, 

sangat disarankan untuk rutin melakukan medical check 

up. Sayang, banyak yang enggan melakukannya karena 

merasa sehat-sehat saja. Ada juga yang tidak mau cek 

kesehatan karena takut hasilnya buruk. Mengetahui, 

bahwa ada masalah dalam kesehatan kita memang 

bukanlah kabar gembira. Tetapi, tidak tahu tubuh kita 

bermasalah itu ibarat berjalan ke jurang tanpa tahu ada 

jurang di depan sana.

Dalam organisasi, perusahaan atau dalam manajemen 

pribadi, kita harus tahu dulu apa masalah yang kita hadapi 

sebelum merancang strategi selanjutnya. Jika tahu 

masalahnya pun, belum tentu kita tahu solusinya. 

Kadang, masalah itu bahkan amat besar, hingga 

perusahaan dalam posisi hanya sedang menanti hari-hari 

akhir saja. Tapi, itu tetap lebih baik daripada tidak tahu 

sama sekali dan tiba-tiba semua hancur.

Bagi orang lumpuh di tepi kolam Betesda, masalahnya 

adalah tidak ada orang yang menolongnya turun ke 

kolam saat malaikat menggoncangkannya. Tetapi, Yesus 

tahu masalah utamanya, sehingga Ia bertanya, "Maukah 

engkau sembuh?" Ya, masalah utama orang itu adalah ia 

hanya fokus pada kesulitannya masuk ke kolam. Padahal 

semestinya ia fokus untuk berharap pada Tuhan yang bisa 

menyembuhkannya!

Sering kali, pemenang bukanlah selalu mereka yang 

bekerja paling keras atau yang punya ide paling kreatif, 

tetapi mereka yang tahu mana hal yang terpenting, mana 

yang harus dilakukan atau diselesaikan lebih dulu, mana 

yang harus dikejar dan lain-lain. Intinya, bekerjalah efektif 

karena dengan demikian pekerjaan Anda akan 

berdampak besar. Pemenang selalu tahu mana yang 

penting dan harus dilakukan.

APA MASALAH 
UTAMANYA?

Yohanes 5:1-16

Minggu, 25 April 2021

Lukas 5:17-26; Roma 6:1-14; 

Mazmur 139; Ulangan 1

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 5:6. 
Ketika Yesus melihat orang itu 
berbaring di situ dan karena Ia tahu, 
bahwa ia telah lama dalam keadaan 
itu, berkatalah Ia kepadanya: 
"Maukah engkau sembuh?"

Ayat

“Ajar kami untuk mengenali masalah 
utama dalam diri kami, ya Allahku.”

Doa



Untuk berjumpa dengan Allah yang maha kuasa tidak 

sembarangan orang bisa menikmatinya. Damai sejahtera 

akan dirasakan oleh siapa saja yang berjumpa dengan 

Allah. Kesalehan hidup merupakan persyaratan yang 

dituntut Allah untuk dipenuhi oleh setiap orang yang 

merindukan perjumpaan dengan Allah setiap harinya.

Selain kita menikmati hadirat Allah dalam hidup kita, 

ada perlindungan dan penjagaan Allah selama kita hidup 

saleh di hadapan Allah. Perlindungan Allah di tengah 

dunia yang jahat, dan yang sedang berjalan dalam 

kegelapan. Perlindungan Allah penting karena dunia 

membenci orang benar.

Selama dalam hadirat-Nya, Allah akan menjadi 

penasehat bagi kita. Nasehat Allah itu penting, untuk 

mengarahkan jalan hidup kita agar tetap fokus 

mengutamakan kehendak Allah. Nasehat yang menolong 

kita untuk tidak hidup   mencintai dunia ini.

Hasilnya hidup kita semakin sehat, sebab hatinya 

bersih, tulus, bersukacita dan memuji-muji Allah serta 

umur panjang akan kita nikmati. Orang yang hidup saleh 

di dalam Kristus, bila mengalami kematian pasti akan 

berjumpa dengan Allah dan menikmati kehidupan kekal 

bersama Allah.

Jalan menuju kepada kehidupan, senantiasa Allah 

beritahukan kepada orang saleh, hari lepas hari 

sepanjang umur hidupnya di dunia ini. Hidup jadi orang 

saleh tidaklah mudah bagi kita, karena sifat kedagingan 

dan cinta dunia masih melekat pada diri kita. Hidup saleh 

itu perlu kita perjuangkan dengan serius karena 

dampaknya akan membawa kebaikan bagi hidup kita, 

baik di dunia ini maupun dalam kekekalan yang akan 

datang.

HIDUP SALEH 

Mazmur 16:1-11

Senin, 26 April 2021

Lukas 5:27-39; Roma 6:15-23; 

Mazmur 140; Ulangan 2

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 15:1. 
Mazmur Daud. TUHAN, siapa yang 
boleh menumpang dalam kemah-Mu? 
Siapa yang boleh diam di gunung-Mu 
yang kudus?

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
hidup saleh sehingga aku menikmati 
kehadiran-Mu dan perlindungan-Mu. 
Amin.”

Doa



Menjadi pengikut Kristus merupakan sebuah keputusan 

yang harus sungguh-sungguh dijalani. Demikian juga bagi 

rasul Paulus. Kejayaan dan kemuliaan di masa lalu tidak lagi 

bernilai karena pengenalan akan Kristus. Apa yang dahulu 

dianggap bernilai, sekarang ini menjadi sama seperti 

sampah (7-8).

Mengapa Paulus mengungkapkan hal ini? Dia sedang 

memperingatkan jemaat Filipi untuk berhati-hati terhadap 

'anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-

penyunat yang palsu'. Orang-orang itu menekankan hidup 

keagamaannya secara lahiriah semata (4). Orang-orang 

yang demikian melakukan ibadahnya secara ritualistik dan 

legalistik. Mereka perlu diwaspadai karena ada di dalam 

jemaat dan berpotensi menyesatkan kerohanian jemaat. 

Dengan memakai kesaksian hidupnya, rasul Paulus 

menasehati jemaat Filipi. Dulu segala kemegahan lahiriah 

seperti itu dianggapnya keuntungan, tetapi sekarang tidak. 

Pengenalan akan Kristus itulah yang diingininya.

Nasihat ini ditulisnya dari penjara. Sekiranya Paulus 

tetap mengingini kejayaan dan kemuliaannya dulu, dia tidak 

akan ada di penjara. Paulus dengan tegas menyatakan 

imannya dan terus mengarahkan pandangannya kepada 

panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.

Sikap Paulus ini tidak mudah untuk diteladani. Bagi kita 

yang berada dalam keadaan aman dan nyaman, mengikut 

Kristus adalah mudah. Akan tetapi, kalau kita berada dalam 

keadaan seperti Paulus tentu lain ceritanya. Godaan untuk 

kembali kepada kejayaan hidup di masa lalu akan sangat 

besar. 

Sebagai pengikut-pengikut Kristus, seharusnya kita juga 

memiliki kesungguhan dalam iman. Iman yang sejati akan 

terlihat dalam kerinduan untuk semakin mengenal Kristus 

dan bertumbuh di dalam-Nya.

MAJU DI DALAM 
IMAN KEPADA 
TUHAN YESUS 

Filipi 3:10-11

Selasa, 27 April 2021

Lukas 6:1-11; Roma 7:1-12; Mazmur 

141-142; Ulangan 3

Ayat Bacaan Setahun

Filipi 3:10. 
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia 
dan kuasa kebangkitan-Nya dan 
persekutuan dalam penderitaan-Nya, 
di mana aku menjadi serupa dengan 
Dia dalam kematian-Nya.

Ayat

“Tuhan Yesus, bantulah kami supaya 
iman kami terus bertumbuh, serta 
kami memiliki hidup yang senantiasa 
berfokus kepada panggilan sorgawi.”

Doa



Iman itu baru teruji ketika kita menghadapi masalah di 

dalam hidup. Tanpa melalui proses ujian, iman kita tidak 

akan pernah bisa terlatih dan bertumbuh menjadi dewasa. 

Semua tokoh orang beriman yang namanya tertulis dalam 

Kitab Ibrani 11, telah lulus dalam melewati ujian iman yang 

wajib mereka lalui. Mereka menjadi teladan bagi kita saat 

ini. Apa rahasianya mereka bisa menang ketika melewati 

masa-masa sulit saat menjalani ujian iman yang sedang 

dihadapinya?

Tuhan Yesus menjamin adanya persekutuan yang intim 

antara kita dengan Allah. Inilah jaminan penting dalam 

kehidupan kita di saat menghadapi pergumulan hidup di 

dunia ini. Kristus Yesus  menjadi Imam Besar yang akan 

memimpin dan mengarahkan hidup kita untuk tetap fokus 

kepada Allah. Kita harus senantiasa bertekun di dalam 

pengharapan kepada Tuhan Yesus. Bertekun dalam 

pengharapan, berpegang teguh kepada iman kita kepada 

Kristus merupakan kunci rahasia, kita bisa menikmati 

kemenangan  ujian iman.

Kita harus membangun persekutuan satu dengan yang 

lainnya serta bertekun di dalam persekutuan. Di dalam 

persekutuan inilah kita bisa saling menasehati, saling 

memperhatikan, saling menjaga, saling mengingatkan, 

saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lainnya. 

Sengaja menjauhkan diri dan meninggalkan persekutuan 

dengan sesama saudara seiman dan persekutuan dengan 

Allah akan membawa hidup kita kepada kekalahan ujian 

iman.

Di sinilah kita belajar, bahwa persekutuan kita dengan 

Allah dan sesama saudara seiman merupakan kunci utama 

menuju kepada kedewasaan iman.

UJIAN DAN 
PERSEKUTUAN

Ibrani 10:19-25 

Rabu, 28 April 2021

Lukas 6:12-19; Roma 7:13-25; 

Mazmur 143; Ulangan 4

Ayat Bacaan Setahun

Ibrani 10:25. 
Janganlah kita menjauhkan diri dari 
pertemuan-pertemuan ibadah kita, 
seperti dibiasakan oleh beberapa 
orang, tetapi marilah kita saling 
menasihati ,  dan semakin giat 
melakukannya menjelang hari Tuhan 
yang mendekat. 

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
setia dalam persekutuan dengan 
Engkau dan saudara seiman. Terima 
kasih untuk kemenangan dalam 
setiap ujian iman. Amin.”

Doa

Ayat



Semua orang menghendaki kehidupan yang penuh 

kebahagiaan dan damai sejahtera. Namun, dalam 

kenyataannya penderitaan harus kita alami dalam hidup 

kita. Di saat dalam posisi seperti itu, kita sering bertanya 

mengapa hal ini bisa terjadi dalam hidupku? Mengapa Allah 

membiarkan diriku mengalami hal ini? Mengapa Allah tidak 

segera menolongku?

Jawabannya adalah supaya kita menjadi manusia dewasa 

melalui berbagai macam pengalaman hidup yang kita jalani 

bersama Allah. Allah mengizinkan kita melewati 

penderitaan, karena Allah mempunyai rencana yang baik 

terhadap kehidupan kita.

Bagaimana kita bisa memiliki sikap yang positif manakala 

penderitaan sedang kita alami? Allah mau kita bertekun 

dalam iman, berbahagia karena Allah sedang melatih kita 

melalui penderitaan, agar kita semakin hidup bertekun 

dalam iman kepada Allah. Ada hikmah yang bisa kita pelajari 

melalui pengalaman hidup yang seperti itu. Maka kita 

memerlukan kesabaran untuk menghadapi  dan 

menjalaninya, serta ketekunan untuk terus berharap 

kepada pertolongan dan campur tangan Allah.

Tidak semua penderitaan yang kita alami itu diakibatkan 

oleh dosa dan kesalahan kita. Mintalah hikmat Allah dan 

senantiasa berserah penuh kepada Allah. Hal itulah yang 

patut kita lakukan dalam situasi seperti itu, agar kita tidak 

salah persepsi dalam memandang Allah dan hidup kita 

sendiri.

Sabar dalam menghadapi penderitaan merupakan ciri 

dari orang Kristen yang sudah matang dalam imannya.  

Ket idaksabaran dan keluh kesah akan semakin 

memperparah penderitaan yang kita alami. Dibutuhkan 

kesabaran dan ketekunan dalam menjalani proses 

kehidupan yang sedang dikerjakan Allah dalam hidup kita 

untuk mencapai tujuan yang dikehendaki Allah.

BERBAHAGIA

Yakobus 1:2-6

Kamis, 29 April 2021

Lukas 6:20-26; Kisah Para Rasul 8:1-

8; Mazmur 144; Ulangan 5

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, ajar aku 
memiliki sikap yang benar dalam 
menghadapi proses pendewasaan. 
Amin.”

Doa



Mazmur 67 menyatakan, bahwa Allah memberkati 

bangsa-bangsa melalui orang-orang pilihan-Nya. Dalam 

rencana Allah bagi umat-Nya, Ia memanggil Abraham pada 

awalnya seperti yang dikisahkan pada Kejadian 12. Allah 

memil ih Abraham dengan maksud agar melalui 

keturunannya, maka bangsa-bangsa mengenal Allah yang 

benar. Kerinduan Allah agar semua bangsa di muka bumi ini 

mendengarkan berita keselamatan. Semua orang dapat 

percaya kepada-Nya dan mengikuti jalan-jalan-Nya. Semua 

orang harus melihat dan menyaksikan berkat, kasih dan 

penyertaan Allah kepada Abraham dan keturunannya, atau 

secara umum kepada bangsa Israel.

Seperti Allah memberkati dan menyinari Israel agar 

segala bangsa mengenal-Nya, demikian pula dengan setiap 

orang percaya pada saat ini. Bila setiap orang percaya di 

zaman akhir ini hidup dalam penyertaan Tuhan, menyatakan 

kehadiran, kasih karunia, kasih setia, kuasa kesembuhan, 

berkat dan kepenuhan Roh Kudus dalam setiap langkah 

hidup mereka, maka orang-orang di dunia yang 

terbelenggu, yang dalam gelap, yang terhilang bisa melihat 

dan menemukan apa yang mereka butuhkan yang tidak 

mereka temukan di dunia.

Jadi, bila Tuhan memberkati, memulihkan, menuntun, 

membukakan jalan, menyembuhkan, memberikan 

keunggulan dan kemenangan kepada orang percaya, itu 

berarti Allah menghendaki agar hidup kita dapat 

mencelikkan setiap mata hati untuk dapat mengenal dan 

percaya kepada-Nya. Setiap kita harus terus berdoa agar 

Allah terus melakukannya dalam hidup kita agar lebih 

banyak jiwa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus 

sebagai Juruselamat mereka melalui hidup kita.

Kiranya Allah terus memberkati dan menganugerahkan 

segala berkat rohani di dalam Sorga dan kepenuhan Roh-

Nya demi kemuliaan-Nya.

ALLAH MEMBERKATI

Mazmur 67 

Jumat, 30 April 2021

Lukas 6:27-42; Roma 8:9-17; 

Mazmur 145; Ulangan 6

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 67:2-3. 
Kiranya Allah mengasihani kita dan 
memberka t i  k i t a ,  k i r anya  I a 
menyinari kita dengan wajah-Nya, 
Sela supaya jalan-Mu dikenal di bumi, 
dan keselamatan-Mu di antara segala 
bangsa.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
bersyukur atas anugerah-Mu yang 
begitu besar. Aku mau menjadi berkat 
bagi banyak orang. 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
Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih 

seorang yang memberikan nyawanya untuk 
sahabat-sahabatnya.

Yohanes 15:13

Kamis, 1 April 2021

Doa
Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pengorbanan-

Mu  yang mulia bagiku. Aku mau setia 
mengerjakan keselamatan yang Kau beri. 

Amin.

Adik-adik, tahukah kalian arti dari 

pengorbanan? Ya, pengorbanan adalah suatu 

tindakan yang tulus ikhlas, penuh kerelaan 

yang ditujukan untuk orang-orang yang 

dikasihi, bahkan sampai rela untuk 

mengorbankan dirinya sendiri, seperti 

pahlawan. Pengorbanan terbesar sudah 

dilakukan untuk kita! Itulah pengorbanan yang 

dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang mati 

di kayu salib, karena kasih-Nya yang sangat 

besar untuk kita.

Kenapa Tuhan Yesus mau 

menyelamatkan kita ya? Karena Tuhan Yesus 

mau kita semua kembali mempunyai hubungan 

yang intim dengan Bapa di surga. Semua 

manusia sudah berdosa dan kehilangan 

hubungan yang baik dengan Bapa. Upah dosa 

ialah maut. Jadi kita harus dihukum karena 

dosa, tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib, 

untuk menggantikan kita. Tuhan Yesus 

menanggung dosa kita karena Tuhan Yesus 

tidak berdosa.

Wah, pengorbanan yang dilakukan 

Tuhan Yesus sangat besar ya. Tidak ada yang 

mau mati untuk kita selain Tuhan Yesus, itulah 

hadiah paling mulia bagi kita. Yuk, Adik-adik 

kita bersyukur dan tetap mengerjakan 

keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. 

Caranya dengan mengaku jika kita berbuat 

dosa, bertobat, dan tidak berbuat dosa lagi. 

Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman 

Tuhan dan beritakan Injil kepada orang-orang 

di sekitarmu.



Ayat
Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu 

menyerahkan nyawa-Nya.
Matius 27:50

Jumat, 2 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kematian-Mu 

di kayu salib. Engkau rela disiksa, dituduh, 
difitnah, dan dicela sampai mati untuk 

menanggung hukuman dosaku. 
Amin.

Tuhan Yesus bersama murid-murid-Nya 

ada di taman Getsemani. Tiba-tiba Yudas 

datang bersama banyak orang yang 

membawa pedang dan alat pemukul. Tuhan 

Yesus berkata kepada mereka, “Kamu datang 

lengkap dengan pedang dan pentungan untuk 

menangkap Aku, seakan-akan Aku seorang 

penjahat? Setiap hari Aku duduk mengajar di 

pelataran Bait, tetapi kamu tidak menangkap 

Aku.”
Mereka membawa Tuhan Yesus ke 

rumah imam besar Kayafas. Para imam kepala 

dan seluruh Mahkamah Agama berusaha 

mencari kesaksian palsu untuk menyalahkan 

Yesus supaya Ia dapat dihukum mati. Namun, 

mereka tidak berhasil. Kemudian mereka 

meludahi wajah Yesus dan meninju-Nya, dan 

yang lain menampar-Nya. Para imam kepala 

dan pemimpin Yahudi membuat rencana 

membunuh Yesus. Kemudian mereka memaksa 

Tuhan Yesus memikul salib sampai di bukit 

Golgota.
Mereka menyalibkan-Nya. Kira-kira 

pukul 3 sore, Tuhan Yesus berteriak dengan 

keras, “Eli, Eli, lama sabakhthani?” Artinya, 

“Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau 

meninggalkan Aku?”
Sekali lagi Tuhan Yesus berteriak, 

”Sudah selesai.” Lalu Dia mati. Terjadilah 

gempa bumi, bukit batu pecah, kuburan-

kuburan terbuka, dan orang suci yang telah 

mati bangkit. Kepala pasukan dan para 

tentara yang mengawal Yesus melihat gempa 

bumi dan hal-hal yang telah terjadi. Mereka 

sangat takut dan berkata, “Orang itu 

sungguh-sungguh Anak Allah.”



Ayat
Maka pergilah mereka dan dengan bantuan 

penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur 
itu dan menjaganya.

Matius 27:66

Sabtu, 3 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku percaya pada-Mu. Allah yang 

hidup. Terima kasih karena Engkau mengasihi 
orang-orang yang jahat dan berdosa, seperti 

aku. Kini aku hidup bagi-Mu. 
Amin.

Pada malam hari, datang seorang yang 
kaya bernama Yusuf dari kota Arimatea. Ia 
adalah pengikut Yesus. Ia pergi menghadap 
Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus 
memerintahkan untuk memberikannya kepada 
Yusuf.

Yusuf mengambilnya dan 
membungkusnya dengan kain lenan yang baru. 
Kemudian dia meletakkannya dalam kubur 
yang baru, yang telah digalinya pada bukit 
batu. Kemudian dia menggulingkan batu yang 
besar untuk menutup pintu kubur itu lalu 
pergi.

Hari itu adalah hari persiapan untuk 
Sabat. Pada hari Sabat imam-imam kepala 
dan orang Farisi pergi menghadap Pilatus. 
Mereka mengatakan, “Tuan, kami ingat ketika 
penipu itu masih hidup, Ia berkata, 'Setelah 3 
hari Aku akan bangkit.' Jadi, perintahkanlah 
supaya kubur itu dijaga dengan baik sampai 
hari ketiga, supaya pengikut-pengikut-Nya 
tidak berusaha mencuri mayat-Nya. Jika 
tidak, mereka mungkin akan berkata kepada 
orang banyak, bahwa Yesus sudah bangkit 
dari antara orang mati. Penipuan itu akan 
lebih buruk daripada sebelumnya.”

Pilatus berkata kepada mereka, 
“Bawalah beberapa tentara dan jagalah 
kubur itu sebaik-baiknya.” Maka mereka pergi 
ke kubur dan menempelkan segel resmi pada 
batu penutup jalan masuk ke kubur itu supaya 
kubur itu dijaga sepanjang waktu.



Ayat
Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama 

seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, 
lihatlah tempat Ia berbaring.

Matius 28:6

Minggu, 4 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau 
adalah Allah yang benar, yang turun ke maut 

untuk mengalahkan maut dan bangkit membawa 
kemenangan. 

Amin.

Pada hari minggu, ketika fajar 
menyingsing, pergilah Maria Magdalena dan 
Maria yang lain melihat kubur Yesus. Pada 
waktu itu terjadi gempa bumi yang besar. 
Malaikat Tuhan turun dari langit dan 
menggulingkan batu yang menutup liar kubur 
lalu duduk di atasnya. Wajahnya bersinar 
seperti kilat. Pakaiannya putih seperti salju. 
Pengawal-pengawal yang menjaga kubur 
Tuhan Yesus itu pun takut kepada malaikat itu.

Malaikat itu berkata kepada 
perempuan-perempuan itu, “Jangan takut. 
Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang 
telah disalibkan itu. Tuhan Yesus tidak ada di 
sini. Ia telah bangkit seperti yang pernah 
dikatakan-Nya. Masuklah dan lihat tempat 
mayat-Nya diletakkan. Pergilah segera dan 
beritakan kepada para murid-Nya, Tuhan 
Yesus telah bangkit dari kematian. Dia sedang 
menuju Galilea dan akan tiba di sana sebelum 
kamu tiba. Kamu akan bertemu dengan Dia di 
sana.”

Perempuan-perempuan itu segera 
meninggalkan kubur itu dengan bersukacita. 
Tiba-tiba Tuhan Yesus menjumpai mereka dan 
mengatakan, “Salam.” Mereka mendekat dan 
memegang kaki-Nya dan menyembah-Nya. 
Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada 
mereka, “Jangan takut. Suruhlah saudara-
saudara-Ku pergi ke Galilea. Mereka akan 
melihat Aku di sana.”



Ayat
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan 

dan memindahkan kita ke dalam kerajaan 
Anak-Nya yang kekasih; di dalam Dia kita 

memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan 
dosa.

Kolase 1 :13-14

Senin, 5 April 2021

Doa
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu 

adalah yang terbesar untukku. Aku mau tetap 
hidup dalam keselamatan yang telah Engkau 

beri. Amin.

“Bu, di sekolah akan ada lomba menghias 
telur ayam yang sudah direbus,” kata Yosef. 
“Wah, bagaimana cara lombanya? Sekolah 
'kan masih online,” ujar Ibu.

“Lombanya lewat aplikasi Zoom, Bu. 
Pasti seru deh. Ini akan jadi pengalaman yang 
tidak terlupakan,” kata Yosef semangat. 
“Selain itu, akan ada lomba teka-teki Alkitab 
juga, lalu lomba puisi Paskah, dan lomba 
mengupas telur ayam untuk anak-anak kelas 
kecil, Bu,” cerita Yosef lagi.

Ibu tersenyum. “Apa Yosef mau ikut 
semua lomba itu?” tanya Ibu. 
“Tapi Yosef juga harus tetap ingat arti dari 
Paskah itu sendiri, ya,” kata Ibu melanjutkan 
kata-katanya.

“Tentu saja Bu. Yosef tidak akan 
pernah lupa pada pengorbanan Tuhan Yesus di 
kayu salib untuk menebus kita dari dosa. 
Tuhan Yesus bangkit di hari ketiga. Yosef 
bersyukur sekali, Bu, karena Tuhan Yesus 
sangat mengasihi kita semua dan mau 
menyelamatkan kita dari belenggu dosa,” kata 
Yosef.

“Oiya, Yosef mau ikut semua lomba, tapi 
tidak akan ikut lomba mengupas telur Bu, 
karena itu untuk anak kelas kecil,” kata Yosef 
lagi sambil tertawa. Ibu pun tertawa 
mendengar Yosef.



Ayat
Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. 
Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika 
melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, 

lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah,
Kejadian 19:1

Selasa, 6 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-

Mu. Ajar aku untuk berhikmat dan 
mengandalkan-Mu di setiap keputusan dalam 

hidupku. Amin.

Sore itu kedua malaikat itu datang ke 

kota Sodom. Lot melihat mereka dan berkata, 

“Tuan-tuan, silahkan ke rumahku. Tuan dapat 

mencuci kaki dan bermalam. Besok Tuan 

dapat melanjutkan perjalanan.” Malaikat itu 

menjawab, “Tidak, kami bermalam di 

lapangan.”
Lot terus meminta. Jadi, mereka setuju 

ke rumahnya. Lot menghidangkan minuman 

dan roti. Malam itu, orang-orang dari setiap 

penjuru kota datang ke rumah Lot. Mereka 

berkata, “Bawa para tamu itu keluar. Kami 

mau menyiksa mereka.”
Lot keluar dan berkata, “Tolong jangan 

lakukan kejahatan. Aku memberikan anak-

anakku perempuan kepadamu. Kamu dapat 

melakukan yang kamu inginkan dengan 

mereka, tapi tolong jangan lakukan sesuatu 

terhadap mereka itu. Mereka datang ke 

rumahku, dan aku harus melindunginya.”
Orang-orang itu menjawab, “Lot itu 

pendatang. Sekarang ia mau mengajari kita. 

Kami akan melakukan hal yang paling buruk 

kepadamu.” Mereka mulai mendekati Lot. 

Kedua orang yang tinggal bersama Lot 

menarik dia masuk rumah, dan menutup pintu. 

Lalu mereka membuat semua orang jahat itu, 

menjadi buta. Jadi, mereka tidak dapat 

menemukan pintu rumah Lot.
Adik-adik, penduduk kota Sodom sangat 

jahat ya. Kita juga belajar keputusan Lot 

yang hendak menyerahkan anak-anak 

perempuannya itu tidak benar. Tetapi Tuhan 

tetap melindungi Lot dan keluarganya. Adik-

adik, yuk kita belajar mengandalkan Tuhan, 

karena Tuhan pasti memberikan hikmat dan 

pertolongan.



Ayat
Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, 

tangan isteri dan tangan kedua anaknya 
dipegang oleh kedua orang itu, sebab TUHAN 
hendak mengasihani dia; lalu kedua orang itu 

menuntunnya ke luar kota dan melepaskannya 
di sana.

Kejadian 19:16

Rabu, 7 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau Allah 

yang menyelamatkan aku. Ajar aku taat 
kepada-Mu dan tidak tawar menawar dengan 

firman-Mu. 
Amin.

Kedua orang itu berkata kepada Lot, 
“Apakah ada orang dari keluargamu tinggal di 
kota ini? Katakan kepada mereka, supaya 
berangkat sekarang. Kami datang untuk 
membinasakan kota ini. Allah telah mendengar 
betapa jahatnya kota ini.”

Jadi, Lot keluar dan berkata kepada 
para menantunya, yang akan menikah dengan 
anak-anak perempuannya. Dia berkata, 
“Cepatlah dan tinggalkan kota ini. Allah segera 
membinasakannya.” Namun, mereka 
menganggap bahwa ia hanya bercanda.

Besok sorenya, malaikat itu memegang 
tangan Lot, istrinya, dan kedua anaknya. 
Kedua orang itu membawa Lot dan 
keluarganya ke luar kota dengan selamat. 
Setelah mereka keluar, orang itu mengatakan, 
“Sekarang berlarilah, selamatkan hidupmu. 
Jangan lihat kembali ke kota. Jangan berhenti 
di setiap tempat di lembah. Berlarilah hingga 
sampai ke gunung. Jika kamu berhenti, kamu 
binasa bersama kota ini.”

Lot berkata kepada kedua orang itu, 
“Tuan, tolong jangan paksa aku berlari begitu 
jauh. Kamu sangat baik menyelamatkan aku, 
tetapi aku tidak dapat jalan ke gunung. 
Bagaimana jika aku terlalu lambat dan 
sesuatu terjadi? Lihatlah, ada sebuah kota 
yang sangat kecil dekat di sana. Biarlah aku 
lari ke kota itu. Aku dapat lari ke kota itu dan 
selamat.”

Malaikat berkata kepada Lot, “Baiklah, 
engkau boleh kesana. Aku tidak 
membinasakan kota itu. Larilah ke sana 
segera. Aku tidak dapat membinasakan Sodom 
sebelum engkau selamat ke kota itu.” Kota itu 
bernama Zoar karena kota itu kecil.

Adik-Adik, Tuhan sayang kepada Lot 
dan keluarganya. Lot pun taat kepada Tuhan. 
Allah tidak membiarkan Lot binasa bersama 
penduduk Sodom yang jahat.



Ayat
Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan 

kota-kota di Lembah Yordan dan 
menunggangbalikkan kota-kota kediaman Lot, 

maka Allah ingat kepada Abraham, lalu 
dikeluarkan-Nyalah Lot dari tengah-tengah 

tempat yang ditunggangbalikkan itu.
Kejadian 19:29

Kamis, 8 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku setia berdoa bukan 
hanya untuk diriku saja melainkan untuk 
orang lain juga termasuk keluargaku. 

Amin.

Lot memasuki kota Zoar ketika matahari 

terbit. Pada waktu itu, Allah mulai 

membinasakan Sodom dan Gomora. Ia 

membuat api dan belerang yang menyala 

turun dari langit. Jadi, api membinasakan 

seluruh lembah, semua kota, orang yang 

tinggal di kota-kota dan semua tumbuh-

tumbuhan dalam lembah.
Namun ketika Lot dan keluarganya 

sampai di kota Zoar, istri Lot menoleh ke 

belakang dan melihat ke kota Sodom dan ia 

pun menjadi tiang garam. Padahal Tuhan 

sudah memperingatkan mereka untuk tidak 

diam dan tidak melihat ke belakang.
Pagi-pagi benar pada hari yang sama, 

Abraham bangun dan pergi ke tempat ia 

berdiri di hadapan TUHAN. Abraham melihat 

ke lembah ke arah kota Sodom dan Gomora. 

Ia melihat banyak asap naik dari tanah 

tampaknya seperti asap dari dapur api.
Jadi, Allah membinasakan kota-kota 

dalam lembah, tetapi Allah mengingat yang 

dikatakan Abraham. Jadi, Allah menyuruh Lot 

keluar dari kota itu sebelum dibinasakan. Lot 

takut tinggal di Zoar. Jadi, ia dan kedua 

anaknya tinggal di gunung. Di sana, mereka 

hidup dalam sebuah gua.
Adik-adik, Abraham pernah berdoa 

agar Lot selamat dari bencana pemusnahan 

kota Sodom dan Gomora. Tuhan pun 

menjawab doanya. Abraham adalah orang tua 

yang baik bagi Lot. Ia setia berdoa kepada 

Tuhan dan mengasihi keluarganya.



Ayat
Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi: 
"Aku tahu juga, bahwa engkau telah melakukan 

hal itu dengan hati yang tulus, maka Aku pun 
telah mencegah engkau untuk berbuat dosa 

terhadap Aku; sebab itu Aku tidak membiarkan 
engkau menjamah dia

Kejadian 20:6

Jumat, 9 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, kami memiliki hati yang tulus dan 
suci. Terima kasih atas  perlindunganmu yang 

menjauhkan kami dari segala yang jahat. 
Amin.

Abraham tinggal di Gerar sebagai orang 

asing. Abraham berkata kepada orang-orang 

bahwa Sara adalah saudaranya. Oleh karena 

itu, Abimelekh, raja Gerar, mengambil Sara 

sebagai istrinya. Namun, berfirmanlah Tuhan 

kepada Abimelekh, "Kamu harus mati karena 

perempuan itu sudah bersuami."
Abimelekh pun berkata, "Tuhan, apa 

salah kami? Dia berkata perempuan itu 

saudaranya. Aku melakukan semua ini dengan 

tulus dan suci." Tuhan berkata, "Aku tahu.  

Karenanya Aku mencegah kamu berbuat 

dosa. Jadi  kembalikan istri orang itu, maka 

kamu akan tetap hidup. Kalau tidak, kamu 

akan mati."
Besok paginya, Abimelekh 

memberitahukan firman Tuhan itu. Semua 

orang menjadi takut. Lalu Abimelekh 

memanggil Abraham, "Kamu sudah melakukan 

hal yang tidak pantas terhadap kami. Apa 

maksud kamu?" Abraham pun berkata, "Aku 

takut akan dibunuh karena istriku yang 

cantik. Jadi aku mengakui dia sebagai 

saudaraku."
Adik-adik, yuk kita memiliki hati yang 

tulus dan suci seperti Abimelekh. Tuhan Yesus 

pasti melindungi dan menjauhkan kita dari 

yang jahat. 



Ayat
Lagi katanya: "Siapakah tadinya yang dapat 

mengatakan kepada Abraham: Sara 
menyusui anak? Namun aku telah 

melahirkan seorang anak laki-laki baginya 
pada masa tuanya."

Kejadian 21:7

Sabtu, 10 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji dan 

kasih setia-Mu bagiku. Aku percaya, bagi-
Mu tidak ada yang mustahil. Jadi, aku mau 

setia setiap hari merenungkan firman Tuhan 
dan berdoa, agar aku mendengar kehendak-

Mu bagiku. Amin.

Tuhan pernah berjanji kepada 

Abraham, bahwa ia akan mempunyai 

keturunan yang sangat banyak bahkan 

seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. 

Namun, hari demi hari, tahun demi tahun, 

rasanya Tuhan tidak menepati janjinya. Oleh 

sebab itu Sara pernah tertawa, tapi ia 

ditegur malaikat Tuhan.
Pada akhirnya, meskipun Sara sudah 

sangat tua, ia melahirkan seorang anak laki-

laki! Janji Tuhan benar-benar ditepati.
Adik-adik, bagi Tuhan tidak ada yang 

mustahil. Jadi, kalau hari ini kamu sedang 

sedih, kamu ingin sesuatu, merasa bahwa 

masalahmu hari ini terlalu besar untuk 

diselesaikan, berpikir kalau tidak mungkin ini 

bisa terjadi.
Jadi, mari kita berdoa dan renungkan 

firman Tuhan, Tuhan Yesus akan berfirman 

bagi kita  terutama lewat Alkitab. Bagi Tuhan 

tidak ada yang mustahil! Percaya saja!



Ayat
Berkatalah Sara kepada Abraham: "Usirlah 

hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab 
anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris 

bersama-sama dengan anakku Ishak.”
Kejadian 21:10

Minggu, 11 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah 

datang ke dunia ini menjadi manusia melalui 
keturunan Abraham untuk menebusku dari 
dosa. Engkau adalah berkat bagi seluruh 

dunia. Ajar aku untuk taat akan firman-Mu 
agar aku tidak menyesal nanti. 

Amin.

Abraham mempunyai anak, Ishak dan 
Ismael. Ketika tiba saatnya Ishak disapih, 
Abraham pun mengadakan pesta untuk 
merayakannya. Saat itu, Sara melihat 
anaknya, Ishak, sedang bermain dengan anak 
Hagar. Sara pun berkata kepada Abraham, 
"Usir anak itu dan ibunya, karena anak ini 
tidak akan jadi ahli warismu bersama dengan 
anakku."

Perkataan itu membuat Abraham 
jengkel, karena Ismael juga anaknya. Tetapi 
Tuhan berkata kepada Abraham, "Jangan 
sebal hatimu. Perkataan Sara harus kamu 
dengar, karena yang disebut keturunanmu itu 
dari keturunan Ishak. Tetapi keturunan Ismael 
pun akan kubuat jadi bangsa yang besar, 
karena dia juga anakmu." Abraham akhirnya 
melepaskan Hagar dan Ismael, anaknya, 
untuk pergi dari rumahnya.

Adik-adik, ahli waris Abraham adalah 
Ishak. Tuhan telah berjanji kepada Abraham, 
keturunannya dari Sara. Namun, Abraham 
dan Sara pernah meragukan itu, sehingga 
Abraham mempunyai anak dari Hagar.

Ishak akan mewarisi berkat Abraham. 
Apakah itu? Dialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus 
lahir ke dunia dari keturunan Ishak, untuk 
menjadi berkat bagi seluruh dunia, agar kita 
semua selamat dari dosa dan maut.



Ayat
Allah mendengar suara anak itu, lalu Malaikat 
Allah berseru dari langit kepada Hagar, kata-

Nya kepadanya: "Apakah yang engkau 
susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab 
Allah telah mendengar suara anak itu dari 

tempat ia terbaring.
Kejadian 21:17

Senin, 12 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau 

adalah satu-satunya pribadi yang tidak pernah 
meninggalkan aku. 

Amin.

Pagi-pagi, Abraham mengambil roti dan 
sekirbat air untuk diberikan kepada Hagar. 
Abraham menyuruh Hagar dan Ismael pergi.

Hagar pergi ke padang gurun Bersyeba. 
Air di kirbat itu pun habis. Lalu Hagar 
meletakkan anaknya di semak-semak. Sambil 
terduduk menangis dengan suara keras, 
Hagar berkata, "Tidak tahan aku melihat 
anak itu mati."

Allah mendengar anak itu dan berkata, 
"Apa yang kamu kuatirkan Hagar? Jangan 
takut, karena Allah sudah mendengar suara 
anak itu dari tempatnya berbaring. Bangun! 
Angkat anak itu dan bimbing dia! Aku akan 
membuatnya menjadi bangsa besar!"

Allah pun membuka mata Hagar 
sehingga ia melihat sebuah sumur di depannya. 
Hagar mengisi kirbatnya dan memberikan 
anak itu minum. Allah menyertai Ismael. Ia 
bertambah besar dan hidup di padang gurun 
Paran sebagai seorang pemanah. 

Adik-adik, Hagar bukanlah seseorang 
yang bisa memutuskan karena ia adalah 
budak. Namun, Tuhan tidak meninggalkannya. 
Begitu pun dengan kita. Tidak ada yang perlu 
kita kuatirkan tentang hidup. Kita harus 
memandang Tuhan.



Ayat
Lalu Abraham menanam sebatang pohon 

tamariska di Bersyeba, dan memanggil di sana 
nama TUHAN, Allah yang kekal.

Kejadian 21:33

Selasa, 13 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, dalam kondisi apapun aku mau 

berseru kepadamu karena hanya engkau yang 
dapat memberikan kelegaan kepadaku. 

Amin.

Abimelekh  datang kepada Abraham. Ia 
berkata, "Bersumpahlah demi Allah bahwa 
engkau tidak akan berlaku curang terhadap 
aku dan juga anak cicitku, seperti 
persahabatan yang telah kita ikat. Kamu 
harus berbuat seperti ini di negeriku dan juga 
di negeri asing yang engkau tempati."

Abraham setuju tapi dia kecewa dengan 
Abimelekh, karena hamba-hambanya 
mengambil sumur yang telah digali oleh 
hamba-hamba Abraham. Abimelekh pun 
berkata, "Aku tidak tahu hal ini dan aku baru 
mendengarnya."

Abraham memberikan tujuh anak domba 
betina dan berkata kepada Abimelekh. 
"Ketujuh anak domba ini harus kamu terima 
sebagai bukti bahwa akulah yang menggali 
sumur ini," kata Abraham.

Setelah keduanya mengikat janji di 
Bersyeba, Abimelekh kembali ke negeri orang 
Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang 
pohon tamariska di sana dan memanggil nama 
Tuhan Allah yang kekal.

Adik-adik, inilah yang menjadi bukti 
Abraham bersyukur kepada Tuhan Yesus 
yang telah memberikan kelegaan kepadanya di 
negeri asing. Di negeri orang asing Abraham 
tidak bisa mengandalkan siapapun, tapi ia 
hanya bisa berseru dan mengandalkan Tuhan 
Yesus.



Ayat
Lalu Ia berfirman: "Jangan bunuh anak itu dan 

jangan kauapa-apakan dia, sebab telah 
Kuketahui sekarang, bahwa engkau takut akan 

Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk 
menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku."

Kejadian 22:12

Rabu, 14 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku rela melepas semua hakku 
untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidupku, 

taat, dan mengasihi-Mu. 
Amin.

Janji Tuhan pun digenapi, Abraham 
punya anak tunggal yaitu Ishak. Pada suatu 
hari Tuhan berkata kepada Abraham, "Pergi 
dan bawa anakmu yang tunggal yang kau 
kasihi ke tanah Moria. Persembahkanlah dia 
kepadaku di gunung yang Kutunjukkan."

Pagi esok harinya, Abraham menyiapkan 
keledainya dan membawa Ishak, anaknya, 
dengan 2 bujangnya. Mereka berjalan jauh. 
Di hari yang ke-3, Abraham berkata kepada 
para bujangnya, "Tunggu di sini dengan 
keledai. Aku dan anak ini akan pergi ke tempat 
itu untuk berdoa. Aku akan kembali 
kepadamu."

Abraham pun memikulkan kayu di bahu 
Ishak dan ia membawa api dan pisau. Saat 
berjalan, Ishak bertanya, "Bapa, sudah ada 
api dan kayu tapi di mana korban 
bakarannya?"

"Allah akan menyediakan korban bakaran 
untuk-Nya, anakku," jawab Abraham. 
Sesampainya di sana, Abraham mendirikan 
mezbah, menyusun kayu-kayu itu, dan 
mengikat Ishak, anaknya, lalu ditempatkan di 
atas mezbah kayu api itu. Abraham hendak 
mengambil pisau untuk menyembelih Ishak, 
anaknya.

Teman-teman, anak adalah hal yang 
paling berharga bagi orang tua, apalagi anak 
tunggal yang selalu dinantikan. Tapi 
bayangkan, Tuhan meminta Abraham untuk 
menyembelih anaknya sendiri. Meskipun di 
dalam hati, ia sangat sedih, Abraham tetap 
taat kepada Tuhan. Yuk, kita belajar dari 
Abraham, yang rela melepaskan hal paling 
berharga dalam hidupnya, karena mengasihi 
Tuhan adalah yang terutama.



Ayat
Dan Abraham menamai tempat itu: "TUHAN 
menyediakan"; sebab itu sampai sekarang 

dikatakan orang: "Di atas gunung TUHAN, akan 
disediakan."

Kejadian 22:14

Kamis, 15 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah 

menyediakan diri-Mu sebagai korban 
penebusan bagiku. 

Amin.

Saat Abraham mau mengambil pisau 
untuk menyembelih Ishak, anaknya, tiba-tiba 
terdengar suara Malaikat Tuhan dari langit, 
"Abraham jangan kau bunuh atau apa-apakan 
anak itu, sebab Aku sudah tahu bahwa kamu 
tidak segan-segan menyerahkan anakmu 
yang tunggal kepada-Ku.” 

Abraham pun menoleh dan melihat ada 
seekor domba jantan di belakangnya yang 
tanduknya terjebak di semak belukar. 
Abraham pun mempersembahkan domba 
jantan tersebut dihadapan Tuhan sebagai 
ganti anaknya.

Abraham pun menamai tempat itu 
Jehova-jireh, artinya Allah yang 
menyediakan. Malaikat Tuhan berkata kepada 
Abraham, "Aku bersumpah karena kamu 
mengasihi-Ku dan tidak segan-segan 
menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-
Ku, Aku akan memberkati kamu berlimpah-
limpah dan keturunanmu akan menjadi banyak 
seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. 
Keturunanmu akan menduduki kota-kota 
musuh dan karena keturunanmu semua 
bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, 
karena kamu sudah mendengarkan firman-
Ku."

Teman-teman, saat Ishak bertanya di 
tengah jalan, "Mana korban bakaran untuk 
dipersembahkan kepada Tuhan?" Abraham 
pun menjawab, "Tuhan akan menyediakan." 
Inilah perkataan iman dan Abraham 
menyaksikan sendiri buah imannya.

Jehova-jireh atau Allah menyediakan 
artinya Allah yang menyediakan korban 
bakaran bagi penebusan kita. Jika Allah 
menyediakan seekor domba jantan untuk 
korban bakaran Abraham, Allah sudah 
menyediakan Tuhan Yesus sebagai korban 
bakaran bagi kita sebagai penebusan kita dari 
dosa.



Ayat
Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan 

orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara 
Abraham itu.

Kejadian 22:23

Jumat, 16 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu 
bagiku dan bagi keluargaku, tak peduli latar 

belakangku. Engkau sangat mengasihiku, 
lebih dari siapapun. 

Amin.

Abraham pun mendapat kabar bahwa 

saudaranya yang bernama Nahor mempunyai 

anak dari istrinya, Milka. Alkitab hanya 

menuliskan nama-nama anak laki-laki saja, 

karena adat istiadat orang Yahudi melihat 

suatu keturunan dari ayah atau laki-laki.

Nahor mempunyai 8 anak dari Milka, 

yaitu Us, Bus, Kemuel, Kesed, Hazo, Pildash, 

Yidlaf, dan Betuel. Kemuel akan menjadi ayah 

dari bangsa Aram. Wah, ternyata saudara 

Abraham pun diberkati Tuhan menjadi ayah 

atas suatu bangsa!

Lalu Betuel, anak Nahor, mempunyai 

anak-anak tapi yang dituliskan hanya 1 anak, 

itu pun perempuan! Namanya Ribka. Loh, 

kenapa Ribka ditulis ya? Padahal ia anak 

perempuan. Ternyata Ribka nantinya akan 

menjadi istri Ishak. Ia akan menjadi Ibu dari 

bangsa Israel dan bangsa Edom.

Selain dari Milka, Nahor rupanya 

mempunyai anak dari gundik atau selir yang 

bernama Reuma. Anak-anaknya yaitu Tebah, 

Gaham, Tahash, dan Maakha. Meskipun 

bukan anak-anak dari istri Nahor yang sah, 

mereka pun diberkati Tuhan menjadi ayah bagi 

bangsa-bangsa.



Ayat
diserahkan kepada Abraham menjadi tanah 
belian, di depan mata bani Het itu, di depan 
semua orang yang datang di pintu gerbang 

kota.
Kejadian 23:18

Sabtu, 17 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku untuk mempunyai 

hikmat dan harga diri serta iman yang benar 
kepada-Mu. Amin.

Setelah Sarah menginjak umur 127 
tahun, ia meninggal di kota Hebron, Kanaan. 
Abraham pun menangisinya. Lalu Abraham 
menemui orang Het. "Aku ini orang asing. Aku 
tidak punya tanah untuk menguburkan istriku. 
Tolong berilah aku tanah untuk menguburkan 
istriku," kata Abraham.

"Tuanku, engkau adalah pemimpin besar 
bagi kami. Ambillah tanah yang kau mau. Tidak 
ada yang melarang engkau," kata orang-
orang Het itu. Abraham bersujud, "Jika kamu 
setuju, aku mohon mintakan dengan sangat 
kepada Efron bin Zohar, agar ia memberikan 
kepadaku gua Makhpela miliknya. Aku mau 
membelinya dengan harga penuh."

Ternyata Efron bin Zohar ada duduk di 
sana. Ia tidak mau Abraham membelinya. Ia 
mau memberi tanah itu secara gratis, tapi 
Abraham tetap ingin membayar. "Tuan, 
harganya hanya 400 syikal perak. Itu tidak 
berarti," kata Efron. Abraham mengerti 
kalau itulah harga tanahnya. Ia membayar 
400 syikal perak kepada Efron. Semua 
orang menyaksikan perjanjian Abraham itu.

Adik-adik, kenapa ya Abraham tidak 
mau tanah yang gratis? Karena Abraham 
telah menunjukkan harga dirinya. Ia tidak mau 
berhutang uang atau hutang budi kepada 
orang lain. Jadi tanah yang dibelinya sah. 
Perjanjian ini juga menjadi tanda iman 
Abraham bahwa tanah itu akan menjadi milik 
keturunannya. Gua itu terletak di tanah 
Kanaan, yang akan menjadi wilayah Israel, 
keturunan Abraham.



Ayat
Tetapi bagaimana mereka dapat berseru 
kepada-Nya, jika mereka tidak percaya 

kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya 
kepada Dia, jika mereka tidak mendengar 

tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar 
tentang Dia, jika tidak ada yang 

memberitakan-Nya?
Roma 10:14

Minggu, 18 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu 

sehingga aku mengenal dan percaya Tuhan 
yang benar yaitu Tuhan Yesus. Aku mau 

memberitakan injil-Mu agar orang-orang 
mendengar firman Kristus dan mempunyai iman 

kepada-Mu. Amin.

Siang itu Adi pulang sekolah naik angkot 

seperti biasa. Setelah duduk, tampaklah 

temannya yang bernama Rianto masuk ke 

dalam angkot yang sama. Mereka pernah 

sekelas, namun ketika naik kelas 2 SMP, 

mereka terpisah di kelas berbeda.

Entah bagaimana, sepanjang jalan 

Rianto banyak bertanya tentang perjamuan 

kudus, meskipun ia bukanlah seorang Kristen. 

Katanya, salah seorang pamannya beragama 

Kristen, jadi ia pernah melihat ibadah Kristen 

yang melakukan perjamuan kudus.

Tanpa membuang kesempatan, Adi pun 

menceritakan tentang perjamuan kudus. 

Dimulai dengan menceritakan perjanjian 

Tuhan dengan Abraham, bagaimana iman 

Abraham diuji ketika hendak mengorbankan 

Ishak, anak perjanjian. Kemudian Adi 

menceritakan pula tentang Tuhan Yesus 

Kristus, yaitu tentang pengorbanan-Nya di 

kayu salib dan tentang kebangkitan-Nya 

sampai menjadi dasar ibadah perjamuan 

kudus.

Tanpa terasa Adi sudah melewati gang 

rumahnya, namun ia baru menghentikan 

angkot setelah menceritakan arti 

pengorbanan Kristus kepada Rianto. Adi pun 

turun dari angkot dengan sukacita dan 

berharap iman timbul dalam hati Rianto 

sehingga suatu saat nanti Rianto dapat 

menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai 

Juruselamatnya.

Adik-adik, iman timbul dari pendengaran 

dan pendengaran oleh firman Kristus. 

Bagaimana mereka mendengar tentang Tuhan 

Yesus, jika tidak ada yang memberitakan-

Nya? Jadi, yuk ceritakan injil Kristus kepada 

teman-teman kita!



Ayat
TUHAN, Allah yang empunya langit, yang telah 

memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri 
sanak saudaraku, dan yang telah berfirman 
kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, 

demikian: kepada keturunanmulah akan Kuberikan 
negeri ini — Dialah juga akan mengutus malaikat-
Nya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat 
mengambil seorang isteri dari sana untuk anakku.

Kejadian 24:7

Senin, 19 April 2021 Abraham sudah tua dan diberkati 
Tuhan. Abraham pun berkata kepada 
hambanya yang paling tua, yang menguasai 
seluruh kepunyaannya, "Letakkan tanganmu 
di bawah pangkal pahaku. Aku mau kamu 
membuat perjanjian denganku. Berjanjilah 
demi TUHAN, Allah yang empunya langit dan 
bumi, kamu tidak akan mengambil untuk 
anakku seorang isteri dari antara perempuan 
Kanaan. Kita tinggal di antara mereka, tapi 
aku tidak mau anakku kawin dengan salah 
satu di antara mereka. Kamu harus pergi ke 
negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk 
mengambil seorang isteri bagi Ishak, anakku."

"Tuan, bagaimana kalau perempuan itu 
tidak mau ikut denganku ke negeri ini. Apakah 
aku harus membawa anakmu kembali ke 
negeri asalmu?" tanya hambanya.

"Jangan kamu bawa anakku kembali ke 
negeri itu. Tuhan sudah membawaku keluar 
dari negeri itu dan berjanji keturunanku akan 
mempunyai tanah ini. Kalau perempuan itu 
tidak mau dibawa ke ke sini, kamu bebas dari 
perjanjianku. Semoga Tuhan mengutus 
malaikatnya berjalan di depanmu untuk memilih 
istri bagi anakku," jawab Abraham.

Hambanya berjanji dengan tangannya di 
bawah pangkal paha Abraham dan ia pun pergi 
ke tempat sanak saudara Abraham.

Adik-adik, Abraham memegang janji 
Tuhan dan mempunyai iman dari firman Tuhan 
tentang keturunannya. Abraham pun 
menghidupi imannya dengan mencarikan istri 
bagi anaknya seorang perempuan yang benar 
dan kudus.

Doa
Tuhan Yesus, aku mau mempunyai iman dari 
firman-Mu yang telah aku dengar dan aku 
mau menghidupinya di dalam keseharianku. 

Amin.



Ayat
Lalu berlututlah orang itu dan sujud 
menyembah TUHAN, serta berkata: 

"Terpujilah TUHAN, Allah tuanku Abraham, 
yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan 

setia-Nya dari tuanku itu; dan TUHAN telah 
menuntun aku di jalan ke rumah saudara-

saudara tuanku ini!"
Kejadian 24:26-27

Selasa, 20 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku mau mempunyai iman yang 
lahir dari pendengaran akan firman-Mu. Aku 

mau bergumul dengan-Mu sampai aku 
mendapatkan jawaban doaku. 

Amin.

Hamba Abraham membawa 10 ekor 

unta, banyak orang dan barang ke Kota 

Mesopotamia, kota Nahor, saudara Abraham. 

Ia berdoa, "TUHAN, Allah Abraham. Izinkan 

aku mendapatkan seorang istri untuk Ishak. 

Aku mohon tanda istimewa agar aku tahu 

gadis yang cocok untuk Ishak. Gadis itu akan 

menimba air untukku dan unta-untaku. Jika 

itu terjadi, itulah bukti dari-Mu, jika gadis itu 

tepat untuk Ishak dan aku tahu Engkau telah 

menunjukkan kebaikan kepada tuanku.”

Belum selesai ia berdoa, datang seorang 

gadis bernama Ribka ke sumur dengan guci di 

bahunya. Ia sangat cantik dan masih perawan. 

Hamba itu berkata, "Tolong berikan aku 

minum." Ribka memberinya minum bahkan 

untuk unta-untanya.

Hamba itu memberikan cincin emas 6 

gram dan 2 gelang emas 60 gram. Ia 

bertanya, “Siapa ayahmu? Apakah ada 

tempat di rumah ayahmu?” Ribka menjawab, 

“Ayahku Betuel, anak Milka dan Nahor. Ya, 

kami punya makanan dan tempat untuk kalian 

dan unta-untamu.” Hamba itu sujud dan 

menyembah TUHAN, “Terpujilah TUHAN, 

Allah tuanku Abraham. TUHAN baik dan setia. 

Ia membawa aku kepada gadis yang tepat 

untuk Ishak.”

Adik-adik, sangat penting untuk kita 

peka terhadap firman Tuhan. Banyak orang 

hanya menebak-nebak jawaban Tuhan. Kita 

harus bergumul dengan Tuhan yaitu berdoa 

terus setiap hari, sampai Tuhan memberikan 

jawaban bagi kita. Jawaban Tuhan pasti 

sesuai dengan firman Tuhan.



Ayat
Tetapi jawabnya kepada mereka: "Janganlah 

tahan aku, sedang TUHAN telah membuat 
perjalananku berhasil; lepaslah aku, supaya 

aku pulang kepada tuanku."
Kejadian 24:56

Rabu, 21 April 2021 Ribka segera berlari ke rumahnya 
menemui orang tua dan seluruh saudaranya. 
Ia menceritakan semua yang terjadi. Laban, 
saudara Ribka, mendapati hamba itu berdiri di 
samping sumur. "Masuklah, Tuan. Jangan 
berdiri di luar. Aku akan siapkan ruangan 
bagimu," ujar Laban.

Hamba itu masuk dan Laban mengurus 
unta-unta mereka. Laban memberikan air 
basuh kaki dan menyuguhi makanan. Hamba 
itu berkata, "Aku tidak mau makan sebelum 
menyampaikan pesan dari tuanku." Lalu 
diceritakannyalah tentang Abraham dan 
Sara, berkat Tuhan, sumpahnya untuk 
mencarikan istri bagi Ishak sampai 
perjumpaannya dengan Ribka.

Betuel, ayah Ribka, menjawab, “Kami 
melihat itu dari TUHAN. Tidak ada yang dapat 
kami ubah. Bawalah Ribka dan pergilah. 
Biarlah ia kawin dengan anak tuanmu. Itulah 
yang dikehendaki TUHAN.” Hamba itu pun 
sujud ke tanah di hadapan TUHAN.

Ia memberikan pakaian cantik, emas, 
dan perhiasan perak untuk Ribka dan barang 
mahal kepada ibu dan para saudaranya. Lalu 
mereka makan dan menginap di sana.

Besok paginya hamba itu berkata, “Kami 
harus kembali kepada tuanku.” Ibu Ribka dan 
saudaranya berkata, “Biarlah Ribka tinggal 
dulu 10 hari.”

“Jangan buat aku menunggu. TUHAN 
telah membuat perjalananku berhasil. Biarlah 
aku kembali kepada tuanku," kata hamba itu. 
Mereka pun bertanya kepada Ribka dan Ribka 
setuju untuk pergi sekarang. Jadi, mereka 
memberkati dan mengizinkan Ribka dan 
perawatnya pergi.

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih karena hanya 

berkat dan anugerah-Mu yang membuatku 
ada sampai hari ini dan perjalananku 

berhasil. 
Amin.



Ayat
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan 
cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus 

Yesus.
Roma 3:24

Kamis, 22 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah 

keselamatan yang Kau berikan. Aku percaya 
Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juruselamatku. 

Aku mau melakukan kehendak-Mu. 
Amin.

Pagi itu di taman kota diadakan acara 
bakti sosial yang diadakan oleh sebuah gereja. 
Di dalam acara tersebut ada pemberian kue 
dan ice cream gratis untuk anak-anak. Untuk 
mendapatkannya anak-anak hanya perlu 
menerima kupon dari panitia bakti sosial lalu 
menukar kupon tersebut di stand kue dan ice 
cream. Tetapi banyak anak-anak yang 
bertanya kepada panitia, anak-anak itu masih 
ragu apakah kue dan ice cream itu benar-
benar gratis atau mereka harus 
membayarnya.

Banyak orang di dalam dunia ini juga 
yang bertanya-tanya apakah keselamatan 
yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita 
itu gratis atau ada syarat tertentu, misalnya 
harus berbuat baik dahulu, harus tidak boleh 
berbohong, dan lain-lain. Apakah kita pun 
masih bertanya-tanya atau ragu? Kita tidak 
perlu ragu lagi ya, Adik-adik.

Perlu kita ingat bahwa keselamatan 
yang diberikan oleh Tuhan Yesus merupakan 
suatu anugerah, yaitu pemberian yang 
diberikan secara cuma–cuma atau gratis 
kepada setiap orang yang percaya bahwa 
Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk 
menebus kita. Yang perlu kita lakukan adalah 
hanya iman percaya kita kepada Tuhan Yesus 
dan orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat pasti melakukan 
kehendak Tuhan.



Ayat
Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu 
berbohong dan janganlah kamu berdusta 

seorang kepada sesamanya.
Imamat 19:11

Jumat, 23 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku 

terhadap-Mu. Ajar aku untuk tidak berbuat 
dosa dan selalu berperilaku jujur dalam segala 

hal. Amin.

“Saya senang jadi anak Tuhan”

“Saya senang jadi anak Tuhan”

“Saya senang jadi anak Tuhan”

“Anak Tuhan tak boleh, bohong.”

“Bohong, bohong, bohong, bohong itu dosa”

“Bohong, bohong, bohong, bohong itu dosa”

“Bohong, bohong, bohong, bohong itu dosa, 

anak Tuhan tak boleh, bohong.”

Adik-adik pasti sudah tahu salah satu 

lagu sekolah Minggu seperti petikan lagu di 

atas, yang menyebutkan kalau berbohong itu 

tidak baik, karena itu adalah salah satu 

perbuatan dosa. Ya, sebagai anak Tuhan, kita 

tidak boleh melakukan dosa. Salah satunya 

adalah berbohong. Dosa adalah ketidaktaatan 

kepada Tuhan. Nah karena bohong itu dosa, 

jadi kita harus selalu jujur dalam hidup.



Ayat
Marilah, baiklah kita beperkara! – firman 
TUHAN – Sekalipun dosamu merah seperti 
kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; 
sekalipun berwarna merah seperti kain 

kesumba, akan menjadi putih seperti bulu 
domba.

Yesaya 1:18

Minggu, 25 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih, meskipun dosaku 

merah seperti kain kirmizi, tapi dengan 
pengorbanan-Mu di atas kayu salib, akan 

menjadi putih seperti salju. 
Amin.

Ad ik–ad ik  mungk in  sudah pernah 
mendengar kain kirmizi. Kain kirmizi ini apa ya? 
Kain kirmizi adalah kain yang berwarna merah. 
Warna merah kirmizi didapat dari hewan 
tola'ath, serangga kecil yang hidup di kawasan 
sebelah timur Laut Tengah. Warna merah 
menyala ini didapat dari telur-telur di dalam 
tubuhnya. Waktu bertelur, serangga itu 
berbentuk seperti buah beri sebesar kacang 
polong yang menempel pada daun dan ranting 
pohon ek kermes.

Setelah dikumpulkan dan diremukkan, 
serangga itu menghasilkan warna merah 
menyala yang larut dalam air dan cocok untuk 
mewarnai kain. Kain yang akan diwarnai kirmizi, 
dicelupkan dalam larutan warna ini sebanyak 2 
kali dan akan menghasilkan warna yang sangat 
tahan lama. Katanya proses 2 kali ini akan 
membuat kain jika dicuci, terkena debu dan 
pasir gurun, atau digunakan terus menerus, 
tidak akan menghilangkan warna ini. Wah jadi 
warna merah pada kain kirmizi sangat sulit 
sekali dihilangkan ya.

Tuhan memberikan perumpamaan dosa 
kita adalah seperti warna merah pada kain 
kirmizi, yang sangat sulit dihilangkan warnanya. 
Tetapi sekalipun dosa kita merah seperti kain 
kirmizi, Tuhan Yesus mampu mengubahnya 
menjadi putih seperti salju. Artinya tidak ada 
yang dapat membersihkan dosa kita selain 
Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu 
menyucikan kita dari segala dosa.



Ayat
Demikianlah kami sekalian seperti seorang 

najis dan segala kesalehan kami seperti kain 
kotor; kami sekalian menjadi layu seperti 
daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami 

seperti daun dilenyapkan oleh angin.
Yesaya 64:6

Sabtu, 24 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih, karena 

kebaikanku seperti kain kotor, tapi hanya 
karena kasih karunia-Mu aku diselamatkan 

dari dosa. 
Amin.

Hari itu Dito dan Ibu pergi ke pasar. 
Mereka akan membeli bahan–bahan untuk 
perayaan ulang tahun Kak Dina. Dito senang 
sekali kalau diajak Ibu ke pasar. Kios pertama 
yang Ibu datangi adalah tempat sayuran. 
Setelah itu ke kios yang menjual daging, Ibu 
membeli 2 kg daging sapi. Penjual daging 
m e n g a m b i l  p o t o n g a n  d a g i n g  l a l u 
memasukkannya kedalam timbangan untuk 
ditimbang beratnya.

“Bu, timbangan itu fungsinya untuk 
mengukur berat daging tadi ya?” tanya Dito. 
“Iya, supaya daging itu diketahui beratnya dan 
sesuai dengan yang kita mau,” kata Ibu, “Oh iya 
Bu, Dito pernah dengar, ada yang bilang nanti 
kita akan ditimbang. Kalau lebih berat dosa, kita 
masuk neraka. Kalau lebih berat kebaikan, kita 
masuk surga. Benar gak ya Bu?” tanya Dito. 
“Itu gambaran yang salah, Dito. Dosa seringan 
apapun, upahnya adalah maut. Sebanyak 
apapun kebaikan yang kita lakukan, kita tetap 
harus dihukum karena sudah berbuat dosa. 
Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk 
menebus kita dari dosa. Jadi yang menentukan 
k ita masuk surga atau neraka bukan 
berdasarkan timbangan antara dosa dan 
kebaikan kita, tapi yang membuat kita masuk 
surga adalah karena kita percaya kepada 
Tuhan Yesus,” jelas Ibu.



Ayat
Orang yang bermalas-malasan dalam 

pekerjaannya sudah menjadi saudara si 
perusak.

Amsal 18:9

Senin, 26 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku untuk selalu giat dalam 

segala hal. Aku mau hidup disiplin, sesuai 
dengan firman-Mu.

Amin.

Sudah pukul 06.30 pagi, tapi Yumi 
masih belum bangun juga. Ibu mengetuk 
kamar Yumi sambil memanggil nama Yumi. 
“Yumi, ayo bangun. Hari ini 'kan kamu harus 
sekolah online,” kata Ibu. Tapi Yumi masih 
belum bangun juga. Kamar tidurnya masih 
gelap.

Akhirnya Ibu masuk ke kamar dan 
membangunkan Yumi. “Ayo Yumi bangun, ini 
sudah siang,” kata Ibu membangunkan Yumi. 
Yumi membuka matanya. “Sekarang 'kan 
sekolahnya online Bu. Jadi Yumi bisa bangun 
siang,” kata Yumi sambil membetulkan 
selimutnya.

“Tidak baik bermalas-malasan apapun 
alasannya. Ingat, Alkitab mengatakan bahwa 
kemalasan itu adalah saudara dari si perusak. 
Meskipun sekolah online, Yumi harus tetap 
disiplin,” kata Ibu sambil mengambil selimut 
yang dipakai Yumi. “Ayo bangun, mandi lalu 
sarapan dan mulai sekolah onlinenya,” kata Ibu 
lagi.

Akhirnya Yumi bangun dengan semangat. 
“Baik Bu, aku tidak mau menjadi saudara si 
perusak,” kata Yumi sambil mencium pipi 
ibunya lalu pergi mandi.



Ayat
Karena semua orang telah berbuat dosa dan 

telah kehilangan kemuliaan Allah,
Roma 3:23

Selasa, 27 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah 
menggantikan aku di atas kayu salib. Aku sangat 

bersyukur karena kasih-Mu yang terbesar. 
Ajar aku selalu melakukan firman-Mu.

Amin.

Hari itu Lulu tergesa–gesa pergi ke 

tempat penyewaan buku yang ada di kotanya. 

Lulu semalam baru ingat kalau ada buku uang 

harus dia kembalikan. Sesampainya di sana, Lulu 

menuju tempat pengembalian buku. Setelah di 

cek oleh petugas, ternyata Lulu harus 

membayar denda sebesar Rp 5.000,00 

karena sudah lewat 2 hari dari batas akhir 

peminjaman buku. Denda memang sudah 

menjadi aturan. Siapapun yang meminjam buku 

dan terlambat untuk mengembalikan maka akan 

dikenakan denda.

Adik-adik, aturan dibuat agar kita semua 

menjadi tertib dan teratur, ketika aturan 

tersebut tidak dijalankan maka akan ada akibat 

yang harus ditanggung. Tuhan Allah juga sudah 

memberikan aturan untuk kita taati, jika tidak 

maka akan ada akibat yang kita tanggung.

Seperti firman Allah di dalam Roma 6:23 

“sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia 

Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, 

Tuhan kita”. Jika kita sebagai manusia berdosa 

tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang telah 

menyelamatkan kita, akibat/denda yang harus 

ditanggung adalah maut. Oleh sebab itu, mari 

kita taat kepada firman Tuhan, yaitu percaya 

kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran 

firman-Nya.



Ayat
Sekalipun aku berjalan dalam lembah 

kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab 
Engkau besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, 

itulah yang menghibur aku.
Mazmur 23:4

Rabu, 28 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku agar aku tidak takut 
lagi, karena aku punya Engkau yang selalu 

mengasihi dan menolongku. 
Amin.

Adik-adik, apakah kamu pernah takut? 
Apa yang kamu takutkan saat ini? Nah, supaya 
tidak takut lagi, coba kita ingat-ingat lagi kisah 
tentang sebuah perahu yang dipakai berlayar 
oleh Tuhan Yesus bersama murid-murid. Saat 
itu tiba-tiba angin yang sangat keras bertiup, 
ombaknya besar sehingga air masuk ke dalam 
perahu. Coba bayangkan saat itu, mereka pasti 
bingung dan ketakutan.

Mereka pun membangunkan Tuhan 
Yesus yang saat itu sedang tertidur pulas. 
Mereka berkata, "Guru, Engkau tidak perduli 
kalau kita binasa?" Melihat  mereka begitu 
takut, Tuhan Yesus bangun dan berdiri 
kemudian berkata kepada danau itu, "Diam! 
Tenanglah!" maka angin yang bertiup kencang 
dan danau yang bergelombang itu menjadi 
tenang. Murid-murid hanya terheran-heran 
karena dengan berkata saja Tuhan Yesus 
dapat menenangkan badai itu.

Lalu Tuhan Yesus bekata, "Mengapa 
kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak 
percaya?" Murid-murid hanya bisa saling 
memandang, bukankah dari tadi mereka 
bersama dengan Tuhan Yesus? Seharusnya 
mereka tidak takut, mereka tinggal minta 
tolong kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus 
tolong.

Nah, begitu pun dengan kita. Kalau ada 
yang membuat kamu sedih atau bingung, 
takut tidak berhasil, takut tidak punya teman, 
takut dibenci orang, dan semua ketakutan. 
Adik-adik, tidak perlu takut akan semua itu, 
yang penting Adik-adik sudah melakukan yang 
terbaik dan yang terpenting, Adik-adik punya 
Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan 
menolong.



Ayat
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 

Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, 
supaya kamu dapat berdoa.

1 Petrus 4:7

Kamis, 29 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku untuk dapat menguasai 

diriku dan tetap sopan dan ramah kepada 
semua orang. 

Amin.

Sejak pagi Kevin tampak gelisah. Apapun 

yang dilakukannya sepertinya selalu saja 

salah. Kevin mulai berbicara dengan nada 

tinggi pada orang-orang yang ditemuinya, 

Ayah, Ibu, dan Karen, adiknya. Ayah dan Ibu 

kebingungan dengan tingkah laku Kevin hari ini. 

“Aduh, Kar. Jangan ngalangin Kakak dong!” 

teriak Kevin kepada Karen. “Maaf Kak,” kata 

Karen kebingungan.

Ibu menghampiri Kevin dan berbicara 

dengan lembut pada Kevin, “Kevin, apa kamu 

sedang ada masalah?” tanya Ibu. “Ah Ibu 

tidak akan mengerti!” jawab Kevin sambil 

cemberut. “Lebih baik Kevin cerita sama Ayah 

atau Ibu,” kata Ibu. Akhirnya Kevin 

menceritakan masalahnya pada Ibu. Kevin 

bercerita sambil menangis karena kesal. 

Setelah Kevin bercerita, Ibu pun memeluk 

Kevin dan menenangkannya.

“Kevin kesal, Bu, karena nilai ulanganku 

jelek. Kevin menyesal karena telah belajar 

dengan asal-asalan. Tapi sekarang Kevin 

mengerti, walau sekolah dengan cara online, 

tapi Kevin harus tetap sungguh-sungguh 

dalam belajar. Kevin minta maaf ya Bu,” kata 

Kevin.

“Iya, tidak apa-apa, yang penting Kevin 

belajar dari kesalahan Kevin. Nah, Kevin 

sekarang minta maaf sama Karen ya. 

Meskipun Kevin kesal, tapi tidak boleh kasar 

sama orang lain. Lain kali belajarlah tenang 

dan berdoa,” kata Ibu. “Kakak minta maaf ya 

Kar. Tadi Kakak sudah membentak,” kata 

kevin sambil memeluk adiknya.



Ayat
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya 

menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia 
kita dibenarkan oleh Allah.

2 Korintus 5:21

Jumat, 30 April 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah 

Tuhan dan Juruselamat yang benar. Terima 
kasih Engkau sudah menjadi korban, 

menggantikanku yang seharusnya dihukum 
karena dosa. 

Amin.

Di komsel anak, Kak Adhie menjelaskan 

tentang arti pengampunan. “Dalam perjanjian 

lama, ada 3 kata dalam bahasa Ibraninya, salah 

satunya adalah kata 'KAFAR' yang artinya 

penebusan. 'KAFAR' adalah saat orang 

memberikan persembahan untuk Tuhan kalau 

seseorang melakukan kesalahan. Nah, di dalam 

perjanjian baru, Tuhan Yesus sendirilah yang 

sudah memberikan dirinya sehingga kita tidak 

usah dihukum lagi atas kesalahan kita. Tapi 

Tuhan Yesuslah yang jadi korban persembahan, 

supaya k ita yang berdosa bebas dari 

hukuman,” cerita Kak Adhie.

“Wah Kak, kenapa Tuhan Yesus menjadi 

korban ya?” tanya Andi. “Iya Andi. Dosa 

membuat kita harus dihukum. Pada masa itu, 

Tuhan menyuruh bangsa Israel  untuk 

member ikan  korban sebaga i  lambang 

penebusan dari dosa. Hewan-hewan korban itu 

hanya lambang, karena tidak bisa menghapus 

dosa manusia. Korban hewan itu lambang dari 

Tuhan Yesus sebagai Anak Domba Allah yang 

menghapus dosa manusia. Hanya karena darah 

Tuhan Yesus, dosa kita dihapuskan,” jelas kak 

Adhie.

“Jadi, kita harus percaya Tuhan Yesus 

supaya kita bisa kembali lagi kepada Bapa di 

surga dalam kehidupan kekal, supaya kita 

selamat, benar 'kan Kak?” kata Sion. “Benar 

Sion, jadi sekarang kita harus percaya Tuhan 

Yesus dan jangan berbuat dosa lagi,” kata Kak 

Adhie.
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