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RABU, 1 APRIL 2020
YAKOBUS 1:2-4
UJIAN TERHADAP IMAN KITA
Mari kita mengkhususkan bulan ini untuk mempelajari surat Yakobus. Surat
Yakobus adalah sebuah surat yang pendek dan praktis yang mengajarkan
bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen atau pengikut Kristus.
Yakobus berkata, “jadilah pelaku Firman.” Oleh karena itu mari kita mulai perjalanan
untuk menemukan bagaimana kita mempraktikkan iman Kristen kita.
Ada dua macam ‘pencobaan’, yaitu yang baik dan yang jahat. Pencobaan yang
jahat adalah masalah atau penderitaan yang diakibatkan karena dosa. Satu
contohnya adalah ketika raja Daud berdosa, dan anaknya yang masih bayi mati.
Pencobaan yang baik adalah masalah atau penderitaan yang diizinkan Tuhan,
bukan karena dosa atau kesalahan kita, tetapi karena Tuhan ingin menguji kita.
Pencobaan semacam inilah yang dimaksudkan oleh Yakobus. Masalah-masalah ini
dapat menggoyahkan iman kita kepada Tuhan. Ketika sebuah masalah
menggoyahkan iman kita kepada Tuhan, apakah itu suatu hal yang baik?
Pernahkah kamu mengalami masa sulit? Mungkin ketika orang tuamu kehilangan
pekerjaan, mungkin anggota keluargamu sakit parah atau menjalani sebuah operasi
besar, mungkin seorang teman yang menyebarkan sebuah kebohongan tentang
kamu, atau seorang teman sekelas yang menuduhmu melakukan hal yang tidak
kamu lakukan, atau mungkin seorang teman yang kamu sangat percayai telah
menghianatimu?
Dapatkah kamu memikirkan
menyenangkan tersebut?

salah

satu

pengalaman

yang

tidak

Jawab: ______________________________________________
Apakah yang dapat kita lakukan ketika kita diperhadapkan oleh ‘berbagai-bagai
pencobaan’ yang bukan diakibatkan karena kesalahan? Tuhan mengatakan bahwa
penderitaan tersebut adalah untuk menguji iman kita. Percayakah kita kepada
Tuhan dalam keadaan tersebut? Ketika kita percaya akan Tuhan, kita akan melewati
ujian itu, dan Tuhan akan senang.
Tidak setiap orang suka diuji. Tetapi ujian itu sangatlah penting. Kamu juga
menghadapi ulangan dan ujian di sekolah. Guru-gurumu di sekolah memberikan
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penilaian. Mengapa? Supaya bisa mengetahui seberapa banyak dari pelajaran
tersebut yang kamu kuasai. Dengan cara yang sama maka Tuhan memberikan kita
ujian. Tuhan tidak perlu untuk menguji kita untuk mengetahui bagaimana kita akan
menghadapinya, sebab Tuhan itu mahatahu. Tuhan memberikan ujian supaya kita
mengetahui siapa diri kita sendiri, dalam hal apa kita dapat memperbaiki diri, dan
bagaimana kita perlu untuk terus berpaling kepada Tuhan Yesus.
RENUNGKAN: Apakah masalah merupakan hal yang baik bagi seorang Kristen?
DOAKAN: Bapa di sorga, ketika saya menghadapi masalah, tolonglah saya untuk
berlari kepada-Mu dan percaya kepada-Mu dengan segenap hati. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

KAMIS, 2 APRIL 2020
YAKOBUS 1:5
MINTALAH HIKMAT
Alkitab mempunyai cerita tentang dua orang ibu, Nyonya Kebenaran dan Nyonya
Kebohongan. Masing-masing ibu ini mempunyai seorang bayi yang baru lahir. Suatu
malam, dua orang ibu ini tertidur bersama dengan bayi mereka masing-masing.
Nyonya Kebohongan terbangun dan menyadari bahwa bayinya tidak bernafas lagi.
Dengan perlahan, dia menukarkan bayinya yang telah mati dengan bayi yang
sedang tidur pulas bersama Nyonya Kebenaran.
Keesokan harinya, ketika Nyonya Kebenaran terbangun, dia menemukan bayi yang
terbaring di sisinya sudah mati, namun itu bukanlah bayinya. Dia menemukan
bahwa Nyonya Kebohongan telah mencuri bayinya, tetapi Nyonya Kebohongan
menyatakan bahwa bayi yang sedang digendongnya adalah bayinya sendiri.
Perselisihan mereka dihadapkan kepada seorang raja. Dengan sabar, sang raja
mendengarkan pengaduan kedua ibu tersebut. Setiap ibu mengatakan bahwa bayi
yang masih hidup itu adalah miliknya.
Pada zaman tersebut, belum ada tes genetik. Bagaimanakah raja tersebut
mengetahui siapakah ibu yang sesungguhnya? Tuhan memberikan raja itu hikmat.
Raja mengatakan bahwa karena kedua ibu tersebut menginginkan bayi yang hidup
tersebut, maka dia akan membelah bayi itu menjadi dua, supaya setiap ibu
mendapatkan separuhnya. Nyonya Kebohongan sama sekali tidak keberatan, tetapi
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Nyonya Kebenaran memohon untuk memberikan bayi itu kepada Nyonya
Kebohongan. Karena lebih baik bayinya hidup bersama wanita jahat tersebut
daripada mati. Dari kedua respon yang berbeda tersebut, sang raja dapat
menyimpulkan bahwa ibu bayi itu sebenarnya adalah Nyonya Kebenaran. Sungguh
raja yang berhikmat!
Tahukah kalian siapa raja tersebut? Jawab: ________________
Apakah kamu suka mendengarkan hikmat yang diberikan oleh kedua orang tua,
Kakek Nenek, atau gurumu? Dari siapakah raja dalam cerita ini mendapatkan
hikmat? Dia adalah orang yang paling berhikmat yang pernah hidup. Baca Kolose
2:2-3 dan kamu akan melihat bahwa Tuhan adalah sumber pengetahuan dan
hikmat. Tuhan Yesus Kristus mahatahu.
Aturlah huruf-huruf di kata: HAUTAMAH. Jawab: ______________
Itu artinya mengetahui segala sesuatu. Tuhan mengetahui semuanya.
Tuhan juga memberikan segala sesuatu kepada anak-Nya yang menaati-Nya.
Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo yang mengasihi Tuhan. Salomo
menggunakan hikmatnya untuk membuat keputusan penting dan dengan adil di
hadapan Tuhan. Seperti Salomo yang meminta hikmat, kita pun seharusnya minta
hikmat kepada Tuhan untuk hidup bagi-Nya. Ketika kita ragu, mintalah hikmat
kepada Tuhan maka Dia akan memberikannya dengan cuma-cuma kepada anakanak-Nya.
RENUNGKAN: Mengapa kita memerlukan hikmat?
DOAKAN: (Berdoalah untuk seseorang yang sedang menghadapi keputusan sulit).

JUMAT, 3 APRIL 2020
YAKOBUS 1:12
MAHKOTA KEHIDUPAN
Kita semua senang mendapatkan upah untuk hal yang kita lakukan. Charles
mendapat sebuah sepeda baru dari kedua orang tuanya karena dia mendapat
ranking satu di kelas. Sedangkan Lina menerima sebuah medali karena dia
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memenangkan perlombaan lari 100 meter.
Di dalam Alkitab, upah atau pahala sering disebut. Yakobus juga menyebutkannya.
Mahkota kehidupan adalah upah bagi seorang Kristen ketika dia selesai dalam
perjalanannya di dunia ini. Perjalanan seorang Kristen di dunia dapat dipenuhi
dengan segala masalah. Hidup tidaklah selalu penuh dengan bunga mawar. Cara
seorang Kristen menghadapi masalah-masalahnya inilah yang akan menentukan
apakah dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ada berkat yang menunggu
ketika kamu dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cara Tuhan.
Mari kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang hidupnya dalam pencobaan. Ada
seorang tokoh Alkitab muda yang dilemparkan ke dalam sebuah sumur tua oleh
saudara-saudaranya, kemudian dijual sebagai seorang budak. Di Mesir, dia dituduh
melakukan suatu kejahatan sehingga dimasukkan ke dalam penjara.
Siapakah dia? Jawab: _______________
Tokoh lainnya, seorang yang hidup di negara musuh bangsanya dan dilemparkan ke
dalam gua singa karena dia menyembah Tuhan.
Siapakah dia? Jawab: _______________
Tokoh Alkitab yang ketiga ini, ketika masih bayi diletakkan ke dalam sebuah
keranjang yang diapungkan ke atas sebuah sungai untuk menghindari pembunuhan
bayi masal. Pada saat berumur 40 tahun, dia melarikan diri dari Firaun yang ingin
membunuhnya. Empat puluh tahun kemudian, dia kembali ke Mesir dan berusaha
meyakinkan Firaun untuk membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, yang
merupakan suatu tugas yang berat. Tokoh tersebut adalah _______________
Tiga tokoh di atas adalah umat Tuhan yang tetap teguh mengikuti Tuhan dan tidak
pernah menyerah. Pada akhirnya, mereka menerima upahnya, yaitu mahkota
kehidupan.
Ketika kamu patah semangat dan merasa seperti mau menyerah karena kehidupan
Kristen yang terlalu sulit, pikirkanlah orang-orang tersebut yang tetap setia
walaupun dalam kesulitan. Ketika kamu merasa tergoda untuk melakukan sesuatu
hal yang berdosa, seperti berkata ketus, melawan orang tua, berdoalah!
Pandanglah Tuhan yang memberi kekuatan!
Adik-adik, ingatlah bahwa kamu tidak akan mampu hidup dengan mengandalkan
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kekuatanmu sendiri, jadi andalkanlah kekuatan yang Tuhan berikan. Yesaya 40:2931 memberikan kita penghiburan. Ketika kita tetap teguh dan bergantung kepada
kekuatan Tuhan, maka kita akan pasti menerima mahkota kehidupan.
RENUNGKAN: Bagaimana kamu mendapatkan mahkota kehidupan?
DOAKAN: Bapa di sorga, ketika saya mendapat kesulitan, tolonglah saya untuk
melihat kepada-Mu dan tidak menyerah. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa,
amin.

SABTU, 4 APRIL 2020
YAKOBUS 1:17
SETIAP PEMBERIAN YANG BAIK, DATANGNYA DARI ATAS
Ada satu hal yang sangat pasti, yaitu bahwa Tuhan itu baik. Tuhan juga merupakan
sumber dari semua hal yang baik.
Salah satu pemberian yang Tuhan berikan adalah talenta atau bakat. Talenta
apakah yang telah Tuhan berikan kepada kamu? Jawaban: ______________
(contoh: hati yang suka menolong orang). Talenta yang Tuhan berikan bukan
untuk kita sombongkan, melainkan untuk digunakan bagi kebaikan dan kemuliaan
nama Tuhan. Itu berarti talenta tersebut digunakan untuk menolong orang lain,
karena Tuhan ingin kita mengasihi mereka.
Bagaimana seorang Kristen mengunakan talentanya? Dalam Alkitab, ada sebuah
cerita tentang seorang majikan yang memberikan kepada setiap hambanya
sejumlah uang. Ada hamba yang menerima banyak dan ada yang menerima sedikit.
Kebanyakan mereka menggunakan uang yang diterima dengan baik dan bahkan
mendapat keuntungan. Majikan tersebut senang mendengarkannya dan
memberikan lebih banyak uang lagi. Hal yang sama juga diharapkan dari orang
Kristen. Kamu harus menggunakan talenta yang Tuhan telah berikan dengan baik
untuk orang lain. Dari kisah di atas, ada seorang hamba yang hanya menyimpan
uang yang diberikan tanpa menggunakannya dengan baik, dan hal ini
mengecewakan majikannya. Apakah artinya? Ini berarti dia bersalah karena tidak
melakukan apa-apa dengan talenta yang telah Tuhan berikan.
Inti dari kehidupan seorang Kristen adalah memberi. Kristus telah memberikan
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nyawa-Nya bagi kita. Kita mengikuti contoh-Nya. Karena kasih-Nya kepada umat
manusia, Dia rela memberikan nyawa-Nya. Dia mengasihi kita. Kita mengasihi
karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Seorang Kristen harus memberi dengan
kasih, karena Tuhanlah yang memampukan dia. Seorang Kristen harus memberi
dengan murah hati dan senang hati. Seorang Kristen tidaklah boleh egois dan
serakah. Mari kita belajar untuk berbagi dan murah hati. Kita seharusnya
memikirkan tentang orang lain sebelum memikirkan diri sendiri, karena semua yang
baik datangnya dari Tuhan.
Pikirkanlah beberapa hal yang baik yang akan kamu lakukan, doakan
pertolongan Tuhan bagi kamu:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(contoh: memberi kepada misionari, menulis kartu untuk seorang teman,
berbagi mainan, merencanakan satu kejutan, dll.)
RENUNGKAN: Tolong saya melayani Tuhan dengan menolong orang lain.
DOAKAN: Bapa di sorga, terima kasih untuk talenta yang Engkau berikan sehingga
saya dapat melayani-Mu. Tolonglah saya untuk tidak egois dan mau melakukan hal
yang baik bagi orang lain. Saya tahu tidaklah mudah tetapi, ajarilah saya. Dalam
nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

MINGGU, 5 APRIL 2020
YAKOBUS 1:18
FIRMAN KEBENARAN
Firman kebenaran, adalah Alkitab yang kamu miliki, dan Alkitab inilah ‘roti dan
daging’ bagi orang Kristen. Tentu saja kita bukan ‘makan’ Alkitab secara harfiah.
Yang dimaksud adalah makanan rohani. Dengan menyantapnya, maka kita dapat
bertumbuh dan iman kita dalam Tuhan dapat dibangun.
Tidak membaca Alkitab setiap hari secara rutin akan menghambat pertumbuhan
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iman dan mempengaruhi jalan hidup kita bersama Tuhan. Kita juga tidak akan dapat
melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki.
Yang dapat mengubah kita hanyalah mendengarkan Firman Kebenaran. Roh Kudus
akan menggunakannya untuk meyakinkan kita akan dosa-dosa kita dan kebutuhan
kita akan Juruselamat. Mendengar Firman Kebenaran Tuhan adalah titik awal untuk
percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan jika
Injil tidak diberitakan. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Firman Tuhan mengubah
sikap dan tingkah laku.
Beberapa lama yang lalu, ada orang yang mengkhususkan diri untuk melayani
Tuhan dengan membacakan Alkitab untuk orang lain. Mereka membacakan Alkitab
bagi orang-orang yang membutuhkan. Pembaca Alkitab ini biasanya mengunjungi
narapidana di penjara.
Ada seorang pembaca Alkitab yang mendatangi seorang penjaga penjara untuk
mendapatkan izin masuk mengunjungi beberapa narapidana yang telah menempati
sel khusus karena kelakuan yang buruk. Penjaga penjara memperingatkan akan
bahayanya, namun pembaca Alkitab tersebut mengatakan bahwa dirinya pun
‘diperlengkapi dengan senjata’. Tentu saja penjaga penjara sangat terkejut.
Tidakkah ini juga mengejutkanmu? Apakah yang dimaksudkan dengan ‘senjata’?
Jawaban: _______________
Dengan terpaksa, penjaga penjara memenuhi permintaannya untuk masuk
menemui para narapidana tersebut. Pintu dikunci setelah dia masuk ke dalam
salah satu sel. Menghadapi orang-orang yang bertubuh kekar dan bertampang
seram, pembaca Alkitab mengambil ‘senjatanya’ dari kantongnya. Dia hanya
membacakan beberapa bagian Alkitab dengan suara keras. Narapidana-narapidana
tersebut mendengarkan dengan hening. Akhirnya, dia bertanya kepada mereka,
“Apakah kamu mau saya untuk datang kembali besok dan membacakan lagi?”
Pembacaan berlanjut setiap hari. Pada hari ke-13, seperti biasa pembaca Alkitab itu
pun datang kembali, tetapi dia diberitahu bahwa tidak ada orang dalam sel tersebut.
Dia mengira bahwa para narapidana tersebut telah membuat onar. Betapa
terkejutnya, ketika dia mengetahui bahwa mereka telah dipindah ke dalam sel yang
biasa karena perubahan sikap mereka.
(Kisah diadaptasi dari ‘Bagaimana Tuhan memakai sebuah Badai’ oleh J. R. Beeke
& D. Kleyn)
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Apakah artinya semua ini? Bahwa manusia yang jahat dan berssikap buruk telah
diubah melalui Firman Tuhan. Firman Tuhan dapat mengubah manusia.
RENUNGKAN: Bagaimana Firman Tuhan telah mengubahmu?
DOAKAN: Bapa di sorga, tolonglah saya untuk membaca Alkitab setiap hari, dan
ubahlah saya melalui Firman-Mu. Kadang saya keras kepala, egois, dan merasa
saya selalu benar, oleh karena itu tolonglah saya, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan
Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 6 APRIL 2020
YAKOBUS 1:19
CEPAT UNTUK MENDENGAR
Di mana pun kamu berada, baik di rumah atau pun di sekolah, sangat penting
bahwa kamu cepat mendengar. Jika kamu tidak cepat mendengar, kamu bisa saja
kehilangan nyawamu.
Kejadian berikut adalah cerita yang benar-benar terjadi pada saat gempa bumi
dahsyat melanda Jepang pada 11 Maret 2011. Seseorang pergi menemui
sekelompok orang jompo di sebuah rumah setelah terjadi gempa. Dia menasihati
mereka untuk segera mencari dataran tinggi, tetapi nasihatnya tidak didengar, para
jompo tersebut tidak mempedulikan peringatannya. Karena tidak ada pilihan, maka
orang tersebut pergi, dan meninggalkan mereka. Gempa bumi tersebut diikuti
dengan tsunami yang dahsyat, dan semua orang jompo tersebut mati tenggelam.
Andaikan mereka mendengarkan nasihat orang tersebut.
Mendengarkan kata-kata Yesus juga sama pentingnya. Dia memberikan kamu jalan
menuju kehidupan kekal. Dengan tidak mendengarkan Yesus, kamu akan berakhir
pada tempat yang sangat mengenaskan. Tempat apakah itu? Jawab:
_______________ . Benar!
Kamu bahkan tidak dapat melarikan diri dari tempat tersebut. Dari Alkitab, kamu
akan menemukan banyak ha-hal yang begitu indah yang telah dilakukan oleh Tuhan
Yesus dan masih dilakukan-Nya. Dia menyelamatkan kamu dari hukuman dosa
yang kekal dan sedang duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, menjadi perantara
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bagi kamu. Kamu perlu mendengarkan semua perintah-Nya. Apakah yang
dikatakan Yesus dalam Lukas 8:8b? Jawab: ________________
Apakah yang dapat menghentikan kita dari mendengarkan Tuhan Yesus?
Keangkuhan dapat menjadi salah satu alasannya. Ada orang yang berpendidikan
tinggi menganggap bahwa Alkitab mempunyai banyak kesalahan. Mereka tidak
percaya bahwa Tuhan dapat menciptakan bumi secara harfiah dalam 6 hari, dan
bahkan menganggap bahwa dunia terjadi lewat proses evolusi. Dan banyak orang
yang mengira bahwa keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Alkitab hanyalah
dongeng, dan bahwa Yesus adalah hanya orang yang baik, bukan Tuhan. Mereka
kebanyakan adalah orang-orang yang angkuh yang mengira bahwa mereka tidak
memerlukan seorang Juruselamat. Atau mereka mengira bahwa mereka bukan
orang yang jahat, tidak pernah melakukan tindakan kriminal apa pun, juga tidak
pernah melakukan sesuatu yang melanggar hukum, jadi mereka tidak merasa
sungguh-sungguh memerlukan pertolongan.
Ada juga yang mendengar Firman, menerima-Nya pertama-tama dengan sukacita,
tetapi sukacita tersebut menurun dan tidak lama kemudian lenyap. Ada juga yang
begitu sibuk dengan hal-hal lain seperti keluarga, karir, studi, dan lain-lainnya, dan
berhenti mendengarkan Firman Tuhan. Apakah kamu seperti itu?
Ada yang tidak dapat memegang teguh perkataan Tuhan Yesus ketika mereka
mengalami masalah-masalah sulit. Kita janganlah seperti itu.
Kata-kata Tuhan Yesus adalah kehidupan. Jika kita tidak mengindahkan kata-kataNya, kita akan kehilangan nyawa kita dan menderita hukuman kekal. Dengarkanlah
perkataan Yesus.
RENUNGKAN: Saya ingin selalu mendengarkan perkataan Yesus.
DOAKAN: Bapa di sorga, tolong saya untuk memperhatikan dan menaati
perkataan-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin.

SELASA, 7 APRIL 2020
YAKOBUS 1:22-25
JADILAH PELAKU FIRMAN
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Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar dan dibaca. Taatilah. Lakukanlah
Firman dalam kehidupan sehari-hari. Firman mengatakan, “lambat untuk marah”,
mintalah Tuhan untuk menolong supaya kamu dapat mengendalikan kemarahan,
tidak bertindak dengan emosi dan agresif. Jika Firman Tuhan mengatakan bahwa
kita jangan menghindari “pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan
oleh beberapa orang”, maka kita meminta Tuhan menolong kita untuk ke gereja,
mengikuti pendalaman Alkitab dan persekutuan.
Baca Kolose 3:8 dan aturlah kembali kata-kata di bawah ini yang merupakan
hal-hal yang harus dibuang:
• HARMA -

_______________

• ARGEM -

_______________

• TAHJAEKAN -

_______________

• TIFHAN -

_______________

• kata-kata ORTOK-

_______________ yang keluar dari mulutmu

Yakobus menggunakan ilustrasi cermin untuk menggambarkan orang-orang yang
tidak taat terhadap perkataan Tuhan Yesus. Orang yang hanya mendengar dan
tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu seperti orang-orang yang hanya
melihat ke sebuah cermin tetapi tidak membereskan hal-hal yang tidak beres.
Contoh, mereka melihat bahwa rambut mereka tidak rapi tetapi tetap tidak mau
menyisir. Jika mereka berhenti merapikan diri mereka, mereka akan segera
melupakan rupa mereka sendiri.
Ketika kata-kata dalam Alkitab menyatakan kesalahanmu, namun kamu tetap terus
melakukan apa yang kamu senangi, maka kamu adalah seorang yang bodoh,
karena itu berarti kamu memberontak terhadap Tuhan. Tetapi, kamu akan diberkati
jika kamu bertobat dan bertekad untuk tidak akan pernah melakukannya lagi
dengan bergantung pada kekuatan dan kasih karunia Tuhan.
Seperti telah disebutkan dalam bacaan pertama bulan ini, surat Yakobus adalah
sebuah buku latihan. Kita harus mengerjakan aktivitas-aktivitas yang tertulis dalam
buku latihan ini. Tidak ada gunanya kita mengaku beriman, tetapi tidak
mempraktikkannya kehidupan sehari-hari. Alkitab mengatakan siapa yang tidak
menyimpan dan melakukan Firman-Nya adalah seorang _________________ dan
di dalamnya tidak ada ________________ (1 Yohanes 2:4).
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RENUNGKAN: Mengapa kita harus setia melakukan Firman Tuhan?
DOAKAN: Bapa di sorga, kadang saya tidak mendengarkan Firman-Mu, tolonglah
ampuni saya. Tunjukkanlah kepada saya betapa pentingnya Firman-Mu, dan
bantulah saya untuk menyimpannya di dalam hati. Dalam nama Yesus saya berdoa,
amin.

RABU, 8 APRIL 2020
YAKOBUS 1:26
MENGEKANG LIDAH KITA
Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, Dia sangatlah berhati-hati dalam perkataan.
Tuhan Yesus mengendalikan lidahnya, dan tidak berbicara sesuatu yang
menyinggung perasaan orang lain. Tuhan Yesus bijaksana dan ucapannya yang
tajam membuat orang terdiam dan berpikir kembali. Kita, seperti Tuhan Yesus, juga
harus demikian dalam perkataan kita. Kita tidak boleh membiarkan lidah kita tak
terkendali.
Ada sebuah dongeng yang menceritakan tentang seorang raja mengutus dua orang
yang dianggapnya orang bodoh, untuk mencari barang terbaik dan terburuk di
dunia. Menurut kalian, barang apakah yang terbaik dan terburuk yang ada di dunia
ini? Kedua orang ini segera kembali dan masing-masing membawakan ke hadapan
sang raja sebuah kotak kecil. Kotak pertama dibuka dan di dalamnya terdapat
sebuah lidah. Dan kotak kedua isinya ternyata juga sebuah lidah. Raja tersebut
sangat terkejut, dan segera menyadari bahwa kedua orang bodoh tersebut ternyata
sangat bijaksana.
Ya, lidah adalah hal terbaik dan sekaligus terburuk di dunia. Pernahkah seseorang
mengecewakanmu dengan kata-katanya? Kata-kata dapat membuat kita menangis
dan dapat membuat kita marah. Ini membuktikan mengapa lidah itu adalah sesuatu
yang buruk. Pada sisi lainnya, berapa kalikah kamu tertawa karena perkataan
seseorang? Kata-kata dapat membuat kita gembira. Dan dalam hal ini, lidah dapat
juga menjadi hal yang baik.
Rasul Paulus memberi perintah agar kata-kata kita senantiasa penuh kasih, dan
tidak hambar. Garam berguna sebagai pengawet dan memberi rasa kepada
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makanan. Ketika kata-kata kita ‘tidak hambar’, artinya perkataan kita memberi
pengaruh yang baik bagi orang lain, menghibur dan memberi semangat bagi orang
lain ketika mereka sedang dalam kesulitan.
Kamu bisa memilih kata-kata seperti apa yang akan keluar dari mulutmu.
Sebagai seorang Kristen, apakah pilihanmu?
Jawaban: __________________
Tuliskan Matius 12:36 pada tempat kosong di bawah ini:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
RENUNGKAN: Ingatkah kamu akan perkataanmu yang pernah menyakiti orang
lain?
DOAKAN: (Berdoa bagi orang tersebut, mintalah pengampunan dari Tuhan, dan
minta maaflah kepada orang tersebut).

KAMIS, 9 APRIL 2020
YAKOBUS 1:27
YATIM PIATU DAN JANDA
Apakah kamu kenal seorang yang telah menjadi yatim atau janda? Dalam Alkitab,
mereka biasanya adalah orang-orang yang kesepian dan miskin. Seorang suami
atau ayah umumnya adalah pencari nafkah dalam keluarga. Setelah suami atau
ayah tersebut meninggal, maka anak yatim dan ibu janda tidak lagi mempunyai
orang yang memberi nafkah bagi mereka.
Pada saat Yakobus menulis surat dalam Perjanjian Baru ini, pengikut Kristus banyak
dianiaya. Banyak di antara mereka di bunuh karena iman mereka kepada Tuhan
Yesus, dan biasanya hanya anak-anak dan ibu-ibu yang dapat selamat.
Gempa bumi dan tsunami di Jepang telah membunuh dan melukai ribuan orang,
dan banyak yang telah kehilangan rumah mereka. Banyak anak-anak kecil menjadi
yatim, piatu, atau bahkan yatim piatu. Ibu-ibu kehilangan suami mereka. Bangunan
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dan rumah-rumah hancur. Banyak daerah di Jepang yang tidak mempunyai listrik
dan air. Perlu waktu sangat panjang untuk membangun Jepang kembali. Hanya satu
kata yang dapat menggambarkan Jepang pada saat itu, yaitu ‘kehancuran’. Ketika
mendengar dan melihat semua ini di televisi, bagaimanakah perasaan kamu?
Apakah hatimu tersentuh, terutama bagi anak-anak yatim piatu dan juga ibu-ibu
janda? Apakah kamu mendoakan orang-orang yang menderita tersebut? Apakah
kamu menolong mereka? Orang-orang tersebut hidup jauh dari tempat tinggalmu,
jadi berdoa adalah satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan.
Tetapi, kamu tidak perlu mencari orang-orang yang jauh untuk ditolong, karena di
sekitar kamu pasti ada orang-orang yang juga membutuhkan pertolongan. Kamu
dapat memberi kata-kata penghiburan atau memberi semangat bagi mereka.
Mungkin saja orang tersebut ada di dalam gerejamu atau kelasmu. Mungkin saja,
dia seorang anak yang sangat pendiam atau sangat nakal, yang tidak mendapatkan
kasih sayang di rumahnya. Kenalkah kamu seseorang yang demikian?
Di bawah ini ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan bagi orang-orang
yang membutuhkan. Kamu bisa menambahkan sendiri daftarnya.
• Tulis sebuah kartu.
• Menyumbangkan barang-barang yang tidak terpakai lagi tetapi masih
dalam keadaan yang baik.
• Membelikan makanan.
• Mengunjungi mereka.
• Mengundang mereka datang ke rumah untuk makan malam.
• _____________________________________________
• _____________________________________________
• _____________________________________________
RENUNGKAN: Pernahkah kamu menolong seseorang yang sedang dalam
kesulitan?
DOAKAN: Bapa di sorga, tolonglah saya untuk peka dalam melihat kebutuhan
orang-orang yang sedang dalam kesulitan, dan berikanlah saya kekuatan untuk
menolong mereka dan memberi mereka semangat. Dalam nama Tuhan Yesus saya
berdoa, amin.

JUMAT, 10 APRIL 2020
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YAKOBUS 2:1-9
MEMBEDAKAN
Memperlakukan orang lain berdasarkan penampilan fisik orang tersebut, atau
bersikap pilih kasih adalah hal yang salah.
Alkitab mencatat bahwa nabi Samuel melakukan hal ini. Ketika dia datang untuk
mengurapi salah seorang dari anak-anak Isai sebagai raja Israel, dia melihat Eliab
dan berpikir Tuhan pasti memilihnya untuk diurapi karena Eliab berperawakan
seperti seorang raja. Samuel lebih menyukai Eliab daripada saudara-saudaranya
yang lain. Tetapi Tuhan mengintervensi dan mengingatkan Samuel untuk tidak
melihat penampilan dan paras Eliab.
Lihatlah sekeliling kamu. Apakah kecantikan atau ketampanan seseorang menjadi
daya tarik bagi kebanyakan orang? Apakah kamu berteman hanya karena
penampilan seseorang?
Di banyak gereja, kadang kita melihat beberapa kelompok orang berkumpul
menurut penampilan berpakaian mereka. Kita semua mempunyai kebiasaan
memilih teman karena penampilannya. Haruskah kita demikian?
Kita menilai orang lain karena penampilan mereka. Kita mempunyai kebiasaan
untuk menyamakan kekayaan seseorang dengan baju yang mereka pakai. Ini
adalah hal yang salah. Bagaimana Tuhan melihat kita? Tuhan tidak tertarik dengan
pakaian yang kita pakai, dan apakah kita mengikuti model pakaian terkini, tetapi
Tuhan melihat _______________ (susun IAHT menjadi kata yang tepat).

RENUNGKAN: Mengapa kamu tidak boleh memilih berdasarkan penampilan
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seseorang? Baca Matius 7:1-2.
DOAKAN: Bapa di sorga, tolonglah saya untuk tidak menghakimi orang hanya dari
penampilannya. Tolong saya untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan
berteman tanpa memandang penampilan maupun kekayaan mereka. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 11 APRIL 2020
YAKOBUS 2:14-17
IMAN TANPA PERBUATAN ADALAH MATI
Perintah manakah yang pertama dan terpenting?
Tentu saja, untuk mengasihi Tuhan dengan
segenap hati, jiwa, dan tenaga. Dan perintah
kedua adalah untuk mengasihi sesamamu
seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dalam
kehidupan di dalam Kristus, iman dan perbuatan
haruslah sejalan. Iman tanpa perbuatan, ataupun
perbuatan tanpa iman adalah hal yang sia-sia.
Berikut adalah ilustrasi bagaimana iman dan
perbuatan harus beriringan. Pikirkan sebuah jam.
Kita tidak akan dapat membaca waktu apabila jam kita tidak ada jarumnya. Juga
sebuah sepeda tidak dapat dikendarai apabila salah satu rodanya dihilangkan. Oleh
karena itu, iman tanpa perbuatan seumpama sebuah jam tanpa jarum jam, atau
sebuah sepeda dengan hanya satu roda.
Jam dan sepeda tersebut menjadi tidak berguna. Iman tanpa perbuatan adalah siasia karena iman yang demikian adalah iman yang mati.
Apakah lawan dari iman yang mati?
Jawab: iman yang ____________ (UHIPD).
Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4:20, bahwa jika seseorang mengaku dia
mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Karena
setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak akan bisa
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mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Dia yang melanggar hukum pertama maka
dia juga melanggar hukum kedua. Apabila seseorang berkata dia mengasihi orang
lain, tetapi tidak mengasihi Tuhan, maka dia akan mencoba untuk mengasihi orang
lain dengan kekuatannya sendiri.
Sudah tiba saatnya untuk memeriksa diri kita masing-masing. Apakah teman
sekelasmu tahu bahwa kamu seorang pengikut Kristus? Apakah guru-guru kamu
tahu bahwa kamu seorang pengikut Kristus? Hal baik apakah yang kamu lakukan
untuk kedua orang tuamu? Jika kamu mempunyai kakak atau adik, apakah kamu
selalu mendahulukan kepentingan mereka? Siapakah yang pernah kamu tolong?
Siapakah yang pernah mengucapkan terima kasih kepadamu? Dengan menjawab
semua pertanyaan ini, kamu akan tahu apakah hidup kamu sungguh-sungguh
menyenangkan hati Tuhan.
RENUNGKAN: Apakah yang dapat kamu lakukan bagi teman sekelasmu untuk
menyatakan kasih seorang pengikut Kristus?
DOAKAN: Bapa di sorga, ampunilah saya atas semua keegoisan saya. Tolonglah
saya untuk mengasihi orang-orang di sekitar saya dan menyatakan kasih Kristus
bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

MINGGU, 12 APRIL 2020
YAKOBUS 2:21-23
IMAN ABRAHAM
Berikut adalah ilustarsi Abraham dan Sara istrinya. Mereka mempunyai seorang
anak ketika mereka telah sangat tua. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi?
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Alkitab mengatakan bahwa Abraham mempunyai iman yang luar biasa. Saat
Abraham berumur 75 tahun dan belum mempunyai anak, Tuhan menjanjikan
kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Abraham
tidak mempunyai anak, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa sebuah bangsa yang besar
akan menjadi keturunannya, dan akan banyak seperti pasir di pantai atau bintang di
langit. Apakah artinya ini?
Jawab: _______________________________________________
Bukankah ini hal yang mustahil? Sebuah bangsa dari keturunan Abraham? Apakah
Tuhan sedang mencoba mempermainkan?
Namun Abraham dan Sara mempunyai seorang anak, Ishak yang lahir ketika
Abraham berumur 100 tahun dan Sara, 90 tahun. Coba bayangkan bayi Ishak
berada dalam pelukan tangan kedua orang tuanya yang sudah keriput.
Setelah Ishak lahir, dan sebelum Abraham mempunyai anak-anak lainnya, Tuhan
memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anak satu-satunya itu sebagai
persembahan bakaran. Tentu saja Abraham sangat terkejut! Namun Abraham tidak
mengeluh, mengomel, ataupun mencoba untuk menyembunyikan Ishak. Dia
membawa Ishak dan kayu bakaran, dan naiklah mereka ke atas gunung di suatu
pagi. Ketika Abraham mengangkat pisaunya hendak membunuh Ishak, Tuhan
segera menghentikan Abraham. Abraham, yang sangat mengasihi Ishak, rela untuk
mengorbankan anaknya itu. Abraham percaya penuh kepada Tuhan dengan
segenap
hatinya
dan
menaati
Tuhan.
__________
(MIAN)
dan
______________(ATBUPERAN) Abraham sejalan.
Setiap orang Kristen diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui iman. Iman
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tersebut harus terlihat dalam perbuatan. Apakah perbuatanmu menyenangkan
Tuhan? Ada banyak hal yang dapat kamu lakukan bagi orang-orang di sekitar kamu.
Oleh karena itu terapkanlah imanmu dalam perbuatan. Kasihilah Tuhan dan
kasihilah orang lain juga.
RENUNGKAN: Mengapa penting sekali untuk menyatakan iman dengan perbuatan
kita?
DOAKAN: Bapa di sorga, tolonglah saya untuk menyatakan iman saya dalam
perbuatan. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi itulah sebabnya saya perlu
selalu datang kepada-Mu untuk memohon kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa, amin.

SENIN, 13 APRIL 2020
YAKOBUS 3:6
PERKATAAN DAPAT MELUKAI
Kata apakah yang dipakai oleh Yakobus untuk menggambarkan lidah?
Jawab: _______________________________________________
Lidah seperti api. Pernahkah kamu mengalami atau melihat sebuah kebakaran? Api
adalah sesuatu yang menakutkan. Api bisa menghancurkan rumah, hutan, binatang,
dan manusia. Di dalam sebuah ledakan, biasanya muncul api. Setiap orang di dekat
api tersebut dapat terbakar atau terbunuh. Seperti api yang dapat memusnahkan,
begitu juga lidah. Perkataan kita dapat membunuh reputasi orang atau
menghancurkan persahabatan.
Lidah juga ‘mencemarkan’, atau merusak. Pernahkah kamu melihat buah yang
busuk atau roti yang sudah berjamur? Tentu saja makanan yang telah rusak itu
harus dibuang.
Ketika Yakobus menggambarkan bahwa lidah menyerupai api, Yakobus sedang
membicarakan perkataan yang keluar dari mulut. Kita telah melukai orang dengan
mengkritik dan menjatuhkan mereka tanpa kasih. Kita telah mengucapkan kata-kata
kotor dan berbohong. Kita mungkin juga telah membuat orang lain marah dan sedih
dengan perkataan kita. Hal yang sangat buruk adalah kita tidak pernah bisa menarik
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kembali kata-kata yang telah kita ucapkan tersebut. Sering kali kita harus menyesali
perkataan yang sudah terlanjur kita ucapkan.
Petrus memberi kita semangat dalam ayat ini (isilah titik-titik di bawah ini):
“Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus
___________ __________ terhadap yang _______ dan bibirnya terhadap
ucapan-ucapan yang __________.” (1 Petrus 3;10)
Jika kamu tidak menjaga perkataanmu, pemazmur mengatakan hal berikut:
Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir, akan
ditimpa ____________. (Amsal 13:3)
RENUNGKAN: Perkataan yang menyakitkan apakah yang pernah kamu terima?
Dan perkataan yang menyakitkan apakah yang kamu pernah katakan kepada orang
lain?
DOAKAN: Bapa di sorga, kadang kata-kata saya melukai orang lain. Ampunilah
saya. Tolonglah saya untuk selalu berpikir sebelum berkata-kata. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SELASA, 14 APRIL 2020
YAKOBUS 3:7-12
DARI MULUT YANG SAMA
Ketika kamu minum air putih rumah maupun di sekolah, apakah rasa air tersebut
selalu sama? Ataukah air putih tersebut kadang terasa manis kadang terasa
pahit? Tentunya kita lebih menyukai air dengan rasa yang selalu sama setiap hari.
Bagaimana dengan perkataan yang keluar dari mulut kita? Apakah mulut kita
kadang bernyanyi pujian kepada Tuhan dan di waktu lain berkata kasar kepada
orang lain?
Sekali lagi Yakobus menggunakan kata-kata yang sangat keras untuk lidah.
Apakah saja itu? Jawab: (ayat 8)
• Tidak seorang pun yang berkuasa ______________________ lidah;
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• ia adalah sesuatu yang ________
• dan __________ racun yang __________________.
Hari ini kita akan melihat betapa mudahnya kita dapat berubah dari memuji Tuhan
menjadi mencaci maki orang lain, dan dari mencaci maki menjadi memuji Tuhan.
Contoh, ketika kamu sedang bertengkar dengan adikmu karena acara televisi, tibatiba telepon berdering. Kamu mengangkat dan dengan tiba-tiba kamu menjadi
seorang anak yang manis ketika menjawab telepon tersebut.
Atau kamu baru saja menyanyikan sebuah lagu pujian di Sekolah Minggu dan
gurumu ingin setiap anak berbaris untuk mendapatkan satu hadiah. Tetapi kamu
segera keluar dari barisan dan menyerobot ke depan.
Apakah ada pengalamanmu yang mirip seperti kejadian di atas?
Rasul Paulus memberikan nasihat dalam hal ini. Bacalah Efesus 4:29 dan
lengkapilah kalimat di bawah ini:
__________________

ada

perkataan

kotor

keluar

dari

______________, tetapi pakailah perkataan yang ________ untuk
__________________,

di

mana

perlu,

supaya

mereka

yang

________________________, beroleh __________ ______________.
RENUNGKAN: Kapankah kamu mengatakan hal yang menyakitkan dan kasar?
DOAKAN: Bapa di sorga, tolonglah saya untuk hanya mengucapkan kata-kata yang
memberi semangat bagi orang lain. Saya tahu kadang saya ingin mengucapkan
kata kasar atau hal yang tidak baik, tolonglah saya untuk dapat mengendalikan diri
dan tunduk kepada-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.

RABU, 15 APRIL 2020
YAKOBUS 3:13
MENCACI MAKI DAN SUMPAH SERAPAH
Mencaci maki adalah menggunakan kata-kata kasar atau tidak senonoh ketika
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marah. Mencaci maki adalah juga mengatakan hal yang jelek tentang seseorang
yang telah membuat kita kesal atau marah. Seorang Kristen atau pengikut Kristus
tidak boleh mencaci maki atau bersumpah serapah. Karena hal ini adalah kesaksian
yang buruk sebagai pengikut Kristus. Ketika orang lain melihat kita mencaci maki,
mereka akan melihat kita ternyata tidak berbeda dengan orang non-Kristen. Kita
menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ini adalah kesaksian buruk bagi iman
Kristen. Oleh karena itu, kendalikanlah lidah kita.
Ada sebuah cerita tentang bagaimana tindakan seorang anak perempuan kecil
dapat membuat sekelompok pemuda berhenti dari kebiasaan mencaci maki dan
bersumpah serapah. Ada seorang anak perempuan kecil yang sedang bepergian
bersama dengan mamanya di dalam sebuah kereta yang sangat penuh sesak. Anak
ini selalu membawa Alkitabnya ke mana pun dia pergi.
Tidak jauh dari tempat duduk mereka di dalam kereta, ada sekelompok tentara
muda. Mereka sedang berbicara dengan suara yang keras. Mereka menggunakan
kata-kata kasar. Salah seorang di antara mereka yang sepertinya pemimpin
kelompok tersebut, bersumpah serapah paling banyak. Anak perempuan tersebut
memperhatikan bahwa mamanya merasa sangat terganggu. Dia berbisik kepada
mamanya bahwa dia akan memberikan Alkitabnya kepada mereka.
Anak perempuan itu berdiri dari tempat duduknya, berjalan perlahan menembus
kepadatan kereta, dan memberikan Alkitabnya kepada pemimpin kelompok tentara
itu. Dia meletakkan ke dalam tangan tentara muda itu sambil menatap matanya dia
berbicara dengan suara memohon, katanya, “Tolong, jangan lagi bersumpah
serapah!”
Para tentara muda itu langsung terdiam. Suara dan sumpah serapah mereka yang
begitu keras langsung berhenti. Selama sisa perjalanan tidak terdengar lagi satu
kata sumpah serapah pun. Ketika sudah tiba waktunya bagi tentara muda yang
menerima Alkitab tersebut untuk turun dari kereta, dia berkata kepada anak
perempuan kecil tersebut, “Terima kasih untuk Alkitab ini, anakku. Saya akan
membacanya setiap hari. Saya akan selalu menyimpannya.”
Kita sering mendengar di jalanan, bahkan di sekolah, orang-orang bersumpah
serapah satu dengan lainnya. Sebagai seorang Kristen, kita tidak seharusnya
bersumpah serapah atau mencaci maki. Kita juga jangan nonton acara televisi yang
berisi banyak caci maki atau sumpah serapah. Apa yang kita lakukan harus
menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua.
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(Kisah diadaptasi dari ‘Bagaimana Tuhan memakai sebuah Badai’ oleh J. R. Beeke
& D. Kleyn)
RENUNGKAN: Apakah mencaci maki orang-orang dalam hidup kita adalah hal
yang benar?
DOAKAN: Bapa di sorga, tolong saya untuk selalu memuji Tuhan. Tolong saya
untuk berhati-hati dalam berkata-kata, khususnya ketika saya sedang marah.
Berikanlah saya kekuatan untuk mengendalikan diri karena sering kali ketika saya
marah, saya akan mengatakan hal-hal yang saya sesali kemudian. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

KAMIS, 16 APRIL 2020
YAKOBUS 3:18
ORANG YANG MENJADI PENDAMAI (I)

Apa artinya salib bagi kamu? Bagi sebagian orang, salib adalah kuasa. Yesus
mempunyai kuasa untuk memberi keselamatan. Salib juga berarti kesengsaraan,
sama seperti Yesus memikul salib kesengsaraan. Sebagai orang Kristen kita juga
harus memikul salib. Salib juga berarti damai.
Yesus adalah Juru Pendamai terbesar. Dia meninggalkan sorga datang ke dunia
untuk mendamaikan Tuhan dan manusia karena kasih Tuhan. Dia tahu manusia
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tidak dapat menyelamatkan diri kita dari dosa. Apakah kamu telah berdamai dengan
Tuhan? Jika belum, kamu adalah musuh Tuhan dan kamu berada di pihak lawan
Tuhan. Dosa telah memisahkan kamu dari Tuhan, karena Tuhan tidak dapat
bertoleransi terhadap dosa. Apakah kamu bisa meruntuhkan tembok permusuhan
yang memisahkan kamu dari Tuhan? Tentu saja kamu tidak bisa. Tetapi Tuhan
Yesus bisa.
Yesus mati di salib untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan yang
kudus. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu menjadi seorang teman
Tuhan. Kamu dapat memasuki rumah Tuhan dengan bebas. Tembok permusuhan
antara kamu dan Tuhan telah diruntuhkan. Tuhan menerima kamu dengan tangan
terbuka karena kamu sekarang adalah anak Tuhan, dan Dia adalah Bapamu yang di
sorga. Kamu sekarang dapat menikmati sebuah hubungan kasih dengan Tuhan.
Yesus membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Dia adalah Juru Pendamai
kita.
Pernahkah kamu mencoba menjadi pendamai? Mungkin kamu pernah berada
dalam situasi ketika orang-orang yang sedang bertengkar. Mungkin itu kedua orang
tuamu, atau teman-teman sekelas, atau kakak adik kamu di rumah. Salah satu
alasan mengapa Tuhan menempatkan kamu di situasi seperti itu adalah supaya
kamu belajar menjadi seorang pendamai. Jika iya, berdoalah dan kemudian
katakanlah suatu hal yang baik, atau jika mereka adalah orang Kristen, ingatkanlah
mereka tentang menyenangkan hati Tuhan. Sering kali, mereka segera menyadari
apa yang mereka lakukan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, dan itu akan
membantu proses pendamaian.
RENUNGKAN: Beranikah saya menjadi seorang pendamai?
DOAKAN: Bapa di sorga, terima kasih karena telah mengutus Yesus untuk mati di
kayu salib dan memberikan saya damai kekal dengan Tuhan. Tolonglah saya untuk
menjadi seorang yang mendamaikan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa,
amin.

JUMAT, 17 APRIL 2020
YAKOBUS 3:13-18
ORANG YANG MENJADI PENDAMAI (II)
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Apakah kebalikan dari orang yang menjadi pendamai? Adalah orang yang suka
membuat masalah atau keonaran atau juga membalas dendam.
Beri tanda
dan tanda

untuk kalimat yang menyatakan seorang yang suka menolong,
jika tidak.

Ketika Susi diolok-olok teman sekelasnya, dia berusaha menghindar.
Kris sering mengejek Mimi, dan Mimi akan segera membalas ejekan
tersebut.
Lina sering memanggil Hetty dengan nama-nama ejekan, dan Hetty
selalu membalas kembali.
Benny menarik rambut Tina, Tina segera melaporkannya kepada guru.
Koko sengaja menjulurkan kakinya supaya Tommy terjegal dan jatuh.
Lili memberikan Fifi sebuah kartu ucapan ulang tahun, walaupun Fifi
telah menyebarkan gosip tentang dirinya.
Ada sebagian orang yang selalu mencari gara-gara atau masalah. Hati mereka
mungkin penuh dengan keegoisan dan kesombongan. Dan itu adalah hikmat dari
iblis. Bacaan kita di ayat 15 mengatakan demikian.
Tetapi, lihatlah hikmat yang Tuhan inginkan. Hikmat yang baik adalah hikmat yang
mengajarkan hal yang benar bagaimana kita harus hidup. Hikmat seperti ini
datangnya dari Tuhan dan dikatakan sebagai ‘hikmat yang dari atas’. Menurut ayat
13, orang yang bijak dan berbudi adalah orang yang perbuatannya ________
(IKAB) dan yang _______________(DAHREN ITAH).
Selain seorang pendamai, ayat 17 memberikan jawaban akan 7 hal yang
merupakan ‘hikmat yang datang dari atas’. Lingkarilah:
Buah-buah baik

Dari iblis

Tidak memihak

Duniawi

Penurut

Peramah

Penuh belas-kasihan

Murni

Penuh nafsu jahat

Kacau-balau

Jahat

Pendamai

RENUNGKAN: Mengapa penting sekali untuk tidak membalas dendam?
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DOAKAN: Bapa di sorga, kadang saya memperlakukan orang lain dengan tidak adil
karena saya mementingkan diri sendiri dan sombong. Ampunilah saya. Jadikanlah
saya seorang pendamai. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 18 APRIL 2020
YAKOBUS 4:4
PERSAHABATAN DENGAN DUNIA
Teman adalah orang-orang yang dengannya kita suka untuk bergaul, pergi
bersama, bermain, dan berbincang-bincang. Kita merasa nyaman bersama
mereka dan senang untuk menghabiskan waktu bersama mereka.
Tetapi apakah yang dimaksud dengan persahabatan dengan dunia? Maksudnya
adalah seseorang yang hidup untuk kesenangannya sendiri, menginginkan cara
hidupnya sendiri. Baca 2 Timotius 3:1-5 dan tulislah jenis orang-orang yang
termasuk dalam sahabat dunia.
Jawab: _______________________________________________
_______________________________________________________
Bersahabat dunia berarti menjadi musuh Tuhan. Kita tidak dapat menjadi sahabat
dunia sekaligus sahabat Tuhan. Di sini ada beberapa hal yang jahat yang kita
kadang lakukan. Contohnya, kita marah padahal tidak ada alasan yang tepat untuk
marah. Atau ketika kita mendengarkan Firman Tuhan, kita tidak fokus dan perhatian
mudah teralih. Kita tidak mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri
kita sendiri. Kita tahu apa yang benar, tetapi sering melakukan hal yang salah. Kita
berbicara tanpa berpikir dan sering mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Kita juga
membuat masalah di sekolah dan juga di gereja. Keinginan dan tindakan kita sering
untuk mementingkan diri sendiri. Apakah kamu pernah melakukan hal di atas?
Apakah ada jalan keluar? Kita memerlukan seorang Juruselamat!
Kita tidak akan pernah benar di hadapan Tuhan dengan semua usaha kita, karena
dosa-dosa kita menghalangi kita untuk melakukan hal yang benar. Tembok
permusuhan memisahkan kita dan Tuhan. Tetapi ada kabar baik, yaitu tembok
permusuhan tersebut telah diruntuhkan oleh Tuhan Yesus. Begitu kita percaya
bahwa hanya Yesus yang dapat menyucikan kita dari dosa-dosa kita, maka kita
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telah masuk dalam kerajaan Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena Yesus telah
membuka pintu sorga kepada semua orang yang percaya. Kita tidak lagi harus
menghadapi kengerian neraka. Tuhan Yesus adalah Juruselamat kita.
Oleh karena itu jika kamu adalah seorang sahabat dunia, berhentilah. Kamu
mempunyai harapan jika kamu berpaling kepada Tuhan Yesus. Dia dapat
menjadikan kamu sahabat Tuhan. Dia dapat mengubah hidupmu dan kemudian
kamu akan berhenti melakukan hal-hal jahat yang sering kamu lakukan.
Berpalinglah kepada Tuhan Yesus sekarang. Hiduplah bagi Tuhan Yesus dan jadilah
pengikut-Nya. Ceritakanlah bagaimana menyesalnya kamu telah melakukan hal-hal
keji dan salah tersebut. Mintalah Tuhan untuk membuang semua hukuman yang
sepantasnya kamu terima, dan mintalah Tuhan menjadikan kamu bersih.
RENUNGKAN: Mengapa Yesus adalah Juruselamat?
DOAKAN: Bapa di sorga, tolong ampunilah saya karena hal-hal jahat yang telah
saya lakukan. Tolonglah saya untuk menghentikan semuanya itu. Tuhan Yesus,
masuklah ke dalam hati saya dan jadikanlah saya sahabat-Mu. Dalam nama Tuhan
Yesus saya berdoa, amin.

MINGGU, 19 APRIL 2020
YAKOBUS 4:7-10
MENYERAHKAN DIRI KEPADA TUHAN (I)
Lawan Tuhan adalah Iblis. Tuhan lebih kuat dari Iblis. Kita harus tunduk kepada
Tuhan, dan melawan Iblis.
Mari kita pelajari dua kata dari bacaan hari ini. Dua kata tersebut adalah ‘tunduk’
dan ‘ melawan’.
Tunduk artinya melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan
inginkan? Alkitab menyatakan kepada kita apa yang Tuhan ingin kita lakukan.
Tunduk artinya menaati Firman-Nya setiap waktu, walaupun jika kita harus
mengalami kesulitan karena menaati-Nya, atau ketika orang lain mencoba untuk
merayu kita untuk tidak menaatinya.
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Di kitab Kisah Para Rasul, murid-murid Yesus menaati Firman Tuhan walaupun
mereka diperintahkan untuk tidak menaati-Nya. Petrus dan Yohanes diperintahkan
oleh penguasa setempat untuk berhenti memberitakan Injil Kristus setelah mereka
menyembuhkan seorang pengemis yang pincang. Tetapi, mereka segera
menjawab, “Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Tuhan:
taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk
tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar”
(Kisah Para Rasul 4:19-20). Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Namun seorang
malaikat Tuhan membebaskan mereka. Mereka ditangkap. Tetapi, mereka kembali
mengatakan kepada pemerintahan setempat, “Kita harus lebih taat kepada Tuhan
daripada kepada manusia” (Kisah Para Rasul 5:29).
Melawan artinya kita tidak melakukan apa yang iblis inginkan. Jika iblis
membisikkan kamu untuk berbohong kepada gurumu, jangan lakukan. Jika seorang
teman meminta kamu untuk mengantongi saja lembaran uang Rp100.000 yang
ditemukan di lapangan sekolah, sebaliknya kamu tetap harus menyerahkannya ke
kantor guru. Jika kamu mendapat kesempatan untuk menyontek saat ujian,
janganlah kamu menggunakan kesempatan itu.
Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Ketika
Tuhan Yesus digoda Iblis di padang gurun
selama 40 hari 40 malam, apa yang
Tuhan Yesus lakukan?
Jawab: __________________
Jadilah seperti Yesus yang melawan iblis.
RENUNGKAN: Siapa yang seharusnya kita lawan? Mengapa?
DOAKAN: Bapa di sorga, tolonglah saya untuk belajar dari Tuhan Yesus bahwa jika
kita tunduk kepada-Mu dan terus percaya kepada kekuatan-Mu, maka saya akan
dapat melawan Iblis dan semua tipuan muslihatnya. Dalam nama Tuhan Yesus saya
berdoa, amin.

SENIN, 20 APRIL 2020
YAKOBUS 4:7-10
MENYERAHKAN DIRI KEPADA TUHAN (II)
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Tunduk kepada Tuhan artinya menaati Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan
perintahkan. Janganlah melakukan apa yang Tuhan larang. Seorang Kristen harus
menaati Tuhan karena Dia adalah Bapa dan Tuhan dari orang percaya.
Pada awalnya, Adam dan Hawa menaati Tuhan, tetapi di bawah tipuan iblis,
mereka kemudian memberontak terhadap perintah Tuhan dengan memakan buah
dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketidaktaatan mereka
membawa dosa, penderitaan, dan kesedihan ke dalam kehidupan manusia. Tetapi
Tuhan mempunyai jalan keluar. Yesus yang taat kepada Bapa, datang ke dunia,
menderita dan mati di kayu salib, untuk menghancurkan dosa dan kematian. Oleh
karena itu, kamu yang menaati Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai
satu-satunya Tuhan dan Juruselamat, maka kamu akan menjadi benar di mata
Tuhan, karena Tuhan Yesus menghapus semua dosa-dosamu.
Ketika penulis masih kecil, penulis memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus.
Tetapi, dia tetap harus melakukan kebiasaan menyembah nenek moyangnya
sesuai dengan perintah kedua orang tuanya. Dengan bimbingan Tuhan, dia
meminta menukar tugasnya untuk sembahyang dengan tugas kakaknya mencuci
piring. Yang manakah tugas yang lebih mudah? Kakak dengan senang hati
mengambil alih tugas yang lebih mudah tersebut. Semenjak itu, penulis dengan
senang hati mencuci piring. Dia ingin menaati Tuhan dan Tuhan memberi hikmat
kepada penulis untuk mengatasi rintangan tersebut.
Apakah kedua orang tua dan kakek nenekmu menghalangi kamu untuk percaya
kepada Yesus atau pergi ke gereja? Apakah mereka mengharapkan kamu untuk ikut
mereka ke tempat ibadah yang lain?
Di atas adalah contoh cara untuk menaati Tuhan. Tetapi, kamu harus menjadi saksi
yang baik. Sebagai seorang Kristen, pernahkah kamu berbicara dengan kasar
terhadap kedua orang tuamu? Apakah kamu dengan sengaja tidak memperhatikan
ketika kedua orang tuamu sedang berbicara? Atau mungkin kamu mengeluh ketika
Papa mengingatkanmu untuk menyelesaikan perkerjaan rumahmu? Pernahkah
kamu meminta Tuhan untuk mengampuni kamu karena sikap-sikap yang tidak baik
tersebut?
Mintalah kepada Tuhan untuk hikmat dan sukacita untuk menaati apa yang telah
Tuhan ajarkan dan katakan.
RENUNGKAN: Apakah kamu sedang melakukan sesuatu dalam hidupmu yang

1

2

29
bertentangan dengan perintah Tuhan?
DOAKAN: (Berdoalah untuk dirimu sendiri jika kamu telah melakukan sesuatu yang
melawan perintah Tuhan. Mintalah pengampunan, dan bertobatlah. Mintalah hikmat
untuk berhenti dari perbuatan yang salah tersebut.)

SELASA, 21 APRIL 2020
YAKOBUS 4:14
TIDAK TAKUT AKAN KEMATIAN
Kita tahu bahwa suatu hari kita akan mati. Sebagai seorang anak yang masih muda,
kamu pasti tidak banyak berpikir tentang kematian. Bahkan ketika salah satu
keluarga jauh ditimpa kematian dan kamu datang untuk ke rumah duka, kamu
mungkin tidak akan berpikir jauh tentang kematian itu sendiri.
Janganlah mengira bahwa kematian tidak akan menyentuh anak-anak kecil atau
orang muda. Apabila kamu mengunjungi salah satu tempat pemakaman, maka
kamu akan mendapati batu nisan, bahkan untuk bayi yang hanya berumur 53 hari.
Kematian dapat datang setiap waktu dan kepada setiap orang!
Yakobus mengatakan bahwa hidup kita seperti uap. Ketika matahari terbit di pagi
hari, apa yang terjadi dengan uap tersebut? Uap tersebut lalu ___________
(PYANEL). Begitu pula dengan kehidupan manusia. Hari ini kita di sini dan hari
berikutnya kita tidak ada lagi. Coba perhatikan lilin dengan nyalanya yang berkelapkelip tertiup angin. Seperti itulah hidup kita, dapat padam setiap saat.
Tetapi, jangan kuatir, Tuhan memegang masa depan. Kita mungkin tidak tahu apa
yang akan terjadi, tetapi Tuhan tahu. Dia tahu awal sampai akhir. Dia telah
merencanakan setiap hari bagi kita dan telah berjanji untuk menjaga kita. Hidup kita
dan kematian ada di dalam tangan Tuhan. Kita dapat selalu mempercayakan
kepada Tuhan – Dia setia. Jangan kuatir tentang masa depan tetapi serahkanlah
kepada Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kamu.
Kematian adalah sesuatu yang pasti, tidak ada yang perlu takut terhadap kematian.
Bagi orang Kristen, kematian adalah sebuah awal. Paulus berkata, “beralih dari
tubuh ini untuk menetap pada Tuhan” (2 Korintus 5:8). Ketika seorang Kristen mati,
dia berada bersama dengan Tuhan. Di dalam sorga tidak ada lagi penderitaan dan
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kesedihan. Tidakkah itu indah? Ini adalah janji Tuhan bagi anak-anak-Nya yang
percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juruselamat mereka.
“Sekalipun aku berjalan dalam ____________ __________________,
aku tidak takut ____________, sebab Engkau __________________;
gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang __________________ aku.
(Mazmur 23:4)
Tuhan menggandeng tangan kita sepanjang jalan menuju sorga.
RENUNGKAN: Mengapa tidak seharusnya seorang Kristen takut akan masa
depan?
DOAKAN: Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau yang memegang masa
depan. Tolonglah saya untuk tidak kuatir akan masa depan, dan tolonglah saya
untuk mempercayakan kepada Engkau hidup dan dalam kematian saya. Dalam
nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

RABU, 22 APRIL 2020
YAKOBUS 5:1-3
KESENGSARAAN ORANG KAYA
Apakah salah jika seorang Kristen kaya? Tidak. Banyak tokoh dalam Alkitab yang
kaya raya, seperti Abraham dan Raja Daud. Tetapi, merupakan hal yang salah jika
seorang Kristen yang kaya lalu bergantung kepada kekayaannya sendiri. Maka
keegoisan akan timbul. Ketika hal tersebut terjadi, kesengsaraan akan datang
kepada orang tersebut.
Apakah yang akan terjadi dengan harta tersebut? Carilah jawabannya dari
bacaan kita hari ini dan lengkapilah kalimat di bawah ini:
• Semua kekayaannya akan __________.
• Semua pakaian mahalnya akan dimakan oleh ___________.
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• Semua emas dan peraknya akan ____________.
• Daging mereka akan ____________ seperti api.
Dalam Alkitab, seorang penguasa muda menemui Tuhan Yesus dan bertanya
bagaimana dia bisa memiliki kehidupan kekal. Ketika Yesus menyuruh dia untuk
memberikan uangnya kepada orang miskin, maka dia pergi dengan sedih. Dia
mempunyai harta benda yang banyak dan tidak ingin untuk memberikan kepada
orang lain. Bagi dia, hartanya lebih penting dari keselamatannya. Yesus kemudian
menjelaskan bahwa akan lebih mudah bagi seekor unta untuk melewati sebuah
lubang jarum, daripada seorang kaya untuk memasuki kerajaan sorga. Apa
maksudnya?
Tidak mungkin bagi seekor unta untuk melewati sebuah lubang jarum, dan tidak
mungkin bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kecuali dia
berpaling dari keserakahan dan keegoisannya, dan kemudian mengikuti Tuhan.
Manusia biasanya mencintai uang dan menginginkan lebih banyak uang. Dengan
cara seperti inilah, dia akan buta terhadap Firman Tuhan. Akan sulit sekali baginya
untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan masuk ke sorga.

RENUNGKAN: Jangan menjadi serakah akan harta atau terjebak kekayaan.
DOAKAN: Bapa di sorga, ampunilah saya karena kadang saya sangat egois dan
mementingkan diri sendiri. Tolonglah saya untuk memberikan prioritas yang benar
dan untuk mengerti bahwa semua harta dunia ini tidak penting. Dan jika saya
diberkati dengan cukup uang saku, tolong saya untuk mau bermurah hati. Dalam
nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.
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KAMIS, 23 APRIL 2020
YAKOBUS 5:4
MENIPU
Di zaman Alkitab, tuan-tuan tanah kaya raya biasa menyewa para pekerja untuk
menggarap ladang mereka. Ada di antara mereka yang jahat dan menggunakan
cara-cara curang untuk menipu para pekerja mereka. Tuan-tuan tanah yang jahat ini
menolak untuk membayar dengan bayaran yang telah ditentukan kepada para
pekerja tersebut dan mengusir mereka dari ladang garapannya. Para tuan tanah
tersebut telah menipu orang-orang miskin tersebut.
Para tuan tanah tersebut menolak untuk membayar para pekerja dengan upah yang
telah ditentukan karena mereka mencintai lebih uang dari segalanya. Mereka akan
melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan lebih banyak uang. Oleh karena itu,
menipu para pekerja tersebut adalah cara untuk mendapatkan lebih banyak
kekayaan.
Kitab Timotius telah memberikan peringatan bagi mereka yang menginginkan
kekayaan dengan cara yang salah. Lengkapilah kalimat di bawah ini:
Tetapi mereka yang __________ kaya terjatuh ke dalam
_________________, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai hawa nafsu
yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia
ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan
ialah __________ ________. Sebab oleh ______________ uanglah
beberapa orang telah menyimpangi dari iman dan menyiksa dirinya
dengan berbagai-bagai duka. (1 Timotius 6:9-10).
Mari kita lihat contoh sehari-hari. Apakah contoh di bawah ini termasuk
kecurangan? Beri tanda untuk hal yang termasuk kecurangan.
Mengambil milik orang lain tanpa permisi.
Melirik jawaban lembar ujian teman sebangku.
Tidak mengembalikan kelebihan dari uang kembalian.
Menawar terlalu murah ketika berbelanja.
Menggunakan kalkulator dalam ulangan secara sembunyi.
Bermain curang untuk menang.
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Tuhan tidak senang dengan kecurangan, baik itu dalam permainan, pertandingan,
atau ujian. Bermainlah dengan jujur dan bertindaklah dengan jujur.
RENUNGKAN: Pernahkah kamu curang?
DOAKAN: Bapa di sorga, saya tahu bahwa curang adalah hal salah. (Berdoalah
untuk dirimu sendiri jika kamu pernah curang.) Tolonglah saya untuk tidak curang
lagi, dan tolonglah saya untuk menjadi seorang Kristen dengan kesaksian yang
baik. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

JUMAT, 24 APRIL 2020
YAKOBUS 5:9
JANGAN BERSUNGUT-SUNGUT
Ketika kita tidak sabar, kita biasanya bersungut-sungut. Kita semua senang ketika
segala sesuatu dapat dilakukan SEKARANG. Kita tidak terbiasa untuk menunggu.
Apakah menunggu adalah hal yang baik? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan yang
mempunyai waktu dan tujuan untuk segala sesuatu. Mari kita melihat satu contoh,
ketika dengan menunggu sampai matahari terbit telah menyelamatkan nyawa
seseorang. Begini jalan ceritanya, ada seseorang yang sedang berjalan di sebuah
jalanan di satu malam, dan tiba-tiba dia terlempar dan jatuh karena gempa bumi.
Semua lampu padam. Apa yang dia harus lakukan? Di dalam kegelapan, haruskah
dia bangkit dan berjalan perlahan-lahan menuju rumahnya? Atau haruskah dia tetap
di tempat hingga pagi hari?
Dia memilih untuk menunggu. Ketika matahari terbit dia sangat terkejut dengan apa
yang dilihatnya. Jalan yang persis di depannya telah terbelah oleh gempa bumi
tersebut. Jika dia memutuskan untuk berjalan menuju rumah, maka dia akan jatuh
dan mati. Oleh karena itu, KESABARAN menyelamatkan.
Belajarlah untuk kesabaran dari seorang ______________ (INTAEP). Dia menanam
dan kemudian menunggu. Dia percaya akan ada hujan yang akan membuat bibit
yang ditanamnya untuk tumbuh.
Apakah dia berlari setiap pagi untuk melihat apakah bibit tersebut sudah
tumbuh? Jawab: YA/TIDAK.

1

2

34
Apakah dia harus kuatir ketika tidak melihat tanda-tanda pertumbuhan
bibitnya? Jawab: YA/TIDAK.
Dua jawaban tersebut adalah TIDAK. Dia menunggu alam yang akan melakukan
bagiannya.
Ketika kita menghadapi masalah, kita biasanya menjadi kuatir dan berusaha
melakukan sesuatu sendiri. Tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk bersabar dan
menunggu waktu Tuhan. Kita diperintahkan untuk menyerahkan segala kekuatiran
kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan peduli dan selalu memegang kendali atas
segala sesuatu. Menunggulah dengan sabar dan Dia akan menggenapi rencanaNya bagi kita.
Kadang, menunggu itu berharga. Nantikanlah Tuhan, seru nabi Yesaya.
Tulislah ayat Yesaya 40:31.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
(Kisah diadaptasi dari ‘Readings from James’ oleh T. Shenton)
RENUNGKAN: Mengapa biasanya kita mengomel ketika kita merasa tidak sabar
lagi?
DOAKAN: Bapa di sorga, saya sering tidak sabar dan mengomel. Ampunilah saya
karena tidak sabar. Tolonglah saya untuk bersandar kepada-Mu setiap hari.
Tolonglah saya percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik! Dalam nama Tuhan
Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 25 APRIL 2020
YAKOBUS 5:11
KETEKUNAN
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Kekristenan bukanlah untuk orang yang lemah. Pengikut Kristus (Orang Kristen)
bukan orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang terus berjuang.
Mereka berjuang melawan penderitaan, godaan, keputusasaan, tuduhan orang
terhadap Tuhan, kedagingan mereka, dan sebagainya.
Mari kita melihat 3 tokoh Alkitab dan belajar dari perjuangan Kristen mereka.
Pertama adalah seorang pemuda yang dilemparkan ke gua singa. Alkitab tidak
menyebutkan apa yang sebenarnya terjadi dalam gua singa tersebut. Bayangkan
saja pemuda tersebut sedang berlutut tenang dan berdoa kepada Tuhan sementara
singa-singa mengelilinginya. Ketika singa-singa tersebut menyerang, sebuah tangan
yang tidak kelihatan menahan mereka. Mereka mencoba membuka mulut mereka
tetapi mulut mereka tertutup rapat. Apa yang diperjuangkan oleh pemuda tersebut?
Dia sedang berjuang melawan orang-orang Kerajaan Babel yang tidak percaya
kepada Tuhan. Imannya berdiri teguh. Siapakah nabi muda tersebut?
Jawab:_________
Bagaimana dengan nabi lainnya? Raja Ahab mencoba untuk membunuhnya.
Dipacu oleh istrinya yang jahat Izebel, raja Ahab berusaha keras untuk membunuh
nabi itu. Nabi tersebut menantang 400 nabi-nabi palsu untuk membuktikan siapa
Tuhan yang sesungguhnya. Dia berjuang melawan kekuasaan para penguasa dan
guru-guru agama palsu. Dia tidak pernah menyerah dalam mengikut Tuhan dan
menaati Firman-Nya. Siapakah dia? Jawab : ____________________
Sekarang, mari kita lihat salah satu tokoh Perjanjian Baru. Orang-orang
sebangsanya menuduhnya untuk hal-hal yang dia tidak lakukan, mengancamnya,
meludahinya, melemparkan batu dan hampir dia mati karena perencanaan
pembunuhan tersebut. Dia menderita kesepian dan kedinginan dalam penjara. Dia
menderita kapal karam. Beberapa kali, dia hampir mati. Dia berjuang menghadapi
semua ini dengan penuh keberanian dan tidak pernah putus asa akan iman dan
harapannya di dalam Tuhan.
Siapakah nama rasul ini? Jawab:
____________________
Apa yang menyebabkan para pahlawan iman ini melakukan apa yang mereka
lakukan? Iman mereka kepada Tuhan menolong mereka untuk bertahan dalam
kesulitan-kesulitan hidup. Mereka dengan sabar menunggu Tuhan untuk bertindak
bagi mereka. Dari kehidupan mereka, kita belajar bahwa Tuhan penuh dengan
belas kasihan dan kemurahan. Tuhan tidak pernah jauh dan selalu peduli. Dia ingin
menolong kita dari semua kesulitan-kesulitan kita dan memberkati kita. Tuhan, Bapa
kita di sorga mengasihi anak-anak-Nya!
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Oleh sebab itu orang Kristen adalah pejuang, dan mereka harus tekun bertahan
sampai akhir. Mereka harus setia sampai akhir.
Apa yang dikatakan oleh rasul Paulus dalam 2 Timotius 4:7?
“Aku telah mengakhiri ________________ yang baik, aku telah
________________ garis akhir dan aku telah _____________ iman.”
Ketika kita bertekun, kita pasti akan mendapat upah. Apakah upah tersebut?
Jawab: ___________ ________________(2 Timotius 4:8)
RENUNGKAN: Apakah yang penting untuk diingat ketika kamu mengalami
penderitaan?
DOAKAN: Bapa di sorga, terima kasih untuk contoh-contoh dari para pahlawan
iman ini. Tolong saya untuk tetap bertekun melalui waktu-waktu yang sulit. Melalui
semua itu, tolong ungkapkan kasih-Mu kepada saya. Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa, amin.

MINGGU, 26 APRIL 2020
YAKOBUS 5:13B
GEREJA YANG BERNYANYI
Tahukah kalian mengapa ada lagu pujian? Pertama kali ketika Injil disebarluaskan
dan gereja mulai bermunculan, lagu-lagu pujian ditulis. Lagu pujian manakah yang
kamu paling sukai?
Jawab: _______________________________________________
Mengapa? ______________________________________________
Beberapa lagu pujian yang terkenal adalah ‘Sangat Besar Anugerah-Nya’, ‘Karena
Dia hidup’, dan ‘Besar Setia-Mu’. Anak-anak biasanya suka ‘Yesus Cinta Semua
Anak’ dan ‘Yesus Kasih padaku’.
Setiap lagu pujian yang baik mempunyai sebuah tema, dan tema tersebut
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memuliakan Tuhan dengan syair yang bermakna. Contoh lagu pujian ‘Sangat Besar
Anugerah-Nya’ yang ditulis oleh John Newton. Penulis lagu ini sebelumnya adalah
seorang pedagang budak yang kemudian bertobat dari segala kejahatannya dan
kekejemannya di dalam memperdagangkan manusia. Dia menjadi seorang Kristen
dan menulis lagu pujian yang indah, dan sampai sekarang masih dikumandangkan
oleh banyak orang-orang Kristen.
Sebuah gereja yang sehat dan berkembang diukur dari pelayanan musik dan lagulagu pujiannya. Ketika kebaktian berlangsung, apakah para jemaat bernyanyi
dengan sukacita dari hati mereka? Bagaimana dengan kamu? Di Sekolah Minggu,
apakah kamu juga ikut bernyanyi? Atau berdiam diri saja, atau mengobrol dengan
teman sebelahmu, atau mungkin sedang melamun?
Menyanyikan pujian bagi Tuhan adalah untuk mengekspresikan kasih dan ucapan
syukurmu kepada Tuhan karena pemeliharaan-Nya atas kamu dan keluargamu. Dia
menghujani kamu dengan banyak berkat setiap hari. Oleh karena itu, ketika kamu
berbakti di hari Minggu, mintalah Tuhan untuk menolongmu bernyanyi lagu pujian
dengan tulus dan merenungkan syair lagu yang sedang kamu nyanyikan. Bernyanyi
tanpa merenungkan syair yang dinyanyikan adalah hal yang tidak baik. Dalam
setiap kebaktian gereja, jadilah jemaat yang berpartisipasi dan jangan menjadi
jemaat yang menonton saja.
Menyanyikan lagu pujian yang tepat adalah hal yang sangat penting. Syair lagu
pujian harus sesuai dengan isi Alkitab. Rasul Paulus mengatakan dalam salah satu
suratnya, “Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara
kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan
yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani,
kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu.” (Kolose 3:16).
RENUNGKAN: Apakah kamu sedang bernyanyi atau berdosa?
DOAKAN: Bapa di sorga, (jika kamu belum bernyanyi bagi Tuhan dengan sukacita,
mintalah pengampunan dan bertobatlah) tolonglah saya untuk bernyanyi pujian
bagi-Mu dan tentang Engkau dengan tulus hati dan penuh syukur. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 27 APRIL 2020
YAKOBUS 5:13-20
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KITA HARUS BERDOA (I)
Bagi orang Kristen, berdoa harus seperti bernafas. Jika kita tidak bernafas, maka
kita akan tercekik kehabisan udara dan akan mati. Jika kita tidak berdoa, kita juga
akan tercekik dalam kehidupan rohani kita. Dan jika seseorang mengaku dia
seorang Kristen tetapi dia tidak berdoa sama sekali, ada kemungkinan dia
bukanlah orang Kristen. Seorang Kristen harus berdoa dan harus senang untuk
berdoa!
Ketika kita berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan
untuk banyak berkat yang Dia telah berikan kepada kita. Kita mendapat
pengampunan dari Tuhan ketika kita mengakui semua dosa-dosa kita. Kita
memohon Tuhan untuk menolong kita pada saat kita ada kebutuhan atau saat
sedih. Kita memohon Tuhan untuk memimpin jalan kita ketika kita tidak tahu apa
yang harus dilakukan. Dengan berdoa kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita
tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Dia.
Tahukah kamu bagaimana kehidupan seorang Kristen berkaitan dengan
Tuhan? Lengkapilah ayat di bawah ini dan lihatlah bagaimana Yesus
melukiskannya!
“Akulah __________ ______________ dan kamulah __________________________________. Barangsiapa ______________ di dalam Aku,
dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di ________ Aku kamu
tidak dapat ______________ ______-______ (Yohanes15:5).
Ada sebuah cerita tentang seorang ratu Belanda yang percaya bahwa pasukan
yang terkuat untuk membela negara adalah pasukan yang berdoa. Konon, ratu
Belanda ini sedang mengadakan kunjungan ke salah satu unit pasukannya. Para
tentara berbaris di hadapan sang ratu. Ratu bertanya, “Siapa di antara kalian yang
selalu berdoa?” Semua mata tertuju kepada ratu. Tidak seorang pun yang
menyangka bahwa ratu akan memberikan pertanyaan semacam itu. Mereka dapat
berperang, berjudi, dan bersumpah serapah, tetapi untuk berdoa? Ada keheningan
yang panjang sebelum 8 orang tentara muda mengacungkan tangan mereka. Sang
ratu berkata kembali, “Tentara inilah yang dapat membela negara kita. Mereka jauh
lebih berharga daripada yang lainnya.”
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Belajarlah dari pertanyaan sang ratu ini, adik-adik. “Siapakah di antara kalian yang
selalu berdoa?” Sang ratu tidak bertanya, “Siapakah di antara kalian yang pandai
berperang?” atau “Siapa di antara kalian yang mempunyai keberanian?”
Kisah ini mengingatkan kita bahwa sebagai seorang tentara Kristus, kita sungguh
harus berdoa.

RENUNGKAN: Berapa sering kamu berdoa?
DOAKAN: Bapa di sorga, terima kasih karena kami bisa berdoa kepada-Mu. Terima
kasih karena Engkau mendengarkan doa. Ajarilah saya untuk menjadi seorang
Kristen yang selalu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SELASA, 28 APRIL 2020
YAKOBUS 5:13-18
KITA HARUS BERDOA (2)
Kita harus sering berdoa. Yakobus mengajarkan hal ini. Dalam keadaan senang
maupun sulit, kita tetap harus berdoa. Ketika seorang Kristen mengalami
penderitaan, dia berdoa untuk kekuatan. Ketika dia sedang gembira, dia memuji
Tuhan. Ketika dia sedang sakit, gereja berdoa untuk dia. Ketika orang Kristen jatuh,
kita mengampuni, saling mendoakan, dan berdamai kembali.
Ada sebuah cerita menarik tentang seorang pembantu yang mempunyai kebiasaan
yang baik dalam hal berdoa. Dia bekerja sebagai seorang pembantu dalam sebuah
rumah keluarga pendeta. Keluarga pendeta tersebut sering mendapat kunjungan
dari pendeta-pendeta lainnya untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan sulit
tentang Alkitab. Kali ini, mereka datang untuk mendiskusikan tentang bagaimana
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perintah untuk berdoa tiada henti dapat diterapkan. Mereka saling memberi usul dan
sepakat untuk melanjutkan diskusi tersebut pada pertemuan berikutnya.
Pada saat pertemuan tersebut, pembantu itu sedang melayani di dalam ruang
pertemuan. Dia bertanya mengapa harus mengadakan pertemuan lagi untuk
mencari arti perintah Alkitab tersebut. Dia berkata, “Perintah dalam ayat itu adalah
yang paling mudah dari seluruh Alkitab untuk diterapkan.” Tuan rumah pendeta
bertanya dengan bingung, “Maria, apa yang kamu pahami? Dapatkah kamu berdoa
terus-menerus?” Maria menjawab, “Ya.” Majikannya bertambah bingung, dan
berkata bahwa Maria punya banyak tugas lainnya di rumah. Pendeta tersebut
bertanya bagaimana caranya Maria dapat berdoa tiada henti. Bahkan, Maria
mengatakan bahwa lebih banyak pekerjaan, maka dia akan berdoa lebih banyak
lagi.
Maria menjelaskan bahwa ketika dia bangun pagi, dia akan berdoa, “Tuhan,
bukakan mata saya untuk dapat mengerti.” Ketika dia sedang mencuci piring, dia
akan berdoa, “Tuhan, tolong cuci bersih dosa-dosa saya.” Ketika dia mulai bekerja,
dia berdoa, “Tuhan, berikan saya kekuatan untuk melakukan semua pekerjaan hari
ini.” Ketika dia sedang menyalakan api penghangat, dia berdoa, “Tuhan, bangkitkan
semangat saya kembali.” Ketika dia sedang menyiapkan makanan, dia berdoa,
“Tuhan. Berikan saya Roti Kehidupan dan susu murni Firman-Mu.” Ketika dia
menyapu, dia berdoa, “Tuhan, bersihkan semua ketidakmurnian dari hati saya.”
Ketika dia sedang menjaga anak-anak majikannya, dia berdoa, “Tuhan, berikan
saya iman seperti seorang anak kecil.”
Begitulah Maria melanjutkan contoh-contoh doa dalam kehidupannya. Akhirnya,
pendeta tersebut menyimpulkan, “Saudara-saudaraku seiman, mari kita mengucap
syukur untuk pelajaran yang Tuhan berikan ini.”
(Kisah diadaptasi dari ‘How God Used A Thunderstorm’ oleh J. R. Beeke & D.
Kleyn)
RENUNGKAN: Dapatkah kamu berpikir bagaimana kamu dapat berdoa seperti
pembantu yang bernama Maria tersebut?
DOAKAN: Bapa di sorga, tolong saya untuk berdoa tiada henti. Saya tahu mudah
sekali saya lupa berdoa, khususnya ketika sekolah mulai di pagi hari dan saya
selalu terburu-buru. Tetapi Tuhan, ajarlah saya untuk belajar dari pembantu yang
suka berdoa ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.
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RABU, 29 APRIL 2020
YAKOBUS 5:16-18
SALING MENDOAKAN
Ketika seseorang mencoba memancing kemarahan kita, biasanya kita akan
mencoba membalas. Ketika seseorang berbohong dan menyebarkan gosip tentang
kita, biasanya kita akan membalasnya. Kita tidak suka dengan orang-orang yang
melakukan hal-hal jahat kepada kita. Pernahkah kamu mendoakan mereka? Berdoa
untuk musuh-musuh kita bukanlah hal yang mudah, tetapi Tuhan Yesus mau kita
berdoa untuk musuh-musuh kita.
Lebih dari 200 tahun yang lalu, perbudakan masih diizinkan di Amerika. Para budak
bekerja di ladang-ladang. Sebagian besar di antara mereka diperlakukan dengan
bengis. Ada seorang budak Kristen yang masih muda yang bekerja keras dan selalu
melakukan pekerjaannya dengan sukacita. Tidak lama kemudian, majikannya jatuh
miskin dan menjualnya kepada majikan lainnya yang tidak mengenal Tuhan. Pada
waktu serah terima, majikan lama tersebut mengatakan kepada majikan baru bahwa
budak tersebut sangat rajin bekerja tetapi dia selalu berdoa. Majikan baru dengan
sombongnya berkata, “Saya akan pecut dia hingga dia berhenti berdoa.”
Majikan baru tersebut melihat bahwa budak itu persis seperti yang dikatakan. Tetapi
setiap kali dia berdoa, maka majikan baru segera memberi peringatan, “Kamu tidak
boleh berdoa di sini. Jangan biarkan saya melihat kamu melakukan hal yang tidak
berguna tersebut lagi.”
Apakah budak tersebut berhenti berdoa? Tidak, sama seperti _______________
(IEADNL) dalam Alkitab, dia terus berkomunikasi dengan Tuhan. Majikan tersebut
segera mengikatnya ke sebuah tiang, dan memecutnya banyak kali dengan sekuat
tenaganya sampai dia kelelahan. Budak tersebut banyak berdarah dan segera
dilepaskan. Walaupun melalui kesakitan yang begitu pedih, dia pergi sambil
bernyanyi. Dia terus bekerja sepanjang hari walaupun darah terus-menerus keluar
dari kulit punggungnya yang terkelupas.
Tuhan memakai kejadian ini untuk kebaikan. Malam itu, majikan menyadari kekejian
dan kejahatannya sendiri. Dia tidak dapat tidur. Dia merasa dia akan segera mati.
Dia membangunkan istrinya dan bertanya siapa yang akan berdoa untuk dia. “Tidak
ada, kecuali budak yang kamu hukum pagi ini,” jawab istrinya. Dia tidak yakin kalau
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budak itu akan berdoa untuknya. Adik-adik, bagaimana menurut kalian?
Budak yang setia tersebut datang memasuki rumah majikannya. Dia berseru, “Saya
sedang berdoa untuk kamu sepanjang malam.”
(Kisah diadaptasi dari ‘How God Used A Thunderstorm’ oleh J. R. Beeke & D.
Kleyn)
RENUNGKAN: Apakah kamu berdoa untuk musuh-musuhmu?
DOAKAN: (Adakah orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang tidak baik
kepadamu? Mungkin itu teman sekelas atau anggota keluarga. Berdoalah untuk
orang ini dan walaupun susah, mintalah Tuhan untuk menolong kamu untuk
mengasihi orang tersebut.)

KAMIS, 30 APRIL 2020
YAKOBUS 5:19-20
KEBENARAN MENGUBAH ORANG BERDOSA
Adakah keluarga atau teman yang kamu kasihi dan belum percaya kepada Tuhan
Yesus? Apakah kamu peduli akan keadaan mereka sebagai orang yang belum
bertobat?
Mengapa ada orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Yakobus
mengatakan bahwa mereka tidak mengenal kebenaran dan telah menyimpang dari
jalan yang benar. Mereka berbalik dari Tuhan dan percaya pada hal-hal yang salah
atau sesat. Paulus juga menjelaskan bahwa ‘pikirannya telah dibutakan oleh
_________ ____________ ini’ (2 Korintus 4:4). Dan itulah Iblis. Orang yang belum
percaya terikat oleh Iblis. Manusia tidak dapat menolong mereka. Hanya Tuhan
Yesus dapat menyelamatkan mereka. Kebenaran Tuhan dapat membebaskan
mereka.
Mari kita lihat sebuah kisah seseorang bernama Bapak Simon. Sejak kecil
mamanya mengajarkan Firman Tuhan dan Simon kecil banyak menghafalkan ayatayat. Ketika dia tumbuh besar, dia melepaskan iman Kristennya dan menikah
dengan seorang yang tidak percaya. Tidak lama kemudian, mereka mempunyai
seorang anak laki-laki yang diberi nama Tommy. Tommy mempunyai seorang
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pengasuh yang mengajarkannya tentang Tuhan.
Suatu saat, Tommy ditegur oleh pengasuh dan kedua orang tuanya karena
kenakalannya. Ketika sedang berbaring di ranjangnya, tiba-tiba Tommy menangis
terisak-isak. Papanya segera datang dan melihat apa yang terjadi. Anak tersebut
mengatakan bahwa dia tidak mau dosanya tertulis di dalam sebuah buku.
Pengasuhnya telah menceritakan bahwa semua dosanya akan tercatat dalam
sebuah buku. Apakah yang dikatakan oleh pengasuh itu benar? Jawab:
__________.
Tiba-tiba, Bapak Simon teringat akan kebenaran Firman Tuhan yang telah diajarkan
dengan setia oleh mamanya ketika dia masih kecil. Sambil menghibur anaknya,
Papa tersebut berkata bahwa Tuhan akan menghapus semua dosa-dosanya karena
Kristus yang telah menebusnya. Kedua-duanya bapak dan anak berlutut dan
berdoa. Bapak Simon ini sebelumnya tidak pernah sungguh-sungguh berdoa seperti
itu.
Setelah berdoa, dengan gembira Tommy bertanya pertanyaan lainnya, “Papa,
dengan apa Tuhan menghapus dosa-dosa kita? Dengan kain lap?” Roh Kudus
bekerja dalam hati Pak Simon dan dia pun menjawab, “Tommy, bukan dengan kain
lap, tetapi hanya dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi orang
berdosa.” Pak Simon segera menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus mengampuni
dosa-dosa. Tommy lega dan jatuh tertidur pulas. Pak Simon akhirnya telah dipimpin
kepada kebenaran yang telah ditolaknya dahulu.
Kenalilah kebenaran Tuhan, maka itu akan mengubahmu.
(Kisah diadaptasi dari ‘How God Used A Thunderstorm’ oleh J. R. Beeke & D.
Kleyn)
Kesimpulan dari renungan bulan ini dari Surat Yakobus ini adalah ingat untuk
mengaplikasikan Firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. “Jadilah pelaku
Firman.” Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati.
RENUNGKAN: Bagaimana Tuhan menghapus dosa-dosa kita semua?
DOAKAN: Bapa di sorga, terima kasih untuk Alkitab dan keselamatan yang Engkau
berikan dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.
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JUMAT, 1 MEI 2020
AMSAL 25:25
MEMBERI SEMANGAT KEPADA MISIONARIS/GURU?
Jenny menggigit-gigit ujung pensilnya sambil memikirkan apa yang mau ditulis lagi.
“Apa yang sedang kamu kerjakan?” tanya saudaranya, Yosua. “Lagi kerjakan PR?”
Jenny menggeleng. “Tidak, saya sedang menulis surat buat Penginjil Lukman, ”
kata Jenny. “Kamu tahu kan, dia adalah misionaris yang datang berkhotbah di
gereja kita bulan lalu.”
“Dia bahkan mungkin tidak ingat kamu, ” kata Yosua.
“Saya tahu.” jawab Jenny, “Tapi saya rasa dia tentu akan senang menerima sebuah
surat, sebab dia tinggal sendirian di desa itu.”
Beberapa hari kemudian, seorang misionaris mendesah saat dia duduk di depan
meja. Hari ini panas terik, dia sedang sangat kelelahan. Perkembangan
pekerjaannya sangat lambat, dan kadang-kadang dia merasa ingin menyerah saja
dari pekerjaannya sebagai misionaris dan pulang saja ke rumah. Dia menatap surat
di tangannya. Surat yang langka, dan dia bertanya-tanya tentang amplop panjang
dengan tulisan tangan dari seorang anak kecil yang tidak dikenal.
Dia menarik keluar suratnya dan mulai membaca. “Penginjil Lukman terkasih, saya
hanya ingin memberi tahu kamu bahwa kami semua di sini mengingat kamu dan
berdoa untuk kamu. Saya suka sekali kunjunganmu ke gereja kami bulan lalu. Saya
berharap kamu senang di sana.” Misionaris itu tersenyum sambil meneruskan
membaca. “Saya ingat tentang iman kepada Tuhan yang kamu beri tahukan kepada
kami. Saya akan mencoba lebih beriman. Karena melihat kamu, saya juga ingin
menjadi seorang misionaris suatu hari nanti. Terima kasih untuk bantuanmu. Salam
kasih, Jenny.”
Leonard duduk selama beberapa saat, kemudian dia berdoa mengucapkan syukur
untuk dorongan semangat dari surat yang sederhana tersebut. Mungkin inilah cara
Tuhan untuk memberi tahu saya bahwa Dia ingin memakai saya dalam pelayanan
di sini, pikir Leonard. Mungkin saya juga harus lebih beriman.
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Dia tersenyum sambil menatap ke luar jendela kepada anak-anak kampung yang
sedang bermain pasir. Kemudian dia mengambil secarik kertas. Dia harus menulis
surat terima kasih kepada seseorang yang sangat penting.
RENUNGKAN: Apakah kamu pernah memikirkan cara untuk memberi dorongan
kepada misionaris yang kamu kenal, atau guru Sekolah Minggumu, atau pendeta di
gerejamu? Seorang anak kecil juga bisa menulis surat untuk memberikan dorongan.
Kamu mungkin tidak pernah tahu betapa berarti itu bagi orang yang menerimanya.
Mengapa tidak menulis selembar surat minggu ini?
DOAKAN: Tuhan, ajarkan saya untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam
minggu ini, apakah itu guru Sekolah Minggu atau pun seorang misionaris yang saya
kenal, tolong saya untuk memberanikan diri menulis suatu surat pendek kepada
seseorang! Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 2 MEI 2020
2 KORINTUS 6:2
INILAH WAKTU YANG DIPERKENAN ITU!
Kenny menarik selembar kertas berwarna cerah dari sakunya. “Apa ini?” pikirnya.
“Oh iya… Ini adalah kupon coklat gratis. Saya sudah lupa sama sekali!” Kenny telah
memotong kupon itu dari koran beberapa hari sebelumnya. Karena semangat sekali
mau dapat coklat gratis, dia segera menuju toko tersebut.
Setelah menimbang dengan hati-hati mau pilih yang mana, Kenny akhirnya memilih
sebatang coklat dan menyerahkan kuponnya kepada kasir.
Kasirnya tersenyum kepada Kenny dan melihat kupon tersebut. “Oh, maaf, tetapi
kupon ini sudah kedaluwarsa, sudah melewati masa berlaku yang tercetak di
atasnya.” Kasirnya menunjukkan batas waktu berlaku kepada Kenny. Dengan
kecewa Kenny meletakkan kembali batang coklat tersebut.
Dalam perjalanan pulang, Kenny mampir di rumah neneknya dan menceritakan
tentang kupon yang telah kedaluwarsa tersebut. “Sayang sekali kamu tidak
menukarnya sebelumnya.” Kata nenek turut menyayangkan. “Tapi bagaimana kalau
kamu duduk dan makan es krim bersama Nenek?” kata nenek sambil menyodorkan
es krim. Nenek melanjutkan, “pengalaman kamu mengingatkan saya akan satu
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cerita yang pernah saya baca, berjudul ‘Sekaranglah Waktunya’. Itu adalah cerita
tentang seorang anak muda yang telah sering mendengar undangan untuk
diselamatkan, akan tetapi dia selalu menunda untuk mengambil keputusan.
Pertama-tama dia katakan bahwa dia masih terlalu muda, belakangan dia terlalu
sibuk… lalu dia meninggal dalam kecelakaan. Sejauh yang diketahui orang, dia
tidak pernah menerima Kristus sebagai Juruselamatnya.”
“Sungguh menyedihkan, ” kata Kenny.
“Benar.” Nenek sangat setuju. Dia menatap cucunya. “Bagaimana dengan kamu,
Kenny? Kamu telah menunggu terlalu lama untuk menukar kupon itu dengan coklat
gratis. Apakah kamu sudah memastikan diri menerima tawaran keselamatan dari
Tuhan?”
“Yah… aku… aku…” Kenny tiba-tiba sadar bahwa sama seperti orang muda dalam
cerita tadi, dia juga telah menunda-nunda keputusan untuk menerima Tuhan Yesus,
dan dia tidak tahu kapan tawaran Tuhan ini akan kedaluwarsa bagi dia. Sore itu,
Kenny bersama nenek berlutut dan berdoa bersama di samping sofa, meminta
Tuhan Yesus menjadi Juruselamatnya.”
RENUNGKAN: Apakah kamu telah menunda-nunda mengambil keputusan untuk
Kristus? Tidak ada jaminan bahwa kamu akan bisa menerima Dia nanti. Terimalah
hadiah keselamatan sebelum kesempatan ini kedaluwarsa, sebelum terlambat.
Terimalah Yesus hari ini.
DOAKAN: Tuhan terkasih, terima kasih karena telah memberikan saya begitu
banyak waktu untuk mempertimbangkan hadiah keselamatan-Mu. Saya tahu bahwa
saya telah terlalu lama menunda-nunda keputusan untuk menerima Tuhan Yesus.
Hari ini saya mau merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui bahwa tanpa Yesus,
saya akan hilang di dalam kekekalan. Karena itu Tuhan, saat ini saya mengundang
Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidup saya, saya mau menerima Dia sebagai
Tuhan dan Juruselamat saya pribadi. Ampunilah akan semua dosa saya. Saya ingin
bisa hidup bagi Tuhan Yesus mulai hari ini. Saya memohon dengan rendah hati
dalam nama Tuhan Yesus, amin.

MINGGU, 3 MEI 2020
2 TIMOTIUS 2:15
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KETAHUILAH ISI ALKITAB DENGAN BAIK!
“Baik, Alex, apa jadwalmu besok?” tanya Ayah sambil duduk di kursi malas.
Alex mematikan televisi dan memungut koran. “Oh, besok sore kami ada pesta
ulang tahun.” jawab Alex, sembari membaca halaman komik dengan cepat ketika
ayahnya melepaskan sepatu. Lalu sambil menyerahkan koran itu kepada ayahnya
Alex menambahkan, “Akan ada kuis Alkitab di awal pesta. Jadi mungkin saya akan
pergi lebih lambat.”
“Oh? Kenapa?” tanya ayahnya. “Kamu biasanya suka kuis. Kenapa sekarang
kurang suka?” Alex membolak-balik majalah olahraga. “Karena Yoel selalu menang,
jadi tidak seru lagi.”
“Oh, begitu.” gumam Ayah. “Mungkin kamu harus belajar sedikit dulu sebelumnya.
Apakah kamu tahu bahan kuis besok?”
“Ya.” jawab Alex. “Tetapi apa pun bahannya, Yoel akan tahu semua jawaban. Anak
itu benar-benar tahu isi Alkitab! Suatu hari dalam pelajaran Sains, Yoel dan guru
kami berdiskusi tentang penciptaan, dan Yoel benar-benar hebat. Dia mengutip
beberapa ayat dari Alkitab dan memberitahukan mengapa dia percaya bahwa itu
benar. Dia benar-benar tahu apa yang dikatakannya.”
“Yoel bagus sekali!” seru Ayah. “Iya…” Alex menyetujui dengan enggan. “Dia juga
begitu di pelajaran Sejarah. Saya ingin bisa mengetahui isi Alkitab seperti dia.” Alex
menghela nafas dan mulai membaca suatu artikel di majalah.
Ayah mengawasi Alex sejenak, lalu bertanya, “Menurut kamu, bagaimana Yoel bisa
tahu begitu banyak?” Alex mengangkat bahu. Ayah berkata, “Saya rasa
pengetahuan Alex tidak berasal dari majalah, koran, atau televisi. Jika kamu ingin
mengetahui isi Alkitab, kamu harus mempelajari Alkitab.”
Alex memandang Ayah dan merenung. Dia menatap majalahnya, kemudian
meletakkannya, dan bangkit berdiri, dan berkata “Permisi Ayah, saya harus
mempelajari beberapa bab dari Alkitab. Yoel akan ada saingan besok!”
RENUNGKAN: Apakah kamu ingin mempunyai pengetahuan Alkitab seperti
pendeta, guru Sekolah Minggu, atau temanmu? Kamu bisa, tapi itu tidak datang
dengan sendirinya. Dengarkan dengan saksama ketika Firman Tuhan diajarkan di
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gereja dan Sekolah Minggu. Pelajari juga Alkitab di rumah. Itu adalah cara untuk
belajar.
DOAKAN: Bapa sorgawi terkasih, tolong saya untuk mengingat pelajaran dan ayat
Firman Tuhan hari ini, bahwa saya memang bisa belajar supaya boleh layak bagi
Tuhan. Walaupun saya masih muda, saya bisa menjadi seorang pekerja tanpa
harus malu, sehingga saya bisa mengulas Firman kebenaran dengan cara yang
benar. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

SENIN, 4 MEI 2020
ROMA 8:28
SEGALA SESUATU TURUT BEKERJA UNTUK SIAPA?
Jon menopang dagu sambil melihat neneknya mencampur gula dan pelembut kue.
“Saya sedang membuat kue kesukaanmu, kue coklat, ” kata nenek. Jon tersenyum
samar. Nenek menambahkan, “Kenapa? Kok diam saja? Apakah ada yang tidak
beres, Jon?”
Jon mendengus. “Semuanya tidak beres!” keluhnya. “Saya gagal dalam ujian
bahasa Mandarin. Ibu bilang saya tidak boleh beli pesawat remote-control yang
saya inginkan. Dan dokter berkata saya harus memakai besi penahan di kaki saya
selama dua tahun. Bagaimana saya bisa dapat teman baru dengan memakai
monster besi ini? Jika Tuhan sayang saya, Dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi
pada saya.” Jon meninju meja. “Ini tidak adil!”
Nenek bergumam dengan simpatik, lalu menyendokkan sesendok penuh bubuk
coklat buat Jon. “Ayo, dicicipi, ” kata nenek. “Yaiks...” Jon menyodorkan kembali
“Kalo ini mau?” Nenek mencelupkan sendok ke dalam campuran minyak dan gula.
Jon mengerutkan kening, “Tidak mau!” katanya.
Nenek mengangkat alisnya. “Kalo tepung terigu mau?” tanya nenek. “Atau soda
kue, atau telur mentah ini?”Jon menyeringai, “Ah, Nenek becandain saya.”
Nenek tersenyum. “Nenek memang becandain kamu.” nenek menyetujui. “Tetapi
Nenek ingin kamu mengerti satu hal. Bubuk coklat, tepung terigu, minyak, gula, dan
telur mentah tidak enak dimakan, tetapi jika Nenek campur semuanya jadi satu…”
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“Nyam… nyam…, enaaak…!” seru Jon.
“Hidup juga seperti ini, ” kata Nenek sambil mengayak tepung ke dalam mangkuk.
“Nenek tahu bahwa kamu telah belajar ayat Firman Tuhan yang mengatakan bahwa
segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup seorang
Kristen. Ini bukan berarti segala hal akan baik. Namun ketika Tuhan mengaduk
semua pengalaman orang Kristen, yang pahit, yang manis, yang senang, yang
sedih, kehidupan akan menjadi baik. Berjalan ke sana kemari menggunakan
penahan besi memang bukan pengalaman yang menyenangkan bagi kamu, akan
tetapi percayalah kepada Tuhan, Jon. Tuhan akan menambahkan sedikit ‘gula’ dan
‘rasa’ tertentu, dan akhirnya akan menjadi baik.” nenek tertawa. “Bahkan lebih enak
dari kue saya.”
“Mungkin iya.” Jon menyetujui. Lalu dia tersenyum, “Nenek, bolehkah saya menjilat
pengocok?”
RENUNGKAN: Apakah kamu harus menelan pengalaman ‘pahit’ belakangan ini?
Bersabarlah. Belum lengkap semua bahan kehidupanmu, namun Tuhan sedang
membuat sesuatu yang istimewa dengan dirimu sebagai bahan.
DOAKAN: Tuhan terkasih, terima kasih untuk pelajaran hari ini bahwa segala
sesuatu turut bekerja untuk kebaikan kami, jika kami mengasihi-Mu. Tolong saya
untuk memeriksa diri saya apakah saya sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Dan jika
iya, saya akan sungguh yakin bahwa apa pun yang terjadi pada saya, apakah itu
kesulitan atau kepahitan, semua hal itu adalah untuk menguatkan saya. Akan tetapi
berikanlah saya kekuatan untuk menanggung kesulitan-kesulitan ini. Saya
memohon di dalam nama Tuhan Yesus, amin.

SELASA, 5 MEI 2020
1 KORINTUS 13:4
KASIH TIDAK CEMBURU
Jessy sengaja menutup telinga dengan tangannya dan membaca buletin di
pangkuannya dengan saksama. Dia tidak ingin mendengar suara piano yang
sedang dimainkan temannya, Laura. Setelah kebaktian, semua orang akan
membicarakan bagaimana Laura telah memainkan piano dengan bagus sekali, dan
Jessy tidak ingin mendengarnya. Dia iri! Dia ingin bisa juga bermain piano di gereja.
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Minggu itu sedang berlangsung pencarian bakat tahunan di sekolah Jessy. Setiap
kelas akan berkompetisi dalam berbagai acara, dan Jessy terpilih untuk lomba lintas
alam. Dia selalu pelari tercepat di kelasnya, dan dia menunggu giliran dengan
penuh percaya diri.
“Kamu yang lari putaran terakhir?” mendengar pertanyaan itu, Jessy berpaling dan
melihat Laura berdiri di sampingnya. “Mungkin, ” gumam Jessy. “Saya berharap
bisa berlari secepat kamu, ” kata Laura. Laura menghela nafas, “Saya bahkan tidak
bisa mengalahkan kura-kura, ” kata Laura.
Jessy menatap Laura dengan heran. Setelah beberapa saat, dia tertawa. “Lucu.
Saya ingin bisa bermain piano sebagus kamu, dan ternyata kamu juga ingin bisa
berlari secepat saya.” Laura tersenyum, “Saya rasa kita berdua lumayan bodoh.”
“Saya bahkan mencoba untuk tidak mendengarkan kamu bermain piano pada hari
Minggu, walaupun tetap terdengar. Kamu main dengan bagus sekali.” Jessy
mengakui.
“Terima kasih, ” kata Laura, dan ketika itu guru Jessy datang untuk mempersiapkan
dia menghadapi perlombaan berikutnya. “Semoga kamu menang, ya…” kata Laura.
Ketika Jessy tiba di rumah sore itu, dia memberi tahu ibunya tentang
percakapannya dengan Laura. Ibu tersenyum. “Tugas kita adalah memakai
kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, ” kata Ibu.
“Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu ingin bisa melakukan hal yang lain yang kita
tidak bisa. Saya rasa kamu dan Laura telah mendapat pelajaran penting.”
RENUNGKAN: Apakah kamu pernah ingin bisa menulis, memainkan alat musik,
atau menggambar sebagus orang lain? Apakah kamu pernah tidak suka kepada
seseorang karena kemampuannya? Alkitab hari ini memberikan kita suatu contoh
dosa besar karena iri hati. Ingatlah, Tuhan membuat setiap orang unik, dan
memberikan setiap orang kemampuan yang berbeda. Jangan iri hati kepada
kemampuan orang lain dan perhatian yang mereka dapatkan. Sebaliknya,
bersukacitalah dengan talenta yang telah Tuhan berikan kepadamu, dan ingat,
layanilah Tuhan.
DOAKAN: Tuhan yang murah hati, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kadang
kala saya iri hati dengan orang lain, apakah kepada seseorang yang saya kasihi
atau pun bukan. Tolong saya untuk menunjukkan kasih Kristen kepada semua
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orang, dan mengerti bahwa kasih tidak boleh iri hati. Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa, amin.

RABU, 6 MEI 2020
1 KORINTUS 3:16
KAMU ADALAH BAIT ALLAH
“Yok, kita berhenti sebentar beli es krim, ” ajak Kezia kepada Jenny. Mereka sedang
dalam perjalanan pulang dari sekolah. Jenny menggeleng menatap temannya yang
gemuk itu. “Kan katanya dokter meminta kamu mengurangi makanan yang manis, ”
kata Jenny.
“Yaaa… tapi saya lapar, ” kata Kezia sambil melambaikan tangan kepada Jenny
dan berbelok ke toko es krim. Dia sedikit merasa bersalah ketika memesan banana
split. Dokter telah berkata bahwa dia harus menurunkan berat badan, dan dia tahu
bahwa dia telah tidak makan dengan benar. Sambil makan, dia berkata kepada diri
sendiri bahwa buah itu bagus.
Ketika Kezia sampai di rumah, ibunya menyampaikan kabar baik. “Saya telah
memutuskan untuk berhenti merokok, Kezia, ” kata Ibu. “Saya mengikuti
pendalaman Alkitab di gereja pagi ini, dan kami mendiskusikan bahwa tubuh kita
adalah bait dari Roh Kudus. Saya rasa Dia tentu lelah tinggal di rumah yang penuh
asap!”
Kezia sangat senang. Ibunya belum lama jadi orang Kristen, dan Kezia telah berdoa
agar ibunya mau berhenti merokok, jangan sampai rokok merusak kesehatannya.
“Bagus, Ibu.” Kezia bersorak. “Aku akan membantu Ibu sebisa saya.”
“Bagus.” Ibu tersenyum. Apakah kamu mau pergi berjalan-jalan bersama saya
setiap hari?” Kezia menggerutu dalam hati, kedengarannya berat. “Salah satu
alasan saya untuk merokok adalah karena merokok mencegah saya menjadi
bertambah gemuk.” Ibu melanjutkan. “Jadi selanjutnya saya akan makan makanan
seimbang dan harus banyak olahraga.” Ibu berhenti sejenak sebelum
menambahkan, “Namun saya rasa memiliki bait yang baik bukan hanya
menghilangkan asap, tetapi juga berat badan berlebihan.”
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Kezia menghela nafas. “Baiklah, saya menangkap maksud Ibu. Saya akan berjalan
bersama Ibu dan juga memperbaiki pola makan saya. Namun jangan
mengharapkan mujizat.” Kezia mengingatkan.
“Kita usahakan yang terbaik, ” kata Ibu. “Dan kita biarkan Tuhan yang menangani
mujizat.”
RENUNGKAN: Apakah kamu menjaga tubuhmu dengan baik? Apakah kamu
makan dengan benar, beristirahat dengan cukup, dan berolahraga? Menjaga bait
yang baik buat Roh Kudus berarti melakukan hal yang benar sambil menjauhkan diri
dari hal-hal yang bisa membahayakan kamu, seperti tato, rokok, alkohol, narkoba,
dan makan terlalu banyak. Mintalah kepada Tuhan untuk menolong kamu menjaga
bait-Nya dengan baik.
DOAKAN: Tuhan, saya sungguh bersyukur bahwa Roh Kudus tinggal di dalam
saya, dan saya adalah bait Tuhan. Tolong saya untuk menjaganya dengan baik,
dan juga tolong saya jangan berdosa dengan tubuh saya. Saya berdoa dalam nama
Tuhan Yesus, amin.

KAMIS, 7 MEI 2020
MAZMUR 145:14
TUHAN AKAN MENGAMPUNI
Christopher membenamkan wajahnya ke dalam bantal dan menangis pelan. Dia
tidak mendengar ada seseorang yang menyelinap masuk ke kamarnya, namun
sentuhan lembut menyebabkan dia mengangkat wajah dari ranjangnya. Ibunya
sedang menatapnya. “Ada apa, Christopher?” tanya Ibu sambil duduk di
sampingnya. “Apakah ada yang bisa Ibu bantu?”
Christopher merasa wajahnya menghangat. Dia bukan sangat ingin memberi tahu
ibunya apa yang sedang membuatnya merasa terganggu. “Saya telah berbohong
kepada Harun, dan sekarang dia tidak mau berbicara dengan saya lagi. Dia tahu
saya telah berbohong.”
“Kenapa kamu berbohong?” tanya Ibu lembut. “Saya… saya tidak tahu.” gumam
Christopher. Dia terisak. “Saya sudah katakan kepada Harun bahwa saya
menyesal, namun saya rasa dia tidak percaya. Saya tidak menyalahkan dia.”
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“Apakah kamu benar-benar menyesal?” tanya Ibu. Christopher mengangguk.
“Berikan waktu kepada teman kamu untuk mencoba percaya kepada kamu lagi.”
nasihat Ibu. “Saya rasa dia tidak akan pernah percaya kepada saya lagi, ” kata
Christopher dengan sedih.
“Christopher, apakah kamu ingat dulu sering main kuda-kudaan, menunggang di
punggung Ayah dan Ibu?” tanya Ibu. Christopher mengangguk, dia merasa heran
mengapa Ibu membicarakan hal ini. “Kamu sangat suka main kuda-kudaan, hingga
suatu hari kamu tergelincir dan kepalamu terantuk kursi, ” kata Ibu. “Setelah itu,
kamu perlu beberapa waktu untuk percaya kepada kami kembali.”
“Ya, dan akhirnya saya percaya lagi!” kata Christopher bersemangat. Dia rasa dia
tahu maksud Ibu.
“Ya, dan saya yakin Harun juga akan percaya kepada kamu lagi, ” kata Ibu. Dia
menepuk punggung Christopher. “Perlu waktu bagi orang untuk bisa saling percaya
kembali, ” kata Ibu. “Tetapi dengarkan sesuatu hal yang indah yang akan Ibu
sampaikan.” Ibu tersenyum. “Ketika kamu sungguh-sungguh menyesal atas
kesalahan kamu, dan mengakuinya kepada Tuhan, Dia akan segera
mengampunimu. Mungkin masih ada banyak konsekuensi yang harus kamu
tanggung, misalnya teman yang tidak mau berbicara dengan kamu selama
beberapa waktu, namun kamu harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia telah
mengampunimu. Tuhan ingin kamu menjadi teman baik Harun lagi. Apakah kamu
rasa kamu bisa?” Christopher mengangguk. “Saya akan menjadi seorang teman
yang baik!” janjinya.
RENUNGKAN: Apakah kamu pernah melakukan kesalahan yang membuatmu
merasa mungkin tidak bisa dimaafkan selamanya? Jika kamu bersungguh-sungguh,
Tuhan akan tahu bahwa kamu benar-benar menyesal. Dia akan segera
mengampuni kamu dan menolong kamu berbaik kembali dengan orang lain.
Percayalah kepada-Nya.
DOAKAN: Tuhan, ampunilah saya karena saya telah berkali-kali berdosa. Engkau
tahu bahwa saya menyesal. Tolong saya melepaskan diri dari dosa yang menjebak
saya. Tolong saya untuk kuat melawan dosa. dan saya tahu bahwa saya akan kuat
jika bersandar kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang indah saya telah
berdoa, amin.
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JUMAT, 8 MEI 2020
IBRANI 13:5
MERASA PUAS!
Magda dan Matius duduk dan mempelajari sebuah katalog baru bersama Ibu
mereka. Magda menunjuk sebuah gambar. “Ibu.” Magda merengek, “Saya mau baju
ini. Semua teman saya pasti suka!”
“Dan saya mau robot yang bisa berbicara ini, ” kata Matius sambil membalik-balik
beberapa halaman. “Lihat. Robot ini diaktifkan dengan suara. Beli satu buat saya
ya? Tidak terlalu mahal, kok!”
Saat itu, mereka mendengar suara dari jendela. “Miaaau…!” Rengek si Bulu, kucing
mereka. “Lihat si Bulu!” Magda tertawa. “Dia lagi mengawasi burung-burung di
halaman depan.”
“Kucing bodoh, ” kata Matius. “Seharusnya dia tahu bahwa dia tidak akan bisa
menangkap mereka melalui jendela.”
Ibu melihat kepada si Bulu. Ekor kucing itu bergerak ke sana kemari dengan
frustrasi sambil menatap kepada burung-burung yang tidak bisa dijangkaunya. “Si
Bulu bodoh sekali ya?” Ibu menyetujui. “Hampir sebodoh dua anak kecil yang saya
kenal.”
“Kami?” tanya Matius. “Maksudnya?”
“Si Bulu membuat diri menderita karena menginginkan sesuatu yang tidak bisa
didapatkannya.” jelas Ibu. “Kamu dan Magda juga sama. Kalian tahu bahwa kita
tidak akan membeli barang baru apa pun saat ini, tapi kamu masih saja memikirkan
barang-barang yang tidak dapat kamu miliki, dan bukannya menikmati barangbarang yang telah Tuhan izinkan kamu miliki. Menurut Ibu, kamu juga bodoh kayak
si Bulu.
Anak-anak itu terdiam sejenak. Lalu Matius meletakkan katalog itu. “Maaf, Ibu, ”
katanya. “Ayo, Magda, kita bermain dengan mainan baru yang kita terima waktu
Natal kemarin.”
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RENUNGKAN: Apakah ada barang yang kamu suka, tapi tidak bisa kamu miliki
saat ini? Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi hal-hal seperti itu. Sebaliknya, nikmati
dan merasa puas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kamu. Jadilah anak
yang selalu bersyukur untuk barang-barang yang telah kamu miliki.
DOAKAN: Tuhan yang baik, tolong saya untuk menyadari bahwa Engkau telah
begitu baik kepada saya dengan semua yang telah Tuhan berikan. Tolong saya
untuk merasa puas dengan hal-hal yang saya miliki, dan bersyukur kepada-Mu atas
orang tua saya yang telah merawat saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa,
amin.

SABTU, 9 MEI 2020
ROMA 15:7
MENERIMA DAN MENOLONG SATU SAMA LAIN!
Karin meringis ketika temannya membuat komentar yang menusuk tentang Mimi,
seorang teman sekelas mereka. Pakaian Mimi sering kali kotor dan perpaduannya
tidak sepadan. Kulit dan rambutnya juga terlihat tidak bersih. Banyak teman sekelas
yang menertawakan dia, tetapi Karin tidak pernah ikut-ikutan. Dia adalah seorang
Kristen dan dia tahu Tuhan tidak akan senang.
Sepulang sekolah, Karin memberi tahu ibunya tentang Mimi. “Saya sudah berdoa
kepada Tuhan agar teman-teman berhenti mengejek Mimi, tetapi kelihatannya tidak
ada gunanya. Saya kasihan kepada Mimi, ” kata Karin.
“Yah, mungkin selain berdoa, kamu perlu melakukan sesuatu.” saran Ibu. “Apakah
kamu bersedia menjadi temannya?” Karin berpikir sebentar dan mengangguk
perlahan. Dia akan berteman dengan Mimi.
Karin mulai dengan berbicara dengan ramah kepada Mimi setiap kali mereka
bertemu di lorong. Selanjutnya, Karin mengundang Mimi makan bersama waktu
makan siang. Beberapa minggu kemudian, Karin meminta teman-temannya,
termasuk Mimi, untuk berkumpul di rumahnya.
Karin merasa senang melihat Mimi memakai pakaian yang bersih ketika tiba di
rumahnya. Sepanjang sore itu, gadis-gadis kecil itu berbicara tentang model rambut,
memilih pakaian yang cocok, kebersihan, dan perawatan diri yang baik. Mimi
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mendengarkan dengan serius. Setelah sesaat dia bertanya, “Apakah kamu mau
membantu saya memperbaiki rambut saya supaya terlihat lebih bagus?” Dengan
segera para gadis itu bersama-sama mencoba menata rambut Mimi.
Setelah sore ini, penampilan Mimi berubah perlahan-lahan. Dia menjadi bersih dan
rapi, dan seiring dengan berkurangnya ejekan, dia juga menjadi tidak pemalu lagi.
Dia juga ke Sekolah Minggu bersama Karin.
Karin sangat senang. Tuhan telah menjawab doanya, memakai Karin untuk
membawa perubahan. Dia juga senang karena menyenangkan hati Tuhan dan
membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dengan bersikap baik kepada Mimi.
RENUNGKAN: Apakah kamu menolak untuk mengejek orang lain? Itu bagus,
namun kadang-kadang ada hal lain yang harus kamu lakukan. Apakah kamu mau
menolong orang yang sedang ada masalah? Mulailah dengan menyapa dengan
ramah. Seiring berjalannya waktu, kamu mungkin punya kesempatan untuk
melakukan hal lainnya. Bersiaplah untuk menolong dan berbuat baik dalam setiap
kesempatan yang Tuhan berikan.
DOAKAN: Walaupun mengikuti mayoritas dan mengejek seseorang adalah hal
yang gampang, tapi Tuhan, tolong saya ada kekuatan untuk berkata “Tidak!” Tolong
saya berani untuk berdiri teguh dan menjadi berbeda. Sebagaimana Tuhan Yesus
telah menerima saya, tolong saya untuk menerima orang lain yang berbeda dengan
saya. Dan tolong saya untuk menolong mereka dalam setiap kesempatan yang ada.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

MINGGU, 10 MEI 2020
IBRANI 13:17
MENAATI PERINTAH DAN PERINGATAN!
Hujan memercik deras di kaca depan mobil. Gina duduk kembali di kursinya dan
melihat wiper yang bergerak bolak-balik menyapu tetesan air hujan. Mobil melambat
dan berhenti. Ayah menurunkan kaca jendela sedikit agar bisa berbicara dengan
seseorang yang berdiri di pinggir jalan dan melambaikan senternya. “Jembatan di
depan hanyut.” Teriak orang tersebut mengatasi deru hujan. “Kamu harus
mengambil jalan lain.” Dia menunjukkan kepada Ayah di mana harus berputar balik.
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Ayah berterima kasih kepada orang itu dan menutup jendela. “Oke, kita tidak akan
bisa sampai di rumah secepat yang kita harapkan, namun tidak akan terlalu lama.”
Kata Ayah sambil menghela nafas. Dia memutar arah mobil dengan hati-hati, dan
menuju ke arah yang berlawanan.
“Ayah, ” kata Gina keesokan harinya ketika mereka sedang sarapan. “Saya baru
saja mendengar berita bahwa beberapa orang terluka dalam badai tadi malam.
Mereka tidak tahu bahwa jembatan sudah hanyut dan langsung jatuh ke sungai
ketika melewati jembatan.”
Ayah meletakkan kotak sereal di atas meja. “Saya juga mendengar berita itu, ” kata
Ayah. “Saya tentu senang sekali kepada orang yang ada di sana dan
memperingatkan kita akan bahaya yang ada di depan kita.” Ayah tersenyum. “Kamu
tahu, Tuhan juga sering memperingatkan kita ketika ada bahaya di depan kita, dan
menyuruh kita untuk berputar balik.”
“Apa yang Ayah maksudkan?” tanya Gina penasaran. “Yah, kita sering kali harus
menghadapi pilihan dalam hidup ini, dengan siapa mau berteman dekat, mau
nyontek atau tidak di sekolah, mau berbohong atau tidak, hal-hal seperti itu. Ketika
kita dicobai untuk memilih yang salah, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk
berbalik. Kadang-kadang Dia menunjukkan kepada kita peringatan bahaya di dalam
Alkitab. Kadang-kadang Dia memakai orang tua kita atau orang Kristen lainnya. Jika
kita menaati Dia, kita akan selamat. Jika kita mengabaikan peringatan-Nya, kita
akan celaka atau menghadapi masalah.
Gina duduk di meja dan menatap ke jendela dapur. Akhirnya dia berkata, “Jadi
daripada marah karena kita tidak bisa melakukan sesuatu sesuai kehendak kita, kita
seharusnya bersyukur ketika diperingatkan, benar?”
“Benar!” Ayah menyetujui. “Benar sekali!”
RENUNGKAN: Apakah kamu memperhatikan ketika orang tuamu memperingatkan
kamu tentang kesalahan yang kamu lakukan? Apakah kamu mendengar peringatan
yang diberikan pendeta, guru, atau teman Kristenmu? Kadang-kadang mereka
mungkin mengatakan hal yang tidak ingin kamu dengar, akan tetapi Tuhan telah
memberikan mereka untuk menolong dan melindungi kamu. Tuhan juga
menggunakan Firman-Nya, Alkitab, untuk mengajar kamu dan menunjukkan kamu
hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Baca dan taatilah perkataan Tuhan.
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DOAKAN: Tuhan, terima kasih karena telah mengingatkan saya untuk menaati
perintah dan peringatan-Mu. Kadang-kadang saya keras kepala, jadi tolonglah saya
untuk menyadari bahwa tidak taat itu bodoh. Dalam nama Tuhan Yesus yang indah
saya telah berdoa, amin.

SENIN, 11 MEI 2020
1 YOHANES 5:20
TUHAN PENCIPTA LANGIT DAN BUMI
“Saya harap Ayah tidak marah kepada saya, ” kata Teddy. “Tapi… saya sungguh
suka guru Sains saya, dan percaya apa yang Darwin katakan tentang evolusi.
Kadang-kadang kedengarannya sangat logis.”
Ayah tersenyum, “Ayah sama sekali tidak marah. Ayah juga banyak memikirkan hal
itu ketika masih muda.” Sambil berkata, Ayah berjalan menuju rak buku dan menarik
keluar sebuah buku. “Kebanyakan anak-anak seumur kamu tidak bisa membaca
buku ini, ” kata Ayah sambil memberikan buku tersebut kepada Teddy. “Ini adalah
buku tentang evolusi, dan agak sulit untuk dipahami. Akan tetapi Ayah ingin kamu
melihatnya sepintas lalu untuk melihat berapa kali kamu bisa menemukan kata-kata
seperti “diasumsikan” “mungkin”, dan “bisa jadi”, kata-kata yang menunjukkan
ketidakpastian. Ayah akan kembali setelah 10 menit untuk melihat berapa kata yang
telah kamu temukan.”
Teddy membuka buku itu dan duduk di kursi terdekat. Segera dia sudah sibuk sekali
membaca. Dia mengangkat kepala ketika ayahnya berjalan masuk ke ruangan itu
kembali. “Sejauh ini ada sembilan kali, Ayah, ” kata Teddy sebelum ditanyai
ayahnya. “Sembilan kali dalam sembilan menit.”
Ayah mengambil buku tersebut. “Bayangkan berapa banyak kata-kata itu dalam
seluruh buku ini, ” kata Ayah. “’Asumsi’ berarti merasa atau menganggap sesuatu
itu benar. Teddy, bukankah kamu lebih tahu?” Ayah menyerahkan kepada Teddy
sebuah buku lain. “Ini adalah buku terbaik di seluruh dunia, Alkitab! Buku ini
memberi tahu kita bagaimana dunia diciptakan dan bagaimana kita bisa mengenal
Pencipta kita. Kita bisa mengetahui dari mana kita berasal dan ke mana kita akan
pergi. Bukankah ini kedengarannya jauh lebih bagus?”
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RENUNGKAN: Apakah kamu kenal akan Tuhan yang menciptakan kamu? Kamu
bisa belajar tentang Dia dalam buku-Nya, Alkitab. Alkitab membuktikan diri dengan
menggenapi nubuat dan mengubah kehidupan. Alkitab telah berdiri teguh
menghadapi ujian waktu. Alkitab juga memberi tahu bagaimana kamu bisa
mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan lewat Anak-Nya, Yesus Kristus.
DOAKAN: Bapa, tolong saya untuk mengetahui bahwa Engkau telah menciptakan
langit dan bumi dari kekosongan. Hal ini telah tercatat dengan jelas dalam Kejadian
1 dan 2, dan saya berterima kasih untuk itu. Dalam nama Tuhan Yesus saya
berdoa, amin.

SELASA, 12 MEI 2020
AMSAL 12:18
KENDALIKAN LIDAHMU
“Oh, ‘ku cinta Yesus.” Riko bernyanyi. “Oh, ‘ku cinta Yesus… Hentikan! Jangan
ganggu bunglon peliharaanku, bukan punya kamu!” Riko berhenti bernyanyi dan
berteriak kepada adik perempuannya, Tara. Tara telah mengaduk-aduk rumah
bunglonnya Riko. Riko menarik tangan Tara yang montok dari kotak bunglon.
“Jangan pernah bermain dengan bunglon saya lagi, dengar?” Lalu… BYAR! Kotak
itu jatuh ke lantai. “Lihat, apa yang telah kamu lakukan!” teriak Riko penuh
kebencian. “Tara, kamu begitu ceroboh! Kenapa saya harus punya adik yang
sebodoh ini?” Ayah yang menyaksikan dan mendengar apa yang terjadi, berbicara
tegas kepada Riko, sedangkan Tara berlari ke kamarnya sambil terisak-isak.
Sore itu, Yusuf teman Riko datang untuk bermain. Riko dengan bangga
memamerkan bunglon barunya. “Dia makan serangga kecil, ” kata Riko sambil
menjatuhkan beberapa serangga kecil ke dalam kotak.
Yusuf mengawasi dan berkata “Hei, ke mana perginya serangga-serangga kecil itu?
Saya melihat selama satu menit, dan semuanya menghilang!” “Mungkin sudah
dimakan bunglon, ” kata Riko.
“Masa iya? saya tidak melihat.” jawab Yusuf, “Saya juga mengawasi.”
“Kata Ayah, lidah bunglon secepat kilat.” Riko menjelaskan. “Fotografer
menggunakan kamera gerakan lambat untuk melihat cara makan mereka.”
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Saat itu Ayah memasuki ruangan. “Ya, benar, ” kata Ayah. “Lidah bunglon lebih
panjang dari tubuhnya, berbentuk seperti tabung, dan ujungnya lengket. Tuhan
membuat lidah bunglon seperti senjata untuk memudahkannya menangkap
mangsa.”
“Tara masih sedih karena kata-katamu yang kasar pagi ini, ” kata Ayah sambil
menunjuk kepada bunglon. “Lidahmu menyerang adikmu seperti lidah bunglon
menyerang mangsanya. Lidah bunglon lengket kepada serangga, dan saya kuatir
kata-kata kebencianmu juga lengket pada Tara seperti lem. Satu menit sebelumnya
kamu masih sedang menyanyi tentang kasihmu kepada Yesus, lalu tiba-tiba kamu
menyemburkan kata-kata kebencian. Menurutmu bagaimana perasaan Tuhan
Yesus tentang hal ini? Jika kamu sungguh-sungguh mengasihi Dia, bukankah kamu
juga harus menunjukkannya lewat perkataanmu?”
Riko menatap ke bawah. “Saya… saya akan meminta maaf.”
RENUNGKAN: Apakah kamu biasa mengucapkan kata-kata menyakitkan kepada
orang lain? Apakah kamu memanggil nama kakak, adik, atau temanmu? Apa yang
kita ucapkan bisa menyakitkan bagi orang lain, kadang-kadang untuk waktu yang
lama. Berhati-hatilah selalu berbicara dengan sopan kepada orang lain. Berhatihatilah, selalu katakan hal-hal yang menyenangkan bagi Tuhan.
DOAKAN: Tuhan, tolonglah saya untuk mengendalikan lidah saya, jika tidak, maka
lidah saya yang akan mengendalikan saya. Tolonglah saya untuk menjinakkannya,
sebab lidah bisa seperti api yang menyakitkan orang-orang di sekitar saya. Ketika
saya berdosa dengan lidah saya, ampunilah saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya
berdoa, amin.

RABU, 13 MEI 2020
MAZMUR 62:8
BERBICARALAH KEPADA TUHAN DAN PERCAYALAH KEPADANYA
Ketika Yan membanting pintu kamarnya dengan begitu keras sehingga dinding
bergetar, Ibu tahu ada yang tidak beres. Ibu melihat Yan sedang duduk di ujung
ranjang dan menangis. “Ada apa, Yan?” tanya Ibu lembut sambil duduk di samping
Yan.
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Yan terisak. “Ya… hari ini semua tidak menyenangkan, ” kata Yan. “Saya dapat nilai
D untuk Bahasa Inggris, padahal saya sudah belajar berjam-jam. Dan saya tidak
bisa masuk tim basket di sekolah, bahkan masuk pemain cadangan pun tidak!”
“Nah, sayang, Ibu juga turut merasakan kekesalanmu, ” kata Ibu sambil meletakkan
tangannya di bahu Yan. “Begini saja, lain kali Ibu akan bantu kamu belajar untuk
menghadapi ujian. Bahasa Inggris adalah pelajaran kesukaan Ibu, jadi kita akan
mencoba apakah nilaimu bisa naik. Sedangkan untuk bola basket, kamu harus
latihan keras dan mencoba sebaik-baiknya dalam kesempatan berikutnya.”
Sambil Ibu duduk di sana, Yan menceritakan kepadanya tentang masalah lain yang
sedang dia hadapi di sekolah, khususnya pelajaran olahraga. “Saya kurang bisa
dalam olahraga, ” kata Yan. Ibu mendorongnya untuk melakukan yang terbaik, dan
setelah berbicara dengan Ibu, sekarang Yan merasa lebih enak.
Malam itu sebelum tidur, Yan mulai mengucapkan doa sajak kecil yang telah
dipelajarinya waktu kecil, tapi dia merasa kosong, dia sudah terlalu besar. Tapi dia
bingung apa yang harus dia katakan. Ketika dia memikirkan kembali kejadiankejadian dalam hari itu, dia ingat akan perhatian Ibu kepadanya. Ibu benar-benar
mengasihinya dan peduli akan apa yang dia alami, dan Ibu juga mengingatkan Yan
akan pemeliharaan Tuhan atas dia. “Saya rasa saya bisa berbicara kepada Tuhan
seperti saya berbicara kepada Ibu!” pikir Yan.
Tanpa sadar, Yan telah berbicara kepada Tuhan, memberi tahu Tuhan tentang
kejadian pada hari itu. Dia memberi tahu Tuhan tentang nilai yang jelek, tentang tim
basket, dan tentang pelajaran olahraga. Yan memohon Tuhan untuk menolong dia
lebih baik lagi dalam bermain basket dan juga pelajaran di sekolah. Dia berterima
kasih kepada Tuhan untuk orang tua yang mengasihi dan peduli akan dirinya, dan
Yan juga berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Setelah Yan selesai berdoa, dia
merasa jauh lebih baik. Dia memutuskan untuk lebih sering berbicara kepada
Tuhan!
RENUNGKAN: Apakah ada saatnya kamu tidak tahu apa yang mau didoakan?
Apakah kamu pernah merasa seolah berdoa juga tidak akan ada gunanya?
Ingatlah, bahwa Tuhan peduli akan kamu, dan kamu bisa berbicara kepada-Nya
seperti kepada orang tuamu atau teman baikmu. Tuhan berkuasa untuk menolong
kamu dalam setiap bidang kehidupanmu.
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DOAKAN: Tuhan, tolonglah saya untuk lebih sering berbicara kepada Tuhan, dan
percaya kepada Tuhan setiap saat. Sebab ketika saya mencurahkan hati kepada
Tuhan, Engkau akan mendengar dan melepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus saya
berdoa, amin.

KAMIS, 14 MEI 2020
MAZMUR 119:72
BETAPA BERHARGA FIRMANMU!
“Oh, Ibu, apa ini yang wangi sekali?” tanya Christy sambil meletakkan buku
sekolahnya.
Ibu tersenyum. “Kamu benar, Christy. Seorang teman kerja memberi Ibu sebotol
parfum Lilac Love sebagai hadiah ulang tahun. Suaminya bekerja di pabrik parfum
tersebut, jadi dia bisa beli parfum itu dengan harga diskon.”
Christy mengambil botol itu. “Boleh saya coba sedikit?”
“Tentu.” Ibu menyetujui.
Untuk beberapa minggu selanjutnya, Christy akan mencium wangi parfum itu dan
tahu bahwa ibunya telah memakai parfum baru. Wanginya benar-benar enak.
Suatu hari Christy dan ibunya sedang berada di suatu toserba mencari baju baru
buat Christy. “Ibu, lihat.” Christy menarik lengan baju ibunya ketika mereka melewati
gerai parfum. “Ada sebotol Lilac Love.”
“Iya!” Ibu behenti untuk melihat-lihat. “Lihat ini Bu, harganya mahal sekali. Ibu pasti
tidak tahu kalau harganya semahal ini, ” kata Christy.
“Wah, Ibu sama sekali tidak tahu!” seru Ibu cemas. “Saya sudah memakainya
hampir setiap hari, dan sekarang sudah hampir habis! Jika saya tahu betapa mahal
harganya, saya akan menyimpannya untuk acara-acara khusus.
Christy tersenyum. “Ini seperti yang dikatakan oleh guru Sekolah Minggu saya
tentang Alkitab. Banyak orang yang memiliki Alkitab, tetapi mereka tidak mengerti
betapa berharganya Alkitab.”
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“Sangat benar, Christy.” Ibu menyetujui. “Alkitab bahkan lebih berharga dari sebotol
parfum yang mahal! Tapi hal yang indah tentang Alkitab adalah walaupun kita pakai
setiap hari, dan memang harus dipakai setiap hari, dia tidak akan pernah habis!”
RENUNGKAN: Apakah kamu menyadari betapa berharganya Alkitab? Apakah
kamu menyadari bahwa Alkitab menjelaskan bagaimana kamu bisa mendapat hidup
kekal? Apakah kamu tahu bahwa Alkitab memberikan kamu pedoman untuk
menjalani hidupmu? Sebagian orang punya Alkitab hanya karena mereka merasa
itu adalah buku yang bagus. Mereka tidak tahu bahwa Alkitab adalah Firman yang
diinspirasikan Tuhan. Berterima kasihlah kepada Tuhan karena telah memberi kamu
Alkitab. Pelajarilah Alkitab dan temukanlah harta terpendam di dalamnya.
DOAKAN: Bapa terkasih, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Tolong saya untuk
mempelajari Firman-Mu sedikit demi sedikit sehingga saya bisa merasakan betapa
indah dan benarnya Alkitab. Dan tolong saya untuk membaca Alkitab, berdoa, dan
bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin.

JUMAT, 15 MEI 2020
ROMA 12:12
APAKAH KAMU BERDOA SYUKUR SEBELUM MAKAN?
Kaleb sangat gugup. Itu adalah hari pertamanya di sekolah baru, dan dia tidak kenal
siapa pun! “Tuhan, tolonglah saya untuk berteman!” Kaleb berdoa dalam hati sambil
berjalan menyusuri lorong menuju kelasnya.
Beberapa anak-anak dalam kelas tersenyum kepadanya, tapi tak seorang pun yang
berbicara kepadanya. Pada jam istirahat, Kaleb sangat putus asa. Guru
menunjukkan kepadanya tempat untuk membeli makanan dan meja-meja mana
yang tersedia bagi siswa seusianya. Kaleb duduk dan memandang sekeliling.
Semuanya sepertinya telah saling mengenal, saling tertawa dan berbicara terus di
sekelilingnya.
Lalu Kaleb melihat sesuatu, ada seorang anak laki-laki sedang berdoa di kantin, dia
menundukkan kepala, menutup mata, dan berdoa. Dia tentu Kristen, pikir Kaleb.
Kaleb segera bangkit, mengangkat nampannya, dan duduk di sebelah anak tadi.
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“Hai, nama saya Kaleb. Saya… er… saya orang baru di sini, namun saya kira
mungkin…. er…. barusan kamu berdoa ya?”
Anak itu mengangguk. “Ya, ” katanya. Dia menatap Kaleb, dan menambahkan
dengan ragu-ragu, “Saya bersyukur untuk makanan saya. Saya Kristen.”
“Saya juga!” seru Kaleb. “Kami baru saya pindah ke kota ini, dan saya belum kenal
siapa-siapa. Saya…. saya telah berdoa agar Tuhan menolong saya mendapatkan
teman baru.”
“Wah! Bagus sekali!” anak itu tersenyum lebar kepada Kaleb. “Nama saya Jason, di
sini ada beberapa anak Kristen juga. Kamu akan suka di sini.”
Diam-diam Kaleb berdoa di dalam hati, “Terima kasih Tuhan, karena telah
menolong saya bisa bertemu Jason.”
RENUNGKAN: Apakah kamu kadang-kadang malu untuk berbicara kepada Tuhan
di hadapan teman-temanmu? Kamu tidak usah merasa malu. Berbicara kepada
Tuhan adalah hak istimewa orang Kristen. Kamu harus berani untuk berdoa di
depan umum, seperti Daniel. Ini akan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang
belum diselamatkan, dan juga menguatkan orang Kristen lainnya. Kadang-kadang
akan lebih mudah kalau 2 atau 3 orang berdoa bersama. Apakah kamu kenal orang
Kristen lainnya di sekolahmu? Jika iya, kenapa tidak mengajak dia untuk berdoa
dan makan bersama?
DOAKAN: Tuhan, Engkau tahu bahwa kadang-kadang di tempat umum saya malu
untuk berdoa sebelum makan. Tolong saya untuk jangan malu dan berikan saya
kekuatan untuk mengatasinya, sebab saya ingin berani untuk membiarkan orang
lain tahu bahwa saya orang Kristen. Saya tahu itu tidak mudah, tapi dengan
pertolongan-Mu, saya akan bisa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 16 MEI 2020
MAZMUR 27:5
TUHAN AKAN MELINDUNGIMU TERHADAP PENCOBAAN
Cory bergegas mengikat tali sepatunya. Itu Sabtu pagi, dan dia akan pergi berjalan
pagi dengan Ayah.
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Ayah tersenyum ketika Cory meloncat-loncat di sampingnya. “Ayah suka jalan pagi
dengan kamu, ” kata Ayah. “Kenapa kamu tidak lebih sering jalan pagi dengan
Ayah?”
“Saya mau.” Cory menyetujui. “Mungkin tidak setiap Sabtu.” Cory tersenyum lebar.
“Sekali-sekali saya juga harus tidur. Tapi saya juga suka jalan pagi bersama Ayah.
Saya suka melihat bunga yang sedang mekar di taman, dan…” Kalimat Cory
terputus ketika dua ekor anjing besar menggonggong sambil berlari ke arahnya di
balik pagar halaman belakang mereka. Cory langsung bersembunyi di belakang
Ayah.
Ayah tersenyum kepada Cory. "Jangan kuatir. Pagarnya kuat, ” kata Ibu. “Saya
berjalan melewati jalan ini setiap pagi, dan tidak pernah melihat kedua anjing itu
berhasil keluar.”
Cory merinding sambil berjalan cepat-cepat melewati kedua anjing itu. “Saya tidak
suka anjing.”
“Ayah tahu, ” kata Ayah. “Tapi kamu bisa percaya bahwa pagar itu akan menahan
mereka.”
Sore itu, Sara, teman Cory menelepon. Setelah menutup telepon, Cory berbicara
dengan Ayah. “Sara ingin saya pergi nonton film yang saya tahu tidak boleh saya
tonton, dan saya telah menolaknya.” lapor Cory.
“Bagus, ” kata Ayah sambil merangkul Cory. Ketika kamu menjadi semakin dewasa,
kamu akan menghadapi semakin banyak godaan. Kamu harus membangun pagar
yang kuat untuk menjaga kamu jangan menyerah kepada hal-hal yang tidak boleh
kamu lakukan.”
Cory menatap Ayah dengan bingung, dan Ayah menjelaskan. “Ada beberapa hal
yang bisa kita lakukan dan dengan demikian kita membangun pagar yang akan
menahan godaan, ” kata Ayah. “yaitu memperhatikan khotbah ketika di gereja dan
Sekolah Minggu, berbicara kepada Tuhan dalam doa, dan melewatkan waktu
bersama teman-teman Kristen. Itu adalah cara-cara untuk menolong memperkuat
pagar pertahanan kita. Lalu meskipun godaan bisa datang kepada kita seperti
anjing yang kamu lihat pagi tadi, mereka hanya bisa menggonggong saja. Kalau
kamu membangun pagar yang kuat, maka kamu akan aman terlindungi.”
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RENUNGKAN: Ada banyak godaan yang sulit ditolak. Apakah kamu membangun
pagar pertahanan? Kamu harus membangun pagar, sehingga kamu tidak
menyerah, bahkan terhadap godaan yang paling kuat sekalipun.
DOAKAN: Tuhan terkasih, terima kasih bahwa dalam masa kesusahan saya bisa
berlari kepada-Mu. Tolong saya untuk sungguh berlari kepada-Mu di saat saya
memerlukan pertolongan-Mu. Dan tolong saya untuk berlari kepada Firman-Mu
untuk lebih mengerti kehendak Tuhan bagi saya. Saya berdoa dengan rendah hati
dalam nama Tuhan Yesus, amin.

MINGGU, 17 MEI 2020
MAZMUR 119:133
JANGAN BIARKAN DOSA MENGENDALIKAN KAMU!
Cindy mencoba mengerem sepedanya ketika Jason tiba-tiba memotong jalannya,
tetapi akibatnya roda depannya tergelincir dan dia jatuh ke atas kerikil yang keras.
Setelah beberapa saat tertegun ketakutan, dia berdiri dan memeriksa kerusakan.
Sepedanya tidak apa-apa, tetapi lutut kanannya luka. Potongan kerikil kecil telah
melukai kulitnya dan tertancap pada lukanya. Perlahan-lahan Cindy mendorong
sepedanya pulang dan memarkirnya di garasi. Cindy menemui Ibu di dapur. “Lihat
lutut saya, Bu, ” kata Cindy. “Sakit sekali! Jason benar-benar bikin kesal! Dia tibatiba memotong jalan saya tepat di depan saya, dan saya jatuh.”
“Ibu yakin Jason tidak bermaksud membuat kamu jatuh, ” kata Ibu sambil
memeriksa lutut Cindy. “Kelihatannya kita bukan hanya sekedar harus mencuci
lukamu. Kita harus mengeluarkan semua serpihan kerikil dari lukamu. Jika tidak,
mungkin nanti bisa infeksi dan bernanah.” Ibu mensterilkan beberapa pinset, dan
dengan hati-hati mencabut setiap serpihan kerikil. Cindy meringis dan matanya
sudah penuh air mata, namun dia menggertakkan giginya dan tidak mengeluh. Dia
senang sekali ketika Ibu selesai membalut lukanya.
“Lututmu mungkin beberapa hari baru bisa sembuh, ” kata Ibu. “Tapi seharusnya
bisa sembuh dengan baik.” Cindy mengamat-amati perban di lututnya. “Yah… aku
tidak akan mau main dengan Jason lagi, ” katanya. “Ini semua gara-gara Jason.”
“Wah!” Ibu memperingatkan. Hati-hati! Jangan biarkan kemarahan atau kepahitan
bercokol di hati kamu seperti kerikil.” “Seperti kerikil? Apa maksud Ibu?” Tanya
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Cindy. “Dosa seperti kepahitan, kemarahan, dan dosa lain yang disebut dosa-dosa
kecil, sama seperti kerikil kecil dalam lukamu.” Ibu memberi tahu Cindy. “Jika kamu
tidak berbuat sesuatu terhadap dosamu, itu akan membawa akibat, sama seperti
kuman yang menyebabkan infeksi. Jadi ketika kamu berdosa, apa yang harus kamu
lakukan?”
“Minta ampun kepada Tuhan,” kata Cindy segera. “Kita juga harus meminta maaf
kepada orang yang telah terluka karena dosa kita.” Cindy terlihat merenung. “Sabtu
lalu saya… saya… saya bilang saya sakit karena tidak mau membantu Ayah
mencuci mobilnya.” Cindy mengakui. “Sebenarnya saya tidak sakit, dan ini
membuat saya merasa bersalah sepanjang minggu.”
“Bagaimana kamu bisa menyingkirkan ‘kerikil’ ini?” tanya Ibu lembut. “Eer… saya
telah memberitahu Tuhan bahwa saya menyesal, dan saya rasa… oh, saya tahu!
Saya akan minta maaf pada Ayah, ” kata Cindy. “Dan Sabtu depan, saya akan
bantu Ayah mencuci mobil.”
RENUNGKAN: Apakah kamu sudah memeriksa dosa dalam hidupmu yang
memerlukan perhatian? Mungkin menyakitkan untuk memeriksa dosa kamu dan
memohon pengampunan, tetapi jika kamu abaikan, nantinya akan menjadi lebih
sakit lagi. Singkirkan dosa secepatnya sebelum menjadi “infeksi”.
DOAKAN: Tuhan terkasih, sering kali saya merasa marah dan pahit kepada orang
lain. Dan sering kali saya juga berdosa terhadap Tuhan dalam hal-hal kecil, namun
saya tahu itu tetaplah dosa. Tuhan, ampunilah saya dan tolonglah saya jangan
melakukan dosa-dosa itu lagi. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 18 MEI 2020
2 KORINTUS 4:8
TERUS MENCOBA DAN BEKERJA KERAS!
Ibu David datang ke kamarnya untuk memeriksa tugas sekolahnya. “Bagaimana
tugasmu? Sudah beres?” Tanya Ibu. “Belum.” jawab David. “Dan saya tidak mau
mengerjakannya.”
“Kamu kedengarannya kesal, David. Apakah kamu masih kuatir tentang kemarin?”
Tanya Ibu. Mata David jadi berair. “Saya sangat ingin menjadi reporter untuk
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majalah sekolah, ” kata David. “Dan apa kata Ibu Lina? ‘Imajinasi kamu bagus,
tetapi kamu tidak memeriksa fakta. Seorang reporter harus teliti. Berusahalah lebih
teliti, David. Mungkin tahun depan kamu bisa jadi reporter.”
“Saya tahu kamu kecewa, David. Tapi janganlah menyerah.” Ibu memberi
semangat. “Sekarang, bagaimana tugas sekolah yang sedang kamu kerjakan?”
“Saya harus menulis tentang beberapa orang terkenal.” gumam David. “Boleh siapa
saja.”
“Ayo, sini. Kita cari di internet.” Ibu mengambil beberapa buku. “Coba tulis tentang
presiden terkenal Amerika, misalnya Abraham Lincoln, dia juga orang Kristen.” Ibu
menganjurkan. Kemudian Ibu pergi untuk melipat pakaian.
Ketika Ibu kembali, David mengangkat wajahnya dan berkata, “Saya tidak bisa
percaya, Bu. Abraham Lincoln adalah salah satu dokter terbesar Amerika, tetapi
buku ini mengatakan bahwa dia kalah dalam beberapa pemilu dan bahkan gagal
dalam berbisnis!”
“Memang benar.” Ibu mengangguk. “Tetapi dia dikenang karena keberhasilannya,
bukan karena kegagalannya. Sering kali kita mudah menyerah ketika gagal, namun
sikap ini tidak menolong kita untuk bertumbuh. Itu juga bukan yang Tuhan ingin kita
lakukan. Tuhan ingin kita untuk belajar dari pengalaman kita, dan berusaha lebih
keras lagi lain kali. Kita harus belajar untuk bergantung kepada-Nya untuk menolong
kita mengubah kegagalan menjadi keberhasilan.”
David memeluk erat Ibunya. “Terima kasih, Bu. Saya mengerti maksud Ibu. Saya
tidak akan menyerah. Saya akan membuat laporan ini dengan teliti, biar Ibu Lina
senang dan bangga dengan tulisan saya.”
RENUNGKAN: Bagaimana sikapmu ketika kamu gagal? Apakah kamu menyerah
dan berhenti mencoba? Janganlah putus asa. Belajarlah dari kesalahanmu dan
sadarilah bahwa perlu waktu untuk belajar mengerjakan sesuatu dengan baik.
Bergantunglah kepada Tuhan untuk menolongmu.
DOAKAN: Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kadang-kadang saya tidak
bagus dalam beberapa hal, mungkin dalam pelajaran sekolah atau tugas lainnya.
Tolong saya untuk belajar bahwa bahkan ketika saya gagal, saya harus bangkit
kembali dan mencoba lebih keras lagi. Tuhan, terutama ketika saya sedang lemah,
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biarlah saya belajar untuk menjadi mendapat kekuatan dari Tuhan. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SELASA, 19 MEI 2020
YOHANES 4:35
JADILAH MISIONARIS DI TEMPAT TINGGALMU
“Pengkhotbah misionaris di Sekolah Minggu hari ini sangat menarik!” Cheryl
memberi tahu Ibunya ketika mereka tiba di rumah dari gereja pada suatu hari
Minggu. “Saya rasa kehidupan misionaris sangat menarik, pergi ke tempat yang
jauh, bertemu tempat baru dan manusia yang berbeda-beda. Dan mereka
memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil.
Sangat menarik! Mungkin suatu hari nanti saya mau jadi misionaris. Saya berharap
Tuhan memanggil saya ke Brazil. Ibu tersenyum dan pergi mengangkat telepon
yang berbunyi.
Setelah beberapa saat, Ibu menyerahkan gagang telepon kepada Cheryl. “Cheryl,
Tante Poppy ingin kamu pergi bersamanya besok sore untuk mengunjungi seorang
anak perempuan tetangga yang baru pindah ke sini bulan lalu.”
“Besok? Harus ya?” Tanya Cheryl sambil mengerutkan kening. “Ella dan saya mau
main roller-blade besok. Lagi pula, saya tidak tahu mau bilang apa sama anak baru
itu.” Ibu berbicara di telepon, “Cheryl akan menelepon Anda kembali, Poppy.”
Setelah menutup telepon, Ibu berpaling kepada Cheryl. “Apakah kamu ingat apa
yang dikatakan dokter mata minggu lalu?”
“Tentu” Cheryl mengangguk, dan merasa heran mengapa Ibu menanyakan tentang
hal ini. “Dokter bilang penglihatannya saya 20/20, itu artinya penglihatan saya
sempurna. Dalam jarak 20 kaki, saya bisa melihat persis apa yang seharusnya bisa
dilihat mata kita dalam jarak itu.”
“Benar, ” kata Ibu. “Dan Ibu senang matamu penglihatannya 20/20. Tetapi
bagaimana dengan ‘penglihatan misionaris’, kelihatannya kamu rabun dekat. Orang
yang rabun dekat bisa melihat barang yang jauh, tetapi tidak bisa melihat dengan
jelas barang yang letaknya dekat. Kamu kelihatannya bersemangat mau pergi jauh
untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, tetapi tidak tertarik
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kepada gadis tetangga kita. Jika kamu tidak ingin bersaksi di sini, apa benar kamu
mau bersaksi jika kamu pergi ke tempat yang jauh?”
Cheryl terkejut. “Saya… saya… Ibu benar. Saya harus pergi bersama Tante Poppy
untuk bertemu tetangga baru itu. Saya akan telepon Tante Poppy sekarang.”
RENUNGKAN: Apakah kamu tertarik untuk membicarakan Injil ke tempat yang jauh
suatu hari nanti? Bagus sekali! Apakah kamu juga peduli terhadap orang-orang
yang tinggal di sekitar kamu yang menghadapi neraka kekal jika mereka tidak
menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat? Mintalah Tuhan untuk membuka
mata rohanimu untuk melihat orang-orang yang harus kamu jangkau di sini saat ini.
Kamu juga harus mempunyai penglihatan misionaris 20/20.
DOAKAN: Tuhan terkasih, tolong saya untuk menjadi misionaris di tempat tinggal
saya, saya ingin bisa menjadi kesaksian yang bagi orang-orang yang telah Engkau
letakkan dalam hidup saya, seperti teman sekelas, tetangga, dan keluarga saya.
Tolong saya untuk tidak takut berbicara tentang Tuhan Yesus, karena saya tahu
bahwa Dia telah mati bagi saya di kayu salib. Dalam nama-Nya saya berdoa, amin.

RABU, 20 MEI 2020
1 PETRUS 5:7
TUHAN PEDULI AKAN KAMU!
Sambil mengunyah sarapannya, Betty berpikir tentang ujian matematika sebentar
lagi. Walaupun dia telah belajar keras, dia tetap merasa gugup! “Kamu kok
makannya sedikit?” tanya Ibu ketika melihat mangkok sereal Betty masih hampir
penuh.
“Saya masih memikirkan ujian Matematika yang menakutkan.” Betty menjawab
dengan wajah kuatir. “Tapi kamu sepertinya bisa mengerjakan semua soal tadi
malam, ” kata Ibu.
“Iya, tetapi akan jadi berbeda ketika saya mengerjakannya saat ujian, ” kata Betty
sambil menghela nafas. “Saya merasa nyaman ketika saya bersama Ibu dan Ayah,
tetapi menjadi takut ketika berada di sekolah, dan pikiran saya jadi kacau.”
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Ibu duduk di sebelah Betty dan memegang tangannya dengan lembut. “Kamu tahu,
Ayah dan Ibu tidak bisa ke sekolah bersama kamu, tapi Bapa sorgawi akan
bersama kamu sepanjang ujian, ” kata Ibu meyakinkan Betty. “Tuhan tidak ingin
kamu kuatir. Dia memberi tahu kita untuk menyerahkan segala kekuatiran kita
kepada-Nya, sebab Tuhan sangat peduli akan kita.”
“Saya tahu.” Betty menghela nafas. “Tapi saya masih gugup.”
Ibu tersenyum mengerti. “Mengapa kamu tidak memberi tahu Tuhan apa yang kamu
rasakan.” Ibu menganjurkan, “Dan benar-benar menyerahkan kepada Tuhan semua
kekuatiran kamu, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kamu. Tuhan ingin
memberi kamu damai-Nya untuk menggantikan kekuatiranmu. Kita berdoa
bersama, yok!”
Betty menggangguk perlahan dan menundukkan kepalanya. Ibu berdoa terlebih
dahulu, dan kemudian Betty juga berdoa. “Bapa sorgawi terkasih, saya sungguh
gugup akan ujian hari ini. Tolong berikan saya damai-Mu, sehingga saya memiliki
pikiran yang terang saat ujian. Jika saya mulai kuatir, ingatkan saya bahwa Tuhan
ada bersama saya. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa,
amin.”
“Amin.” Kata Ibu sambil memeluk Betty. “Sekarang coba makan sedikit ya? Akan
sulit untuk ujian dengan perut kosong.”
RENUNGKAN: Apakah ada hal tertentu yang membuat kamu grogi? Apakah kamu
merasa perutmu tidak enak ketika kamu akan menghadapi ujian atau
menyelesaikan suatu tugas? Tuhan ingin kamu menyerahkan kekuatiranmu
kepada-Nya. Biarkan Tuhan memberikan kamu damai-Nya.
DOAKAN: Tuhan terkasih, Engkau tahu bahwa sebagai siswa, kami harus
mengerjakan banyak tugas dan ada banyak ujian, namun tolong ingatkan saya
bahwa Engkau peduli akan saya. Tolong saya untuk meletakkan semua kekuatiran
saya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang mengurusnya. Saya berdoa
dalam nama Tuhan Yesus, amin.

KAMIS, 21 MEI 2020
ULANGAN 21:7
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JANGAN MEREMEHKAN BERKAT TUHAN
“Saya tentu ingin Ayah bisa datang menonton pertandingan basket saya.” Benny
mengeluh kepada abangnya, Adam. “Tahun lalu saya hanya duduk di kursi
cadangan terus, dan Ayah datang terus untuk menonton. Tapi tahun ini ketika saya
mulai turun ke lapangan, Ayah harus kerja setiap Jumat malam. Tidak adil!”
Adam berusaha untuk menghibur Benny. “Ibu dan saya ‘kan sudah datang, Benny.
Dan kamu sudah bermain bagus sekali!” “Tapi tidak sama.” jawab Benny. “Dulu
waktu kamu masih di SMA, Ayah datang menonton setiap pertandingan kamu.”
Saat itu Ibu memanggil mereka untuk makan malam, dan perbicaraan terhenti.
“Hmm… makanannya enak!” seru Adam. “Ingat tidak, betapa kita sering berharap
bisa makan bersama ketika Ayah sedang tidak bekerja?”
“Tentu.” jawab Ibu. “Dan Ibu senang kamu mengingatkan. Ibu telah mengeluh akhirakhir ini karena Ayah harus masuk kerja shift kedua, dan Ibu lupa bahwa tidak ada
kerja berarti masalah besar.” Ibu melirik Benny, namun Benny tidak mau tersenyum.
Sepanjang malam dia tetap murung, bahkan setelah dia mencetak dua angka
kemenangan bagi timnya.
Malam berikutnya, keluarga itu duduk untuk makan malam bersama, mereka
senang Ayah bisa makan bersama mereka. “Karena saya hanya bisa makan malam
bersama kita semua Sabtu dan Minggu malam, saya sungguh-sungguh merindukan
waktu kebaktian keluarga. Adam, kamu mau memilih sesuatu malam ini, kan? Adam
tersenyum lebar sambil menjawab. “Saya sudah merencanakannya, Ayah. Dan
saya rasa kita semua memerlukannya.” Adam mengambil Alkitab dan membaca dari
kitab Keluaran dan kitab Ulangan. Lalu dia mengangkap kepalanya dan tersenyum
lebar. “Hari ini seperti hari perayaan. Ada yang tahu perayaan apa?” Tanya Adam.
“Ayah tahu.” Jawab Ayah segera. “Tiga bulan lalu Ayah dipanggil untuk kerja lagi.”
“O, iya, ” kata Ibu. “Saya ingat betapa senangnya kita waktu itu.” Ibu berhenti
sebentar, lalu berkata, “Oh, Ibu mengerti maksudmu, Adam. Kita seperti orang
Israel. Pertama-tama mereka begitu senang makan manna, seperti kita ketika Ayah
dapat kerja. Namun lalu mereka mulai tidak suka. Ibu kuatir kita sepertinya juga
begitu. Dan Ibu mengaku bahwa Ibu mungkin adalah orang pertama yang
mengeluh. Semoga kamu semua memaafkan Ibu. Semoga Tuhan juga
mengampuni kita!”
Benny tak bisa menahan senyum, dia sadar bahwa Ibu benar.
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RENUNGKAN: Apakah ada berkat yang indah dalam hidupmu yang sudah mulai
kamu remehkan? Mungkin kamu berdoa meminta adik kepada Tuhan, tapi sekarang
setelah punya adik, mau kadang-kadang diam-diam berharap tidak punya adik. Atau
mungkin kamu berdoa agar Sekolah Minggu bisa bertumbuh, dan sekarang setelah
Sekolah Minggu bertumbuh, kamu tidak suka karena ada anak baru yang lebih
pintar dari kamu. Berhati-hatilah, jangan pernah meremehkan berkat Tuhan.
DOAKAN: Tuhan, tolong saya untuk jangan meremehkan berkat-Mu. Kadangkadang ketika saya berdosa dalam hal ini, ampunilah saya, Tuhan. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

JUMAT, 22 MEI 2020
MAZMUR 18:30
BERKAT TERSELUBUNG
Alex tidak pernah melupakan hari ketika Elly adik barunya pulang dari rumah sakit.
Ayah dan Ibu telah memberi tahu Alex bahwa saraf tulang belakang Elly rusak
sebelum dia dilahirkan, dan dia tidak akan pernah bisa berjalan. Alex hampir tidak
bisa percaya. Mungkin jika kita semua merawat Elly baik-baik, kakinya akan
sembuh, pikir Alex.
Ketika Alex menanyakan hal ini kepada Ibu, Ibu menggelengkan kepala dengan
sedih. “Tidak, kata dokter, kecuali Tuhan melakukan mukjizat, kakinya tidak akan
pernah bisa sembuh, ” kata Ibu lembut. Kita tidak mengerti mengapa Tuhan
mengizinkan hal ini terjadi, tapi kita harus menerima kenyataan bahwa ini
merupakan bagian rencana Tuhan bagi Elly dan keluarga kita. Kita harus percaya
kepada Tuhan, sebab Tuhan tahu yang terbaik.”
Ibu meletakkan pengupas kentang, mengelap tangannya di celemek, dan duduk di
sebelah Alex. “Elly akan memerlukan perawatan khusus, sebab kakinya tidak bisa
merasakan apa-apa, ” kata Ibu. “Dia tidak akan merasakan panas atau dingin,
bahkan ketika kakinya terluka.”
“Tidak ada rasa sama sekali?” tanya Alex. “Dia bisa melukai diri sendiri, dan masih
tidak menyadarinya!” Ibu mengangguk. “Di sanalah Tuhan menempatkan kamu dan
Ibu untuk rencana-Nya bagi Elly, ” kata Ibu. “Akan perlu waktu untuk mengasihi dan
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melindungi Elly agar tidak terluka, dan perlu waktu juga untuk membantu dia
menyadari bahwa dirinya cacat setelah dia dewasa nanti.
“Oh, ” gumam Alex dengan serius.
“Maukah kamu menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi keluarga kita dengan
menolong kami untuk merawat Elly?” tanya Ibu. Alex terdiam untuk waktu yang
lama sebelum menjawab. “Aku masih akan berdoa agar Elly akan berjalan suatu
hari nanti, ” kata Alex akhirnya. “Tetapi apakah dia bisa berjalan atau tidak, saya
ingin menolongnya sebisa saya.”
“Bagus!” kata Ibu. “Tuhan tahu Elly akan memerlukan seorang abang seperti kamu.
Ingat, rencana Tuhan selalu yang terbaik.”
RENUNGKAN: Apakah kamu mempunyai seorang saudara yang cacat atau punya
kekurangan dalam hal tertentu? Tuhan telah menempatkan orang ini di dalam
keluargamu sebagai bagian dari rencana-Nya untukmu. Atau mungkin ada
seseorang di dalam gereja atau sekolah yang memerlukan perhatian khusus dan
perawatan terus-menerus. Ketika kamu menunjukkan kasih dan dorongan
semangat, Tuhan akan memakai kamu menjadi berkat. Ini akan berguna bagi kamu
maupun temanmu untuk bertumbuh di dalam Dia. Atau mungkin kamu sendiri cacat.
Kamu mungkin tidak menyadarinya, namun Tuhan ingin memakai kamu juga untuk
menjadi berkat bagi anggota keluargamu yang lain. Terimalah rencana Tuhan bagi
kamu dengan gembira.
DOAKAN: Tuhan, saya ingin percaya bahwa jalan-Mu sempurna. Saya mungkin
tidak bisa mengerti mengapa Tuhan izinkan hal tertentu terjadi dalam hidup saya,
tetapi Bapa, saya ingin percaya kepada-Mu, bahwa ini adalah kehendak-Mu, dan
kehendak-Mu adalah yang terbaik buat saya. Saya berdoa dalam nama Tuhan
Yesus, amin.

SABTU, 23 MEI 2020
YESAYA 30:15
TUHAN PEDULI AKAN KAMU
Andy memasuki ruang tamu sambil menggendong anak kucingnya, si Putih, yang
meringkuk dan mendengkur nyaman dalam pelukannya. “Saya akan senang jika Ibu
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izinkan saya pelihara kucing ini, walaupun kita sudah punya dua ekor kucing, ” kata
Andy kepada orang tuanya. “Si Putih adalah satu-satunya kucing yang membiarkan
saya menggendongnya dan membawanya ke mana-mana.” Andy duduk di sofa,
dan si Putih meringkuk di sampingnya. “Lihat, dia merasa aman tidur di samping
saya.”
Ibu tersenyum. “Baik, Andy, kamu hanya baik sama kucing ini karena dia masih
kecil, ” kata Ibu.
“Saya tahu.” jawab Andy. “Sebenarnya saya juga bersikap sama terhadap si Manis,
tapi dia mengeong-ngeong setiap kali saya gendong. Dia gugup dan gelisah, dan
menunggu-nunggu kesempatan untuk melarikan diri.” Ayah mengangguk. “Si Manis
sama seperti kita semua, ” kata Ayah.
“Mungkin itu karena pengalaman buruknya sebelum kita pelihara, ” kata Ibu. “Kita
telah merawat si Manis dengan baik beberapa tahun ini, namun dia tidak pernah
percaya kepada kita sepenuhnya.”
“Dan kalau si Belang, saya bahkan tidak pernah mencoba menggendong dia, sebab
saya tidak mau dicakar!” kata Andy. Ayah menurunkan korannya dan berkata,
“Ketiga kucing ini mengingatkan Ayah akan respon manusia ketika Tuhan
‘menggendong’ mereka dan menempatkan mereka di mana Tuhan kehendaki, ”
kata Ayah. “Coba pikirkan, mau lebih mirip yang mana?”
Andy menatap si Putih yang masih terbaring tenang di sampingnya dan tersenyum
lebar. “Saya berharap saya seperti si Putih, ” kata Andy. “Merasa puas di mana pun
Tuhan menempatkan saya.”
Ibu mengangguk dan berkata, “Tapi Ibu kuatir, kadang-kadang kita lebih mirip si
Manis, selalu gugup, atau seperti si Belang, terlalu banyak rencana sendiri.”
“Kita semua bisa berdoa untuk kasih karunia untuk merasa puas di mana pun
Tuhan menempatkan kita, ” kata Ayah sambil tersenyum. “Kita senang ketika kita
bersandar kepada-Nya.”
RENUNGKAN: Apakah Tuhan telah menempatkanmu dalam tempat yang sulit,
misalnya keluarga yang retak, sekolah yang sulit, atau kelas yang kamu tidak suka?
Jangan gugup dan gelisah akan keadaanmu, tunggulah waktunya terjadi
perubahan. Dan jangan terlalu banyak merencanakan sendiri yang menyebabkan
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kamu tidak lagi bersandar kepada Tuhan, puaslah terhadap rencana Tuhan. Tuhan
mengasihi kamu, dan Dia tahu yang terbaik. Percayalah kepada-Nya.
DOAKAN: Tuhan, jika saya tidak memiliki iman kepada-Mu, itu berarti waktu yang
saya pakai untuk merencanakan banyak hal adalah sia-sia. Tuhan telah berjanji
bahwa saya boleh bersandar kepada-Mu. Tolong saya untuk terus percaya kepadaMu dan meletakkan segala kekuatiran saya kepada-Mu. Dalam nama Yesus saya
berdoa, amin.

MINGGU, 24 MEI 2020
LUKAS 2:7
PESTA ULANG TAHUN SIAPA?
Danny berbicara di telepon. “Kami masih di mal, Bu, ” katanya. “Mobilnya tidak bisa
nyala, dan orang bengkel lagi mencoba memperbaiki sekarang. Ayah minta saya
telepon Ibu bahwa kami akan segera ke sana secepat mungkin, mungkin sebentar
lagi. Ayah minta saya beri tahu Ibu bahwa ‘pertunjukan tetap harus jalan’. Saya
tidak mengerti maksud Ayah.”
Ibu tahu apa yang Ayah maksudkan. Ayah berbicara tentang kejutan pesta ulang
tahun yang telah mereka rencanakan buat Danny. Ayah membawa Danny ke mal
hanya supaya Ibu bisa bersiap-siap di rumah. Tamu-tamu telah ada di ruang tamu
sekarang, menunggu mereka pulang. Ibu mengerti maksud Ayah adalah permainan
dan segala yang telah direncanakan tetap dilaksanakan.
Ketika Danny akhirnya tiba di rumah, dia disambut dengan teriakan, “Kejutan!
Kejutan!” Teman-temannya sudah memakai topi pesta dan menjilati sisa makanan
di bibir mereka. Danny memang terkejut!
“Ketika kamu sampai, kami sudah hampir memberikan hadiahmu kepada orang
lain.” canda mereka.
“Huh!” Kelly, adik Danny menyelipkan tangannya yang kecil ke tangan abangnya.
“Itu punya Danny. Kan ini ulang tahun Danny.” Di tengah banyak tawa dan canda,
Danny membuka hadiah yang diberikan teman-temannya.
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Segera tiba waktunya bagi anak-anak untuk pulang. “Senang sekali akhirnya kamu
bisa tiba.” Sebagian anak-anak berkata kepada Danny sambil berjalan menuju pintu
keluar. “Tidak cocok kalau kamu tidak ada di pesta ulang tahunmu.“
Setelah semua tamu pulang, Danny duduk untuk makan sepotong lagi kue ulang
tahunnya. “Saya menyesal tidak bisa ikut acara permainan, ” kata Danny. “Tapi
akhirnya mobil bisa diperbaiki pada waktunya sehingga saya masih sempat tiba di
rumah bertemu semua teman-teman dan membuka kado saya. Saya senang
karena itu!”
“Ibu juga senang, ” kata Ibu. “Seperti kata Kelly, ini ulang tahunmu, dan pesta ulang
tahun tanpa orang yang berulang tahun kurang ada artinya.”
RENUNGKAN: Tahukah kamu bahwa Natal dirayakan untuk menghormati ulang
tahun Tuhan Yesus? Apakah kamu ingat akan hal ini saat merayakan Natal?
Apakah tingkah laku kamu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus beserta kamu? Natal
tanpa Kristus tidak ada artinya sama sekali. Ingatlah selalu akan hal ini setiap kamu
merayakan Natal. Dan juga pikirkan apa yang akan kamu berikan pada-Nya sebagai
hadiah ulang tahun. Tuhan tidak memerlukan hadiah barang, Dia ingin kamu
memberikan Dia hatimu.
DOAKAN: Bapa sorgawi, ketika saya ingat akan Natal, buka hatiku untuk
memberikan hidupku bagi Tuhan Yesus yang telah mati bagi saya di atas kayu
salib. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 25 MEI 2020
2 KORINTUS 8:5
BERIKAN DIRI KITA KEPADA YESUS
Pagi-pagi sekali pada hari Natal, Markus melompat dari ranjang, berpakaian, dan
pergi mengetuk pintu kamar adiknya. Betty segera membuka pintu, mengambil
suatu dekorasi besar dari lemarinya. dan bersama-sama mereka menuruni tangga.
“Apakah kamu yakin ini bukan ide bodoh?” Bisik Markus ketika mereka sedang
keluar dari pintu depan.
“Ibu dan Ayah akan suka” Betty meyakinkan Markus. Dia mengangkat tutup kota itu,
dan Markus masuk ke dalamnya. Lalu Betty menyerahkan kepadanya berbagai
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tanda petunjuk. Markus membaca beberapa petunjuk itu. “Saya siap melayani
Anda.” “Saya akan membersihkan kamar Timmy dan kamar saya sendiri selama
sebulan.” “Saya akan membersihkan dapur.” Markus meletakkan semua petunjuk ini
di sudut kotak. Betty menutup kotak itu, dan mengikat sebuah pita merah di
atasnya.
“Mudah-mudahan tetangga belum pada bangun.” Terdengar suara Markus
bergumam dari dalam kotak ketika Betty membunyikan bel pintu. Markus
mendengar suara bel panjang berulang-ulang. Lalu dia mendengar suara pintu
ditutup, dan Betty menghilang di dalam rumah.
Segera pintu terbuka lagi, dan Markus mendengar suara Ayah yang terkejut. “Wah!
Apa ini? Ibu!” Ayah memanggil. “Cepat ke sini! Ini ada hadiah untuk kita.” Segera
Ibu muncul dan membuka kotak itu.
“Ini saya, selamat Natal!” kata Markus ketika mereka membuka tutup kotak. “Saya…
er… oke, saya memutuskan untuk memberikan diri saya sebagai hadiah Natal.”
Kata Markus. “Ini adalah beberapa hal yang bisa saya lakukan buat Ayah dan Ibu.
Saya… saya harap Ayah dan Ibu suka hadiah ini.”
Ibu terharu sambil memeluk Markus. Ayah berkata, “Kami suka hadiahnya, kami
benar-benar suka.”
RENUNGKAN: Apakah kamu pernah memikirkan fakta bahwa Tuhan memberikan
yang terbaik bagi kamu, yaitu Anak-Nya tunggal? Apa yang kamu berikan kepada
Tuhan sebagai balasannya? Hadiah yang paling Tuhan inginkan adalah diri kamu.
Apakah kamu akan memberikan hadiah ini bagi Dia? Hanya dengan memberikan
dirimu, Tuhan bisa memakai talenta, waktu, dan pelayananmu.
DOAKAN: Tuhan di dalam sorga, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang lahir ke
dunia, sehingga kami boleh diselamatkan. Tolong saya juga mau memberikan diri
saya bagi Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

SELASA, 26 MEI 2020
1 TESALONIKA 5:18
KAPAN TERAKHIR KALINYA KAMU BERSYUKUR KEPADA TUHAN?
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Yan menghela nafas sambil mendorong pintu dan menyimpan kuncinya di saku. Dia
lalu menutup pintu dan menguncinya. “Tony beruntung, Ibunya di rumah dan
membuat kue, sedangkan saya harus memasak Indomie sendiri, ” kata Toni dengan
suara keras. Dia berbicara kepada diri sendiri ketika sedang sendirian, supaya
jangan terlalu merasakan rumah yang kosong. “Saya berharap punya binatang
peliharaan.” Yan terus menggumam sambil melakukan tugas-tugasnya. Tak lama
kemudian terdengar suara Ibu di pintu. “Halo sayang, bagaimana sekolahmu?”
tanya Ibu sambil memasuki rumah.
“Oke.” Yan tidak mengangkat kepalanya. “Terima kasih sudah masak mie. Wangi
sekali. Ibu rasa kamu tentu telah menambahkan telur dan daging ayam.” Yan tidak
menjawab. Ibu menatap Yan. “Ada yang tidak beres, Yan?” tanya Ibu. Yan
menggeleng. “Benar?” tanya Ibu sambil berhenti berjalan menuju ke kompor. “Ibu
tahu ada yang sesuatu yang membuatmu terganggu. Yok, kita ngobrol.” Ibu
meletakkan piring yang ada di tangannya dan merangkul Yan.
Segera Yan menceritakan kepada Ibu semua masalahnya, khususnya betapa dia
benci pulang ke rumah yang kosong. Ibu menghela nafas. “Kita telah pernah
membicarakan hal ini sebelumnya, dan kamu tahu Ibu harus kerja, ” kata Ibu. “Ibu
akan lebih suka di rumah, tetapi Ibu tidak punya pilihan. Ibu berharap kamu punya
binatang peliharaan, tetapi pemilik rumah kita tidak mengizinkan. Tetapi kamu
memiliki sesuatu yang banyak temanmu tidak punya. Kamu memiliki Tuhan Yesus.”
Ibu mengingatkan Yan. “Itu lebih penting dari hal lain di dunia. Ketika kita bisa
mendapatkan hal yang kita inginkan, Ibu rasa kita harus mengingatkan diri kita apa
yang telah kita miliki.” Ibu mengambil selembar kertas dan sebuah pena. “Yok, kita
tuliskan hal-hal yang baik yang kita miliki dan nikmat, ” kata Ibu. “Ibu akan mulai.
Coba kita lihat… kita memiliki tempat tinggal.”
“Dan pakaian.” Yan menambahkan. Ibu menuliskannya. “Kamu bisa pergi ke
sekolah, dan Ibu punya pekerjaan, ” kata Ibu. “Apalagi?”
“Saya punya teman-teman.” Yan mulai tersenyum. “Kita punya gereja tempat untuk
beribadah kepada Tuhan.” Ibu menambahkan. “Kita bisa ke dokter waktu sakit, ”
kata Yan lagi. Ibu mengangguk. “Dan saat ini kita berdua dalam keadaan sehat, ”
kata Ibu. “Saya akan menuliskan hal itu juga.” Yan menghirup udara, dan tersenyum
lebar. “Kita punya Indomie, ” katanya. “Yok, kita siapkan meja makan. Saya lapar!”
RENUNGKAN: Apakah temanmu memiliki sesuatu yang ingin kamu miliki?
Daripada memikirkan hal-hal seperti itu, lebih baik kamu menulis daftar hal-hal yang
kamu miliki. Belajarlah untuk menjadi puas dengan keadaanmu, dan bersyukurlah
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kepada Tuhan. Lalu kamu akan menemukan bahwa kondisimu ternyata lumayan
baik, tidak seperti yang kamu kira.
DOAKAN: Tuhan, apakah saya memiliki banyak atau pun sedikit, tolong ajarkan
saya untuk bersyukur. Saya ingin untuk belajar lebih bersyukur, sebab saya tahu
bahwa Engkau telah memberikan saya sangat banyak. Tolong saya untuk menjadi
anak yang ceria dan tidak hanya memandang pada kesulitan saya, tetapi bisa
melihat kepada banyak hal yang telah Tuhan berikan kepada saya. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

RABU, 27 MEI 2020
2 TIMOTIUS 3:16
ALKITAB, SURAT CINTA TUHAN YANG AJAIB!
Apa yang sedang kamu pikirkan, nak?” tanya Ibu Adam. “Kamu kelihatan begitu
serius!”
Adam menghela nafas. “Guru Agama saya berkata bahwa Tuhan adalah tiga pribadi
di dalam satu.” jawab Adam. “Saya tidak mengerti.” Ibu mengangguk. “Memang sulit
untuk dimengerti.” Ibu menyetujui. “Ibu Lily berkata bahwa ada Allah Bapa, Allah
Anak, dan Allah Roh Kudus, dan mereka semua adalah satu pribadi, ” kata Adam.
“Bagaimana bisa begitu?”
“Ibu tahu, kelihatannya tidak bisa dipahami, ” kata Ibu. Tapi apa yang diajarkan guru
Agama…” Dering telepon memotong perkataan Ibu, dan Ibu pergi mengangkat
telepon. “Itu Ayahmu, ” kata Ibu beberapa menit kemudian setelah menutup telepon.
“Ayah ingin Ibu pergi mengambil jasnya dari tempat cuci baju sebelum mereka
tutup.” Sambil Ibu berbicara, telepon berdering lagi. Kali ini Adam yang menjawab
telepon.
Setelah berbicara beberapa menit, Adam menyerahkan telepon kepada Ibu. “Dari
Nenek.” Adam memberi tahu Ibu. “Nenek ingin berbicara dengan Ibu.” Ibu
mengangkat telepon. “Halo Ibu, ” kata Ibu. “Tentu, saya akan membawakan Ibu…
jam 15.30? Oke, saya akan di sana jam tiga. Sampai ketemu nanti.” Adam
tersenyum lebar kepada Ibunya. “Nenek ingin Ibu menolong dia juga?” Ibu
mengangguk. “Ya. Nenek perlu ke dokter. Saya juga harus mampir di rumah Tante
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Cindy. Saya berjanji menjaga bayinya sore ini. Saya akan sibuk sekali hari ini.”
“Wah! Ibu kira Ibu kembar tiga?” tanya Adam.
Ibu tertawa. “Kadang-kadang kelihatannya seperti itu, tapi Ibu tidak keberatan.
Mereka semua boleh meminta Ibu melakukan sesuatu. Ibu adalah istri Ayah, jadi
Ayah meminta Ibu untuk melakukan sesuatu buat dia. Ibu adalah anak Nenek, jadi
dia juga boleh meminta Ibu menolong dia. Dan sebagai kakak Tante Cindy, dia juga
boleh minta tolong Ibu.” Adam berpikir sejenak. “Seorang istri, seorang anak, dan
seorang saudara, walaupun Ibu hanya satu orang, ” kata Adam. “Mungkin ini sedikit
mirip Tuhan.”
“Pengamatan yang bagus, Adam.” jawab Ibu. “Meskipun tidak ada contoh yang
sempurna untuk Tuhan yang Tritunggal. Kita percaya beberapa hal hanya karena
Alkitab mengatakannya, bukan karena kita memahami sepenuhnya. Itulah iman.”
“Oke, Bu.” Adam menyetujui. “Tetapi ini telah menolong saya untuk sedikit lebih
mengerti.”
RENUNGKAN: Apakah kamu meragukan apa yang diajarkan Alkitab karena
kelihatannya tidak mungkin? Alkitab adalah Firman Tuhan, dan apa yang
dikatakannya adalah benar. Kamu berpikir dengan pikiran manusia, tetapi Tuhan
jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Jika kamu tidak memahami sesuatu,
kamu bisa percaya kepada Tuhan.
DOAKAN: Tuhan, ada banyak hal dalam Alkitab yang mungkin tidak sepenuhnya
saya pahami, tetapi saya tahu bahwa Alkitab adalah firman-Mu, dan saya harus
percaya. Tolong saya untuk percaya kepada-Mu dan dengan rendah hati membaca
dan menerima dengan rendah hati kebenaran yang terpendam di dalam Alkitab.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

KAMIS, 28 MEI 2020
LUKAS 18:13
SEMOGA TUHAN BERBELASKASIHAN TERHADAP KAMU!
“Susunya tidak enak!” Sambil Sarah memikirkan hal itu, dia teringat bahwa sebelum
Ibu pergi ke toko kelontong, Ibu sudah mengatakan bahwa susunya basi. “Nah,
sekarang bagaimana?” pikir Sarah. Lalu dia dapat ide. Jika ke dalam susu di
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tambahkan sedikit coklat, maka rasa asamnya akan tertutupi, pikir Sarah. Dia
mengambil kaleng bubuk coklat dan menambahkan sejumlah bubuk coklat yang
manis itu ke dalam susu. Sarah menjilat jarinya ketika ada sedikit coklat yang
nempel di sana. “Mmmm, enak!” pikir Sarah. Tetapi setelah mengaduk susunya dan
meminumnya, rasanya masih tetap tidak enak!
Setelah itu, Sarah masuk ke kelas pelajaran Agama. Dia mendengarkan Ibu Lina
menceritakan suatu kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridNya. “Dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa.” Ibu Lina memulai. “Yang satu
adalah orang Farisi, seorang yang banyak berbuat baik dan sering pergi ke bait
suci. Orang yang satunya lagi adalah seorang pemungut cukai yang tidak jujur.
Orang Farisi yang pertama berdoa, memberi tahu Tuhan bahwa dia senang dia
orang baik dan tidak sejahat pemungut cukai. Orang Farisi itu mengingatkan Tuhan
akan semua perbuatan baik yang telah dia lakukan.” Ibu Lina berhenti sejenak dan
menatap semua anak di sekitarnya. “Sekarang mari Ibu ceritakan tentang orang
yang satunya lagi, si pemungut cukai.” Ibu Lina melanjutkan. “Dia bahkan tidak
mengangkat kepalanya. Dia hanya berseru kepada Tuhan, memohon ampun untuk
dosanya. Dan tahukah kamu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada muridmurid-Nya? Tuhan Yesus berkata bahwa si pemungut cukai yang dibenarkan dan
diampuni, bukannya orang Farisi itu. Kamu lihat, si pemungut cukai tahu bahwa
hanya Tuhan yang bisa menyingkirkan semua dosanya, tetapi orang Farisi malah
mencoba menutupi dosanya dengan perbuatan baik. Dia sama sekali bukanlah
orang baik. Dia sombong dan angkuh, dan juga seorang berdosa seperti si
pemungut cukai. Perbuatan baiknya tidak mengubah hatinya yang berdosa.”
Sambil mendengarkan, Sarah tersenyum dan mengangguk. Dia ingat akan susu
yang basi, dan dia mengerti bahwa hal yang baik tidak perlu menutupi hal yang
tidak baik. Coklat yang baik tidak bisa menutupi rasa susu basi, dan perbuatan baik
tidak akan bisa menutupi dosa. “Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa.”
pikir Sarah. “Saya akan terus ingat hal ini.”
RENUNGKAN: Apakah kamu menaati orang tuamu? Bersikap sopan? Menolong
pekerjaan di rumah? Pergi ke gereja? Apakah kamu seorang yang baik? Tuhan
berkata bahwa kamu adalah seorang berdosa. Tidak ada perbuatan baikmu yang
bisa menutupi “rasa basi” dari dosamu. Hanya darah Tuhan Yesus yang bisa
menutupi dosamu. Maukah kamu berdoa seperti si pemungut cukai, memohon
Tuhan berbelaskasihan terhadap kamu. Mintalah kepada-Nya untuk mengampuni
dosamu dan menyelamatkan kamu hari ini.
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DOAKAN: Tuhan, berbelaskasihanlah kepada saya, sebab saya orang berdosa.
Tolong saya untuk menyadari bahwa saya sendiri tidak akan mampu melakukan
apa-apa. Jika saya belum diselamatkan, biarkan saya boleh memakai kesempatan
itu untuk mengakui dosa-dosa saya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan
dan Juruselamat saya pribadi. Jika saya telah diselamatkan, semoga saya juga
memakai kesempatan ini untuk mengakui bahwa saya memerlukan darah Tuhan
Yesus untuk membersihkan saya setiap hari sehingga menjadi putih seperti salju.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

JUMAT, 29 MEI 2020
FILIPI 1:3
JADILAH SEORANG ANAK YANG BERSYUKUR!
Setiap pagi Michael membaca satu pasal Alkitab dan berdoa. Suatu pagi, dia
membaca Roma 16. Pasal ini rasanya berbeda, pikir Michael. Ini sebagian besar
merupakan daftar nama orang-orang yang dihargai Paulus. Michael memperhatikan
kembali ayat-ayat itu. Mungkin satu alasan mengapa pasal ini ada di dalam Alkitab
adalah untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya untuk memberi tahu
orang lain bahwa kita menghargai dia, pikir Michael. Saya rasa saya akan
melakukannya hari ini!
Jadi setelah sarapan Michael berkata kepada Ibunya. “Terima kasih sudah
memasak telur ini untuk saya, Bu.” Lalu ketika adiknya Stephen memasuki dapur,
Michael berkata, “Terima kasih, Stephen, karena sudah pinjamkan spidol warnamu
untuk mengerjakan tugas saya.” Ibu dan Stephen tersenyum lebar kepada Michael,
senyum yang membuat Michael memutuskan untuk terus memberi tahu orangorang betapa mereka telah dihargai.
Di sekolah, Michael bertemu temannya Ben. “Terima kasih ya, karena telah
membela saya ketika saya diganggu orang-orang itu kemarin, ” kata Michael.
Setelah pelajaran selesai, Michael mendekati gurunya. “Ibu telah menjelaskan
kepada kami pelajaran hari ini dengan sangat jelas.” Kata Michael. “Itu membuat
pelajaran menjadi lebih menarik.” Michael bisa melihat bahwa gurunya merasa
senang.
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Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Michael berjalan melewati tetangganya, Ibu
Nelly yang sedang berdiri di depan pintu. “Ibu Nelly, ” kata Michael, “Terima kasih
ya, untuk kue yang cantik yang Ibu beli buat keluarga kami kemarin.” Michael
mendapat satu lagi senyum lebar.
Malam itu, ketika Michael bersiap untuk tidur, dia memikirkan lagi tentang
penghargaan. Saya bisa mengatakan bahwa orang-orang senang jika kita hargai.
Michael tersenyum lebar. Dia senang dia telah belajar pelajaran dari Rasul Paulus.
RENUNGKAN: Kamu mungkin menghargai orang-orang yang telah melakukan
sesuatu untuk kamu, tetapi apakah kamu ada memberi tahu mereka? Tuliskan
nama lima orang yang kamu hargai, dan beri tahu mereka. Kamu akan merasa
senang, sebab kamu telah membuat orang lain merasa senang. Dan jangan lupa,
masukkan juga Tuhan Yesus dalam daftarmu. Dialah yang paling layak menerima
penghargaan melebihi siapa pun.
DOAKAN: Tuhan, terima kasih atas begitu banyak hal yang telah Tuhan berkati
bagi saya. Dan terima kasih untuk pelajaran hari ini, bahwa saya harus ingat untuk
bersyukur dan menghargai orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa,
amin.

SABTU, 30 MEI 2020
2 TIMOTIUS 4:7
APAKAH KAMU TELAH BERTANDING YANG BAIK?
Markus dan Ibunya sedang di rumah sakit mengunjungi Tante Liana. Tante Liana
sebenarnya bukanlah tante mereka. Itu hanyalah sapaan kehormatan yang
diberikan oleh banyak anak-anak, sebab Tante Liana mengajar di Sekolah Minggu
selama beberapa tahun terakhir ini. “Senang sekali melihat kamu.” Tante Liana
menyapa kedua tamunya.
“Bagaimana keadaanmu?” tanya Ibu Markus.
“Oh, baik-baik saja! Saya bisa bersaksi kepada orang di kamar seberang dan juga
punya kesempatan yang bagus untuk membagikan iman saya kepada beberapa
perawat.” jawab Tante Liana penuh semangat. “Saya tahu bahwa Tuhan
menempatkan saya di sini untuk suatu maksud, dan saya rasa tujuannya adalah
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agar saya tetap ceria dan membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Tetapi, oh,
betapa saya berharap Tuhan segera datang kembali! Bukanlah akan jadi hari yang
mulia sekali jika Tuhan kembali hari ini?” Beberapa kali dalam percakapan mereka,
tante Liana menyebut kerinduannya akan kedatangan Tuhan Yesus kembali.
“Tante Liana pasti telah ‘bertanding dengan baik’”, kata Ibu kepada Markus dalam
perjalanan pulang.
“Bertanding?” tanya Markus bingung.
“Bukan pertandingan seperti tinju, ” kata Ibu sambil tersenyum. “Apa yang saya
maksudkan adalah bahwa dia bekerja keras melayani Tuhan, bahwa ketika sedang
dirawat di rumah sakit. Dia bersaksi sedapat-dapatnya bagi Tuhan.”
“Tante Liana selalu ceria dalam segala hal, ” kata Markus.
Ibu mengangguk. “Bahkan sikapnya yang ceria juga adalah kesaksian bagi Yesus, ”
kata Ibu. “Tidak heran kalau dia begitu bersemangat menantikan kedatangan Tuhan
Yesus, sebab dia hidup untuk menyenangkan Tuhan Yesus.” Ibu berhenti sejenak
dan menggeleng. “Melihat Tante Liana, kadang-kadang Ibu jadi malu. Ibu sering kali
begitu sibuk sehingga bahkan tidak memikirkan kedatangan Tuhan Yesus untuk
waktu yang lama.”
Markus mendengarkan dengan saksama. “Saya juga, Bu. Saya rasa saya harus
memikirkan kedatangan Tuhan Yesus juga, ” Markus mengakui.
RENUNGKAN: Apakah kamu hidup dengan sukacita menantikan Tuhan Yesus
kembali? Apakah kamu taat, suka menolong, dan bersaksi bagi Tuhan? Apakah
kamu memiliki kasih, kesabaran, kebaikan? Dengan kata lain, apakah kamu
‘bertanding dengan baik’ bagi Tuhan? Mungkin kamu boleh membuat sebuah poster
tentang Tuhan Yesus yang segera datang kembali dan menggantungkannya di
kamarmu sebagai pengingat. Kamu bisa memakai moto ini “Mungkin Hari Ini”.
Ketika kamu memikirkan kedatangan kembali Tuhan Yesus, periksalah kehidupan
dan sikapmu, dan tetapkanlah hatimu untuk menjalani hidup yang menyenangkan
Tuhan dalam segala hal.
DOAKAN: Bapa terkasih, tolong saya untuk belajar seperti Rasul Paulus dalam
ayat Firman Tuhan hari ini, untuk bertanding dengan baik sebagai seorang tentara
Kristen. Saya tahu bahwa itu tidaklah mudah, namun saya juga tahu bahwa Tuhan
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bisa menolong saya untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa,
amin.

MINGGU, 31 MEI 2020
2 KORINTUS 6:17
PISAHKANLAH DIRIMU
Emi merosot di kursinya, wajahnya masam. “Kenapa saya tidak boleh pergi nonton
dengan Ani?” tanya Emi. “Setiap orang bilang filmnya lucu.” Akan tetapi, Emi tahu
bahwa menurut laporan, dalam film tersebut ada banyak kata-kata kotor, dan juga
ada sedikit adegan dewasa. Namun juga dikatakan bahwa dalam film ada banyak
yang sangat lucu. “Saya tidak lihat apa masalahnya, ” kata Emi. “Hal-hal itu tidak
akan mempengaruhi saya, saya berjanji akan menutup mata jika adegannya benarbenar jelek!”
Setelah beberapa saat, ayah Emi menggulung lengan bajunya, dan Emi melihat
suatu bekas luka yang besar dan jelek di sikunya. Ayah bertanya, “Apakah kamu
masih ingat bagaimana Ayah bisa dapat bekas luka ini?” Emi telah mendengar
cerita itu sebelumnya, tetapi dia hanya mengangkat bahu. “Ini adalah bekas gigitan
laba-laba beracun beberapa tahun lalu, ” Ayah meneruskan. “Seekor laba-laba
menggigit Ayah, suatu gigitan yang begitu kecil, sehingga Ayah bahkan tidak sadar
ketika digigit. Setelah beberapa saat, bekas gigitannya mulai bengkak, dan daging
di sekitar gigitan membusuk dan copot. Sekarang Ayah punya bekas luka yang
besar ini, dan ada satu hal lagi yang kamu tidak tahu, Ayah mati rasa di tempat
bekas luka ini. Racun dari laba-laba itu mematikan saraf di sekitar tempat gigitan.”
“Tetapi apa hubungannya dengan pergi nonton?” tanya Emi masih dengan wajah
cemberut. “Emi, kamu sudah tahu bahwa nonton film itu tidak menyenangkan hati
Tuhan, ” jawab Ayah. “Kita telah membaca bahwa dalam film itu ada banyak katakata kotor. Dan juga ada adegan yang tidak bermoral dan berdosa lainnya. Secara
umum, itu tidak menghormati Tuhan.”
“Tapi saya tidak akan memperhatikan adegan-adegan itu atau memperhatikan katakatanya, ” kata Emi. “Saya akan memejamkan mata dan…” Emi berhenti, dia tahu
dia tidak bisa menutup telinganya. “Memilih untuk membiarkan diri melihat hal-hal
tersebut adalah salah, ” kata Ayah bersikeras. “Kamu kira kamu bisa mencegahnya
untuk mempengaruhimu, tapi kamu tidak bisa mencegahnya. Dosa itu seperti laba-
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laba berbisa, awalnya terlihat tidak berbahaya, tetapi akhirnya akan seperti bekas
luka yang mengerikan dalam hidupmu, dan sering kali akan merusak kepekaan
kamu terhadap hal-hal tentang Tuhan. Apakah ini yang kamu inginkan, sayang?”
perlahan Emi menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin mengakui, tetapi dia tahu
bahwa ayahnya benar.
RENUNGKAN: Apakah kamu menghindari hal-hal berdosa? Ataukah kamu mengira
kamu bisa mengabaikannya saja sehingga dosa tidak akan memiliki efek jangka
panjang terhadap kamu? Berhentilah menipu diri sendiri! Semua dosa adalah
berbahaya, begitu berbahaya sehingga obat satu-satunya adalah kematian Anak
Allah. Jika kamu telah bermain-main dengan dosa, mintalah Yesus untuk
mengampuni dan membersihkan kamu. Mintalah Yesus untuk menolong kamu
menghindari situasi yang bisa bersentuhan dengan hal-hal berdosa. Pisahkanlah
dirimu sebisa mungkin.
DOAKAN: Tuhan, walaupun saya masih muda, tolonglah saya untuk cerdik dan
tahu membedakan hal yang baik dan buruk. Dan ketika saya tahu ada yang jahat
atau tidak dapat diterima, tolonglah saya untuk berdiri teguh bagi Tuhan dan berani
memisahkan diri. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

SENIN, 1 JUNI 2020
MAZMUR 1:1
BERHATI-HATI DI MANA KITA BERJALAN, BERDIRI, ATAU DUDUK!
Apakah kamu pernah melewati lokasi pembangunan dan melihat ada berbagai
tanda peringatan dipasang di sepanjang area tersebut? Tanda peringatan apakah
ini?
Nah, sebagian tanda yang agak umum adalah, “Berbahaya, jangan masuk”,
“Perlambat kendaraan Anda”, “Wajib mengenakan helm”, dan lain-lain. Tanda-tanda
ini dipasang untuk memperingatkan orang-orang akan kemungkinan bahaya di area
pembangunan dan bagaimana menghindarinya.
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Dalam Alkitab terdapat banyak perikop yang bertindak seperti tanda peringatan di
area pembangunan, memperingatkan kita akan bahaya rohani yang sangat banyak
di dalam kehidupan kita. Apakah orang tua, saudara kandung, atau teman baikmu
memperingatkan kamu tentang orang jahat? Salomo, raja paling bijaksana, menulis
dalam Amsal 1:10, “Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau,
janganlah engkau menurut.”
Dalam rangka menaati petunjuk Salomo ini, Mazmur 1 ayat 1 memberi tahu kita
dengan tepat bagaimana menghindari orang berdosa. Pertama, kita jangan berjalan
menurut nasihat mereka. Jika orang jahat berkata, “Ayo ikut kami, jangan beri tahu
orang tuamu, mereka tidak akan tahu, ” kamu harus segera menyadari bahwa
mereka itu tidak baik. Jadi, janganlah mendengarkan mereka.
Kedua, jangan berdiri atau berada di dekat mereka dan ikut mengambil bagian
dalam kegiatan mereka yang berdosa. Sering kali mereka akan memulai pertemuan
di teras terbuka, di taman bermain, atau di pusat perbelanjaan. Kamu tentu tidak
ingin dilihat orang sebagai teman mereka, jadi berhati-hatilah. Kamu tentu juga tidak
ingin terlibat masalah hanya karena kamu berdiri di dekat mereka ketika mereka
sedang membuat masalah.
Ketiga, jangan duduk bersama mereka, jangan merasa nyaman dengan mereka.
Dengan kata lain, jangan bersahabat dengan mereka. Sebab jika kamu bersahabat
dengan mereka, cepat atau lambat, kamu akan ikut mereka berbuat jahat!
Gambarlah seorang Kristen yang sedang berjalan di sebuah jalan yang berbeda
dari jalan orang berdosa. Tambahkan jalan-jalan kepada dua jalan ini, dan pikirkan
beberapa nama yang tepat untuk jalan-jalan ini.

RENUNGKAN: “Kuduslah kamu, sebab Aku kudus” (1 Petrus 1:16).
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DOAKAN: Bapa sorgawi, ajarlah saya untuk tidak mengikut kebiasaan jahat orang
lain, melainkan selalu mencari dan mengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan
Yesus saya berdoa, amin.

SELASA, 2 JUNI 2020
MAZMUR 1:2-3
ORANG PERCAYA YANG BERBUAH MELIMPAH
Latihan akan menyempurnakan. Pianis terbaik berlatih berjam-jam setiap hari.
Pemain basket terbaik adalah orang-orang yang tangkas dan penembak bola jitu.
Itu merupakan hasil latihan berjam-jam di lapangan basket. Demikian juga orang
Kristen, jika ingin bertumbuh kuat dalam iman juga perlu merenungkan dan menaati
hukum Tuhan siang dan malam.
Membaca Firman Tuhan secara terus-menerus akan menghasilkan orang Kristen
yang berbuah. Tentu saja, kamu harus membaca dengan hati yang mau taat.
Kemudian kamu akan seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai, air tercukupi, dan
menghasilkan banyak buah untuk dinikmati semua orang. Iman kita perlu diairi oleh
Firman Tuhan. Pohon mangga yang sehat akan menghasilkan buah yang sehat dan
banyak sarinya. Seorang Kristen yang berbuah dan taat juga akan menghasilkan
perbuatan baik yang menyerupai Kristus kepada orang lain, dan baik hati.
Apakah buah kesukaan kamu? Mengapa kamu menyukainya? Bisakah kamu
menggambarkan sebuah pohon buah kesukaanmu yang sedang berbuah?
Sekarang pikirkan suatu kualitas rohani yang kamu inginkan untuk menjadi
berkat bagi orang lain. Tuliskanlah di bawah gambarmu “Buah kesukaan
saya”.
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______________________________________________________
RENUNGKAN: Ada berkat yang menanti bagi orang yang kesukaannya ialah
Firman Tuhan.
DOAKAN: Bapa sorgawi, tolonglah agar saya bisa menikmati membaca Firman-Mu
setiap hari, sehingga iman saya bisa bertumbuh menjadi kuat dan saya bisa
berbuah bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

RABU, 3 JUNI 2020
MAZMUR 1:4-6
PERBANDINGAN DENGAN ORANG FASIK
Orang fasik adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Mereka tidak ingin menaati Firman Tuhan. Secara alamiah, mereka tidak
menghasilkan buah roh. Mereka tidak akan menerima berkat.
Pada ayat 4, Tuhan berkata bahwa mereka seperti sekam yang ditiupkan angin
ketika petani menampi biji gandumnya. Pada zaman dahulu, ketika petani
mengumpulkan gandum, dia akan melempar panenannya ke atas di tempat terbuka
saat angin bertiup kencang. Ini akan menyebabkan sekam tak berguna yang lebih
ringan tertiup angin. Pada saat yang sama, biji gandum yang berguna yang lebih
berat akan jatuh kembali ke tanah, dan dengan demikian dipisahkan.
Pada hari penghakiman, Tuhan akan mengumpulkan orang-orang percaya ke
rumah sorgawi, persis seperti petani mengumpulkan biji gandum yang baik ke
gudangnya. Namun orang fasik akan tertiup pergi dari hadapan Tuhan seperti
sekam. Mereka tidak akan bisa lolos dari penghakiman Tuhan. Mereka tidak akan
bisa berkumpul dengan orang-orang Kudus milik Allah di sorga. Pastikan bahwa
kamu berada di kelompok yang benar. Di kelompok manakah kamu?
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Gunakan kata bantu ini untuk melengkapi kalimat di bawah ini: dibuang
berharga ringan
Sekam itu ____________ dan tidak ________________. Karena itu
sekam diayak dan ______________ oleh angin. Dalam pandangan
Tuhan, orang tidak percaya seperti sekam.
RENUNGKAN: Hanya ada dua jalan di dalam hidup ini, satu menuju ke sorga, dan
satunya lagi menuju neraka.
DOAKAN: Oh Tuhan, kiranya saya ditemukan di antara orang-orang saleh yang
mengasihi firman-Mu dan bisa berdiri di hadapan-Mu pada hari penghakiman.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

KAMIS, 4 JUNI 2020
MAZMUR 2:1-12
KUASA DI BUMI? SUDUT PANDANG TUHAN
Apakah kamu pernah menghadiri upacara kemerdekaan nasional? Pada
kesempatan seperti ini, merupakan hal yang umum bisa melihat peralatan militer
yang sedang dipamerkan. Kita akan bisa melihat senapan, pesawat terbang
canggih, serta kapal perang dan tank yang hebat.
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Secara alamiah, jika penguasa suatu negara dikelilingi oleh banyak peralatan
seperti ini, akan merupakan cobaan bagi dia untuk merasa sangat kuasa. Apalagi
jika dia mempunyai beberapa negara kuat sebagai sekutu.
Dalam Mazmur ini, Daud menggambarkan raja-raja yang jahat dari dunia ini
berperang melawan kerajaan Tuhan. Mereka, yang bukan merupakan orang
percaya, murka dan menunjukkan amarahnya terhadap Tuhan. Mereka
bergandengan tangan dan berperang melawan Tuhan. Mereka berkata-kata
sombong dan membual tentang kekuatan mereka.
Namun Tuhan berkata bahwa mereka paling bodoh. Mereka seperti semut yang
melawan singa. Tuhan bisa menghancurkan mereka dengan mudah dengan satu
kata, satu nafas dari Dia. Ketika Kristus, Anak Allah, kembali untuk menghakimi
dunia ini dengan kuasanya, setiap lutut akan bertelut kepada-Nya, dan setiap lidah
akan mengaku bahwa Dialah Tuhan atas segala tuan.
Jadi datanglah kepada Kristus selagi ada waktu. Hanya orang-orang yang percaya
kepada-Nya yang diberkati.
Bagaimana Tuhan akan berurusan dengan raja-raja dunia sombong
penyembah berhala?
Tuhan akan ________________ mereka dengan belenggu besi dan
akan __________________ mereka berkeping-keping seperti bejana
tanah liat.
RENUNGKAN: Seperti apakah harinya ketika Kristus kembali untuk memerintah
sebagai raja! Apakah saya sudah siap untuk saat itu?
DOAKAN: Oh Tuhan sorga dan bumi, saya hanya ingin selalu berada di
sampingmu. Kiranya saya setia, melayani-Mu dan menikmati Engkau setiap hari.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

JUMAT, 5 JUNI 2020
MAZMUR 4:1-8
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TUHAN MEMBUAT SAYA TINGGAL DENGAN AMAN
Daud mempunyai musuh yang ingin membunuh dia. Di sini dia berseru kepada
Tuhan agar mendengar doanya dan bermurah hati kepadanya sehingga musuhnya
akan menyadari bahwa betapa bodohnya mereka menyerang orang-orang
kepunyaan Allah, sebab Allah melindungi mereka.
Pada saat yang sama, Daud menginginkan pengikut setianya tidak menjadi pahit
dan berdosa terhadap Tuhan. Mereka harus tetap bersabar selama masa sulit ini
sebab Tuhan akan melepaskan mereka pada waktu-Nya.
Sebagian pengikut Raja Daud bertanya, “Siapa yang akan berbuat baik kepada
kita?” Mungkin mereka telah menjadi tawar hati dan menyimpulkan bahwa mereka
pasti kalah. Namun Raja Daud mendorong mereka untuk tidak menyerah. Tuhanlah
yang akan berbuat baik kepada mereka. Dia akan menyinari mereka dengan wajahNya. Raja Daud percaya penuh kepada Tuhan.
Ketika kamu merasa sedih, ingatlah doa Raja Daud yang indah ini dan nantikanlah
Tuhan. Bahkan dalam malam yang paling kelam, cahaya wajah Tuhan akan
bersinar atas kita.
Dengan tenteram aku
mau membaringkan diri, lalu
segera __________, sebab hanya
Engkaulah, ya TUHAN, yang
membiarkan aku ________
dengan ________

Gunakan kata-kata ini untuk berdoa ketika mau takut, khawatir, atau lelah.
RENUNGKAN: Apakah hal pertama yang saya lakukan ketika saya menghadapi
kesulitan?
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DOAKAN: Bapa sorgawi, ajarlah saya untuk berlari kepada-Mu dalam doa ketika
saya sedang susah. Tolong teruslah menyinari saya dengan cahaya wajah-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 6 JUNI 2020
MAZMUR 8:1-2
BETAPA SEMPURNANYA NAMAMU!
Nama Tuhan kita sempurna, mengatasi kemuliaan langit, matahari, bulan, dan
bintang. Bahkan anak kecil dan bayi tahu bagaimana memuji Tuhan.
Ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, Dia mengasihi anak-anak dan mendesak para
murid untuk membawa anak-anak kepada-Nya. Dalam Matius 21:16, Tuhan Yesus
juga mengutip Mazmur ini untuk menunjukkan iman yang dimikili anak-anak
kepada-Nya. Lihatlah, setelah Tuhan Yesus memasuki Yerusalem pada Minggu
palem, anak-anak terus bernyanyi hosanna bagi Dia di Bait Suci. Para pemimpin
agama orang Israel marah dan menuntut Tuhan Yesus untuk menghentikan lagulagu tersebut. Namun Tuhan Yesus menolak.
Para pemimpin agama ini tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Juruselamat
satu-satunya. Para pemimpin ini menolak untuk menghormati Tuhan Yesus, namun
Allah memberikan Tuhan Yesus kemuliaan yang layak Dia terima lewat mulut anakanak. Zaman sekarang, banyak pemimpin pemerintahan dan orang-orang terpelajar
yang juga menolak untuk memberi kemuliaan kepada Allah. Namun, Tuhan masih
menerima pujian dari mulut anak-anak-Nya. Apakah kamu Anak Allah? Jika iya,
apakah perkataan dan tingkah lakumu mempermuliakan ataukah mempermalukan
Dia?
Baca ayat 7 dan 8 untuk petunjuk, lalu lalu lengkapilah kalimat di bawah ini.
Manusia berkuasa atas ______________ __________ dan __________
________, juga binatang-binatang di padang, ____________ di udara,
________ di laut, dan apa yang melintasi arus lautan.
Tuhanlah yang telah merancang dan membuat semua ini. Betapa ajaibnya ciptaan
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Tuhan!
RENUNGKAN: Kesaksian dari ciptaan Tuhan tentang kebesaran-Nya sungguh
agung, namun pujian anak-anak Tuhan lebih agung lagi.
DOAKAN: Bapak sorgawi, ampunilah saya sebab saya sering kali tidak
mempermuliakan Engkau dalam perkataan atau tindakan saya. Tolonglah saya
untuk lebih mempermuliakan nama-Mu oleh sebab kemuliaan-Mu dan kasih-Mu
kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

MINGGU, 7 JUNI 2020
MAZMUR 8:3-9
SIAPAKAH SAYA, SEHINGGA ENGKAU MENGINGATNYA?
Ketika menciptakan galaksi besar dari alam semesta ini, Tuhan menciptakan
manusia dengan perhatian dan kehormatan khusus. Tuhan menciptakan matahari,
bulan, dan bintang untuk melayani manusia. Hanya manusia yang diciptakan
menurut rupa Tuhan, sehingga manusia bisa benar dan kudus, dan hidup dengan
senang dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada ciptaan yang memiliki hak
istimewa ini. Namun setelah jatuh ke dalam dosa di taman Eden, kedamaian
berakhir dan sukacita lenyap. Akan tetapi Tuhan masih sangat peduli akan manusia,
sehingga Dia mengutus Anak-Nya Tuhan Yesus ke dunia. Ketika Kristus datang ke
dalam dunia, Dia lahir sebagai manusia. Manusia diciptakan sedikit lebih rendah
daripada malaikat. Tuhan Yesus telah hidup dengan sempurna, tanpa dosa,
kemudian menderita, mencurahkan darah, dan mati bagi dosa kita.
Namun Tuhan Yesus tidak terus tinggal dalam kondisi ini. Ketika dia telah selesai
mengalahkan dosa, kematian, dan si jahat, Dia terangkat ke sorga, dan sekarang
duduk di sisi kanan Allah. Dia dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan
Yesus sekarang memerintah dunia untuk kebaikan umat-Nya. Suatu hari, Dia akan
kembali ke bumi untuk mendirikan kerajaan-Nya, dan segala sesuatu akan berada
di bawa kaki-Nya. Sungguh Allah kita Allah yang indah! Sebagaimana yang ditulis
oleh Raja Daud dalam Mazmur, “Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya namaMu di seluruh bumi!”
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Pikirkan dan diskusikan dengan orang tua dan teman-temanmu.
DOAKAN: Oh Tuhan, ajarlah saya untuk beribadah kepada-Mu, dan semakin
mengasihi-Mu setiap hari. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Tolonglah saya
untuk mengingat bahwa Engkau adalah pencipta yang ajaib. Dalam nama Tuhan
Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 8 JUNI 2020
MAZMUR 15:1-2
ORANG BENAR
Bagaimana seharusnya seorang Anak Tuhan hidup? Pertama-tama, seorang anak
Tuhan seharusnya berpikir, bertindak, dan berkata tentang hal-hal yang
menyenangkan hati Tuhan. Seorang yang benar tidak akan mau ikut ambil bagian
dalam jalan atau ide orang lain yang berdosa. Dia tidak akan berbicara atau tertawa
bersama orang lain yang tak merasa bersalah dalam dosa. Dia akan menjaga jarak
dengan orang ini. Ini karena Tuhan telah memberi tahu orang Kristen untuk
menahan diri dari kejahatan seperti ini.
Kedua, seorang Anak Tuhan akan berkerja dengan benar. Dia akan melakukan hal
yang benar dan baik, dan tidak akan melakukan hal yang salah, serakah, atau
egois. Mengapa? Alasannya adalah karena orang Kristen ingin menjadi seperti
Kristus, yang telah membersihkan kita dari segala dosa kita dengan darah-Nya.
Bagaimanakah kita melakukan secara praktis kedua hal di atas? Itu artinya kamu
dan saya tidak boleh melakukan sesuatu hal hanya karena “saya sukai”, melainkan
harus mempertimbangkan apakah hal ini disukai Tuhan. Ini hal yang sulit, sebab kita
sudah terbiasa melakukan hal-hal yang kita sukai, dan sering kali tidak
mempertimbangkan apa yang Tuhan sukai. Jadi adik-adik terkasih, usahakanlah
sebaik-baiknya!

1

2

97
Ketiga, seorang anak Tuhan juga harus selalu berkata benar, tidak boleh
berbohong, sebab kita tidak perlu takut kepada manusia, melainkan hanya takut
kepada Allah saja. Kadang kala kamu mungkin berbohong karena kita tidak ingin
Mama atau Papa mengetahui bahwa kamu tidak menyelesaikan tugas sekolah
sebelum menonton televisi, atau kita hanya boleh bermain game computer setelah
kita bersaat teduh, dan kita berbohong bahwa kita telah melakukannya. Adik-adik
terkasih, jika kamu menghadapi situasi seperti ini, kamu tidaklah sendirian.
Serahkanlah masalah kamu kepada Tuhan, dan mintalah Tuhan untuk menolong
kamu untuk berani selalu mengatakan kebenaran.
RENUNGKAN: Siapakah yang bisa berdiam di dalam kekudusan Tuhan?
DOAKAN: Tuhan, tolonglah saya berjalan dalam kebenaran yang menyenangkan
dalam pandangan-Mu. Tolonglah saya untuk menghindari dosa dan menjaga
langkah saya tetap dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa,
amin.

SELASA, 9 JUNI 2020
MAZMUR 15:3-5
DIA TIDAK AKAN GOYAH
Apakah kamu ingat akan kisah tentang orang bijaksana dan orang bodoh?
Mengapa rumah orang bijak tidak goyah, sedangkan rumah orang bodoh rusak?
Jawaban: ________________________________________

Apakah kamu tahu orang seperti apa di dunia ini yang tidak bisa hancur? Itu adalah
anak-anak Tuhan. Mereka tidak akan bisa goyah oleh masalah dari dunia ini yang

1

2

98
disebabkan oleh hal-hal yang benar yang dilakukan anak-anak Allah. Apa sajakah
hal-hal benar ini? Pertama, seorang anak Tuhan tidak akan berbuat jahat terhadap
sesamanya. Siapakah sesama kita? Siapa saja, bukan saja orang yang tinggal di
sebelah rumah kita. Seorang anak Tuhan tidak akan mengatakan hal yang tidak
baik, tidak menyebarkan gosip. Ini bukanlah hal-hal yang akan dilakukan oleh Tuhan
Yesus, dan ini juga hal yang tidak seharusnya kita lakukan!
Seorang anak Tuhan tingkah lakunya harus terhormat. Ini adalah kata yang
terdengar hebat, namun maksudnya adalah kita harus bertindak dengan benar,
berani membela kebenaran, dan janjinya selalu ditepati.
Adik-adik terkasih, di dasar apakah kamu membangun kehidupan kamu? Apakah di
atas dasar batu karang Tuhan Yesus, ataukah di atas pasir dan dasar yang lemah
dari impian dan ambisi pribadimu?

RENUNGKAN: Apakah saya memiliki fondasi yang kokoh di dalam Tuhan?
DOAKAN: Tuhan, tolonglah saya untuk menolak untuk berbuat jahat terhadap
orang lain, dan hidup hanya bagi-Mu. Itu bukanlah hal yang mudah, dan kadang
kala saya gagal. Namun Tuhan, tolonglah saya ketika saya jatuh. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

RABU, 10 JUNI 2020
MAZMUR 17:8
PERLINDUNGAN PENUH
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Tuhan, pencipta kita yang maha bijaksana telah menciptakan tubuh dan juga mata
kita. Mata adalah bagian tubuh yang sangat berharga dan lembut, yang dilindungi
dengan sangat hati-hati. Bulu mata dan kelopak mata sangatlah diperlukan untuk
melindungi mata dari kotoran dan debu. Air mata menolong memenuhi nutrisi dan
mencegah kekeringan mata. Berbagai saraf dan otot sekeliling bola mata
memungkinkan mata bisa berputar.
Satu bagian yang sangat penting adalah pupil. Bagian mata ini memungkinkan
cahaya bisa masuk ke mata dan membentuk gambar. Daud, sang Pemazmur,
mengatakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Jadi kita bisa berseru kepada
Tuhan untuk menjaga kita sebagaimana seseorang melindungi matanya, sebab kita
adalah biji mata Tuhan.
Kita juga berdoa agar Tuhan menyembunyikan kita di bawah sayap-Nya.
Sebagaimana induk elang melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang jahat, dan
mengasihi bayi-bayinya dengan cara menudungi mereka menggunakan sayapnya
sendiri, demikian juga Tuhan akan menyembunyikan kita.
Gambarlah seekor bayi elang di bawah sayap ibunya.

RENUNGKAN: Apakah cara terbaik bagi orang Kristen untuk melindungi diri?
DOAKAN: Oh TUHAN, lindungilah saya di dalam kasih-Mu, dan jagalah saya saat
saya hidup di dunia yang sementara ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa,
amin.

1

2

100
KAMIS, 11 JUNI 2020
MAZMUR 19:1-4
LANGIT MENCERITAKAN KEMULIAAN ALLAH
Jika kamu melihat ke langit pada suatu hari yang berawan, kamu akan melihat
potongan awan yang jumlahnya tak terhitung bertebaran di langit, dan itu akan
menyenangkan. Kamu mungkin bisa melihat bentuk seekor dinosaurus di langit!
Apakah kamu menyadari bahwa awan bisa bergerak? Apakah kamu menyadari
bahwa warna awan bisa berubah? Awan tidak selalu berwarna putih. Kadang kala
awan berwarna merah muda menyala, dan kadang kala berwarna kelabu
kehitaman. Kamu akan bisa memperkirakan apakah cuaca akan panas terik atau
akan ada badai. Kadang kala kamu juga bisa melihat pelangi, dan kadang-kadang
walaupun sangat jarang, kamu bisa melihat gerhana matahari.
Jika pada malam saat langit bersih, kamu juga bisa mengagumi keindahannya. Di
kota besar hal ini agak sulit, namun jika malam sudah larut, kita bisa melihat bintang
yang berkelap-kelip. Kebanyakan bintang yang terang ini juga membentuk suatu
pola. Ada rasi Orion, Taurus, dan sebagainya. Ya, Tuhan membuat langit berbintang
dengan segala keajaiban malam. Ketika kamu melihat bulan purnama pada waktu
tertentu, kamu juga akan bisa mengagumi keindahan cahayanya, dan juga bulatnya
bulan. Kadang-kadang kamu juga bisa melihat planet tetangga kita, Venus dan
Mars.
Ini hanyalah sebagian dari kemuliaan sorga yang bisa kita lihat. Bayangkan
kemuliaan sorga yang tidak bisa kita lihat. Tuhan kita membuat semuanya!
Gambarlah bentuk bulan dan awan kesukaanmu dalam kotak-kotak ini.

RENUNGKAN: Apakah ciptaan Tuhan yang saya perhatikan dan kagumi?
DOAKAN: Oh TUHAN, biarlah saya bisa melihat lebih banyak lagi keindahan-Mu.
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Biarlah saya bersukacita akan keajaiban langit ciptaan-Mu. Dan terlebih lagi, biarlah
saya bersukacita karena Engkau mengasihi saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya
berdoa, amin.

JUMAT, 12 JUNI 2020
MAZMUR 19:5-6
SEPERTI PENGANTIN LAKI-LAKI
Apakah kamu menyukai cuaca cerah ataukah hujan? Sebagian besar kita mungkin
lebih menyukai cuaca cerah, sebab ada lebih banyak kehangatan, hari yang terang
dan penuh warna-warni untuk kita nikmati. Kita juga tidak perlu takut kehujanan,
kedinginan, atau terpeleset jatuh di lantai yang basah. Dalam Mazmur 19 yang kita
baca hari ini, Daud mengumpamakan matahari sebagai pengantin laki-laki yang
keluar dari kamarnya pada pagi hari, dan bergerak menyeberangi langit sepanjang
hari. Matahari seolah berpakaian indah seperti pengantin laki-laki, seolah bersinar
dengan berseri-seri dan megah ketika memulai perjalanannya setiap hari yang baru.
Matahari bersinar dari satu bagian bumi yang satu ke bagian bumi yang lainnya.
Sinar dan panas matahari memberikan kehidupan. Di negara tropis seperti
Indonesia, mungkin kita kurang menghargai matahari. Namun di negara dingin,
matahari sangat disukai, dan di bulan-bulan musim dingin, matahari sangat
dirindukan. Dan ketika matahari keluar, sekali lagi dia akan menghantarkan
kehangatan, kehidupan, dan pertumbuhan lagi.
Dalam sebagian hal, Tuhan Yesus bagaikan matahari. Dia datang dari sorga untuk
tinggal di antara kita, dan kasih-Nya tersedia bagi semua orang yang mau datang
kepada-Nya. Anak Allah persis seperti kehangatan matahari, siapa saja yang
mencari Dia akan menemukan hidup yang kekal! Tuhan Yesus adalah juga terang
dunia, kebenaran-Nya bersinar dengan sangat terang, menyingkapkan dosa
tergelap kita.
Bacalah Mazmur 84:12 dan lengkapilah kalimat di bawah ini.

Sebab TUHAN Allah adalah ________________ dan
______________; kasih dan ___________________ Ia berikan; Ia
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tidak menahan ______________ dari orang yang hidup tidak
______________.
RENUNGKAN: Apakah Tuhan Yesus merupakan terang dalam kehidupan saya?
DOAKAN: Bapa sorgawi, tolonglah saya bisa melihat Engkau dalam keajaiban
matahari dan semua benda langit ciptaan-Mu. Dan jadilah terang dalam kehidupan
saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 13 JUNI 2020
MAZMUR 19:7-9
FIRMAN TUHAN
Apakah itu hukum Tuhan? Apakah itu ketetapan Tuhan? Yang dimaksudkan kedua
kata ini adalah Firman Tuhan. Ketika Alkitab mengatakan “perintah Tuhan” atau
“penghakiman Tuhan”, itu juga menunjuk kepada Firman Tuhan, Alkitab.
Dalam Mazmur 19, kita membaca betapa ajaibnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu
sempurna. Itu berarti Firman Tuhan tidak ada kesalahan, dan segala sesuatu yang
tertulis di dalamnya adalah baik, bijaksana, dan benar. Alkitab juga sempurna dan
murni. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Tidak ada noda dosa yang mencemarinya.
Alkitab itu kekal selamanya. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang kekal kecuali
Firman Tuhan. Semua hal akan rusak, musnah, dan binasa. Hanya Firman Tuhan
yang kekal selamanya. Oleh karena ini, Firman Tuhan ini sangatlah berharga.
Hargailah Alkitab ini. Jadilah pembaca Alkitab dan Terang Alkitab Junior yang setia,
bahkan ketika kamu kelelahan dan ada banyak tugas sekolah yang harus dikerjakan
setiap hari. Taatilah. Tidak ada gunanya jika kita hanya sekedar tahu, tetapi tidak
menaati pelajaran yang telah kita pelajari. Hiduplah menurut apa yang tertulis di
Alkitab. Pakailah Alkitab untuk menuntun teman-teman dan saudara kamu yang
belum percaya kepda Tuhan Yesus sebagai Juruselamat mereka. Apakah kamu
pernah membagikan ayat Alkitab kepada mereka? Jika belum, lakukanlah hari ini.
Beri tahu mereka mengapa ayat tersebut berarti bagi kamu.
Firman Tuhan dikenali dengan 5 nama dalam Mazmur 19:7-9. Apa sajakah
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itu?
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________
4. _____________________________
5. _____________________________
RENUNGKAN: Bagaimanakah saya memperlakukan Alkitab yang sempurna yang
saya miliki?
DOAKAN: Bapa sorgawi, tolonglah saya untuk mengasihi dan membaca FirmanMu. Tolonglah saya untuk jangan berdosa dengan melakukan semua hal yang
bertentangan dengan perintah-Mu di dalam Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus saya
berdoa, amin.

MINGGU, 14 JUNI 2020
MAZMUR 19:10-11
BERHARGA MELEBIHI EMAS, MANIS MELEBIHI MADU
Pemazmur berkata bahwa ketika memilih antara emas dan firman Tuhan, kita harus
memilih firman Tuhan. Firman Tuhan lebih baik daripada emas. Bahkan sejumlah
besar emas murni juga kalah berharga dibandingkan dengan Firman Tuhan. Alkitab
adalah harta rohani, lebih berharga daripada kekayaan di dunia ini. Firman Tuhan
itu manis. Ketika kita membaca dan mengerti Firman Tuhan, kesukaan yang kita
dapatkan juga begitu ajaib sebagaimana yang digambarkan sebagai rasa manis
oleh pemazmur. Madu yang menetes dari sarang lebih itu manis. Namun sukacita
dalam hati kita yang diberikan oleh kebenaran Tuhan jauh lebih manis dari pada
madu dari sarang lebah!
Kualitas lain dari Alkitab adalah Alkitab memiliki kuasa untuk memperingatkan orang
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Kristen akan tugasnya, dan juga untuk memperingatkan orang Kristen akan bahaya.
Tuhan memperingatkan kita untuk melindungi kita dari masalah akibat dosa.
Sebagai contoh, jika kita serakah dan ingin mencuri, perintah kesepuluh, “jangan
mengingini” akan menolong kita untuk tidak mencuri. Ketika kita mendengarkan
Firman Tuhan dan tidak jadi berdosa, Tuhan akan berkenan. Kita juga akan
terhindar dari hukuman karena berbuat salah.
Bacalah Mazmur 19:7, dan lengkapilah kalimat di bawah ini:

Taurat TUHAN itu ______________, menyegarkan
________; __________________ TUHAN itu
__________, memberikan ____________ kepada orang
yang tak __________________________.
lebih indah dari pada emas, bahkan dari pada banyak
emas tua; dan lebih manis dari pada madu,
bahkan dari pada madu tetesan dari sarang lebah.
RENUNGKAN: Kebenaran lebih berharga dari emas.
DOAKAN: Bapa sorgawi, tolonglah saya untuk belajar menghargai firman-Mu lebih
daripada games, acara televisi, mau pun buku, dan membacanya dengan setia dan
rajin setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 15 JUNI 2020
MAZMUR 19:12-14
SEORANG PENDOA YANG SALEH
Hal-hal apakah yang biasa kamu doakan? Misalnya, apakah kamu berdoa agar bisa
mendapat nilai lebih tinggi dari teman-temanmu dalam ulangan Sains atau Bahasa
Inggris? Atau apakah kamu berdoa untuk orang tua, saudara, atau temanmu yang
sedang sakit agar cepat sembuh? Kita harus berhati-hati agar semua doa itu sesuai
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kehendak Tuhan. Ketika kita meminta hal-hal untuk keinginan kita yang
mementingkan diri, kita sebenarnya telah berdoa secara salah. Sebagai contoh, jika
kita hanya berdoa meminta barang untuk ulang tahun kita, atau untuk menikmati
liburan, tanpa berterima kasih kepada Tuhan untuk banyak berkat dari Tuhan, tanpa
memikirkan keluarga dan teman kita, maka kita telah salah berdoa. Mengapa? Doa
seperti itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Menurut kamu apakah Tuhan akan
mendengar doamu dalam hal ini?
Lalu apakah doa yang saleh itu? Satu contoh bisa ditemukan di dalam bacaan kita
hari ini. Pemazmur Daud dengan rendah hati memohon Tuhan untuk membasuh
bersih dosanya, baik dosa yang disadari maupun yang tidak disadari. Satu hal
pertama yang harus kita doakan adalah memohon pengampunan dosa, dan tidak
lagi berdosa terhadap Tuhan.
Ketika kita dengan jujur memeriksa hati dan tindakan kita, Tuhan akan
menyingkapkan kepada kita bahwa kita benar memiliki banyak dosa untuk diakui
kepada-Nya. Tuhan juga bisa melihat dosa kita yang tersembunyi!
Dalam Mazmur, Daud juga memohon Tuhan untuk berkenan terhadap ucapan
mulutnya dan renungan hatinya. Pikiran dan perkataan tidak akan ada gunanya jika
hanya diterima oleh manusia. Orang Kristen tidak boleh hanya hidup untuk
menyenangkan manusia saja, sebab Tuhan juga adalah Pencipta, Bapa, dan Hakim
bagi kita.
Dosa apakah yang belum kamu akui kepada Tuhan? Apakah yang bisa kamu
doakan bagi orang-orang di sekeliling kamu?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
RENUNGKAN: Seberapa banyak waktu yang saya pakai untuk berdoa?
DOAKAN: Bapa sorgawi, ajarlah saya berdoa menurut kehendak-Mu. Tolonglah
saya untuk bisa semakin tahu kehendakmu ketika saya membaca Alktiab.
Ampunilah saya karena sering kali salah berdoa. Tolonglah saya untuk selalu
menjaga hati dan mulut saya untuk selalu murni dan kudus bagi-Mu. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.
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SELASA, 16 JUNI 2020
MAZMUR 23:1
TUHAN ADALAH GEMBALAKU
Ini mungkin adalah mazmur termanis dari semua Mazmur. Raja Daud menulis ini
ketika dia masih seorang gembala kecil.
Bayangkan Daud memainkan suling sambil duduk di bawah pohon yang rindang.
Domba-dombanya mendengarkan dengan diam dan tenang sambil memakan
rumput hijau, dan ada sungai yang mengalir. Kemudian Daud kecil menyanyi
dengan merdu, karena hatinya penuh dengan sukacita, – sama seperti dombadombanya aman dalam penjagaannya, Daud juga aman dalam penjagaan Tuhan.
Sungguh merupakan hal yang baik untuk menjadi milik Tuhan dan memilikinya
sebagai Gembala kita. Pencipta langit dan bumi, Raja segala raja datang kepada
umat-Nya sebagai Gembala yang mengasihi. Ketika Daud mencukupi kebutuhan
domba-dombanya, hatinya penuh dengan ucapan syukur dan kekaguman karena
dia memiliki Tuhan yang juga akan mencukupi kebutuhannya, menjaga hidupnya
dan masa depannya. Semua yang dia perlukan ada dalam pemeliharaan Tuhan.
Jadi Daud dapat dengan yakin mengatakan “tak ‘kan kekurangan aku” karena dia
tahu bahwa dia tidak akan kekurangan suatu apa pun.

Pada setiap ekor domba, tuliskan satu kata dari frasa ini, “Tuhan adalah
Gembalaku”.
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RENUNGKAN: Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi domba Allah kecuali dia
datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan
Juruselamatnya.
DOAKAN: Bapa Sorgawi, terima kasih telah menjadi Gembalaku yang baik. Terima
kasih karena Engaku mengasihi dan menjaga hidupku dan masa depanku. Bantulah
saya untuk selalu bersyukur dan percaya kepada-Mu sepanjang hidupku. Dalam
nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

RABU, 17 JUNI 2020
MAZMUR 23:2-3
KEBAIKAN TUHAN
Ketika Yesus, Gembala yang baik membaringkan kita di padang yang berumput
hijau, Dia memberikan kita damai dan ketenangan yang cukup untuk membaca
Firman Tuhan dan merenungkannya.
Janganlah baca Firman Tuhan dengan terburu-buru. Bacalah dengan hati-hati dan
perlahan untuk memahaminya, dan semua kebaikannya akan masuk ke dalam
hatimu. Firman Tuhan adalah seperti padang berumput hijau dan berair tenang yang
sangat penting bagi domba. Firman Tuhan selalu segar, selalu berharga, dan selalu
benar walaupun kamu terus membacanya hingga kamu tua.
Ada bagian kedua dalam kehidupan Kristen, yaitu pelayanan aktif bagi Tuhan. Kita
bukan hanya mendengar dan memikirkan Firman Tuhan, tapi kita juga harus
melaksanakannya.
Seperti yang diutarakan oleh domba, kita tidak hanya selalu berbaring untuk makan,
tetapi juga harus terus berjalan dan bekerja. Roh Kudus yang tinggal dalam setiap
orang percaya akan menguatkanmu. Dia akan memimpinmu ke jalan yang tepat,
memampukan kamu untuk melayani Tuhan dengan baik.
Anak kecil bisa melayani Tuhan di rumah, di sekolah, dan di gereja. Contohnya, di
rumah, kamu bisa melayani Tuhan dengan meletakkan seragam kotormu di
tumpukan baju kotor tanpa disuruh. Di sekolah, kamu bisa melayani Tuhan dengan
menjadi murid yang rajin dan suka membantu teman. Bagaimana dengan di gereja?
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Kamu bisa melayani Tuhan dengan memerhatikan apa yang sedang dikhotbahkan,
dan menyanyi dan berdoa dengan sepenuh hati dan pikiran. Kamu juga bisa
membantu memastikan bahwa teman-teman Sekolah Minggu lainnya tetap diam
ketika gurumu sedang mengajar.
Tidak ada orang Kristen yang terlalu kecil untuk melayani Tuhan. Ketika kita
melakukan suatu hal bagi Tuhan, itu berarti kita sedang melayani Tuhan!
Bagaimanakah kamu akan melayani Tuhan mulai hari ini? Tuliskan paling
sedikit 3 hal.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
RENUNGKAN: Tuhan selalu ada untuk menggembalakan kita. Dia adalah
pertolongan yang selalu hadir pada hari yang sulit.
DOAKAN: Bapa Sorgawi, terima kasih untuk Firman-Mu. Saya berterima kasih
karena telah memulihkan jiwa saya ketika saya lemah, dan memimpin saya di jalan
kebenaran oleh karena Nama-Mu. Kiranya saya bisa menjadi anak-Mu yang setia.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

KAMIS, 18 JUNI 2020
MAZMUR 23:4
AKU TIDAK TAKUT BAHAYA
Kita semua akan memiliki hari-hari senang dan hari-hari sedih. Tidak ada seorang
pun di dunia yang hanya menikmati hari-hari senang. Ini disebabkan oleh kuasa
dosa yang telah memenuhi dunia ini.
Iblis adalah musuh Tuhan dan selalu ingin menyerang kita. Dia menggunakan
dunia, dengan segala kenikmatannya yang sia-sia, untuk menarik kita menjauh dari
Tuhan. Jadi akan ada hari-hari ketika kita merasa sedih karena kegagalan, atau
mungkin tidak ada teman yang mau bermain dengan kita, atau mungkin orang lain
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marah kepada kita tanpa alasan yang jelas. Kita juga bisa jatuh sakit hingga dirawat
di rumah sakit, atau ada orang yang kita kasihi dalam keluarga yang baru
meninggal. Hari-hari seperti ini adalah seperti jalan dalam “lembah kekelaman”.
Tetapi, Tuhan tetap beserta dengan kita, seperti gembala yang baik yang selalu ada
di samping kawanan domba-Nya, memegang gada dan tongkat-Nya.
Pemazmur juga mengatakan bahwa hari sedih itu seperti bayangan. Bayangan tidak
bisa melukai siapa pun. Terlebih lagi, ketika ada bayangan, pasti ada cahaya di
suatu tempat, dan memang ada! Tuhan Yesus adalah cahaya kita! Iblis berdiri di
pinggir jalan ketika kita sedang berjalan dan dia melemparkan bayangan di hadapan
kita. Tetapi mari kita bersukaria Tuhan Yesus menyertai kamu dan saya. Kita tidak
perlu takut akan bayangan.
Gambarlah bayangan dari anjing, pedang, dan raksasa.

KITA TIDAK PERLU TAKUT AKAN BAYANGAN!
RENUNGKAN: Kesedihan dan kematian hanyalah bayangan-bayangan bagi
mereka yang adalah milik Tuhan Yesus.
DOAKAN: Terima kasih, Bapa Sorgawi, untuk kehadiran-Mu di dekat saya ketika
saya melewati masa-masa sulit. Saya tidak takut akan bahaya karena Engkau
menghibur dan menguatkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.
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JUMAT, 19 JUNI 2020
MAZMUR 23:5
TUHAN MENYEDIAKAN BAGIKU
Orang Kristen mempunyai musuh-musuh. Orang Kristen tidak akan menyerupai
Tuhannya jika dia tidak mempunyai musuh. Jika kita benar-benar tidak memiliki
musuh, kita harus takut bahwa kita bukan sungguh-sungguh sahabat Allah, karena
Alkitab berkata bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan
Allah.
Ketika musuh-musuh seseorang dekat, apa yang dia lakukan? Hal yang lazim dia
lakukan adalah melengkapi dirinya dengan beberapa senjata dan berbaring sambil
menunggu musuhnya. Terkadang, dia mungkin menyamar untuk menyembunyikan
dirinya dari musuhnya. Terkadang, dia mungkin menyerang musuhnya terlebih
dahulu dan mengalahkannya.
Akan tetapi, di sini kita melihat bahwa orang Kristen duduk dan makan dari
hidangan yang dipersiapkan Allah, seolah-olah semuanya dalam kedamaian yang
sempurna. Ini dapat terjadi karena ada keyakinan dalam perhatian dan perlindungan
Allah mahakuasa. Ini adalah damai yang datang dari pengertian yang diberikan oleh
Allah kepada mereka yang adalah miliknya.
Pengurapan minyak kepada kepala seseorang melambangkan berkat dan maksud
bahwa Tuhan akan memberikan anak-anak-Nya anugerah dan kekuatan yang baru
setiap hari. Seperti minyak yang tidak akan habis, demikianlah berkat itu akan terus
mengalir. Dan oleh karena itu, “piala penuh melimpah” berarti piala itu akan diisi
terus-menerus.
Apakah Tuhan menyediakan kebutuhan materi kita? Ya, Tuhan menyediakan.
Setiap hari Tuhan memberikan kamu dan saya berkat-berkat, makanan di meja,
tempat untuk mengistirahatkan kepala kita. Dan sering kali, kita merasa tidak puas.
Mungkin kita tidak terlalu suka masakan mama kita atau karena menu tersebut
sering dimasak mama, kita menjadi bosan. Kita lebih ingin makanan lain yang
rasanya lebih pedas atau manis. Atau mungkin setelah kita mendapat suatu hadiah,
kita iri terhadap kakak atau adik kita karena mereka mendapatkan sesuatu yang
kelihatannya lebih baik dari punya kita. Adik pembaca terkasih, apakah kamu seperti
itu?
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Apakah kamu selalu memilih yang terbaik untuk kamu dan meninggalkan sisanya
untuk orang lain?

RENUNGKAN: Tuhan selalu memberi kepada kita
berkelimpahan. Tetapi apakah saya bersyukur setiap hari?

dengan

berkat

yang

DOAKAN: Oh, Tuhan, saya berterima kasih untuk hidangan dan piala yang
berkelimpahan yang Engkau berikan kepada saya. Sungguh, kiranya saya bisa
belajar untuk bersyukur akan apa yang telah Engkau berikan. Dalam nama Tuhan
Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 20 JUNI 2020
MAZMUR 23:6
KEBAIKAN DAN KEMURAHAN TUHAN
Kebajikan dan kemurahan Tuhan itu pasti, Tuhan pasti akan menyediakan
kebutuhan kita. Tebak kapan kata “baik” muncul pertama kali dalam Alkitab? Kata
“baik” pertama kali muncul di Alkitab di Kejadian 1:31a, dimana tertulis, “Maka Allah
melihat segala yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik.”
Apakah yang disebut baik oleh Allah adalah kecantikan fisik? Bukan, melainkan
adalah kecantikan moral, kecantikan yang jauh lebih berharga dari penampilan luar
saja. Jadi ketika kita membicarakan kebaikan Tuhan, kita sedang berbicara tentang
kecantikan moral dan spiritual yang Tuhan miliki, dan Dia juga akan membantu kita
untuk mencapai hal-hal yang benar secara moral dan spiritual.
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Bagaimana dengan kemurahan? Apakah itu? Kemurahan berarti Tuhan tidak
menghukum kita atau memberikan kepada kita apa yang patut kita terima, yaitu
hukuman yang harus kita dapatkan karena dosa-dosa kita.
Kita butuh kemurahan Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kamu mungkin
pernah tidak taat dan mungkin pernah berteriak kepada saudaramu atau bahkan
kepada orang tuamu. Akan tetapi, ketika kamu menyesal, kemurahan Tuhan akan
membubuhi darah Tuhan Yesus untk menghapuskan dosa-dosamu.
Akhirnya, anak-anak Tuhan akan diam dalam rumah Tuhan di sorga selamalamanya. Tidak semua orang memiliki hak istimewa ini. Hanya mereka yang
mengakui Tuhan Yesus sebagai Juruselamat mereka yang dapat pergi ke sorga
untuk tinggal di rumah sorgawi. Apakah kamu sudah mengakui bahwa kamu adalah
orang berdosa yang tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan percaya
kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatmu satu-satunya? Jika belum,
akuilah dan percayalah hari ini. Tuhan Yesus sedang menunggumu.
RENUNGKAN: Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah (Mazmur 16:11).
DOAKAN: Tuhan yang mahamurah, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahanMu yang Engkau janjikan kepada semua umat milikmu. Saya tahu bahwa di hadiratMu akan ada sukacita yang abadi. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

MINGGU, 21 JUNI 2020
MAZMUR 27:1
TUHAN ADALAH TERANGKU
Sebelum kita mengenal Tuhan, kita hidup dalam kegelapan dosa, dan kita hidup
sebagai musuh Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, kita dibawa keluar dari
kegelapan dan berjalan dalam terang. Ini karena Tuhan Yesus Kristus adalah
Terang itu! Dia berikan kepada kita pengertian, sukacita, penghiburan, dan
perlindungan.
Ketika kita berjalan dalam terang, kuasa kegelapan jatuh dan kita tidak takut lagi
akan Iblis dan neraka. Tuhan Yesus, terang kita, telah menghancurkan kuasa-kuasa
kegelapan. Tuhan telah menjadi keselamatan kita.
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Apakah kamu sedang hidup dalam dosa dan tanpa Kristus? Jika ya, bertobat dan
percayalah kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juruselamatmu satu-satunya. Ketika
kamu sudah diselamatkan, Tuhan akan membuatmu bertumbuh menyerupai Dia. Ini
berarti Tuhan akan mengajarimu hal-hal baik yang Ia miliki, seperti kerendahan hati,
iman, kebaikan, hikmat, dan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Ketika kamu
menjadi anak-Nya, Tuhan akan menjagamu setiap hari. Dengan Tuhan, kamu tidak
perlu takut akan masa depan.
Lengkapi salah satu pernyataan dengan sebuah kata dimulai dengan huruf
“k”.

Tuhan adalah

____________________________________
(SEMATKULAKEAN)

RENUNGKAN: Apakah hari ini saya berjalan dalam terang?
DOAKAN: Bapa Sorgawi, Engkau adalah terang dan keselamatanku. Bantu saya
untuk menjadi lebih serupa dengan Engkau hari demi hari. Itu sangat sulit, karena
setiap hari saya menghadapi godaan untuk marah karena alasan yang salah, iri
hati, dan bukannya menjadi seperti yang Engkau inginkan. Tetapi Bapa terkasih,
mohon bantu saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 22 JUNI 2020
MAZMUR 27:14
NANTIKANLAH TUHAN
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Tuhan mau agar anak-anak-Nya dengan sabar bersandar kepada-Nya dalam
segala hal. Terkadang, bahkan setelah berdoa kepada Tuhan untuk sesuatu,
jawabannya bisa jadi tidak dapat langsung kamu ketahui. Kadang kamu perlu
menunggu selama sebulan, setahun, atau bahkan bertahun-tahun.
Bersabarlah. Menuntut adalah sikap yang egois dan tidak bijak. Tuhan dalam
kemurahan dan kebijakan-Nya tahu kapan waktu yang terbaik untuk menyediakan
semua yang kamu butuhkan.
Ketika kita menunggu lama, kita bisa menjadi lemah dan kecil hati. Kita mengira
bahwa Tuhan tidak mendengar kita atau tidak peduli. Itu tidak benar. Mungkin Dia
menganggap bahwa kamu tidak siap untuk menerima apa yang kamu minta.
Contohnya, kamu meminta untuk menjadi ketua kelas tahun depan. Katakanlah
Tuhan berencana untuk menjadikanmu seorang ketua kelas. Akan tetapi, Tuhan
menjadikanmu ketua kelas 2 tahun kemudian, setelah kamu memiliki waktu yang
cukup untuk bertumbuh menjadi seorang ketua yang baik.
Tuhan hanya ingin kita menjadi kuat dan memiliki keteguhan hati sambil menunggu.
Tuhan juga akan menguatkan hatimu. Apakah kamu telah menjadi lelah untuk
meminta kepada Tuhan? Pemazmur berkata, “Nantikanlah Tuhan.”
Tuliskan 3 hal yang telah kamu nantikan untuk beberapa waktu, bahkan
setelah kamu mendoakannya kepada Tuhan.
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
Apakah akhirnya kamu mendapatkannya?Jika tidak, menurutmu apakah yang
mungkin menjadi alasannya?
RENUNGKAN: Apakah saya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan atau
kehendak saya?
DOAKAN: Bapa sorgawi, mohon ajarkan saya pelajaran kesabaran. Jadwal-Mu
adalah yang terbaik, jadi mohon bantu saya untuk belajar percaya kepada-Mu dan
mengikuti waktu-Mu, bukan waktu saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa,
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amin.

SELASA, 23 JUNI 2020
MAZMUR 32:1-3
KEBAHAGIAAN KARENA DOSA YANG DIAMPUNI
Di sini kita melihat seorang berdosa berdoa di hadapan takhta Allah. Dia seperti
pemungut cukai yang disebut di Lukas 18:10-14. Dia terbeban untuk mengetahui
akan dosa yang tidak diakui dalam hatinya, dan datang dengan sangat menyesal
dan sedih karena apa yang telah diperbuatnya, untuk meminta pengampunan
Tuhan. Dia sangat rendah hati karena dia tahu bahwa dia telah menyinggung dan
mendukakan Allah Tritunggal yang juga mengasihinya.
Ketika dia tahu bahwa Tuhan mendengar dan mengampuninya, besar sukacitanya.
Dia menganggap dirinya orang yang paling berbahagia. Dia tahu bahwa Tuhan telah
menunjukkan kemurahan besar baginya yang tidak pantas dia dapatkan.
Seorang yang lain beroda, tetapi dia berbeda dari si pemungut cukai. Di Lukas
18:10-14, orang Farisi yang menganggap dirinya benar menganggap bahwa dirinya
telah menaati hukum dengan tekun. Dia menganggap dirinya tidak pernah berdosa.
Jadi dia datang kepada Tuhan dengan sombong, tidak pernah mengakui dosadosanya. Dia tidak pernah mengalami sukacita dosa yang diampuni. Malahan,
dosa-dosanya tetap bersama dengan dia dan amarah Tuhan ada atas dia.
Sudahkan kamu mengakui dosa-dosamu kepada Tuhan?
Warnailah gambar dibawah ini.
Berikan tanda contreng pada laki-laki yang dosanya akan diampuni.
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RENUNGKAN: Tidak mengakui dosa-dosa adalah hal yang salah.
DOAKAN: Tuhan, tolonglah saya sadar dan datang kepada-Mu untuk mengakui
dosa-dosa saya setiap hari, karena Engkau setia dan adil untuk mengampuni dosadosa saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

RABU, 24 JUNI 2020
MAZMUR 37:1-5
JANGAN MARAH KARENA ORANG YANG BERBUAT JAHAT
Jika kamu dituduh menyontek ketika ujian, bagaimana perasaanmu? Tentu
jawabannya adalah “takut”. Bagaimana jika si penuduh adalah orang penyontek
yang sebenarnya? Itu akan membuatmu merasa lebih buruk lagi! Ada orang-orang
yang seperti itu, baik anak-anak maupun orang dewasa. Inilah yang disebut Alkitab
“orang yang berbuat jahat”, orang-orang yang menjalani hidup mereka tanpa
menghargai orang lain dan Tuhan.
Terkadang kita melihat orang yang berbuat jahat menikmati kemakmuran. Mereka
terlihat bahagia dan menikmati kemewahan. Tuhan berkata jangan marah karena
hal itu, jangan menganggap itu tidak adil. Kita tidak boleh iri ataupun cemburu.
Walaupun kita lebih miskin atau menderita lebih banyak, Tuhan itu adil dalam
semua tindakan-Nya.
Firman Tuhan berkata bahwa orang yang jahat akan segera ditebang.
Penghancuran orang-orang yang tak beriman akan berlangsung cepat, mendadak,
pasti, dan tuntas. Sama seperti rumput liar, mereka akan segera dipangkas dan
menjadi layu. Kejayaan dan kekuatan mereka hanya sementara. Akan tetapi orang
yang percaya kepada Tuhan dan senang hidup dalam kebenaran, akan tinggal
bersama Tuhan selamanya.
Kita akan menikmati berkat Tuhan di bumi, dan juga akan dijanjikan hidup kekal
bersama-Nya di sorga. Dengan mengetahui hal ini, mengapa kita harus iri kepada
mereka yang kejayaannya hanya sementara seperti rumput liar?
Lingkari kata-kata yang benar. Orang yang berbuat jahat akan segera berlalu
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secepat…

Bunga

Rumput

Embun

Batu

RENUNGKAN: “Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan
meninggalkan engkau.” (Ibrani 13:5)
DOAKAN: Bapa sorgawi, kenyangkan saya dengan lebih banyak kebenaran-Mu
dan saya akan menambah iman saya. Ajarlah saya untuk merasa puas, karena
Engkau telah memberkati dan menjanjikan saya dengan sangat banyak. Dalam
nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

KAMIS, 25 JUNI 2020
MAZMUR 37:16-17
ORANG BENAR LEBIH KAYA
Jika kamu jatuh miskin, menurutmu bagaimana kamu akan menjalani hidupmu hari
demi hari? Apakah kamu masih dapat makan paling tidak tiga kali sehari? Apakah
kamu akan menjadi jarang membeli makanan, buku, dan mainan? Apakah kamu
akan berhenti menggunakan penyejuk ruangan di rumah?
Sekarang kebalikannya, bagaimana jika kamu menjadi kaya raya? Menurutmu
bagaimana kamu akan menjalani hidupmu hari demi hari? Menurutmu apakah kamu
akan lebih suka hidup kaya raya atau miskin?
Sekali lagi dalam Mazmur ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa sedikit yang dimiliki
orang benar adalah lebih baik daripada kekayaan yang berkelimpahan yang dimiliki
orang jahat. Ini adalah peringatan yang baik buat kita bahwa dunia memiliki banyak
godaan yang bisa membuat kita iri. Katakanlah keluargamu tidak sanggup membeli
video game seperti Wii. Video game harganya lebih mahal daripada permainan
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kartu seperti Uno. Jika teman-temanmu mempunyai versi game terbaru, kamu akan
cenderung ingin membelinya untuk menikmati serunya seperti mereka. Kamu juga
akan cenderung ingin mengikuti teman-temanmu. Apakah kamu sanggup tidak
merasa iri jika keluargamu tidak sanggup membeli versi terbaru itu? Apakah
memiliki game atau mainan terbaru akan membuatmu merasa kamu lebih baik dari
teman-temanmu? Jika ya, bukankah ini kesombongan?
Kekayaan orang jahat akan menjadi kehancuran mereka. Seperti orang yang jatuh
dari tempat tinggi bisa mengalami patah tangan, Tuhan akan menjadikan mereka
lemah. Suatu waktu, kuasa mereka untuk melakukan hal jahat akan dicabut. Pada
waktu yang sama, Tuhan selalu mengingat orang yang benar dan menguatkan
mereka.
Baca ayat 16. Kapan orang yang mempunyai sedikit menjadi lebih baik
daripada orang yang mempunyai banyak?
Jawaban: _______________________________________________
RENUNGKAN: Apa yang akan membuat saya sungguh-sungguh berkelimpahan?
DOAKAN: Bapa sorgawi, bantulah saya untuk mengasihi dan menggunakan
dengan bijaksana apa yang telah Engkau berikan. Bantulah saya untuk tidak
mengingini hal-hal jasmani, dan untuk tahu merasa puas untuk apa pun yang telah
Engkau berikan kepada saya melalui orang tua saya. Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa, amin.

JUMAT, 26 JUNI 2020
MAZMUR 37:23
LANGKAH ORANG BENAR
Tuhan memandang seseorang adalah benar hanya ketika orang tersebut percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jika tidak, bahkan segala perbuatan baik yang kamu lakukan akan dihitung sebagai
kotoran karena kamu tidak di dalam Kristus. Ketika seseorang percaya kepada
Tuhan, Tuhan bukan hanya melihat dia sebagai orang yang benar, tetapi Tuhan juga
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akan menuntun jalannya.
Ketika Tuhan mengatur langkah-langkah kita, itu berarti ke mana pun kita pergi, dan
apa pun yang kita lakukan, diketahui dan ditetapkan untuk kebaikan kita oleh Tuhan
yang baik. Tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Tuhan berkuasa dan Dia
mengatur hidup kita. Dia peduli kepada kita, dalam semua pencobaan dan sukacita
kehidupan kita.
Jalan orang benar diatur oleh Tuhan. Jadi, kita percaya kepada kebaikan Tuhan
walaupun kita:
1. Gagal dalam ulangan atau ujian, karena kegagalan membuat kita
bersandar pada hikmat Allah dan bukan hikmat kita sendiri.
2. Jatuh sakit, karena dalam dunia yang berdosa ini ada banyak kuman
dan bakteri.
3. ___________________________________________________
karena_ ___________________________________________
4. ___________________________________________________
karena ____________________________________________

RENUNGKAN: Tuhan mengetahui dan memimpin setiap langkah yang kamu ambil.
DOAKAN: Bapa sorgawi yang baik, mohon aturlah langkah-langkah saya dan
jangan biarkan saya mengira bahwa saya lebih bijak atau lebih pintar daripada
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Engkau dalam mengambil keputusan yang baik dalam hidup saya. Ingatkan saya,
Bapa terkasih, bahwa jalan menuju damai dan kebahagiaan adalah dengan
mengikuti-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 27 JUNI 2020
MAZMUR 38:18
CEMAS KARENA DOSAKU
Sebagian dari kamu mungkin kini tahu bahwa “kesalahan” adalah dosa. Kita semua
bersalah. Kita sering egois dan tidak peduli apakah orang tua, saudara-saudara,
atau teman-teman kita disakiti oleh keinginan egois kita. Kita hanya tertarik untuk
bermain dan tidak cukup peduli terhadap mereka yang sakit atau kesepian. Kita
serakah dan bertengkar dengan kakak atau adik kita karena rebutan makanan, baju,
dan mainan. Apakah kamu cemas karena dosa-dosamu?
Di sini pemazmur berkata bahwa dia siap untuk menyatakan dan mengakui dosadosanya. Pengakuan yang terbuka seperti ini baik bagi jiwa. Ketika Firman Tuhan
memberi tahu bahwa egois, serakah, dan malas itu salah, kita harus segera
menghadap Tuhan untuk mengaku, memohon pengampunan dan pembersihan dari
Tuhan.
Jika tidak, maka kita akan menjadi kotor secara rohani. Tuhan tidak akan
mendengar doa kita jika kita menyembunyikan dosa di dalam hati kita. Bagaimana
kita mengetahui hal ini? Mazmur 66:18 berkata, “Seandainya ada niat jahat dalam
hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar[kanku]”.
Tuhan akan mendengar dan mengampunimu jika kamu datang kepada-Nya dengan
hati yang menyesal. Dia akan mendengar dan mengampunimu jika kamu tidak ingin
berdosa lagi.
Kita harus cemas akan dosa-dosa
mengetahuinya karena:

kita walaupun

tidak

ada

yang

1. __________ tahu.
2. Dosa menghalangi __________ dari Tuhan dan Dia tidak akan
menjawabnya.
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3. Dosa merusak persahabatan dan __________ kita dengan orang lain.
RENUNGKAN: Tuhan, yang adalah kudus, membenci dosa.
DOAKAN: Oh Tuhan yang paling suci, selidikilah hati saya. Jika ada kejahatan
dalam saya, mohon tunjukkan kepada saya, agar saya bisa mengaku dan memohon
pengampunan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

MINGGU, 28 JUNI 2020
MAZMUR 40:2
KELUAR DARI LUBAN KEBINASAAN
Apakah kamu pernah berada di dalam sebuah luban? Pasti sangat mengerikan,
kotor, dan menakutkan.
Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sebenarnya terjerat dalam sebuah lubang
yang mengerikan. Mereka ada dalam kegelapan dan tidak menyadari kondisi
mereka yang menyedihkan dan berdosa. Mereka seperti tawanan yang tidak bisa
keluar dari sebuah luban yang dalam, lembab, dan gelap. Mereka tidak mengetahui
atau tidak menginginkan jalan keluar.
Bagaimana caranya seseorang dapat keluar dari luban itu? Hanya Tuhan yang
dapat membawa kita keluar dari situ. Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan kita dari
dosa-dosa kita dan dari neraka, karena Dia telah mati di kayu salib menggantikan
kita. Jika kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatmu satusatunya, kamu telah keluar dari luban, berkat kasih karunia dan kemurahan Tuhan.
Kamu tahu bagaimana rasanya, karena kamu pernah satu kali berada dalam
kegelapan dan dosa juga.
Pernahkah kamu mencoba memperlihatkan teman-teman dan orang-orang yang
kamu kasihi cara untuk keluar dari luban yang menakutkan ini? Jika tidak, beritahu
mereka tentang Juruselamat yang sudah mati bagi dosa-dosa mereka. Beritahu
mereka tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan telah berikan nyawa-Nya
untuk kita. Berdoalah bagi mereka. Bersabarlah. Tuhan dapat menyelamatkan
mereka dari luban yang menyeramkan ini. Apakah kamu akan melakukan
bagianmu?
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Tuliskan kata-kata yang tepat (bau-terang-menyiksa-gelap-busuk-berlumpurnyaman-kosong-panas-menyakitkan-dalam) di dalam luban untuk
menggambarkan luban yang menyeramkan.

RENUNGKAN: Siapa orang dalam hidupmu yang mungkin masih berdada dalam
luban yang menyeramkan?
DOAKAN: Tuhan, saya berterima kasih kepada-Mu untuk keselamatan besar-Mu.
Kiranya kini Engkau memberikan kepada saya keberanian dan hikmat untuk
membawa ajaran-Mu yang berharga kepada mereka yang belum mempunyai
Juruselamat. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 29 JUNI 2020
MAZMUR 40:3
NYANYIAN BARU DALAM HATIKU
Tuhan Yesus Kristus adalah batu karang kita yang kokoh yang akan memegang kita
dalam hidup ini. Bukan hanya itu, Dia juga telah berikan kita suatu nyanyian baru
dalam hati kita. Itu berarti kita akan memuji Tuhan dengan semangat dan makna
yang baru, yang tidak dapat kamu lakukan sebelum kamu menjadi orang percaya.
Pujianmu tentang Tuhan adalah tentang betapa hebat dan ramahnya Tuhan. Karena
Dia, kamu bisa kabur dari penghukuman yang menyeramkan untuk dosa-dosamu di
neraka. Karena Dia, kamu akan menikmati memuji dan melayani Tuhan di sorga
selamanya.
Bernyanyi mengangkat orang-orang yang kecil hati, meringankan beban bagi yang
berbeban berat, dan himne dan lagu-lagu Kristen dapat membawa kita lebih dekat
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kepada Tuhan. Saya yakin kamu telah diberkati oleh kata-kata dan nada yang indah
dari banyak lagu pujian Kristen.
Apakah himne atau lagu kesukaanmu?
Jawab: _______________________________________________
Sorga akan penuh dengan musik dan lagu (Wahyu 5:9).
Kita juga akan menyanyikan nyanyian baru di sana!
Gunakan kata-kata bantu ini untuk melengkapi kalimat-kalimat dibawah ini:
baik, lebih baik, paling baik.
PUJIAN DI PERJANJIAN LAMA _____________________________
PUJIAN DI PERJANJIAN BARU _____________________________
PUJIAN DI SORGA AKAN MENJADI YANG ____________________
RENUNGKAN: Lagu-lagu Kristen yang baik membantu saya dalam kehidupan
Kristiani saya!
DOAKAN: Terima kasih, Bapa sorgawi, untuk kebahagiaan menjadi salah satu
orang yang Engkau selamatkan. Mohon bantu saya membagikan kebaikan dan
kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya
berdoa, amin.

SELASA, 30 JUNI 2020
MAZMUR 40:5
BANYAKLAH PERBUATAN TUHAN YANG AJAIB
Tuhan telah melakukan banyak hal-hal yang ajaib hingga Daud sang pemazmur
berkata tidak mungkin baginya untuk menghitung, mengurutkan, atau bahkan
menyebutkannya.
Salah satu perbuatan ajaib Tuhan adalah tentunya karya ciptaan-Nya. Kamu bisa
membaca tentang pekerjaan tangan-Nya di Kejadian 1 dan 2.
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Tuhan juga melakukan perbuatan ajaib dalam pemeliharaan ketika Dia
menunjukkan kepedulian dan kasih-Nya bagi kamu dan saya, dan bagi bangsabangsa Israel. Lagu “Dia Sanggup” memberi tahu kita “Ia sembuhkan yang hancur,
yang terikat bebas, yang lumpuh berjalan pula, yang buta celiklah”.
Kita juga tidak boleh pernah melupakan pekerjaan ajaib Tuhan dalam penebusan.
Perbuatan yang telah Tuhan Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib, hidup sebagai
orang yang sempurna di bumi, dan menyerahkan nyawa-Nya bagi orang-orang
berdosa seperti kamu dan saya, adalah keajaiban dari segala keajaiban. Karena
keajaiban kasih karunia-Nya, Tuhan memilih kita dan membangunkan kita dari
kondisi kita yang hilang. Adalah suatu keajabian bahwa Dia membuat kita tahu
bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan dan
menolong kita. Kita tidak akan dapat mengenal Tuhan dengan sendirinya. Itu
tentunya adalah pekerjaan ajaib Tuhan.
Setiap binatang adalah karya Tuhan yang ajaib. Lengkapilah kalimat-kalimat
dibawah ini dengan menyusun kata-kata bantunya:
1. Kekuatan __________
Dia tidak akan membelakangi pedang (daku).
2. Keagungan ________
Dia membuat sarangnya di tempat tinggi (lange).
3. Kebebasan dari _____________ liar
Tempatnya dari padang gurun hingga pegunungan (dekelai).
4. Keindahan __________
Sayapnya cantik (rakme).
RENUNGKAN: Bisalah saya menghitung keajaiban dari pekerjaan yang telah
Tuhan lakukan bagi saya hari ini?
DOAKAN: Oh Tuhan, kiranya saya selalu ingat untuk memuji Engkau dan
menceritakan kepada orang lain dengan sukacita tentang keajaiban banyak
pekerjaan yang Engkau telah lakukan dalam hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa, amin.
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