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Gembala SidangGembala SidangGembala Sidang

Jangan mengalihkan pandangan kita terhadap Kekuatan dan Kuasa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa 
dan Roh Kudus. Di tengah-tengah krisis akibat Virus Covid 19 yang belum diketahui kapan berakhir, apa 
respon umat Kristen/jemaat terhadap virus ini yang masih melanda dunia selama lebih dari 12 bulan? Kita 
tahu bahwa virus ini adalah suatu makhluk kecil yang dapat berakibat besar dan dapat mengancam nyawa 
manusia. Namun, pandangan mata iman kita tidak boleh beralih kepada masalah apapun!
Sepanjang bulan Mei 2021 GBI Pasirkoja telah menetapkan tema bulanan tentang Roh Kudus dan tema-
tema mingguan yang berkaitan dengan peran penting Roh Kudus, dalam menghadapi berbagai 
fenomena kehidupan, adapun tema-tema tersebut, adalah sebagai berikut:

Kesatu, Penyertaan Roh Kudus Dalam Masa Krisis (Yoh. 16:13-14 dan 33). Virus Corona telah 
mengakibatkan berbagai krisis kehidupan dan gejolak ekonomi. Lalu apa yang harus menjadi respon kita 
di masa krisis seperti ini? Kalau virus ini mencabut nyawa dan merusak kehidupan, kita harus melawannya 
dengan kehidupan yang positif, sehat, menerapkan protokol kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan 
Pemerintah RI. Bagi semua yang terkurung di rumah, ambillah waktu dan kesempatan ini untuk menjadi 
istri, suami, ayah, ibu dan anak-anak yang lebih baik, agar krisis ini berlalu. 

Kedua, Pekerjaan Roh Kudus Dalam Pertumbuhan gereja (Kisah. 5:12-16; Kisah. 19:10-12). Sebagai 
umat Kristen atau jemaat, pekerjaan Roh Kudus harus mendorong lokomotif pertumbuhan gereja, 
meskipun pandemic Covid 19 masih melanda jagad raya, gereja tidak boleh absen atau apalagi redup 
sinarnya akibat si virus Corona ini. 

Ketiga, Hidup dipimpin oleh Roh Kudus (Galatia 5: 16-18). Kehidupan harus selalu dikendalikan dan 
dipimpin oleh Roh Kudus tidak boleh dikendalikan oleh Virus, yang selalu menghantui masyarakat, 
bangsa dan juga jemaat Kristen di negara kita Indonesia; doa, perenungan firman Tuhan, ibadah dan 
kesaksian Injil tidak boleh terhenti, namun terus dihidupkan dengan pimpinan Roh Kudus.

Keempat, Pimpinan Roh Kudus dalam Penginjilan, untuk Menghasilkan Tuaian Jiwa (Kisah. 16:4-15, 30-
34). Gereja sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus, menjelang akhir zaman jemaat dan gereja harus 
menuntaskan pemberitaan Injil di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, untuk 
menghasilkan tuaian jiwa.

Kelima, Dampak kehadiran Roh Kudus terhadap kehidupan doa umat-Nya (Kisah. 4:23-31). Keteladanan 
Doa dari Tuhan Yesus Kristus harus menjadi inspirasi utama bagi kehidupan doa jemaat. Jangan jemu-jemu 
berdoa (Lukas 18:1) dan tetaplah berdoa (1 Tesalonika 5:17). Mari berdoa secara Konsisten-Konstan-dan 
Kontinuitas yang prima, ini semua membutuhkan kehadiran Roh Kudus.

Hendaklah GBI Pasko senantiasa memancarkan terang kemuliaan Allah, dengan memprioritaskan Roh 
Kudus dalam seluruh aspek kehidupan dan kiranya kemurahan kasih karunia-Nya menyertai kita, sukacita 
dan sorak sorai senantiasa bersama GBI Pasko dalam naungan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin!
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Kisah Para Rasul 1:8. Tetapi kamu 
akan menerima kuasa, kalau Roh 
Kudus turun ke atas kamu, dan 
kamu akan menjadi saksi-Ku di 
Yerusalem dan di seluruh Yudea 
dan Samaria dan sampai ke ujung 
bumi.”

Ayat ini merupakan ayat kunci 
dari keseluruhan kitab Kisah 
Para Rasul. Dari ayat ini kita 
mengetahui, bahwa tujuan 
utama dari baptisan Roh Kudus 
adalah supaya kita menerima 
kuasa untuk bersaksi bagi 
Kristus, agar orang-orang yang 
terhilang dapat dimenangkan, 
menerima keselamatan dan 
d imur idkan .  Has i l  yang 
seharusnya dari baptisan Roh 
Kudus  yang  k i ta  t e r ima 
bukanlah untuk kepentingan 
diri kita sendiri, akan tetapi 
agar nama Yesus dikenal, 
dimuliakan dan dijadikan 
Tuhan. 

Panggilan Untuk Bersaksi.
Saat kita menerima kuasa Roh 

Kudus, kita dipanggil untuk 
menjadi saksi. Baptisan dalam 
Roh  Kudus  member i kan 
keberanian pribadi dan kuasa 
Roh Kudus ke dalam hidup 
orang percaya supaya mampu 
m e l a k u k a n  p e k e r j a a n -
pekerjaan besar di dalam nama 
Kristus, serta meningkatkan 
keefektifan dari kesaksian dan 
pemberitaannya. 

M u n g k i n k a h  A l l a h 
meminta kita melakukan hal 
yang  t idak  mampu k i ta 
lakukan? Tentu! Bahkan Alkitab 
banyak mencatatnya. Dari 
Musa, Yeremia, Daud, Ester, 
sampai para murid-murid dan 
rasul-rasul di Perjanjian Baru. 
Mengapa? Karena jika bisa 
m e l a k u k a n n y a  d e n g a n 
kemampuan pribadi, maka kita 
tidak perlu mengandalkan 
kuasa -Nya dan akh i rnya 
kemuliaan akan menjadi milik 
kita. Akan tetapi, pekerjaan-
pekerjaan yang secara manusia 
t idak mungkin b i sa  k i ta 

lakukan, menyadarkan kita dan 
o r a n g - o r a n g  y a n g 
menyaksikannya, bahwa benar 
ini adalah karya dari Roh Kudus 
y a n g  a k a n  m e m b a w a 
kemuliaan bagi nama Kristus.
Satu hal yang pasti, Allah tidak 
p e r n a h  m e m i n t a  k i t a 
melakukan pekerjaan bagi-Nya 
t a n p a  I a  s e r t a i  d a n 
perlengkapi. 

Dipimpin Oleh Roh Kudus.
Semua orang, yang dipimpin Roh 
Allah, adalah anak Allah. Roma 
8:14.
Baptisan dalam Roh Kudus 
harus dipertahankan dalam 
kehidupan orang percaya 
dengan doa (K i s.  4:31) , 
kesaksian (Kis. 4:31.33), dan 
hidup yang dipimpin dan 
dipenuhi oleh Roh Kudus (Gal. 
5:16-17, 25; Ef. 5:18). Tanpa 
i n i  s e m u a ,  m a k a 
sebagaimanapun dahsyatnya 
baptisan Roh Kudus yang kita 
a lami ,  maka t idak  lama 
p e n g a l a m a n  i t u  a k a n 

 Menerima  
Kamu Akan 

Oleh: Bhernadethe Siregar

04
ARTIKEL
UTAMA
MAY/21



m e m u d a r ,  k e h i l a n g a n 
d a m p a k n y a  b a h k a n 
membahayakan keselamatan 
orang percaya. Mengapa? 
Karena jika kita tidak hidup 
oleh Roh secara otomatis hidup 
kita dipimpin oleh daging. Dan 
Alkitab mencatat,  bahwa 
ba rang s i apa  me l a kukan 
perbuatan-perbuatan daging, 
maka ia tidak akan mendapat 
bagian dalam Kerajaan Allah 
(Gal. 5:19-21). Karenanya, 
b a p t i s a n  d a l a m  R o h 
hendaknya membawa orang 
percaya  ke  da lam suatu 
hubungan dengan Roh Kudus 
yang harus terus diperbaharui 
dan dipelihara (Ef. 5:18).

Untuk hidup dipimpin 
oleh Roh Kudus, maka kita 
harus hidup dalam persekutan 
yang intim dengan Roh Kudus 
lewat:
1.Doa, penyembahan dan 

pengajaran firman Tuhan 
(Kis. 2:42). 

Gereja mula-mula adalah 
gereja yang sehat, bertumbuh, 
b e r ke m b a n g  p e s a t  d a n 
menyatakan mukjizat-mukjizat 
yang luar biasa, karena mereka 
bertekun dalam pengajaran 
para rasul  dan memil ik i 
kehidupan doa yang luar biasa. 
Ak ibatnya penganiayaan 
s eka l i pun  t i dak  mampu 
menghentikan mereka untuk 
memberitakan Injil karena Roh 
K u d u s  s e n d i r i  y a n g 
m e m b e r i k a n  m e r e k a 
keberanian. (Kis. 4:31).  

2.Persekutuan dengan 
sesama orang percaya 
(Kis. 4:32-37).

K e h i d u p a n  k i t a  i t u 
sesungguhnya dipengaruhi 
oleh 5 orang dimana kita 
paling banyak menghabiskan 
waktu bersama-sama. Dengan 
s iapa ki ta bergaul,  akan 
mempengaruhi pola pikir, 
gaya hidup dan karakter kita. 

A m s a l  2 2 : 2 4 - 2 5 
menuliskan: “Jangan berteman 
dengan orang yang lekas gusar, 
jangan bergaul dengan seorang 
pemarah, supaya engkau jangan 
menjadi biasa dengan tingkah 
lakunya dan memasang jerat bagi 
dirimu sendiri.”

Pergaulan yang kita pilih 
menentukan apa yang akan 
kita nikmati: mukjizatkah atau 
jerat? Jemaat mula-mula 
mencontohkan, bagaimana 
baptisan Roh Kudus yang 
m e r e k a  a l a m i  d a p a t 
terperlihara dan berdampak 
besar bagi keselamatan banyak 
orang dan kemuliaan Allah 
salah satunya adalah dengan 
memilih untuk bergaul dengan 
sesama orang percaya, yang 
mana mereka sehati dan sejiwa 
untuk hidup dalam doa dan 
ketaatan akan firman Tuhan.

3.Hidup takut akan Allah 
(Kis. 5:11).

Hukuman Allah atas Ananias 
dan Saf i ra menyebabkan 
jemaat mula-mula semakin 
takut akan Allah. Kita harus 
menyadari sungguh, bahwa 
dosa bukan hal sepele dan 
harus kita tinggalkan. Tanpa 
takut akan Allah yang suci dan 
murka-Nya terhadap dosa, 
maka umat Allah akan segera 
kembali hidup kepada cara-

cara dunia yang jahat, tidak 
lagi mengalami pencurahan 
Roh dan terputus dari aliran 
kasih karunia Allah. Kristus 
s u d a h  m a t i  d a n 
memerdekakan kita, kuasa-Nya 
dan Roh Kudus telah diberikan 
untuk memampukan kita 
melakukan kebenaran firman 
Tuhan. Hidup takut akan Allah 
berarti berkata ya kepada 
semua firman dan perintah-
Nya dan berkata tidak kepada 
keinginan daging. 

Baptisan Roh Kudus dan 
kehidupan yang dipimpin oleh 
Roh Kudus menghasilkan kuasa 
dan buah Roh yang membuat 
jemaat mula-mula disukai 
Allah dan juga disukai semua 
orang dan pada akhirnya 
membawa banyak jiwa percaya 
kepada Yesus. Sebaliknya, 
me re ka  yang  mengaku i 
dipenuhi oleh Roh Kudus, 
namun hidup bertentangan 
d e n g a n  R o h  K u d u s 
sesungguhnya sedang menipu 
dirinya.

Mari, minta Roh Kudus 
membaptis kita dengan Roh-
Nya dan berilah diri kita untuk 
dipimpin oleh-Nya, agar hidup 
kita memuliakan Allah dan 
menghasilkan buah-buah yang 
kekal, yaitu jiwa-jiwa yang 
dimenangkan bagi Kristus. 
Haleluya!

ARTIKEL
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Kisah Para Rasul 4 ini mengajarkan bahwa meskipun Allah telah memanggil Petrus dan 
Yohanes untuk menjadi saksi-saksi-Nya serta memperlengkapi mereka dengan kemampuan 
untuk menjalankannya dengan begitu baik, Petrus dan Yohanes tidak menyombongkan diri 
dengan kehormatan yang mereka terima itu. Sebaliknya, mereka pergi kepada teman-teman 
mereka. Selain itu, meskipun musuh telah mengancam mereka dengan keras, dan berusaha 
mematahkan semangat dengan menakut-nakuti mereka supaya tidak melakukan kembali 
tugas yang mereka terima, namun kedua rasul itu pergi kepada teman-teman mereka tanpa 
merasa takut dengan murka para pemimpin itu.
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Kedua rasul tersebut menceritakan 
segala sesuatu yang dikatakan imam-
imam kepala dan tua-tua kepada mereka, 
supaya mereka mengetahui apa saja yang 
dapat diharapkan baik dari manusia 
maupun Allah mengenai kemajuan 
pekerjaan mereka. Selain itu, supaya 
mereka dapat mencatatnya dalam sejarah 
gereja, demi kepentingan generasi 
selanjutnya, terutama demi peneguhan 
iman kita menyangkut kebangkitan 
K r i s t u s ;  b a h w a  A l l a h  t e l a h  
membangkitkan Kristus Yesus dari antara 
orang mati, dan meskipun imam-imam itu 
bersatu untuk menentangnya, namun 
mereka tidak dapat menyangkalinya. 
Sebaliknya, dengan cara yang licik mereka 
memerintahkan para rasul-rasul itu untuk 
tidak menceritakan hal itu kepada 
siapapun. 

Ketika mereka mendengar tentang 
kejahatan para imam terhadap kedua 
rasul itu, mereka lalu mengumpulkan 
teman-teman yang lain dan berdoa 
bersama. Di dalam seruan khidmat 
kepada Allah ini kita melihat, pemujaan 
mereka terhadap Allah, dengan satu hati, 
yang diperlihatkan dalam satu suara, 
mereka memuliakan Allah. Dari sikap dan 
tindakan ini kita dapat belajar untuk 
mengawali doa-doa kita dan juga 
deklarasi iman kita dengan menyatakan 
bahwa Allah adalah Bapa Yang 
Mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, 
serta segala sesuatu yang kelihatan dan 
yang tidak kelihatan.

Dalam seruan itu juga kita melihat 
bahwa para murid memperdamaikan diri 

dengan pemeliharaan Allah ketika itu 
dengan merenungkan ayat-ayat dalam 
Perjanjian Lama yang menubuatkan 
bahwa kerajaan Sang Mesias akan 
menghadapi perlawanan seperti ini sejak 
awal kerajaan itu ditetapkan di dunia (Kis. 
4:25-26). Allah yang menjadikan langit 
dan bumi, tidak dapat kalah dari 
perlawanan apapun yang melawan 
rancangan-rancangan-Nya, karena tidak 
ada yang dapat bertahan menghadapi 
Allah. Bahkan, demikianlah yang tertulis, 
Allah telah berfirman atau menuliskan 
dengan perantaraan hamba-Nya Daud, 
haruslah digenapi yang tertulis dalam 
Kitab Suci (Mzm. 2:1-2).

Jawaban penuh rahmat yang 
diberikan Allah atas seruan ini, bukan 
dalam bentuk kata-kata, melainkan kuasa. 
Allah memberi mereka sebuah tanda 
sebagai pengabulan doa-doa mereka (Kis. 
4:31), ketika mereka berdoa goyanglah 
tempat mereka berkumpul itu. Allah 
m e n u n j u k k a n  h a l  i n i  u n t u k  
membangunkan dan membangkitkan 
pengharapan mereka, dan untuk 
memberi mereka tanda yang dapat dilihat 
bahwa benarlah Allah menyertai mereka. 
Allah memberi mereka Roh Kudus dalam 
kadar yang lebih besar, seperti yang 
mereka minta dalam doa. Mereka semua 
penuh dengan Roh Kudus, lebih dari 
sebelumnya. Dengan demikian hati 
mereka tidak saja dikuatkan, tetapi 
mereka juga dimampukan untuk 
memberitakan firman Allah dengan 
berani, dan tidak perlu takut kembali 
dengan kesombongan manusia yang 
hendak mengancam mereka. Amin.
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1. Berdoa untuk para gembala dan wakil gembala, pengerja inti agar tercipta kesatuan hati 
dalam melayani, membangun hubungan komunikasi yang baik, tetap memiliki hati 
hamba dan belas kasihan untuk memperhatikan dan mempedulikan kehidupan jemaat 
yang dipimpin. Kiranya Allah mengurapi para pemimpin di GBI Pasirkoja 39 dengan 
Roh-Nya sehingga mereka melayani dengan kasih, hikmat dan kuasa Roh Kudus.

2. Berdoa untuk ibadah Kenaikan Tuhan Yesus, tanggal 13 Mei 2021. Kiranya kita semua 
diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus telah menang atas maut dan telah naik ke Sorga 
untuk menyediakan tempat bagi kita. Sehingga setiap kita dikuatkan kembali saat 
menghadapi setiap permasalahan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita 
khususnya di masa pandemi. Semua persiapan ibadah online berjalan dengan baik. 
Terbangun komunikasi dan kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait, 
pembicara, pelayan musik pujian, tim multimedia dan koordinator, jemaat dikuatkan 
dan diberkati lewat ibadah ini.

3. Berdoa untuk Pekan Doa (10 hari) tanggal 14 – 23 Mei 2021 agar seluruh jemaat 
mempersiapkan hati dan waktu untuk mengikuti Pekan Doa dengan kesungguhan hati 
dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, jamahan dan lawatan Roh 

Oleh: Yanuar
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Kudus yang tidak dibatasi oleh apapun. Ada sukacita, damai sejahtera memenuhi setiap 
hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan.

4. Berdoa untuk penyusunan buku Warta 39News, buku renungan harian Mitra Sejati, 
renungan harian anak Misson, kiranya menjadi sarana pemberitaan Injil, menjadi berkat 
bagi setiap orang yang membaca konten isi yang tertulis, bahkan membangun 
kehidupan kerohanian jemaat. Berdoa untuk redaksi dan setiap kontributor, designer, 
Tuhan berikan pewahyuan dan ide-ide, ilustrasi yang memudahkan untuk dimengerti 
khususnya dalam buku anak Mission.

5. Berdoa untuk kaum muda Kristen memahami dan menyadari mereka sebagai generasi 
penerus bangsa menjaga hidup mereka dengan benar, dijauhkan dari pergaulan bebas, 
ada semangat dan usaha untuk mengupgrade diri sehingga siap menjadi SDM yang 
berkualitas dan berdampak dalam hidup mereka. Memiliki hati yang cinta Tuhan  agar 
dapat menjadi saksi di manapun mereka berada.

6. Berdoa untuk penanganan Covid19 di Indonesia, kiranya hikmat dan kasih Tuhan Yesus 
menyertai pemerintah Indonesia. Berdoa juga untuk program pendistribusian vaksin 
kepada masyarakat umum, agar Tuhan Yesus memberkati program pendistribusian 
vaksin ini sehingga berjalan dengan baik. Berdampak baik kepada setiap penerima 
vaksin.

7. Kita berdoa memohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan untuk pemulihan dalam 
segala segi kehidupan bangsa Indonesia di seluruh kota, desa dan daerah-daerah 
lainnya. Allah memberkati alam dan cuaca di Indonesia sehingga diluputkan dari 
bencana alam yang terjadi.  

8. Dukung terus TNI – POLRI dalam menjaga kesatuan dan keamanan di NKRI. Mereka 
diberi kekuatan, kesehatian dan kepatuhan serta tanggung jawab yang besar dalam 
melaksanakan tugas kenegaraan ini.

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

4

Prinsip 7: Tindakan yang Benar

Bacalah Rut 3:10-18 dari Alkitab Anda.

Pilih satu jawaban yang paling bagus untuk 

menjelaskan apa yang Naomi minta Rut 

lakukan.

___A. Kembali menjumpai Boas pagi itu 

dan memast ikan bahwa dia   

melakukan yang benar.

___B. Percaya pada Boas sekarang. Tunggu 

hingga ia melihat bagaimana Boas 

akan menyelesaikan perkara itu.

___C.  Mari berunding dengan keluarga 

yang lain itu sebelum Boas sampai di 

sana untuk memastikan bahwa dia 

tidak meminta Anda untuk menikah 

dengannya!

Naomi dengan bijaksana meminta Rut 

untuk menunggu tindakan Boas. Mereka 

harus mempercayai dia untuk melakukan 

sesuatu yang benar.

Ini adalah bagian yang sulit! Anda harus 

berpindah haluan ke “penundukkan diri” dan 

mengizinkan suami Anda untuk membuat 

keputusan akhir. Ini mungkin butuh masa 

penantian dan kesabaran, lebih lagi 

penantian dan lebih lagi kesabaran!
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Baca Ester 7:5-10 dari Alkitab Anda.

 Ester mendefinisikan Haman sebagai 

pokok masalah dan kemudian menunggu di 

bangkunya. Dia tidak mengikuti raja ke 

kebun dan mulai berbicara. Dia menunggu 

raja untuk bertindak. Dan raja memang 

melakukannya!

 Setelah Anda melakukan pekerjaan 

rumah dengan menyerahkan kasus Anda 

kepada suami dengan motivasi yang benar, 

pada waktu dan tempat yang benar, dalam 

suasana yang benar, dan Anda telah 

membiarkan dia untuk memimpin dan telah 

menyatakan kasus Anda dengan singkat dan 

jelas, nantikanlah dan biarkan dia bertindak. 

Anda telah melakukan bagian Anda. 

Sekarang tinggalkan perkara itu ke dalam 

tangan Tuhan dan suami Anda.

“O Bapa, ambil kata-kata yang tidak perlu 

dari mulutku. Ajar aku untuk dengan hati-

hati mempertimbangkan kata-kata yang 

kuucapkan, khususnya kepada suamiku. Aku 

berdoa di dalam nama-Mu. Amin”.

Kiat-kiat untuk Ibu

Pendeta saya, DR. Ed Young, mempunyai 

satu sarana komunikasi yang manjur untuk 

perselisihan dalam pernikahan. Itu 

dinamakan 5T.

- Tenang. Tenangkan diri Anda dan 

mundur sejenak.

- Turunkan nada suara Anda, yang 

mungkin telah bernada tinggi.

- Tanyakan pertanyaan-pertanyaan. 

Jangan berdebat dengan dia. Jangan          

berargumentasi dengan dia. Bersikaplah 

tenang dan tanyakan kepadanya 

beberapa pertanyaan. Cari tahu dengan 

tepat apa yang dia rasakan. Bahkan jika 

Anda tahu Anda tidak setuju, tanyakan 

dan dengarkan jawabannya.

- Tempatkan posisi Anda, nyatakan dengan 

sopan.

- Tawarkan satu solusi. Negosiasikan satu 

penyelesaian yang adil antara suami dan 

istri.
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Gangguan saraf wajah atau yang 
dikenal dengan Bell's palsy ditandai 
dengan kelemahan tiba-tiba dari otot 
wajah. Biasanya terjadi pada satu sisi 
wajah sehingga sering disalah artikan 
sebagai stroke. Pada sebagian besar 
kasus bersifat sementara dan membaik 
dalam waktu beberapa minggu. 

Bell's palsy dapat timbul pada siapa 
saja, dan penyebab pastinya belum 
diketahui. Kemungkinan, Bell's Palsy 
disebabkan oleh pembengkakan saraf 
dan peradangan saraf yang mengatur 
kontraksi otot wajah. Bell's Palsy dapat 
juga timbul setelah infeksi virus.

Gejala Bell's palsy adalah:
-  Kelemahan otot wajah di salah satu 

sisi dalam beberapa jam.
- Kesulitan membuat ekspresi wajah, 

seperti menutup mata atau tertawa.
-  Nyeri di sekitar rahang atau di 

belakang telinga pada sisi yang 

terkena.
-  Nyeri kepala.
-  K e h i l a n g a n  k e m a m p u a n 

mengecap.
-  Perubahan jumlah air mata dan air 

liur yang diproduksi tubuh.

Oleh: Hanna, dr., M.Kes., PhD
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Penyebab Bell's Palsy

Walaupun penyebab dari Bell's Palsy 
belum dapat ditentukan hingga saat 
ini, beberapa infeksi virus memiliki 
hubungan dengan kejadian Bell's Palsy 
seperti: herpes simplex, cacar air, 
cytomegalovirus, mumps, influenza B, 
flu Singapore. 

Saraf yang mengontrol wajah melewati 
celah kecil menuju otot wajah kita. 
Pada Bell's Palsy, saat saraf ini 
membengkak dan radang-- biasanya 
terjadi pada infeksi virus, maka saraf ini 
terjepit dan mengganggu fungsinya. 
Di samping otot wajah, saraf ini juga 
mengatur keluarnya air mata, air liur, 
pengecapan dan tulang kecil di dalam 
telinga.

Faktor resiko:
Bells palsy sering timbul pada orang 
yang memiliki faktor resiko sebagai 

berikut: wanita hamil yang hampir 
melahirkan, memiliki infeksi saluran 
nafas atas, diabetes. 

Komplikasi:
Pada umumnya gejala Bell's Palsy akan 
hilang dalam beberapa bulan. Proses 
penyembuhan akan menjadi lambat 
pada beberapa orang. Bila tidak 
diobati dengan tepat, ada beberapa 
komplikasi yang dapat timbul seperti: 
kerusakan serabut saraf, gangguan 
kontraksi otot, kebutaan akibat kornea 
mata yang kering.

Pengobatan
Pada umumnya bells palsy akan 
membaik tanpa pengobatan. Pada 
beberapa kasus perlu diberikan anti 
i n f l a m a s i  u n t u k  m e n g u ra n g i 
pembengkakan saraf pada Bell's Palsy.
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 Apa kabar anak-anak muda yang 
bersekolah dan kuliah, tetap semangat 
dalam masa-masa pandemi seperti ini 
ya! Apa yang kalian rasakan saat ini? Pasti 
saja kalian mengalami kesulitan, putus 
asa dan juga kebosanan di mana kita 
harus di rumah saja untuk bersekolah, 
bahkan mobilitas kita sebagai anak 
muda pun terbatas. Kita tidak perlu 
khawatir karena Tuhan menghendaki 
yang terbaik buat kita semua. Bahkan 
Tuhan juga memberikan Roh Penghibur 
untuk kita. Tentunya Roh Kudus yang 
sama ketika para tokoh-tokoh di Alkitab 
sedang merasakan kesulitan yang 

mereka pikir tidak ada jalan keluarnya, 
namun karena Roh Penghibur itulah 
yang membuat mereka keluar dari 
kesul i tan mereka. S iapakah Roh 
Penghibur itu? Yuk kita lihat bersama-
sama!

 Roh Kudus adalah Roh Penghibur bagi 
umat-Nya. Ia diutus oleh Bapa di Surga 
untuk menyertai,  menolong dan 
menghibur orang percaya dalam 
perjuangan hidup di dunia ini. Nabi 
Musa mengakui bahwa kebanggaan 
hidup manusia adalah kesukaran dan 
penderitaan (Mzm. 90:10). Penderitaan 

Roh Kudus yang Tidak Berubah
Oleh: Kevin Eldiwan
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dan kesukaran sebenarnya datangnya 
dari Iblis, si pencuri yang datang … 
hanya untuk mencuri dan membunuh 
serta membinasakan (Yoh. 10:10a). 
Yohanes juga menambahkan “Kita tahu, 
bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh 
dunia berada di bawah kuasa si jahat” 
(Yoh. 5:19).
 Rasul Paulus adalah contoh orang yang 
mengalami dan merasakan ganasnya 
kehidupan ini. Ia harus menghadapi 
banyak  kesulitan, tekanan, penderitaan, 
bahkan aniaya dalam pelayanannya, 
namun ia bisa berkata “Dalam segala hal 
kami ditindas, namun tidak terjepit ; 
kami habis akal, namun tidak putus asa ; 
kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan 
sendirian, kami dihempaskan, namun 
tidak binasa” (2 Kor. 4:8-9). 

 Kekuatan Paulus bukan karena ia 
mampu, tapi karena Roh Kudus yang 
selalu menghibur dan menguatkan dia.  

Jadi, anak-anak jangan pernah kecewa, 
putus asa, apalagi sampai menjauh dari 
Tuhan hanya karena masalah yang 
sedang menimpa. Datang kepada Yesus 
d a n  s e r a h k a n  s e m u a  b e b a n 
permasalahan itu kepada-Nya. Dia 
mengajak “Marilah kepadaku, semua 
yang letih lesu dan berbeban berat, Aku 
akan memberikan kelegaan kepadamu.” 
(Mat. 11:28).

 Percayalah bahwa setiap masalah, 
pencobaan yang kita alami adalah 
pencobaan biasa yang tidak melebihi 
kekuatan kita. Tuhan tahu sebatas mana 
kekuatan kita. Pada saatnya Tuhan pasti 
akan menolong dan memberikan jalan 
k e l u a r  s e h i n g g a  k i t a  d a p a t 
menanggungnya (1 Kor. 10:13). Dengan 
tetap berpegang teguh dan berharap 
kepada Tuhan, Tuhan berjanji, “Sampai 
masa tuamu Aku tetap Dia dan sampai 
m a s a  p u t i h  r a m b u t m u  A k u 
menggendong kamu. Aku te lah 
melakukannya dan mau menanggung 
kamu terus ; Aku mau memikul kamu 
dan menyelamatkan kami” (Yes. 46:4). 

Keep Strong and trust Him, Godbless!
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Connecting God Being His Prophet; Pdp. Dr. Ferry Simanjuntak, D.Th. dan Tjutjun 
Setiawan, M.M.; Yayasan Pendidikan dan Sosial Indonesia Maju (YPSIM) Banten; Cetakan 
Pertama, Januari 2021; 138 halaman.
Dalam buku ini, para penulis mencoba menggali bahwa pelayanan nabi dan nubuatan tidak 
berhenti pada zaman murid-murid Yesus atau zaman rasuliah saja, juga tidak berhenti pada zaman 

jemaat mula-mula, tetapi masih terus berlangsung sampai saat ini, di mana 
dengan berdiamnya Roh Kudus dalam diri orang percaya saat ia lahir baru, 
membuat setiap orang percaya mempunyai potensi untuk bernubuat, yang 
bertujuan untuk membangun, menasihati, dan menghibur jemaat (1 
Korintus 14:3-4).

Buku ini juga menjelaskan perbedaan antara roh nubuat, karunia nubuat, 
dan jabatan nabi dan bagaimana hubungan di antara ketiganya.  Melalui 
buku ini juga, para penulis meyakinkan kita bahwa Tuhan menghendaki 
pelayanan kenabian dapat dibangkitkan kembali di dalam gereja-Nya 
dewasa ini, karena pelayanan kenabian itu penting untuk mendewasakan 
umat Allah.

Buku ini terbagi menjadi sembilan bagian: 1) Pelayanan Nubuatan, 2) 
Mengembangkan Karakter Kenabian, 3) Saluran-Saluran Nubuatan, 4) 
Menafsirkan Mimpi Dan Penglihatan, 5) Membedakan Roh, 6) Cara 
Bergerak Dalam Nubuat, 7) Pembapaan Dalam Pelayanan Kenabian, 8) 

Tim Pelayanan Kenabian, dan 9) Roh Yang Mengendalikan. Kedua penulis berdoa dan berharap 
bahwa buku yang jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi hamba Tuhan, 
pelayan gereja, dosen, mahasiswa, dan semua orang percaya serta pembaca yang budiman.

Dr. Ferry Simanjuntak (1976-…) adalah Ketua Komisi Care Cell di GBI Pasir Koja 39 Bandung, 
sekaligus Ketua Program Studi Sarjana Teologi di STT Kharisma Bandung.  Beliau menyelesaikan 
pendidikan Sarjana dan Magister Teologi di STT Kharisma Bandung dan Doktor Teologi bidang 
Pastoral di STT Bethesda Bekasi.

Tjutjun Setiawan, S.Th., M.M. (1965-…) adalah seorang wirausahawan di bidang perdagangan 
mesin. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teologi (S.Th.) dari Sekolah Tinggi Teologi Internasional 
Harvest Tangerang dan Magister Manajemen (M.M.) dari Universitas Winaya Mukti.  Pengalaman 
berorganisasi beliau adalah sebagai President Chapter di Full Gospel Business Men's Fellowship 
International (FGBMFI) Bandung.  Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai bendahara Partai 
Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) DPD Jawa Barat.  Saat ini beliau sedang menyelesaikan studi 
program Magister Teologi (M.Th.) di STT Kharisma Bandung dan juga program Doktor Teologi 
(D.Th.) di STT Anugerah Indonesia Surabaya.  Beliau adalah anggota jemaat GBI Bethel Bandung.  
Beliau adalah kakak kandung dari Pdp. Hokie Wijaya, S.Pd., M.A., M.Th., salah satu gembala 
ibadah di GBI Pasirkoja 39. 
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Setiap penuaian harus diawali penaburan 
benih . Kadangkala kita hanya berharap atau 
beriman pasti menuai sekalipun dalam badai 
karena kita memiliki Tuhan yang baik dan 
hidup. Namun sadari bahwa tidak akan ada 
penuaian tanpa menabur. Jadi jangan 
berharap hanya dengan berdoa dan beriman 
maka kita akan menuai dimasa sulit atau 
badai tetapi Anda enggan menabur. 

GBI Pasko di tahun ini mencanangkan tema 
“Menuai di tengah Badai”, untuk itu GBI 
Pasko menyambut baik setiap kesempatan 
menabur sekalipun di masa kering. 

Cab. Sakura berada di wilayah Koramil 
Babakan Ciparay Bandung. Beberapa waktu 
yang lalu Mako Koramil Babakan Ciparay 

mengadakan  keg iatan  Karya  Bak t i 
pembuatan pagar tembok dan jemaat  Cab. 
Sakura berinisiatif terlibat dalam kegiatan 
tersebut. Dari beberapa donatur, GBI Pasko 
bisa mewujudkan partisipasi dalam kegiatan 
Karya bakti tersebut dan tentu hal ini menjadi 
berkat bagi kesatuan TNI AD khususnya 
Mako Koramil 1806 Babakan Ciparay 
Bandung, Danramil 1806 /BK Kapten Ferry 
Rudi Tulas menyampaikan ucapan terima 
kasih atas partisipasi GBI PASKO sebagai 
wujud nyata kehidupan bermasyarakat. 

Doa yang selalu kita naikkan untuk TNI 
POLRI selama ini akan berwujud manis dan 
nyata ketika kita bertindak. Kiranya nama 
Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.

Menabur
di musim
K e r i n g
M e n u a i
di musim
B a d a i

 Oleh: Sri Pudjo Laksono
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Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan; 
ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika 
Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan; 
ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; 
ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di 
dalam penjara, kamu mengunjungi Aku.
GBI Pasko sebagai gereja bermisi, gereja yang 
menjangkau banyak jiwa bahkan mereka yang 
berada di pelosok di berbagai pulau di Nusantara 
ini dilayani, dikunjungi sekalipun dengan dana 
yang besar dan tentu pengorbanan tenaga serta 
waktu dari pelaku misinya. Namun terbukti Tuhan 
tidak pernah membiarkan kekurangan bahkan 
berkat dan mujizat-Nya dinyatakan tidak hanya 
kepada gereja-Nya , namun setiap pelaku misinya 
p u n  m e ra s a ka n  b e r ka t  Tu h a n  d a l a m 
kehidupannya . 
Di masa pandemi Covid 19, kegiatan Misi 
“terpaksa” ditunda bukan hanya kemauan pribadi 
atau GBI Pasko namun kita menghormati dan 
mematuhi aturan yakni Prokes yang ditetapkan 
pemerintah sehingga kegiatan misi ini terhenti.
Namun, TUHAN tidak menutup kesempatan 
untuk GBI Pasko melayani . Dia selalu punya cara 
dan jalan untuk membuka jalan bagi anak-anak-
Nya untuk tetap menjadi berkat dan menjadi 
saluran kasih-Nya.
Melalui Pusdik Yon Armed di Cimahi, GBI 
Pasirkoja menerima kehormatan untuk melayani 
penuh ibadah setiap Jumat pukul 11.15 - 12.30 

bagi siswa di Pusdik Yon Armed. Tentu 
kesempatan ini tidak di sia-siakan dan Gembala 
dan Wakil Gembala yang juga sebelumnya 
pernah diundang melayani di tempat ini , 
menerima sangat antusias dan menyatakan siap 
melaksanakannya. 
Para siswa Pusdik Yon Armed datang dari 
berbagai daerah di Indonesia , mereka sangat 
membutuhkan makanan rohani yang sehat 
selama mengikuti pendidikan. Oleh sebab itu 
setiap hari Jumat, yang beragama Islam 
diwajibkan mengikuti ibadah jumat'an dan 
bersyukur yang beragama Kristen diberi 
kesempatan juga untuk beribadah. Diawali Bapak 
Gembala Pdt. Dr. A.L. Jantje Haans melayani 
ibadah pada hari Jumat 26 Maret 2021 diikuti 
sekitar 45 siswa dan jumlah siswa ini akan terus 
bertambah hingga 80 siswa karena akan kembali 
datang yang baru. 
Betapa antusias dan bersukacita para siswa Kristen 
yang datang dari berbagai daerah ini ketika GBI 
Pasko melayani mereka dengan memberi yang 
terbaik. 
Sekalipun kita tidak mengenal mereka, namun 
ayat firman Tuhan mengingatkan saat kita 
melayani, memberi kekuatan kepada mereka 
yang membutuhkan sekalipun mereka orang 
asing, itu berarti kita telah melayani TUHAN. 
Tetap melayani untuk kemuliaan nama TUHAN.
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Matius 25:35-36 
Oleh: Pdm. Drs. Dede ImawanOleh: Pdm. Drs. Dede ImawanOleh: Pdm. Drs. Dede Imawan



K o o r d i n a t o r : D e d y G u n a w a n

Hari Tanggal Waktu Nama Pembicara Tema Harian Koord Harian
Jumat, 14 Mei 2021  

 
Pk 19.00-20.15

 
Pdp. Dr. Ferry Simanjuntak SCC

 
Bukti Roh Kudus atas Orang Percaya
(Kis. 10:44-46a)

pekan doa
Jadwal Pekan Doa 14 Mei - 23 Mei 2021

pekan doapekan doa

Sabtu, 15 Mei 2021  Pk 19.00-20.15 Bpk. Julius Gulo, M. Th. BanselBerdoa dalam Roh Kudus
(Efesus 6:18b-20; Yud. 1:20-23) 

Minggu, 16 Mei 2021  Pk 19.00-20.15 Ir. Tommy Hintajaya KU-1Menyenangkan atau Mendukakan 
Roh Kudus (Yes. 63:8-10; Mat. 12:30-32)

Senin, 17 Mei 2021  Pk 19.00-20.15 dr. Ronny Lesmana, PhD KU-3Roh Kudus dijanjikan untuk Rasul-rasul
dan untuk Kita  (Kis. 8:14-17; 2:17-19)

Selasa, 18 Mei 2021  Pk 19.00-20.15 Ibu Heryanti, S.s WBIAdakah Roh Kudus di saat Pandemic? 
(Roma 8:18-28; Roma 15:4-6,13;
Ef. 3:20-21)

Rabu, 19 Mei 2021  Pk 19.00-20.15 Pdm. Drs. Dede Imawan KOMPASPerkataan yang digerakkan Roh Kudus 
(1 Kor. 12:3; Mark. 13:11; Kisah 2:4-11)

Kamis, 20 Mei 2021  Pk 19.00-20.15 Ev. Mark McClendon
(dalam konfirmasi)

Musik PujianPeran Roh Kudus dalam Penginjilan 
Via Media (1 Tesalonika 1: 5-10)

Jumat, 21 Mei 2021  Pk 19.00-20.15 Ev. Mark McClendon
(dalam konfirmasi)

KU-2Roh Kudus Berperan dalam Setiap
Situasi dan Keadaan

Sabtu, 22 Mei 2021  Pk 19.00-20.15 Ibu Indri Haans Cab. MimosaPeran Roh Kudus Dalam Hidup Sehari-
hari   (Roma 8:24-30; 37-39)

Minggu, 23 Mei 2021  Pk 19.00-20.15 Pdt. Dr. Jantje Haans KU-4Dimeteraikan oleh Roh Kudus
(2 Kor.1:22-23; Efesus 1:4-14)
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17-May
17-May
17-May

1-May Felica Haresh Keswani ABI Pasko
1-May Irian Tugaswati Umum
1-May Melina Br. Sembiring Umum
1-May Rina Marliana Bandung Selatan
1-May Samuel Wilson Wiguna ABI Pasko
1-May Santo Reynaldi Manalu RBI
1-May Shaina Melissa RBI
1-May Vicky Giovanni Musik Pujian
1-May Win Hardjana Umum
2-May R. Mieke Dewi Meinar Ketua ABI BANSEL
2-May Stevanus Gunawan Musik Pujian
2-May Wawan Pilar Citeureup
3-May Hendi Hermawan Koord. Fotografi
3-May Marshalline Tannusawiejaya Musik Pujian
3-May Mesak Fallo Bandung Selatan
3-May Odang Citeureup
3-May Ribkha Regina Israel Ketua Kolektan
3-May Yanuar Umum
4-May Kariena Pertiwi Bandung Selatan
4-May Lilly Umum
5-May
5-May

Claire Gillian Afandy ABI G. Sakura

5-May Than Lian Hoa EGM
5-May Wartini EGM
5-May Zoe Nathanael Sunergeo Gulo ABI SCC
6-May Ayat Dorling Citeureup
6-May Benedicta Chelsea Amadea ABI Pasko
6-May Lia Mariani Umum
6-May Merih Umum
6-May Petra Kalos ABI Pasko
6-May Susan Iskandar Umum
7-May Erika Siahaan Umum
7-May Marten Zakatias Dirk ABI Bansel
7-May Jap Swen Ching Umum
8-May Elsye Suminto Umum
8-May Magda Lena Umum
8-May Mita Andriani SCC
9-May Nona Hendrawaty Umum
9-May Rehianes Tanau Bandung Selatan
10-May Dede Tanuwijaya G. Sakura
10-May Handi Lesmana Umum
10-May Hasanaha Daeli SCC
10-May Jenishi Haresh Keswani RBI
10-May Memeh Citeureup
10-May Sarmi G. Sakura
10-May Vicky Christian Musik Pujian
11-May Jetti Limiati (Ibu Yohana) EGM
11-May Keyla Priskilla Wibawa ABI Pasko
12-May Joshua RBI
12-May Yudi Pardamean Sitompul Bandung Selatan
14-May Ryanddi Rachman Natanael RBI
14-May Samuel Marjuluan Jehuda Manalu ABI Pasko
14-May Tjendra Heriyanto Umum
15-May Alvina Ridha Meyselvi Beis ABI Bansel
15-May Erna Indriyati Umum
15-May Erni Indriyani Umum
15-May Mulyadi Umum
15-May Naveen Adriel Limansah ABI Pasko
15-May Nei Ayandi Seo SCC
15-May Siem Naraswati EGM
15-May Tan Sian Mey WBI
16-May Lidya Winarsih EGM
16-May Nina Listyani Umum

Lumpit Sinamo Umum

18-May Ling-ling Umum
18-May
18-May
18-May
19-May
19-May
19-May
19-May
19-May
20-May
20-May
20-May
20-May
21-May
21-May
21-May
22-May
22-May
22-May
22-May
22-May
22-May
23-May
23-May
24-May
24-May
24-May
24-May
24-May
24-May
24-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
25-May
26-May
26-May
26-May
26-May
27-May
27-May
27-May
27-May
28-May
28-May
28-May
28-May
29-May
29-May
29-May
30-May
30-May
31-May
31-May
31-May
31-May

Iqbal Tri Saputra Sirait G. Sakura
Matthew Kevin Lesmana ABI Pasko
Miliswati G. Sakura

Mella Imawan Ketua EGM
Phiong Ay Lin EGM
Rihan Ferari Snae ABI Bansel
Dik Dik Rohmat Citeureup
Nike Umum
Sandi Gunawan Koord. LCD
Toho Meyana Lestari Sihite Umum
Yoshua Hermawan Musik Pujian
Jo Jenni WBI
Miko Andreas Umum
Osti Br Siagian SCC
Reyner Manuel RBI
Erlin Umum
Meliana Sibuea RBI
Toby Kefas RBI
Dennis Kristian ABI Pasko
Ducessa Eliana Simeon Koord. Doa Puasa
Gatot Budi Prasetyo G. Sakura
Jeannette Melodya Wakil Ketua RBI
Loren Tina Siagian Umum
Tati Maryati Umum
L.S Suheryanto (Liem Salim) Umum
Shekinah Glory Haresh Keswani Umum
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Kehadiran merupakan satu kata yang sedap didengar 

karena menunjuk kepada satu keadaan, bahwa kita 

memiliki, didampingi, bisa merasakan atau bahkan 

melihatnya. Tidak ada satu pun yang dapat menggantikan 

kata kehadiran. 

Masalah besar yang berkaitan dengan dosa, ialah bahwa 

kita bukan hanya kehilangan penglihatan/pandangan 

mengenai Allah, tetapi juga kehilangan hubungan dengan 

Allah, akibatnya kita tidak lagi mengenal kehadiran-Nya 

yang kekal atau terus menerus ada.

Bacaan Alkitab hari ini menjelaskan bahwa Allah 

berulangkali dengan berbagai cara berbicara kepada umat-

Nya dan akhirnya mengutus anak-Nya datang ke dunia 

supaya lewat penebusan-Nya, kita bisa kembali 

berhubungan dengan Allah.

Pada dasarnya manusia butuh kehadiran Allah, dan hal 

itu dimengerti oleh Tuhan kita Yesus Kristus sehingga Ia 

berkata, “Aku akan meminta kepada Bapa  Penolong lain 

untuk menyertaimu.”

Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap pribadi 

orang percaya, Roh Kebenaran yang menuntun, mengajar 

dan mengingatkan kita akan janji-janji-Nya. Keberadaan 

Roh Kudus sebagai kehadiran Allah yang menyertai setiap 

pribadi orang percaya ini suatu hal yang luar biasa. Saat 

Tuhan Yesus ada di dalam dunia dalam wujud manusia, Ia 

masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, kehadiran 

Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita sangat luar biasa, 

karena Ia ada di setiap waktu dan tempat. Ia siap menolong 

dan menjagai kita. 

Hormati dan cintai Roh Kudus, Dia adalah pribadi ke-

tiga dari Allah Tritunggal. Pribadi yang sama seperti Allah 

Bapa dan Allah Anak. Kehadiran Roh Kudus adalah 

kehadiran Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kuasa 

bahkan Maha Segalanya. Jangan ragukan Dia!

ROH KUDUS SEBAGAI 
KEHADIRAN ALLAH

Ibrani 1:1-14

Sabtu, 01 Mei 2021

Lukas 6:43-49; Roma 8:18-30; 

Mazmur 146; Ulangan 7:1-11

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 14:16. 
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia 
akan memberikan kepadamu seorang 
Penolong yang lain, supaya Ia 
menyertai kamu selama-lamanya.

Ayat

“Roh Kudus, terima kasih karena 
kehadiran-Mu yang selalu ada di 
dalam hidup kami. Kehadiran-Mu 
m e m b e r i  k a m i  k e k u a t a n , 
penghiburan, kuasa dan hikmat untuk 
menjalani kehidupan.”

Doa



Yesus menyaksikan bagaimana pada hari raya 

Pe n t a k o s t a  o r a n g - o r a n g  b e r d a t a n g a n  s a m b i l 

mengharapkan berkat, namun kembali ke tempat mereka 

dengan tidak terpuaskan. Yesus telah datang untuk 

menolong mereka yang membutuhkan dan membawa 

pemuasan bagi mereka yang tidak terpuaskan. Dia tidak 

ingin seorang pun kehausan, kelaparan, telanjang, ada 

perselisihan, ada kejahatan, hawa nafsu, dll.

Tuhan dapat memberikan kepada kita kepuasan itu. Di 

dalam diri-Nya terdapat segala sesuatu yang kita butuhkan. 

Yesus tahu, bahwa kebutuhan kita yang paling besar adalah 

Roh Kudus. Tentu saja hal ini bukan hanya untuk 

memuaskan dahaga kita sendiri, tetapi yang pasti untuk 

semua orang yang sedang dahaga, karena ketika Roh Kudus 

mengalir melalui kita, itu seperti sungai air kehidupan, banjir 

itu akan menghancurkan segala sesuatu yang perlu 

dihancurkan. Banjir ini akan membawa buah dan kehidupan 

ke tempat di mana tidak terdapat buah dan kehidupan.

Apakah yang kita miliki sekarang? Sebuah sumur? 

Apakah masih ada airnya atau sudah kosong? Yesus ingin 

melihat air sungai Roh Kudus yang meluap-luap itu mengalir 

melalui diri kita, sehingga banyak jiwa yang sedang dahaga 

dipuaskan karena kehadiran kita.

Yesus mau memenuhi dahaga kita sekarang, setelah 

terpuaskan pakailah itu untuk memuaskan dahaga banyak 

orang di sekitar kita.

DAHAGA

Yohanes 7:37-39

Minggu, 02 Mei 2021

Lukas  7 :1-9;  Roma 8:31-39; 

Mazmur 147; Ulangan 7:12-26

Ayat Bacaan Setahun

Yesaya 55:1a. 
Ayo, hai semua orang yang haus, 
marilah dan minumlah air,..

Ayat

“Tuhan Yesus, puaskan dan kami 
dengan kasih-Mu sehingga kami pun 
dapat melayani orang lain dari 
kelimpahan kasih karunia-Mu itu. 
Amin.”

Doa



Menjadi orang percaya bukanlah jaminan bagi kita untuk 

lepas dari berbagai persoalan dan masalah kehidupan. Baik 

bagi kita yang sudah percaya maupun bagi mereka yang 

belum di dalam Tuhan, selama jantung masih berdenyut dan 

darah masih mengalir, maka selama itu kita akan sama-sama 

menghadapi berbagai ujian dan pencobaan. Bahkan kadang-

kadang sebagai orang percaya pencobaan yang kita alami 

seperti lebih sulit dan lebih berat dari pada yang dialami oleh 

mereka yang di luar Tuhan. 

Akan tetapi, ternyata sebagai orang percaya kita tidak 

sendirian menghadapi ujian dan pencobaan yang sedang 

terjadi. Betapapun beratnya ujian dan pencobaan yang kita 

alami, ternyata masih ada Roh Kudus yang selalu merasakan 

apa yang kita rasakan. Bahkan lebih dari itu, Roh Kudus akan 

selalu menghibur, dan memampukan kita untuk 

menghadapi ujian dan pencobaan yang sedang terjadi. Roh 

Kudus juga akan selalu mendorong dan menggerakkan kita 

untuk berdoa ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan 

(Rm. 8:26).

Pada saat Roh Kudus menggerakkan dan menuntun kita 

untuk berdoa, maka kita akan kuat dan keluar sebagai 

pemenang. Karena kita akan segera menyadari bahwa ujian 

dan pencobaan yang kita alami tidak akan membuat kita 

semakin terpuruk dan hancur. Sebaliknya, kita akan tahu 

dan yakin bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang 

terbaik dibalik semua ujian dan pencobaan yang kita alami 

(Rm. 8-28). Ketika kita menyadari, bahwa Tuhan punya 

rencana yang terbaik di balik ujian dan pencobaan yang kita 

alami, maka kita tidak akan pernah mengeluh, kecewa, dan 

menyalahkan siapa pun atas ujian dan pencobaan yang 

terjadi.

MENANG 
MENGHADAPI 

PENCOBAAN
Roma 8:18-30

Senin, 03 Mei 2021

Lukas  7 :10-17;  Roma 9:1-5; 

Mazmur 148; Ulangan 8

Ayat Bacaan Setahun

Roma 8:26. 
Demikian juga Roh membantu kita 
dalam kelemahan kita; sebab kita 
tidak tahu, bagaimana sebenarnya 
harus berdoa; tetapi Roh sendiri 
berdoa untuk kita kepada Allah 
dengan keluhan-keluhan yang tidak 
terucapkan.

Ayat

“Roh Kudus, kami bersyukur karena 
hikmat dan kekuatan yang dari pada-
Mu, kami pun bisa menang atas 
setiap masalah kehidupan. Amin.”

Doa



Tahukah Anda, bahwa setelah Adam dan Hawa jatuh 

dalam dosa, maka semua keturunan yang dilahirkannya juga 

terlahir sebagai orang berdosa. Karena manusia sudah 

terlahir sebagai orang berdosa, maka sangat sulit bagi 

manusia untuk menang menghadapi perbuatan kedagingan, 

seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan 

berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, 

kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 

kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya (Gal. 

5:19-21). 

Karena manusia ada di bawah kuasa dosa, maka 

pikirannya akan selalu diseret untuk hal-hal yang bersifat 

kedagingan dan akibatnya akan membawa kepada 

kebinasaan.  Sebagai orang percaya kita patut bersyukur 

karena Kristus melalui pengorbanan-Nya di kayu salib telah 

memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dan sebagai orang 

yang sudah dimerdekakan, firman Tuhan mengingatkan 

kita, supaya kita berdiri teguh dan jangan menghambakan 

diri lagi kepada dosa, seperti kehidupan kita sebelumnya 

(Gal. 5:1). 

Sebagai orang yang sudah dimerdekakan Kristus, supaya 

kita mampu menang menghadapi kedagingan, kita tidak 

bisa bersandar kepada kekuatan dan kemampuan kita. 

Sebaliknya, kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh 

Kudus. Jika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, kita 

bukan saja menang menghadapi kedagingan, lebih dari itu 

kita akan dimampukan setiap saat untuk hidup mengasihi, 

bersukacita, damai sejahtera, sabar, berkemurahan hati, 

baik, setia, lemah lembut, serta mampu menguasai diri (Gal. 

5:22-23).

MENANG MELAWAN 
KEDAGINGAN

Galatia 5:16-26

Selasa, 04 Mei 2021

Lukas 7:18-36; Roma 9:6-15; 

Mazmur 149-150; Ulangan 9

Ayat Bacaan Setahun

Galatia 5:18. 
Akan tetapi jikalau kamu memberi 
dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu 
tidak hidup di bawah hukum Taurat.

Ayat

“Terima kasih untuk kuasa-Mu ya Roh 
Kudus, yang memampukan kami 
untuk menang melawan kedagingan. 
Amin.”

Doa



Ketika Anda mendengar nama Petrus, apa yang terlintas 

dalam pikiran Anda? Mungkin ingatan kita sama, bahwa 

Petrus adalah seorang nelayan yang dipanggil Tuhan Yesus 

untuk menjadi salah satu murid-Nya. Dalam perjalanannya 

sebagai murid Tuhan Yesus, Petrus pernah tiga kali 

menyangkal Tuhan Yesus, bahkan sampai bersumpah kalau 

dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya, 

ketika Tuhan Yesus menceritakan kepada murid-murid-

Nya bahwa Dia akan ditangkap dan dihukum mati, Petrus 

mengatakan bersedia memberikan hidupnya bagi Kristus 

(Mrk. 14:26-31). 

Namun, Petrus yang dulu gagal mengikut Tuhan, kini 

berubah menjadi Petrus yang menang dalam pelayanan. 

Kemenangan Petrus dalam pelayanan, dikarenakan 

hidupnya telah dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus (Kis. 

2:1-12). Secara mengejukan, Petrus yang tadinya penakut 

menjadi pemberani. Petrus dengan terus terang 

menyampaikan berita Injil yang membuat banyak orang 

percaya kepada Tuhan Yesus. Petrus juga melakukan 

berbagai mukjizat kesembuhan. Bahkan ketika dia 

ditangkap dan diadili, Petrus tetap dapat bersaksi tentang 

Tuhan Yesus (Kis. 2-4).

Sama seperti Petrus, mungkin kita adalah orang biasa, 

penakut, dan selalu gagal mengikut Tuhan. Akan tetapi, jika 

kita selalu memberi diri dipimpin dan dikuasai oleh Roh 

Kudus, maka kita akan dimampukan untuk mengikut Tuhan 

dan melakukan kehendak-Nya. Kita akan diberi keberanian 

u n t u k  b e r s a k s i ,  m e m b e r i t a k a n  I n j i l  d a n 

mendemonstrasikan kuasa dan mukjizat Tuhan. Sehingga 

lebih banyak lagi yang percaya dan menerima Yesus sebagai 

Tuhan dan Juruselamat hidupnya. Untuk itu, jangan fokus 

pada keterbatasan dan kegagalan di masa lalu, fokuslah 

kepada Pribadi Roh Kudus yang memampukan kita menang 

dalam pelayanan. 

MENANG DALAM 
PELAYANAN

Kisah Para Rasul 2:14-40

Rabu, 05 Mei 2021

Lukas 7:37-48; Roma 9:16-26; 

Amsal 1; Ulangan 10

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 2:14. 
Maka bangkitlah Petrus berdiri 
dengan kesebelas rasul itu, dan 
dengan suara nyaring ia berkata 
kepada mereka: "Hai kamu orang 
Yahudi dan kamu semua yang tinggal 
d i  Yerusa lem, ketahui lah dan 
camkanlah perkataanku ini.

Ayat

“Roh Kudus, pimpin dan kuasai kami 
a g a r  h i d u p  k a m i  d a p a t 
mendemonstrasikan kuasa-Mu dan 
membawa banyak jiwa mengenal 
Kristus. Amin.”

Doa



Ketika Yesus hidup di bumi, Ia telah banyak melayani dan 

melakukan mukjizat. Seperti pada suatu ketika, ada seorang 

perempuan yang sudah menderita pendarahan selama dua 

belas tahun. Dia sudah menghabiskan semua uangnya untuk 

berobat, tetapi tidak ada yang dapat menyembuhkannya. 

Pada satu kesempatan ia mendekati Yesus dari belakang. Ia 

tidak peduli orang banyak yang mengelilingi Tuhan Yesus. Ia 

juga tidak peduli dengan kesibukan Tuhan Yesus saat itu.  Ia 

langsung menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus dan 

pendarahannya langsung berhenti. Tuhan Yesus pun 

menyadari, bahwa kuasa-Nya telah tercurah. Sungguh 

suatu hal yang dashyat karena perempuan itu hanya 

melakukan satu sentuhan lembut pada jubah Yesus. Maka 

kata Yesus kepada perempuan itu: "Hai anak-Ku, imanmu 

telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!" 

Apa yang Yesus katakan adalah bahwa imanlah yang telah 

menggerakkan kuasa itu mengalir melalui jubah-Nya. Jelas 

bahwa perempuan itu memiliki iman akan sembuh 

walaupun hanya menjamah jubah Yesus.

Begitupun setiap kita yang sekarang ini rindu 

mendapatkan mukjizat Tuhan. Sudahkah kita menjamah Dia 

di dalam hadirat-Nya saat waktu-waktu doa pribadi kita? 

Sudahkah kita dengan tulus menyatakan kepada Tuhan, 

bahwa kita merindukan kasih-Nya untuk kita? Dalam 

hubungan yang dekat, maka tumbuhlah pengenalan dan 

melalui pengenalan kita akan Dia, kita bertumbuh dalam 

iman.

Bila kita bertekun dalam iman dan percaya kepada Dia, 

maka yakinlah tidak ada yang mustahil, Tuhan akan selalu 

melakukan mukjizat dalam hidup kita. Segala sakit penyakit, 

persoalan dan pergumulan, jalan buntu, tekanan dan 

sebagainya pasti dapat kita lalui dan menang atasnya. 

Percaya kepada-Nya, jamahlah Dia dan lihatlah mukjizat 

demi mukjizat terjadi.

JAMAHLAH DIA!

Lukas 8:43-48

Kamis, 06 Mei 2021

Lukas 7:49-62; Roma 9:27-33; 

Amsal 2; Ulangan 11

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 8:48. 
Maka kata-Nya kepada perempuan 
itu: "Hai anak-Ku, imanmu telah 
menyelamatkan engkau, pergilah 
dengan selamat!" 

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
menjamah-Mu dengan imanku, 
dalam doa dan penyembahanku 
kepada-Mu. Amin.”

Doa



Daud hanyalah rakyat biasa. Dia seorang gembala 

domba, kemudian diurapi menjadi raja. Dia berhasil 

mengalahkan Goliat dan berhasil mengalahkan bangsa 

Filistin. Daud dipuji rakyat, mengalahkan musuh berlaksa-

laksa. Namun, itu tidak menjadikannya seorang raja yang 

berkuasa. Malah sebaliknya dikejar-kejar raja Saul untuk 

dibunuh.  Dalam pelariannya, dia tidak mendapatkan 

tempat di negerinya sendiri. Akhirnya dia lari ke tempat 

musuhnya, di Gat. Dia bahkan pura-pura gila di hadapan raja 

Akhis! Ini merupakan salah satu titik terendah dalam 

hidupnya. Daud menyadari dia kehilangan segalanya. Orang 

tuanya pun dititipkan. Tidak ada lagi predikat sebagai 

pahlawan. Dia adalah orang yang paling dicari  dari 

pemerintahan Saul. 

Akhirnya dia berlari ke gua Adulam. Di Gua Adulam 

inilah Daud bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Dari gua 

Adulam inilah dilahirkan seorang raja besar dan para 

pahlawan gagah perkasa.

Namun, bagaimana kita tahu bahwa Daud mendapatkan 

Tuhan di dalam gua Adulam? Dalam Mazmur 142, Daud 

mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dan Tuhan 

menguatkan Daud.  

Sebelum Tuhan mengubah masalah kita, Ia mengubah 

hati kita. Bagi Tuhan menyelesaikan masalah terlalu mudah 

karena Ia Maha Kuasa. Hati yang berubah untuk percaya 

pada-Nya kadangkala perlu waktu yang lama. Di gua 

Adulam, Daud tidak ada pilihan lain. Tuhan ingin mengajar, 

bahwa kita tidak boleh egois tapi justru jadi berkat di tengah 

kesulitan. Di tengah kehilangan kita, Tuhan bekerja. Allah 

menghibur kita supaya kita dapat menghibur orang lain. 

Tuhan tidak pernah membiarkan pengalaman yang pahit 

dalam hidup kita begitu saja. Tuhan selalu bekerja! Kita tidak 

tahu apa yang terjadi di masa depan tapi kita tahu siapa yang 

pegang masa depan. Itulah iman!

ADULAM

Mazmur 142

Jumat, 07 Mei 2021

Lukas 8:1-15; Roma 10:1-8; Amsal 

3; Ulangan 12:1-28

Ayat Bacaan Setahun

1 Samuel 22:1. 
Lalu Daud pergi dari sana dan 
melarikan diri ke gua Adulam. Ketika 
saudara-saudaranya dan seluruh 
keluarganya mendengar hal itu, 
p e r g i l a h  m e r e k a  k e  s a n a 
mendapatkan dia.

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
belajar percaya kepada-Mu. Amin.”

Doa

Ayat



Seorang anak sedang mencoba kemampuannya untuk 

bermain dalam pertunjukkan drama sekolah. Ibunya tahu, 

bahwa ia bertekad untuk mendapatkan peran itu, tetapi ia 

khawatir anaknya tidak akan terpilih. Pada hari pembagian 

peran, ibunya pergi ke sekolah untuk menjemput dia. Anak 

muda itu berlari kepadanya matanya berbinar-binar. Ia 

tampak bangga dan sangat senang. Kemudian ia 

mengatakan sesuatu yang dapat menjadi pelajaran bagi kita 

semua, “Saya terpilih untuk menjadi cheerleader 

(penggembira = penonton yang ditugaskan untuk 

bertepuk tangan dan bersorak)!” 

Seperti itulah, Allah dengan kasih-Nya telah memilih kita 

masing-masing untuk tugas-tugas yang berbeda dan khusus.

Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 berbicara tentang 

karunia-karunia rohani. Persaingan di antara orang Korintus 

tentang penggunaan karunia-karunia sudah memecah 

jemaat. Tetapi dalam ayat 7 ditegaskan bahwa karunia-

karunia itu bukan untuk memperkaya perseorangan, juga 

bukan untuk menimbulkan pertentangan, tetapi untuk 

kepentingan bersama.

Mari gunakan setiap karunia yang sudah Tuhan berikan 

kepada kita masing-masing untuk dipakai bagi kemuliaan-

Nya untuk kepentingan bersama, sehingga kita akan 

melihat gereja akan terus berkembang dan bertumbuh, dan 

tentunya banyak jiwa akan melihat kasih Kristus melalui 

pelayanan kita. 

KARUNIA KHUSUS

1 Korintus 12:1-11

Sabtu, 08 Mei 2021

Lukas 8:16-25; Roma 10:9-15; Amsal 

4; Ulangan 12:29-13:5

Ayat Bacaan Setahun

1 Korintus 12:7. 
Tetapi kepada tiap-tiap orang 
dikaruniakan penyataan Roh untuk 
kepentingan bersama.

Ayat

“ Tu h a n  Y e s u s ,  k a m i  m a u 
menggunakan setiap karunia Roh 
yang Engkau sudah karuniakan bagi 
kepentingan bersama dan membawa 
jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin.”

Doa



Setiap orang mempunyai panggilannya masing-masing 

sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kalau kita mau 

masuk dalam panggilan Allah, maka kehidupan kita akan 

dituntun oleh Roh Kudus sesuai dengan pangggilan Ilahi 

untuk menggenapi rencana Allah di dunia ini.

Konon pada suatu ketika, dua bersaudara laki-laki 

bernama Billy dan Melvin sedang berada di tanah pertanian 

keluarga ketika mereka melihat sebuah pesawat yang lewat 

membuat tulisan “GP” di langit.

Kedua kakak-beradik itu memaknai tulisan tersebut 

secara berbeda. Yang satu menganggap tulisan itu berarti 

“Go Preach” atau “Pergilah Berkhotbah,” sementara yang 

lain menganggap tulisan itu berarti “Go Plow” atau 

“Pergilah Membajak.” Di kemudian hari, sang anak 

bernama Billy Graham menyerahkan dirinya untuk 

mengabarkan Injil dan menjadi salah satu tokoh penginjilan 

dunia. Sementara itu, saudaranya yang bernama Melvin 

melanjutkan dengan setia usaha pertanian keluarga selama 

bertahun-tahun.

Terlepas dari tulisan di langit itu, bila Allah benar-benar 

memanggil Billy menjadi pengkhotbah dan Melvin menjadi 

petani, maka keduanya telah menghormati Allah melalui 

pekerjaan masing-masing. Meskipun Billy sukses dalam 

pelayanan khotbahnya, itu tidak membuat ketaatan Melvin 

kepada panggilannya sebagai petani menjadi kurang berarti.

Allah memang menetapkan sebagian orang untuk 

melakukan pelayanan penuh waktu (Ef. 4:11-12), tetapi itu 

tidak berarti mereka yang memiliki pekerjaan tidak 

melakukan hal yang sama pentingnya. Paulus mengatakan 

bahwa kedua-duanya harus berbuat “sesuai dengan kadar 

pekerjaan” masing-masing (ay.16). Artinya, kita 

memuliakan Tuhan Yesus ketika kita setia memakai segala 

karunia yang telah diberikan-Nya kepada kita. Karenanya, 

temukanlah panggilan hidup Anda dalam Allah.

PANGGILAN 
SESEORANG

Efesus 4:4-16

Minggu, 09 Mei 2021

Lukas 8:26-39; Roma 10:16-21; 

Amsal 5; Ulangan 13:6-18

Ayat Bacaan Setahun

Efesus 4:16. 
Dari pada-Nyalah seluruh tubuh, --
yang rapih tersusun dan diikat 
menjadi satu oleh pelayanan semua 
bagiannya, sesuai dengan kadar 
pekerjaan t iap-t iap anggota--
menerima pertumbuhannya dan 
membangun dirinya dalam kasih.

Ayat

“Tuhan Yesus, ‘ku mau turut sesuai 
panggilan-Mu ya Allah. Amin.”

Doa



Pelayanan merupakan panggilan Allah. Oleh karena itu, 

di mana, kepada siapa, dan bagaimana melayani harus 

sepenuhnya bergantung pada pimpinan dan kehendak 

Allah.

Panggilan Paulus jelas memberitakan Injil kepada 

bangsa-bangsa non Yahudi (Kis.13:47). Maka, setelah 

menetap sekian lama di gereja induk, Antiokhia, dan 

kemudian berkeliling ke jemaat-jemaat yang didirikan dan 

layani (Kis.15:35-41; 16:4-5), Paulus kembali mengarahkan 

diri untuk ke wilayah-wilayah baru agar Injil pun dapat 

diberitakan di sana (6-7). Paulus membawa serta seorang 

murid bernama Timotius yang dikenal dengan baik oleh 

saudara-saudara seiman di kota Listra

Ternyata Roh Kudus melarang dan tidak mengizinkan 

mereka memberitakan Injil di Asia dan juga daerah Bitinia 

(6-7). Rupanya, Tuhan sudah menyediakan pelayanan bagi 

Paulus untuk memberitakan Injil ke Makedonia, maka ia dan 

rekan-rekannya pun berangkat ke Makedonia dan tiba di 

Filipi, kota pertama di bagian Makedonia (9-12).

Dari kisah ini kita belajar, bahwa dalam melayani 

pekerjaan Tuhan kita perlu bekerja sama dengan orang lain 

yang mempunyai beban dan iman yang sama. Seperti Paulus 

yang mengajak Timotius dan juga Silas dalam melaksanakan 

pelayanan pemberitaan Injil Tuhan ke berbagai tempat yang 

Tuhan siapkan untuk dilayani. Kedua, kita juga harus peka 

dalam melakukan setiap pelayanan yang sudah kita pikirkan 

dan rencanakan dengan baik. Sekiranya rencana kita untuk 

disesuaikan dengan rencana Tuhan yang pasti lebih baik dan 

sempurna (Yes.55:8-9).

Selanjutnya, kita harus senantiasa bersandar dan 

berharap serta mengandalkan Tuhan sebagai yang empunya 

pelayanan tersebut. Sehingga, meskipun ada berbagai 

halangan atau rintangan bahkan ancaman maut, kita tidak 

gentar dan goyah.

MELAYANI SESUAI 
RENCANA ALLAH 

Kisah Para Rasul 16:4-15

Senin, 10 Mei 2021

Lukas 8:40-56; Roma 11:1-10; Amsal 

6; Ulangan 14

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 16:4. 
Dalam perjalanan keliling dari kota ke 
kota Paulus dan Silas menyampaikan 
keputusan-keputusan yang diambil 
para rasul dan para penatua di 
Yerusalem dengan pesan, supaya 
jemaat-jemaat menurutinya.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami sepenuhnya mau 
mengandalkan Tuhan dan berikanlah 
kepada kami hikmat-Mu untuk 
m e l a y a n i  s e m u a  o r a n g  d a n 
memuliakan nama Tuhan. Amin.”

Doa



Kehadiran gereja mula-mula di dunia ini membawa 

dampak besar dan itu tampak dalam tiga fenomena. Yang 

pertama, walaupun mereka merupakan komunitas kecil, 

tetapi orang luar sangat menghargai mereka (ayat13). 

Kedua, dalam keterbatasannya mereka mampu menarik 

banyak orang untuk percaya kepada Yesus (ayat 14). Dan 

yang ketiga, mereka mampu membagikan kasih Allah 

kepada banyak orang melalui mukjizat penyembuhan dan 

pembebasan dari roh jahat (ayat 12, 15-16). Secara 

manusiawi ketiga hal ini mustahil bisa dimiliki oleh 

sekelompok kecil orang. Namun kenyataannya, mereka 

memilikinya.

Adapun rahasia ledakan yang dibawa oleh gereja mula-

mula ini terletak pada dua hal. Gereja mula-mula mampu 

mempengaruhi dunianya karena adanya kuasa Allah yang 

bekerja di tengah-tengahnya (ayat 12a). Selain itu 

persekutuan mereka yang intensif sebagai tubuh Kristus 

juga menjadi rahasia pengaruhnya (ayat 12b). Dua hal ini 

mampu menghasilkan ledakan besar yang melanda dunia 

saat itu tanpa bisa dihentikan.

Apabila dua hal ini dimiliki juga oleh kita, gereja Tuhan 

yang hidup di masa kini, maka tentu saja kita bisa bangkit 

dari kemandekan. Secara umum, gereja sekarang sudah 

lama tidur. Kita begitu disibukkan dengan program-

program rutin gereja, sehingga melupakan yang lebih 

penting dari itu. Kita melayani Allah, tetapi tidak mengalami 

kuasa-Nya. Kita selalu berkumpul dalam gedung gereja, 

tetapi tidak membangun persekutuan. Ini ironis sekali. 

Gereja harus bangkit kembali dengan mengalami kuasa 

Allah dan memelihara persekutuannya.  Dengan inilah kita 

bisa membuat suatu ledakan di zaman kita ini, sebagaimana 

pengalaman gereja mula-mula.

KUASA ALLAH DAN 
PERSEKUTUAN UMAT 

Kisah Para Rasul 5:12-16

Selasa, 11 Mei 2021

Lukas 9:1-17; Roma 11:11-24; 

Amsal 7; Ulangan 15

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 5:12. 
Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak 
tanda dan mujizat di antara orang 
banyak. Semua orang percaya selalu 
berkumpul di Serambi Salomo dalam 
persekutuan yang erat.

Ayat

“Tuhan Yesus, bantulah kami agar 
kuasa Allah bekerja atas umat-Mu di 
kehidupan saat ini, dan juga agar kami 
memiliki persekutuan yang erat 
dengan Allah. Amin.”

Doa



Beberapa minggu lalu, saya melihat indikator tangki 

bensin saya sudah satu strip. Pikir saya sore hari sambil 

menjemput istri akan diisi, tetapi karena sore itu hujan, 

akhirnya saya menggunakan mobil, akibatnya saya tidak jadi 

mengisi bensin pada sore hari. Esok paginya saya berangkat 

kerja, di tengah perjalanan motor saya mati karena 

kehabisan bensin. Kalau saja saya mengisi bensin setelah 

melihat indikator  menunjukkan bensin mau habis, tentu 

kejadian ini tidak akan terjadi. 

Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya ada 

ind ikator- ind ikator  yang Tuhan ber ikan untuk 

mengingatkan kita; kapan kita harus berhenti, kapan kita 

harus memulai, kapan kita harus berdoa, kapan kita harus 

melepaskan pengampunan, dan lain-lainnya. Namun, 

seringkali, kita malah mengabaikan indikator-indikator 

tersebut dengan asumsi, bahwa tanda yang diberikan itu 

bukan sesuatu yang mendesak, persis seperti apa yang saya 

alami tatkala menyikapi indikator tangki bensin yang 

berkedip-kedip.

Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, indikator 

yang selalu berkedip-kedip mengingatkan kita itu adalah 

Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peranan untuk 

menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, penghakiman, 

juga memimpin hidup kita kepada kebenaran (Yohanes 

16:7-11). Dengan pertolongan Roh Kuduslah kita 

dimampukan untuk menjalani kehidupan yang berkenan 

kepada Allah.

Kita memiliki dua pilihan yang bisa kita ambil tatkala Roh 

Kudus berbicara pada kita: menaati-Nya, atau malah 

mengabaikan-Nya. Ketika kita memilih untuk taat pada 

suara-Nya, saat itulah Roh Kudus akan mengajarkan segala 

sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan segala hal 

yang telah Yesus ajarkan kepada kita (Yohanes 14:26).

ROH KUDUS DAN 
INDIKATOR

Yohanes 16:4b-15

Rabu, 12 Mei 2021

Lukas 9:18-36; Roma 11:25-36; 

Amsal 8-9; Ulangan 16

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 16:8. 
Dan kalau Ia datang, Ia akan 
menginsafkan dunia akan dosa, 
kebenaran dan penghakiman;

Ayat

“Roh Kudus ajar saya taat mendengar 
peringatan-Mu dalam kehidupan 
sehari-hari. Amin.”

Doa



Sepuluh ribu jam. Menurut penulis Malcolm Gladwell, 

jumlah waktu itulah yang dibutuhkan seseorang untuk 

menjadi terampil dalam keahlian yang ditekuninya. Bahkan 

bagi seniman dan musisi terhebat sepanjang masa 

sekalipun, bakat bawaan mereka yang luar biasa belum 

cukup untuk mencapai tingkat keahlian yang akhirnya 

mereka capai. Mereka harus menekuni keahlian mereka 

setiap hari dengan sungguh-sungguh.

Meski tampaknya aneh, kita memerlukan mentalitas 

yang sama bila kita ingin belajar hidup dalam kuasa Roh 

Kudus. Dalam surat Galatia, Paulus mendorong jemaat 

untuk dipisahkan bagi Allah. Namun, Paulus menjelaskan 

bahwa hal tersebut tidak bisa dicapai hanya dengan menaati 

serangkaian peraturan, melainkan kita dipanggil untuk 

hidup oleh Roh. Kata dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh 

Paulus untuk “hiduplah” dalam Galatia 5:16 secara harafiah 

berarti berjalan mengelilingi sesuatu, atau menempuh 

perjalanan (peripateo). Jadi, bagi Paulus, hidup oleh Roh 

berarti berjalan bersama Roh Kudus setiap hari—bukan 

mengalami kuasa-Nya hanya satu kali seumur hidup.

Kehidupan orang Kristen ketika mereka menerima 

Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi, maka 

Allah memberikan Roh Kudus untuk menuntun kehidupan 

orang Kristen sehingga hidupnya berkenan kepada Allah. 

Roh Kudus inilah yang memberikan kita apa yang harus 

dilakukan untuk hidup seturut kehendak Allah.

Marilah kita berdoa agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus 

setiap hari—yang berarti berserah kepada karya Roh Kudus 

yang menasihati, membimbing, menghibur, dan selalu 

menyertai kita. Ketika “memberi diri [kita] dipimpin oleh 

Roh” sedemikian rupa (ay.18), kita akan semakin peka dan 

mampu mendengar suara-Nya dan mengikuti tuntunan-

Nya. Allah Roh Kudus, kiranya aku setia berjalan bersama-

Mu hari ini, dari hari ke hari!

HIDUPLAH OLEH ROH

Galatia 5:13-18

Kamis, 13 Mei 2021

Lukas 9:37-48; Roma 12:1-8; Amsal 

10; Ulangan 17

Ayat Bacaan Setahun

Galatia 5:16. 
Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, 
maka kamu tidak akan menuruti 
keinginan daging.

Ayat

“Tuntunlah dan peganglah tanganku, 
ya Roh Kudus setiap hari. Amin.”

Doa



Bahwa di dalam diri setiap orang ada pergumulan antara 

daging dan roh: Keinginan daging berlawanan dengan 

keinginan Roh. Daging melawan semua dorongan 

kehendak Roh, dan menolak segala sesuatu yang rohani. Di 

sisi lain, roh berjuang melawan daging, dan menentang 

kehendak dan keinginannya. Dan karena itulah kita setiap 

kali tidak melakukan apa yang kita kehendaki.

Dalam diri manusia duniawi ada semacam pergumulan 

demikian pula dalam diri orang yang sudah diperbarui, di 

mana ada semacam dasar yang baik, ada pergumulan antara 

sifat lama dan sifat baru, antara sisa-sisa dosa dan awal-awal 

anugerah. Dan, orang-orang Kristen harus sadar bahwa 

mereka pasti akan mengalami hal ini selama mereka hidup 

di dunia ini. Kita harus sadar, bahwa pasti akan ada 

pergumulan antara daging dan roh selama ada di dunia ini, 

bahwa daging akan memiliki keinginan yang bertentangan 

dengan roh seperti halnya roh bertentangan dengan daging.

Namun, jika dalam kecondongan dan tujuan hidup, kita 

memberi diri untuk dipimpin oleh Roh, yakni jika bertindak 

di bawah pimpinan dan pemerintahan dari Roh Kudus dan 

dari sifat dan watak rohani dan juga jika menjadikan firman 

Allah sebagai peraturan dan anugerah Allah sebagai 

pegangan dasar kita, akibatnya kita tidak hidup di bawah 

hukum Taurat, karena semua orang yang dipimpin Roh 

Allah, adalah anak Allah.

HIDUP DIPIMPIN OLEH 
ROH KUDUS

Galatia 5:16-18

Jumat, 14 Mei 2021

Lukas 9:49-62; Roma 12:9-21; 

Amsal 11; Ulangan 18

Ayat Bacaan Setahun

Galatia 5:16. 
Maksudku ialah: hiduplah oleh Roh, 
maka kamu tidak akan menuruti 
keinginan daging.

Ayat

“Tuhan Yesus, pimpinlah hidupku 
dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Amin.”

Doa



Betapa menyenangkan jika kita bisa mengetahui hal-hal 

yang akan terjadi di depan kita karena dengan demikian kita 

bisa menghindarinya. Tidak sedikit orang datang ke 

peramal untuk menanyakan masa depannya. Padahal 'orang 

pinter' tersebut menggunakan kuasa gelap yakni setan atau 

Iblis, dan untuk itu mereka harus membayar mahal dengan 

menjadi pemuja dan pengikut kuasa gelap tersebut, 

hidupnya menjadi terikat yang berakhir dengan kebinasaan.

Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang 

menggenapi janji-Nya bagi kita, karena Roh Kudus yang 

disebut Roh Kebenaran yang dijanjikan itu telah diberikan 

kepada setiap orang percaya kepada-Nya. Roh Kebenaran 

itu dikatakan akan memberitahukan kepada kita hal-hal 

yang akan datang, memberitakan juga hal-hal yang diterima 

dari Tuhan Yesus kepada kita. Hal jahat yang mungkin 

dirancang oleh orang terhadap diri kita, Roh Kudus pasti 

akan memberitahukan kita, sehingga bisa terhindar dari hal-

hal buruk tersebut. 

Yang jadi persoalan adalah apakah kita peka mendengar 

suara-Nya? Apakah kita mengenal suara-Nya? Kepekaan 

dalam mengenal suara-Nya tidak secara otomatis kita 

peroleh, seperti kita bisa mengenal suara orang yang sangat 

kita kenal karena kita bergaul karib dengannya. Demikian 

juga dengan suara Roh Kudus, jika kita memiliki kedekatan 

karena bergaul karib dalam doa, penyembahan dan 

pembacaan Alkitab dalam saat teduh yang kita lakukan 

dengan teratur, maka kita akan peka dengan yang Ia 

beritahukan tentang apa yang akan terjadi di depan kita.

Roh Kudus akan memberitahukan janji Tuhan yang pasti 

memberi kekuatan dan pengharapan kepada kita. Untuk 

itu, kita harus melatih dengan setia membaca firman Tuhan 

dengan teratur dan konsisten, karena janji Tuhan tersurat 

dalam firman Tuhan.

MEMBERITAKAN 
KEPADAMU

Yohanes 16:13-15

Sabtu, 15 Mei 2021

Lukas 10:1-24; Roma 13:1-7; Amsal 

12; Ulangan 19

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 14:17. 
Yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak 
dapat menerima Dia, sebab dunia 
tidak melihat Dia dan tidak mengenal 
Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, 
sebab Ia menyertai kamu dan akan 
diam di dalam kamu.

Ayat

“Ajar kami untuk lebih peka dalam 
mendengar suara-Mu, ya Roh Kudus.”

Doa



Kunci untuk membuka pintu selalu lebih kecil dibanding 

pintu yang dibukanya.  Kisah Salomo yang meminta hikmat 

saat Tuhan datang dalam mimpinya, ibarat sebuah kunci. 

Hikmat yang diminta Salomo bisa membuka hal-hal yang 

besar. Kita bisa melihat di dalam kisah tersebut, Tuhan tidak 

saja memberi hikmat yang membuat Salomo menjadi 

manusia paling berhikmat, karena setelah dia tidak ada lagi, 

namun juga Tuhan mengaruniakan kekayaan dan kemuliaan 

kepadanya. 

Untuk bisa menghadapi kehidupan di dunia, Tuhan Yesus 

tidak meninggalkan kita berjuang sendiri. Seperti yang Dia 

janjikan, Bapa telah mengirimkan Roh Kudus untuk 

memimpin kita. Untuk dipimpin Roh, kita perlu bergaul 

karib dengan Roh Kudus, supaya kita peka akan suara-Nya 

yang akan memimpin kita kepada jalan kebenaran di tengah 

kehidupan yang penuh dengan masalah dan jebakan. 

Seperti seorang pemusik yang terlatih, dia pasti akan 

peka dengan suara alat musiknya saat terdengar fals, sekecil 

apa pun itu, bahkan mungkin bagi sebagian orang suara 

tersebut tidak terasa fals, karena ia tidak memiliki telinga 

yang peka. Demikian juga setiap anak Allah. Hanya mereka 

yang memiliki kepekaan akan suara Roh Kudus yang mampu 

mendengar pimpinan-Nya, teguran-Nya dan arahan-Nya.  

Rasul Paulus pun berdoa bagi jemaat Efesus, agar Allah 

memberikan roh hikmat dan pewahyuan kepada jemaat di 

Efesus, sehingga mereka bisa mengenal Tuhan dengan baik 

dan benar. 

Roh Kudus sudah diberikan dan bahkan tinggal di dalam 

tubuh kita, karena tubuh ini adalah bait-Nya. Namun, kuasa 

Roh Kudus akan berdampak dalam hidup kita saat kita hidup 

dalam pimpinan-Nya dengan taat mendengar suara-Nya 

oleh telinga yang memiliki kepekaan atas-Nya. Itulah kunci 

yang membukakan hal-hal besar dalam hidup kita.

TELINGA YANG 
PEKA ADALAH 

KUNCI
Roma 8:1-16

Minggu, 16 Mei 2021

Lukas 10:25-37; Roma 13:8-14; 

Amsal 13; Ulangan 20

Ayat Bacaan Setahun

Roma 8:14. 
Semua orang, yang dipimpin Roh 
Allah, adalah anak Allah.

Ayat

“Kami mau menjadi anak-anak Allah 
yang peka akan pimpinan oleh Roh-
Mu lewat kehidupan doa serta 
pembacaan firman-Mu. Amin.”  

Doa



Di dunia sekarang ini tidak ada tempat yang aman bagi 

umat manusia untuk berlindung, karena berbagai bencana 

alam terjadi di mana-mana, kehidupan sosial moral 

masyarakat semakin degradasi, kelompok radikal dan 

teroris merajalela. Tidak ada lagi rasa aman bagi manusia.

Allah memberikan jaminan bagi umat-Nya, apabila 

mereka telah menduduki dan mendiami negeri yang 

dijanjikan, maka harus mengkhususkan tiga kota sebagai 

tempat perlindungan bagi umat-Nya yang tidak sengaja 

melakukan dosa. Artinya Allah telah menyediakan tempat 

pelarian bagi kita, apabila kita tidak sengaja melakukan dosa. 

Kita juga mempunyai tempat pelarian super aman yaitu 

di dalam Yesus. Perlindungan teraman telah tersedia melalui 

darah Yesus. Pemazmur menyanyikan dengan indah pujian 

kepada Allah sang pelindung. Dikatakan hanya dekat Allah 

saja kita bisa mendapat ketenangan dan keamanan dari 

segala malapetaka. Tuhan Yesus satu-satunya keselamatan 

kita karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk 

keselamatan kita.  

Pemazmur mengalami masa peperangan, dia memiliki 

pengalaman bagaimana gunung batu bisa dijadikan tempat 

persembunyian dari musuh. Begitu juga dengan kita yang 

percaya Yesus. Tuhan Yesus adalah gunung batu, tempat 

persembunyian kita yang aman dan merupakan 

keselamatan bagi kita. Kita terlindung dari musuh-musuh 

yang ingin menghancurkan kita. Allah bagi pemazmur 

adalah kota benteng. Kota benteng adalah kota yang aman 

dari serangan musuh. Penduduk di dalamnya akan 

terlindungi dan merasa aman.

Percayalah kepada Tuhan Yesus dan kita akan berkata 

seperti pemazmur, aku tidak akan goyah.  Jika kita mau 

hidup aman, jagalah hati dari dosa dan berlindunglah selalu 

pada nama Yesus. Biarlah kita selalu belajar lemah lembut 

untuk dapat taat terhadap pimpinan-Nya.

TEMPAT 
PERLINDUNGAN

Ulangan 19:1-3 

Senin, 17 Mei 2021

Lukas 10:38-42; Roma 14:1-4; 

Amsal 14; Ulangan 21

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 62:1-2. 
Untuk pemimpin biduan. Menurut: 
Yedutun. Mazmur Daud. Hanya dekat 
Allah saja aku tenang, dari pada-
Nyalah keselamatanku.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 

percaya  kepada-Mu,  tempat 

perlindunganku. Amin.”

Doa



Pergantian kepemimpinan dari Musa ke Yosua 

merupakan hal yang penting untuk kita mengerti. Musa 

telah mencapai garis akhir dan dia ditetapkan oleh Tuhan 

tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu, 

haruslah dipersiapkan penggantinya, yaitu Yosua. Yosua 

sendiri sebelumnya adalah pelayan Musa.

Musa adalah pemimpin besar yang telah memimpin 

bangsa Israel keluar dari Mesir. Berbagai tanda dan mukjizat 

dilakukannya baik di Mesir maupun dalam perjalanan keluar 

dari Mesir. Tentulah suatu beban yang besar bagi Yosua 

untuk menggantikan kepemimpinan Musa. Oleh karena itu 

Tuhan mempersiapkan Yosua melalui Musa sejak awal.

Hal yang selalu diulang dalam transfer kepemimpinan ini 

adalah kata-kata jangan takut. Ketakutan akan menghambat 

kepemimpinan. Pemimpin yang baru mungkin tidak seperti 

pemimpin sebelumnya yang telah matang, tetapi pemimpin 

baru harus tetap muncul dan berjuang. Janji Tuhan sama 

yaitu adanya penyertaan Tuhan. Sebuah kepastian yang 

diberikan Tuhan, bahwa Ia akan selalu berjalan di depan 

Yosua dan tidak akan membiarkan maupun meninggalkan 

dia.

Demikian pula bagi orang percaya saat ini. Mungkin kita 

sedang mengalami penggantian musim, satu musim baru 

yang belum kita pahami. Satu hal yang bisa kita pahami 

adalah janji penyertaan Tuhan adalah pasti. Dia ada di depan 

dan akan selalu menunjukkan jalan bagi kita. Janganlah 

takut, kepastian penyertaan-Nya sudah kita miliki. Inilah 

saatnya bagi kita untuk menguatkan hati dan berani. Saatnya 

kita meraih janji Tuhan dan kita akan mampu  menolong 

orang lain juga untuk meraih janji Tuhan.

Tuhan sendiri yang berjanji memimpin kita. Ia sendiri 

menyertai kita. Ia tidak melupakan dan meninggalkan kita. 

Jangan khawatir. Jangan takut!

JANGAN TAKUT!

Ulangan 31:1-8 

Selasa, 18 Mei 2021

Lukas 11:1-13; Roma 14:5-12; 

Amsal 15; Ulangan 22

Ayat Bacaan Setahun

Ulangan 1:38. 
Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah 
yang akan masuk ke sana. Berilah 
kepadanya semangat, sebab dialah 
yang akan memimpin orang Israel 
sampai mereka memiliki negeri itu.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, janji-Mu 
menguatkan aku. Aku berani berjalan 
untuk meraih janji-janji-Mu. Amin.”

Doa



Tahun 1850-an menandakan kemunduran keagamaan di 

Amerika Serikat. Penemuan tambang emas di California, 

dan juga kemajuan-kemajuan lainnya, telah membalikkan 

pikiran orang dari agama kepada hal-hal materi. 

Seorang usahawan bernama Jeremiah Lanphier tahun 

1856 memutuskan untuk mengundang pengusaha-

pengusaha lain untuk ikut dalam pertemuan doa sekali 

seminggu, mencari pembaruan dalam pekerjaan Roh 

Kudus. Hari pertama hanya enam orang yang datang. Dua 

minggu kemudian ada 40 orang yang hadir. Dalam 6 bulan 

sepuluh ribu orang bersama-sama berdoa tiap-tiap hari di 

kota New York saja. Kebangkitan rohani terasa di setiap 

negara, dan dalam 2 tahun diperkirakan ada satu juta orang 

mengaku percaya kepada Kristus. Inilah dampak pekerjaan 

Roh Kudus.

Saat ini ada banyak orang hidup penuh kekalahan, tanpa 

sukacita, susah untuk menang dalam dosa, putus asa dan 

mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Jika memang 

keperluan terbesar dari dunia ini adalah untuk merasakan 

dampak dari kebangunan rohani, maka keperluan terbesar 

bagi gereja Kristen di seluruh dunia sekarang ini adalah 

mengalami sentuhan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang dapat 

membawa “kebangkitan” dan “pembaruan” kepada 

kehidupan orang Kristen yang tak terhitung banyaknya.

Dunia perlu disentuh oleh orang-orang Kristen yang 

dipenuhi dan dipimpin dengan kuasa Roh Kudus. Apakah 

kita termasuk di dalam orang-orang seperti ini? Ataukah 

justru kita yang memerlukan kebangunan rohani yang 

murni dalam hidup kita?

Ketahuilah, bahwa Roh Kudus ingin membawa 

pembaruan itu kepada orang-orang yang haus akan Tuhan. 

Setelah dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka hidup kita akan 

berdampak bagi banyak orang, sehingga semakin banyak 

orang percaya kepada Tuhan Yesus.

DAMPAK

Yehezkiel 37:1-10

Rabu, 19 Mei 2021

Lukas 11:14-26; Roma 14:13-23; 

Amsal 16; Ulangan 23

Ayat Bacaan Setahun

Yehezkiel 37:10. 
L a l u  a k u  b e r n u b u a t  s e p e r t i 
diperintahkan-Nya kepadaku. Dan 
nafas hidup itu masuk di dalam 
mereka, sehingga mereka hidup 
kembali .  Mereka menjejakkan 
kakinya, suatu tentara yang sangat 
besar.

Ayat

“Kami rindu dipenuhi kuasa-Mu, agar 
banyak orang dapat dibawa kepada 
Kristus. Amin.”

Doa



Petrus mengatakan, bahwa Allah mengaruniakan 

pertobatan bangsa-bangsa selain Yahudi, bahwa 

keselamatan dari Allah bukan hanya milik bangsa Israel, 

justru bangsa-bangsa akan mendapat kasih karunia Allah 

akibat penolakan bangsa keturunan Yakub terhadap Yesus 

Kristus sang Juruselamat. 

Beberapa waktu yang lalu, beredar sebuah postingan 

yang ditulis oleh seorang dokter bernama Julian Urban dari 

Lombardy  I t a l i a .  I a  mencer i t akan  baga imana 

mengerikannya dampak pandemi yang saat itu tengah 

menyerang Italia. Mereka hanya bisa melihat ratusan orang 

meninggal tanpa bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, seorang 

pendeta berumur 75 tahun datang ke rumah sakit karena 

memiliki masalah pernafasan serius. Selama dirawat, 

pendeta itu selalu memegang Alkitab di tangannya. Ia 

membacakannya bagi orang-orang yang sudah tidak 

memiliki harapan hidup sambil memegang tangan mereka.

Hal tersebut telah mengubah paradigma Julian serta 

rekan-rekan dokternya yang semula ateis dan men-tuhan-

kan sains. Putus asa, kelelahan secara fisik dan emosional, 

membuat mereka menyadari batasan mereka sebagai 

manusia. Tidak ada lagi yang dapat mereka lakukan selain 

berharap pada Tuhan. 

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan seakan tanpa 

batas. Membuat banyak orang akhirnya melupakan Tuhan. 

Kehadiran virus yang begitu kecilnya sampai tak kasat mata, 

ternyata sanggup menjungkirbalikkan negara adi kuasa. 

Pakar paling pintar tak kuasa berbuat banyak. Kita pun 

tersadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa 

memberi harapan dan keselamatan. Ini saatnya bagi kita 

bangkit dan memancarkan terang seperti mercusuar di 

tengah gelapnya lautan. Mari bersama-sama kita bergerak 

dan selamatkan jiwa sebanyak mungkin untuk Tuhan kita 

Yesus Kristus. 

PERTOBATAN 
BANGSA-BANGSA

Kisah Para Rasul 11:1-18

Kamis, 20 Mei 2021

Lukas 11:27-36; Roma 15:1-6; 

Amsal 17; Ulangan 24

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 11:18b. 
“Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga 
Allah mengaruniakan pertobatan 
yang memimpin kepada hidup."

Ayat

“Tuhan Yesus, sekaranglah waktunya 
penggenapan akan janji-Mu bahwa 
bangsa-bangsa akan bertobat dan 
mendapat anugerah keselamatan. 
Amin.”

Doa



Saat untuk pembaruan rohani adalah sekarang. Jangan 

kita mengundurkan lagi. Dr. Samuel Johnson mengenakan 

jam tangan yang bertuliskan kata-kata dari Yohanes 9:4, 

“Akan Datang Malam.”

Kita sebagai orang Kristen harus mengukir di dalam hati 

kita suatu kebenaran agung yaitu betapa singkat 

kesempatan kita untuk bersaksi bagi Kristus dan hidup bagi-

Nya. Kita tidak tahu, tak seorang pun, seberapa banyak 

waktu lagi yang ada bagi kita di bumi ini. Kematian dapat 

mempersingkat hidup kita. Kristus dapat datang kembali 

kapan saja.

Bila menengok ke belakang dan melihat masa hidup, kita 

harus mengaku bahwa kita melewatkan banyak 

kesempatan dan tidak bersaksi? Kita akan menangis sebab 

kita tidak mengizinkan Allah menggunakan kita seperti yang 

Ia kehendaki. “Akan datang malam, di mana tidak ada 

seorang pun yang dapat bekerja” (Yoh.9:4).

Jika kita mau menyelidiki firman Tuhan, jika kita mau 

ambil waktu untuk berdoa, jika kita mau memenangkan 

jiwa bagi Kristus, jika kita mau menyimpan uang kita bagi 

kerajaan-Nya – tentunya waktu itu sekarang, bukan nanti!

“Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara 

demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup yaitu 

kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari 

Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-

unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai 

dengan janji-Nya, kita menantikan langit yang baru dan 

bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, 

saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan 

semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu 

kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Nya, 

dalam perdamaian dengan Dia” (2 Pet. 3:11-14).

SEKARANG SAATNYA

Roma 13:11-12

Jumat, 21 Mei 2021

Lukas 11:37-54; Roma 15:7-13; 

Amsal 18; Ulangan 25

Ayat Bacaan Setahun

Yohanes 9:4. 
Kita harus mengerjakan pekerjaan 
Dia yang mengutus Aku, selama 
masih siang; akan datang malam, di 
mana tidak ada seorangpun yang 
dapat bekerja.

Ayat

Terima kasih untuk firman-Mu yang 
mengingatkan kami, bahwa sekarang 
adalah waktu terbaik untuk kami 
hidup sepenuhnya bagi Kristus. 
Amin.”

Doa



Bayangkan perasaan murid-murid Yesus saat 

memberitahu, bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. 

Lalu sesudah itu mereka akan dibenci dan dibunuh oleh 

orang-orang yang membenci Yesus, seolah-olah mereka 

adalah pelaku tindak kriminal. Tentu ini membuat mereka 

sedih, sehingga kehilangan minat untuk mengetahui tujuan 

kepergian Yesus (5-6) dan apa gunanya kedatangan Roh 

Kudus bagi mereka. Oleh karena itu, Yesus menyatakan 

bahwa Roh Kudus akan melakukan tiga jenis pelayanan saat 

Ia datang:  Ia akan meyakinkan dunia (8-11), mengajar 

murid-murid (12-13), dan memuliakan Yesus (14-15).

Jelas bahwa Yesus tidak pergi begitu saja meninggalkan 

murid-murid sendirian. Ada Roh Kudus yang akan 

memperlengkapi mereka dan memberi mereka kuasa, 

sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan 

mandat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka.

Kita, yang percaya kepada Yesus, mendapat perintah 

juga untuk memberitakan Injil kepada dunia yang tidak 

percaya ini. Ini bukan hanya berat, tetapi mustahil! 

Bayangkan saja, memberitakan Injil kepada dunia yang 

membenci Kristus, membenci Injil, dan membenci murid-

murid-Nya! Lalu bagaimana mungkin kita berharap agar 

orang datang kepada Yesus dalam iman? Sama seperti yang 

kita alami, melalui pemberitaan firman Tuhan dan melalui 

karya Roh Kudus, yang menjelaskan maksud firman Tuhan 

dan memanggil orang beriman kepada Kristus.

Allah bekerja di dalam dan melalui kita untuk 

memenangkan orang berdosa bagi Kristus. Ketika kita 

memberitakan Injil, Roh Kudus lah yang sesungguhnya 

bekerja untuk meyakinkan orang berdosa mengenai 

kebenaran Inj i l .  Karena itu, jangan takut untuk 

mengabarkan Injil Tuhan. Namun, kita juga tidak boleh 

gegabah, dan perlu hikmat Tuhan untuk melaksanakan tugas 

ini, karena kita rindu Injil terus dapat dikumandangkan.

ADA ROH KUDUS 

Yohanes 16:13-14

Sabtu, 22 Mei 2021

Lukas 12:1-12; Roma 15:14-21; 

Amsal 19; Ulangan 26

Ayat Bacaan Setahun

Yohane 16:14. 
Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia 
akan memberitakan kepadamu apa 
yang diterimanya dari pada-Ku.

Ayat

“Tuhan Yesus, berikanlah kami 
keberanian yang dari Tuhan untuk 
senantiasa memberitakan Injil Tuhan 
dengan penuh tuntunan hikmat-Mu. 
Amin.”

Doa



Kisah Para Rasul bukanlah sebuah kitab teologi, 

melainkan merupakan sebuah kitab sejarah tentang tahap-

tahap awal dari gereja Yesus Kristus yang pertama. Di 

dalamnya dengan jelas memperlihatkan kepada kita 

sejumlah prinsip kebangunan rohani. Sebuah kebangunan 

rohani merupakan hasil karya Roh Kudus yang berdaulat. 

Untuk pertama kalinya Roh Kudus disebutkan dalam Kisah 

Para Rasul, ini memperlihatkan kepada kita salah satu tugas-

Nya yang paling penting (Kis. 1:2).

Para murid Yesus nampaknya tidak mengenal betapa 

pentingnya apa yang ditawarkan Yesus kepada mereka, 

tatkala mereka bertanya kepada-Nya tentang kerajaan yang 

diserahkan kembali kepada Israel. Namun, Yesus 

meneruskan dengan cara menunjukkan apa yang menjadi 

akibat dari baptisan Roh Kudus. “Kamu akan menerima 

kuasa” (Kis.1:8). Inilah yang akan menjadi akibat dari 

kepenuhan Roh Kudus pada murid-murid-Nya. Kuasa ini 

akan memungkinkan pengikut-pengikut Kristus yang lemah 

dan tiada berdaya menjadi kuat dan penuh kuasa untuk 

bersaksi tentang Injil. Roh Kudus memberikan kepada 

gereja yang baru lahir kuasa besar, yang mampu menarik 

perhatian orang-orang yang belum percaya. 

Beberapa alasan mengapa gereja atau kita tidak 

mengalami kebangunan rohani adalah, kurangnya doa dan 

puasa yang dilakukan dengan tekun; kurangnya waktu 

untuk kita gunakan sepanjang malam agar terjadi 

kebangunan rohani dalam gereja dan pelayanan kita.

Saya berdoa biarlah Roh Kudus sendiri yang menyentuh 

hati kita untuk kita mulai tekun berdoa dan berpuasa agar 

kebangunan rohani sungguh-sungguh terjadi di gereja dan 

hidup kita.

KEBANGUNAN 
ROHANI GEREJA

Kisah Para Rasul 1:1-8

Minggu, 23 Mei 2021

Lukas 12:13-21; Roma 15:22-33; 

Amsal 20; Ulangan 27

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 1:8. 
Tetapi kamu akan menerima kuasa, 
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, 
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di 
Yerusalem dan di seluruh Yudea dan 
Samaria dan sampai ke ujung bumi.

Ayat

“Tuhan Yesus, kami mau tekun berdoa 
dan berpuasa, agar kebangunan 
rohani terjadi di hidup dan gereja 
kami. Amin.”

Doa



Kita tidak tahu harus minta apa, pandangan kita terbatas 

dan kita tidak tahu bagaimana semestinya berdoa. Inilah 

kelemahan kita, oleh sebab itulah kita perlu berdoa 

bersama-sama dengan Roh Kudus dan untuk tujuan inilah 

Roh Kudus dicurahkan membantu dan bergumul bersama 

kita.

Roh Kudus membantu bersama kita, maksudnya, sama-

sama berusaha dengan kita, mengerahkan kekuatan 

bersama-sama dengan kekuatan kita. Tentu saja, Roh 

sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, menyampaikan 

permin taan-permin taan  k i t a ,  mengungkapkan 

permohonan-permohonan kita, dan membawa seruan kita. 

Kita tidak boleh hanya duduk-duduk diam dan berharap 

agar Roh melakukan semuanya. Apabila Roh pergi 

mendahului kita, kita harus cepat-cepat bergerak. Ingat, 

kita tidak bisa melakukannya tanpa Allah, dan Allah tidak 

akan melakukannya tanpa kita.  Kristus berdoa untuk kita di 

sorga, Roh Kudus berdoa untuk kita di dalam hati. Kita 

harus bergerak bersama-sama. Turut bekerja agar 

menghasilkan pemeliharaan Ilahi demi kebaikan orang-

orang kepunyaan Kristus. 

Dalam hal inilah doa Roh selalu terkabul, semuanya itu 

terlaksana bukan sesuai dengan jasa atau kelayakan kita, 

melainkan dengan tujuan Allah sendiri yang mulia, bahwa 

apa pun keadaan kita, Roh Kudus turut bekerja demi 

kebaikan dan nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Amin.

DAMPAK ROH KUDUS 
TERHADAP DOA 

UMAT-NYA
Kisah Para Rasul 4:23-31

Senin, 24 Mei 2021

Lukas 12:22-34; Roma 16:1-16; 

Amsal 21; Ulangan 28:1-46

Ayat Bacaan Setahun

Kisah Para Rasul 4:31.
Dan ketika mereka sedang berdoa, 
goyanglah tempat mereka berkumpul 
itu dan mereka semua penuh dengan 
R o h  K u d u s ,  l a l u  m e r e k a 
memberitakan firman Allah dengan 
berani.

“Ajarkan aku berdoa terus bersama-
sama dengan Roh Kudus-Mu ya 
Tuhan. Amin.”

Doa

Ayat



Doa jemaat dalam bacaan hari ini adalah doa dalam 

pergumulan karena mereka mengalami ancaman hidup 

ketika mereka menjadi orang-orang percaya. Dalam doa 

mereka memohon tangan Tuhan terulur untuk memberi 

keberanian memberitakan firman, mengadakan 

mukjizat-mukjizat. Dan ketika mereka berdoa, Roh 

Kudus memenuhi mereka dan goncanglah tempat itu.

Mazmur 13 dilatarbelakangi kesusahan yang dialami 

Daud. Tidak diceritakan persoalan yang dihadapinya, tapi 

terlihat dari pengulangan empat kali kalimat, “Berapa 

lama lagi?” Daud percaya Tuhan dapat menolong dan ia 

berseru, tetapi Tuhan seolah melupakan dan 

menyembunyikan wajah-Nya. Daud putus asa. Ia berada 

di antara situasi yang nyata dan iman. Namun Daud tidak 

berhenti, ia tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan.

Kunci kemenangan atas pergumulan Daud adalah doa 

dan pengharapan yang tidak habis-habisnya kepada 

Tuhan. Meskipun hati Daud lesu, persoalannya belum 

selesai, tetapi hati Daud diberi kelegaan dan kekuatan.

Kepercayaan Daud semakin dikuatkan dan 

membuatnya berani menghadapi realita hidup. 

Perkataan, “Kepada kasih setia-Mu, aku percaya.” (ay. 

6a) menunjukkan Daud mengalami kasih karunia yang 

berlimpah-limpah sebelum kesusahan yang dihadapi dan 

ia diingatkan kembali akan kasih karunia yang Tuhan 

sudah anugerahkan. Karena itu, hatinya bersorak-sorak 

dan memuji Tuhan.

Tuhan Yesus pernah mengatakan, “Marilah kepada-

Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan 

memberi kelegaan kepadamu.” (Mat. 11:28). Datanglah 

kepada Yesus dan serahkanlah beban hidup Anda secara 

total kepada-Nya, maka Dia akan memberikan kelegaan. 

ROH KUDUS DAN DOA 
MENGUBAH HATI

Kisah Para Rasul 4:23-31 & 
Mazmur 13 

Selasa, 25 Mei 2021

Lukas 12:35-48; Roma 16:17-24; 

Amsal 22; Ulangan 28:47-68

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur13:6. 
“Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu 
aku percaya, hatiku bersorak-sorak 
karena penyelamatan-Mu. Aku mau 
menyanyi untuk TUHAN, karena Ia 
telah berbuat baik kepadaku.”

Ayat

“Ya Roh Kudus, berilah kami bahu 
yang kuat untuk menanggung semua 
pergumulan hidup ini. Amin.”

Doa



Tidak ada satu orang pun yang bebas dari pergumulan 

di sepanjang hidupnya, hanya saja skalanya berbeda-beda 

pada setiap orang. Mazmur 73 diberi judul 'Pergumulan 

dan Pengharapan, yang menarik dari pasal ini adalah 

munculnya satu issue yang mengganggu hati umat Tuhan 

berkenaan dengan pergumulan.

Pemazmur mengatakan, bahwa ia nyaris tergelincir, 

sedikit lagi kakinya terpeleset. Pemazmur mengakui, 

bahwa Tuhan itu baik bagi mereka yang menjaga 

hidupnya bersih dan murni hati, tetapi ia melihat 

kenyataan begitu banyak orang fasik hidup makmur dan 

seolah tanpa pergumulan. Terlihat, bahwa pemazmur 

hampir tawar hati karena membandingkan hidup orang 

percaya dengan orang fasik. Membandingkan hidup kita 

dengan hidup orang fasik hanya akan membuat kita jatuh.

Pemazmur pun menyadari, rasa ingin tahu akan 

perbedaan hidup ini hanya menimbulkan kesulitan dalam 

hidupnya, bahkan hampir membuatnya jatuh. Pemazmur 

menasehati kita untuk masuk ke dalam tempat kudus 

Tuhan bilamana kegelisahan seperti ini mengganggu hati 

kita. Seberapa besarnya pergumulan yang kita hadapi dan 

seberapa bahagia hidup orang fasik yang terlihat, maka 

semuanya akan sirna ketika kita masuk di tempat kudus 

Tuhan. Di dalam hadirat-Nya, ada kuasa, kesembuhan, 

kekuatan, mukjizat dan jalan keluar. Teruslah 

memandang pada Tuhan Yesus dan tetaplah percaya! 

Tunjukkanlah iman percaya kita dengan tetap 

merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Pemazmur 

menegaskan sesungguhnya, siapa yang jauh dari pada 

Allah akan binasa karena meninggalkan Allah. Namun, 

siapa yang suka dekat pada Allah dan  menaruh tempat 

perlindungannya pada Tuhan ALLAH, akan dapat 

menceritakan segala pekerjaan-Nya.

TEMPAT KUDUS 
ALLAH

Mazmur 73

Rabu, 26 Mei 2021

Lukas 12:49-59; Roma 16:25-27; 

Amsal 23; Ulangan 29

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 73:16-17. 
Tetapi ketika aku bermaksud untuk 
mengetahuinya, hal itu menjadi 
kesulitan di mataku, sampai aku 
masuk ke dalam tempat kudus Allah, 
dan memperhatikan kesudahan 
mereka. 

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
masuk hadirat-Mu dan merasakan 
keadilan-Mu. Amin.”

Doa



Dalam pergumulan hidup ini, ketika tekanan masalah 

begitu menekan, kita seakan merasa Tuhan meninggalkan 

kita. Pada saat itu kita berteriak, Tuhan di manakah Engkau? 

Mengapa Engkau meninggalkan aku yang percaya ini? 

Mengapa saat aku membutuhkan Engkau, aku ditinggal 

sendirian? 

Namun Allah selalu menjawab, “Anakku, Aku mengasihi 

engkau dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Terutama 

sekali saat engkau menghadapi pencobaan.”

Seringkali manusia mudah marah karena keinginannya 

tidak terpenuhi dan merasa Tuhan tidak menjawab doa-

doanya. Umat Israel waktu perjalanan di padang gurun 

pernah menjadi sangat marah karena mereka haus dan 

ketika tiba di Mara, mereka mendapati air yang pahit.  

kejadian seperti   itu  tidak diharapkan oleh bangsa Israel. 

Namun, Musa mengajak mereka untuk tidak bersunggut-

sunggut dan berdoa kepada Tuhan. Lalu mereka kembali 

melanjutkan perjalanan, sesudah itu sampailah mereka di 

Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Elim 

sebuah tempat yang berbeda dengan Mara. Kalau di Mara 

mereka mendapati air yang pahit sedangkan di Elim mereka 

mendapatkan mata air dan korma. Hal yang pahit berubah 

menjadi manis. Dalam kehidupan, kita kerap dihadapkan air 

pahit, yaitu perkara-perkara sulit  dalam  hidup kita. Di 

tengah-tengah situasi yang menyulitkan kita seolah-olah 

menemukan kesegaran. Namun, Tuhan mengijinkan kita 

mengalami situasi pahit, agar kita tahu seberapa jauh kita 

percaya kepada-Nya. Akan tetapi Tuhan setia dan melalui 

kesulitan itu, Ia memproses kita menjadi kuat. Ketika kita 

percaya dan taat akan  firman-Nya maka hidup kita akan 

dituntun-Nya.

TUHAN TETAP SETIA

Keluaran 15:22-27

Kamis, 27 Mei 2021

Lukas 13:1-9; I Korintus 1:1-9; Amsal 

24; Ulangan 30

Ayat Bacaan Setahun

Keluaran 15:26. 
firman-Nya: "Jika kamu sungguh-
sungguh mendengarkan suara 
TUHAN, Allahmu, dan melakukan 
apa yang benar di mata-Nya, dan 
memasang  te l i ngamu kepada 
perintah-perintah-Nya dan tetap 
mengikuti segala ketetapan-Nya, 
maka Aku tidak akan menimpakan 
kepadamu penyakit manapun, yang 
telah Kutimpakan kepada orang 
Mesir; sebab Aku Tuhanlah yang 
menyembuhkan engkau."

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
percaya Engkau t idak pernah 
meninggalkan aku. Amin.”

Doa



Tak seorangpun di antara kita bisa memprediksi masa 

depan.  Sehingga tidak sedikit orang merasa  kuatir dan 

hilang pengharapan. Bahkan bisa saja mengalami stress dan 

depresi. Namun, hari ini kita belajar, ada satu kekuatan yang 

bisa kita miliki untuk  melewati tantangan demi tantangan 

dalam menghadapi  masa depan.   

Dalam I Tesalonika 5:18, ada kekuatan yang dimiliki 

orang percaya.  Setiap kita harus mengucap syukur, karena 

dengan mengucap syukur akan mempercepat proses 

penyelesaian masalah yang sedang kita alami. Tidak ada satu 

pun masalah yang selesai ketika kita bersungut-sungut. 

Ketika kita protes terus di hadapan Tuhan. Ketika kita 

merasa tidak senang dengan proses tersebut tetapi kita 

membawa hati yang mengucap syukur, percayalah Yesus 

Kristus akan turun tangan. Tangan Tuhan tidak kurang 

panjang untuk menyelesaikan pergumulan kita. Allah 

menyelidiki setiap hati kita, bahkan hati yang terdalam 

sekalipun. Ketika Allah melihat ada hati yang mengucap 

syukur, maka itu berarti seseorang tersebut mempercayai  

Allah sanggup untuk menyelesaikan setiap pergumulannya. 

Marilah belajar mengucap syukur, karena dengan 

mengucap syukur akan mempercepat proses penyelesaian 

masalah. Jangan bersungut-sungut, itu hanya akan 

menambah masalah kita. Dalam ucapan syukur ada kuasa 

mukjizat seperti yang dilakukan Yesus. Ketika ia memberi 

makan lima ribu orang. Hanya dengan hal sederhana, lima 

roti dan dua ikan tetapi ketika Dia berdoa kepada Bapa, 

mengucap syukur sambil memecahkan roti itu, maka roti 

dan ikan itu bisa menjadi berkat bagi lima ribu orang laki-laki 

belum termasuk wanita dan juga anak-anak. Artinya kalau 

kita mengucap syukur akan menghadirkan kemuliaan Tuhan 

di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kemuliaan Tuhan 

datang, maka kuasa mukjizat itu akan dinyatakan. Itulah 

bukti iman kita pada Allah.

UCAPAN SYUKUR

Lukas 9:10-17

Jumat, 28 Mei 2021

Lukas 13:10-21; I Korintus 1:10-17; 

Amsal 25; Ulangan 31

Ayat Bacaan Setahun

1 Tesalonika 5:18. 
Mengucap syukurlah dalam segala 
hal, sebab itulah yang dikehendaki 
Allah di dalam Kristus Yesus bagi 
kamu.

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
bersyukur untuk setiap tantangan 
hidupku. Amin.”

Doa

Ayat



Alkitab beberapa kali mencatat, setiap kali Yesus 

menyingkir ke suatu tempat, yang mana di sana hanya ada Ia 

dan murid-murid, kerap kali orang banyak mengetahui hal 

itu lalu mereka datang menemui-Nya. Begitu pula saat 

Yesus ke Betsaida. Namun, Ia tidak menolak orang banyak 

itu. Yesus memenuhi kebutuhan rohani mereka akan 

kebenaran, serta menyembuhkan yang sakit. Yesus peduli 

kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani orang 

banyak itu. Kepedulian-Nya tidak berhenti sampai di situ 

saja. Saat murid-murid menemui dan meminta Yesus 

supaya segera menyuruh mereka pulang sebab hari sudah 

malam, serta tidak ada penginapan dan makanan, Tuhan 

Yesus malah memerintahkan para murid supaya memberi 

makan orang banyak itu. Para murid menjadi cemas karena 

yang mereka punya hanya lima roti dan dua ekor ikan. 

Namun, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia bertindak, 

dengan apa yang ada. Maka, terjadilah mukjizat besar. Di 

tangan Yesus, jumlah itu sangat cukup buat mengisi perut 

lebih dari lima ribu orang. Bahkan masih tersisa dua belas 

bakul!

Dari kisah ini kita dapat memetik dua pelajaran. Selama 

kita mencari Yesus, Dia akan memenuhi kebutuhan rohani 

maupun jasmani kita. Yesus mengerti kebutuhan kita! Jika 

Dia perintahkan kita untuk lakukan suatu hal, jangan 

terfokus pada apa yang kita miliki atau keterbatasan kita. 

Lakukan saja dengan taat bagian kita. Selanjutnya, Dia akan 

kerjakan bagian-Nya. Tuhan Yesus akan melipatgandakan 

apa yang kita miliki. Di dalam Tuhan Yesus ada kelimpahan. 

Tuhan Yesus solusi bagi kehidupan kita. Percayakan hidup 

kita kepada-Nya. Carilah Dia maka kebutuhan kita secara 

rohani dan jasmani akan selalu terpelihara.

SANG PEMBERI SOLUSI

Lukas 9:10-17

Sabtu, 29 Mei 2021

Lukas 13:22-35; I Korintus 1:18-25; 

Amsal 26; Ulangan 32:1-33

Ayat Bacaan Setahun

Lukas 9:17. 
Dan mereka semuanya makan 
s a m p a i  k e n y a n g .  K e m u d i a n 
dikumpulkan potongan-potongan roti 
yang sisa sebanyak dua belas bakul.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku 
percaya akan pemeliharaan-Mu yang 
sempurna. Aku mau terus mencari-
Mu. Amin.”

Doa



Bersama Yesus lakukan perkara besar.

Bersama Yesus tidak ada yang sukar.

Bersama Yesus ada jalan keluar.

Untuk masalahku, untuk masalahmu, 

untuk masalah kita semua.

Yesus Anak Domba Allah.

Juruselamat umat manusia.

Yesus Tabib yang ajaib.

Dia menyembuhkan. Dia membenarkan. 

Dia menguduskan. Dia Raja s'gala raja.

Ingat lagu sekolah minggu di atas? Bagaimana respon kita 

terhadap masalah hidup ini? Ketakutan adalah suatu respon 

dari emosi kita terhadap ancaman. Pada porsi tertentu, 

memiliki rasa takut adalah baik karena itu berarti kita 

mewaspadai diri sendiri. Tapi akan tidak baik jika rasa 

ketakutan itu berlebihan dan berubah menjadi phobia.

Suatu ketika murid-murid Tuhan Yesus mengalami 

ketakutan saat Yesus tertidur di perahu. Sebab perahu 

mereka di hadang topan dan badai sehingga air masuk ke 

perahu dan murid-murid berada dalam bahaya. Terdapat 

hal yang menarik di dalam firman-Nya Lukas 8:24 Maka 

datanglah murid-murid-Nya membangunkan Dia, katanya: 

"Guru, Guru, kita binasa!" Iapun bangun, lalu menghardik 

angin dan air yang mengamuk itu. Angin dan air itupun reda 

dan danau itu menjadi teduh.

Menarik sebab Tuhan Yesus bisa tetap tenang bahkan 

tertidur saat perahunya diombang-ambingkan sementara 

yang lain dilanda kepanikan. Ada dua reaksi yang 

berlawanan secara ekstrim. Peristiwa ini seolah ingin 

menegaskan, bahwa kita harus berani menentukan sikap 

yang sesuai firman Tuhan dalam menghadapi tantangan 

dunia. Saat ketakutan menyerang maka hal pertama yang 

harus kita lakukan adalah tenang dan percaya. Kita tahu, 

bahwa Tuhan menyertai kita dan kuasa telah diberikan-Nya 

kepada kita untuk menghadapi hidup. Mari kita nyanyikan 

lagu di atas dengan iman!

TENANG DAN PERCAYA

Lukas 8:22-25

Minggu, 30 Mei 2021

Lukas 14:1-14; I Korintus 1:26-31; 

Amsal 27; Ulangan 32:34-52

Ayat Bacaan Setahun

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

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, terima 
kasih atas penyertaan-Mu dalam 
hidupku. Amin.”

Doa



Sewaktu kecil kalau kita hendak melakukan sesuatu dan 

orangtua mengetahui bahwa hal itu dapat berakibat buruk, 

mereka otomatis akan menasihati demikian: Urungkan 

niatmu. Jangan mencari-cari pencobaan. Maksudnya, 

jangan lakukan sesuatu yang nantinya akan menyusahkan 

atau membahayakan diri sendiri.

Masalah, kesulitan hidup dan penderitaan adakalanya 

kita alami karena ulah kita sendiri. Sesungguhnya Tuhan 

tidak pernah mendatangkan pencobaan dalam hidup kita! 

Kita dapat memetik pelajaran dari kisah bangsa Israel 

seperti yang tertulis di Mazmur 78. Umat kepunyaan Tuhan 

ini sudah berkali-kali mengalami perbuatan Tuhan yang 

ajaib. Namun, begitu mereka masih saja mencobai Tuhan 

dengan keinginan dagingnya. Mereka bertanya, sanggupkah 

Tuhan mengabulkan permintaan kita?  Tuhan menuruti 

permintaan mereka untuk menunjukkan kuasa-Nya dan 

sekaligus menghukum karena ketidakpercayaan mereka. 

Sejarah bangsa Israel dipenuhi kasih karunia Allah. Bukan 

saja mukjizat demi mukjizat mereka alami tetapi juga Allah 

menjadikan mereka bangsa yang disegani bangsa-bangsa 

lain. Keeksklusifan yang dianugerahkan Allah bagi bangsa 

Israel, tidak membuat bangsa Israel taat kepada Allah. 

Seringkali ,  bangsa Israel berulah yang ujungnya 

menyusahkan mereka sendiri. 

Kalau kita pernah mengecap kebaikan Tuhan, jangan 

pernah meragukan-Nya, hanya karena kita sedang dalam 

situasi yang kurang baik. Jangan sampai keinginan kita akan 

sesuatu membuat kita mencobai Tuhan. Jangan menguji 

kesabaran-Nya!

Ketidakpercayaan kita kepada Tuhan dapat menyeret 

kita dalam berbagai cobaan hidup. Bersyukurlah atas setiap 

kejadian dalam hidup kita, sehingga murka Tuhan tidak 

menimpa kita! Diberkatilah orang yang mengandalkan 

TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!

JANGAN MENCOBAI 
TUHAN!

Mazmur 78

Senin, 31 Mei 2021

Lukas 14:15-35; I Korintus 2:1-5; 

Amsal 28; Ulangan 33-34

Ayat Bacaan Setahun

Mazmur 78:18. 
Mereka mencobai Allah dalam hati 
mereka dengan meminta makanan 
menuruti nafsu mereka.

Ayat

“Bapa di dalam nama Yesus, aku mau 
percaya kepada-Mu seumur hidupku. 
Amin.”

Doa

















But

Ayat
yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat 

menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia 
dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal 
Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di 

dalam kamu.
Yohanes 14:17

Sabtu, 1 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau 

selalu ada bersamaku. Aku mau selalu berdoa 
dan mengandalkan-Mu. 

Amin.

Alone but not lonely... artinya 
sendirian tapi tidak kesepian. Adik-adik, 
pernahkah kamu sendirian? Bagaimana 
rasanya ya? Mungkin kita akan mencari 
orang tua kita atau mungkin menangis 
karena panik. Mungkin juga merasa 
bosan atau takut? Tapi saat kamu 
sendiri, apakah kamu merasa kesepian?

Adik-adik, sendiri mungkin membuat 
kita tidak nyaman ya. Tapi Adik-adik 
harus ingat, meskipun tampaknya kita 
sendiri, tapi sebenarnya kita tidak 
benar-benar sendiri loh! Apa maksudnya 
ya?

Kita tidak benar-benar sendiri 
karena ada Roh Kudus yang menyertai 
kita. Roh Kudus selalu menemani Adik-
adik dan selalu siap mendengarkan dan 
mendidik Adik-adik. Jadi meskipun 
sendiri, kita tidak akan kesepian.

Nah, Adik-adik, kalau kamu sedang 
sendiri dan merasa tidak nyaman, 
berdoalah, karena ada Roh Kudus yang 
bersama Adik-adik. Roh Kudus akan 
memberikan sukacita dan damai 
sejahtera di dalam hatimu.

NOTLonely
Alone



Ayat
Karena masa depan sungguh ada, dan 

harapanmu tidak akan hilang.
Amsal 23:18

Minggu, 2 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku selalu berharap 

kepada-Mu dan rajin belajar. 
Amin.

Sekolah musik terbesar di Jepang 
mempunyai murid-murid yang berbakat. 
Hanya anak orang kaya yang bisa masuk 
sekolah tersebut. Keiko bersekolah di 
sana. Ibunya direktur di sekolah 
tersebut. Namun, ada murid dari 
keluarga miskin, bernama Takeshi. Dia 
dapat masuk sekolah tersebut karena 
mendapat beasiswa dari kakek Keiko 
yang sangat dermawan. Takeshi sangat 
berbakat dalam bermain piano. 

Pada saat diadakan pertandingan di 
sekolah, Takeshi berlatih dengan giat 
agar dapat memenangkan lomba 
tersebut. Ternyata Keiko yang menang 
karena salah satu jurinya adalah ibunya 
sendiri. Walaupun Takeshi sedikit 
kecewa tetapi dia terus berlatih untuk 
ujian akhir tahun. Ujian akhir tahun 
akan dinilai oleh orang barat yang 
independen. Takeshi mendapat nilai 
tertinggi dan memperoleh beasiswa 
untuk melanjutkan sekolah musik di New 
York. 

Adik adik, kita harus percaya, 
tiada yang mustahil, bagi orang yang 
percaya kepada Tuhan Yesus karena 
ada harapan dan masa depan yang 
Tuhan jamin bagi kita. Orang yang rajin, 
punya kesempatan untuk sukses. Apalagi 
anak Tuhan yang rajin! Sekalipun, kita 
kadang mendapat perlakuan yang tidak 
adil, sebagai anak Tuhan pasti kita 
memiliki pengharapan dalam Tuhan 
Yesus. Yuk, kita selalu berharap kepada 
Tuhan Yesus dan rajin belajar!

Percaya
Bekerja&



Ayat
Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan 
pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh 

pengenalan dan takut akan TUHAN;
Yesaya 11:2

Senin, 3 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu 

yang memberiku hikmat dan yang selalu 
menyertaiku di setiap hari-hariku agar aku 
menjadi anak yang hidup dalam kebenaran 

firman-Mu. 
Amin.

Noel sedang mengerjakan tugas 
sekolah yang diberikan oleh ibu gurunya 
kemarin. Teman-temannya sudah 
banyak yang mengumpulkan tugas itu. 
Noel mulai takut dan gelisah, karena 
sore hari ini adalah hari terakhir untuk 
mengumpulkan tugas yang diberikan oleh 
ibu guru. Noel masih belum juga bisa 
menjawab beberapa soal yang diberikan 
oleh ibu gurunya.

Noel teringat Danu, teman 
sekelasnya. Noel berpikir untuk minta 
contekan jawaban dari Danu. Danu pasti 
bersedia membantunya. Ketika Noel 
sedang berpikir, terdengar sayup-sayup 
suara adiknya yang tengah berdoa.

“Tuhan Yesus, ajar aku untuk 
menjadi anak yang selalu jujur, dan 
selalu mengandalkan Engkau dalam 
segala hal. Pimpin setiap langkahku, ya 
Roh Kudus agar aku tetap berada dalam 
jalan-jalan-Mu. Amin,” doa adiknya. 

Mendengar Noni, adik kecilnya, 
berdoa, Noel menjadi malu dan sedih.  
Noel pun mulai berdoa pada Tuhan 
memohon pimpinan Roh Kudus dan 
mengandalkan Roh Kudus agar Noel 
dapat berpikir dengan baik dalam 
belajar.

 Nah Adik-adik, setiap akan 
memulai belajar jangan lupa untuk 
berdoa dulu, ya. Andalkanlah selalu Roh 
Kudus, agar diberi roh hikmat dalam 
mengerjakan setiap hal dalam belajar.

Hikmat



Ayat
Orang yang mengenal nama-Mu percaya 

kepada-Mu, sebab tidak Kautinggalkan orang 
yang mencari Engkau, ya TUHAN.

Mazmur 9:11

Selasa, 4 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap 

perlindungan dan penyertaan-Mu. Aku akan 
selalu mengandalkan penyertaan Roh Kudus 

dalam segala hal. 
Amin.

Hari ini hujan turun dengan 
derasnya. Ayah belum pulang dari 
tempat kerjanya. Sion sangat gelisah 
sekali menunggu ayah pulang. “Bu, 
kenapa Ayah belum pulang juga?” tanya 
Sion. “Mungkin Ayah berteduh dulu 
karena hujannya deras sekali,” kata Ibu 
menenangkan Andi.

“Lebih baik Sion berdoa agar Ayah 
dalam keadaan baik-baik saja,” kata Ibu 
lagi. “Kita berdoa yuk, biar Roh Kudus 
tetap menjagai Ayah dan biar hujannya 
juga cepat reda sehingga Ayah dapat 
segera pulang,” kata Missi.

Tidak lama setelah Missi, Sion, dan 
Ibu selesai berdoa, terdengar suara 
klakson motor di depan rumah. “Puji 
Tuhan, Ayah sudah pulang!” teriak Sion 
sambil berlari menyambut Ayah. Ayah 
tersenyum melihat Missi, Sion, dan Ibu 
yang menyambutnya.

“Ayah, tadi Kak Missi, Sion, dan Ibu 
berdoa agar Roh Kudus melindungi Ayah 
dari hujan yang deras ini dan bisa cepat 
pulang ke rumah dengan selamat,” kata 
Sion dengan semangat.

“Wah, terima kasih Sion, Missi, dan 
Ibu yang sudah mendoakan Ayah. Tadi 
Ayah memang sempat berteduh dahulu. 
Hujannya benar-benar deras. Ayah 
tidak dapat melihat jalanan dengan 
jelas. Puji Tuhan tidak lama kemudian 
hujan mulai reda, jadi Ayah bisa segera 
pulang,” kata Ayah sambil membuka jas 
hujannya. “Ayo masuk Yah, di luar 
dingin. Ibu sudah membuatkan teh 
hangat untuk Ayah dan susu hangat 
buat Missi dan Sion,” kata Ibu.

BerteduhBerteduh



Ayat
Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi 

keadilan; orang yang tulus akan memandang 
wajah-Nya.

Mazmur 11:7

Rabu, 5 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku untuk selalu adil dan 

melakukan firman-Mu. 
Amin.

Ayah pulang membawa sebungkus 
coklat dan susu. Andi sangat senang 
sekali dengan coklat. “Andi, bagi coklat 
dan susu ini dengan adikmu, ya,” kata 
Ayah sambil memberikan oleh-olehnya 
pada Andi. “Terima kasih, Ayah,” kata 
Andi.

Andi mengajak Dita, adiknya, ke 
kamar dan segera membuka oleh-oleh 
dari Ayah. “Wah, banyak sekali 
coklatnya,” pikir Andi. “Aku akan 
memberi Dita beberapa coklat saja. Dita 
'kan masih kecil,” kata Andi dalam hati. 
Andi pun melihat ke arah Dita yang 
sedang menunggunya membagikan coklat 
dan susu kotak dari ayah. Andi pun 
teringat Sion pernah berkata bahwa 
sebagai anak Tuhan, kita harus jujur 
dan adil.

Andi pun membagi adiknya coklat 
dan susu kotaknya secara adil. Andi 
bersyukur telah diingatkan oleh Roh 
Kudus sehingga Andi melakukan hal yang 
benar, “Terima kasih Tuhan Yesus, 
terima kasih Roh Kudus, Kau telah 
mengingatkanku untuk selalu berbuat 
adil,” kata Andi dalam hati.

AdilAdil



Ayat
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan 
diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah yang 
akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu 

dan akan mengingatkan kamu akan semua yang 
telah kukatakan kepadamu.

Yohanes 14:26

Kamis, 6 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku untuk tidak pernah 

menyerah dan selalu mengandalkan Roh Kudus 
dalam segala hal. 

Amin.

Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus, 
yang akan diutus oleh Bapa dalam 
nama-Ku, Dialah yang akan 
mengajarkan segala sesuatu kepadamu 
dan akan mengingatkan kamu akan 
semua yang telah kukatakan kepadamu.
Yohanes 14:26

Pernahkah Adik-adik mengalami 
suatu kegagalan? Baik kegagalan yang 
dialami dalam pelajaran, perlombaan, 
atau kegagalan lainnya. Apakah Adik-
adik kecewa saat mengalami kegagalan?

Ada suatu ungkapan yang 
mengatakan “Pengalaman adalah guru 
terbaik”. Demikian juga dengan 
kegagalan yang telah kita alami. 
Kegagalan bukanlah hal yang memalukan 
atau menakutkan. Kegagalan akan 
menjadi sebuah pengalaman yang 
berharga, sehingga kita dapat belajar 
untuk menjadi lebih baik lagi. Kegagalan 
dapat menjadi suatu pengalaman yang 
mengerikan bagi beberapa orang.

Namun, tidak bagi anak Tuhan, 
karena kita memiliki Roh Kudus. Roh 
Kudus selalu mengajarkan dan 
mengingatkan segala sesuatu tentang 
firman Tuhan. Bersama Roh Kudus, 
kegagalan yang kita alami akan 
menjadikan kita dewasa dalam 
memandang dan menjalani masa depan.

Nah Adik-adik, janganlah takut 
atau malu saat mengalami suatu 
kegagalan. Ada Roh Kudus yang akan 
selalu membawa kita menjadi anak-anak 
pemenang dalam Tuhan.

BelajarBelajar
Kegagalan

Dari
Kegagalan



Ayat
Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang 

kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar 
imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam 

Roh Kudus.
Yudas 1:20

Jumat, 7 Mei 2021

Doa
Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu 

yang begitu luar biasa di dalam kehidupanku. 
Amin.

Kak Nico adalah seorang pecinta 
alam. Kak Nico sangat senang mendaki 
gunung. Hampir setiap bulan dia selalu 
mendatangi berbagai gunung. Beberapa 
wilayah pegunungan kecil di daerah Jawa 
Barat sudah dia jelajahi.

Kak Nico sangat senang bisa 
berada dekat dengan alam. “Saat 
berada di lingkungan alam yang indah ini. 
Kita akan dapat lebih merasakan betapa 
besar dan ajaibnya karya Tuhan bagi 
kehidupan manusia. Semua yang Tuhan 
ciptakan bagi umat manusia sebaiknya 
kita rawat, kita jaga dan kita lindungi. 
Tuhan begitu baik bagi kita semua, 
sehingga menciptakan dunia ini dengan 
begitu mempesona,” kata Kak Nico.

 Setiap akan memulai 
petualangannya dan selama dalam 
perjalanan hingga saat tiba di tempat 
tujuan, Kak Nico selalu berdoa dan 
selalu mengandalkan Roh Kudus dalam 
memimpin setiap langkahnya. Kak Nico 
percaya, bahwa Roh Kudus akan selalu 
menyertai setiap petualangan alam yang 
dia lakukan. Selain itu, kak Nico juga 
menjadi salah seorang penggerak untuk 
lebih mencintai dan menjaga kelestarian 
lingkungan sekitar. Salah satu gerakan 
yang dilakukan Kak Nico adalah dengan 
melakukan kegiatan membuang sampah 
yang tercecer di alam pada tempatnya. 
Selain itu juga Kak Nico selalu ramah 
pada setiap penduduk sekitar bahkan 
menyayangi hewan-hewan yang ada di 
sana.

 Nah Adik-adik, mari kita memulai 
gerakan mencintai lingkungan di sekitar 
kita seperti yang Kak Nico lakukan, agar 
karya besar Tuhan selalu terjaga 
kelestariannya dan tidak cepat rusak 
oleh tangan-tangan yang tidak 
bertanggung jawab.

PecintaPecinta
AlamAlam



Ayat
Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa 
tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh 
Roh Allah, dapat berkata: ”Terkutuklah Yesus!” 

dan tidak ada seorang pun, yang dapat 
mengaku: ”Yesus adalah Tuhan”, selain oleh 

Roh Kudus.
1 Korintus 12:3

Sabtu, 8 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu 
yang telah memberikan aku anugerah supaya 
aku bisa mengerti dan percaya bahwa Engkau 
Tuhan Allah yang benar dan Juruselamatku. 

Amin.

Adik-adik, Tuhan Yesus sangat 
mengasihi kita. Tuhan Yesus adalah 
Tuhan Allah sendiri yang menjadi 
manusia bahkan mati di atas kayu salib 
untuk menebus kita dari dosa. Mulia 
sekali pekerjaan yang Tuhan buat.

Setiap orang yang percaya kepada 
Tuhan Yesus, akan menerima hadiah 
teristimewa itu, yaitu kehidupan kekal 
bersama Bapa di surga. Apakah Adik-
adik percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan 
dan Juruselamat?

Puji Tuhan, jika Adik-adik percaya 
Tuhan Yesus telah menyelamatkan Adik-
adik melalui kematian-Nya di atas kayu 
salib. Tapi, itu bukan karena kita sendiri 
loh! Roh Kuduslah yang membuat kita 
mengerti dan percaya atas pengorbanan 
Tuhan Yesus yang telah memerdekakan 
kita dari dosa. Yuk, kita bersyukur 
kepada Tuhan Yesus, karena Roh Kudus 
memberikan kita anugerah agar kita 
bisa percaya Tuhan Yesus.

KarenaRohKudusRohKudus



Ayat
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh 
ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan 

kekuatan, kasih dan ketertiban.
2 Timotius 1:7

Minggu, 9 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku untuk tertib dan disiplin 

dengan Roh-Mu yang kudus. Aku mau 
menguasai diriku. 

Amin.

Tita, Hani, dan May asik mengobrol 
di video call dari siang sampai pukul 9 
malam. Ibu bertanya kepada Tita, “Tita, 
tutup dulu suara di teleponmu, Ibu mau 
bicara.”

Tita pun memencet mute di 
teleponnya, “Ada apa Bu?” Ibu 
mengajak Tita duduk di sampingnya lalu 
berkata, “Tita, sudah dari siang kamu 
telepon sama teman-temanmu. Ibu 
senang melihat kamu asik dengan 
teman-teman, tapi kamu telepon sampai 
sekarang jam 9 malam. Kamu belum 
makan dan mandi. Kamu bisa sakit,” kata 
Ibu.

“Sebenarnya Bu, Tita sama teman-
teman lagi ngobrol tentang komsel anak-
anak kemarin,” jawab Tita beralasan. 
“Tita, segala sesuatu ada waktunya. 
Meskipun Tita ngobrol soal komsel, tapi 
Tuhan tidak suka kalau Tita tidak tertib. 
Segala sesuatu yang dipimpin Roh Kudus 
pasti tertib dan disiplin. Sekarang Tita 
ajak teman-teman Tita untuk tutup 
teleponnya lalu makan dan mandi. 
Belajar untuk tertib dan disiplin,” kata 
Ibu.

Adik-adik, Roh Kudus adalah roh 
yang membangkitkan ketertiban bagi 
kita. Roh Kudus adalah Tuhan Allah 
sendiri. Jadi Tuhan mau agar kita, anak-
anak-Nya, tertib dan disiplin. Yuk, atur 
hidupmu untuk tertib dan disiplin 
meskipun sekarang serba online, tapi 
kita harus tetap disiplin. Segala sesuatu 
ada waktunya.

TertibTertib



Ayat
Jikalau Ia menarik kembali Roh-Nya, dan 

mengembalikan nafas-Nya pada-Nya, maka 
binasalah bersama-sama segala yang hidup, 

dan kembalilah manusia kepada debu.
Ayub 34:14-15

Senin, 10 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau 

mengasihiku, debu tanah yang tidak berharga, 
tapi Engkau jadikan aku berharga karena 

pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kini aku 
mau hidup bagi-Mu. 

Amin

Adik-adik, Tuhan Allah menciptakan 
kita sebagai manusia dari debu tanah. 
Manusia pun hidup karena Tuhan Allah 
menghembuskan nafas hidup sehingga 
debu tanah menjadi manusia yang hidup. 
Karena dosa, manusia pun mati dan 
kembali menjadi tanah di akhir hidupnya. 
Apa yang istimewa dari debu tanah? 
Tentu saja tidak ada.

Apalagi ketika manusia jatuh dalam 
dosa, manusia tidak berharga sama 
sekali. Tapi justru Tuhan mengasihi dan 
mati bagi manusia di atas kayu salib 
untuk menyelamatkan manusia dari maut 
yang kekal. Apa yang istimewa dari debu 
tanah sampai Tuhan mau jadi seperti 
kita dan menyelamatkan kita? Tentu 
saja tidak ada.

Adik-adik, karena kita hanya debu 
tanah dan tidak berharga, tentu saja 
pengorbanan Tuhan Yesus sangat spesial 
bagi kita. Kalau pun Tuhan Yesus tidak 
mati di kayu salib untuk menyelamatkan 
kita, Tuhan Yesus tidak akan rugi dan 
menderita apapun. Hanya karena Tuhan 
Yesus sangat sayang kepada kita, jadi 
Tuhan Yesus rela mati bagi kita.

Tuhan Yesus sudah menyelamatkan 
kita dari dosa, padahal kita hanya debu 
tanah yang tidak berharga, tapi kita 
diangkat-Nya jadi anak. Jadi sekarang, 
yuk Adik-adik, kita tidak hidup lagi dalam 
dosa, tapi kita harus hidup untuk Tuhan 
Yesus.

Hanya
D e b u
Tanah



Ayat
Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan 

dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau 
mempunyai pengertian!

Ayub 38:4

Selasa, 11 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku mau dengan rendah hati 

meninggikan dan memuliakan Engkau karena 
pikiran-Mu tak terselami Tuhan. Terima kasih 
untuk semua yang sudah Tuhan perbuat dalam 

hidupku. Amin.

Adik-adik, pernahkah kamu melihat 
Matahari terbit atau terbenam? Ketika 
Matahari terbit dan terbenam, terlihat 
sangat indah sekali. Saat malam tiba, 
Bulan pun muncul menyinari malam. 
Mungkin kita mengira Matahari dan 
Bulan yang bergerak mengitari Bumi ya. 
Eits, ternyata bukan Matahari yang 
bergerak, tapi Bumi kita yang berputar.

Saat Bumi berputar, sisi yang 
terkena cahaya Matahari jadi siang, 
sedangkan sisi yang tidak terkena 
Matahari akan jadi malam. Ternyata 
Bumi kita berputar sangat cepat! Bumi 
kita berputar kira-kira 1.600 km/jam 
cepatnya. Kalau Adik-adik pernah lihat 
mobil balap yang sangat cepat melaju, 
Bumi kita 5 kali lebih cepat dari mobil 
balap! Wah cepat sekali ya!

Tapi kenapa ya, kita yang berdiri di 
atas bumi tidak tergoncang, bahkan 
tidak merasa bergerak sama sekali? 
Jawabannya karena kita menempel dan 
ikut bergerak dengan Bumi. Sama 
seperti kita bisa menuangkan air tanpa 
tumpah di dalam mobil atau pesawat 
yang sedang melaju dengan cepat 
(kecuali kalau mobilnya rem mendadak 
hehehe...).

Nah, sekarang kita sudah tahu 
putaran Bumi yang sangat kencang ini 
tidak membuat kita jatuh. Coba 
sekarang kita pikirkan, betapa luar 
biasa Pencipta kita. Tuhan 
menempatkan kita di Bumi yang selalu 
berputar dengan kecepatan ekstrim ini. 
Wah, sungguh tidak dapat kita mengerti 
pikiran Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kita 
bersyukur dan memuji Tuhan Yesus 
untuk semua yang Tuhan perbuat dalam 
hidup kita.

PUTARAN

BUMI



Ayat
Katanya kepada hamba itu: ”Siapakah laki-laki 

itu yang berjalan di padang ke arah kita?” 
Jawab hamba itu: ”Dialah tuanku itu.” Lalu 

Ribka mengambil telekungnya dan 
bertelekunglah ia.
Kejadian 24:65

Rabu, 12 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus,  aku mau belajar menghormati 

siapapun yang menjadi otoritas bagiku. Baik itu 
orangtua, guru-guru, kakak adik dan teman-

temanku. Amin.

Ishak tinggal di Tanah Negeb. Saat 
sore tiba, Ishak keluar untuk jalan-
jalan di padang. Ia melihat rombongan 
unta-unta datang yang ternyata adalah 
rombongan hamba Abraham, ayahnya, 
yang membawa Ribka.

Begitu Ribka melihat Ishak, 
bertanyalah ia kepada hamba itu, 
"Siapakah laki-laki itu?" Hamba 
Abraham menjawab, "Itulah tuanku." 
Mendengar jawaban hamba itu, Ribka 
mengambil dan menggunakan 
kerudungnya. Ishak pun menyambut 
Ribka dan  mengambil Ribka sebagai 
istrinya.

Adik-adik, saat Ribka melihat Ishak 
sebagai calon suaminya, Ribka langsung 
memakai kerundungnya, itu adalah 
tanda bahwa Ribka menghormati Ishak 
dan menganggap Ishak sebagai tuannya.

Mari kita belajar seperti Ribka 
menghormati setiap otoritas diatas kita. 
Apakah secara usia, jabatan, hierarki 
atau tradisi, jika orang tersebut  ada 
diatas kita maka selayaknya kita 
menghormati orang itu. 

Hormat



Ayat
Abraham memberikan segala harta miliknya 

kepada Ishak,
Kejadian 25:5

Kamis, 13 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu yang 
selalu Engkau lakukan dalam hidupku. Aku mau 

memuliakan-Mu. 
Amin.

Setelah istri Abraham meninggal 
dunia.  Abraham pun menikah lagi. 
Istrinya yang baru bernama Ketura. Ia 
melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, 
Midian, Isybak, dan Suah. Yoksan 
menjadi ayah dari Syeba dan Dedan. 
Keturunan Dedan adalah bangsa Asyur, 
bangsa Leum, dan bangsa Letusy. Anak 
Midian adalah Efa, Efer, Hanokh, Abida, 
dan Eldaa. Semua anak itu datang dari 
perkawinan Abraham dan Ketura

Sebelum Abraham mati, ia 
memberikan beberapa pemberian 
kepada anak-anaknya dari para pelayan 
perempuannya dan menyuruh mereka ke 
Timur, meninggalkan Ishak. Kemudian 
Abraham memberikan segala sesuatu 
yang dimilikinya kepada Ishak.

Adik-adik, meskipun Abraham 
mempunyai banyak anak yang menjadi 
bangsa-bangsa, tetapi Ishak tetap ahli 
waris Abraham. Ia dipilih oleh Allah untuk 
menjadi bapak dari bangsa Israel. Jadi, 
Abraham memisahkan Ishak dari anak-
anaknya, agar bangsa yang lahir dari 
keturunan Ishak mewarisi tanah Kanaan 
seperti yang difirmankan Tuhan.

AHLI
WARIS
Abraham



Ayat
Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu 
seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia 

tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang 
turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.

Ibrani 11:9

Jumat, 14 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hikmat-Mu 
yang luar biasa sehingga lewat keturunan 

Abraham, Ishak, dan Yakub, Engkau datang 
menjadi Juruselamat bagiku. 

Amin.

Adik-adik, kenapa ya dari sekian 
banyak anak Abraham, hanya Ishak 
saja yang menjadi ahli warisnya? Lalu 
hanya Yakub yang menjadi ahli waris 
Ishak, bukan Esau?

Adik-adik, karena iman dari firman 
Allah, Abraham di tanah yang dijanjikan 
Tuhan, tanah yang asing dan jauh dari 
negeri asalnya. Dengan imannya juga, 
Abraham menjadikan Ishak sebagai ahli 
waris. Begitu pun dengan Ishak 
menjadikan Yakub sebagai ahli waris.

Adik-adik, dari Abraham, Ishak, 
dan Yakub, lahirlah keturunan yang 
besar yaitu bangsa Israel. Dari bangsa 
Israel, datanglah Juruselamat dunia 
yaitu Tuhan Yesus yang akan menjadi 
berkat bagi seluruh bangsa, termasuk 
kita, melalui kedatangan-Nya dan 
kematian-Nya di atas kayu salib. Nah, 
jadi itulah alasan Abraham menjadikan 
Ishak kemudian Yakub menjadi ahli 
warisnya. Firman Tuhan tidak pernah 
salah dan sangat luar biasa ya Adik-
adik. Oleh sebab itu, kita harus 
bersyukur dan rajin merenungkan 
firman Tuhan setiap hari agar kita 
mengerti dan mendapatkan hikmat 
Tuhan.

Abraham,
Isak,
Yakub



Ayat
Setelah Abraham mati, Allah memberkati 

Ishak, anaknya itu; dan Ishak diam dekat sumur 
Lahai-Roi.

Kejadian 25:11

Sabtu, 15 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-Mu yang 

selalu tergenapi. Aku tidak tahu pikiran-Mu tapi 
aku percaya waktu-Mu selalu yang terbaik. 

Amin.

Abraham hidup selama 175 tahun. 
Kemudian dia menjadi lemah sampai 
rambutnya memutih dan meninggal dunia. 
Ia hidup dan sangat diberkati. Ia mati 
dan dipersatukan dengan leluhurnya.

Anak-anaknya, Ishak dan Ismael, 
menguburnya dalam gua Makhpela. Gua 
itu terdapat di ladang Efron, anak 
Zohar, dekat Mamre. Itulah gua yang 
sama yang dibeli Abraham dari orang 
Het. Ia dikubur di sana dengan istrinya 
Sara. Setelah Abraham mati, Allah 
memberkati Ishak. Ishak tinggal di 
Beer-Lahai-Roi.

Adik-adik, sampai Abraham mati, 
Ia hanya menyaksikan anaknya, Ishak, 
dan anak-anaknya yang lain. Selagi ia 
hidup, ia tidak menyaksikan 
keturunannya menjadi bangsa yang 
besar. Lagipula Ishak hanya anak 
tunggal. Namun, janji Tuhan tetap 
digenapi.

Setelah Abraham tiada, Tuhan 
memberkati Ishak yang tinggal di dekat 
sumur Lahai-Roi, tempat Abraham 
tinggal setelah pergi dari negeri asalnya. 
Di sanalah Tuhan memberkatinya dengan 
keturunan dan bangsanya akan 
menempati tempat itu.

Janji
TUHAN



Ayat
Mereka itu mendiami daerah dari Hawila sampai 
Syur, yang letaknya di sebelah timur Mesir ke 

arah Asyur. Mereka menetap berhadapan 
dengan semua saudara mereka.

Minggu, 16 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, mampukan aku untuk mengampuni 
dan mengasihi ayah dan ibuku. Aku bersyukur 

karena mereka adalah orang tuaku. Amin.

Ismael, anak Abraham dan Hagar, 
mempunyai keturunan yang besar. Dua 
belas anaknya menjadi pemimpin atas 
bangsa mereka sendiri. Ismael hidup 137 
tahun. Kemudian dia meninggal dunia.

Keturunannya berkemah di 
sepanjang daerah padang gurun.  
Mereka sering menyerang orang dari 
saudara-saudaranya. Keturunan Ismael 
menjadi bangsa-bangsa yang besar, 
tetapi  mereka sering menyerang 
saudara-saudaranya sendiri. Kenapa 
ya?

Ismael adalah anak Abraham, 
waktu kecil dibuang bersama ibunya ke 
padang gurun. Ada kekecewaan di dalam 
hatinya karena tidak mempunyai orang 
tua yang sempurna. Inilah yang 
membuat Ismael dan keturunannya 
kecewa dengan keluarga Abraham 
sehingga mereka menyerang saudara-
saudara yaitu keturunan Abraham 
lainnya.

Adik-adik, tidak ada orang tua 
yang sempurna di dunia ini. Namun 
bagaimanapun, mereka tetap alat Allah 
untuk memberkatimu. Jika kamu kecewa 
dengan orang tuamu, datanglah pada 
Tuhan Yesus yang memampukan kamu 
untuk mengampuni dan mengasihi orang 
tuamu. Jangan pendam pahit hati itu, 
tapi selesaikan, karena pahit hatimu 
hanya akan merusak dirimu sendiri.

Tidak
Sempurna
Tidak
Sempurna



Ayat
Firman Tuhan kepadanya: ”Dua bangsa ada 

dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan 
berpencar dari dalam rahimmu; suku bangsa 
yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan 
anak yang tua akan menjadi hamba kepada 

anak yang muda.”
Kejadian 25:23

Senin, 17 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku percaya janji-Mu pasti 

terjadi. Terima kasih untuk berkat-Mu dalam 
hidupku. Amin.

Ishak berumur 40 tahun saat ia 
menikah dengan Ribka. Ishak berdoa 
kepada Tuhan agar mempunyai anak. 
Ribka pun hamil anak kembar, tetapi 
anak-anaknya saling bertengkar di 
dalam kandungannya, hingga Ribka 
merasa sakit dan berkata, "Kenapa aku 
harus hidup?" Ribka pun berdoa meminta 
petunjuk dari Tuhan. Tuhan pun 
berfirman, "Ada dua bangsa di dalam 
kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat 
daripada yang lain. Yang tua akan 
menjadi hamba bagi yang muda."

Saat waktunya melahirkan, yang 
lebih dahulu lahir seluruh tubuhnya 
berwarna merah dan seperti jubah 
berbulu, jadi ia dinamai Esau. Yang lebih 
muda lahir dengan memegang tumit 
kakaknya, jadi ia dinamai Yakub. Saat 
mereka lahir, Ishak sudah berumur 60 
tahun.

Adik-adik, melalui Ishak, lahir dua 
bangsa yaitu keturunan Abraham. 
Hanya melalui 2 anak, lahirlah 2 bangsa 
yang saling bertentangan yaitu bangsa 
Edom dan bangsa Israel. Tidak ada yang 
mustahil bagi Tuhan.

Dua 
Bangsa



Ayat
Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka 
makan daging buruan, tetapi Ribka kasih 

kepada Yakub.
Kejadian 25:28

Selasa, 18 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus aku bersyukur untuk kedua 

orangtuaku dan memiliki-Mu. 
Amin

Esau dan Yakub bertambah besar 
dan dewasa. Esau menjadi anak yang 
suka berburu dan tinggal di padang. 
Ishak sangat suka memakan masakan 
daging hasil buruan Esau. Ishak lebih 
mengasihi Esau. Berbeda dengan Yakub. 
Yakub mempunyai sifat tenang. Yakub 
suka diam di kemah, sehingga Ribka lebih 
mengasihi Yakub.

Adik-adik, selanjutnya Esau dan 
Yakub menghadapi perpecahan, 
meskipun mereka saudara kembar. 
Rupanya Ishak dan Ribka lebih mengasihi 
salah satu anaknya. Adik-adik, tentu 
saja itu tidak disukai oleh kita. Sebagai 
anak, kita pasti ingin ayah dan ibu kita 
mengasihi kita dengan kasih yang sama. 
Namun, kita tidak bisa mengubah orang 
tua kita. Bagaimana kita bisa 
mengatasinya, kalau kita mengalaminya?

Datanglah kepada Tuhan Yesus. 
Serahkan kekecewaanmu, berdoalah, 
biarkan Tuhan bertindak dalam hidupmu. 
Tetap tenang, jangan bersikap tidak 
sopan kepada orang tua. Cobalah bicara 
dengan sopan kepada orang tuamu 
tentang perasaanmu. Jangan 
menghakimi orang tuamu. Jika orang 
tuamu marah, hindarilah pertengkaran. 
Datang kepada Tuhan Yesus setiap kali 
emosimu tidak bisa ditahan.

Pilih
Kasih



Ayat
Lalu Yakub memberikan roti dan masakan 

kacang merah itu kepada Esau; ia makan dan 
minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau 

memandang ringan hak kesulungan itu.
Kejadian 25:34

Rabu, 19 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menghargai setiap 
berkat-Mu. Ajar aku untuk tidak curang dalam 

hidup ini. Amin.

Pada suatu ketika, Esau kembali 
dari berburu. Ia lelah dan lapar. Yakub 
sedang memasak sepanci kacang merah 
di kemah. “Aku lemas karena lapar. 
Biarlah aku mendapat sedikit dari sup 
merah itu,” kata Esau. 

“Kamu harus menjual hak  
sulungmu kepadaku untuk mendapatkan 
sup kacang merah ini," jawab Yakub. 
“Aku hampir mati, apa gunanya bagiku 
hak sulung itu sekarang?” kata Esau. 
"Bersumpah dulu jika kamu 
memberikannya kepadaku,” kata Yakub. 
Jadi, Esau bersumpah dan menjual 
haknya sebagai anak sulung kepada 
Yakub.

Yakub pun memberikan roti dan sup 
kacang merah kepada Esau. Esau 
memakannya dan minum, lalu pergi. Jadi, 
Esau menunjukkan bahwa ia tidak peduli 
akan haknya selaku anak sulung.

Adik-adik, anak sulung punya hak 
yang lebih daripada anak-anak lainnya.  
Anak sulung mendapatkan berkat yang 
utama, tapi Esau tidak berpikir dua kali, 
saat Yakub mengakalinya. Meskipun 
lapar, bukankah ia bisa dapat makan di 
tempat lain? Belajarlah menghargai 
setiap berkat yang Tuhan berikan. 
Belajar juga untuk tidak seperti Yakub 
yang memperdaya kakaknya.   

Semangkuk
Sup



Ayat
Maka timbullah kelaparan di negeri itu. — Ini 
bukan kelaparan yang pertama, yang telah 

terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak 
pergi ke Gerar, kepada Abimelekh, raja orang 

Filistin.
Kejadian 26:1

Kamis, 20 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku mau taat, meskipun rasanya 

tidak nyaman. 
Amin.

Di negeri Kanaan timbul kelaparan. 
Ishak menghadap Abimelekh, raja orang 
Filistin, minta izin untuk tinggal di sana. 
Hal itu dilakukannya karena Tuhan telah 
menampakkan diri kepadanya dan 
berkata, "Jangan pergi ke Mesir; 
tinggallah di negeri ini, seperti yang telah 
Kuperintahkan kepadamu. Aku akan 
melindungi dan memberkatimu.

Seluruh wilayah ini akan Kuberikan 
kepadamu dan kepada keturunanmu. 
Aku akan menepati janji yang telah 
Kuberikan kepada Abraham ayahmu. 
Aku akan memberikan kepadamu anak 
cucu sebanyak bintang di langit, dan 
seluruh wilayah ini akan Kuberikan 
kepada mereka.

Semua bangsa di bumi akan mohon 
kepada-Ku supaya Aku memberkati 
mereka sebagaimana telah Kuberkati 
keturunanmu. Aku akan memberkati 
kamu, karena Abraham telah menaati 
Aku dan memelihara segala hukum dan 
perintah-Ku." Jadi tinggallah Ishak di 
Gerar.

Adik-adik, Ishak taat kepada 
Tuhan. Ishak tetap diam di negeri itu. 
Penting kita  mempunyai ketaatan. 
Seringkali kita tidak suka taat karena itu  
membuat kita tidak nyaman. Namun,  
ketaatan kepada Tuhan Yesus tidak 
pernah membuat kamu kecewa. Dia 
punya rancangan yang indah, yang tidak 
pernah kamu duga sebelumnya, kalau 
kamu taat.

Tinggallah



Ayat
Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam 
tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali 

lipat; sebab ia diberkati TUHAN.
Kejadian 26:12

Jumat, 21 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku tetap taat dan setia 

meski keadaan di luar kemampuan dan 
keinginanku. Amin.

Ishak taat pada Tuhan, dengan 
tetap tinggal di Kanaan, meskipun di 
Kanaan terjadi kekeringan dan 
kelaparan . Ia menabur dan tahun itu ia 
panen besar. Tuhan  sangat 
memberkatinya. Ishak menjadi sangat 
kaya. Semua orang Filistin cemburu 
kepadanya. Mereka menutup dengan 
pasir semua sumur yang digali oleh 
Abraham, ayah Ishak.

Abimelekh berkata, “Tinggalkanlah 
negeri kami. Kamu telah lebih berkuasa 
daripada kami.” Jadi Ishak meninggalkan 
tempat itu dan berkemah dekat sungai 
kecil di Gerar. Ia tinggal di sana.

Ishak menabur  saat terjadi 
kekeringan dan kelaparan besar. Ishak 
adalah seorang gembala, bukan petani! 
Namun, Ishak taat kepada Tuhan 
dengan tetap bertani dan tidak 
meninggalkan tempat itu. Tuhan Yesus 
pun memelihara Ishak.

Adik-adik, belajar taat kepada 
Tuhan Yesus, ya. Sekalipun keadaan 
sepertinya tidak memungkinkan menurut 
kita. Iman kitalah yang akan memelihara 
kita dihadapan Allah.

MenaburMenabur



Ayat
Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata: 
"Sesungguhnya dia isterimu, masakan engkau 

berkata: Dia saudaraku?" Jawab Ishak 
kepadanya: "Karena pikirku: Jangan-jangan 

aku mati karena dia."
Kejadian 26:9

Sabtu, 22 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku untuk menjadi orang 

yang bijaksana dan penuh hikmat daripada-Mu, 
agar aku tidak mengambil keputusan yang 

salah. Amin.

Ishak tinggal di Gerar, orang-orang 
di tempat itu pun bertanya kepadanya 
tentang istrinya. "Dia saudaraku," 
jawab Ishak, karena Ishak takut 
dibunuh karena isterinya, Ribka, yang 
sangat cantik.

Beberapa lama kemudian, 
Abimelekh, raja Filistin menemui Ishak. 
Abimelekh mengetahui bahwa Ribka 
adalah istri Ishak. Abimelekh pun 
memanggil Ishak, "Dia ini istrimu. 
Bagaimana bisa kamu berkata dia 
saudaramu?"

"Aku takut mati karena istriku 
cantik," jawab Ishak. "Apa yang kamu 
lakukan? Mudah sekali seseorang 
mengambil istrimu dan kamu 
mendatangkan kesalahan bagi kami," 
tegur Abimelekh. Lalu Abimelekh 
memberi perintah kepada seluruh 
bangsa untuk tidak mengganggu Ishak 
dan istrinya. Jika perintah itu dilanggar, 
hukumannya adalah hukum mati.

Adik-adik, Ishak kuatir dan tidak 
bijaksana, sehingga ia berbohong. Mari 
kita belajar untuk jujur dan berserah 
kepada Tuhan Yesus. Jangan takut dan 
jadilah orang yang bijaksana.

RasaTakut
YangSama



Ayat
Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain 

lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak 
bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan 

ia berkata: "Sekarang TUHAN telah 
memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga 

kita dapat beranak cucu di negeri ini."
Kejadian 26:22

Minggu, 23 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku untuk giat bekerja 

keras, menghormati orang tuaku, dan 
menghindari  pertengkaran, agar hidupku 

memuliakan-Mu. 
Amin.

Ia pindah dari situ dan menggali 
sumur yang lain lagi, tetapi tentang 
sumur ini mereka tidak bertengkar. 
Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia 
berkata: "Sekarang TUHAN telah 
memberikan kelonggaran kepada kita, 
sehingga kita dapat beranak cucu di 
negeri ini."
Kejadian 26:22

Dulu Abraham telah menggali 
banyak sumur. Setelah Abraham 
meninggal, orang Filistin menutup sumur 
dengan pasir, karena iri hati.  Ishak 
menggali kembali sumur itu. Ishak 
memberikan nama yang sama seperti 
yang diberikan ayahnya.

Hamba-hamba Ishak juga menggali 
sumur. Para gembala di Lembah Gerar 
bertengkar dengan hamba-hamba 
Ishak. Mereka berkata, “Air itu adalah 
milik kami.” Jadi, Ishak menamai sumur 
itu Esek. 

Lalu hamba-hamba Ishak menggali 
sumur yang lain. Orang itu juga 
bertengkar  karena sumur itu. Jadi, 
Ishak menamai sumur itu Sitna.

Ishak pindah  dan menggali sumur 
yang lain. Tidak ada orang yang 
bertengkar tentang sumur itu. Jadi, 
Ishak menamai sumur itu Rehobot. Ia 
berkata, “Sekarang Tuhan memberkati 
kita. Kita akan berhasil di tempat ini.”

Adik-adik, Ishak  terus  bekerja 
keras. Ishak  tidak mengganti nama 
sumur yang digali ayahnya. Inilah bukti ia 
menghormati orang tua. Sumur Esek 

Kerja
Keras



Ayat
Lalu pada malam itu TUHAN menampakkan diri 

kepadanya serta berfirman: "Akulah Allah 
ayahmu Abraham; janganlah takut, sebab Aku 

menyertai engkau; Aku akan memberkati 
engkau dan membuat banyak keturunanmu 

karena Abraham, hamba-Ku itu."
Kejadian 26:24

Senin, 24 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau 

selalu menyertai hidupku. Aku mau 
menyembah-Mu selalu. 

Amin.

Dari Gerar, Ishak pergi ke 
Bersyeba. Tuhan berkata kepadanya 
malam itu, “Akulah Allah Abraham 
ayahmu. Jangan takut! Aku 
menyertaimu dan memberkatimu. Aku 
membuat keluargamu besar. Aku 
melakukan itu karena hamba-Ku 
Abraham.”

Lalu, Ishak membangun mezbah, 
menyembah, dan memanggil nama Tuhan 
di tempat itu. Ia membangun 
perkemahan di sana dan hamba-
hambanya menggali sumur.

Adik-adik, dari kisah hari ini, kita 
belajar betapa Tuhan sangat mengasihi 
kita. Ishak bukan manusia sempurna, ia 
melakukan kesalahan. Ishak juga 
mengalami masa-masa terpuruk saat ia 
diusir oleh satu negeri yaitu Filistin dan 
menghadapi kebencian dan 
pertengkaran dengan mereka.

Namun, Tuhan Yesus mau datang 
dan memberinya kekuatan. Tuhan 
mengingatkan Ishak kalau Tuhan 
menyertai dan memberkati Ishak. Ishak 
pun membuat mezbah dan memanggil 
nama Tuhan di sana. Bagi orang dahulu, 
memanggil nama TUHAN adalah hal yang 
sangat jarang, tapi Ishak memberanikan 
diri untuk menyembah Tuhan yang ia 
kenal, Tuhan yang benar, yang dapat 
berfirman, dan Tuhan yang 
memperkenalkan diri-Nya kepada 
manusia.

Allah
Yang

Menyertai



Ayat
Jawab mereka: "Kami telah melihat sendiri, 
bahwa TUHAN menyertai engkau; sebab itu 

kami berkata: baiklah kita mengadakan sumpah 
setia, antara kami dan engkau; dan baiklah 
kami mengikat perjanjian dengan engkau,

Kejadian 26:28

Selasa, 25 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku mau taat dan setia kepada 
Engkau. Aku percaya aku telah diberkati oleh 
Engkau lewat kayu salib-Mu, kini aku mau jadi 

berkat bagi orang lain. 
Amin.

Abimelekh bersama Ahuzat dan 
Pikhol mengunjungi  Ishak. Ishak 
bertanya, “Mengapa kamu mengunjungi 
aku? Waktu itu kamu benci aku. Kamu 
mengusir aku dari negerimu.”

Abimelekh menjawab, “Sekarang 
kami tahu bahwa Tuhan bersamamu. 
Kami berpikir bahwa kita harus membuat 
perjanjian. Kami tidak menyiksamu, 
sekarang kamu harus berjanji tidak 
menyiksa kami. Kami mengusir kamu, 
tetapi kami mengusir kamu  dalam damai. 
Sekarang sudah jelas bahwa Tuhan 
telah memberkati kamu.”

Ishak menjamu mereka.  Besoknya 
mereka membuat suatu perjanjian. 
Adik-adik, hasil dari ketaatan Ishak 
kepada Tuhan terbukti dan menjadi 
berkat bagi orang lain. Ishak  tidak 
mengusir atau dendam kepada mereka, 
justru Ishak menjadi berkat bagi orang-
orang yang dulu membenci dan 
mengusirnya.

Begitu pun dengan kita. Jika kita 
taat kepada Tuhan Yesus, orang lain 
juga bisa melihat hal itu. Tuhan bukan 
hanya memberkati kita, tapi kita bisa 
jadi berkat bagi orang lain, bahkan 
untuk orang yang membenci kita.

Jadi
Berkat



Ayat
Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak 
memberitahukan kepadanya tentang sumur 

yang telah digali mereka, serta berkata 
kepadanya: ”Kami telah mendapat air.” Lalu 

dinamainyalah sumur itu Syeba. Sebab itu nama 
kota itu adalah Bersyeba, sampai sekarang.

Kejadian 26:32-33

Rabu, 26 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur 

karena Engkau setia dan kasih-Mu terbesar 
bagiku. Amin.

Adik-adik, ingat ya,  cerita tentang 
Abraham yang membuat perjanjian 
dengan Abimelekh. Di kota yang dinamai 
Bersyeba karena perjanjian mereka.

Ishak, anak Abraham dan 
Abimelekh, anak Abimelekh yang 
bertemu Abraham (Abimelekh bukan 
nama tapi gelar raja Gerar) bertemu 
dan melakukan perjanjian, sama seperti 
yang dilakukan orang tua mereka! 
Setelah perjanjian itu selesai, hamba 
Ishak menggali sebuah sumur dan sumur 
itu dinamai Syeba oleh Ishak sehingga 
kota itu dinamai Bersyeba. Padahal dari 
dulu, daerah itu sudah dinamai 
Bersyeba. Ini adalah penghormatan 
Ishak kepada Abraham, ayahnya. Selain 
itu, ini jadi bukti bahwa Tuhan menyertai 
Abraham dan keturunannya. Ishak 
menyadari penyertaan Tuhan ini. Ishak 
meneguhkan kembali peristiwa 
perjanjian di Bersyeba yang dialami oleh 
ayahnya dan kemudian dialaminya sendiri 
dengan Abimelekh, raja Gerar.

Penting bagi kita untuk menyadari 
penyertaan Tuhan bagi orang tua kita, 
diri kita sendiri, bahkan sampai nanti 
keturunan kita selanjutnya. Musim boleh 
berganti. Masalah boleh datang. Namun, 
Tuhan Yesus tetap setia, menyertai kita.

Diteguhkan
Kembali
Diteguhkan
Kembali



Ayat
Ketika Esau telah berumur empat puluh tahun, 
ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan 

Basmat, anak Elon orang Het, menjadi 
isterinya. Kedua perempuan itu menimbulkan 

kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka.
Kejadian 26:34-35

Kamis, 27 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, ajar aku agar aku menjaga 

pergaulanku. Melalui pergaulanku, aku semakin 
mengasihi Engkau. 

Amin.

Esau, anak pertama Ishak dan 
Ribka, berumur 40 tahun, ia mengambil 
dua orang istri. Kedua perempuan itu 
bukan dari sanak saudaranya, tapi 
orang asing, yaitu orang Het alias orang 
Kanaan. Kenapa ya hal itu menyedihkan 
hati Ishak dan Ribka?

Karena orang Kanaan tidak 
mengenal Tuhan, yang disembah 
Abraham dan Ishak. Kita pun tahu 
bahwa Tuhan telah memberikan janji 
kepada Abraham dan keturunannya 
bahwa tanah Kanaan akan menjadi milik 
keturunan Abraham. Jadi pilihan Esau 
telah menyakiti hati kedua orang tuanya.

Adik-adik, kita harus berteman 
dengan siapa saja. Namun, kita tidak 
boleh bergaul erat dengan teman yang 
tidak percaya Tuhan Yesus, yang 
membuat kamu jauh dari Tuhan. Banyak 
bergaul dengan teman seiman, yang 
takut akan Tuhan, akan mendatangkan 
kebaikan untuk kamu. 

Salah
Pilih



Ayat
Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan 

diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium 
bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, 

katanya: ”Sesungguhnya bau anakku adalah 
sebagai bau padang yang diberkati Tuhan.

Kejadian 27:27

Jumat, 28 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, aku mau hidup benar 

dihadapanmu. Terima kasih karena Engkau 
sudah memberkatiku. 

Amin.

Ishak sudah tua, matanya sudah 
kabur. Ishak  memanggil Esau, "Nak, aku 
tidak tahu kapan hari kematianku. 
Berburulah, dan masaklah makanan  
yang aku suka, supaya aku 
memberkatimu."

Ribka mendengar percakapan itu. 
Ribka memanggil Yakub, "Ambillah 2 anak 
kambing. Aku akan membuatnya jadi 
makanan yang disukai ayahmu supaya ia 
memberkatimu."

Yakub ragu, "Bu, Esau, kulitnya 
berbulu sedangkan kulitku licin. Ayahku 
akan tahu itu aku kutuk." Ribka 
berkata, "Biar aku yang menanggung 
kutuk itu." Ribka mengolah daging itu 
jadi masakan. Kulit kambing itu diikatnya 
ke tangan dan leher Yakub. Pakaian 
Esau pun dipakaikan kepada Yakub. 
Yakub datang kepada Ishak, "Bapa!"

"Ya, anakku. Siapakah kamu?" 
tanya Ishak. "Aku Esau, anakmu. Aku 
sudah melakukan semua yang Bapa 
mau," jawab Yakub. "Cepat juga kamu 
mendapatkannya," kata Ishak.

"Iya Bapa, sebab Tuhan  
memberkatiku," jawab Yakub. Ishak 
merabanya, "Kalau suara, suara Yakub. 
Kalau tangan, tangan Esau." Lalu Ishak 
makan dan minum anggur yang diberikan 
Yakub.  Ishak mencium bau pakaian yang 
dikenakan Yakub, Ishak memberkatinya. 

Adik-adik, apa yang telah dilakukan 
Ribka dan Yakub itu tidak benar. 
Belajarlah tidak curang. Berkat Tuhan 
ada bagi masing-masing kita. Jika Yakub 
tidak curang pun, Tuhan Yesus sudah 
memberkati Yakub sejak Yakub masih 
berada di kandungan ibunya dan berkat 
itu tidak akan hilang.

Dengan
Y a n g
Cara
Benar



Ayat
Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya 
itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras 
dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada 

ayahnya: "Berkatilah aku ini juga, ya bapa!"
Kejadian 27:34

Sabtu, 29 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, jagai hidupku agar aku tidak 

menyesal. Aku mau belajar dan mengandalkan 
hikmat-Mu dalam hidupku. 

Amin.

Ishak selesai memberkati Yakub. 
Baru saja Yakub pergi, datanglah Esau 
dari berburu. Esau mempersiapkan 
makanan khusus dan membawanya 
kepada ayahnya, “Ayah. Bangunlah dan 
makanlah, lalu engkau dapat 
memberkati aku.” Ishak berkata, “Siapa 
engkau?” Ia menjawab, “Aku anakmu, 
Esau.”

Ishak sangat terkejut, “Jadi, siapa 
yang membawa makanan kepadaku 
sebelum engkau datang? Aku 
memakannya semua dan aku 
memberkatinya. Sekarang sudah 
terlambat menarik kembali berkatku.”

Esau sangat marah, “Berkatilah 
aku juga, Ayah!” Ishak mengatakan, 
“Saudaramu telah menipu dan mengambil 
berkatmu.”

Esau mengatakan, “Namanya 
Yakub. Itulah nama yang tepat baginya. 
Ia telah menipuku dua kali. Ia mengambil 
hak anak sulung dan sekarang ia 
mengambil berkatku. Apakah engkau 
tidak menyimpan sesuatu berkat 
untukku?”

Ishak menjawab, “Tidak, aku telah 
memberikan kuasa kepada Yakub untuk 
memerintah atasmu. Aku telah 
memberikan kepadanya berkat untuk 
mempunyai banyak gandum dan anggur. 
Tidak ada lagi yang tinggal bagimu, 
anakku.”

Esau terus memohon, “Berkati aku 
juga, Ayah.” Esau mulai menangis. Ishak 
berkata, “Bila engkau berjuang supaya 
bebas, engkau akan bebas darinya.”

Adik-adik, hiduplah benar karena 
menyesal tidak ada gunanya. Hargai 
setiap berkat yang Tuhan Yesus berikan 
untukmu.

Menyesal



Ayat
Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu 

berangkatlah Yakub ke Padan-Aram, kepada 
Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara 

Ribka ibu Yakub dan Esau.
Kejadian 28:5

Minggu, 30 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, berkati aku agar aku menjadi 

berkat bagi keluargaku. 
Amin.

Esau membenci Yakub karena 
berkat itu. Ribka tahu bahwa Esau 
rencana untuk membunuh Yakub. Ia 
memanggil Yakub, “Dengar, saudaramu 
berencana membunuhmu. Jadi, anakku, 
pergilah ke Haran, saudaraku dan 
bersembunyilah. Tinggallah bersamanya 
sampai saudaramu tidak marah lagi.”

Ishak memanggil Yakub dan 
memberkatinya, “Aku berdoa agar Allah 
memberkatimu dan memberi banyak 
anak kepadamu. Engkau menjadi ayah 
suatu bangsa besar. Allah 
memberkatimu dan anak-anakmu 
sebagaimana Abraham diberkati-Nya. 
Engkau memiliki tanah tempat tinggalmu. 
Itulah tanah yang diberikan Allah kepada 
Abraham.”

Ishak menyuruh Yakub kepada ke 
Padan-Aram. Esau tahu bahwa ayahnya 
Ishak memberkati Yakub dan 
menyuruhnya pergi ke Padan-Aram 
mendapatkan seorang istri di sana. Esau 
tahu bahwa Yakub taat kepada ayah 
dan ibunya.

Dengan demikian, Esau tahu bahwa 
ayahnya tidak menginginkan anak-
anaknya mengawini perempuan Kanaan. 
Esau telah mempunyai dua istri, tetapi ia 
pergi kepada Ismael dan mengawini 
perempuan yang lain. Dia mengawini 
Mahalat, anak Ismael. Ismael adalah 
anak Abraham. Mahalat ialah saudara 
perempuan Nebayot.

Adik-adik, belajarlah menjaga 
kedamaian keluarga. Kecurangan Yakub 
membuat Yakub harus pergi dan dia 
dibenci saudaranya, Esau. 

MELARIKAN

Diri



Ayat
Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman: 
”Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan 
Allah Ishak; tanah tempat engkau berbaring ini 

akan Kuberikan kepadamu dan kepada 
keturunanmu.

Kejadian 28:13

Senin, 31 Mei 2021

Doa
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang 
setia, menghiburku dan menolong aku, apapun 

keadaan yang aku alami. 
Amin.

Yakub pergi dari Bersyeba ke 
Haran. Di tengah jalan, ia bermalam di 
kota bernama Lus karena matahari 
sudah terbenam. Yakub mengambil 
sebuah batu untuk dijadikan bantal 
tidurnya.

Saat Yakub tidur, Tuhan berdiri di 
sampingnya dan berfirman, “Akulah 
Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan 
Allah Ishak. Tempat kamu berbaring 
saat ini akan Kuberikan kepadamu dan 
keturunanmu. Keturunanmu akan 
banyak seperti debu tanah dan 
menempati seluruh tempat di barat, 
timur, utara, dan selatan. Bumi akan 
diberkati karena keturunanmu.

Aku akan menyertaimu dan 
melindungimu ke mana pun kamu pergi 
dan membawa kamu kembali ke sini, 
karena Aku tidak meninggalkan kamu 
dan menepati janji-Ku.”

Adik-adik, perasaan Yakub saat itu 
pasti sedang tidak baik karena ia sedang 
dimusuhi oleh kakaknya, Esau, karena 
kecurangannya. Yakub pergi jauh dari 
keluarganya. Namun Tuhan Yesus setia. 
Tuhan hadir saat Yakub tidur, 
mengingatkan Yakub kalau Tuhan akan 
selalu menyertai dan melindungi Yakub, 
mengingatkan Yakub tentang janji dan 
berkat Tuhan. Tuhan Yesus setia dan 
sangat baik, 'kan?

Tuhan Yesus pun mengasihi Adik-
adik dan menyertai Adik-adik. Jadi Adik-
adik harus setia dan hidup kudus 
berkenan bagi Tuhan Yesus ya.

TUHAN
Yang

SETIA
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