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SELASA, 1 JANUARI 2019
2 KORINTUS 5:17
TAHUN BARU? DIRIMU YANG BARU JUGA?
Selamat Tahun Baru! Memulai sesuatu hal yang baik di hari pertama tahun
yang baru ini adalah suatu hal yang baik. Tuhan pasti telah menyiapkan
berkat-berkat bagi kita semua untuk tahun ini. Di hari pertama di tahun yang
baru ini, marilah kita memulainya dengan benar. Mari kita baca lagi ayat di
atas untuk hari ini. Pada saat kita percaya kepada Kristus, maka kita ada „di
dalam Kristus‟, yang berarti kita adalah milik Kristus. Dan semua yang milikNya telah diperbaharui oleh Tuhan Yesus, artinya kita telah dibuat menjadi
baru dan berbeda dari manusia yang lama dan berdosa sebelumnya.
Apakah kamu seorang Kristen yang lebih baik daripada tahun lalu? Apakah
kamu lebih dekat dengan Tuhan sekarang ini? Apakah kamu lebih konsisten
dalam berdoa? Apakah kamu lebih rutin dalam membaca dan merenungkan
Firman Tuhan? Adik-adik, kamu sudah merasakan betapa baiknya Tuhan di
tahun lalu. Tahun yang baru ini pun, Tuhan tetap akan setia dan murah hati.
Walaupun Tuhan tidak menjadi baru, tapi kita dapat menjadi lebih baru lagi.
Apa artinya menjadi baru? Mengapa kita harus menjadi baru? Kita semua
telah berdosa. Dan kita semua adalah lemah. Biarlah tahun ini menjadi
berbeda karena iman kita kepada Tuhan telah menjadi lebih kuat.
Pernahkah kamu mendengar kata „resolusi‟? Resolusi adalah suatu komitmen
yang kamu buat karena kamu mau berubah menjadi lebih baik lagi. Resolusi
dibuat supaya kita dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik daripada tahun
sebelumnya. Sebagai contoh suatu resolusi bagi seorang anak Kristen adalah
mau membaca Alkitab dan mengerjakan buku Terang Alkitab ini setiap hari.
Mungkin tahun lalu kamu tidak mengerjakannya setiap hari, tetapi hari ini
kamu hendak membuat suatu resolusi untuk lebih setia dalam membaca
Firman Tuhan dan mengerjakan Terang Alkitab ini setiap hari!
Tiga resolusi saya:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
RENUNGKAN: Biarlah tahun baru ini akan menjadikan saya seorang
manusia baru!
DOAKAN: Tuhan, ajarilah saya untuk menyerahkan tahun ini ke dalam
tangan-Mu, supaya saya boleh bertumbuh menjadi orang Kristen yang lebih
benar lagi di hadapan Tuhan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

RABU, 2 JANUARI 2019
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MALEAKHI 1:1
MALEAKHI, NABI TERAKHIR DALAM PERJANJIAN LAMA (1)
Siapakah Maleakhi itu? Dia adalah nabi terakhir dalam Perjanjian Lama yang
kemungkinan hidup dalam masa nabi Nehemia. Pada saat itu bangsa Israel
kembali dari pengasingan mereka di Babel. Mereka kembali dengan bertujuan
membangun kembali Bait suci dan tembok Yerusalem. Pada saat itu sekitar
abad 430 SM, hidup mereka di pengasingan sebenarnya sangat enak dan
baik. Kehidupan yang baik ini membuat hati mereka menjadi dingin dan
kehilangan semangat tentang hal-hal menyangkut hubungan mereka dengan
Tuhan.
Dosa-dosa yang ditulis oleh Maleakhi adalah sama dengan dosa-dosa yang
disaksikan oleh nabi Nehemia, yaitu hilangnya ketaatan kepada Tuhan,
khususnya di antara para imam yang seharusnya menjadi contoh bagi umat
untuk hidup taat dan kudus (Mal. 1:6-8). Ada pernikahan-pernikahan dengan
orang asing yang menyebabkan orang-orang Israel menyembah berhala,
mereka mempunyai banyak istri (Mal. 2: 10-12), dan para imam
menyalahgunakan uang persembahan bagi Tuhan tanpa rasa takut sedikitpun
(Mal. 3:7-10).
Dapatkah kita temukan dosa-dosa semacam ini pada zaman sekarang?
Adakah orang yang lebih mementingkan diri sendiri daripada kasihnya
kepada Tuhan? Salah satu hal yang paling sering membuat manusia jatuh
adalah apa yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu uang atau
barang-barang yang dapat dibeli dengan uang. Banyak orang menggunakan
uang mereka untuk memenuhi keinginan daging mereka daripada untuk
Tuhan atau menolong orang lain. Apakah kamu punya uang saku? Apakah
kamu juga memberi sebagian uangmu kepada Tuhan?
Peter dan Yohan masing-masing memenangkan hadiah sebesar Rp
1.000.000. Siapakah yang serakah dalam caranya menggunakan uang
mereka? ________________

Peter memberi persembahan
perpuluhan Rp 100.000,
memberi Rp 100.000 untuk
pelayanan, membeli hadiah bagi
keluarganya Rp 500.000, dan
menabung Rp 300.000.

Yohan menggunakan semua
uangnya untuk membeli
mainan yang mahal.

RENUNGKAN: Tuhan ingin kita menjadi penerima berkat Tuhan yang baik.
DOAKAN: Tuhan, ajarilah saya untuk menggunakan berkat uang dan harta
dengan bijak dan tidak serakah. Walaupun saya masih muda, tolonglah saya
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untuk memulai dengan benar. Saya memohon dalam nama Tuhan Yesus,
amin.

KAMIS, 3 JANUARI 2019
MALEAKHI 1:1
MALEAKHI, NABI TERAKHIR DALAM PERJANJIAN LAMA (2)
Para peneliti Alkitab tidak terlalu banyak tahu tentang Maleakhi. Dia tidak
menyebutkan siapa orang tua maupun di mana tempat lahirnya atau
pekerjaannya. Mungkin Maleakhi tidak ingin dikenal dan memilih untuk
bersembunyi di balik layar. Tetapi dia mempunyai bagian yang besar dalam
mengusahakan perubahan dalam kehidupan umat Israel dan cara-cara hidup
mereka yang berdosa. Sementara Nehemia memimpin sebagai seorang
gubernur, Maleakhi menolong umat Israel untuk mengaplikasikan Firman
Tuhan dalam kehidupan umat yang telah sesat tersebut.
Yohanes Pembaptis berkata, “Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin
kecil” (Yohanes 3:30). Kata-kata ini harus selalu ada di dalam pikiran kita
sambil kita melihat contoh yang baik dari Maleakhi. Lakukan hal yang baik
sebanyak mungkin bagi Tuhan, dan selalu memberikan kemuliaan bagi
Tuhan. Pada saat yang sama, puaslah dengan tetap berada di belakang
layar, tersembunyi dari mata umum. Mendapat pujian dari manusia bukanlah
hal yang penting, mendapat pujian dari Tuhanlah hal yang penting.

Juli

Jenny

Tuhan, saya terluka.
Teman-teman saya tidak
senang dengan saya
walaupun saya telah
berusaha berteman
dengan mereka.
Tolonglah saya untuk
segera dapat
mengampuni mereka.

Manusia biasanya tidak
tahu berterima kasih!
Saya selalu membantu
orang; tapi apa yang saya
dapatkan? Tidak ada
orang yang tahu saya
anak yang baik!

Anak yang mana yang menyenangkan hati Tuhan? ____________
RENUNGKAN: Apa pandangan Tuhan terhadap saya adalah lebih penting
daripada apa pandangan orang lain terhadap saya.
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DOAKAN: Tuhan, ajarilah saya untuk menghormati Engkau di atas
segalanya, ajarilah saya juga untuk lebih ingin pujian-Mu daripada pujian
manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, Juruselamat saya berdoa, amin.

JUMAT, 4 JANUARI 2019
MALEAKHI 1:1
KEHIDUPAN PADA MASA MALEAKHI
Seperti telah dikatakan sebelumnya, masa pada waktu nabi Maleakhi ini
adalah masa yang baik. Tidak ada peperangan dan tidak ada pasukan yang
merampas hasil rakyat. Tidak ada malapetaka alam seperti kelaparan dan
sakit penyakit yang melemahkan rakyat. Kepastian dan ketertiban hukum
berjalan dengan baik di seluruh negeri. Kedamaian membawa kesejahteraan
dan kemakmuran bagi rakyat Israel. Tetapi bangsa Israel masih saja tidak
baik.
Mengapa? Ini karena ketika mereka bertambah makmur, cinta akan uang,
keserakahan, dan iri hati mulai berakar di dalam hati mereka. Hal-hal ini telah
membuat mereka menjadi dingin terhadap hal-hal rohani dan meninggalkan
Tuhan. Mereka mulai mengatakan tidak ada lagi waktu buat Tuhan. Uang dan
keuntungan menjadi berhala mereka. Mereka telah menyembah uang.
Dengan uang maka datanglah kenikmatan, dan kenikmatan akan segera
menggoda untuk berdosa. Itu adalah satu cara orang menjadi lebih mencintai
dunia. Firman Tuhan adalah sangat jelas. “Janganlah kamu mengasihi dunia
dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih
akan Bapa tidak ada di dalam orang itu” (1 Yohanes 2:15).
Menjadi kaya tidaklah salah. Tetapi ketika seseorang menjadi kaya, lalu
mereka memakai uang mereka tanpa memikirkan bagaimana Tuhan ingin
mereka memakainya, dan melupakan bahwa Tuhanlah yang memberikan
mereka kekuatan dan kemampuan untuk menghasilkannya, maka ini menjadi
berdosa.
Sebutkan dua cara penggunaan uang yang tidak bijaksana:
______________________________________________
______________________________________________

RENUNGKAN: Kendalikan pemakaian uang atau uang itu yang akan
mengendalikan kamu.
DOAKAN: Tuhan, berikanlah saya hikmat sehingga saya tahu memakai uang
saku saya dengan bijaksana supaya saya dapat memuliakan-Mu. Saya
berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.
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SABTU, 5 JANUARI 2019
MALEAKHI 1:1-3
KASIH TUHAN (1)
Tuhan sendiri yang berbicara tentang kasih-Nya kepada bangsa Israel. Kasih
ini begitu luar biasa apabila kita mengingat kasih Tuhan itu adalah bagian dari
rencana keselamatan Tuhan bagi semua umat-Nya. Kasih itu dimulai dari
kekekalan dan terus berlanjut sampai kekekalan. Tuhan masih mengasihi
bangsa Israel dan akan selalu mengasihi bangsa Israel. Kasih Tuhan bagi
Israel, dan juga kasih Tuhan bagi kita semua, adalah kasih perjanjian yang
diberikan bagi siapa saja yang mau percaya kepada Anak-Nya yang tunggal
Tuhan Yesus Kristus.
Apakah bukti-bukti dari kasih Tuhan bagi bangsa Israel? Kamu ingat
bagaimana mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir? Kasih Tuhan telah
terbukti selama empat puluh tahun mereka berjalan melalui padang gurun,
ketika Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang
api di malam hari. Karena padang gurun adalah tempat yang sangat gersang,
tidak ada awan yang menghalangi teriknya matahari, sehingga tiang awan di
siang hari sungguh memberikan keteduhan yang menghibur bagi umat Israel
pada saat itu. Tiang awan juga merupakan penunjuk arah yang memimpin
perjalanan mereka, dengan mengikuti ke mana tiang awan tersebut bergerak,
maka mereka berjalan ke arah yang Tuhan inginkan.
Jika kamu pernah berada di padang gurun, maka kamu akan tahu betapa
dingin dan gelapnya di malam hari. Padang gurun adalah tempat yang tidak
ramah untuk ditinggali manusia. Sama sekali berbeda dengan kota yang ada
lampu berkelap-kelip dan menerangi segala aktivitas manusia yang hidup di
dalamnya. Di padang gurun dapat ditemukan berbagai macam serangga yang
beracun, padang pasir yang berbukit-bukit yang dapat berubah bentuk
sewaktu-waktu dan dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal, dan bahkan
kematian. Tetapi Tuhan tahu semua masalah yang akan dihadapi oleh
bangsa Israel ini, dan telah tersedia tiang api pada waktu malam hari.
Bayangkan, sebuah tiang api yang besar yang berjalan di depan mereka,
terang-Nya memimpin dan memberi kehangatan pada malam hari! Betapa
baiknya Tuhan!
Banyak berkat-berkat dari Tuhan sebagai tanda kasih Tuhan.
Dapatkah kamu menghitung berkat-berkat yang kamu terima?
Sebutkan:
______________________________________________
______________________________________________

RENUNGKAN: Betapa baiknya Tuhan yang kita sembah!
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DOAKAN: Tuhan, terima kasih banyak buat kasih-Mu, dan tolonglah Bapa,
ajarilah saya untuk bersyukur atas semua kasih-Mu kepada saya. Tolonglah
saya untuk menunjukkan syukur saya dengan berusaha untuk hidup
menyenangkan hati-Mu setiap hari. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
amin.

HARI TUHAN, 6 JANUARI 2019
MALEAKHI 1:4-5
KASIH TUHAN (2)
Bangsa Israel adalah keturunan Yakub yang dipilih Tuhan. Yakub mempunyai
12 anak laki-laki yang menjadi 12 suku Israel. Yakub adalah pilihan Tuhan
dan bukannya Esau kakaknya yang menjadi nenek moyang orang Edom.
Dengan memilih Yakub sebagai nenek moyang bangsa Israel, maka Tuhan
telah menunjukkan kasih-Nya bagi mereka karena Yakub adalah orang yang
taat kepada Tuhan, sedangkan Esau tidak.
Kasih ini terus berlanjut dan ditunjukkan bagi bangsa Israel dengan
penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa ini. Sedangkan bangsa Edom
menjadi miskin dan tanahnya menjadi padang belantara. Bandingkan dengan
orang Yahudi yang dibawa kembali dari pengasingan mereka di Babel ke
Yerusalem untuk membangun kembali negeri mereka. Seharusnya mereka
memberi kemuliaan dan hormat kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan yang
telah ditunjukkan dalam berbagai cara itu tidak diingat oleh bangsa Israel.
Mereka melupakan dan tidak mengindahkan semua kasih karunia Tuhan
yang telah mereka alami itu.
Lengkapi kalimat di bawah ini dengan kata-kata dalam kotak!
kembali Babel makmur belantara
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Tuhan menunjukkan kasihNya kepada bangsa Israel
dengan:

Bangsa Edom tidak
berkenan di hadapan Tuhan
:

Berjanji negeri mereka
akan ___________
kembali.

Membuat tanah dan
gunung mereka menjadi
__________________.

Mereka diizinkan untuk
kembali dari __________
untuk membangun
reruntuhannya.

Tidak mengizinkan
mereka ______________
dan membangun
reruntuhannya.
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RENUNGKAN: Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan.
DOAKAN: Terima kasih Tuhan karena sudah memilih saya, seorang yang
berdosa untuk menjadi anak-Mu. Saya tidak layak untuk menerima
keselamatan yang begitu besar dan mulia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan
oleh karena itu saya sangat bersyukur. Tolonglah saya untuk menjadi anak
yang selalu penuh rasa syukur, supaya saya memiliki sukacita keselamatan
dan membawanya ke mana saja saya pergi setiap hari. Saya berdoa dalam
nama Tuhan Yesus, amin.

SENIN, 7 JANUARI 2019
MALEAKHI 1:6-8
APAKAH KAMU MEMBERIKAN YANG TERBAIK BAGI TUHAN?
Setiap anak harus menghormati papanya. Dia harus berusaha
menyenangkan papanya dan menaati perintahnya. Sebab seorang papa yang
takut akan Tuhan akan selalu memikirkan hal yang terbaik bagi anaknya, dan
anaknya harus selalu menaati papanya. Demikian juga seorang pembantu
harus taat dan hormat kepada tuannya. Akan tetapi, bangsa Israel sebagai
umat Tuhan gagal untuk menghormati Tuhan yang adalah Bapa di sorga dan
juga adalah Tuan mereka. Lebih parah lagi, ketika para imam, para pemimpin
rohani bangsa Israel, tidak lagi melakukan hal yang benar! Persembahan
yang mereka bawa di hadapan Tuhan bukanlah yang terbaik yang mereka
mampu berikan. Mereka membawa binatang-binatang yang buta, pincang,
dan sakit. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak memberikan apa yang terbaik
bagi Tuan mereka Tuhan Yehovah.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah memberikan yang terbaik bagi
Tuhan? Dalam hal apa kita dapat memberikan yang terbaik? Pastikan bahwa
kamu meluangkan waktu untuk membaca Firman Tuhan setiap hari, belajar
dari Firman-Nya ketika mengerjakan TA Junior ini. Berikanlah perpuluhan dan
persembahanmu kepada-Nya, berikanlah waktumu untuk menolong temantemanmu, dan berusahalah untuk menjadi baik dan mau memaafkan, karena
itulah yang Tuhan Yesus akan lakukan. Biarlah kita belajar dari syair lagu
hymne berikut di bawah ini, Berikan yang Terbaik bagi Tuhanmu.
Serahkan yang terbaik pada-Nya, tenaga masa mudamu
Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang bagi-Nya
Yesus teladan yang indah, Ia teguh dan tak gentar
Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik pada-Nya
Serahkan yang terbaik pada-Nya, tenaga masa mudamu
Lengkapkan senjata Injil, setia berperang bagi-Nya
Serahkan yang terbaik padanya, jadikan Dia Rajamu
Segala hal dalam hidupmu, serahkan kepada-Nya
Anugerah-Nya ‟kan diberikan pada yang rela memberi
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Pada-Nya melayanilah, serahkan terbaik pada-Nya
RENUNGKAN: Apakah saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan?
DOAKAN: Bapa di sorga, saya tahu saya tidak sempurna, tetapi Bapa,
ajarilah saya untuk belajar bagaimana memberikan lebih dari hidup saya
kepada-Mu, karena itulah ibadah yang sejati. Saya berdoa dalam nama
Tuhan Yesus, amin.

SELASA, 8 JANUARI 2019
MALEAKHI 1:6-8
APAKAH KAMU MENGUSAHAKAN YANG TERBAIK DALAM STUDIMU?
Sebagai seorang pengikut Kristus, kamu harus memperlihatkan hidup yang
berkenan di hadapan Tuhan. Kita seharusnya memberikan yang terbaik
dalam setiap wilayah kehidupan kita masing-masing. Sebagai seorang siswa,
kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan rajin belajar. Apakah artinya
rajin belajar? Apakah itu berarti saya harus mendapat nilai yang terbaik di
kelas? Apakah itu berarti saya tidak ke gereja pada saat ujian? Apakah itu
berarti saya belajar setiap hari termasuk di hari Minggu? Jawaban dari semua
pertanyaan tadi adalah “Tidak”!
Ada di antara kita yang sangat menonjol dalam pelajaran, tetapi banyak di
antara kita yang biasa saja di sekolah. Bagi pengikut Kristus, yang terpenting
bukanlah menjadi yang terhebat dalam pelajaran, akan tetapi bagaimanakah
usaha yang kita berikan dalam pelajaran. Kamu HARUS selalu
mengusahakan yang terbaik karena itu adalah tanggung jawab seorang murid
sekolah. Memang hal ini mudah untuk dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan.
Karena banyak murid sekolah yang tidak mau belajar keras di hari biasa, oleh
karena itu mereka pun harus belajar di hari Minggu. Kamu harus
mengusahakan belajar dan menyelesaikan tugas-tugas sekolah pada harihari biasa. Kamu juga harus menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan
tuntas, dan baru bermain atau menonton televisi. Selalu berdoa sebelum
belajar supaya Tuhan menolongmu dalam mengerjakan tugas, dalam
mengingat, maupun dalam mengerti pelajaran yang sedang diajarkan.
Walaupun kita telah mengusahakan yang terbaik dalam belajar, kita tetap
terus setia berbakti ke gereja maupun ke Sekolah Minggu. Jangan biarkan
ulangan atau ujian menghalangi komitmen kita untuk berbakti di hari Minggu.
Hari Minggu adalah hari Tujan, dan Tuhan telah memerintahkan hari Minggu,
atau hari Sabat, sebagai hari yang dikuduskan, jadi hari Minggu harus
dikhususkan bagi Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang memuliakan
nama-Nya.
RENUNGKAN: Apakah saya telah mengusahakan yang terbaik bagi Tuhan
dalam belajar?
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DOAKAN: Tuhan, saya tahu bahwa selama ini saya malas dan oleh karena
itu Papa dan Mama tidak senang dengan hal itu. Ajarilah saya, ya Tuhan,
bahwa ini adalah kewajiban saya sebagai seorang anak, saya harus belajar
sungguh-sungguh. Ajarilah saya untuk berkomitmen dalam hal ini di dalam
hidup saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

RABU, 9 JANUARI 2019
MALEAKHI 1:6-8
LIHAT KE DALAM DIRIMU SENDIRI!
Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka telah memberikan bukan yang
terbaik bagi Tuhan. Dan parahnya mereka merasa seolah-olah telah
melakukan hal yang benar, yaitu mempersembahkan korban bakaran kepada
Tuhan, melakukan semua hal yang Tuhan perintahkan. Bagaimana dengan
kamu? Apakah kamu seolah-olah kudus, tetapi di dalam hati kamu tidak ingin
menyenangkan hati Tuhan? Banyak di antara kita rajin ke gereja, berpakaian
rapi masuk ke dalam kelas Sekolah Minggu, berdoa sebelum makan. Tetapi
jauh di lubuk hati apakah kamu sama dengan apa yang kelihatan dari luar?
Apakah kamu berbakti di gereja dengan hati yang mengeluh dan hanya
mengikuti keinginan orang tua saja? Apakah kamu seorang Kristen hanya
pada hari Minggu pagi dan kembali menjadi diri kamu sendiri di hari biasa?
Jika jawaban kamu adalah “Ya”, maka kamu perlu takut! Mungkin kamu
bertanya, takut dengan apa? Takutlah menjadi seorang munafik. Apa artinya
seorang munafik? Seorang yang munafik adalah seseorang bersikap purapura. Dia mengatakan „ya‟, tetapi melakukan hal yang lain. Tuhan tidak ingin
kita menjadi seorang munafik. Tuhan ingin kita datang kepada-Nya dengan
hati yang tulus dan rela.
Jika kamu selama ini telah berpura-pura, atau melakukan sesuatu hanya
untuk menyenangkan kedua orang tuamu saja, maka kamu harus berhenti
sejenak untuk berpikir dan bertobat. Ini mungkin kedengaran seperti perintah
yang keras tetapi inilah kebenaran. Kamu harus bertobat dari kemunafikan.
Ingatlah, walaupun orang di sekelilingmu tidak bisa melihat hatimu, tetapi
Tuhan tahu isi hatimu.
Datanglah kepada Tuhan dan mengakulah akan dosa-dosamu. Berhentilah
berpura-pura menjadi seorang Kristen. Atau yang lebih parah lagi adalah
orang yang jatuh ke dalam tipu daya iblis karena dia mengira dia sudah
menjadi seorang Kristen. Orang seperti ini sebenarnya tidak pernah
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, tetapi dia
mengaku Kristen.
Bagaimana dengan kamu sendiri? Ini adalah pertanyaan yang hanya kamu
sendiri yang dapat menjawabnya. Kamu dapat mencari pertolongan dari
kedua orang tuamu atau guru Sekolah Minggumu untuk memastikan
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keselamatanmu dalam Kristus Yesus. Adik-adik, ini adalah pertanyaan yang
paling penting dalam hidupmu, pastikan kamu tahu jawabannya!
RENUNGKAN: Kemunafikan adalah hidup dalam kebohongan.
DOAKAN: Tuhan, ajarilah saya untuk meneliti diri saya sendiri dan melihat ke
dalam isi hati saya, apakah saya seorang Kristen yang sejati, dan tidak
sedang berpura-pura. Ini adalah hal yang sangat penting, oleh karena itu,
Tuhan tolong saya untuk menjadi serius dan berdoa supaya Tuhan menolong
saya menyelidiki hati saya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

KAMIS, 10 JANUARI 2019
MALEAKHI 1:10-12
DARI TERBITNYA MATAHARI
Kamu mungkin pernah mendengar syair suatu lagu, “Dari terbit matahari
sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji…” Itu adalah sebuah lagu
yang memberi semangat kepada umat percaya untuk memuji nama Tuhan
akan hal-hal ajaib yang Tuhan telah lakukan bagi kita semua. Pada bacaan
hari ini (ayat 11), kita telah ditunjukkan suatu hal yang lain, bahwa bahkan di
antara orang yang bukan Yahudi sekalipun (kita semua adalah orang nonYahudi), nama Tuhan itu besar. Ini adalah kebesaran Tuhan di seluruh
penjuru dunia karena Tuhan adalah Pencipta semesta alam. Dan setelah
menciptakan semesta alam dan segala isinya, Tuhan tidak pernah
meninggalkannya, tetapi terus-menerus menjaga dan memeliharanya.
Jika Tuhan begitu baik sekalipun kepada orang yang tidak percaya,
bayangkan betapa lebih baiknya Tuhan kepada umat percaya kepunyaanNya! Kita patut bersyukur mempunyai Tuhan Allah seperti itu!
Kembali kita membaca syair lagu di atas, apakah kamu memuji nama Tuhan
juga? Apakah perbuatan, sikap, dan kata-katamu membawa pujian bagi nama
Tuhan? Kadang-kadang, Tuhan akan membiarkan situasi yang sulit ada
dalam hidup kita untuk menguji dan menguatkan kita. Atau menaruh kita di
posisi kita sehingga kita harus taat kepada orang tua, atau menyapa anak
baru di kelas, atau ramah kepada teman yang dikucilkan oleh teman-teman
lainnya. Itulah beberapa contoh bagaimana kita dapat memuliakan Tuhan dan
membawa pujian bagi nama-Nya.
Sebutkan cara-cara
memuliakan Tuhan:

lainnya

yang

dapat

saya

lakukan

1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
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RENUNGKAN: Saya ingin membawa pujian bagi nama Tuhan melalui sikap
saya sehari-hari!
DOAKAN: Tuhan, ajarilah saya untuk meneliti diri sendiri dan melihat
bagaimana saya dapat memuliakan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Ini tidak
mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, saya akan dapat memperbaiki
sedikit demi sedikit. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

JUMAT, 11 JANUARI 2019
MALEAKHI 1:13-14
TUHAN ADALAH RAJA YANG TERBESAR!
Bayangkan suatu hari Papamu tiba di rumah dengan membawa berita
gembira tentang suatu undangan pertemuan. Papa membicarakan dengan
mamamu segala persiapan yang diperlukan: apa yang harus dipakai, apa
yang harus dikatakan, kapan harus tiba di tempatnya, dll. Kemudian dengan
rasa ingin tahu, kamu bertanya siapa yang akan Papa Mama temui. Papa
berkata bahwa itu adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump, orang
paling berkuasa di dunia! Wah! Bukankah itu suatu hal yang sangat istimewa?
Tidak setiap orang dapat bertemu dengan Presiden Trump. Hanya orang
yang cukup penting dan berguna bagi Presiden yang bisa bertemu
dengannya. Dan kamu harus datang ke tempat tinggal Presiden Trump, yaitu
Gedung Putih di Amerika. Kamu juga harus datang lebih awal karena akan
melalui begitu banyak pos pengamanan presiden. Kamu juga harus tahu di
mana dan bagaimana harus berdiri dan apa yang harus dikatakan.
Walaupun Presiden Trump adalah orang yang paling berkuasa di dunia, tetapi
beliau tetap seorang manusia biasa. Dia bisa jatuh sakit, bisa berbuat
kesalahan, juga mempunyai kelemahan sama seperti kamu dan saya. Lebih
dari itu semua, Presiden Trump juga adalah seorang manusia yang berdosa.
Tuhan kita lebih besar dari semua raja yang besar. Banyak orang mau
melakukan hal-hal yang luar biasa untuk dapat bertemu dengan seseorang
yang besar. Tetapi bagi banyak pengikut Kristus, bertemu dengan Tuhan
adalah sesuatu hal yang tidak penting atau hal yang remeh. Tuhan selalu
bersedia bertemu dengan kita dalam doa, di mana pun kita berada, akan
tetapi kita jarang menggunakan kesempatan istimewa ini dengan serius.
Mungkin ada di antara kita ada yang sering datang ke gereja dengan
terpaksa. Berhati-hatilah adik-adik, jika kamu ke gereja dengan terpaksa, itu
menandakan ada sesuatu yang tidak beres dalam hubungan kamu dengan
Tuhan. Seharusnya, berbicara kepada Tuhan dan berbakti di rumah Tuhan
adalah suatu hal yang istimewa karena Tuhan adalah Raja yang terbesar.
Hari ini, coba kita tunjukkan beberapa cara untuk menghormati dan
mengasihi Tuhan Raja kita:
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1. Saya memakai baju ___________ saya pada hari Minggu di
gereja. (kiabter)
2. Saya

memberi

perhatian

penuh

ketika

_________

___________ sedang dikhotbahkan atau diajarkan. (mnaFir
ahnTu)
3. Memberi perpuluhan dan ____________ dengan sukacita.
(anbahemserp)
4. ___________ dan melayani teman-teman/orang lain ketika
mereka membutuhkan. (ngloonem)
RENUNGKAN: Raja yang besar patut mendapat perhatian yang paling
istimewa!
DOAKAN: Tuhan, ajarlah saya untuk datang kepada-Mu sebagai Raja saya
dengan rendah hati dan ucapan syukur. Saya berdoa dalam nama Tuhan
Yesus, amin.

SABTU, 12 JANUARI 2019
MALEAKHI 2:1-2
HATI ATAU PENGETAHUAN
Berita Tuhan bagi para pemimpin bangsa Israel pada saat itu merupakan
suatu kutukan yang sangat keras, sebab merekalah yang paling bertanggung
jawab dan yang seharusnya mengetahui hal yang lebih baik. Mereka
mempelajari dan mengajarkan Taurat Tuhan. Tetapi mereka sendiri yang
telah menyesatkan umat Tuhan dengan contoh buruk mereka. Hal ini terjadi
karena pengetahuan akan Taurat Tuhan hanya ada di otak saja dan tidak ada
di hati mereka. Itu berarti orang tersebut tahu apa yang baik dan yang buruk,
tetapi tidak menaruh dalam hatinya. Dia mungkin mengerti kebenaran Firman
Tuhan, tetapi bisa saja dia tidak mengasihi Tuhan dan belum menerima
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya.
Hanya ketika kita telah menerima Firman Tuhan di dalam hati maka kita dapat
diselamatkan. Ketika kita diselamatkan, hikmat Tuhan akan diberikan kepada
kita, dan kita tidak hanya akan mengenal Firman Tuhan, tetapi kita akan
mengasihi dan menjalankan kebenaran Firman Tuhan itu.
Iblis juga mengenal Firman Tuhan. Orang-orang jahat di dunia ini juga
mengenal isi Alkitab. Bahkan banyak di antara mereka yang lebih mengenal
isi Alkitab daripada kamu dan saya! Tetapi mengenal Firman Tuhan berbeda
dengan percaya dan melakukan kehendak-Nya!
Saya tahu apa yang benar dan yang salah tetapi apakah saya telah
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 Menolak untuk berbagi mainan dan games dengan temanteman?
 Mudah marah dan tidak dapat mengendalikan sikap saya?
 Membantah orang tua saya?
 Menyia-nyiakan waktu dengan bermain komputer dan games
yang membuat saya menjadi malas?
Jika salah satu jawaban dari pertanyaan di atas adalah „Ya‟, bertobatlah!
Berdoa minta Tuhan mengampuni dan memberikanmu kekuatan untuk
melakukan hal yang kamu tahu benar.
RENUNGKAN: Saya ingin mengerti firman Tuhan dan juga memiliki hati yang
menerima Firman.
DOAKAN: Tuhan, tolonglah saya untuk tidak hanya sekedar tahu apa yang
baik, melainkan melakukannya. Inilah keindahan menjadi pengikut Kristus.
Walaupun tidak mudah, tetapi saya tahu Tuhan akan menolong saya. Dalam
nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

HARI TUHAN, 13 JANUARI 2019
MALEAKHI 2:1-2
HATI ATAU PENGETAHUAN: IRI HATI
Semua orang percaya adalah orang berdosa. Kamu dan saya juga tidak
terkecuali. Ada waktunya ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah
salah dan berdosa. Mari kita mengambil contoh Alex.
Alex adalah seorang murid yang berprestasi di sekolah dan mamanya bangga
akan hal itu. Nilai Alex juga selalu lebih baik dari adiknya, Elis yang lebih
muda dua tahun. Sebenarnya Elis pintar, tetapi dia malas. Melihat contoh
kakaknya, Elis menjadi lebih semangat untuk rajin belajar karena mamanya
terus memberinya semangat. Awalnya Elis tidak suka belajar, karena dia
malas! Tetapi perlahan-lahan, Elis menyerahkan waktu belajarnya kepada
Tuhan, dan tidak lama setelah Elis melakukan hal yang benar, belajar keras,
berdoa keras, dan mendisiplinkan dirinya sendiri untuk tidak menonton televisi
dan bermain games berlebihan, Elis lalu menjadi murid yang berprestasi.
Setiap orang di dalam keluarga senang melihatnya. Setiap orang, kecuali
kakaknya Alex. Mengapa Alex tidak gembira untuk Elis? Karena dia takut
kasih mamanya kepadanya akan berkurang karena sekarang prestasi Elis
lebih baik.
Apakah itu hal yang benar? Tentu saja kita semua tahu bahwa itu hal yang
salah. Tetapi apakah kita bisa melakukan dosa yang serupa? Adik-adik,
jangan pernah sirik atau iri hati akan keberhasilan orang lain, atau ketika
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orang lain menjadi lebih baik. Bersukacitalah untuk orang tersebut. Kamu
melakukan yang terbaik di sekolah untuk menghormati Tuhan dan membalas
kebaikan serta kasih orang tua kepada kamu.
Bagaimana perasaan kamu ketika kakak, adik, atau teman baik kamu menjadi
lebih baik daripada kamu? Apakah kamu bergembira atas mereka dan
memberi semangat juga bagi mereka? Adik-adik, sebagai pengikut Kristus,
kita harus saling memberi semangat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik
bagi Tuhan.
RENUNGKAN: Iri hati atau sirik adalah seperti seekor macan yang akan
melukai bukan mangsanya saja tetapi juga dirinya sendiri.
DOAKAN: Tuhan, ajarilah saya untuk tidak pernah iri atau cemburu akan
orang lain, melainkan ikut bersukacita ketika mereka menjadi lebih baik
daripada saya. Ini bukanlah hal yang mudah, tetapi Bapa, dengan
pertolongan Roh Kudus, maka saya akan dapat melakukannya. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 14 JANUARI 2019
MALEAKHI 2:1-2
HATI ATAU PENGETAHUAN: KEMARAHAN
Kevin merasa tidak enak di kelas Sekolah Minggu kemarin karena Ibu Tanto
baru saja menjelaskan bagaimana kemarahan dapat menguasai kita apabila
kita tidak mengendalikannya.
Tiga hari sebelumnya, Kevin bersama adik perempuannya Mei sedang
berada di dalam bis sekolah. Mei adalah seorang anak yang cukup aktif dan
ceria. Tetapi hari itu di kelas, Kevin baru saja mendapatkan hukuman berdiri
di depan kelas sambil menghadap tembok. Hukuman yang cukup
memalukan, dan Kevin sangat tidak senang dengan kejadian yang
menimpanya itu. Itu semua karena kesalahannya, di tengah-tengah pelajaran
gurunya mendapatkan bahwa ternyata Kevin tidak membawa buku pelajaran,
ditambah lagi Kevin tertangkap basah sedang bermain games.
Pada saat perjalanan pulang, Kevin hanya berdiam diri sambil berusaha
membaca buku kesukaannya. Tiba-tiba Mei adiknya merampas bukunya dan
tertawa menggoda kakaknya yang terlihat agak diam siang itu. Tentu saja,
Kevin terkejut, dengan lantang dia menghardik adiknya dengan kasar dan
dengan mata yang melotot. Semua teman-teman di bis menjadi terkejut
termasuk pak sopir. Mei terkejut dan menangis sambil berpindah tempat
duduk ke belakang. Kevin merasa bersalah dan bingung bagaimana harus
bertindak. Dia melihat ke belakang ke arah Mei. Mei tersedu-sedu, dan
beberapa temannya terlihat berusaha menghiburnya. Suasana di bis sekolah
menjadi sunyi dan hanya terdengar suara lalu lintas di jalan. Perjalanan
pulang terasa lama dan sunyi dan tidak enak.
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Setibanya mereka di rumah, Mei mengadukan hal tersebut kepada Mama.
Dengan sabar Mama mendengar dan menasihati Kevin dan juga Mei. Mama
berkata bahwa apa yang dilakukan Mei adalah salah, tetapi cara Kevin
menanggapi tingkah laku Mei juga salah. Kevin dan Mei saling meminta maaf.
Lalu Mama berdoa bagi mereka berdua supaya Tuhan memimpin keduanya
di dalam mengendalikan emosi mereka.
Adik-adik, apakah kamu juga pemarah? Apakah kamu juga mudah menjadi
tersinggung di rumah dan di sekolah? Sebelum kamu melihat orang lain, coba
lihat dahulu diri sendiri. Berpikirlah bahwa orang lain lebih baik daripada diri
sendiri, rendah hati dan kuasai emosi kita, sebelum emosi itu menguasai kita!
RENUNGKAN: Kendalikan emosi atau emosi itu yang akan mengendalikan
kita!
DOAKAN: Bapa di sorga, saya ingin belajar bagaimana dapat mengendalikan
emosi saya, dan bagaimana tidak menjadi cepat marah akan hal-hal yang
tidak penting. Jika seseorang menjengkelkan saya, ajar saya untuk
menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, karena Bapa pasti akan menolong
saya untuk menguasai kemarahan yang tidak baik itu. Saya berdoa dalam
nama Tuhan Yesus, amin.

SELASA, 15 JANUARI 2019
MALEAKHI 2:1-2
HATI DAN PENGETAHUAN: MEMENTINGKAN DIRI SENDIRI
Walaupun John dan James adalah saudara kembar, tetapi keduanya sangat
berbeda. John sangat rapih dan bersih, sedangkan James ceroboh dan
sering meninggalkan barang-barangnya berserakan di mana-mana. Nama
panggilan John adalah Tuan Bersih; sedangkan James dipanggil Tuan Babi.
Fakta bahwa kedua saudara kembar tidur di satu kamar tidak banyak
membantu. Walaupun kedua orang tua mereka telah mengajarkan untuk
mereka saling mengalah satu dengan yang lainnya, kamu dapat bayangkan
betapa sering konflik yang terjadi di antara mereka berdua. Sebenarnya John
jauh lebih sering merapikan dan membersihkan kamar mereka. Tetapi James
tidak melihat kebersihan dan kerapian itu suatu hal yang penting. Dia kurang
peduli bahwa seharusnya dia juga harus merapikan dan membersihkan
kamar mereka. Dia bahkan tidak keberatan sama sekali apabila John juga
tidak merapikan dan membersihkan kamar.
Sikap John tentu saja bertolak belakang dengan James. Oleh karena itu, di
dalam kamar kecil yang mereka tempati tersebut sering terjadi percekcokan di
antara mereka berdua. Pada suatu hari, John merasa tidak dapat bertoleransi
lagi. Dia segera mengikat suatu tali dari ujung ke ujung kamar yang
menyatakan batas areanya dan area James. Dia menaruh semua barang-
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barang James di area James dan tidak mengizinkan barang-barangnya dan
barang-barang James tercampur.
Siapakah yang salah, siapakah yang benar dalam hal ini? Tentu saja, keduaduanya salah, karena mereka saling mementingkan diri sendiri. James
seharusnya belajar untuk lebih peduli dan merapikan barang-barangnya.
Sedangkan John tidak seharusnya membatasi kamar dengan sebuah tali
karena seharusnya mereka berdua dapat belajar saling bekerja sama dan
saling bertoleransi.
Adik-adik, apakah kamu kadang-kadang juga egois dan mau menang sendiri?
Sudahkah kamu menaruh kepentingan orang lain di atas kepentinganmu?
Memang hal tersebut tidak mudah, tetapi Tuhan telah mengajarkan kepada
kita untuk mementingkan orang lain terlebih dahulu. Ini berarti kita tidak boleh
egois. Mari kita berdoa meminta Tuhan menolong kita mengendalikan sifat
egois kita sebelum sifat egois kita itu yang mengendalikan kita, sebagaimana
yang terjadi pada John dan James.
RENUNGKAN: Kendalikan sifat egoismu, jika tidak sifat egoismu yang akan
mengendalikan kamu!
DOAKAN: Bapa di sorga, saya tahu kadang saya egois, mau menang sendiri.
Tolonglah saya, ya Tuhan, untuk mengesampingkan keegoisan saya tersebut
dan belajar dari Tuhan Yesus yang bahkan telah mau mati untuk orang
berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

RABU, 16 JANUARI 2019
MALEAKHI 2:11, 12
ADAKAH BERHALA DALAM HIDUP KAMU?
Kata „Yehuda‟ dalam bacaan ini berarti bangsa Israel pada saat itu. Mereka
telah „berkhianat‟ kepada Tuhan yang telah mengasihi umat-Nya dan
mengajarkan mereka untuk setia berjalan bersama Tuhan. Itu adalah dosa
yang sangat besar karena itu menunjukkan bahwa umat Israel itu tidak saja
telah melupakan Tuhan yang baik, tetapi benar-benar tidak tertarik untuk
kembali kepada Tuhan.
Menyembah berhala adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Ketika bangsa
Israel menyembah berhala, mereka telah menaruh patung-patung berhala itu
di dalam Bait Suci. Dan walaupun mereka berkata mereka menyembah
Tuhan yang hidup, sebenarnya mereka menyembah berhala.
Apakah hal ini juga terjadi dalam hidup kita? Walaupun kita berkata kita
menyembah Tuhan, adakah berhala lain dalam hidup kita? Berhala seperti
apakah yang ada dalam hidup kita? Berhala bisa saja berupa suatu barang
atau seseorang atau segala sesuatu yang mengambil alih tempat Tuhan,
sesuatu yang menjadi terutama dan terpenting dalam hidup kita. Contoh hal
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yang dapat menjadi benda berhala kita antara lain games komputer.
Memberhalakan games komputer artinya kita meluangkan begitu banyak
waktu dan tenaga untuk games komputer. Atau mungkin saja ada satu acara
televisi yang kita tidak mau lewatkan. Untuk anak perempuan bisa saja
berupa fashion terkini atau produk kosmetik. Untuk anak laki-laki bisa berupa
pertandingan bola atau segala macam alat-alat teknologi yang terbaru. Bagi
orang dewasa bisa saja berhala tersebut adalah uang, atau posisi, atau
kekuasaan.
Benda-benda berhala ini sangat nyata. Berhala ini bisa menjadi hal yang
sangat penting dan dibutuhkan sehingga kita orang Kristen mengira kita tidak
dapat hidup tanpanya! Itulah bahaya dan kuasa dari benda-benda yang telah
menjadi berhala dalam hidup kita.
Adakah berhala dalam hidup kamu sekarang ini? Bagaimana dengan kakak,
atau adik atau orang tua kamu? Apakah kedua orang tua kamu bekerja keras
sehingga tidak mempunyai waktu lagi untuk keluarga? Berdoalah untuk
mereka, supaya Papa Mama menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat dalam
hidup mereka dan mereka harus menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup
mereka.
RENUNGKAN: Saya tidak boleh mempunyai berhala dalam hidup saya!
DOAKAN: Tuhan, ampunilah saya karena saya telah berdosa dan melakukan
hal yang salah. Saya telah mempunyai berhala dalam hidup saya, tetapi
Bapa, terima kasih karena pelajaran hari ini yang telah mengingatkan saya
untuk terus memeriksa hidup saya, supaya saya hanya menyembah Tuhan
saja. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

KAMIS, 17 JANUARI 2019
MALEAKHI 2:13, 14
KESALEHAN PALSU (1)
Para suami bangsa Israel telah banyak yang mengambil wanita-wanita yang
menyembah berhala sebagai istri muda mereka. Hal ini membuat para istriistri Israel menangis di mezbah Tuhan. Tuhan mendengar tangisan mereka
dan menolak semua persembahan para suami yang telah melakukan kekejian
ini. Ini adalah kesalehan yang palsu. Walaupun suami-suami ini telah berbuat
dosa ini, mereka berpura-pura tidak bersalah dan terus memberikan
persembahan kepada Tuhan. Mereka tahu kesalahannya tetapi berpura-pura
seolah-olah mereka adalah orang benar.
Mengapa mereka salah? Pertama, mereka beristri lebih dari satu. Ini adalah
hal yang salah! Kemudian mereka mengambil selir-selir penyembah berhala.
Tentu saja ini hal yang salah juga! Sekalipun mereka telah berbuat demikian,
mereka masih berpura-pura suci dan memberikan persembahan kepada
Tuhan! Ini adalah kesalehan palsu, yaitu seseorang yang berpura-pura suci.
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Kesalehan palsu adalah suatu masalah yang sangat besar. Apakah hal ini
masih terjadi pada zaman sekarang? Tentu saja! Banyak orang yang rajin ke
gereja, belajar Alkitab, atau ikut pelayanan, tetapi di luar gereja, mereka
kembali kepada kehidupan mereka yang berdosa. Bagaimana dengan kamu
sendiri? Apakah kamu hidup sebagai orang Kristen hanya di hari Minggu,
atau mungkin berpura-pura menjadi anak yang baik di depan kedua orang
tuamu, atau guru-gurumu, tetapi jauh di dalam lubuk hati, kamu sebenarnya
bukan seperti yang mereka lihat?
Adik-adik, coba pikirkan dengan baik. Tuhan tidak ingin kita mempunyai
kesalehan palsu. Yang Tuhan inginkan adalah hubungan pribadi yang tulus
dengan Bapa kita yang di sorga. Tuhan Allah Bapa tahu kita semua tidak
sempurna. Dia tahu kita masih berdosa. Tetapi Bapa di sorga tidak mau kita
mempunyai kesalehan palsu.
Apakah kamu melakukan hal-hal di bawah ini?
 Bertingkah laku dengan baik di hadapan orang tua dan orangorang dewasa lainnya.
 Sikap manis kepada binatang hanya ketika ada orang lain.
 Berbagi mainan dan games apabila ada orang yang melihat dan
memuji.
Jika salah satu jawaban di atas benar, maka kamu harus bertobat dan
memohon ampun dari Tuhan.
RENUNGKAN: Tuhan membenci orang yang suka berpura-pura.
DOAKAN: Tuhan, tolonglah saya untuk menjadi anak yang tulus. Walaupun
saya tidak sempurna, tolonglah saya untuk tidak menjadi seorang yang
berpura-pura. Dengan kerendahan hati saya datang kepada-Mu untuk
diampuni dan dikuatkan supaya saya dapat menjadi seorang pengikut-Mu
yang tulus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

JUMAT, 18 JANUARI 2019
MALEAKHI 2:13-14
KESALEHAN PALSU (2)
Mari kita belajar lagi tentang topik yang sangat penting ini yaitu „Kesalehan
Palsu‟. Tidak perlu melihat orang lain di sekitar kita, akan tetapi mari kita
memeriksa diri kita sendiri terlebih dahulu.
Rina adalah seorang anak Sekolah Minggu yang baik. Dalam kuis, dia selalu
mendapatkan jawaban yang benar. Ketika masuk kelas, dia tidak pernah
terlambat. Untuk ayat hafalan, dia selalu menjadi nomor satu. Rina menjadi
contoh yang baik bagi semua anak-anak di Sekolah Minggu. Tetapi yang
menyedihkan adalah fakta bahwa semua itu hanya penampilan luar Rina.
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Rina mempunyai seorang papa yang sangat disiplin dan juga sangat
mengasihinya, tetapi papanya juga berkeinginan Rina harus menjadi seperti
dirinya. Papa Rina adalah seorang pemimpin majelis gereja dan kelompok
belajar Alkitab. Beliau juga ingin Rina menjadi pemimpin dan terus
mendukung Rina untuk lebih mengenal Tuhan. Rina menaatinya, bukan
karena dia mengasihi Tuhan, tetapi karena dia takut dan sangat menghormati
papanya sehingga dia tidak mau mengecewakan. Tetapi jauh dalam hatinya,
dia tahu dia telah berpura-pura.
Tidak ada yang tahu isi pikirannya yang paling dalam, kecuali buku hariannya
yang sangat dipercayainya. Pada suatu hari ketika Rina sedang di sekolah,
adik laki-lakinya yang masih balita sedang berjalan-jalan masuk ke dalam
kamarnya dan membuka laci meja Rina. Matanya langsung tertarik melihat
buku cantik yang bersampul kulit. Itu adalah buku harian Rina. Tidak seorang
pun tahu buku rahasianya ini. Adik kecil langsung memegang dan berjalan
membawa keluar buku tersebut dari kamar Rina. Dengan masih tertatih-tatih,
tiba-tiba adik menjatuhkan buku tersebut ke lantai persis di kaki Mama yang
sedang menunggu. Dengan tidak sengaja, Mama membaca halaman buku
yang terbuka itu. Kamu dapat bayangkan betapa terkejutnya Mama membaca
buku harian itu. Sambil menutup buku, Mama langsung memanjatkan doa
untuk Rina dan berbicara dengan Rina malam itu juga.
Adik-adik, apakah kamu dalam keadaan yang berbahaya seperti Rina?
Apakah kamu berpura-pura menjadi seorang Kristen hanya karena kamu
ingin orang lain melihat kamu suci dan baik? Apakah kamu takut
mengecewakan orang lain dan hanya ingin menyenangkan mereka saja?
Ingatlah, walaupun kamu selalu dapat menipu orang lain, tetapi Tuhan tidak
dapat tertipu. Tuhan tidak dapat kita bodohi.
RENUNGKAN: Jadilah seorang yang tulus kepada Tuhan.
DOAKAN: Tuhan, saya berdoa agar Engkau menolong saya untuk menjadi
seorang percaya yang tulus. Tolonglah saya untuk menyadari bahwa menjadi
seorang Kristen bukan berarti saya tidak berbuat dosa, tetapi saya harus
berani melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, dan bukan karena orang
lain, tetapi karena saya mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama-Nya saya
berdoa, amin.

SABTU, 19 JANUARI 2019
MALEAKHI 3:2
TUHAN ADALAH API PEMURNI ROHANI
Pernahkah kamu merindukan seseorang yang kamu kasihi? Mungkin dia
seorang sahabat yang sudah pindah ke tempat lain yang jauh, atau kakak
yang sedang kuliah di luar negeri. Mereka yang kita kasihi, akan kita
rindukan. Sama halnya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Mereka yang
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mengasihi Tuhan akan selalu melihat ke depan dengan sukacita dan
kegembiraan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ke
dunia.
Ayat pada hari ini mengajarkan kita bahwa orang berdosa yang tidak bertobat
dan yang tidak merindukan kedatangan Kristus, nantinya akan gemetar
ketakutan dan menderita ketika Kristus Yesus datang kembali. Mengapa?
Karena kedatangan Kristus yang kedua kali akan sangat berbeda dengan
kedatangannya yang pertama kali di Betlehem sebagai seorang bayi kecil
yang lemah. Pada saat Kedatangan Kristus yang kedua, Dia akan datang
sebagai seorang Raja dan Hakim. Dan bagi mereka yang belum bertobat,
maka mereka tidak akan dapat bertahan untuk berdiri di hadapan-Nya pada
saat itu.
Tuhan akan seperti api pemurni logam. Penulis pernah mengunjungi seorang
tukang emas dan melihat bagaimana para tukang emas tersebut
menggunakan api yang besar dan kuat untuk membakar semua kotoran dan
meleburkan campuran logam lain untuk menghasilkan emas murni. Panas api
pemurni tersebut sungguh luar biasa. Panasnya api yang digunakan biasanya
beberapa kali lipat lebih panas dari panasnya air yang sedang mendidih.
Dapatkah kamu membayangkan bagaimana panasnya api pemurni ini? Oleh
karena itu, semua kotoran dan benda campuran yang ada akan segera
meleleh kepanasan dan hanya emas murni yang tertinggal.
Begitu pula pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali, semua orang yang
bukan Kristen akan ketakutan dan gemetaran, sementara orang percaya akan
bersukacita. Mengapa orang percaya akan bersukacita? Karena mereka
mengasihi Tuhan, mereka merindukan Tuhan Yesus, dan percaya semua
yang diajarkan di dalam Alkitab yaitu pada suatu hari Tuhan Yesus akan
datang kembali bagi umat pilihan-Nya, yaitu kamu dan saya! Dan ketika
Tuhan Yesus datang, orang Kristen akan mengetahui bahwa apa yang
mereka nantikan selama ini telah tiba!
Suatu hal yang perlu diingat adalah walaupun emas tidak dapat meleleh di
dalam panasnya api pemurni, tetapi emas itu merasakan panasnya api
tersebut. Jadi panas yang menguji kemurnian emas dalam api pemurni itu.
Sama dengan orang Kristen, walaupun kita akan tetap bertahan di dalam api
pemurni rohani, tetapi kita harus berani dan bertahan dalam segala macam
kesulitan dan waktu yang susah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita.
RENUNGKAN: Orang yang Tuhan kasihi akan Tuhan murnikan.
DOAKAN: Bapa di sorga, terima kasih karena telah mengingatkan saya
bahwa walaupun api pemurni sangat panas, namun itu adalah hal yang baik
bagi saya. Saya berdoa agar saya dapat teguh, tekun, dan siap dalam
menghadapi segala macam kesulitan yang Bapa izinkan. Saya berdoa dalam
nama Tuhan Yesus, amin.

1

2

21
HARI TUHAN, 20 JANUARI 2019
MALEAKHI 3:2
TUHAN ADALAH PENCUCI ROHANI
Tahukah kamu apa merek sabun cuci yang kamu gunakan di rumah? Ada
banyak merek sabun cuci yang dijual di supermarket sekarang ini. Sabun cuci
ini ada dalam berbagai macam ukuran, warna, dan wangi-wangian.
Kebanyakan dipasarkan dengan berbagai macam janji-janji akan
keampuhannya. Ada yang memasarkan sebagai pembersih paling bersih, ada
yang paling irit pemakaiannya, dan lain-lain. Tetapi, pada umumnya tidak
setiap kotoran atau noda dapat dibersihkan oleh jenis sabun cuci ini. Jadi ada
jenis noda dan kotoran yang tidak dapat dihilangkan oleh jenis sabun cuci ini.
Khususnya jenis noda dari minyak tertentu, atau noda hitam dan gelap yang
ada pada jenis pakaian putih.
Ini mengingatkan kita akan ayat pada hari ini, yang menyebutkan „penatu‟.
„Penatu‟ adalah sebuah kata yang mengartikan seseorang yang bertugas
sebagai pencuci pakaian kotor. Pada Kedatangan Kristus yang kedua, Tuhan
akan membersihkan kita sebagaimana sabun cuci membersihkan baju. Tetapi
ada satu perbedaan besar, yaitu Tuhan membersihkan segala macam dosadosa dan pelanggaran-pelanggaran.
Bayangkan kamu adalah sepotong kain yang sedang dicuci Mama. Karena
kamu begitu kotor, kamu perlu disikat, dibilas, dan direndam beberapa saat
sebelum dicuci kembali. Bukankah sangat tidak enak diperlakukan demikian,
disikat dan digosok?
RENUNGKAN: Tidak ada yang dapat membersihkan seperti kuasa Tuhan!
DOAKAN: Tuhan, tolonglah saya untuk tetap dekat dengan-Mu setiap hari,
menjadi bersih dengan membaca Firman-Mu setiap hari, dan menaati
perintah-Mu. Ketika cobaan datang, tolonglah saya untuk mengingat semua
ajaran-Mu itu sehingga menolong saya untuk tekun dan setia kepada-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 21 JANUARI 2019
MALEAKHI 3:5
SIHIR DI ZAMAN MODERN
Dalam ayat bacaan hari ini, kita membaca bagaimana Tuhan akan
menghakimi dan menghukum beberapa kelompok orang, mulai dari tukang
sihir. Tukang sihir adalah mereka yang mempraktikkan ilmu hitam, ilmu gelap,
sihir, atau gaib. Walaupun kita tidak banyak membaca tentang aktivitas
tukang-tukang sihir pada zaman sekarang ini, tetapi ilmu sihir sama sekali
tidaklah mati. Bahkan ilmu sihir tersebut telah banyak menyamar sebagai halhal yang kelihatannya tidak berarti, atau lebih parah lagi menjadi hal-hal yang
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menyenangkan dan menarik. Hari ini, kita akan membicarakan tentang tiga
konsep ilmu sihir yang dapat kita temukan di mana-mana, dan bagaimana kita
perlu menjaga jarak dari semuanya itu.
Pertama, banyak di antara kita yang senang sekali bermain games komputer.
Ada games yang memang menyenangkan dan baik, tetapi berhati-hatilah,
banyak sekali yang sangat tidak baik bagi kita dalam games komputer.
Banyak games yang mengandung hal-hal yang penuh dengan kekerasan dan
aksi-aksi yang berdosa. Ada yang bahkan ada ilmu sihir dan ilmu gaib.
Jangan bermain dengan games semacam itu karena hal tersebut dapat
meracuni pikiran kita dan memenuhinya segala macam dengan ingatan dan
pikiran tentang kejahatan dan kekerasan.
Yang kedua, banyak terjual kartu-kartu ramal tarot atau juga papan sihir
Ouija, yang sebenarnya sungguh-sungguh digunakan oleh orang-orang yang
berkomunikasi dengan dunia gaib, yaitu dengan iblis atau setan. Sebagai
seorang Kristen, kita harus sangat jelas bahwa permainan seperti itu tidak
boleh dimainkan oleh anak-anak Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah
adalah Tuhan Yehovah yang hidup.
Yang ketiga, banyak sekali buku-buku yang penuh dengan cerita-cerita ilmu
gaib atau ilmu sihir. Pengarang-pengarang buku-buku tersebut sangat pintar
ketika memasarkan buku mereka sebagai buku bacaan yang berisi
petualangan anak-anak yang penuh dengan cerita menarik yang bercampur
dengan ilmu sihir. Salah satu buku sejenis tersebut yang sudah sangat
terkenal adalah buku-buku “Harry Potter”. Jauhkanlah diri kamu dari bukubuku tersebut.
RENUNGKAN: Saya harus berhati-hati dan menjauhkan diri dari tipuantipuan ilmu sihir di zaman sekarang ini.
DOAKAN: Tuhan, jadikan saya seorang yang tulus dan setia bagi Tuhan, dan
jauhkan saya dari sihir-sihir zaman sekarang ini yang berupa games dan
buku-buku yang menarik. Tuhan, walaupun saya masih muda, berikanlah
saya hikmat untuk melakukan apa yang saya pelajari hari ini. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SELASA, 22 JANUARI 2019
MALEAKHI 3:5
PERBUDAKAN DI ZAMAN MODERN
Tuhan telah memberkati banyak di antara kita yang hidup di kota besar
khususnya. Banyak di antara kita yang mempunyai pembantu rumah tangga.
Bagaimana kamu memperlakukan mereka? Apakah kamu sering seenaknya
saja memerintah dan mengharapkan mereka dapat melakukan semua
pekerjaan yang diberikan tanpa mengeluh? Pernahkah kamu berpikir bahwa
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mereka juga bisa kelelahan, atau kesepian, atau memerlukan teman
berbicara?
Ada majikan-majikan yang memperlakukan pembantu rumah tangga mereka
dengan tidak baik. Mereka harus bangun subuh untuk membersihkan mobil
setiap pagi dan kemudian bekerja sepanjang hari hingga malam hari tanpa
istirahat. Apa komentar kamu mengenai hal ini? Bukankah ini contoh dari
perbudakan di zaman MODERN?
Di dalam firman-Nya, sesungguhnya Tuhan menyatakan sesuatu tentang
mereka yang kaya raya, majikan, atau atasan yang memperlakukan orang
upahannya dengan semena-mena, atau mengambil keuntungan orang yang
lemah. Ayat tersebut mengatakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka
yang telah „menindas orang upahan‟.
Oleh karena itu, kamu yang cukup beruntung dan mempunyai pembantu
rumah tangga di rumah, bersyukurlah kepada Tuhan. Penulis belajar dari
mamanya bagaimana memperlakukan pembantu. Perlakukanlah mereka
seperti kamu ingin orang lain memperlakukan saudara perempuanmu. Atau
perlakukanlah mereka sebagaimana kamu ingin orang lain perlakukan dirimu.
Tentu saja, mereka harus bekerja keras karena untuk itulah mereka
mendapat gaji sebagaimana layaknya seorang upahan.
Ingatlah, mungkin pembantu kamu bukan seorang Kristen, dan inilah cara
Tuhan bagi keluarga kamu untuk bersaksi dan dan menjadi berkat bagi dia.
Ingatlah, dia juga dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan Yesus juga mati untuknya di
kayu salib. Lupakan saja uang persembahan yang kamu ingin berikan kepada
Tuhan apabila kamu belum dapat memperlakukan pembantu di rumah
dengan benar. Itulah topik yang kita diskusikan beberapa hari yang lalu yaitu,
kesalehan palsu!
Bagi kamu yang tidak mempunyai pembantu di rumah, bagaimana kamu
pelayan restoran, orang yang membersihkan gereja atau sekolah, atau orang
yang berjualan di pasar? Apakah kamu sopan dan baik, ataukah kamu
memandang rendah mereka?
RENUNGKAN: Jika kamu seorang pembantu, bagaimanakah kamu ingin
diperlakukan?
DOAKAN: Tuhan, tolonglah saya untuk menghargai orang-orang di sekitar
saya, khususnya mereka yang tidak di dalam posisi sebaik saya. Tolonglah
saya untuk tidak memperlakukan mereka dengan jahat atau merendahkan
mereka. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

RABU, 23 JANUARI 2019
MALEAKHI 3:6
TUHAN TIDAK BERUBAH
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Apakah makanan, minuman, dan pakaian yang paling kamu sukai? Apa pun
itu, kemungkinan besar ketika kamu dewasa nanti kesukaanmu akan
berubah. Sebagai manusia, kita semua berubah. Tetapi tidak demikian halnya
dengan Tuhan. Ayat bacaan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak
pernah berubah. Tuhan selamanya mahakuasa, mahatahu, dan mahahadir.
Sama halnya dengan kebaikan-Nya, kasih-Nya, dan rahmat-Nya adalah kekal
selama-lamanya. Bukankah sungguh indah bahwa Tuhan selalu sama tidak
pernah berubah? Tuhan juga memegang teguh akan janji-janji-Nya, yaitu Dia
akan setia dan menggenapi janji-janji dalam firman-Nya.
Ayat bacaan ini juga menyatakan bahwa Tuhan tidak berubah, dan oleh
karena itu „dan kamu bani Yakub, tidak akan lenyap‟. Ini adalah cara Tuhan
menyatakan kepada kita bahwa Dia akan terus mengampuni dan berbelas
kasihan. Walaupun bangsa Israel, yaitu keturunan Yakub, tidak setia kepada
Tuhan, Tuhan akan tetap setia. Tahukah kamu bahwa hal ini juga berlaku
bagi kita! Walaupun kita gagal untuk setia dan berdosa kepada-Nya, Tuhan
akan selalu siap mengampuni dan membawa kita kembali masuk ke dalam
perlindungan-Nya.
Fakta Tuhan tidak berubah juga berarti Tuhan tidak berubah ketika
memandang dosa dan kejahatan. Dia akan menghukum siapa saja yang
memberontak terhadap-Nya. Sebaliknya, Dia akan memberi upah dengan
murah hati kepada mereka yang dengan tekun mencari-Nya. Dalam hal
apapun, Tuhan akan tetap setia, karena Dia telah berkata dan itulah janji-Nya.
Walaupun Tuhan panjang sabar kepada orang berdosa, tetapi Dia adalah
Tuhan dan Dia akan tetap menghakimi.
Adik-adik, jika kamu menyimpan dosa dalam hidupmu, jika kamu masih tinggi
hati atau egois atau tidak taat kepada kedua orang tuamu atau guru-gurumu,
berdoalah supaya Tuhan menolongmu untuk berubah.
RENUNGKAN: Kasih Tuhan dan kemurahan-Nya tidak berubah.
DOAKAN: Tuhan, walaupun saya sering memuji nama-Mu, kasih-Mu, dan
fakta bahwa Engkau tidak berubah, tetapi saya ingin supaya saya dapat
menjadi seorang anak-Mu yang baik karena itulah yang Engkau kehendaki.
Tolong saya untuk dapat melaksanakan apa yang sudah saya baca seharihari dalam Alkitab dan Terang Alkitab Junior ini. Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa, amin.

KAMIS, 24 JANUARI 2019
MALEAKHI 3:8
APAKAH KAMU MENIPU TUHAN DALAM PERSEPULUHAN?
Merampok atau menipu adalah mengambil sesuatu yang bukan milik sendiri
dengan paksa atau dengan diam-diam. Merampok atau menipu adalah suatu

1

2

25
hal yang sangat serius. Seorang Ibu akan sangat malu jika anaknya
kedapatan telah merampok atau menipu orang lain. Merampok atau menipu
sesama manusia adalah sesuatu yang biasa, tetapi bagaimana mungkin kita
dapat merampok atau menipu Tuhan? Kita merampok Tuhan ketika kita tidak
memberikan apa yang menjadi milik-Nya. Apa yang sudah menjadi bagian
Tuhan adalah persepuluhan dan persembahan khusus seperti yang telah
diperintahkan Tuhan di dalam firman-Nya. Mungkinkah manusia berani
merampok Tuhan? Ya, seperti yang tertulis dalam bacaan kita hari ini. Hal
semacam ini telah terjadi sejak dahulu kala dan masih terjadi sampai hari ini.
Pertanyaan yang penting bagi kita adalah, apakah KAMU juga merampok
atau menipu Tuhan?
Sebagai seorang anak, kamu menerima uang saku dari Papa Mama.
Seberapa pun jumlah uang yang kamu terima, kamu seharusnya memberi
kembali kepada Tuhan. Setiap Minggu ketika kantong persembahan
dijalankan, kamu biasa menaruh persepuluhan ke dalamnya. Berapakah yang
kamu beri? Mulailah dengan 10%. Itu berarti kalau kamu menerima Rp
50.000 setiap minggu, maka seharusnya kamu memberi Rp 5.000 setiap hari
Minggu. Tetapi, jangan terpaku akan angka 10%. Tuhan melihat hatimu,
bukan nilai yang kamu berikan. Dan jika kamu memerlukan Rp 5.000 tersebut
pada minggu itu atau kamu lupa membawanya, Tuhan mengerti. Kamu dapat
memberikannya minggu berikut Rp 10.000. Sangatlah penting untuk
membiasakan hal ini sejak kamu kecil, karena apabila kamu tidak
melakukannya sekarang, maka kemungkinan besar kamu tidak akan
melakukannya ketika dewasa nanti. Apakah bedanya antara persepuluhan
dan persembahan khusus? Persepuluhan adalah 10% dari uang sakumu,
sedangkan persembahan khusus adalah segala sesuatu yang lebih dari 10%.
Ingatlah bahwa Tuhanlah yang memberikan kita segala sesuatu. Bagi kita
memberi 10% kepada-Nya adalah satu hal kecil membuktikan kasih kita.
Ingatlah juga Tuhan senang akan orang yang memberi dengan sukacita.
Semua kekayaan di dunia, segala sesuatu yang di dalam dunia ini adalah
milik Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan persepuluhan dari siapa pun.
Persepuluhan adalah bukti ketaatan kita akan perintah-Nya dan ini
mengajarkan kita untuk memercayai-Nya. Ketika kita memberi sebagian dari
yang kita miliki, kita belajar untuk bergantung kepada-Nya dan tidak kepada
diri kita sendiri. Dan terakhir, persepuluhan akan mengajarkan kita bagaimana
kita bersyukur kepada Bapa di sorga yang telah memberikan keselamatan
dalam Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Bapa telah memberikan Anak-Nya,
apakah yang dapat kita berikan sebagai balasan?
RENUNGKAN: Saya tidak mau merampok atau menipu Tuhan.
DOAKAN: Tuhan, selidikilah hati saya apakah saya pernah tidak memberikan
persepuluhan. Ajarilah saya untuk percaya kepada-Mu, walaupun saya tidak
mempunyai banyak uang, saya akan selalu menaati karena berkat yang lebih
besar akan mengalir ketika saya menaati Firman-Mu. Dalam nama Tuhan
Yesus saya berdoa, amin.
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JUMAT, 25 JANUARI 2019
MALEAKHI 3:8
APAKAH KAMU MENIPU TUHAN DALAM HAL WAKTU?
Kamu mungkin tidak pernah mencuri sesuatu dari orang lain atau sebuah
toko. Tetapi banyak di antara kita yang menipu Tuhan. Tidak hanya dalam hal
perpuluhan dan persembahan. Kita mungkin telah memberikan persepuluhan
dan memberi persembahan, tetapi kita menipu Tuhan dalam hal lain.
Mungkinkah itu? Tentu saja, mungkin kita menipu Tuhan dalam hal waktu.
Apakah maksudnya?
Nicky adalah seorang anak kelas 4 SD yang rajin ke gereja. Ayahnya selalu
mengajarkannya untuk memberi persepuluhan dan oleh karena itu Nicky
selalu menaatinya setiap minggu. Tetapi begitu keluar dari gereja, Nicky
langsung melupakan Tuhan. Nicky pantas diberi julukan “Orang Kristen Hari
Minggu”, yaitu seorang Kristen yang hanya ke gereja di hari Minggu tetapi di
hari biasa berubah menjadi orang yang bukan Kristen.
Dia akan meluangkan banyak waktu untuk belajar, beraktivitas, bermain,
tetapi sama sekali tidak pernah bersaat teduh, membuka Alkitabnya atau
membaca TA Juniornya. Dia meluangkan waktu untuk diri sendiri, seperti les
beberapa macam pelajaran, les musik, dan juga les renang. Tetapi dia tidak
mau meluangkan waktu untuk membangun hubungannya dengan Tuhan
Yesus.
Apa kesalahan Nicky? Di samping menjadi „orang Kristen hari Minggu‟, dia
telah menipu Tuhan dalam hal waktu. Seorang Kristen seharusnya
meluangkan waktu setiap hari untuk membaca firman, berdoa, dan
merenungkan firman Tuhan bagi kehidupannya sehari-hari, dan bukan hanya
melakukannya di hari Minggu. Apabila dia melakukannya maka Roh Kudus
akan berbicara kepadanya dan dia akan menjadi lebih mengenal Tuhan.
Alkitab bukan hanya sebuah buku. Alkitab adalah Firman Tuhan atau
perkataan Tuhan, yang berisikan kuasa yang tidak ditemukan di buku lainnya.
Firman Tuhan mengubah kehidupan. Dan agar firman Tuhan bisa mengubah
hidup Nicky, dia harus meluangkan waktu untuk Tuhan dengan bersaat teduh
setiap hari. Ini dapat dilakukan dengan membaca Alkitab dan TA Junior ini.
Adik-adik, apakah kamu rutin bersaat teduh dengan membaca Alkitab dan TA
Junior ini? Apakah kamu berdoa setiap hari? Tuhan akan mengerti jika
kadang kamu lalai atau terlalu lelah untuk melakukannya. Tetapi jika kamu
terus-menerus tidak bersaat teduh, maka tidak mungkin iman dan kerohanian
kamu dapat bertumbuh.
RENUNGKAN: Apakah saya telah melakukan saat teduh setiap hari?

1

2

27
DOAKAN: Tuhan, saya tahu saya kadang malas, tetapi tolonglah saya untuk
berusaha bersaat teduh dan berdoa kepada-Mu setiap hari. Saya memohon
ini dalam nama Tuhan Yesus, amin.

SABTU, 26 JANUARI 2019
MALEAKHI 3:10
BERKAT TUHAN YANG LUAR BIASA!
Jason dilahirkan di dalam keluarga yang tidak kaya-raya, tetapi cukup. Jason
tidak pernah kekurangan kebutuhan pokok seperti makanan, rumah, pakaian.
Uang saku dari Mama juga cukup. Dan itu cukup untuk membayar ongkos
transpor ke sekolah, membeli jajanan di sekolah, dan masih tersisa sedikit.
Jason dapat menabung sedikit demi sedikit. Jason sudah menerima Tuhan
Yesus tetapi tidak pernah diajar untuk memberi persembahan perpuluhan
sampai dia menjelang remaja.
Pada suatu saat, ada acara yang diadakan selama beberapa hari di salah
satu ruangan di gerejanya, dan Jason memutuskan untuk pergi setiap malam
karena dia tahu dia akan mendapatkan berkat rohani. Tetapi dia meragukan
satu hal, apakah dia harus memberi persembahan setiap malam? Jika dia
memberi maka dia tidak akan mempunyai cukup uang untuk dirinya sendiri
selama satu minggu itu! Tetapi, akhirnya Jason berdoa dan menyerahkan hal
tersebut kepada Tuhan, dan dia memberi Rp 10.000 setiap malam selama
tiga hari berturut-turut. Walaupun dia berpikir bahwa uangnya tidak akan
cukup, anehnya, dia dapat melalui minggu itu tanpa masalah sama sekali. Dia
tidak merasa ada kekurangan. Jason tahu bahwa Tuhan yang telah
menyediakan segala sesuatunya! Tidak ada keajaiban sama sekali, hanya
fakta bahwa dia dapat membayar semua kebutuhan sehari-harinya pada
minggu itu.
Ayat bacaan kita hari ini mengajarkan kita sesuatu. Dalam minggu itu, Jason
belajar dan mengerti jika kita percaya kepada Tuhan, dan memberi kepadaNya dengan sukacita, maka Dia akan mencukupkan dan memberkati kita
melebihi apa yang kita dapat bayangkan atau hitung! Apakah itu benar?
Tidakkah Tuhan telah begitu baik kepada kita? Ya, ketika kita mengutamakan
Tuhan, Tuhan akan menghujani berkat-berkat sehingga tidak akan cukup
ruangan menerima berkat-berkat tersebut.
Memberi persepuluhan untuk pertama kalinya akan terasa sangat sulit.
Bahkan terasa berat, karena harus memberi sebagian uang sakumu. Tetapi
ingatlah ayat ini, jika kamu percaya kepada Tuhan, maka Dia akan
membuktikan kepadamu bahwa Dia setia memberkati kamu. Tentu saja,
bukan dalam bentuk uang yang tiba-tiba muncul di bawah bantal atau di
dalam kotak tabunganmu. Berkat-berkat Tuhan jauh lebih baik daripada
sekedar uang saja. Tuhan akan memberikan perisai iman, berkat kepuasan
ketika kita percaya kepada-Nya.
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RENUNGKAN: Berkat-berkat Tuhan jauh melebihi apa yang dapat kita
bayangkan!
DOAKAN: Tuhan, berikan saya iman untuk percaya bahwa tidak ada sesuatu
yang tidak dapat Tuhan lakukan. Karena Engkau berjanji untuk memberkati
saya asalkan saya percaya kepada-Mu dan memberi persepuluhan yang
memang harus saya berikan, maka saya akan melakukannya. Saya berdoa di
dalam nama Tuhan Yesus, amin.

HARI TUHAN, 27 JANUARI 2019
MALEAKHI 3:14-15
TUDUHAN TERHADAP TUHAN
Apakah kadang-kadang kamu bertanya-tanya kenapa ada orang-orang yang
tidak taat kepada Tuhan tetap berhasil di dalam hidup mereka? Bukankah
orang-orang yang menyontek, berbohong, tidak taat kepada Tuhan,
sepertinya tidak terkena hukuman dan bahkan berhasil? Di sekolah, mungkin
kamu melihat anak-anak yang nakal yang berpura-pura baik di depan guruguru dan kepala sekolah, dan berhasil lolos. Mungkin orang tua kamu
bercerita bagaimana banyak orang yang melakukan banyak hal buruk, namun
mereka tetap berhasil di mata dunia. Juga ada banyak orang yang memakai
nama Tuhan dengan sembarangan, dan bersumpah dengan nama Tuhan
kita. Lebih parahnya lagi, mereka sama dengan orang-orang di zaman
Maleakhi pada ayat Alkitab yang kita baca hari ini, membuat banyak orang
menjadi kecil hati dengan mengatakan bahwa mengikuti Tuhan adalah siasia!
Ini sama sekali tidak adil! Mengapa Tuhan tidak melihat perbuatan-perbuatan
jahat ini dan menghukum mereka yang telah melawan Dia? Tentu saja Tuhan
bisa. Dan Tuhan akan melakukannya. Tetapi waktu Tuhan bukan waktu kita.
Hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk semuanya. Sudah pasti tidak
ada dosa yang tidak akan mendapat hukuman.
Adik-adik, Tuhan menyimpan semua perbuatan dan perkataan manusia.
Walaupun orang-orang yang melawan Tuhan kelihatan seolah-olah tidak
dihukum, namun suatu hari nanti, mereka harus mempertanggungjawabkan
dosa mereka. Adik-adik, janganlah mengeluh ketika melihat orang-orang
seperti itu. Yang terutama adalah, jangan percaya ketika mereka mengatakan
bahwa Tuhan tidak dapat menghukum mereka. Namun berdoalah bagi
mereka supaya mereka dapat mengerti bahwa perbuatan mereka salah, dan
pada suatu hari, mereka akan bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Itu bukan
suatu hal yang tidak mungkin, karena segala sesuatu adalah mungkin bagi
Tuhan. Teman yang kelihatannya akan sulit untuk diselamatkan, apabila
didoakan dengan sungguh-sungguh mungkin saja dia bisa percaya kepada
Tuhan. Dan kamulah yang harus memulai mendoakan dia. Tulislah nama
temanmu itu di bawah ini.
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Tuhan, saya ingin berdoa untuk __________________
supaya dia mengerti kesalahannya dan suatu hari,
dia dapat datang untuk mengenal Engkau
sebagai Tuhan dan Juruselamat.
RENUNGKAN: Saya ingin mendoakan keselamatan dalam Yesus untuk satu
teman saya.
DOAKAN: Tuhan, saya tahu ada banyak orang yang tidak percaya kepadaMu. Saya berdoa agar Tuhan memakai saya untuk bersaksi bagi mereka.
Saya berdoa agar suatu hari mereka juga akan mengenal Juruselamat
mereka. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

SENIN, 28 JANUARI 2019
MALEAKHI 3:16-18
MEREKA YANG TAKUT KEPADA TUHAN
Kemarin, kita membicarakan kelompok orang yang melawan Tuhan. Hari ini,
kita akan membaca kelompok orang yang lain, yaitu orang-orang yang takut
akan Tuhan. Tuhan memperhatikan tutur kata mereka yang bijaksana ketika
mereka memuji dan menyembah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mereka
juga saling mendukung satu dengan yang lainnya di dalam Tuhan. Inilah yang
akan terjadi di setiap generasi, walaupun mayoritas penduduk dunia bukan
orang Kristen, akan selalu ada kelompok orang yang takut akan Tuhan.
Apakah kamu termasuk di dalam kelompok orang yang takut akan Tuhan?
Dan apakah kamu bersikap seperti mereka? Saya harap kamu akan
menjawab “Ya” untuk pertanyaan di atas. Lalu sebenarnya bagaimana
seharusnya sikap seorang Kristen?
Orang Kristen yang mengasihi Tuhan ini tidak pernah mengeluh terhadap
Tuhan. Mereka selalu dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Lagi pula
mereka juga dapat saling menguatkan satu dengan lainnya. Itu berarti mereka
saling berbagi dalam kebaikan Tuhan satu dengan lainnya. Dan mereka juga
saling berbagi Firman Tuhan dan bagaimana mereka dapat tumbuh kuat di
dalam Tuhan.
Kepada orang Kristen seperti itulah Tuhan berbicara dengan penuh kasih dan
menjuluki mereka sebagai intan permata bagi-Nya. Wah, sungguh suatu hal
yang istimewa mendapat julukan demikian di mata Tuhan yang kudus!
Tulislah bagaimana seharusnya orang yang takut Tuhan berbicara.
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1. Mereka ____________ ( ngumeatkan) satu dengan yang lainnya
dalam iman.
2. Mereka ____________ (emumij) Tuhan selalu.
3. Mereka ____________ (uyserbkur) kepada Tuhan setiap hari.
RENUNGKAN: Seorang anak yang takut Tuhan seharusnya berbicara
menguatkan orang lain untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan.
DOAKAN: Tuhan, saya tahu saya bukan orang Kristen yang terbaik, tetapi
tolonglah saya untuk memperbaiki diri saya. Tolong saya untuk menguatkan
teman-teman saya supaya kita semua bertumbuh menjadi orang Kristen yang
lebih kuat bagi Tuhan Yesus, dan doa ini saya panjatkan dalan nama Tuhan
Yesus, amin.

SELASA, 29 JANUARI 2019
MALEAKHI 3:16-18
APAKAH KAMU SUNGGUH TAKUT AKAN TUHAN?
Bacaan kemarin adalah tentang orang yang takut akan Tuhan. Mari kita
melihat aspek lain dari orang-orang yang takut akan Tuhan ini: mereka akan
membenci dosa. Mengapa? Seorang yang takut akan Tuhan adalah orang
yang ingin menaati Tuhan, yang takut membuat Tuhan tidak senang. Dan
Tuhan sangat tidak senang ketika kita berdosa.
John seorang Kristen yang selalu ke gereja sejak dari SD kelas 3. John sudah
menerima pelajaran-pelajaran dari Alkitab, tetapi kelihatannya pelajaranpelajaran tersebut tidak pernah menempel dalam hatinya. Pada suatu hari
sekolahnya mengadakan acara bersama ke kebun binatang. John senang
melihat binatang-binatang dan alam. Hari itu sungguh cerah dan setiap murid
yang ikut kelihatan menikmati kebun binatang itu. Mereka berjalan melihat
berbagai macam binatang, dan John tiba di tempat kandang tapir. John belum
pernah melihat seekor tapir sebelumnya. Tapir adalah seekor binatang
berukuran sedang, dengan pundak berwarna abu-abu yang memanjang dari
bahu ke tulang belakang. Di depan bahunya berwarna hitam, kecuali ujung
telinganya yang berwarna putih. Tubuh yang berwarna-warni seperti ini
berguna sebagai samaran, sehingga dia tidak mudah terlihat oleh musuhnya.
Ketika sedang berbaring tertidur, warna-warni di tubuhnya tersebut seolaholah sebuah batu besar dan bukan seekor mangsa.
Melihat tapir yang sedang berbaring beristirahat, sebuah pikiran iseng
terlintas di otak John. Bagaimana reaksi tapir itu apabila dilempari sebuah
batu? John memastikan tidak ada orang yang melihat ketika dia melempar
batu ke arah tapir itu. Tapir tersebut bergerak sedikit. Kemudian John
melempar sebuah batu yang lebih besar lagi dan binatang yang terganggu
tersebut berdiri dan berpindah tempat. Ketika John hendak melempar batu
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yang ketiga, tiba-tiba teman-temannya muncul dan menanyakan John apa
yang sedang dia lakukan. Dengan gugup, John berusaha menyembunyikan
niatnya dan berbohong bahwa dia sedang meneliti batu-batuan di taman
tersebut.
Begitukah seharusnya tindakan dan sikap seorang anak Tuhan? Adik-adik
pembaca, satu dosa akan membuka kesempatan untuk berdosa lagi.
Perbuatan John melempari batu ke arah tapir tersebut bukanlah sebuah
perbuatan yang baik. Kemudian dia melempar batu yang kedua. Dan sebelum
dia melempar batu yang ketiga, Tuhan telah menghalanginya dengan
mengirim teman-temannya, tetapi John melakukan dosa yang ketiga, yaitu
dosa berbohong.
Adik-adik, jika kamu sungguh takut akan Tuhan, kamu tidak akan melakukan
apa yang John lakukan. Takut kepada Tuhan berarti TIDAK MAU melakukan
sesuatu yang kamu tahu akan membuat Tuhan tidak senang. Apakah
TuhanYesus akan melakukan hal semacam itu?
RENUNGKAN: Apakah saya sungguh takut kepada Tuhan?
DOAKAN: Tuhan, saya mengaku bahwa kadang saya berbuat nakal. Tolong
saya untuk bertobat, dan untuk sungguh-sungguh takut kepada-Mu, karena
dengan demikian, saya bukan hanya akan mengetahui apa yang benar, tetapi
juga senang melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

RABU, 30 JANUARI 2019
MALEAKHI 4:2
MEREKA YANG TAKUT AKAN NAMA TUHAN
Mereka yang takut akan Tuhan akan melihat kedatangan Kristus yang kedua
kali. Itu akan merupakan sukacita bagi mereka, Kristus adalah terang yang
membangkitkan dan memberi sukacita. Sama seperti terbitnya matahari
membawa terang dan kehidupan di bumi, begitu juga Kristus!
Kristus adalah terang dunia. Sebagai surya kebenaran, Kristus datang ke
dunia yang gelap ini untuk menyelamatkan mereka yang hilang. Dia
menyelamatkan dan Dia menghibur dengan sinar-Nya yang menyembuhkan
(“akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya”). Sekali
diselamatkan, mereka akan disembuhkan dan akan mengenal sukacita
keselamatan. Itulah sebabnya mengapa di bagian ke dua ayat hari ini
membicarakan tentang orang percaya “seperti anak lembu lepas kandang”,
yang dipelihara oleh Tuhan, gembira dan bebas.
Apakah kamu mau gembira dan bebas? Apakah kamu mengharapkan hari
yang besar itu, yaitu hari kedatangan Kristus yang kedua kali?
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Berkat-berkat apa saja yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai
surya kebenaran?
Menguatkan terang menyelamatkan
menyembuhkan bertumbuh
Jawablah dengan menggunakan kata-kata di atas.
1. Dia akan membawa _________ pengetahuan akan kemuliaan
Tuhan.
2. Dia akan ____________ jiwa yang sakit karena dosa.
3. Dia akan _____________ mereka yang berseru kepada-Nya.
4. Dia akan membuat mereka ___________ di dalam Dia.
5. Dia akan ____________ mereka untuk mengalahkan yang jahat.
RENUNGKAN: Tuhan Yesus adalah surya kebenaran.
DOAKAN: Tuhan, saya begitu gembira karena saya tahu pada suatu hari,
saya akan melihat Tuhan Yesus di dalam segala kemuliaan dan keindahanNya. Tolong saya untuk hidup menyenangkan Dia. Saya berdoa ini dalam
nama Tuhan Yesus, amin.

KAMIS, 31 JANUARI 2019
MALEAKHI 4:6
KESIMPULAN KITAB MALEAKHI
Kitab terakhir dari Perjanjian Lama ini diakhiri dengan suatu peringatan dari
Tuhan, “…supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.”
Kasih Tuhan bagi bangsa Israel seharusnya membuat mereka membalas
dengan kasih, tetapi melalui nabi Maleakhi, Tuhan menuntut mereka karena
mereka gagal membalas kasih Tuhan.
Apakah hal ini juga terjadi pada kamu dan saya? Setelah kita belajar dan
mengerti pelajaran bulan ini, apakah kita sungguh berubah dan hidup sebagai
pengikut Kristus yang lebih baik? Bagaimana seharusnya kita membalas
kasih Tuhan kepada kita? Sudahkah kita percaya kepada Tuhan dan
memercayakan hidup kita kepada-Nya? Sudahkah kita menaati-Nya? Jika
belum, kita sama dengan mereka yang hidup pada zaman Maleakhi. Kita juga
akan jatuh di bawah kutukan pemusnahan seperti dikatakan di atas.
Tuhan memberikan solusi bagi kutukan itu. Perjanjian Baru dimulai dengan
kata-kata, “Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham” (Matius
1:1). Ya, ada harapan dalam Yesus. Walaupun kita berdosa dan menolak
kasih Tuhan, tangan Tuhan masih terbuka, dan kasih-Nya masih menunggu
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apakah kita mau kembali kepada-Nya. ketika kita datang dengan segala
kerendahan hati dan membalas kasih dan kemurahan Tuhan, maka pada
detik itu juga akan ada pengampunan dan harapan kekal dalam Kristus.
RENUNGKAN: Biarlah saya bukan hanya mengenal, melainkan melakukan
dan mencintai Firman Tuhan.
DOAKAN: Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang telah dipelajari dalam
kitab Maleakhi ini. Saya berdoa supaya dapat menerapkannya dalam
kehidupan pribadi saya, supaya saya tidak hanya mendengar, tetapi juga
melakukan Firman-Mu yang Kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus saya
berdoa.

JUMAT, 1 FEBRUARI 2019
ROMA 1:16
APAKAH KAMU MALU AKAN INJIL?
“Kedengarannya seru ya, hidup seperti orang Kristen abad pertama pada
waktu itu. Mereka bertemu secara rahasia di rumah-rumah dan di gua-gua,”
kata Nataniel sambil berjalan pulang bersama Susi dari kelas Alkitab di dekat
rumah mereka.
“Bukan seru, tetapi berbahaya,” kata Susi. “Pada saat itu, orang Kristen
sering ditangkap dan dimasukkan ke penjara atau dibunuh hanya karena
iman mereka. Oleh karena itu, mereka harus bertemu secara diam-diam.”
Susi memasukkan Alkitabnya ke dalam tas dan melambaikan tangan ke
seorang temannya yang sedang berjalan di seberang jalan. “Hai, Olivia,” seru
Susi.
“Hai,” Olivia menyapa kembali. “Saya baru selesai dari kelas senam. Kamu
dari mana, Susi?”
“Oh, cuma sekedar jalan-jalan,” kata Susi dengan tersenyum. “Sampai besok
di sekolah ya.” Susi menoleh ke arah adiknya. “Aduh, untung sekali sekarang
kita tidak perlu bertemu dengan diam-diam di gua-gua sebagai orang Kristen,”
katanya. “Tetapi sepertinya sikap kakak sama seperti orang Kristen yang
menyembunyikan diri,” komentar Nataniel. Susi mengerutkan dahi. “Apa
maksud kamu?” tanyanya.
“Tadi Kakak tidak mengatakan kepada Olivia bahwa kita baru selesai kelas
Alkitab,” jawab Nataniel. “Mengapa tidak berterus terang?”
“Kamu ini bagaimana sih, Natan?” Susi mengeluh. “Olivia itu murid yang
populer di sekolah. Saya tidak mau dia berpikir saya aneh pergi ke kelas
Alkitab.” “Makanya Kakak tadi menyembunyikan Alkitab ke dalam tas ya?”
tanya Nataniel lagi.
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“Lho, seperti yang tadi Kakak katakan, Kakak tidak mau dia berpikir kita ini
aneh. Kakak tidak mau dia menceritakan kepada setiap orang bahwa kita ke
kelas Alkitab. Semuanya nanti akan menertawakan!”
Nataniel menggelengkan kepalanya. “Menurut saya, Kakak berlaku seperti
orang Kristen yang menyembunyikan diri,” Nataniel masih bersih keras. “
Mungkin Kakak malu jadi orang Kristen.” Wajah Susi menjadi merah. “Hm…”
Dia tidak bisa berkata-kata lagi.
Nataniel menarik nafas panjang. “Memang sulit sekali jadi saksi Kristus,”
katanya, “tetapi jika orang Kristen abad pertama rela mati bagi Kristus, maka
paling tidak kita harus bisa kuat menghadapi sedikit olokan dari teman.” Susi
terdiam sejenak. Kemudian dia menganggukkan kepala. “Kamu benar,
Natan,” katanya mengakui, “tetapi bagaimana ya sekarang?” Tidak lama
kemudian. Dia tersenyum. “Kakak tahu bagaimana caranya,” serunya. “Kakak
akan undang Olivia ke Sekolah Minggu.”
RENUNGKAN: Apakah kamu orang Kristen yang menyembunyikan diri?
__________
DOAKAN: Tuhan, terkadang saya malu untuk menceritakan kepada orang
lain bahwa saya pengikut-Mu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi saya tahu
saya salah. Saya harus rela menceritakan kepada orang lain bahwa saya
seorang yang percaya, dan saya mengasihi Tuhan Yesus. Tolonglah saya
untuk tidak pernah malu dengan iman saya kepada Tuhan Yesus. Saya
berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

SABTU, 2 FEBRUARI 2019
AMSAL 20:3
BERANI UNTUK MEMINTA MAAF!
“Sarah lagi marah sama saya,” keluh Mandy kepada mamanya di dalam
mobil. Mereka sedang menuju Jalan Melati II. “Waktu dia mendapat nilai 100
di ulangan kemarin, dan saya hanya mendapat 70, saya bergurau dan
memberi komentar bahwa nilai 100 itu hasil contekan. Memang tidak
seharusnya saya katakan itu.”
“Kenapa tidak langsung meminta maaf saja?” tanya Mama. “Ya, saya pasti
akan lakukan itu, tapi… jangan sekarang,” sahut Mandy. “Tunggu ketika
amarahnya reda.” Tiba-tiba Mama berputar balik di tepi jalan, Mandy
keheranan. “Mengapa kita berputar di sini, Ma?” tanyanya. “Oh, ini jalan yang
lebih dekat menuju supermarket,” sahut Mama. “Rasanya, ini bukan jalan
yang benar, Ma. Tapi kita boleh coba.” Ternyata jalan itu jalan yang salah.
“Kita harus berputar balik, Ma,” kata Mandy.
“Mama rasa kamu benar,” Mama setuju. “Kita cari putaran untuk berputar
balik.” “Di putaran depan ini?” usul Mandy sambil menuju jalan Melati VI.
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Mama memperlambat mobil, tetapi menggelengkan kepala. “Bukan,” kata
Mama, “Mama rasa nanti saja kita berputar balik di jalan Melati VII.”
Tidak lama kemudian, Mandy memberi aba-aba ke arah jalan Melati VII.
“Bagaimana kalau putar balik di situ?” tanyanya. Tetapi Mama melewati juga
sambil berkata, “Itu juga bukan tempat yang tepat untuk berputar balik,”
katanya.
“Ma!” protes Mandy setelah beberapa saat. “Jika Mama bertanya kepada
saya, maka saya pikir tempat yang pertama tadi adalah tempat yang tepat
untuk berputar balik!”
“Mama rasa kamu benar,” kata Mama setuju sambil memperlambat
kecepatan mobil dan sekarang Mama segera berputar balik arah yang benar.
“Mama rasa kita perlu berputar balik di sini.”
Ketika mereka sudah berada di arah yang benar kembali, Mama menoleh
kepada Mandy. “Rupanya menunggu tempat yang sangat tepat untuk
berputar balik adalah sesuatu yang bodoh ya?” tanya Mama. “Kita telah
membuat kesalahan tadi, dan kesempatan pertama untuk berputar balik
adalah kesempatan yang terbaik. Begitu juga ketika kita bersalah kepada
orang lain, maka pada kesempatan pertama kita dapat meminta maaf, kita
sebaiknya tidak menunda. Lakukan apa yang memang sebaiknya dilakukan.
Mandy melihat dengan wajah serius. Setelah beberapa saat, dia bertanya,
“Ma, boleh saya pinjam telepon Mama? Saya mau telepon Sarah.”
“Ide yang bagus,” Mama menyetujui. “Mama senang mendengar itu, dan
Tuhan pasti juga senang.”
RENUNGKAN: Ketika kamu sulit untuk meminta maaf kepada orang lain,
carilah pertolongan dari Tuhan!
DOAKAN: Bapa di sorga, Bapa tahu bahwa kadang saya keras kepala dan
tidak mau meminta maaf walaupun saya sadar saya telah bersalah. Tolonglah
saya untuk bertumbuh dan melakukan hal yang benar, dan menyadari bahwa
waktu yang terbaik untuk meminta maaf adalah ketika saya menyadari saya
telah melakukan kesalahan, segera dan tidak menunda-nunda. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

HARI TUHAN, 3 FEBRUARI 2019
AMSAL 3:5
PENDAPAT TUHAN ADALAH YANG TERBAIK
Alex, Markus, dan Brenda sedang menunggu papa mereka selesai kebaktian.
Mereka sedang menunggu di dekat sebuah ruangan kelas Sekolah Minggu
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dan melihat keluar melalui jendela kaca warna-warni. “Itu lihat mobil papa
sudah datang,” kata Markus. “Warna hijau.”
Brenda tidak setuju. “Bukan, itu warna kuning,” katanya. “Hm, kamu berdua
salah. Itu warna biru,” kata Alex merasa paling benar.
Tiba-tiba Papa muncul. “Apa yang sedang kamu debatkan?” tanyanya. “Oh,
kita sedang membicarakan warna mobil Papa, ”Alex menjelaskan. “Warnanya
biru, kan Papa?”
“Bukan, hijau!” dan “Bukan, kuning!” dengan cepat Markus dan Brenda
menimpali. Papa tertawa. “Kelihatannya seperti warna ungu,” kata Papa
bercanda. Mereka segera bersiap-siap meninggalkan tempat tersebut dan
menuju mobil berwarna putih. Papa tertawa geli. “Nah, anak-anak,” katanya,
“coba pikirkan sesuatu. Markus, mengapa masing-masing kamu melihat
warna mobil ini berbeda walaupun sebenarnya mobil ini berwarna putih?”
“Karena kami masing-masing melihat melalui kaca yang warnanya berbeda,”
jawab Markus.
Papa mengangguk. “Tepat sekali. Setiap kita mempunyai pandangan berbeda
tentang mobil ini, tetapi semua pandangan tersebut salah. Itu juga dapat
terjadi dalam kehidupan kita. Kita beranggapan tentang sesuatu hal dengan
satu cara, tetapi kita salah karena kita tidak melihatnya dengan melalui cara
yang benar.”
“Hm… Saya teringat waktu saya mengeluh karena Papa tidak mengizinkan
saya untuk pergi ke suatu pesta bersama Markus dan Brenda” kata Alex.
“Waktu itu, mungkin saya melihat Papa melalui kaca yang gelap, tetapi Papa
melihat yang sebenarnya. Papa tahu bahwa saya patut menerima hukuman
karena saya tidak melakukan apa Papa yang tugaskan.”
“Satu waktu Mama mengingatkan saya bahwa mainan yang saya inginkan
hanya cocok untuk anak TK. Tapi saya tetap keras kepala. Jadi, Mama
menyuruh saya menggunakan uang saya sendiri untuk membelinya,” kata
Brenda. “Dan ternyata Mama benar.”
Papa tersenyum mendengarkan semuanya itu. “Bagus, kamu mengerti,” kata
Papa puas sambil berputar arah. “Ada satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa
Tuhan tidak melihat kepada kehidupan kita melalui jendela yang berwarna.
Dia melihat segala sesuatu seperti apa adanya, dan itulah sebabnya kita
dapat memercayakan hidup kita kepada-Nya. Kita tahu Tuhan selalu adil.”
RENUNGKAN: Pandangan Tuhan selalu yang terbaik dan paling tepat!
DOAKAN: Tolonglah saya ya Tuhan, untuk selalu percaya kepada-Mu,
karena apa yang saya lihat sering kali bukanlah yang paling tepat. Tolonglah
saya untuk selalu datang kepada-Mu memohon pimpinan-Mu setiap hari, dan
dalam membaca dan merenungkan Firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa, amin.

1

2

37

SENIN, 4 FEBRUARI 2019
1 KORINTUS 15:55
KEMATIAN TELAH KEHILANGAN KEMENANGANNYA
Yonatan menundukkan kepalanya ketika seekor lebah lewat yang hampir saja
mengenai kepalanya. Dia melihat lebah itu hinggap di atas sekuntum bunga
sebelum terbang lagi. “Lebah itu hampir saja hinggap di atas kepalamu,” goda
Papa yang tiba-tiba muncul dari belakang Yonatan.
Yonatan tidak ikut tertawa. Dia sedang memikirkan sesuatu. “Papa,” katanya,
“saya mau bertanya sesuatu.” Katanya ragu, dan Papa menunggu sambil
terdiam. “Nenek baru saja meninggal dua minggu lalu, tetapi saya masih
sedih, ”kata Yonatan. “Apakah itu tidak baik? Maksud saya… apakah orang
Kristen seharusnya tidak boleh sedih?”
“Sedih adalah hal yang wajar,” jawab Papa. “Kita semua sangat mengasihi
Nenek. Kita sangat kehilangan, dan itu membuat kita sedih.” Papa
meletakkan tangannya di atas bahu Yonatan. “Kematian terjadi karena dosa
telah masuk ke dalam dunia, tetapi bagi orang Kristen, kematian tidak dapat
menang. Walaupun ketika kita sedih, kita dapat merasa baik karena fakta
bahwa kematian itu tidak dapat melukai kita.”
Yonatan melihat ke atas. “Apa maksud Papa... dengan „kematian tidak dapat
melukai kita‟?” tanyanya.
“Hm…” Papa berpikir sejenak, kemudian bertanya, “Mengapa kamu takut
dengan lebah kecil yang tadi terbang?”
“Karena saya tidak mau kena sengatnya!” jawab Yonatan. “Sengatnya pasti
akan menyakitkan!”
Papa menganggukkan kepala. “Jika lebah itu tidak mempunyai sengat, akan
takutkah kamu?”
“Tidak,” jawab Yonatan, sambil tiba-tiba melompat mundur untuk menghindari
seekor lebah lagi yang terbang melintasi kepalanya. “Tidak akan takut seperti
ini,” tambahnya lagi.
Papa tersenyum. “Begitulah seharusnya orang Kristen,” katanya. “Kematian
itu seperti seekor lebah tanpa sengat. Memang kematian menakutkan, dan
kita tidak suka, tetapi sesungguhnya kita tidak perlu takut. Nenek mengasihi
Tuhan dan telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamatnya, jadi Nenek
sekarang bebas dari penderitaan, kesakitan, dan kematian. Nenek memang
sudah meninggalkan dunia ini, tetapi dia akan hidup selamanya di sorga.”
RENUNGKAN: Melalui Kristus kita menang atas kematian!
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DOAKAN: Tuhan, terima kasih karena memberikan kami kemenangan atas
kematian. Terima kasih karena kami tahu bahwa dalam Kristus kami
mempunyai kehidupan yang kekal di sorga. Terima kasih atas kepastian
keselamatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang indah saya berdoa, amin.

SELASA, 5 FEBRUARI 2019
MAZMUR 139:14
KITA DICIPTAKAN DENGAN DASYAT!
“Papa, lihat cicak putih yang jelek itu,” Daniel berseru sambil menunjuk
sebuah tangki yang gelap di kebun binatang. “Rasanya cicak itu tidak
mempunyai mata.” Daniel terus memperhatikan cicak besar tersebut yang
sedang merayap di atas sebuah batu dan kemudian menyelinap masuk ke
dalam kolam air.
“Sebenarnya, itu bukan cicak,” kata Papa menjelaskan sambil berdiri di
sebelah Daniel. Papa menunjuk ke arah papan nama di dekat mereka. “Itu
sejenis salamander asal Texas, Amerika Serikat,” kata Papa sambil membuka
brosur bagian binatang reptil. “Coba baca ini, Daniel. Di sini dikatakan bahwa
salamander Texas jenis ini dilahirkan dengan sepasang mata yang sangat
kecil dan hampir tidak kelihatan, tetapi ketika mereka bertumbuh dewasa,
matanya hilang.” Papa terdiam sejenak kemudian menambahkan, “Tuhan
pasti menciptakan mereka demikian dengan alasan tertentu, mereka tidak
memerlukan mata. Di sini dikatakan, mereka hidup di dalam gua-gua dalam
kegelapan total, makan jamur-jamuran dan sedikit tumbuh-tumbuhan dan
serangga yang masuk ke dalam gua-gua itu.”
Daniel mempelajari brosur itu. “Saya rasa saya tahu mengapa Tuhan tidak
memberikan mata,” katanya. “Jika dia hidup di dalam kegelapan, maka dia
tidak memerlukan mata untuk melihat.” Daniel menunjuk. “Apa itu yang
seperti bulu-bulu kecil seperti sayap di samping kiri kanan kepalanya?”
Papa melihat dengan teliti. “Coba kita lihat… oh, itu sepasang insang,” kata
Papa. “Salamander yang buta ini sebagian besar hidupnya berada di dalam
air dan bernafas melalui insang, seperti ikan.” Karena tubuh Papa bersandar
terlalu ke depan untuk melihat brosur tersebut, maka dengan tidak sengaja
brosur itu terjatuh. Dengan cepat Daniel menangkapnya sebelum terjatuh ke
lantai dan dia menyerahkannya kembali kepada papanya. “Terima kasih,
Daniel,” kata Papa. “kamu cepat sekali gerakannya.” Daniel hanya tersenyum.
“Ketika kamu kecil, kamu selalu mengeluh bahwa kamu mempunyai tubuh
yang kecil dengan lengan kurus dan lutut yang ceking,” kata Papa. “Kamu
bahkan berdoa supaya Tuhan memberikan kamu lengan dan kaki yang kuat
dan berotot. Masih ingat?” Daniel mengangguk. “Saya masih berharap Tuhan
akan memberikannya,” katanya menambahkan.
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“Ya,” lanjut Papa lagi, “Papa rasa Tuhan tahu apa yang kamu perlukan
sekarang adalah koordinasi tubuh yang baik, oleh karena itulah yang
diberikan-Nya sekarang. Kamu sendiri merasakan bagaimana hal tersebut
sangat membantumu melakukan aktivitas-aktivitas yang kamu sukai.”
Daniel melihat kembali ke arah salamander putih yang sedang berenang
dengan tenang di dalam kolam, dan dia melihat ke lengannya sendiri.
Salamander itu tidak memerlukan mata, dan saya juga tidak memerlukan otot
yang besar, pikirnya. Ah, rasanya Tuhan mempunyai alasan ketika
menciptakan kita semua dalam kondisi kita masing-masing.
RENUNGKAN: Apakah kamu berharap kamu bisa lebih tinggi, lebih cantik,
atau lebih kuat. Tuhan mempunyai alasan ketika menciptakan kamu!
DOAKAN: Tuhan, terima kasih karena sudah menciptakan kami semua
berbagai macam bentuk fisik dan kemampuan dan bakat yang berbeda-beda.
Saya tahu bahwa setiap orang adalah istimewa dan berharga di mata Tuhan,
termasuk saya! Terima kasih karena sudah menciptakan saya. Saya
mempersembahkan pujian di dalam nama Tuhan Yesus, amin.

RABU, 6 FEBRUARI 2019
1 YOHANES 5:7
APA ITU TRITUNGGAL?
Setelah makan malam, Lily mengambil sebuah buletin gereja dari meja pojok
di ruang keluarga. “Hm… minggu ini, topik yang akan dibawakan oleh pak
Pendeta adalah tentang Tritunggal,” katanya. “Apa artinya Tritunggal?”
“Itu berarti Tuhan Allah Bapa, Tuhan Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan Allah Roh
Kudus adalah tiga pribadi, tetapi satu Tuhan,” Mama menjelaskan. “Kata
Tritunggal tidak ditemukan di dalam Alkitab, tetapi prinsip bahwa Tuhan
adalah tiga pribadi dapat ditemukan di beberapa pasal. Mari Mama tunjukan.”
Tidak lama kemudian suara bel pintu berbunyi. Itu adalah Tante Lina, adik
Mama yang akan menanyakan soal pembukuan. Lily meneruskan membaca
bukunya sementara Mama dan Tante Lina sedang bekerja. Ketika Tante Lina
pulang, dengan tergesa-gesa Papa masuk ke ruangan sambil mengulurkan
sepotong kemeja lengan panjang kepada Mama. “Salah satu kancing kemeja
ini lepas.”
“Mari coba saya jahit kembali,” kata Mama, dan Lily kembali harus menunggu.
Lily merasa tidak sabar lagi menunggu dan dahinya mulai mengerut. Dia terus
berpikir tentang penjelasan Mama tadi mengenai Tritunggal. Ketika Mama
selesai dan masuk kembali ke dalam ruangan, Lily tersenyum kembali.
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Mama mengambil Alkitabnya. “Nah, sekarang,” katanya memulai, “mari kita
lihat bersama beberapa ayat dan pikirkan sebuah contoh untuk menolong kita
mengerti Tritunggal.”
Lily tersenyum. “Saya punya ide yang baik,” katanya. “Mama tunjukkan
beberapa ayatnya, tapi saya sudah tahu contoh yang baik, yaitu Mama
sendiri!”
“Mama?” seru Mama heran. Lily menganggukkan kepalanya. “Ya, Mama
hanya satu orang,” katanya, “tetapi Mama adalah kakak Tante Lina, istrinya
Papa, dan juga Mama saya! Sebagai seorang kakak perempuan, istri, dan
mama. Mama adalah berbeda bagi setiap kita semua, tetapi Mama hanya
satu orang!”
Mama tertawa. “Bagus kalau kamu mulai mengerti,” kata Mama. “Sama
seperti ilustrasi yang Mama pernah dengar, contoh tersebut tidaklah
sempurna. Tuhan adalah sangat istimewa, Dia sungguh jauh melampaui apa
yang dapat kita bayangkan atau mengerti. Tetapi Mama senang karena kamu
mau memikirkannya.”
RENUNGKAN: Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh
Kudus!
DOAKAN: Tuhan, walaupun saya tidak dapat mengerti dengan sempurna,
saya tahu Firman-Mu mengajarkan kebenaran ini. Saya tahu tidak ada contoh
yang sempurna untuk mengerti Tritunggal karena tidak ada seorang atau
sesuatu yang sama persis seperti Tuhan sendiri. Oleh karena itu, tolonglah
saya untuk tidak khawatir walaupun saya tidak mengerti Tritunggal secara
menyeluruh. Tolonglah saya untuk hanya percaya dan menerima fakta bahwa
Engkau adalah Tuhan yang mempunyai tiga pribadi tetapi satu, karena
begitulah Engkau telah menyatakan diri-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya
berdoa, amin.

KAMIS, 7 FEBRUARI 2019
ROMA 8:28
SEGALA SESUATU UNTUK MENDATANGKAN KEBAIKAN
Robert mengacaukan semua potongan gambar teka-tekinya (jigsaw puzzle).
“Wah! Saya belum pernah mencoba menyusun puzzle yang jumlah potongan
gambarnya sebanyak ini!” serunya.
“Memang kelihatan sulit, tapi Papa yakin kamu mampu menyelesaikannya,”
kata papanya. “Perlu Papa bantu? Papa bisa bantu untuk membalikkan
semua potongan gambarnya supaya semua bagian gambarnya menghadap
ke atas.” “Baik,” Robert setuju. “Saya mau mulai dengan menyusun gambar
mejanya.” Papa mulai duduk di depan potongan-potongan gambar puzzle dan
memilih potongan-potongan yang berwarna merah. “Robert, tahukah kamu
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puzzle ini mengingatkan Papa sesuatu?” tanya Papa sambil membantu
membalikkan potongan tersebut. “Hm… kamar saya?” jawab Robert sambil
tertawa. “Soalnya kamar saya selalu berantakan.”
Mama tertawa kecil. “Terutama di bawah ranjangmu,” kata Mama. “Tetapi
yang Papa maksudkan adalah hidup kita. Kadang hidup kita seperti puzzle ini.
Sangat membingungkan dengan berbagai macam masalah, dan kita tidak
dapat melihat bagaimana semua potongan-potongan gambar ini dapat
tersusun satu dengan lainnya untuk menjadikan semuanya satu gambar yang
menyatu. Tetapi Tuhan mempunyai satu rencana untuk segala sesuatu yang
terjadi. Dia tahu semua potongan-potongan gambar ini akan tersusun pas
dengan sempurna, walaupun kita tidak dapat melihat bagaimana itu mungkin
dapat terjadi.”
“Maksud Papa misalnya ketika saya tidak terpilih masuk ke dalam tim
sepakbola sekolah?” tanya Robert.
Papa menganggukkan kepala. “Ya,” sambung Mama. “Kamu sangat kecewa.
Kamu tidak dapat melihat bagaimana „potongan gambar‟ sebagian hidupmu
itu dapat tersusun, kamu bahkan mengatakan hendak berhenti bermain bola
sama sekali.”
“Ya, tapi kemudian pelatih memanggil saya,” Robert teringat. “Pak Pelatih
memberi saya kesempatan untuk ikut tim yang lain.” Mama menganggukkan
kepala. “Oleh karena itu kamu sekarang masuk dalam tim yang lain, dan
kamu sekarang sangat menikmatinya, ya kan?” kata Mama lagi. “Kamu
senang bermain dalam tim itu.” “Ya, sungguh menyenangkan!” kata Robert
setuju.
“Papa yakin Tuhan ingin kamu berada di tim yang ini supaya kamu dapat
mengenal teman-teman baru,” sambung Papa. “Mereka bahkan ada yang
mau ikut kita ke gereja dan mendengar tentang Tuhan Yesus.” Papa
memandang sekilas ke arah potongan-potongan gambar puzzle yang
sebagian sudah mulai terbentuk. “Gambar mejanya sudah hampir selesai,”
kata Papa sedikit terkejut. “Ingat, sama seperti potongan-potongan gambar
yang tersusun untuk menjadi sebuah meja, Tuhan juga akan menyusun
semua „potongan-potongan gambar‟ hidup kita untuk menjadikannya sesuatu
yang baik.”
RENUNGKAN: Tuhan akan menyusun semua potongan-potongan gambar
dalam hidup saya menjadi sesuatu yang indah.
DOAKAN: Tuhan, kadang ketika saya sedang merasa kecewa, hidup terasa
seperti suatu tumpukan yang berantakan yang seolah-olah tidak akan pernah
dapat tersusun rapi. Saya sering tidak dapat melihat atau mengerti
bagaimana semua hal yang menyakitkan bisa menjadi sesuatu yang baik bagi
saya. Tuhan, tolonglah saya dalam masa-masa seperti itu untuk tetap
percaya kepada-Mu, bahwa Engkau mempunyai rencana yang baik di balik
semuanya itu. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.
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JUMAT, 8 FEBRUARI 2019
EFESUS 5:2
HIDUPLAH DI DALAM KASIH
“Saya tahu Alkitab mengatakan bahwa Tuhan mengasihi dunia, dan itu
artinya Tuhan mengasihi semua orang, tetapi saya tidak bisa mengerti
bagaimana Tuhan bisa mengasihi Hilda,” kata Maria kepada kakaknya sambil
menyapu daun-daun kering di belakang kebun. “Menurut Kakak apakah
sungguh Tuhan mengasihi Hilda?” “Apakah dia teman sekelasmu yang suka
kamu ceritakan dan yang suka memotong antrian di kantin sekolah?” tanya
Kelly sambil menyapu teras belakang. “Iya, betul,” sahut Maria. “Dia juga suka
menyontek, dan dia juga sering menulis kata-kata kasar di dinding toilet
sekolah.”
“Wah! Dia…” Kelly berhenti sebentar karena anjing Maria tiba-tiba berlari
melintasi sampah yang baru saja disapunya dan membuat lantai teras
menjadi kotor kembali. “Pipa!” teriak Kelly. “Anjing nakal!”
Baru saja Maria dan Kelly selesai menyapu ulang, Pipa muncul kembali
dengan membawa seekor kecoa di mulutnya. “Oh, jijik sekali!” pekik Kelly,
sambil melompat menjauhi anjing itu. “Keluarkan yang ada di mulutmu, Pipa!”
“Kita istirahat dulu, Kak,” ajak Maria, maka kedua kakak beradik itu duduk di
lantai.
Tidak lama kemudian Pipa kembali dan berbaring di dekat kaki Maria. “Terus
terang saja, Maria,” kata Kelly, “saya heran bagaimana kamu bisa
menyayangi makhluk itu. Buat saya Pipa bukan anjing yang lucu, tapi agak
sedikit liar. Lagi pula, ia sering menggonggongi Nenek setiap kali Nenek
datang berkunjung.” “Bagi saya Pipa anjing yang lucu! Pipa mempunyai
banyak kelebihan lain,” kata Maria membela sambil langsung memeluk anjing
kesayangannya itu. “Bahkan sekalipun ia tidak mempunyai kelebihan, saya
tetap menyayanginya karena dia kepunyaanku!” katanya lagi.
“Ya, tentu saja.” Kelly menjawab sambil berpikir. “Apakah kamu tepikir bahwa
begitu pulalah perasaan Tuhan terhadap Hilda?” tanyanya. “Tuhan
menciptakannya, jadi dia milik Tuhan, ya kan? Oleh karena itu Tuhan pasti
mengasihinya. Bagaimana menurutmu?” Maria berpikir sejenak. “Ya, benar
juga, Tuhan pasti mengasihi Hilda,” kata Maria akhirnya, “tapi saya tidak bisa
mengasihinya.”
Kelly berdiri dan menyelesaikan menyapu lantai teras. “Kamu tidak perlu
menyukai apa yang Hilda lakukan,” katanya, “tetapi Kakak yakin Tuhan pasti
mau kamu juga mengasihi Hilda seperti Tuhan mengasihi dia. ”Kelly berkata
sambil tersenyum kepada adiknya. “Begini, Kakak juga akan mencoba
melihat beberapa hal yang baik pada Pipa jika kamu juga mencari beberapa
hal yang baik pada Hilda.”
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RENUNGKAN: Walaupun sulit, saya ingin mengasihi orang yang tidak
menyenangkan.
DOAKAN: Tuhan, kadang saya heran bagaimana Tuhan dapat mengasihi
orang yang jahat dan tidak menyenangkan. Saya tahu Tuhan tidak senang
akan perbuatan buruk mereka tetapi Tuhan mengasihi mereka, dan Tuhan
mau saya juga harus belajar mengasihi mereka supaya bisa menjadi saksiMu bagi mereka. Ini adalah hal yang sulit untuk saya, tetapi, dengan
pertolongan Roh Kudus-Mu, ya Bapa, saya mau mencoba. Saya berdoa
dalam nama Tuhan Yesus, amin.

SABTU, 9 FEBRUARI 2019
MAZMUR 39:2
BERHATI-HATI DENGAN PERKATAANMU
“Aduh!” Kelly menghentakkan kakinya. “Saya perlu sepatu baru! Sepatu ini
sudah kekecilan!” “Mungkin kamu salah pakai,” kata Ben kakaknya. “Tidak
salah!” kata Kelly. “Memang sepatu ini sudah kekecilan untuk saya!”
“Kamu mungkin keliru memakainya,” Ben tetap ngotot. “Kamu ‟kan masih
kecil!” Kelly mengerutkan dahinya. “Saya sudah berumur tujuh tahun dan
saya tahu bagaimana memakai sepatu dengan benar.” Kelly menjawab, tetapi
Ben sudah berjalan keluar ruangan.
“Coba Papa lihat,” kata Papa dengan simpati. Kelly mengangkat salah satu
kakinya supaya Papa dapat memeriksa. “Oh, Papa tahu masalahnya,” kata
Papa sambil membuka tali sepatu Kelly. “Coba lihat lidah sepatu ini tertekuk
di dalam. Kita harus meluruskan kembali.” Papa menarik lidah sepatu itu dan
kemudian merapikannya. “Bagaimana sekarang?” Kelly berlari berputar
ruangan dan melompat. “Ya, sudah nyaman sekarang!”
“Jadi apa masalahnya? Apakah kamu memakainya terbalik?” tanya Ben,
kembali memasuki ruangan. “Tidak! Sudah saya katakan saya tidak
memakainya terbalik!” sahut Kelly agak sengit. “kamu tidak tahu apa-apa,
Ben!”
“Paling tidak saya tahu bagaimana memakai sepatu supaya nyaman di kaki!”
ujar Ben. Dia mengambil sebuah bola dan mulai memainkan bola tersebut
dengan lututnya. “Kamu sok pamer!” teriak Kelly. Papa menangkap bola itu
dan mengangkatnya tinggi-tinggi. “Tadi lidah sepatu Kelly yang membuat
masalah,” katanya. “Coba sekarang kita lihat apa lagi yang juga bisa
menimbulkan masalah kalau tidak dipakai dengan benar.”
“Oh… bola itu?” tebak Ben. “Jika tidak dipakai dengan benar, misalnya kita
mainkan di dalam rumah, maka bola itu bisa memecahkan barang-barang
yang ada di dalam rumah. ” “Ya, itu betul, tetapi Papa memikirkan hal yang
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lain yang lebih kecil. Sama seperti lidah sepatu Kelly, lidah kita juga dapat
menimbulkan masalah,” jawab Papa.
“Maksud Papa kita harus berbicara satu sama yang lainnya dengan lebih
baik, ” kata Ben. “Ya! Kakak seharusnya tadi tidak boleh mengatakan saya
masih bayi,” kata kelly. “Baik, dan kamu juga tidak seharusnya berteriak
seperti tadi,” balas Ben.
Papa menganggukkan kepala. “Firman Tuhan mengatakan bahwa lidah itu
kecil, tetapi dapat menimbulkan banyak kerusakan,” katanya. “kata-kata dapat
menyakiti orang lain lebih dari sepasang sepatu yang kekecilan. Hal ini harus
kamu ingat baik-baik, khususnya ketika ada seseorang yang menjengkelkan
kita atau yang membuat kita marah.”
RENUNGKAN: Kendalikan lidahmu. Jika tidak lidah tersebut yang akan
mengendalikan kamu!
DOAKAN: Tuhan, terima kasih karena pelajaran hari ini mengingatkan saya.
Saya tahu ada beberapa kali saya telah mengatakan hal-hal yang tidak baik
dan saya menyesal. Ajarilah saya untuk mengingat apa yang Engkau ingin
saya katakan. Demi nama Tuhan Yesus dan di dalam nama-Nya saya
berdoa, amin.

HARI TUHAN, 10 FEBRUARI 2019
KOLOSE 3:23
PERBUATLAH DENGAN SEGENAP HATIMU SEPERTI UNTUK TUHAN
Susan duduk santai di sofa kesukaannya sambil memandang papanya yang
sedang membaca sebuah majalah olahraga. “Papa,” katanya ragu, kemudian
tidak melanjutkan lagi.
Papa melihat kepadanya. “Ada apa, Susan?” tanyanya.
“Hm… mungkin… saya hanya berharap saya punya satu kelebihan yang
menonjol” kata Susan. “Tante Linda selalu memuji poster yang dibuat Riri
setiap rapat guru Sekolah Minggu. Angel selalu mendapat kesempatan untuk
bernyanyi solo. Dan semua anak-anak Sekolah Minggu ingin Tommy ada
dalam tim mereka kalau bermain bola. Setiap anak pasti ada kelebihan,
kecuali saya. Saya selalu melakukan hal-hal yang tidak penting.” Susan
duduk dengan loyo di kursi sofa sementara Papa mengerutkan keningnya
sejenak.
“Papa rasa kamu terlalu banyak berpikir hal yang tidak penting,” kata Papa.
“Kamu bukan tidak memiliki kelebihan. Mungkin saja kamu adalah bagian dari
otot kaki ini.” Papa kembali membaca majalahnya. Susan melihat kepada
papanya dengan heran. “apa maksud Papa?” Susan bertanya lagi ketika
Papa belum menjawabnya.
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Papa tersenyum. “Papa sedang mencari artikel yang baru saja Papa baca,”
katanya. Dia membalik sebuah halaman. “Ini dia.” Kata Papa sambil
menunjukkan sebuah laporan kesehatan. “Dikatakan di sini bahwa ketika kita
berjalan, kita menggunakan dua ratus otot.” Susan masih bingung. “Jadi, apa
hubungannya dengan fakta saya tidak mempunyai kelebihan apa-apa?”
“Sudah Papa katakan tadi,” Papa menjawab. “Kamu mungkin bukan yang
terbaik dalam beberapa bidang, tetapi itu tidak masalah. Lakukan saja yang
terbaik yang kamu dapat lakukan. Ketika kamu melakukannya, maka kamu
bagaikan salah satu dari dua ratus otot yang dipakai oleh tubuh untuk
berjalan.”
Susan berpikir sejenak tentang apa yang dikatakan Papa. “Ya, semua anakanak itu memerlukan otot kaki, yaitu saya,” katanya tegas. “Riri perlu saya
untuk memberikan ide-ide. Tommy perlu saya untuk… ah, ya untuk
memberinya semangat. Dan Angel perlu saya untuk…”
“Untuk tersenyum ketika dia bernyanyi,” sambung Papa. “Kamu dapat
melakukan itu semua. Dan pikirkan ini. Alkitab mengatakan bahwa orang
Kristen bagaikan „Tubuh Kristus‟, dan setiap bagian tubuh diperlukan. Setiap
orang Kristen pasti mempunyai sesuatu untuk menolong agar tubuh itu dapat
berfungsi dengan baik. Jadi lakukan bagianmu dengan sepenuh hati sama
seperti untuk Tuhan, maka kamu tidak usah kuatir.” Dengan tersenyum Susan
menganggukkan kepalanya.
RENUNGKAN: Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan!
DOAKAN: Tuhan, kadang saya mengeluh karena saya tidak sehebat orang
lain. Bahkan saya kadang berpikir saya tidak mempunyai kelebihan sama
sekali dalam bidang apa pun. Tetapi Tuhan, terima kasih karena sudah
mengingatkan saya bahwa cara berpikir demikian adalah salah. Engkau telah
menciptakan saya dengan cara istimewa. Jadi apa pun yang dapat saya
lakukan, besar atau kecil, tolonglah saya melakukannya dengan sebaik
mungkin, karena saya melakukannya untuk-Mu! Saya berdoa dalam nama
Tuhan Yesus, amin.

SENIN, 11 FEBRUARI 2019
2 KORINTUS 5:7
HIDUP KARENA PERCAYA, BUKAN KARENA MELIHAT
“Hati-hati!” teriak Kiki memberi peringatan ketika adiknya Lisa menabrak
sebuah kursi. “Kalau kamu tidak melihat kursi tersebut berarti matamu buta
seperti kelelawar, Lisa!”
Lisa menggelengkan kepalanya. “Kelelawar tidak buta,” katanya. “Ya,
kelelawar tidak bisa melihat,” sahut Kiki cepat. “Kami sedang belajar tentang
kelelawar di sekolah. Di buku dikatakan bahwa kelelawar terbang dengan
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mendengarkan gelombang suara dan bukan dengan mata mereka.” “Ya, tapi
mereka dapat melihat,” tegas Lisa. “Kami juga belajar tentang kelelawar.”
Papa tersenyum. “Lisa benar,” kata Papa. “Peribahasa „buta seperti seekor
kelelawar‟ adalah ungkapan yang sering kita dengar, tetapi sebenarnya
kelelawar tidaklah benar-benar buta.” “Tapi kelelawar pasti tidak dapat
melihat dengan baik,” Kiki masih bersikeras.
“Itu betul,” Lisa setuju. “Guru saya mengatakan bahwa kelelawar terbang di
malam hari dan mengeluarkan suara yang melengking tinggi dan kemudian
mendengar gema suaranya itu. Jika gelombang suara dipantulkan dengan
cepat, kelelawar itu tahu bahwa ada benda di dekat dia. Jika pantulan
suaranya kembali agak lambat, maka ia tahu bahwa benda tersebut masih
jauh. ”
“Bagus!” kata Papa. Setelah beberapa saat, Papa bertanya, “Apakah kamu
tahu, sama seperti kelelawar tersebut, kamu seharusnya juga bergantung
kepada sesuatu hal, lebih dari apa yang dapat kamu lihat?” “Seperti… apa
ya?” tanya Lisa.
“Saya tahu,” kata Kiki. “Kelelawar menggunakan telinganya, dan kita juga
seharusnya menggunakan telinga kita. Kita mendengar pluit kereta ketika ada
kereta api yang hendak lewat. Juga suara mobil di jalan raya memperingatkan
kita tentang keadaan lalu lintas di sekitar kita. Betul kan, Papa?” “Ya, tepat
sekali,” jawab Papa setuju, “tapi Papa memikirkan tentang suatu hal lain yang
lebih penting lagi dalam hidup kita daripada mata atau telinga.” Kiki dan Lisa
berpikir sejenak.”Pasti maksud Papa sesuatu yang dari Alkitab,” sambung
Kiki.
“Kamu benar,” kata Papa tersenyum. “Apa yang kita perlukan adalah iman,
iman kepada Tuhan Yesus, dan seperti yang ada dalam Alkitab. Ada istilah
„iman yang buta‟, tetapi iman sama sekali tidak buta. Beriman kepada Tuhan
yang hidup yang mengetahui segala sesuatu di masa depan.”
Lisa tersenyum. “Telinga kelelawar membantu mereka terbang dengan aman
di malam hari, dan iman kepada Tuhan membantu kita berjalan dengan aman
melalui hidup ini,” katanya.
RENUNGKAN: Berjalan dengan iman dan bukan dengan melihat.
DOAKAN: Tuhan, ingatkanlah saya untuk tidak bergantung kepada hal-hal di
sekitar saya, tidak kepada kekayaan dan keberhasilan orang tua saya, tidak
kepada kepintaran saya, melainkan hanya bergantung kepada-Mu saja.
Semua yang ada di sekitar saya mungkin akan memberikan kenikmatan,
tetapi ketika terjadi hal-hal tak terduga, saya tahu saya dapat bergantung
kepada-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan saya berdoa, amin.

SELASA, 12 FEBRUARI 2019
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ROMA 5:9
KITA SUDAH DISELAMATKAN!
“Oh… ” keluh Megan. “Kartu ulang tahun ini tidak bisa dikirim ke Nenek hari
ini.”
“Kenapa tidak bisa?” tanya adiknya Stefi. Megan menggelengkan kepalanya.
“Karena prangko di rumah sudah habis,” katanya. “Tanpa prangko, surat ini
tidak dapat sampai ke tempat tujuan, Stefi.”
Stefi memandang kakaknya sejenak dan kemudian berlari masuk ke dalam
kamar tidurnya. Tidak lama dia kembali dengan kedua tangan disembunyikan
di belakangnya dan tersenyum.
“Apa itu yang sedang kamu sembunyikan?” tanya Megan.
Wajah Stefi berbinar dengan bangga sambil mengeluarkan segulungan stiker
dinosaurus dari kedua tangannya. “Ini, Kakak bisa menggunakan prangko
saya ini untuk mengirim kartu tersebut,” tawarnya.
Megan tersenyum kepada adiknya. “Terima kasih, Stefi. Kamu baik sekali,
tapi stiker ini tidak bisa dipakai untuk mengirim surat,” kata Megan. “Mengirim
surat lewat pos memerlukan prangko. Stiker ini bagus dan lucu, tapi tidak bisa
dipakai untuk mengirim surat.”
Stefi langsung cemberut, dan Megan berusaha untuk menjelaskan. “Prangko
adalah sesuatu yang resmi dan mempunyai nilai. Kita dapat membelinya di
kantor pos,” kata Megan. “Kalau prangko ditempel pada sebuah surat, maka
itu menunjukkan kepada orang pos bahwa surat ini sudah dibayar untuk
dapat dikirim ke tempat tujuan. Kemudian pak pos akan memastikan surat
tersebut terkirim.” Megan tersenyum dan kemudian memeluk adiknya.
Dengan ragu, Stefi melepaskan salah satu stikernya dan kemudian
menempelknannya ke tangan Megan. “Nih, Kakak saya kasih satu,” katanya
sambil tersenyum.
Mama sedang berdiri di dekat mereka, dan tersenyum melihat Stefi berjalan
keluar ruangan. “Megan, tahukah kamu,” kata Mama memulai, “penjelasanmu
tadi kepada Stefi tentang bagaimana selember prangko membuktikan bahwa
surat yang terkirim sudah terbayarkan, mengingatkan Mama akan
keselamatan kita dalam Tuhan Yesus. Kadang orang mencoba untuk
membayar keselamatan. Mereka mencoba untuk membayar dengan cara
berbuat baik, tetapi itu seperti stiker dinosaurus Stefi yang ditempelkan pada
sepucuk surat. Untuk masuk ke sorga kita semua memerlukan pembayaran
yang sah, yaitu darah Yesus Kristus.”
Megan menganggukkan kepalanya setuju. “Kita tidak dapat membayar untuk
masuk ke sorga,” kata Megan. “Hanya Tuhan Yesus dapat. Dia mati di kayu
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salib untuk membayar secara sah, dan menjamin dosa-dosa kita diampuni,
supaya kita mempunyai tempat di sorga.”
RENUNGKAN: Tahukah kamu bahwa harga untuk keselamatanmu telah
dibayar lunas?
DOAKAN: Bapa di sorga, terima kasih sudah mengutus Tuhan Yesus untuk
memberikan nyawa-Nya, supaya dapat membayar tempat di sorga bagi saya.
Ingatkan saya bahwa tidak ada sesuatu yang dapat saya lakukan untuk dapat
membeli sorga. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

RABU, 13 FEBRUARI 2019
MATIUS 5:16
BIARKAN TERANGMU BERSINAR
Malam mulai dingin. Bau tanah memenuhi udara di taman. Keluarga Pak
Tanadi berkumpul untuk makan malam di taman. Malam itu mereka sedang
merayakan reuni keluarga. Kali ini reuni diadakan di taman.
Setelah makan malam, Kevin berseru. “Lihat, bintang-bintang kelihatan
sangat terang malam ini.” Kakaknya Johan melihat ke atas. “Bintang-bintang
itu kelihatan lebih terang karena kita berada di tempat yang gelap,” katanya.
“sehingga cahayanya kelihatan lebih terang.” “Lihat itu ada kunang-kunang,”
kata Kevin lagi. “Itu! Di sana.” Dia menunjuk ke arah salah satu pohon besar
dekat sebuah lampu. Kunang-kunang itu berkelip-kelip. “Mungkin dia sedang
mengirim kode rahasia,” kata Johan bercanda. “Hei, Kevin, coba tebak apa
yang dikatakan oleh kunang-kunang itu.” Kedua anak-anak tersebut tertawa
sambil melihat kunang-kunang terbang sambil berkelap-kelip seolah-olah
mengeluarkan mantera kuno.
Kakek melihat dengan serius. “Kunang-kunang itu menarik,” kata Kakek, “dan
mereka memberikan satu pelajaran yang baik bagi orang Kristen. Kamu bisa
tebak pelajaran apa itu?” Kedua anak itu terdiam sejenak. “Mungkin karena
sinar terang yang dipancarkannya bagi Tuhan,” jawab Johan. “Ya, betul,”
Kevin juga setuju, “tapi sinar terang yang kita pancarkan tidak seharusnya
berkelap-kelip seperti kunang-kunang tersebut.”
“Kenapa tidak?” tanya Kakek. “Karena…” Kevin agak ragu menjawab. “Jika
terang saya bersinar, maka itu akan menolong orang lain melihat Yesus,”
usulnya, “tapi jika terang saya kelap-kelip, maka ketika terang tersebut
sedang mati, orang lain tidak dapat melihatnya. Kemudian saya tidak dapat
menjadi kesaksian bagi Tuhan pada saat itu.”
“Benar sekali pikiran itu,” Kakek menganggukkan kepalanya. “Hal-hal apa
saja yang dapat membuat terang kita tidak bersinar?” “Terang kita tidak
bersinar apabila kita sedang egois, tidak ramah, tidak baik hati, atau ketika

1

2

49
kita melakukan sesuatu yang salah,” Johan berkata dengan tenang.
“Seperti… berbohong kepada Papa Mama, atau menyontek di kelas.”
“Atau mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada seseorang,” tambah Kevin
lagi.
“Kalian benar,” jawab Kakek. “Ayo kita pastikan terangmu selalu bersinar
setiap waktu. Kita tidak tahu kapan seseorang sedang melihat kita.
Khususnya ketika kita sedang berkumpul seperti ini. Bersinarlah bagi Tuhan
Yesus!”
RENUNGKAN: Saya ingin terang kecil dalam diri saya bersinar bagi Tuhan.
DOAKAN: Tuhan, tolong ingatkan saya untuk bersinar terang terus bagi
Tuhan Yesus. Terutama ketika saya sedang di tengah-tengah keluarga dan
teman-teman sekolah. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019
IBRANI 4:12
FIRMAN TUHAN ITU BERKUASA
“Ma! Tahu tidak,” seru Lina sambil bersandar ke bahu mamanya siang itu.
“tadi di rumah Nenek, saya bersaksi kepada Audry.”
“Bagus!” seru Mama kembali sambil tersenyum. “Jadi apa yang kamu katakan
kepada sepupumu itu? Sudah lama sekali kamu berdua tidak bertemu.” “Oh,
tadi saya katakan kepadanya bahwa dia perlu keselamatan dalam Yesus
Kristus, jika tidak dia tidak bisa masuk sorga,” jawab Lina. “Ayat Alkitab mana
yang tadi kamu gunakan?” tanya Mama.
Lina mengangkat bahu. “Saya tidak pakai ayat, tapi tidak masalah, kan?” “Oh
ya, tidak masalah, Nak. Tetapi ada baiknya untuk menggunakan ayat Alkitab
kalau kamu bisa,” jawab Mama. Mama sedang mempersiapkan makan
malam dan berkata, “Tolong panggil kakakmu Robert, makan malam hampir
siap.” Lina segera menoleh ke arah kamar tidur. “Kak!” teriaknya. “Makan
malam sudah siap!” Setelah beberapa saat, Mama bertanya lagi, ”Di mana
Kak Robert?” “Tidak tahu!,” jawab Lina. “Coba saya panggil lagi.” Kali ini Lina
berjalan menuju kamar kakaknya. “Kak. Tadi saya sudah panggil untuk
makan malam!” katanya ketus dengan nada agak kesal. “Baik!” balas Robert
dengan tidak sabar juga.
Lima menit kemudian, Robert masih juga belum muncul. “Hm… ini aneh,”
kata Mama. “Tidak seperti biasanya Robert tidak taat seperti ini. ”Mama
berjalan ke pintu belakang dan memanggil dengan suara keras, “Robert, ayo
datang sekarang juga!”
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“OK, Ma,” terdengar suara Robert menjawab langsung. Ketika dia memasuki
ruang makan, Mama dengan tegas menegurnya, “Mengapa harus dipanggil
tiga kali?”
Robert kelihatan terkejut. “Lina tidak bilang bahwa Mama yang memanggil
saya. Saya pikir dia hendak mengajak saya untuk bermain sesuatu,” katanya
menjelaskan. Robert mencuci tangannya, Mama melihat ke arah Lina. “Nah,
itu dia contoh yang tepat sekali mengapa begitu penting untuk memakai ayat
Alkitab sebagai sumbernya ketika kita bersaksi kepada orang lain,” kata
Mama. Lina heran. “Apa maksudnya, Ma?”
“Kamu tadi mengatakan kalau kamu tidak memakai ayat Alkitab ketika
berbicara dengan Audry tentang keselamatan,” jawab Mama menjelaskan.
”Mama senang kamu bersaksi kepadanya, tetapi jangan lupa bahwa berita
Injil keselamatan itu adalah dari Tuhan dan bukan dari kamu. Kalau ada
kesempatan, beri kesaksian, dan dukung dengan ayat-ayat dari Alkitab.”
RENUNGKAN: Apakah saya ada membagikan Firman Tuhan kepada orang
lain?
DOAKAN: Bapa di sorga, Engkau telah memberikan saya kesempatan untuk
membagikan Firman-Mu kepada teman-teman. Tolong saya untuk tidak malu,
melainkan berani untuk membagikan ayat-ayat Alkitab dari ayat hafalan saya.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

JUMAT, 15 FEBRUARI 2019
1 YOHANES 4:4
YESUS LEBIH BESAR DARIPADA IBLIS
Surya duduk di meja belajar dalam kamarnya. Dia sedang merakit sebuah
miniatur pesawat udara. Nah, hampir saja selesai! Saya tinggal menempelkan
baling-balingnya, katanya dalam hati dengan senang. Jari-jari tangannya
menggenggam pesawat kecil yang hampir jadi itu sambil dia berusaha
menempelkan baling-balingnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara retak.
Ternyata tanpa sengaja dia sudah menggenggam pesawat kecil terlalu keras
dan menyebabkan retak di salah satu baling-balingnya. Dan seperti sebelumsebelumnya, amarahnya mulai meledak “Bodoh sekali pesawat mainan ini,”
omel Surya dengan kesal. “Sungguh bodoh!” katanya lagi sambil melempar
pesawat mainannya itu ke tembok. Surya merasakan matanya terasa panas
karena air matanya. Sebenarnya dia merasa malu dan kesal sekali. Dia
menundukkan kepalanya dan mulai menangis.
Malam itu, Surya menunjukkan kepada papanya pesawat kecilnya itu. “Saya
sudah menghancurkannya, Papa,” kata Surya dengan sedih. “Kenapa saya
mudah sekali marah? Apakah saya akan pernah bisa mengendalikan amarah
saya?”
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Sambil mencoba membetulkan pesawat yang sudah patah itu, Papa berkata.
“Kamu tahu tentang hukum gravitasi bumi?” Surya menganggukkan kepala.
“Kamu juga pasti tahu bahwa gravitasi bumi itu yang membuat segala
sesuatu yang ada di bumi menempel ke tanah, termasuk pesawat terbang.
Oleh karena itu bagaimana sebuah pesawat dapat terbang?” “Oh, kita sudah
membicarakan hal tersebut di sekolah,” jawab Surya. “Sebuah hukum lain,
yaitu hukum aerodinamika, dapat mengalahkan hukum gravitasi tersebut.”
“Tepat sekali.” Papa menganggukkan kepala dan menggerakkan pesawat
mainan tersebut di atas meja. “Ketika pesawat bergerak maju, tekanan udara
di bawah sayap mendorong ke atas, sehingga memberikan gerakan ke atas.
Semakin pesawatnya bergerak, maka dorongan ke atas lebih besar. Ketika
dorongan tersebut akhirnya lebih kuat daripada kekuatan gravitasi, maka
kamu…”
“Lepas landas,” kata Surya. Dia menarik nafas. “Tetapi, apa hubungan hal
tersebut dengan saya?” Papa memberi Surya senyuman lembut. “Surya,
dengan amarahmu yang tidak terkendalikan itu, maka kamu seperti sebuah
pesawat yang tidak dapat tinggal landas,” kata Papa. “Hukum gravitasi seperti
apa yang Alkitab katakan tentang „hukuman dosa adalah kematian.‟ Jadi
apabila kamu dikendalikan oleh hukum dosa, maka kamu tidak dapat
mendapatkan kemenangan atas emosimu itu. ”
“Hm… saya mengerti, Papa,” gumam Surya.
“Kamu memerlukan pertolongan kekuatan yang lebih besar daripada hukum
dosa yang telah menyanderamu,” kata Papa. “Kamu sudah percaya kepada
Tuhan Yesus sebagai Juruselamat kamu, maka kekuatan yang lebih besar itu
sudah ada untuk dipakai! Kamu mempunyai Roh Kudus. Ketika kamu merasa
emosimu mulai timbul, cepat berdoa meminta kuasa Tuhan Yesus untuk
menolongmu terbang di atas emosimu itu dan tidak menyerah.”
RENUNGKAN: Saya akan dapat mengalahkan emosi saya dengan kekuatan
dari Tuhan Yesus!
DOAKAN: Bapa di sorga, Engkau tahu bahwa terkadang saya mempunyai
masalah dengan amarah. Jika saya tidak dapat mengendalikannya, maka
saya akan melukai diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Saya tahu,
Bapa ingin saya dapat menang atas dosa ini. Oleh karena itu, Bapa, saya
mau serahkan hal ini ini kepada-Mu. Setiap saya ingin marah, ingatkanlah
saya untuk berhenti, dan berdoa, dan meminta pertolongan Roh Kudus.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 16 FEBRUARI 2019
AMSAL 1:10
JANGANLAH MENYERAH KEPADA PENCOBAAN
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“Saya mendapatkan cincin baru minggu lalu,” kata Jenny kepada Ani
temannya yang sedang bermain di rumahnya. “Saya mendapatkannya dari
nenek ketika dia meninggal. Mama menyimpannya sampai saya sudah cukup
besar.”
“Boleh saya lihat?” tanya Ani. “Mungkin nanti kalau Mama kembali,” kata
Jenny. “Sebenarnya cincin itu tidak boleh dikeluarkan tanpa seizin Mama.”
“Ah, masa harus menunggu Mamamu, kamu seperti anak kecil,” kata Ani.
“Lagi pula peraturan semacam itu kedengarannya bodoh. Tidak ada gunanya
cincin itu hanya disimpan di dalam kotak.” Setelah Ani memberikan beberapa
tambahan komentar lagi, Jenny memutuskan melakukan sesuatu yang dia
tahu tidak seharusnya dia lakukan, dia mengambil cincin tersebut dari kotak
perhiasan tanpa seizin mamanya. “Coba saya pakai,” kata Ani, dan dia
memasukkan cincin tersebut ke jarinya. “Saya pinjam sebentar ya,” katanya
lagi. Jenny mengerutkan kening tapi tidak melarang.
Karena sebetulnya mereka telah mendapat izin untuk bermain di sebuah
taman yang tidak jauh dari rumah, mereka berdua melanjutkan bermain di
sana. “Sekarang saya perlu cincin saya itu lagi,” kata Jenny setelah mereka
hampir tiba di rumah. “Saya harus mengembalikan lagi ke tempatnya sebelum
Mama tahu.”
“Oh, ya,” kata Ani sedikit tidak senang. Dia menarik cincin tersebut dari
jarinya, tetapi pada saat yang sama dia tersandung dan cincin itu terlempar
keluar, menggelinding di jalan, dan masuk ke dalam selokan.
“Oh… cincinnya!” keluh Jenny terkejut. Ani yang tidak berperasaan berjalan
terus menuju rumahnya sendiri tanpa peduli. Sementara Jenny berlari masuk
ke dalam rumah sambil menangis. Dia segera menceritakan semuanya
kepada mamanya. “Ani berkata saya seperti anak kecil dan peraturan seperti
itu adalah bodoh,” kata Jenny. “Saya takut dia tidak mau bermain lagi ke
rumah. Tapi sekarang cincin itu hilang untuk selamanya!”
“Mama rasa kamu benar,” jawab Mama. “Besok Mama akan panggil
pelayanan pembersih selokan, tapi rasanya hampir tidak mungkin kita bisa
mendapatkan cincin tersebut kembali.” Mama menggelengkan kepalanya.
“Jenny,” kata Mama, “semakin kamu besar nanti, dan lebih banyak lagi
teman-temanmu yang akan mengatakan bahwa peraturan dalam keluarga
kita, dan juga peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan adalah peraturan
bodoh. Jika kamu mendengarkan mereka, kamu mungkin akan kehilangan
lebih banyak lagi hal-hal yang lebih berharga daripada cincin tersebut.”
“Maksud Mama, hal-hal seperti apa?” tanya Jenny. “Ya,” kata Mama mulai
menjelaskan, “ketika kamu melakukan hal-hal yang mereka lakukan seperti
memakai narkoba, meminum minuman keras, mendengar musik yang buruk,
atau hal lainnya seperti mencuri dan berbohong, tindakan-tindakan seperti itu
akan mengakibatkan hal-hal yang sangat serius dan dapat menghancurkan
hidupmu. Kapan saja kamu tergoda untuk melakukan hal-hal yang
bertentangan dengan kehendak Tuhan, ingatlah apa yang terjadi dengan
cincin tersebut dan katakan „Tidak!‟”
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RENUNGKAN: Berani mengatakan „tidak‟ kepada hal-hal yang jahat dan
godaan.
DOAKAN: Bapa di sorga, saya tahu saya dapat terpengaruh oleh orang lain
untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka
mungkin mau mengajak saya untuk menyontek di sekolah, melanggar
peraturan, mengatakan hal-hal yang tidak baik, atau bercanda dengan yang
tidak sopan. Ajarilah saya, ya Bapa untuk berani mengatakan „Tidak‟, dan taat
kepada Tuhan, tidak mengikuti ajakan atau tindakan mereka. Dalam nama
Tuhan Yesus yang penuh kuasa saya berdoa, amin.

HARI TUHAN, 17 FEBRUARI 2019
AMSAL 11:2
KAPAL YANG TENGGELAM
“Besok tugas mengarang untuk pelajaran Bahasa harus diserahkan. Saya
rasa karangan saya kali ini bisa mendapat nilai bagus.” Kata Markus kepada
Papanya ketika mereka hendak bermain pingpong. “Teman-teman saya
biasanya kesulitan dalam mengarang. Saya termasuk murid dengan nilai
tertinggi di kelas. Apalagi pelajaran matematika…” Papa mengerutkan
dahinya mendengar Markus menyombong tentang pelajarannya. “Ayo kita
mulai main,” kata Markus sambil mulai melemparkan bolanya di meja. “Tidak
lama lagi, saya yakin bisa mengalahkan Papa dengan smash saya!”
Papa tersenyum. “Mungkin saja, Markus,” kata Papa, “dan kamu akan
merasa sudah telah menggigit lebih banyak dari yang mampu kamu kunyah.
Menurut Papa lain kali kamu harus menulis karangan tentang tenggelamnya
kapal Titanic. ”
“Kapal besar itu?” tanya Markus lagi. “Saya sudah baca bukunya. Itu adalah
salah satu kapal pesiar terbesar sepanjang masa!”
Papa menganggukkan kepala. “Di dalamnya tergantung lampu-lampu kristal
mewah, kain gorden yang indah, peralatan makan bak kerajaan, bahkan
kapal tersebut mempunyai ruangan dansa yang luas dengan peralatan musik
klasik yang komplit. Kapal Titanic sungguh merupakan kapal termewah dan
terbesar pada masa itu. Setiap orang beranggapan bahwa kapal itu tidak
mungkin dapat tenggelam. Hanya satu masalahnya…” Suara Papa terdengar
memelan.
“Kapal itu tenggelam.” Markus menyelesaikan kalimat papanya. “Mengapa
Papa merasa topik semacam itu bagus untuk saya?”
“Kamu mengingatkan Papa akan kapal Titanic itu, Markus. Dalam beberapa
hal, Papa merasa kamu seperti itu,” kata Papa, sambil memutar pemukul
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bolanya. “Saya?” tanya Markus, kelihatan gembira. “Maksud Papa prestasi
saya di sekolah seperti kapal besar itu?“
Papa menggelengkan kepala dengan serius. “Bukan, maksud Papa justru
kamu kedengarannya menyombongkan diri ketika berbicara tentang diri
sendiri. Kesombongan itu seperti gunung es yang telah melubangi kapal
Titanic itu. Kesombongan dapat menghancurkanmu. Tuhan adalah sumber
dari semua talenta dan kemampuan, kamu perlu bersyukur karena semua itu
dan melakukan yang terbaik, bukan menyombongkan diri. Ketika kita menjadi
sombong dan merendahkan orang lain, maka kita akan mendapat masalah. ”
“Hm… saya… saya mengerti maksud Papa,” Markus mengakui dengan suara
perlahan. “Baiklah, Papa. Saya minta maaf, dan saya akan mencoba lebih
keras lagi untuk selalu memberikan semua kemuliaan bagi Tuhan.”
RENUNGKAN: Kerendahan hati adalah suatu sikap yang terbaik.
DOAKAN: Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Terkadang
saya merasa bahwa setiap nilai tes yang baik, setiap kemenangan, setiap
piala yang saya dapatkan, semuanya adalah hasil kerja keras saya. Dan saya
tahu saya seharusnya tidak seperti itu. Saya bisa melakukan yang terbaik
karena Engkaulah yang telah memberikan saya kemampuan dan kekuatan
untuk melakukannya. Ajarilah saya untuk tidak melupakan fakta bahwa saya
tidak mempunyai alasan untuk menyombongkan diri sendiri. Ajarilah saya
untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, yang walaupun adalah Anak Tuhan, rela
datang untuk hidup dan mati di bumi ini bagi orang berdosa seperti saya.
Saya berdoa dalam nama-Nya yang kudus, amin.

SENIN, 18 FEBRUARI 2019
MAZMUR 101:3
IKUTI PETUNJUK TERBAIK
“Oh, ayolah, Ma,” bujuk Sharon. “Saya ingin sekali menonton video internet
yang Erika ceritakan itu.”
“Tidak, kamu tidak boleh menonton video itu,” jawab Mama sambil
menambahkan bubuk coklat ke adonan kue. “Video tersebut tidak cocok
untuk ditonton, apalagi oleh orang Kristen.”
“Cuma satu kali ini saja,” rengek Sharon. “Erika bilang video ini seru sekali.”
Sharon memandang mamanya. “Dia bilang saya harus melihat beberapa
video semacam itu. Dia merasa saya ini terlalu kuno.” Karena mamanya
masih tidak ada respon, Sharon menambahkan lagi, “Erika juga bilang
dengan menonton video itu, kita bisa terbuka pikirannya tentang dunia yang
sebenarnya. Lagi pula, kita ‟kan belum pernah menonton video semacam itu,
kenapa Mama pikir itu tidak pantas ditonton? Erika bilang banyak lagi video
lainnya yang lebih parah. ”
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“Tolong ambilkan tanah di taman dan masukkan ke dalam adonan kue ini,”
kata Mama sambil menyodorkan sebuah sendok plastik.
Tangan Sharon segera meraih sendok plastik itu, tetapi setelah sadar apa
yang dikatakan Mama, dia terhenti sejenak. Dia mengerutkan dahinya.
“Tanah di taman?” tanyanya. “Untuk apa? Mama mau saya mencampur tanah
yang kotor tersebut ke dalam adonan kue ini?”
“Kamu benar sekali! Terlalu kotor,” jawab Mama setuju. “Hm… kamu yakin
kamu tidak akan suka? Bukankah kita belum pernah mencobanya? Tapi ayo
jangan kita pakai tanah dari taman. Bagaimana kalau kita pakai pasir putih
yang ada dalam kotak pasir Ben? Pasir itu baru, jadi tidak terlalu kotor.”
Mata Sharon terbelalak lebar melihat mamanya. “Pasir itu kotor, Ma!” teriak
Sharon terkejut. “Dan kamu tidak mau ada kotoran di kue ini?” tanya Mama.
“Masa pasir yang bersih juga kamu tidak mau. Ini dapat membuat kita
menjadi terbuka kepada dunia yang sebenarnya.”
Sharon melihat mata Mama yang berbinar-binar. “Baiklah, Ma,” jawabnya
dengan menarik nafas. “Saya mengerti maksud Mama.”
“Bagus,” kata Mama. “Di dalam resep kue ini sudah tertulis bahan-bahan
yang diperlukan, dan itu tidak termasuk tanah jenis apa pun. Resep kita
dalam hidup ini, sama juga dengan hal-hal yang perlu kita masukkan dalam
hidup kita, seharusnya tidak termasuk segala jenis „tanah‟ atau „kotoran‟.
Segala sesuatu yang kita lihat dan dengar akan mempengaruhi kita, apakah
itu kita pikirkan atau tidak. Oleh karena itu kita seharusnya melakukan yang
terbaik untuk memastikan semuanya memuliakan Tuhan.”
RENUNGKAN: Tolong saya untuk selalu menaati „resep‟ yang Tuhan
berikan, karena itu adalah yang terbaik!
DOAKAN: Tuhan, saya tahu banyak teman-teman saya yang mengira hal-hal
yang buruk masih dapat diterima. Ingatkan saya, bahwa tidak ada istilah
kotoran yang bersih, dan demikian juga tidak ada dosa yang dapat diterima.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SELASA, 19 FEBRUARI 2019
MAZMUR 56:3
PERCAYAKAN KEPADA TUHAN SAJA
Sebuah suara keras membangunkan Yuli, dan dia berbaring dengan
gemetaran di atas ranjangnya. “Suara apa itu?” tanyanya sambil menarik
selimut ke arahnya dengan erat. Kemudian dengan cepat tangannya
berusaha meraba meja ranjang mencari salib keramik kecilnya. Dia segera
memeluk erat salibnya dengan perasaan lega. Sekarang, saya aman. Tidak
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ada yang dapat melukai saya jika saya dekat salib ini, pikirnya. Yuli merasa
tenang dan kembali tidur lelap.
Keesokan paginya di meja makan, Yuli menceritakan suara keras yang
membangunkannya kepada mamanya. “Saya senang Tante Melan
memberikan salib putih sebagai hadiah ulang tahun,” kata Yuli. “Sewaktu
saya memegangnya erat, saya bisa kembali tidur lelap, Ma. ”
“Nak, Mama senang kamu terhibur ketika memegang salib tersebut,” kata
Mama, “tapi tahukah kamu bahwa salib keramik putih tersebut tidak bisa
sungguh-sungguh melindungimu?”
“Tidak bisa?” tanya Yuli.
Mama menggelengkan kepalanya. “Tahukah kamu apa sebenarnya salib
tersebut?” tanya Mama.
“Ya, tentu saja, saya tahu.” Yuli menganggukkan kepala. “Itu mengingatkan
bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya,” katanya.
“Itu tepat,” kata Mama. “Mama senang kamu mengerti pentingnya salib
tersebut. Salib seharusnya mengingatkan kita apa yang Tuhan lakukan bagi
kita, tetapi itu hanya sebuah tanda atau simbol saja. Jika kita mengira salib itu
punya kekuatan untuk melindungi kita, maka kita telah menjadikan salib itu
berhala. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, dan
percayalah hanya kepada-Nya.”
“Jadi pastikan bahwa kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus, dan bukan
kepada tanda atau simbol itu,” kata Mama menjelaskan. “Salib tersebut
seharusnya mengingatkan kita apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Salib
mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita, tapi ingatlah bahwa
Dia sekarang hidup. Salib tidak dapat menjaga kita, tapi Tuhan Yesuslah
yang menjaga kita. Ketika kita takut atau kesulitan, Dia akan menghibur dan
menolong kita.”
“Saya akan ingat,” jawab Yuli. “Saya akan selalu ingat bahwa Dia selalu ada
di dalam saya.”
RENUNGKAN: Saya hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja.
DOAKAN: Tuhan, beberapa teman saya mengira bahwa salib atau bendabenda lainnya yang berhubungan dengan Tuhan Yesus mempunyai kekuatan
yang khusus. Ingatkan saya, ya Bapa, bahwa semua benda-benda tersebut
hanyalah simbol. Biarlah simbol-simbol tersebut mengingatkan saya akan
dosa-dosa saya, dan terutama mengingatkan saya bahwa Tuhan Yesus
hidup! Dan karena Dia hidup dan mengasihi saya, maka saya tidak perlu
takut. Dalam nama-Nya yang indah saya berdoa, amin.
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RABU, 20 FEBRUARI 2019
2 TIMOTIUS 2:15
KETAHUILAH ISI ALKITAB DENGAN BAIK!
“Alex, apa jadwalmu besok?” tanya Papa 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 Papanya melepaskan sepatu. Lalu sambil menyerahkan koran itu
kepada Papa 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 Papa. “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 Papa. “Iya…” Alex menyetujui dengan enggan. “Dia
juga hebat dalam pelajaran Sejarah. Saya ingin bisa mengetahui isi Alkitab
seperti dia.” Alex menghela nafas dan mulai membaca suatu artikel di
majalah.
Papa mengawasi Alex sejenak, lalu bertanya, “Menurut kamu, bagaimana
Yoel bisa tahu begitu banyak?” Alex mengangkat bahu. Papa berkata, “Saya
rasa pengetahuan Alex tidak berasal dari majalah, koran, atau televisi. Jika
kamu ingin mengetahui isi Alkitab, kamu harus mempelajari Alkitab.”
Alex memandang Papa dan merenung. Dia menatap majalahnya, kemudian
meletakkannya, dan bangkit berdiri, dan berkata “Permisi Papa, 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 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
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pekerja tanpa harus malu, sehingga saya bisa mengulas Firman kebenaran
dengan cara yang benar. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

KAMIS, 21 FEBRUARI 2019
GALATIA 6:1
MENOLONG MEMULIHKAN DAN BERDOA UNTUK ORANG LAIN
“Halo, Ma. Halo, Dik. ”Welly menyapa mama dan adiknya yang masih bayi
ketika dia memasuki rumah sepulang sekolah.
“Halo, Nak,” sahut Mama sambil memangku bayi Joy. “Bagaimana sekolah
hari ini?” Welly mengangkat bahu. “Ada apa, Welly?” tanya Mama.
“Ini tentang John,” jawab Welly. “Akhir-akhir ini John pergi ke Sekolah Minggu
bersama saya. Dia sudah menerima Tuhan Yesus beberapa minggu lalu, dan
kelihatannya dia sudah sungguh-sungguh mau berubah. Dan hari ini saya
melihat dia menyontek saat ulangan. Dia mengeluarkan catatannya dari
bawah meja!”
Mama menaruh adik Joy ke lantai, membiarkan adik Joy merangkak. “Kamu
sudah bicara dengannya?” tanya Mama.
Welly menganggukkan kepala. “John sudah mengaku,” jawabnya sambil
melihat adiknya Joy meraih beberapa mainannya. Joy segera meruntuhkan
susunan blok plastiknya, kemudian merangkak ke arah sebuah kursi,
menariknya, dan mencoba berdiri. Joy berpegangan di salah satu sisi kursi
dan melangkah beberapa langkah. Dia melihat ke arah Mama dan tersenyum.
Welly tertawa dan lupa akan kejengkelannya terhadap John. “kamu ini
sedang pamer ya, Joy,” katanya.
Mama mengulurkan kedua tangannya, dan Joy segera meninggalkan kursi itu
dan berjalan dua langkah dengan tertatih-tatih sebelum jatuh ke dalam kedua
tangan Mama. Welly segera bertepuk tangan. “Bagus, Joy!” seru Welly
memberi semangat. “Kamu sudah berjalan dua langkah! Ayo sekarang jalan
ke sini.” Katanya sambil mengulurkan kedua tangannya.
Mama membuat Joy berdiri di depannya dan membiarkan Joy melangkahkan
kakinya ke arah Welly. Setelah satu langkah kecil, Joy terjatuh di lantai. Untuk
beberapa saat, dia kelihatan terkejut, dan kemudian kelihatan mulai mau
menangis. “Jangan menangis, Joy,” kata Welly sambil mengangkat adiknya.
“Tadi itu baru beberapa langkah pertamamu saja,” Welly menolong adiknya
berdiri kembali. “Segala sesuatu yang baru hanya perlu sedikit latihan,”
tambahnya lagi.
“Demikian juga orang Kristen,” kata Mama. “Kita semua kadang tersandung
dan jatuh, terutama bagi orang Kristen baru. Ingat temanmu John yang baru
saja mengambil langkah-langkah pertamanya sebagai orang Kristen.” Mama
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berhenti sejenak dan memberi Welly waktu untuk merenungkan apa yang
baru saja dikatakannya. “Mungkin kamu bisa menolongnya,” usul Mama
sambil memperhatikan Welly yang sedang menolong Joy berjalan. “Katakan
kepada John bahwa kamu mendoakannya, dan jika dia memerlukan bantuan
dalam pelajaran sekolah, mungkin kalian dapat belajar bersama.” Welly
tersenyum dan menganggukkan kepalanya.
RENUNGKAN: Saya seharusnya menolong teman-teman Kristen lainnya dan
bukannya mengkritik.
DOAKAN: Bapa di sorga, ingatkan saya bahwa tidak seorang pun sempurna.
Ketika saya melihat orang lain sedang melakukan hal yang salah, saya
seharusnya menolong dan bukannya mengkritik. Tolong saya untuk berbicara
dengan mereka dan berdoa untuk mereka. Berikan saya keberanian untuk
mengundang teman-teman untuk datang ke Sekolah Minggu bersama saya.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

JUMAT, 22 FEBRUARI 2019
1 YOHANES 1:7
DETERJEN YANG TERBAIK!
Papa memegang kedua tangannya yang kotor tinggi-tinggi, dan berjalan
menuju dapur. “Tolong nyalakan kran air ini, Erik,” kata Papa. “Papa tidak
mau mengotori kran air tersebut.”
“Wah!” seru Erik, sambil berlari cepat memutar kran airnya. “Kenapa tangan
Papa begitu kotor?”
“Oh, Papa sedang memperbaiki mobil,” jawab Papa. Erik menggelengkan
kepalanya. “Tangan Papa kotor sekali, mana bisa dicuci bersih?” tanyanya.
“Pasti bisa,” jawab Papa, “tapi bukan dengan sabun biasa ini. Ada pembersih
khusus di bawah wastafel ini. Sabun pembersih itu khusus untuk
membersihkan minyak dan oli.”
Erik membuka lemari di bawah wastafel itu dan mengambil sebotol deterjen.
Papa menyikat seluruh jari-jari tangannya dan sela-sela jarinya. Papa
membersihkannya sebaik mungkin dengan menggunakan sebuah sikat kecil.
Ketika sudah selesai, Papa mencuci kembali dengan air hangat. “Nah, lihat
ini, bagaimana?” tanya Papa. Papa memperlihatkan semua jari-jari tangannya
kepada Erik.
“Wah! Luar biasa!” seru Erik. “Hebat sekali! Tangan yang sangat kotor tadi
sudah bersih sama sekali!” Papa tersenyum sambil mengeringkan kedua
tangannya.
Malam itu, Papa dan Erik mendengarkan sebuah berita tentang seorang
narapidana yang bersaksi bahwa hidupnya telah diserahkan kepada Kristus,
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dan sekarang dia telah berubah sama sekali. Erik berpaling kepada Papanya.
“Papa, bukankah dulunya dia berbuat kejahatan?” tanya Erik. “Bagaimana
mungkin dia sekarang hanya berkata dia menyesal dan berharap untuk
diampuni? Mana mungkin dia diampuni?”
“Jika dia sungguh-sungguh menyesal akan dosa-dosanya dan percaya
kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengampuninya,” jawab Papa.
“Tuhan Yesus telah mencurahkan darah-Nya di kayu salib bagi dosa-dosa
kita, dan darah itu penuh dengan kuasa yang mampu membersihkan orang
yang sangat berdosa sekalipun.”
“Jadi apabila orang tersebut sungguh-sungguh telah bertobat dan percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan mengampuninya apa pun yang
pernah dilakukannya?” tanya Erik.
Papa menganggukkan kepalanya dan mengangkat kedua tangannya. “Darah
Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada deterjen yang Papa gunakan tadi,”
kata Papa. “Darah Tuhan Yesus sungguh adalah deterjen yang sangat luar
biasa!”
RENUNGKAN: Sudahkah saya mengakui dosa-dosa saya dan menggunakan
„deterjen‟ yang terbaik?
DOAKAN: Bapa di sorga, tolong ingatkan saya bahwa saya harus datang
kepada-Mu setiap hari untuk dikuduskan. Kadang saya beranggapan apa
yang telah saya lakukan bukanlah kesalahan besar yang patut dinamakan
dosa. Ingatkanlaj saya bahwa semua dosa mengerikan di hadapan-Mu, dan
saya harus mengakui serta membersihkannya. Saya berdoa dalam nama
Tuhan Yesus, amin.

SABTU, 23 FEBRUARI 2019
MATIUS 5:43, 44
KASIHI DAN DOAKAN MUSUH-MUSUHMU
Sepulang sekolah, Yosua berjalan menuju ke sebuah klinik dokter gigi
terdekat tempat mamanya bekerja. Dia senang telah usai sekolah hari itu.
Hatinya masih amat kesal dengan kejadian tadi di sekolah!
“Selamat sore, Ma,” sapa Yosua ketika masuk ke dalam ruangan. Yosua
langsung duduk di ruang tunggu sambil menunggu mamanya yang sedang
bersiap-siap pulang. Tas sekolahnya terjatuh di lantai di sampingnya, dan
Yosua segera menendangnya dengan gusar. Mama memperhatikan anaknya.
“Ada apa, Yosua?” tanya Mama ketika mereka berjalan menuju mobil. “Saya
tidak suka Matius,” kata Yosua. “Terutama setelah apa yang dia lakukan hari
ini di sekolah, saya benci dia!”
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“Eh, tunggu dulu!” seru Mama. “Kata „benci‟ adalah kata yang Mama tidak
suka. Apa yang terjadi?”
“Di kelas tadi ketika pelajaran sedang berlangsung, Matius dengan iseng
melempar sebuah penghapus ke kepala Kristi. Karena saya duduk sebangku
dengan Kristi, dia mengira, saya yang melakukannya,” jelas Yosua, “dan dia
mengadukan saya kepada Ibu guru Lydia. Tentu saja saya berkata bukan
saya yang melakukan, tetapi Ibu Lydia tidak percaya. Dia menghukum saya
untuk berdiri di depan kelas dan menghadap tembok. Matius seharusnya
langsung mengaku bahwa dia yang melakukan! Sepulang sekolah dia hanya
meminta maaf, tetapi itu tidak ada gunanya! Karena saya sudah menjalankan
hukuman itu buat dia!”
Mama memandang Yosua dengan saksama. “Sepertinya kamu perlu tambal
gigi,” katanya. “Tambal gigi?” tanya Yosua bingung. “Ma, saya tidak sedang
membicarakan gigi yang berlubang. Di samping itu, saya tidak perlu tambal
gigi! Semua gigi saya masih baik!” Mama menganggukkan kepala. “Ketika
gigi kita berlubang, apa yang biasanya dilakukan oleh seorang dokter gigi?”
tanya Mama. “Hm… dokter akan mengebor lubang tersebut untuk
menyingkirkan bagian gigi yang membusuk,” jawab Yosua, “kemudian dokter
mengisi lubang dengan bahan yang khusus untuk lubang gigi, tentu saja.
Tetapi mengapa Mama tiba-tiba membicarakan soal ini?” Apa hubungannya
dengan Matius?”
“Oh, Mama sedang memikirkan masalahmu dengan dia,” kata Mama.
“Sepertinya masalah ini mirip dengan masalah gigi. Keduanya memerlukan
pengeboran dan penambalan. Matius salah, tapi menurut Mama kamu yang
memerlukan pengeboran untuk mengeluarkan pembusukan yang terjadi, yaitu
„kebencian‟ dari hatimu, dan segera mengisinya dengan pengampunan. ”
“Mengebor keluar „kebencian‟?” tanya Yosua. “Bagaimana dapat saya
lakukan?” “Nah,” kata Mama terus melanjutkan, “kamu perlu menggunakan
alat yang lebih ampuh daripada yang dipakai oleh para dokter gigi. Kamu
perlu menggunakan alat yang dinamakan doa. Dengan bantuan Tuhan, kamu
akan mampu menyingkirkan kebencian dan mengampuni Matius.” Yosua
menarik nafas panjang dan tidak berbicara lagi. “Doakan Matius, Nak,”
tambah Mama lagi. “Mama juga akan mendoakan kalian berdua. ”
RENUNGKAN: Apakah kamu pernah menyimpan rasa benci atau tidak suka?
Gunakan doa untuk menyingkirkan semua itu.
DOAKAN: Bapa di sorga, ada waktu ketika saya sulit mengampuni orang lain
yang telah berbuat salah kepada saya. Bapa tahu itu tidak mudah, tapi
dengan bantuan Bapa di sorga, maka saya mampu melakukannya. Lagipula,
sulit untuk membenci seseorang yang sedang saya doakan. Oleh karena itu,
ajarilah saya untuk berdoa bagi mereka yang telah memperlakukan saya
dengan buruk, supaya saya tidak membenci atau pahit terhadap mereka.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.
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HARI TUHAN, 24 FEBRUARI 2019
AMSAL 20:1
JANGAN PERNAH MEMINUM MINUMAN BERALKOHOL
Suatu hari saat sedang makan malam, Michael ingin sekali berbagi apa yang
dia ketahui tentang semut. “Di buku yang saya baca, ternyata setiap ekor
semut mempunyai tugas di dalam komunitasnya,” Michael menceritakan
kepada keluarganya. “Dikatakan bahwa sebagian semut adalah perawat, dan
mereka merawat telur-telur dan semut-semut yang baru menetas. Sebagian
semut lain adalah pembangun, sebagian penjaga, sebagian petani yang
mencari biji-bijian dan menanam jamur, dan sebagian lagi adalah seperti
koboi yang mencari serangga. Kadang mereka membangun tempat khusus
serangga-serangga tersebut, dan melindunginya dari serangga pemangsa
lainnya.”
Adiknya Emma tertawa geli. “Apa mereka juga bisa naik kuda?” tanyanya.
Michael tertawa. “Tidak,” katanya, “tapi buku tersebut berkata bahwa
sebagian semut mempunyai masalah mabuk! Sejenis kumbang datang ke
sarang mereka dan menyemprotkan suatu cairan yang dapat memabukkan
ke bulu-bulu di bagian belakang tubuh mereka. Semut-semut tersebut akan
menjilati cairan tersebut, dan itu akan membuat mereka mabuk.”
“Mabuk!” seru Emma. “Semut bisa mabuk? Sungguhkah itu? Jadi apa yang
terjadi setelah itu?”
“Kumbang tersebut akan mencuri telur-telur dan larva-larva semut,” kata
Michael melanjutkan, “tapi semut-semut itu begitu mabuk sehingga mereka
tidak memperhatikan. Kadang pekerjaan mereka menjadi tertunda untuk
waktu yang lama, bayi-bayi semut mati, dan seluruh komunitas semut
tersebut menjadi seperti desa yang tidak berpenghuni lagi.”
“Wah! Seru sekali!” Emma sangat terpesona, “Saya tidak tahu bahwa
binatang, khususnya semut bisa mabuk juga!” Kumbang tersebut pasti tahu
bagaimana caranya membuat cairan pemabuk yang sungguh ampuh.”
Michael tersentak. Kata-kata Emma membuatnya berpikir tentang iklan
televisi yang pernah dilihatnya, yaitu iklan tentang minuman keras yang
kelihatannya begitu menarik. Kedua orang tuanya selalu mengingatkan
bahwa meminum minuman keras akan mengakibatkan banyak masalah
seperti sakit kepala, tetapi di dalam iklan televisi hal-hal tersebut tidak
disiarkan. Mereka menggambarkan bagaimana gadis-gadis cantik dan priapria muda dan ganteng sedang menikmati minuman tersebut sambil tertawa.
Lagi pula, banyak minuman keras tersebut dikemas dalam kaleng minuman
yang kelihatan sangat aman untuk diminum. “Apakah iklan-iklan tersebut
benar?” tanyanya heran, tapi Michael tahu jawabannya. Semut-semut tadi
telah ditipu oleh kumbang-kumbang tersebut, dan begitu juga banyak orang
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telah tertipu oleh iklan-iklan televisi dan iklan-iklan minuman keras lainnya.
“Saya tidak mau menjadi seperti semut mabuk tersebut!” pikir Michael.
RENUNGKAN: Apakah kamu pernah beranggapan bahwa meminum
minuman keras adalah hal yang „hebat‟?
DOAKAN: Tuhan, walaupun saya masih muda, ajarilah saya untuk tidak
ditipu oleh iklan televisi dan oleh teman-teman saya yang mempunyai
kebiasaan meminum minuman keras. Ingatkanlah saya akan kejadian semut
tadi. Saya tidak ingin menjadi seperti semut-semut tadi! Dalam nama Yesus
saya berdoa, amin.

SENIN, 25 FEBRUARI 2019
AMSAL 4:23
MASUKKAN SAMPAH, KELUAR SAMPAH
“Papa, saya punya kesulitan dengan komputer ini,” keluh Yenny kepada
Papanya. Dia menjelaskan apa yang hendak ia lakukan. “Om Bobby katakan
hal seperti ini bisa dilakukan di komputer,” tambahnya lagi.
Papa tersenyum. “Ya,” tapi komputer kamu belum mempunyai program
seperti itu,” katanya. “Coba Papa perbaiki dulu.” Kemudian Papa duduk dan
mulai mengutak-atik komputernya. “Papa akan tulis program kecil yang
hendak kamu lakukan. Komputer hanya melakukan perintah yang telah
dimasukkan.” Tidak lama kemudian, Papa berdiri. “Coba sekarang,” usul
Papa sambil menunjukkan Yenny kunci yang perlu digunakan.
Program baru itu bekerja dengan baik, dan Yenny dapat melakukan apa yang
diinginkannya. “Wah! Ini luar biasa!” katanya senang.
“Sebenarnya,” kata Papa melanjutkan. “Itu hanya hukum ilmu komputer
bahwa kamu hanya memperoleh apa yang telah kamu masukkan.”
“Hm… saya tahu maksud Papa,” kata Yenny. “Di sekolah, kita mempunyai
istilah „masuk sampah, keluar sampah‟. Jika kita memasukkan informasi yang
baik ke dalam komputer, maka yang keluar juga informasi baik. ”
“Sama seperti hidup ini,” komentar Papa. “Seperti hidup?” tanya Yenny heran.
“Apa maksud Papa?”
“Pikiran kita yang diberikan Tuhan bekerja seperti komputer,” jawab Papa.
“Pikiran kita adalah sebuah tempat penyimpanan data yang luar biasa, dapat
menyimpan segala sesuatu yang kita masukkan dan merespon sesuai
dengan apa yang dimasukkan. Jadi kita seperti menulis program untuk masa
depan dengan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran dan hidup kita
sekarang.”
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“Jadi jika kita menyimpan hal-hal yang baik di dalam pikiran kita, maka akan
menghasilkan tindakan yang baik dari kita sendiri?” tanya Yenny. “Tetapi jika
kita menyimpan hal-hal yang buruk, maka hal-hal yang buruk juga yang akan
keluar.”
Papa menganggukkan kepala. “Sebagian besar apa yang kita masukkan ke
dalam pikiran maka itu yang akan keluar dari hidup kita juga,” katanya, “jadi
sangatlah penting untuk memastikan apa yang kita masukkan adalah yang
menyenangkan Tuhan. Koleksi data yang ada dalam pikiran kita adalah dasar
dari keputusan pilihan-pilihan hidup kita. Kita juga bergantung kepada Roh
Kudus untuk menolong kita membuat keputusan. ”
RENUNGKAN: Masukkan hanya hal-hal yang baik ke dalam hati dan pikiran
kita!
DOAKAN: Bapa di sorga, tolonglah saya untuk selalu ingat bahwa hanya halhal dan pikiran-pikiran yang baik yang dimasukkan ke dalam pikiran saya.
Saya kadang tergoda untuk berpikir hal-hal yang mementingkan diri sendiri
atau hal-hal yang nakal, tetapi tolonglah saya untuk menguasai semua itu.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SELASA, 26 FEBRUARI 2019
MAZMUR 119:48
PERNAHKAH KAMU MERENUNGKAN FIRMAN TUHAN?
“Aduh! Rambut kusut ini menjengkelkan,” omel Maria sambil menyisir dengan
keras rambutnya yang tebal.
“Kamu bisa potong pendek, atau diikat kalau malam hari,” usul kakaknya
Sherly. Sherly sudah di atas ranjang dengan Alkitab dan buku renungannya.
“Ya, tapi sekarang ini saya ingin rambut ini lepas dari kekusutannya!” kata
Maria menggerutu sambil menarik sisirnya.
“Mari Kakak bantu,” tawar Sherly. Dia mengambil alih sisir tersebut dan
berusaha menyisir rambut adiknya. “Tanganmu akan menjadi kuat kalau
sering melakukan ini,” katanya bercanda sambil mengambil bagian lain
rambutnya. “Apa tarikannya terlalu kuat?” “Tidak, Kak,” sahut Maria.
Setelah beberapa menit, Sherly memberikan sisir rambutnya kembali kepada
Maria. “Nah, selesai!” kata Sherly. “Sekarang rambutmu sudah jauh membaik.
Kakak mau kembali meluruskan kepala ini sebelum bersiap-siap ke sekolah!”
katanya sambil kembali dengan Alkitab dan buku renungannya kembali.
“Apa maksudnya meluruskan kepala?” tanya Maria sambil memasukkan
buku-bukunya ke dalam tas sekolahnya. “Rambut Kakak sudah rapi.”
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“Rambut ini memang sudah rapi, tetapi pikiran ini yang perlu diluruskan,” kata
Sherly. “Kadang Kakak berpikir hal-hal yang menyedihkan, atau merasa
kuatir, walaupun sedang tidak ada masalah. Bodoh ya?”
“Jadi bagaimana menuntaskan hal-hal tersebut?” tanya Maria. “Oleh karena
itu Kakak membaca Alkitab setiap hari,” jawab Sherly. “Pikiran-pikiran yang
kusut menjadi lurus kembali, sama seperti rambutmu tadi. Saya harus
berkeras menaruh Firman Tuhan ke dalam pikiran saya dan memikirkan apa
yang Tuhan katakan. Semua itu membantu meluruskan pikiran saya.”
“Mungkin saya seharusnya melakukannya juga,” kata Maria sambil
melingkarkan tas sekolahnya di bahunya. “Tetapi karena bis sekolah saya
selalu datang lebih awal, lebih baik saya lakukan seusai sekolah atau malam
hari saja.” Maria mencari sesuatu. “Mana sepatu saya?”
“Itu di sana,” kata Sherly sambil menunjuk ke salah satu pojok rumah. “Oh,
ya,” tambahnya lagi. “Ada baiknya kalau kamu mencoba membaca setiap hari
hanya satu ayat. Meluruskan pikiran jauh lebih penting daripada meluruskan
rambut.”
RENUNGKAN: Meluruskan pikiran-pikiran dengan merenungkan Firman
Tuhan.
DOAKAN: Bapa di sorga, terima kasih karena telah mengingatkan bahwa
membaca dan merenungkan Firman Tuhan setiap hari adalah penting. Tolong
saya untuk sungguh-sungguh merenungkan, yaitu memikirkan, berdoa
memohon pengertian, dan tidak terburu-buru dalam Saat Teduh yang saya
lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

RABU, 27 FEBRUARI 2019
ROMA 5:8
ANAK BEBEK YANG BURUK RUPA
“Mama!” rengek Poppy suatu hari. “Beki hilang! Pasti diambil Billy. Saya tahu
dia yang ambil!” Beki adalah boneka bebek kesayangan Poppy sejak kecil.
Walaupun boneka bebek tersebut sudah kusam, tetapi Poppy masih
menyayanginya. Dia tidak peduli kalau bentuknya sudah tidak cantik lagi dan
warna kainnya pun sudah pudar dan sedikit dekil. Sebaliknya, kakaknya Billy
merasa boneka bebek itu sudah sangat jelek, dan menamakannya dengan
“SI Buruk Rupa.”
Mama memanggil Billy masuk ke kamar dan bertanya tentang keberadaan
Beki. Billy tersenyum. “Hilang?” tanyanya. “Memang patut dibuang! Tapi
bukan saya, Ma. Saya tidak tahu.”
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“Kalau begitu, kita semuanya bantu mencari Beki,” kata Mama, dan mereka
lalu membantu mencari. Mereka mencari di mana-mana tetapi Beki masih
juga belum dapat ditemukan.
Beberapa hari kemudian, Mama kembali berbicara dengan Billy. “Apakah
kamu ada perhatikan, Billy, bahwa adikmu Poppy kelihatan murung sejak
kehilangan Beki?” tanya Mama.
“Ya!” sahut Billy sedikit gusar. “Saya tidak pernah menyangka, Ma, kalau
Poppy akan merasa begitu kehilangan hanya sebuah boneka bebek usang
yang terbuat dari kain kusam. Bagaimana mungkin seseorang bisa
menyayangi boneka jelek itu?”
Mama tersenyum. “Kita tidak pernah bisa mengerti hal-hal yang kita cintai,”
kata Mama. “Sebenarnya, kasihnya Poppy terhadap Si Buruk Rupa, begitu
panggilanmu, adalah seperti kasih Tuhan untuk kita. Dalam segala hal, kita
semua adalah „si buruk rupa‟ juga, tetapi Tuhan masih mengasihi kita. Kita
semua adalah si buruk rupa yang berdosa, contohnya, kita semua suka
berbohong.”
Wajah Billy menjadi merah. “Saya… Saya…” Billy bingung apa yang hendak
dikatakan. “Saya… Saya berbohong soal Beki, Ma,” akhirnya dia mengakui.
“Saya sembunyikan dia di atas lemari baju.” Mama menganggukkan kepala.
“Mama sudah temukan Beki di sana pagi ini,” kata Mama. “Bagaimana
menurutmu perasaan Tuhan tentang semua ini?”
“Saya… saya tidak pernah berpikir bagaimana perasaan Tuhan, atau berpikir
bahwa saya ini adalah si buruk rupa,” kata Billy tertunduk. Kemudian dengan
sedikit ragu. “Apakah Mama berpikir Tuhan juga tetap menyayangi saya?”
tanyanya, “seperti Poppy mengasihi Si… maksud saya, seperti Poppy
mengasihi Beki?”
“Tuhan mengasihi kamu lebih dari itu, Billy,” kata Mama meyakinkan Billy.
“Tuhan sangat mengasihimu sehingga mengutus Tuhan Yesus untuk
mengambil semua hukuman dosa-dosa kita. Tuhan mau menyucikan kita dan
menjadikan kita semua anak-anak-Nya.” Mama memeluk Billy. Kamu tidak
perlu menjadi Si Buruk Rupa lagi. ”
RENUNGKAN: Terima kasih Tuhan saya tidak lagi menjadi orang yang tidak
diingini dan tidak dikasihi.
DOAKAN: Bapa di sorga, terima kasih karena telah mengasihi saya
walaupun saya telah berdosa, dan dosa itu membuat saya menjadi si buruk
rupa, tetapi Engkau masih mengasihi saya. Tolong saya untuk menghargai
kasih-Mu itu, dan membalas kasih-Mu itu dengan menjadi anak-Mu yang
setia. Saya naikkan doa ini dalam nama Yesus, amin.

KAMIS, 28 FEBRUARI 2019
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YEREMIA 27:5
ELANG KAYU
Guru Sains Amy tidak percaya akan penciptaan yang tertulis di Alkitab. Guru
ini mengatakan kepada siswa di kelas bahwa semua binatang berevolusi dari
bentuk kehidupan yang lebih rendah. Amy bertanya darimana asal usul
bentuk kehidupan yang lebih rendah berasal. “Kita tidak dapat menjelaskan
secara terinci,” kata Pak Tommy. “Semua itu… Terjadi begitu saja. Apa yang
saya mau kamu ingat adalah semua kehidupan sebenarnya berevolusi dari
bentuk kehidupan yang lebih rendah.”
Amy bingung. “Kalau begitu, mengapa ikan menjadi ikan? Dan burung-burung
menjadi burung dan bukan menjadi binatang lainnya?” tanyanya.
Pak guru Tommy mengangkat bahu. “Seperti itulah yang terjadi,” katanya.
“Sebagian dari kamu telah diajar tentang penciptaan. Suatu pemikiran yang
sebenarnya sama dengan omong kosong. Kamu perlu menerima fakta bahwa
kehidupan timbul secara alamiah, bukan karena diciptakan.”
“Saya tahu Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu, tetapi bagaimana
saya dapat meyakinkan Pak Tommy?” pikir Amy. Setelah beberapa saat Amy
menemukan suatu ide.
Sepulang sekolah Amy bergegas pulang. Dia masuk ke dalam kamarnya,
mengambil sebuah patung elang yang terbuat dari kayu yang dipahat oleh
pamannya. Amy membungkusnya dengan kertas pembungkus. Keesokan
hari, dia membawa elang kayu tersebut ke sekolah.
Ketika tiba waktunya pelajaran Sains lagi, Amy menaruh elang kayunya di
atas mejanya. Teman-teman sekelasnya mengagumi karya pahatan tersebut,
dan bahkan Pak Tommy juga mendatangi kursi Amy. “Siapa pun yang
memahat elang ini, dia mengerti karya yang dikerjakannya,” kata Pak Tommy
sambil melihat dengan seksama. “Indah sekali! Karya siapa ini?”
Amy mengangkat bahunya. “Bagaimana menurut Bapak kalau saya katakan
bahwa ketika saya bangun pagi ini, elang kayu ini sudah ada? Ya, tiba-tiba
saja muncul. ”
Pak Tommy mengerutkan dahinya. “Kalau ada orang yang percaya akan hal
itu, maka kamu bisa menjadi orang marketing yang hebat. Kamu tidak tahu
siapa yang membuatnya?”
Amy tersenyum. “Pak Tommy, mungkin Bapak mengira saya bodoh jika saya
sungguh percaya bahwa elang kayu ini bukan dibuat oleh manusia, tetapi
Bapak mengajarkan saya bahwa elang asli tidak mempunyai pencipta.”
katanya. “Tidakkah itu lebih tidak masuk akal?” Pak Tommy memandang Amy
sambil berpikir. Amy tahu dia belum dapat meyakinkan gurunya itu bahwa
Tuhan yang telah menciptakan dunia, tetapi dalam hatinya Amy mengucap
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syukur kepada Tuhan karena paling tidak dia telah berhasil membuat gurunya
berpikir.
RENUNGKAN: Tuhan menciptakan semua makhluk hidup besar dan kecil.
DOAKAN: Bapa di sorga, sekolah mengajarkan beberapa hal yang
bertentangan dengan Alkitab. Alkitab berkata bahwa Engkaulah Pencipta
segala sesuatu, termasuk semua makhluk hidup. Saya dapat melihat hasil
karya-Mu yang terpampang di seluruh dunia sekeliling saya. Berikan saya
keberanian untuk membela Firman-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa,
amin.

JUMAT, 1 MARET 2019
MAZMUR 19:1-2
ALKITAB, ILMU PENGETAHUAN, DAN ALAM
Alkitab bukanlah buku ilmu pengetahuan, namun Alkitab adalah buku yang
tepat secara ilmiah. Pada kenyataannya, Alkitab memiliki banyak informasi
tentang pengetahuan dan alam yang berasal dari Allah. Sebagian dari
informasi ini adalah tentang alam semesta dan dunia tempat kita tinggal. Dan
sebagian dari hal-hal ini tidaklah bisa dijelaskan secara ilmiah. Mengapa?
Sebab tak peduli seberapa manusia menganggap dirinya pintar, manusia
hanyalah manusia. Kemampuan, hikmat, dan kekuasaan manusia itu
terbatas, dan oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa Allah bisa
melakukan hal-hal yang besar yang tidak dapat dimengerti dan dijelaskan
oleh manusia.
Ketika Alkitab menyebut fakta pengetahuan tentang ilmu pengetahuan,
terbukti bahwa Alkitab selalu benar. Pada kenyataannya, baru belakangan ini
para ilmuwan menemukan bahwa hal-hal yang telah tercatat dalam Alkitab
ribuan tahun sebelumnya adalah benar. Dalam bacaan Alkitab kita bulan ini,
kamu akan menemukan sendiri bahwa pernyataan Alkitab tentang dunia di
sekitar kita adalah akurat. Kamu akan melihat sendiri beberapa prinsip ilmiah
yang luar biasa yang digambarkan di dalam Alkitab, yang ditulis sejak ribuan
tahun sebelum terbukti kebenarannya oleh ilmu pengetahuan.
Adik-adik pembaca terkasih, kita semua perlu banyak beriman sehingga kita
bisa percaya bahwa karena Alkitab adalah Firman Tuhan, maka semua yang
ada dalam Alkitab tentulah benar.
Lihatlah sekali lagi teks Alkitab hari ini. “Langit menceritakan kemuliaan
Allah”, dan memanglah demikian. Renungkan tentang keindahan langit,
kekuatan luar biasa dari matahari yang terbit, warna-warni yang indah dari
matahari yang sedang terbenam, dan bintang-bintang yang kerlap-kerlip di
malam hari.
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Ketika kita memulai bulan ini, kiranya kita memulainya dengan benar dengan
datang kepada Tuhan dan memohon Dia menganugerahkan kepada kita
iman untuk percaya apa pun yang dikatakan oleh Alkitab.
RENUNGKAN: Saya akan selalu ingat bahwa apa pun yang dikatakan Alkitab
adalah benar.
DOAKAN: Tuhan, berikan saya iman yang sederhana namun kuat untuk
percaya akan semua yang tercatat dalam Alkitab. Walaupun saya masih
muda, berikanlah saya hikmat untuk percaya dan taat kepada firman-Mu.
Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

SABTU, 2 MARET 2019
KEJADIAN 1:1
SUATU SUDUT PANDANG PENCIPTAAN DUNIA
Semua orang Kristen harus percaya bahwa dunia diciptakan oleh Allah,
sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam firman Tuhan hari ini. Kita
mengerti bahwa seluruh alam semesta, termasuk bumi dan segala sesuatu
yang ada di dalamnya, diciptakan secara ajaib dari tidak ada, hanya dalam
enam hari! Bukankah sangat luar biasa?
Banyak orang non-Kristen percaya kepada teori evolusi, dan patut
disayangkan sebagian orang Kristen juga percaya. Mereka percaya bahwa
makhluk hidup, binatang, dan manusia berevolusi selama jutaan tahun untuk
menjadi bentuk mereka sekarang. Oleh karena itu, mereka menolak gagasan
bahwa dunia diciptakan hanya dalam enam hari. Orang-orang ini mengira
bahwa mereka lebih tahu dari Tuhan, dan walaupun mengetahui apa yang
tertulis dalam Alkitab, mereka berani menentang Tuhan. Mereka percaya
bahwa binatang adalah hasil evolusi dari spesies yang lebih rendah, dan
bahwa manusia modern adalah hasil evolusi dari nenek moyang yang
menyerupai kera. Yang benar adalah bahwa Adam diciptakan oleh Tuhan dan
begitu juga semua tumbuhan dan binatang. Tuhan yang merancang,
menciptakan, dan memelihara dunia ini dan seluruh umat manusia. Memang
ini adalah dunia Bapa kita!

Hari ke-1 Langit, bumi, waktu, dan terang
Hari ke-2 Atmosfer
Hari ke-3 Daratan dan tumbuhan
Hari ke-4 Matahari, bulan, dan bintang
Hari ke-5 Laut dan burung
Hari ke-6 Daratan, binatang, dan manusia
Hari ke-7 Beristirahat
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RENUNGKAN: Terima kasih Tuhan karena telah menciptakan dunia yang
indah ini, keluarga saya, dan saya!
DOAKAN: Tuhan, seperti doa saya kemarin, berikanlah saya iman untuk bisa
berkata, “Jika Alkitab mengatakannya, saya percaya.“ Saya berdoa dalam
nama Tuhan Yesus, amin.

HARI TUHAN, 3 MARET 2019
AYUB 40:15-19
APAKAH DINOSAURUS ADA DISEBUT DALAM ALKITAB?
Dinosaurus sudah pasti pernah berkeliaran di bumi pada zaman dahulu kala.
Tentulah itu suatu masa yang sangat mengagumkan, bisa melihat dan
mendengarkan hewan-hewan penuh keagungan yang diciptakan Tuhan!
Sebagian dari kamu tentu tahu tentang dinosaurus yang populer seperti
Tyrannosaurus Rex yang menakutkan, sang raja dinosaurus. T-Rex dewasa
bisa mencapai tinggi gedung empat lantai, merupakan predator yang berjalan
dengan kedua kakinya yang kuat, dan memiliki kepala yang besar, gigi yang
runcing, yang akan tumbuh kembali kalau copot. Tapi agak mengagetkan TRex ternyata memiliki lengan yang kecil, dan masing-masing lengannya
memiliki dua jari. Di samping itu, ada juga dinosaurus-dinosaurus yang jauh
lebih kecil, tapi tetap besar menurut ukuran zaman sekarang. Salah satu
contohnya adalah Hypsilophodon, suatu jenis dinosaurus pemakan tumbuhan
dengan tubuh sepanjang dua meter, kemungkinan terlihat seperti iguana
besar.
Dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan menggambarkan kepada Ayub suatu
binatang besar yang disebut “behemoth“ (Alkitab King James), yang artinya
adalah binatang pemakan tumbuhan raksasa. Ini kemungkinan karena
dinosaurus ini adalah binatang darat terbesar ciptaan Tuhan. Binatang ini
menggerakkan ekornya yang seperti pohon aras dengan sangat
mengesankan. Pohon aras adalah salah satu dari pohon yang paling
menakjubkan, dan oleh karena ini, dinosaurus ini tentulah sangat besar!
Dinosaurus apakah ini? Kemungkinan ini adalah Brachiosaurus.
Brachiosaurus adalah bagian dari dinosaurus besar pemakan tumbuhan,
berkaki empat, berleher panjang, memiliki kepala dan otak yang relatif kecil,
dan umumnya memiliki ekor yang panjang. Brachiosaurus memiliki kaki
depan yang panjang dan leher yang sangat panjang dengan gigi yang seperti
pahat, sangat cocok karena dia adalah pemakan tumbuhan. Ketika Tuhan
menciptakan semua binatang, Dia juga menciptakan dinosaurus!
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RENUNGKAN: Tuhan menciptakan semua ciptaan, besar dan kecil,
termasuk dinosaurus!
DOAKAN: Tuhan, terima kasih untuk dunia yang ajaib yang telah Engkau
ciptakan. Sungguh ajaib bahwa Engkau juga menciptakan dinosaurus yang
besar dan indah! Ingatkanlah saya Tuhan, untuk percaya kepada-Mu, sebab
Engkaulah Pencipta yang Agung, yang menciptakan segala sesuatu! Dalam
nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 4 MARET 2019
YESAYA 40:22
BAGAIMANA KITA TAHU BAHWA BUMI ITU BULAT?
Untuk waktu yang lama, manusia mengira bahwa bumi itu rata. Orang-orang
mengira jika mereka berlayar ke ujung lautan, mereka akan jatuh ke jurang
gelap tak berdasar. Oleh karena itu ketika Vasco De Gama, manusia pertama
yang berlayar keliling dunia kembali, dan menemukan bahwa bumi tidaklah
rata melainkan bulat, dunia sangat takjub dengan penemuan ini. Zaman
sekarang, kita tidak bisa percaya bahwa orang-orang dulu bisa sebegitu
bodohnya.
Akan tetapi, Alkitab telah mencatat bagi kita, bahkan berabad-abad sebelum
Vasco De Gama berhasil menemukan, bahwa bumi adalah bulat, atau lebih
tepatnya berbentuk bola. Dalam Yesaya 40:22, bumi digambarkan sebagai
“bulatan bumi“, bukan sebagai sesuatu yang rata atau persegi. Lalu Allah
yang agung dan mulia juga digambarkan sebagai Allah yang “duduk“ atas
bumi. Ini hanyalah satu cara lain untuk mengatakan bahwa Allah memerintah
sebagai raja yang berdaulat, yang menjadikan bulatan bumi sebagai takhtaNya. Dari sana, Dia memandang kepada anak-anak manusia yang begitu
kecil sehingga mereka digambarkan sebagai “belalang”.
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Lihatlah diagram di atas. Ketika kita berdiri di permukaan tanah, kapal
itu tidak kelihatan, namun jika kita berdiri di atas sebuah gunung, kita
pertama-tama bisa melihat tiang kapal muncul, lalu layarnya, dan
akhirnya seluruh kapal. Hal ini memperlihatkan bahwa cakrawala itu
melengkung dan bahwa bumi itu __________.
RENUNGKAN: Alkitab selalu tepat dan benar.
DOAKAN: Tuhan, ajarkanlah saya untuk semakin mengasihi Alkitab, semakin
saya membacanya, semakin saya mengasihinya. Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa, amin.

SELASA, 5 MARET 2019
AYUB 26:7
BAGAIMANA KITA TAHU BAHWA BUMI
KEHAMPAAN?

MENGGANTUNG PADA

Andaikan kita hidup pada seribu tahun yang lalu, dan andaikan ada orang
percaya bahwa bumi bergantung pada kehampaan seperti yang diajarkan
oleh ayat Alkitab hari ini, banyak orang yang akan menertawakannya. Pada
masa itu, ilmu pengetahuan tidak bisa membuktikan bahwa bumi berputar
mengelilingi matahari, dan sejauh yang dipahami oleh para sarjana dan
orang-orang terpelajar, ayat ini tidaklah mungkin benar. Namun ayat ini
tertulis jauh sebelum itu. Kitab Ayub ditulis lebih dari seribu tahun sebelum
Tuhan Yesus lahir, dan itu berarti sekitar tiga ribu tahun yang lalu. Dan Ayub
menuliskan bahwa bumi menggantung pada kehampaan! Apakah Ayub
seorang jenius? Tidak, Ayub tidaklah sehebat itu, namun Ayub diinspirasikan
oleh Allah yang menyuruh dia untuk menuliskannya. Jika kamu hidup pada
zaman yang sama dengan Ayub dan percaya apa yang ditulisnya dalam ayat
ini, kamu akan dianggap sebagai orang bodoh dan tak terpelajar.
Walaupun kita hidup di dunia modern masa kini, isu yang sama tetap ada.
Ada hal-hal yang tertulis dalam Alkitab yang kita percayai, namun banyak
orang-orang di sekitar kita yang mengatakan kita bodoh. Apakah contohnya?
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Kita percaya akan adanya sorga dan neraka, tentang iman, tentang diri kita
sendiri harus percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita tidak bisa melakukan
apa pun untuk menyelamatkan diri kita dari neraka. Banyak orang di dunia
yang tidak percaya kepada Alkitab, sebab mereka mengira bahwa mereka
adalah ilmuwan modern yang memerlukan bukti untuk percaya.
Adik-adik terkasih, jangan pernah bersikap seperti mereka. Bukti tentang
Tuhan sangatlah jelas, namun orang yang tak ingin melihat, tidak akan bisa
melihat. Langit memberitakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana dunia yang indah
ini bisa ada tanpa ada yang menciptakan. Jika kita mengatakan bahwa bis
atau mobil yang mereka lihat di jalan hanyalah muncul secara kebetulan,
mereka akan mengatakan kita gila. Namun bukanlah aneh bahwa mereka
mengira bahwa dunia ini, yang jauh lebih rumit daripada sekedar mobil, bisa
muncul begitu saja secara kebetulan?
Adik-adik terkasih, percayalah kepada Tuhan. Banyak orang yang akan
meragukan imanmu. Dan semakin kamu bertumbuh dewasa, semakin banyak
orang seperti ini yang akan kamu temui. Apa yang perlu kamu lakukan adalah
jangan sampai kehilangan iman, melainkan terus percaya kepada
Juruselamat yang hidup, dan menyerahkan kekuatiranmu kepada-Nya, dan
Dia akan memelihara kamu!
RENUNGKAN: Hanya percaya saja, selalu percaya!
DOAKAN: Tuhan terkasih, berikan saya iman yang sederhana untuk percaya
kepada semua yang Engkau katakan di dalam Alkitab. Inilah doa saya yang
sederhana dalam nama Tuhan Yesus, amin.

RABU, 6 MARET 2019
IMAMAT 17:11
APAKAH ARTI PENTINGNYA DARAH?
Sampai dengan tahun 1616, tidak ada orang yang benar-benar mengerti
betapa penting dan bernilainya darah. Tentu saja, manusia mengetahui
bahwa darah berwarna merah, bahwa darah mengalir dalam pembuluh darah
manusia, namun selain itu, tidak banyak yang diketahui. Lalu seorang
ilmuwan bernama William Harvey menemukan pada tahun itu bahwa
peradaran darah adalah kunci kehidupan. Tapi tahukah kamu, bahwa Alkitab
telah mengungkapkan fakta ini bertahun-tahun sebelumnya. Zaman
sekarang, kita mengetahui dari penemuan kedokteran bahwa darah
membawa air dan nutrisi ke setiap sel, mempertahankan suhu tubuh, dan
membersihkan bahan-bahan limbah dari sel tubuh. Inilah yang dimaksudkan
oleh William Harvey yang menemukan bahwa peredaran merupakan faktor
kunci dalam kehidupan tubuh. Untuk alasan inilah Tuhan memberikan hukum
yang melarang orang Kristen untuk memakan darah, sebab darah adalah
kehidupan makhluk hidup.
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Dalam kitab Imamat 17:11, yang ditulis lebih dari tiga ribu tahun yang lalu, arti
pentingnya darah digambarkan bagi kita. Darah adalah kehidupan. Darah
memberi kehidupan bagi tubuh. Itu sebabnya dalam korban orang Yahudi,
darah binatang digunakan sebagai pendamaian bagi dosa umat Israel. Tentu
saya, jenis korban persembahan dalam Perjanjian Lama tidaklah utuh, sebab
itu hanyalah untuk menunjuk kepada hari ketika Tuhan mengutus Anak-Nya
yang Tunggal untuk mati dan mencurahkan darah-Nya bagi orang-orang
berdosa. Ketika tubuh-Nya ditusuk, darah dan air mengalir keluar. Jadi darah
Kristus dicurahkan sebagai pengganti bagi dosa dunia. Inilah yang
dimaksudkan ketika kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita.
Bacalah Wahyu 1:5 dan lengkapi kalimat di bawah ini.
Pentingnya darah terlihat dalam kematian Tuhan Yesus Kristus
bagi kita. “Dan dari Yesus Kristus, Saksi yang setia… Bagi Dia,
yang __________________ kita dan yang telah melepaskan
kita dari ________ kita oleh darah-Nya.”
RENUNGKAN: Terima kasih Tuhan karena telah mengutus Tuhan Yesus!
DOAKAN: Tuhan, terima kasih karena telah mengutus Kristus untuk
menyelamatkan saya dengan darah-Nya yang berharga. Saya berdoa agar
saya setia dan akan tetap dekat dengan Dia yang telah mati untuk saya. Saya
berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

KAMIS, 7 MARET 2019
IMAMAT 13:45-46
PENYAKIT KUSTA
Penyakit kusta adalah penyakit yang ditakuti. Penyakit kusta menimbulkan
masalah kulit yang parah dan tak terobati. Penyakit kusta bisa berkembang
hingga merusak kulit, saraf, anggota badan, dan mata. Menurut catatan
sejarah, penyakit kusta mempengaruhi manusia setidaknya selama empat
ribu tahun, dan cukup dikenal di kebudayaan Cina kuno dan Timur Tengah
kuno.
Pada zaman Alkitab, penyakit kusta terlebih ditakuti. Kusta adalah penyakit
menular, sebab bisa ditularkan melalui cairan tubuh dan darah. Sekali
penyakit kusta timbul di suatu daerah, makan penyakit tersebut akan tetap
ada di situ dan menyebar.
Ketika bangsa Israel berkelana di padang belantara, tempat tinggal mereka
penuh sesak dan mereka sangat kekurangan air bersih. Mereka perlu untuk
menjaga kebersihan, sebab penyakit infeksi mulai timbul. Tuhan yang baik
dan penuh kasih memberikan perintah untuk menghentikan penyebaran
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penyakit menular tersebut dengan memisahkan orang-orang yang terkena
penyakit kusta. Orang-orang berpenyakit kusta harus mudah dikenali untuk
melindungi populasi mereka yang besar. Oleh karena itu pakaian mereka
harus sobek, rambutnya tidak dicukur, dan bagian bawah dari wajahnya harus
ditutup, mirip dengan masker zaman sekarang! Dia harus memperingatkan
orang lain saat dia datang dengan berseru, “najis, najis“ ke mana pun dia
pergi. Selain itu, dia harus tinggal sendiri, terpisah dari orang lain.
Hal ini juga kita lakukan zaman sekarang. Mungkin kita masih ingat ketika
penyakit SARS dan flu burung menyerang Asia, pasien yang tertular akan
diisolasi. Walaupun penyakit kusta adalah suatu penyakit fisik, namun
penyakit ini mengingatkan kita akan dosa yang akan menghancurkan hidup
kita, dan juga menunjukkan kebutuhan kita akan Juruselamat yang bisa
mencuci bersih kita lebih putih daripada salju.
Sekali lagi, kita melihat pendekatan ilmiah Tuhan terhadap penyakit serius
ribuan tahun sebelum manusia mengetahui tentang penyakit menular dan
cara-cara pencegahannya. Bukankah Tuhan kita hebat?
RENUNGKAN: Tuhan kita melebihi ilmu pengetahuan modern!
DOAKAN: Tuhan, terima kasih untuk hikmatmu dalam menangani penyakit.
Sungguh menakjubkan mengetahui bahwa Engkau memiliki rencana yang
begitu berhati-hati ribuan tahun yang lalu. Namun ada orang-orang zaman
sekarang yang mengira mereka tahu lebih banyak daripada Tuhan, dan
mengira tidak ada Tuhan. Saya berdoa saya akan selalu rendah hati dan
percaya kepada-Mu dan terus mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa, amin.

JUMAT, 8 MARET 2019
ULANGAN 23:12-13
KESALEHAN, SETELAH ITU KEKUDUSAN!
Hidup dalam dunia modern zaman sekarang, kamu tidak akan tahu
bagaimana berbedanya kehidupan di zaman kakek kamu ketika dia seusia
kamu. Itu mungkin enam puluh tahun yang lalu, di tahun 1950-an. Waktu itu
rumah yang bersih tempat kamu tinggal sekarang mungkin belum dibangun.
Salah satu hal yang sangat berbeda juga adalah toilet. Kamu tidak akan bisa
membayangkan bahwa mereka tidak memiliki kloset siram yang kita miliki
sekarang. Waktu itu bagaimana kotoran manusia dibuang? Tanyakanlah
kepada kakekmu! Jika kesadaran akan kebersihan tidak ada pada
masyarakat kita di tahun 1960-an, maka tentu bangsa Israel yang berkelana
dan berkemah di padang belantara ribuan tahun yang lalu juga tidak memiliki
kesadaran akan kebersihan ini.
Khususnya ketika mereka bersiap untuk berperang, mereka harus tetap sehat
dan kuat, dan karena itu perlu untuk menjaga kebersihan diri. Perkemahan
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utama tempat tinggal orang Israel tidaklah boleh tercemar penyakit. Jadi
Tuhan memberikan perintah terperinci bagi mereka untuk membuat toilet
dalam jarak yang cukup jauh dari perkemahan.
Ribuan tahun sebelum kloset siram ditemukan, Tuhan telah memberikan
perintah kepada umat-Nya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan.
Dengan demikian, penyakit tidak akan menyebar dan orang-orang tidak akan
jatuh sakit dan mati. Ini adalah satu cara lain yang kita bisa melihat dengan
jelas bahwa Tuhan sudah mengetahui tentang penyakit jauh sebelum
manusia memikirkannya.
Apakah kamu pernah mendengar perkataan “kesalehan, setelah itu
kebersihan”? Ini artinya sebagai orang Kristen, kita harus bersih dan rapi
secara fisik, sebab ini menunjukkan bahwa kita juga bersih secara rohani.
Tentu saja, tidak semua orang yang bersih secara fisik diselamatkan, dan
banyak orang Kristen yang berantakan! Tapi kita semua harus belajar untuk
menjaga kamar kita rapi dan bersih, simpan kembali barang yang telah
dipakai, dan bantulah mama dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga.
Maukah kamu membantu mamamu?
RENUNGKAN: Saya mau membantu mama saya mengerjakan pekerjaan
rumah tangga!
DOAKAN: Tuhan, ajarilah saya untuk rapi dan bersih dalam semua pekerjaan
saya. Saya juga mau membantu mama dalam pekerjaan rumah tangga,
karena inilah cara saya menunjukkan rasa syukur saya kepadanya, dan
menjadi saksi yang baik. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

SABTU, 9 MARET 2019
KEJADIAN 1:3
TUHAN PENCIPTA KITA!
Pernahkah kamu bertanya-tanya, sebagaimana disebutkan dalam Kejadian
1:3, mengapa hal pertama yang diciptakan Tuhan adalah terang? Mengapa
bukan binatang, atau manusia, atau laut, atau pegunungan? Sebab Tuhan
mengetahui bahwa terang diperlukan untuk menopang kehidupan di bumi.
Indah sekali bahwa Tuhan mengetahui ini semuanya. Namun kita tidak heran,
sebab Tuhan adalah Tuhan!
Ini adalah fakta yang sangat penting untuk dicatat, sebab urutan penciptaan
dicatat bagi kita dalam kitab Kejadian bukanlah ditulis oleh manusia, namun
baru seratus tahun terakhir ini manusia modern mengetahui logika dari urutan
penciptaan. Bayangkan Alkitab menyatakan bahwa Tuhan menciptakan
manusia dan binatang, dan baru beberapa hari sebelumnya Dia menciptakan
terang.

1

2

77
Namun banyak orang yang meragukan penciptaan yang tertulis dalam kitab
Kejadian. Mereka mengira bahwa Tuhan tidak bisa melakukan apa yang
dikatakan-Nya dalam Alkitab, menciptakan dunia dalam 6 hari saja. Atau
mereka mengira bahwa 6 hari bukanlah persis 6 hari seperti yang kita kenali,
melainkan 6 periode yang masing-masing lamanya jutaan tahun.
Adik-adik terkasih, apa yang diperlukan orang ini adalah iman yang
sederhana seperti yang telah dimiliki oleh kamu dan saya. Banyak orang yang
mengira bahwa mereka cerdik dan pintar, namun mereka melupakan bahwa
hikmat manusia sama sekali tidak ada artinya dibandingkan dengan hikmat
Tuhan. Sebagaimana yang kita lihat dalam banyak bacaan bulan ini, Tuhan
menyingkapkan banyak hal kepada umat-Nya ribuan tahun sebelum ilmu
pengetahuan menemukan hal-hal tersebut. Betapa hebatnya Tuhan kita
terkasih!
RENUNGKAN: Terima kasih Tuhan karena telah menciptakan kami!
DOAKAN: Tuhan, terima kasih karena telah menciptakan kami. Saya berdoa
agar saya bisa memiliki iman yang sederhana untuk percaya apa yang
dikatakan Alkitab, dan selalu menaati firman-Mu yang berharga. Saya berdoa
dalam nama Tuhan Yesus, amin.

HARI TUHAN, 10 MARET 2019
PENGKHOTBAH 1:7
APA ITU SIKLUS AIR?
Siklus air menggambarkan perpindahan air yang terus-menerus di alam ini.
Kamu mungkin bisa berpikir seperti ini, perjalanan dimulai dengan air dalam
danau dan laut. Panas matahari menyebabkan sebagian air ini menguap ke
atas dan menjadi awan. Uap air menyejukkan udara, mengairi tanaman.
Awan juga bisa menjadi peneduh manusia dan binatang. Ini hanyalah
sebagian dari manfaat ciptaan Tuhan. Awan akhirnya akan menetes menjadi
air hujan, dan ketika udara sangat dingin, awan berubah menjadi salju.
Ilmuwan memperkirakan bahwa 12% dari hujan atau salju akan jatuh di
tempat yang tinggi dan langsung membentuk aliran sungai. Sisanya yang
88% akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah ini akan
bergerak perlahan-lahan ke dalam tanah. Air ini bisa dipompa untuk dipakai
manusia. Air tanah mungkin bisa juga muncul sebagai mata air, atau secara
tidak langsung mengalir ke sungai, danau, laut, dan akan menguap lagi. Raja
Salomo menggambarkannya dengan tepat, “Semua sungai mengalir ke laut,
tetapi laut tidak juga menjadi penuh; ke mana sungai mengalir, ke situ sungai
mengalir selalu. ”
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RENUNGKAN: Bukankah indah sekali bahwa Tuhan telah mengajarkan
tentang siklus air sejak begitu lama?
DOAKAN: Tuhan, terima kasih telah menopang kehidupan di bumi ini lewat
hujan dan salju. Engkau telah membuat kehidupan di bumi begitu indah.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjadi pencipta yang begitu
hebat. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SENIN, 11 MARET 2019
YOHANES 3:8
BAGAIMANA ANGIN MENYERUPAI ROH KUDUS?
Papa Alvin telah banyak bepergian untuk urusan bisnisnya. Banyak waktu
yang tidak dilalui bersama istrinya dan Alvin. Karena itu Papa memberikan
mereka kejutan dengan cuti sehari. Setelah sarapan bersama dengan santai,
mereka berdiskusi akan pergi ke mana bersama. Cuaca sedang tidak panas,
mereka memutuskan untuk berjalan-jalan ke Kebun Raya Bogor. Mereka
telah membaca tentang kebun tersebut, dan pergi di hari kerja akan membuat
mereka bisa menikmati segala sesuatu di kebun tersebut tanpa harus
berdesak-desakan dengan orang ramai. Jadi mereka pergi ke Kebun Raya
Bogor!
Alvin mengatakan bahwa itu adalah hari yang indah, bukan saja karena
mereka bisa bersama-sama Papa, melainkan juga karena angin yang sejuk
membuat tamasya mereka sangatlah menyenangkan. Hal ini mengingatkan
Alvin akan Roh Kudus. Pada kenyataannya, Alkitab menggunakan “angin”
untuk menggambarkan Roh Kudus. Apa itu angin? Angin adalah udara yang
bergerak. Dan udara segar yang bersirkulasi ini diperlukan untuk kehidupan.
Banyak jenis benih yang memerlukan angin untuk penyebarannya. Tanpa
angin, banyak tumbuhan akan mati. Demikian juga, Roh Kudus adalah
kehadiran Allah, sumber segala kehidupan. Jika Roh Kudus tidak datang
kepada kita, kita tidak akan bisa dilahirkan kembali.
Selanjutnya, angin tidak memiliki bentuk. Kita tidak bisa melihat angin. Angin
itu tak terlihat. Angin adalah kekuatan misterius yang tak terlihat. Meskipun
demikian, kita mengetahui adanya angin saat kita melihat cabang pohon
bergerak dan daun kering beterbangan. Walaupun kita tidak bisa melihat
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angin, kita bisa merasakannya. Tak seorang pun dari kita yang bisa melihat
Roh Kudus, namun kita semua bisa merasakan-Nya. Roh Kudus yang tak
terlihat bisa kita alami dalam pekerjaan yang dilakukan-Nya dalam diri kita
dengan mengubah, menguatkan, dan mengajar orang-orang percaya.
Ketiga, angin bisa berupa angin lembut sepoi-sepoi, bisa juga menjadi angin
badai. Angin tidaklah bisa dihentikan ataupun dikendalikan oleh manusia.
Sama juga halnya, Roh Kudus tidaklah bisa dikendalikan manusia. Roh
Kudus yang bergerak adalah Tuhan yang sedang bekerja. Roh Kudus bisa
membawa seseorang kepada Kristus, misalnya seorang anak kecil
dibesarkan dalam keluarga Kristen. Roh Kudus juga bisa bekerja dengan cara
yang dramatis untuk mempertobatkan orang dewasa yang sangat berdosa
(Paulus misalnya, red).
RENUNGKAN: Kiranya Roh Kudus memperbaharui dan menyegarkan kita!
DOAKAN: Tuhan, terima kasih telah memberikan saya Roh Kudus. Saya
tahu Roh Kudus bisa memperbaharui dan menyegarkan saya jika saya
mengizinkan Dia untuk memegang kendali penuh atas hidup saya. Saya
memohon agar Engkau menolong saya untuk menundukkan diri kepada-Mu,
sehingga Roh Kudus bisa menuntun saya untuk melakukan hal yang benar.
Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

SELASA, 12 MARET 2019
MAZMUR 29:3
APAKAH KAMU TAKUT BADAI?
Elis adalah orang gadis muda yang kuat, selalu siap untuk menolong dan
melindungi adik kecilnya Alan dari gangguan teman-temannya. Elis termasuk
tinggi untuk usianya yang baru 11 tahun, dan semua mengira dia telah
berusia 13 atau 14 tahun. Sebaliknya, adiknya Alan terlihat lebih kecil dari
usianya yang sebenarnya, sebab dia agak kurus.
Elis dan Alan sangat saling mengasihi, mungkin karena kedua orang tua
mereka sangat sibuk bekerja dan hanya punya sedikit waktu untuk mereka,
mereka menjadi sangat dekat satu sama lain. Karena banyak waktu yang
mereka lalui bersama, kedua menjadi amat sangat dekat satu sama lain.
Kebanyakan orang akan mengira bahwa Elis adalah anak yang sangat
pemberani, yang selalu melindungi adiknya. Hal ini memang benar. Namun
hanya sedikit orang yang mengetahui satu hal yang diketahui oleh Alan, Elis
takut akan petir. Elis tidak mau memberi tahu orang akan hal ini, namun
alasan sebenarnya adalah petir mengingatkan dia akan pengalaman dia
pernah terjatuh ketika sedang berlari di suatu malam yang banyak petir. Sejak
saat itu setiap kali mendengar suara petir, dia teringat kembali akan adegan
tidak menyenangkan tersebut. Satu hal lain lagi yang hanya sedikit orang
yang tahu: Alan tidak takut petir! Pada kenyataannya, malah Alan yang
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menyuruh kakaknya tidak usah takut, dan membuka satu ayat Alkitab bagi
kakaknya. Ayat yang manakah itu? Yaitu Mazmur 29:3 yang kita baca hari ini,
“Suara TUHAN di atas air, Allah yang mulia mengguntur, TUHAN di atas air
yang besar.”
Alan memberi tahu Elis bahwa walaupun badai bisa menakutkan, anak Tuhan
tidaklah perlu takut, sebab seluruh alam yang ada di bawah kendali Tuhan.
Dan Tuhan sangat mengasihi mereka. Semua ini sangat menghibur bagi
mereka berdua, sebab mereka sangat kekurangan kasih sayang orang tua
dibandingkan dengan kebanyakan kamu.
Bukankah indah sekali bahwa Tuhan yang mengasihi kita juga memegang
kendali atas seluruh elemen alam seperti petir dan kilat yang menakutkan?
Walaupun kita agak takut akan petir, ingatlah, Tuhan mengendalikan
semuanya itu, jadi benar-benar tidak ada yang perlu ditakutkan!
RENUNGKAN: Kiranya saya tidak pernah takut akan badai!
DOAKAN: Tuhan, tolonglah saya melihat keagungan-Mu dalam badai,
walaupun saya berlindung di dalam-Mu saya tidak akan pernah takut akan
badai lagi. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

RABU, 13 MARET 2019
AYUB 37:11-12
BERMAIN HUJAN
Yohan dan teman baiknya Anton sangat menyukai permainan di alam
terbuka. Mereka paling menyukai frisbee. Jumat lalu mereka sedang begitu
menikmati bermain frisbee, ketika awan gelap menutupi langit, dan dalam
waktu singkat, gerimis mulai turun. Mereka menikmati hujan gerimis, sebab
air hujan menyegarkan tubuh mereka yang letih. Kemudian terdengar teriakan
mama, “Cepat pulang, cepat berteduh, nanti kamu sakit kalau bermain hujan!“
Sebagian anak-anak menikmati bermain hujan. Sebenarnya, sebagian orang
dewasa juga menyukai bermain hujan! Nah, ketika kita berbicara tentang
bermain hujan, yang kita maksudkan adalah hujan gerimis dan bukannya
hujan deras. Hujan gerimis turun pada wajah tubuh seseorang, dan indahnya
pemandangan tetes air hujan yang turun dari langit benar-benar adalah
sukacita yang harus disaksikan. Ada begitu banyak variasi dan perbedaan
kecepatan dan ukuran tetes air, hanya Tuhan yang bisa melukis
pemandangan seperti ini.
Namun mengapa ada hujan? Pertama, badai atau hujan diarahkan Tuhan
untuk mengoreksi atau menghukum manusia. Banjir global dalam kitab
Kejadian adalah salah satu contoh yang baik. Kedengarannya mungkin
mengerikan, namun Tuhan memang menghukum lewat alam seperti badai
yang sengit, dll.
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Kedua, Tuhan mengirim hujan untuk mengairi bumi. Jika tidak ada hujan,
bumi akan sangat menderita dan mati secara perlahan-lahan. Umat manusia,
semua binatang dan tumbuhan akan menderita, dan akhirnya akan mati
kehausan. Permukaan bumi akan seperti bulan, penuh debu dan tidak ada
kehidupan. Coba renungkan, bahkan ukuran tetes air hujan juga penting.
Tuhan telah merancangnya secara sempurna, jika tetes hujannya lebih besar,
tumbuhan akan rusak dan akan mengakibatkan erosi sebab terlalu berat. Dan
kamu tidak akan suka bermain hujan, sebab air hujan yang menetes akan
menimbulkan rasa sakit.
RENUNGKAN: Kalau melihat hujan turun, ingatlah akan Tuhan!
DOAKAN: Tuhan, terima kasih bahwa Engkau menjaga kami, bahkan dalam
hal-hal sehari-hari seperti hujan. Dan ada begitu banyak pemikiran dalam
rancangan-Mu terhadap tetes hujan untuk mengairi bumi, dan untuk kami
nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin!

KAMIS, 14 MARET 2019
KEJADIAN 9:13-15
PELANGI
Tuhan, ketika saya memandang pelangi yang Engkau tempatkan di langit biru
Itu mengingatkan saya akan benarnya semua janji-Mu
Pelangimu mengingatkan saya bahwa hanya sedikit yang percaya kepada-Mu
Namun Engkau menyebut kami domba kecil-Mu
Ketika saya memandang pelangi saya melihat warna-warninya
Itu mengingatkan saya akan benarnya semua janji-Mu
Pelangi-Mu di langit yang berwarna biru
Mengingatkan saya untuk terus berdoa kepada-Mu
Saya berharap kamu menikmati puisi ini seperti saya. Dari renungan kemarin
tentang tetes hujan, kita beralih kepada pelangi hari ini. Pelangi adalah salah
satu cahaya paling menakjubkan yang bisa dilihat di bumi. Warna-warninya
yang ceria dan bagaimana semuanya tercampur membentuk busur yang
agung yang mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan sebagaimana yang kita
baca dalam ayat Firman Tuhan hari ini. Pelangi akan muncul ketika tetes
hujan terjadi berseberangan dengan sinar matahari. Sinar matahari
mengandung semua warna, yang ketika semua warna disatukan akan
menghasilkan warna putih. Ketika sinar matahari melewati tetes air, sinar
tersebut akan dibiaskan, dan dipisahkan menjadi warna-warni yang indah.
Efeknya sama seperti ketika sinar matahari melewati prisma kaca. Setiap
tetes air memantulkan warnanya kepada mata orang yang melihatnya hanya
dalam seketika saja, sebelum posisinya digantikan oleh tetes air yang lain.
Pelangi biasanya terlihat di arah yang berseberangan dengan matahari. Jika
kamu berjalan menuju ke ujung pelangi, pelangi tersebut akan berjalan di
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depan kamu, dan bentuknya tidak berubah. Jadi pelangi itu tidak ada
ujungnya, dan tidak ada panci emas yang menanti di sana, seperti yang
dikatakan oleh pepatah. Di atas langit biasanya ada suatu pelangi yang lebih
redup dengan urutan warna yang terbalik. Pelangi kedua ini adalah hasil dari
pantulan sinar matahari melalui tetes hujan. Apakah kamu sudah pernah
melihat pelangi yang seperti ini? Lihatlah lengkung kedua yang tinggi di langit
jika kamu melihat pelangi lagi, tidaklah mudah untuk menemukannya, tapi
kamu mungkin bisa melihatnya! Pelangi adalah janji Tuhan yang murah hati,
bahwa Dia tidak akan menghancurkan bumi dengan banjir global untuk kedua
kalinya sebagaimana yang tercatat bagi kita di Kejadian 9.
RENUNGKAN: Jika saya melihat pelangi, saya akan mengingat janji Tuhan.
DOAKAN: Tuhan, terima kasih untuk pelangi yang indah yang mengingatkan
bahwa Engkau tidak akan mengirim banjir global lagi. Ini sungguh suatu janji
yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

JUMAT, 15 MARET 2019
AYUB 9:10
SETIAP SERPIHAN SALJU BENAR-BENAR BERBEDA!
Hari ini, ada banyak studi terhadap indahnya pola serpihan salju. Bentuk dan
ukuran persisnya bergantung kepada kondisi di sekitar serpihan kecil
tersebut: udara, suhu, arus angin, kelembaban, serpihan salju di dekatnya,
dan lain-lain. Ada banyak ilmu pengetahuan yang canggih dalam semua hal
ini, namun ini bukanlah hal yang akan kita bicarakan hari ini.
Apa yang ingin kita pertimbangkan hari ini adalah mengapa tidak ada dua
serpihan salju yang persis sama. Dalam satu ember salju saja, ada sekitar 20
juta serpihan. Setiap serpihan berbeda sebab mereka bisa terbentuk dari
berbagai kombinasi yang tidak ada habisnya. Ini agak mirip dengan stadion
yang dipenuhi ribuan orang, dan kita mencoba menghitung kemungkinan ada
berapa variasi posisi duduk. Jika ada dua atau lebih orang bertukar tempat
duduk, maka itu dianggap sebagai posisi baru. Begitu juga, setiap butir pasir
dan beras, setiap manusia, bintang, semuanya unik dan berbeda. Dan
bahkan tetesan hujan dan ada begitu banyak variasi! Kita tidak perlu kaget,
penciptaan menunjukkan kuasa Tuhan yang tak terbatas untuk merancang
dan juga memelihara apa yang telah diciptakan-Nya. Tuhan “yang melakukan
perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang
tidak terbilang banyaknya” (Ayub 9:10).
Lihatlah serpihan salju ini. Setiap serpihan berbeda. Rancanglah
sebuah serpihan saljumu sendiri.
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RENUNGKAN: Jika Tuhan membuat serpihan salju unik, Dia juga membuat
kita unik.
DOAKAN: Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang telah Tuhan ciptakan,
segala hal yang mahaindah. Dan saya melihat ada begitu banyak rancangan
dan pemikiran-Mu dalam ciptaan-Mu. Sungguh, Engkau mahakuasa, dan
sungguh ajaib kasih-Mu yang memberikan kami dunia yang begitu indah.
Walaupun saya tidak bisa melihat serpihan salju di Indonesia, saya tahu
setiap serpihan salju adalah suatu karya seni, mengingatkan saya akan
kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 16 MARET 2019
AYUB 37:1-5
APA YANG MENYEBABKAN PETIR DAN KILAT?
Kilat adalah listrik di alam. Pada tahun 1752, Benjamin Franklin, sang
ilmuwan Amerika, mencoba satu eksperimen berbahaya ketika dia
menerbangkan layang-layangnya di tengah hujan badai. Dia mengamati
bahwa bunga api memercik dari sebuah kunci yang terikat pada benang
layang-layang. Petir timbul karena udara dipanaskan oleh kilat dengan suhu
sangat tinggi. Hal ini menciptakan gelombang suara, yang ketika akhirnya
sampai kepada kita dan menyebabkan gendang telinga kita bergetar. Dan
karena sinar merambat lebih cepat daripada suara, kita melihat kilat sebelum
mendengar suara petir.
Beberapa ayat pertama dari kitab Ayub ini menggambarkan hujan badai
dengan indah, petir dikatakan menyerupai suara Tuhan (Ayub 37:2). Kita
akan terpesona oleh kebesaran dan keagungan Tuhan ketika kita mendengar
suara petir dan melihat kilat di udara. Walaupun kita melihat level badai yang
lumayan tinggi di Indonesia, kita tidak akan pernah bisa menebak berapa
banyak petir yang terjadi pada waktu yang bersamaan. Mungkin kita akan
menebak 100, atau 500, atau 1000?
Menurut para ahli, diperkirakan bahwa pada waktu yang bersamaan,
setidaknya ada 2.000 petir yang terjadi di seluruh dunia, kebanyakan di
daerah tropis. Hanya Sang Pencipta tak terbatas yang bisa mengendalikan
kekuatan yang begitu besar.
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Gambarkan sebuah awan yang besar dengan kilat yang keluar
darinya. Tambahkan kata buum untuk menunjukkan petir tersebut.

Kilat dan petir yang menakutkan menunjukkan __________________
(mkelianua) Tuhan.
DOAKAN: Tuhan, ketika saya mendengar petir dan kilat, biarlah saya
mendengar kebesaran-Mu dan tidak perlu takut. Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa, amin.

HARI TUHAN, 17 MARET 2019
MARKUS 4:37
APAKAH HIDUPMU SEPERTI DANAU GALILEA?
Markus 4:37 mencatat bagi kita bahwa ada badai besar dan ombak
menghantam kapal, dengan air yang menyembur dan memenuhi kapal.
Perbukitan di utara dan timur dari Danau Galilea udaranya dingin dan kering.
Sebaliknya, udara di permukaan Danau Galilea tentu saja lembab, dan juga
panas. Ketika kedua udara yang kontras ini bertemu, yang satu kering dan
dingin, sedangkan yang lain lembab dan panas, kekuatan alam bertabrakan
dan dengan cepat menyebabkan badai tanpa ada tanda-tanda terlebih
dahulu. Perahu kecil yang sedang ada di tengah danau dengan segera
berada dalam bahaya. Danau Galilea adalah danau yang dangkal. Dan danau
yang dangkal lebih cepat diaduk oleh angin dibandingkan dengan laut yang
dalam. Pada laut yang dalam, energi lebih mudah diserap. Namun tahukah
kamu, bahwa bersama Kristus di dalam kapal, badai akan dengan mudah
ditenangkan! Dia memerintahkan angin dan ombak, dan mereka menaatiNya.
Apakah kamu juga memiliki Kristus dalam hidupmu? Jika ya, Kristus akan
menenangkan badai yang kamu temui. Apakah badai dalam hidupmu? Bukan
badai fisik, melainkan persoalan besar yang mengancam kamu atau
keluargamu. Mungkin papa kehilangan kerja. Atau mungkin nilai sekolah
adikmu tidak bagus dan tinggal kelas. Atau mungkin nenekmu masuk rumah
sakit. Datanglah kepada Tuhan Yesus, dan Dia akan bisa menenangkan
badai dalam hidupmu, Dia akan menenangkan mereka seketika, sebab dia

1

2

85
ingin kita belajar dari mereka untuk taat. Namun ingatlah, Dia ingin kita
datang kepada-Nya sebab hanya Dia yang mampu menolong.

RENUNGKAN: Bersama Kristus di dalam kapal, kita bisa tersenyum kepada
badai!
DOAKAN: Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan saya dalam badai. Saya
berdoa agar saya terus percaya kepada-Mu dan selalu berharap kepada-Mu
saja. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang berharga, amin.

SENIN, 18 MARET 2019
KEJADIAN 22:16-18
MALAM PENUH BINTANG
Di Kejadian 22, Tuhan menguji Abraham dengan ujian yang paling berat.
Tuhan ingin melihat apakah Abraham mengasihi Allah melebihi kasihnya
kepada anaknya Ishak, dan Abraham terbukti setia sebab dia rela
mengorbankan Ishak kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengulang
janjinya sebelumnya kepada Abraham bahwa Dia akan memberkati Abraham
dengan keturunan yang banyak, sebanyak bintang di langit dan sebanyak
pasir di pantai. Keturunan ini bukan hanya keturunan fisik berupa orang
Yahudi, melainkan juga keturunan rohani yaitu orang-orang Kristen. Apakah
kamu orang Kristen? Jika ya, maka kamu juga adalah keturunan rohani dari
Abraham!
Kamu tentu pernah berjalan di pantai. Menurut kamu apakah kita bisa
menghitung jumlah pasir di pantai? Tidak, dan hal ini jelas bahkan pada
zaman dahulu kala. Namun fakta bahwa jumlah bintang di langit juga tidak
dapat dihitung, sama seperti pasir di pantai, tidaklah diketahui oleh manusia
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pada zaman itu. Hanya pada zaman modern ini para astronom
mengkonfirmasikan fakta ini yang telah dinyatakan oleh Tuhan ribuan tahun
yang lalu.
Tuhan menciptakan bintang-bintang. Dia membuat begitu banyak bintang
sehingga tak terhitung jumlahnya. Di zaman dahulu kala, astronom hanya
bisa menghitung sekitar seribu bintang dengan mata telanjang. Kemudian
teleskop ditemukan dan orang menyadari bahwa jumlah bintang sangatlah
banyak, tak terhitung. Ilmuwan terus-menerus menemukan lebih banyak
bintang di langit. Hal-hal ini telah disingkapkan Tuhan kepada kita dalam
Alkitab, bahwa ada miliaran bintang tak terhitung di alam semesta sehingga
jumlahnya bisa dibandingkan dengan jumlah pasir di pantai.
Sungguh disayangkan bahwa tidak banyak bintang yang bisa dilihat pada
malam hari di Indonesia. Ini karena langit di negara kita sering kali kotor, dan
cahaya yang terang dari kota kita membuat cahaya bintang tak terlihat.
Namun jika kamu berada di perdesaan atau pegunungan, kamu akan bisa
melihat bintang dengan lebih jelas.
Lain kali kalau kamu melihat bintang di malam hari, atau pasir di pantai,
ingatlah akan kebaikan Tuhan kepada Abraham, dan kepada kamu juga!
RENUNGKAN: Betapa baiknya Tuhan!
DOAKAN: Tuhan, terima kasih karena telah memberikan saya pengingat
akan kasih-Mu. Lain kali ketika saya melihat bintang dan pasir, tolonglah saya
untuk ingat memuji-Mu! Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin!

SELASA, 19 MARET 2019
MAZMUR 19:1
PERNAHKAH KAMU MENGAMATI BUNGA?
Bayangkan bahwa ada seekor lebah muda bernama Tobi, yang pekerjaan
utamanya adalah mengumpulkan serbuk sari dari bunga untuk membuat
madu. Suatu hari ketika Buzz sedang terbang, dia kebetulan melihat
sekuntum bunga berwarna cerah dengan dasar hijau. Dia lalu hinggap di
mahkota bunga berwarna merah kesukaannya! Dari sana dia langsung
menuju putik di bagian tengah bunga. Di sekeliling putik, ada banyak benang
kecil yang bergoyang ditiup angin. Ada bulatan kecil di setiap ujung benang
kecil ini. Tobi benar-benar penasaran benda apakah ini dan memutuskan
untuk menanyakannya kepada teman baiknya, yaitu kamu! Apakah kamu bisa
menolong Tobi?
Tentu saja ada banyak jenis bunga, dan oleh karena itu tidak semua bunga
terlihat persis sama seperti yang dilihat Tobi. Namun kebanyakan dari bunga
akan memiliki bagian yang sama. Ada empat bagian utama bunga yang akan
kita amati hari ini. Bagian pertama yang akan kita lihat adalah bagian kecil
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berwarna hijau di bagian bawah bunga. Bagian ini disebut kelopak bunga.
Kelopak bunga penting ketika bunga masih kecil, sebab dia akan melindungi
kuncup bunga.
Apa nama bagian yang besar berwarna merah tempat Tobi mendarat? Tentu
saja mahkota bunga! Tuhan benar-benar telah melakukan pekerjaan yang
menakjubkan dalam membuat bunga yang cantik dengan mahkota beraneka
warna. Nah, Tuhan tentu telah menciptakan bunga-bunga yang indah ini
untuk suatu alasan. Warna yang cerah akan menarik lebah madu seperti
Tobi. Bunga memerlukan lebah untuk membantu penyerbukan.
Sekarang kita melihat lebih jauh ke dalam bunga, di bagian tengah ada
sesuatu seperti tangkai besar, yaitu putik. Ini adalah bagian bunga yang
sangat penting sebab di sinilah terjadi penyerbukan. Penyerbukan adalah
proses masuknya butir serbuk sari yang kecil kepada putik untuk membentuk
biji. Bagian terakhir yang akan kita bicarakan adalah benang sari yang
memegang serbuk sari pada ujungnya.
Kebanyakan dari kita tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengamati
bunga. Bagi kita, bunga hanyalah sesuatu yang ada di pinggir jalan, bukan
sesuatu yang sangat berharga. Namun jika kita memikirkan bagaimana
Tuhan merancang dan membentuk setiap keindahan alam yang hari ini ada
namun segera akan layu, bagaimana Dia akan lebih melindungi dan menjaga
kita?
RENUNGKAN: Tuhan lebih mengasihi saya daripada bunga yang indah yang
saya lihat!
DOAKAN: Bapa terkasih, terima kasih karena Engkau telah menciptakan
bunga-bunga yang indah. Saya ingin mengamati bunga dengan lebih teliti,
memperhatikan rancangan dan keindahannya, dan mengingat Penciptanya,
yaitu Bapaku di sorga! Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin.

RABU, 20 MARET 2019
ZAKHARIA 10:1
BERDOA UNTUK CUACA BAIK
Waktu itu sedang liburan seminggu di pertengahan semester, dan
Persekutuan Remaja merencanakan piknik bersama ke pantai. Setiap orang
sangat girang, kecuali James. James tidak suka pantai, dan sebenarnya
ketika dia masih kecil, dia takut pantai, suara ombak menakutkan bagi dia.
Namun sekarang dia sudah kelas 5 SD, dan rasa takut itu sudah hilang,
namun dia tetap tidak menyukai pantai.
Kak Michael telah memberikan setiap anak beberapa tanggung jawab. Ada
yang bertugas membawa handuk pantai, minuman, permainan, atau
sandwich, setiap orang harus melakukan sesuatu, sebab inilah yang disebut
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kerja sama tim. Kak Michael sendiri akan membawa sepanci ham, dan tentu
saja, sebagai guru, dia bertanggung jawab untuk memberikan renungan
singkat dari Alkitab.
Setelah memberikan tugas kepada setiap anak, Kak Michael bertanya, “Anakanak, apakah masih ada hal lain yang perlu kita persiapkan untuk piknik?
Tidak ada yang menjawab. Lalu James berkata, “Kita harus berdoa untuk
cuaca yang baik.“
Kak Michael sangat terkesan, “Benar sekali James! Kita harus memohon
Tuhan memberikan kita cuaca yang baik, jika tidak, kita tidak akan bisa
berpiknik. James, apakah kamu sering berdoa untuk cuaca yang baik ketika
keluarga kamu pergi ke pantai?“ James menjawab dengan malu-malu, “Terus
terang, ketika keluarga saya merencanakan untuk pergi ke pantai, saya
sering berdoa kepada Tuhan soal cuaca, tapi saya berdoa agar cuaca tidak
baik, supaya kami batal ke pantai!“
Lalu James menceritakan ketakutan masa kecilnya kepada mereka, namun
akhirnya dia tersenyum dan berkata, “Tetapi untuk piknik kita kali ini, saya
akan berdoa untuk cuaca baik, sehingga kita semua bisa bersama-sama
menikmatinya! Sebenarnya saya akan mencoba untuk menyukai pantai, dan
dengan makanan yang enak, teman-teman Sekolah Minggu, dan permainan
yang menarik, saya rasa saya akan bisa menyukai pantai.
RENUNGKAN: Kiranya saya juga menyerahkan cuaca kepada tangan-Mu
yang penuh kasih.
DOAKAN: Tuhan, saya sangat senang bahwa Engkau mengendalikan segala
sesuatu termasuk cuaca. Tolonglah saya untuk menyerahkan semua wilayah
kehidupan saya ke dalam tangan-Mu, termasuk cuaca ketika saya akan
keluar rumah, atau ketika keluarga kami ada acara keluar, ingatkan saya
untuk memohon perlindungan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
saya berdoa, amin.

KAMIS, 21 MARET 2019
KEJADIAN 2:5-6
PENYEJUK UDARA TERBAIK!
Indonesia adalah negara tropis. Dengan suhu 30 derajat celcius lebih hampir
setiap hari, banyak rumah menggunakan penyejuk udara. Penyejuk udara
untuk umum juga ditemukan di dalam mobil, bis, perpustakaan, sekolah, dll.
Walaupun penyejuk udara adalah penemuan yang menakjubkan, khususnya
bagi orang-orang seperti kita yang hidup di negara beriklim panas, namun
penyejuk udara bukanlah penemuan yang sempurna, sebab bisa membuat
kulit kita menjadi kering. Dan tentu saja, penyejuk ruangan menghabiskan
banyak daya listrik.
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Ketika Tuhan menciptakan dunia, dia memberikan penyejuk udara terbaik
tanpa efek samping sebagaimana yang digambarkan oleh Alkitab hari ini.
Bukan saja suhunya sejuk, udaranya juga nyaman dan lembab, sebab ada
kabut yang naik dari dalam tanah untuk mengairi tumbuhan! Itulah sebabnya
pada waktu itu, sebelum banjir global pada masa Nuh, tidak pernah turun
hujan, sebab hujan tidak diperlukan.
Iklim sebelum banjir global sangatlah berbeda. Waktu itu seluruh bumi
memiliki iklim yang sama dan menyenangkan, seperti suatu taman firdaus di
daerah tropis. Suhunya sejuk sepanjang hari, angin sejuk bertiup, tidak ada
arus angin dingin yang bertemu dengan arus panas yang menimbulkan badai,
atau kekuatan angin yang menghancurkan seperti tornado dan badai.
Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden yang beriklim indah ini sebelum
masa banjir global. Andaikan mereka tidak berdosa, kehidupan akan tetap
sempurna, sebagaimana cuaca pada masa itu. Zaman sekarang, kita melihat
akibat dosa, bukan hanya dalam kehidupan rohani kita, namun juga dalam
cuaca dunia yang kadang-kadang mengerikan.
Ketika cuaca sedang baik, hal-hal apakah yang ingin kamu lakukan?
1. ___________ di taman
2. Bersantai di _________________
3. Bermain _____________ bersama teman-teman.
RENUNGKAN: Terima kasih Tuhan untuk cuaca yang baik!
DOAKAN: Tuhan, saya bersyukur kepada-Mu untuk segala hal yang telah
Tuhan berikan kepada saya, khususnya untuk cuaca yang baik sehingga
saya bisa menikmati waktu bersama teman-teman dan keluarga terkasih.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

JUMAT, 22 MARET 2019
AMSAL 6:6
BELAJAR DARI SEMUT
Semut adalah serangga sosial kecil yang hidup dalam suatu komunitas yang
teratur yang disebut koloni. Tahukah kamu, bahwa ada sekitar 20.000 spesies
semut dengan berbagai ukuran, warna, dan cara hidup? Kebanyakan semut
berwarna gelap seperti coklat atau hitam. Namun ada juga semut berwarna
kuning, hijau, biru, atau ungu. Spesies semut terbesar bisa mencapai ukuran
2, 5 cm, sedangkan semut spesies terkecil berukuran sekitar 1 mm.
Semut paling banyak ditemui di daerah beriklim hangat, seperti Indonesia.
Mereka bisa tumbuh subur di salah satu sudut rumahmu atau di halaman
sekolahmu, mengangkat, menyimpan, dan dan menggigit beberapa potong
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sisa makanan. Pada kenyataannya, semut hidup di mana-mana di permukaan
tanah, kecuali di daerah yang sangat dingin. Semut memiliki banyak cara
hidup yang berbeda. Sebagian semut hidup di terowongan bawah tanah atau
membangun gundukan tanah. Sebagian lagi hidup di dalam pohon atau
tumbuhan tertentu. sebagian lagi membangun sarang di daun pepohonan.
Suatu koloni semut mungkin bisa jumlahnya sedikit, namun bisa juga
mencapai jumlah ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Koloni yang lebih besar
memiliki banyak ratu yang bertanggung jawab bertelur. Kebanyakan anggota
koloni adalah semut pekerja.
Namun sebenarnya apa yang bisa kita pelajari dari semut? Semut sangatlah
rajin bekerja, dan juga menyimpan makan untuk “hari hujan“. Ada juga semut
“pemanen” yang mengumpulkan makanan dan menyimpannya dalam sarang
mereka. Sebagian semut bisa mengangkat barang yang beratnya lima puluh
kali lipat berat badannya sendiri.
Apakah kamu seorang anak yang rajin? Apakah kamu seperti semut, bersiapsiap juga untuk “hari hujan“? Apakah itu “hari hujan“? Yang dimaksudkan
bukanlah hari ketika turun hujan. Maksudnya adalah hari masa kesulitan. Itu
bisa berupa tugas sekolah, ujian, atau masalah keluarga. Kadang ada
masalah keluarga yang kamu tidak akan bisa membantu karena kamu masih
muda, namun ada seseorang yang bisa membantu, dan seseorang itu adalah
Allah Bapa Sorgawi. Jadi datanglah kepada-Nya untuk dihiburkan. Pada “hari
hujan“, kamu bisa bersiap-siap, sebab ini adalah hal yang akan datang terusmenerus. Apakah kamu bersiap-siap dan belajar keras dengan konsisten,
ataukah kamu hanya belajar keras beberapa hari sebelum ujian? Menurut
kamu, apakah semut hanya menyimpan makanan ketika makanannya hampir
habis, ataukah mereka melakukannya kapan saja ada kesempatan?
RENUNGKAN: Kiranya saya bisa rajin seperti semut!
DOAKAN: Tuhan, tolonglah saya untuk tidak malas, melainkan
menggunakan secara penuh kepintaran yang telah Engkau berikan untuk
belajar, untuk konsisten dalam mengerjakan tugas sekolah, dan selalu
mengusahakan yang terbaik. Ini tidaklah mudah, namun saya tahu bahwa
dengan pertolongan Roh Kudus, saya akan bisa melakukannya. Dalam nama
Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 23 MARET 2019
MATIUS 6:25
APA YANG TUHAN YESUS AJARKAN TENTANG TUBUH KITA?
Kita semua mengasihi diri sendiri. Kita semua mengasihi tubuh kita sendiri.
Kita makan untuk memberi gizi bagi diri kita. Kita tidur untuk mengisi kembali
energi kita. Kita belajar untuk meningkatkan diri. Kita mempunyai pelatih
renang untuk mengajarkan kita bagaimana cara berenang. Kita mempunyai
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guru musik untuk mengajarkan kita bermain segala jenis alat musik, seperti
piano, biola, klarinet, dan mungkin harpa juga.
Jadi apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam ayat ini ketika Dia berkata,
“janganlah kuatir akan hidupmu”?
Untuk menjawab pertanyaan ini, lihatlah kepada bagian kedua dari ayat ini
dan kita akan mengetahui dengan lebih baik maksud Tuhan Yesus. Tuhan
Yesus berkata bahwa hidup kita lebih dari tubuh jasmani yang kita miliki,
makanan yang kita makan, dan pakaian yang kita pakai. Ini tidaklah berarti
bahwa merawat tubuh kita itu tidak penting. Pada saat yang sama, ini juga
tidak berarti bahwa kita tidak perlu belajar keras, atau menjaga kebersihan,
atau berhati-hati dengan apa yang kita pakai. Apa yang Dia maksudkan
adalah kita tidak perlu kuatir, sebab hidup itu lebih dari sekedar hal-hal fisik ini
saja.
Bagi kamu dan saya, makanan, minuman, dan pakaian mungkin bukan
sangat penting, namun bagi orang-orang di zaman itu, karena umumnya
mereka miskin, hal-hal ini sangatlah penting. Mereka tidak memiliki
supermarket atau pusat perbelanjaan tempat mereka bisa membeli segala
jenis barang. Dan oleh karena itu, banyak orang pada zaman Tuhan Yesus
selalu kuatir akan hal-hal tersebut. Pada kenyataannya, banyak orang Yahudi
pada masa itu sangatlah takut akan kehidupan mereka, sebab mereka hidup
di bawah penguasa Romawi dan tidaklah diperlakukan dengan baik oleh tuan
Romawi mereka.
Mungkin kamu tidak perlu kuatir untuk makanan atau pun pakaian. Saya rasa
sebagian besar dari kita diberkati dengan cukup. Namun kamu mungkin kuatir
akan hal-hal lain seperti tugas di sekolah, atau teman yang nakal di sekolah,
atau mimpi buruk, atau pun ketakutan-ketakutan lainnya. Apa pun itu,
serahkanlah ketakutan kamu kepada Tuhan. Beri tahu Dia kebutuhan dan
ketakutanmu, dan Dia akan menolongmu dan melenyapkan semuanya itu!
RENUNGKAN: Kiranya saya menyerahkan semua ketakutan dan kekuatiran
saya kepada Tuhan!
DOAKAN: Bapa yang murah hati, terima kasih karena mengingatkan saya
untuk tidak kuatir, sebagaimana Tuhan Yesus mengingatkan orang banyak
yang hidup pada zaman Dia untuk tidak perlu kuatir akan makanan, minuman,
ataupun pakaian. Kiranya saya benar-benar menyerahkan setiap ketakutan
dan kekuatiran kepada-Mu sehingga saya bisa menjadi anak-Mu yang
bersukacita dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

HARI TUHAN, 24 MARET 2019
MATIUS 6:26
APA YANG TUHAN YESUS AJARKAN TENTANG BURUNG?
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Zaman sekarang ada berbagai bank di mana-mana. Bank adalah tempat
orang menyimpan dan menabung uang mereka untuk keperluan mendesak,
suatu frase yang telah kita diskusikan kemarin. Mengapa orang-orang
menaruh uangnya di bank? Sebab mereka merasa bahwa uangnya aman di
sana.
Walaupun ada banyak bank bagi manusia, tapi tidak ada bank untuk burung.
Burung-burung tidak menabung, tidak menyimpan makanan mereka di tempat
penyimpanan untuk persiapan waktu mendesak. Ayat ini sangat jelas, burung
tidak menabur atau menuai, namun mereka mendapat makan setiap hari!
Dan lihatlah burung-burung, pernahkah kamu melihat mereka bersedih? Saya
tidak pernah melihat. Nah, burung hantu mungkin terlihat seperti burung yang
bersedih, namun kalau diperhatikan lagi, sebenarnya lebih terlihat sebagai
burung yang bijaksana dan berhati-hati, dan bukannya bersedih. Tidak ada
burung yang bersedih! Itu sebabnya ada pepatah mengatakan “senang
seperti burung“. Walaupun tidak memiliki tabungan seperti manusia, burungburung sangatlah bahagia!
Namun lihatlah wajah-wajah orang, banyak yang bersedih, banyak yang
patah semangat, banyak yang tertekan. Mengapa? Mungkin karena mereka
tidak mengetahui bahwa Tuhan Yesus bisa memelihara mereka sebagaimana
Dia memelihara burung-burung!
Namun Tuhan Yesus tidak mengakhiri ayat ini hanya sampai kepada burungburung, Dia mengakhirinya dengan membicarakan tentang manusia yang
dikasihi-Nya. Dia berkata bahwa kita lebih berharga dari burung-burung,
sebab Bapa Sorgawi mengasihi kita. Namun idenya adalah jika burungburung hidup senang tanpa kekuatiran, kita seharusnya lebih senang dan
diberkati sebab Tuhan yang memeliharakan burung adalah Tuhan kita yang
mahamurah!

RENUNGKAN: Jadilah lebih senang daripada burung!
DOAKAN: Tuhan, tambahkan iman saya untuk percaya bahwa karena
Engkau bisa memelihara burung, Engkau juga akan memelihara saya dan
memenuhi segala keperluan saya. Saya menyerahkan diri saya kepada-Mu,
saya akan lebih banyak lagi membaca Alkitab, sehingga saya akan semakin
bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.
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SENIN, 25 MARET 2019
MATIUS 6:27
APA YANG TUHAN YESUS AJARKAN TENTANG TINGGI?
Orang tertinggi di dunia beberapa tahun yang lalu adalah Sultan Kosen dari
Turki, yang tingginya 247 cm, yaitu 8 kaki 1 inci. Jika dia memasuki rumahmu,
kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Namun apakah dia adalah orang
tertinggi di dunia yang pernah ada? Tidak! Alkitab mengajarkan kita bahwa
Goliat tingginya 9 kaki 6 inci, atau 289,6 cm. Mungkinkah itu? Nah, kita harus
mengingat bahwa Goliat ada dalam pakaian militernya, jadi tinggi tersebut
mungkin termasuk sepatu bot, helm, dan hiasan di tengah helm yang tinggi
untuk prajurit elit seperti Goliat. Namun tetap saja, dia tentu seseorang yang
sangat tinggi, sebab Alkitab berkata bahwa dia tingginya 9 kaki 6 inci. Kita
tahu bahwa itu adalah hal yang mungkin, sebab manusia tertinggi dalam
dunia modern adalah Robert Pershing Wadlow dari Illionis, Amerika, lahir
pada tahun 1918, tingginya 272 cm, atau 8 kaki 11 inci pada saat dia mati di
tahun 1940.
Di Indonesia, tinggi rata-rata manusia sangat jauh dari 9 kaki (274 cm)! Pada
kenyataannya, tinggi rata-rata laki-laki Indonesia adalah 162 cm dan wanita
adalah 151 cm. Apakah ini lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang dari
negara lain? Ternyata tidak. Tinggi rata-rata orang di Eropa utara adalah
tertinggi. Tinggi rata-rata laki-laki Belanda adalah 180 cm.
Kebanyakan orang tua kamu akan memberi tahu kamu untuk melompat,
banyak makan, banyak tidur, banyak olahraga, supaya kamu bisa tumbuh
lebih tinggi. Apakah kamu benar-benar akan lebih tinggi jika kamu melakukan
semua hal tersebut di atas? Ya, namun akan ada batasnya. Batasnya
dikodekan oleh gen kamu, sebab seberapa tingginya kamu akan ditentukan
oleh gen yang diberikan orang tua kepadamu. Kadang-kadang kita melihat
ada anak yang berbadan tinggi lahir dari orang tua yang berbadan pendek,
atau anak yang berbadan pendek lahir dari orang tua yang berbadan tinggi,
namun secara umum, orang tua yang tinggi memiliki anak yang tinggi.
Ayat Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mengetahui hal
ini sejak lama. Dia menyebutnya dalam teks Alkitab bahwa kekuatiran tidak
akan menambah sehasta saja dalam jalan hidup orang. Ini sungguh benar!
Tidaklah penting apakah kita tinggi atau pendek. Jauh lebih penting lagi
adalah bersandar kepada Tuhan dan mengingat bahwa Dialah yang
menentukan siapa yang tinggi dan siapa yang pendek.
RENUNGKAN: Kiranya saya menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan.
DOAKAN: Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan bahwa yang
penting bukanlah berbadan tinggi atau pendek, melainkan mengetahui
siapakah yang menetapkan tinggi badan kami dan siapakah yang bisa
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menolong saya. Teruslah menuntun saya dan tolonglah saya untuk membaca
Alkitab dan Terang Alkitab Junior setiap hari. Saya berdoa dalam nama
Tuhan Yesus, amin.

SELASA, 26 MARET 2019
MATIUS 6:28, 29
APA YANG TUHAN YESUS AJARKAN TENTANG BUNGA?
Tidak ada yang lebih indah daripada bunga yang sedang mekar. Diperkirakan
ada sekitar 10.000 jenis tumbuhan berbunga. Ada banyak kontestan untuk
“bunga tercantik“. Kita mungkin tidak pernah tahu bunga manakah yang
paling cantik, namun inilah yang kita sadari, bahwa semua bunga itu indah
dan menarik. Khususnya ketika kamu berjalan di tanah lapang yang
ditumbuhi bunga liar, keindahan dan keunikan dari masing-masing bunga dan
juga indahnya lautan bunga akan membuat kamu terpesona.
Ketika Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak dalam Matius 6, dia
mungkin sedang berada di pedesaan Yudea dan mungkin di dekat dia ada
tanah lapang yang ditumbuhi bunga bakung. Mungkin saat itu sedang musim
semi, dan bunga-bunga warna-warni sedang bermekaran. Di sini, Tuhan
Yesus mengajar suatu pelajaran yang sangat penting: bunga bakung tidaklah
bekerja untuk memperoleh pakaiannya, namun secara alamiah bunga bakung
lebih indah daripada salah seorang raja Israel yang paling kaya, yaitu Raja
Salomo! Ketika Raja Salomo menjadi raja, dia amat sangat kaya dan oleh
karena itu bisa memakai pakaian dari sutera terhalus dan bahan lainnya yang
dimiliki kerajaan. Namun Tuhan Yesus memberi tahu kita dalam ayat 2,
bahwa bahkan Salomo dalam segala kemegahannya, tidaklah berpakaian
seindah salah satu dari bunga liar ini!
Lain kali ketika kamu melihat bunga, ingatlah akan ayat ini. Tuhan Yesus
memberi tahu kita betapa hebat dan betapa penuh perhatiannya Bapa
Sorgawi kepada alam. Nah, jika Tuhan begitu mengasihi bunga, bukankah
Dia akan lebih lagi memelihara kamu dan saya?

RENUNGKAN: Jika Tuhan peduli akan bunga, betapa Dia akan lebih peduli
akan saya!
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DOAKAN: Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada semua ciptaan-Mu.
Saya sungguh terhibur sebab saya tahu bahwa manusia adalah yang paling
berharga bagi-Mu, sebab Engkau mengutus Anak-Mu yang tunggal untuk
mati bagi kami. Terima kasih Bapa, karena telah memberikan Anak-Mu, dan
dalam nama-Nya saya berdoa, amin.

RABU, 27 MARET 2019
KEJADIAN 7:19, 20
BANJIR DALAM KITAB KEJADIAN, APAKAH BENAR ADALAH BANJIR
GLOBAL? (1)
Lily sangat kesal sepulang dari sekolah. Dia sekolah di sekolah Kristen,
namun gurunya mengatakan bahwa banjir dalam kitab Kejadian tidaklah
seperti yang dikatakan Alkitab! Bagaimana bisa begitu? Lily memutuskan
untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang banjir tersebut, jadi dia
berbicara dengan papanya pada malam itu.
Papanya tenang dan serius, dan setelah mendengarkan cerita Lily, Papa
berdoa bersama dia agar Tuhan memberikan hikmat buat mereka berdua.
Papa berkata bahwa memang banyak sekolah, dan juga hamba Tuhan yang
mengatakan bahwa banjir pada zaman Nuh bukanlah banjir global yang
menutupi seluruh bumi dan seluruh gunung pada masa itu. Lebih daripada itu,
mereka mengatakan bahwa Nuh dan semua binatang terapung dalam suatu
laut yang dangkal, dalam laut yang sementara terbentuk karena banjir, yang
hanya menutupi wilayah Mesopotamia saja. Namun itu tidaklah benar karena
ada banyak alasan, dan kita akan memeriksa semua alasan ini satu per satu,
hari ini dan besok.
1. Semua gunung tenggelam. Semua gunung di bawah langit setidaknya
enam meter di bawah permukaan air (kejadian 7:19-20). Jika gunung tertinggi
di Timur Tengah tenggelam, sudah jelas bahwa bagian dunia yang lain tidak
mungkin tidak apa-apa! Lebih daripada itu, air yang menakutkan ini tetap
menutupi gunung selama lima bulan! (Kejadian 7:18-24, 8:1-5).
2. Bahtera Nuh ukurannya amat sangat besar. Bahtera diperlukan untuk
mencegah manusia dan binatang jangan sampai menjadi punah. Jika
banjirnya hanya lokal, Tuhan bisa membawa mereka ke bagian dunia yang
lain yang lebih aman. Tuhan telah memperingatkan Nuh tentang banjir
tersebut 120 tahun sebelum hal itu terjadi. Tentu Nuh dan keluarganya bisa
pergi cukup jauh untuk menghindari banjir jika banjirnya hanya banjir lokal.
Jika hanya banjir lokal, bahteranya tidak perlu besar. Hingga dibangunnya
kapal logam pertama di zaman modern, bahtera nuh adalah kapal terbesar
yang pernah dibangun. Bahtera tersebut cukup besar untuk menampung
setiap pasang binatang darat di bumi.
3. Manusia memenuhi bumi. Setelah lebih dari 1.600 tahun tinggal di bumi,
penduduk bumi sudah pasti sangat banyak. Alkitab mengkonfirmasikan
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bahwa (a) manusia telah bertambah banyak di permukaan bumi (Kejadia 6:1),
(b) tindakan kekerasan dan korupsi memenuhi bumi (Kejadian 6:11-12).
Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa manusia tidak mungkin hanya
tinggal di wilayah Mesopotamia saja, suatu wilayah yang terlalu kecil untuk
mendukung kehidupan penduduk yang begitu banyak.
4. Semua manusia mati. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa segala
yang hidup binasa, termasuk semua manusia (Kejadian 7:21). Kejadian 9:1
mengkonfirmasikan bahwa hanya keluarga Nuh yang selamat dan setiap
orang yang hidup pada masa ini adalah keturunan dari keluarga Nuh.
RENUNGKAN: Pilihlah untuk lebih percaya kepada Tuhan daripada kepada
gurumu!
DOAKAN: Tuhan, ingatkanlah saya bahwa ketika guru mengajarkan hal-hal
yang jelas-jelas bertentangan dengan firman-Mu, itu berarti mereka salah.
Ajarkanlah saya untuk tidak percaya kepada mereka, melainkan percaya
kepada Firman Kehidupan kekal. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus,
amin.

KAMIS, 28 MARET 2019
KEJADIAN 8:21
BANJIR DALAM KITAB KEJADIAN, APAKAH BENAR ADALAH BANJIR
GLOBAL? (1)
Papa meneruskan berbicara kepada Lily dan memberi tahu alasan lain
mengapa banjir pada zaman Nuh adalah banjir global.
5. Semua binatang darat di bumi mati, kecuali binatang-binatang yang dibawa
masuk ke dalam bahtera (Kejadian 7:21), “segala yang hidup dan bernyawa
di kolong langit” (Kejadian 6:17), “segala makhluk yang hidup, segala makhluk
yang ada di bumi” (Kejadian 9:16). Andaikan hanya binatang-binatang dalam
suatu wilayah geografi tertentu mati, maka tidak ada perlunya bagi Tuhan
untuk melindungi dan membawa masuk pasangan binatang ke dalam bahtera
untuk mencegah mereka punah. Sudah tentu akan ada binatang sejenis di
wilayah lain. Jika sebaliknya, ada binatang yang unik di wilayah yang terkena
banjir lokal, maka akan kelihatan lebih logis bagi Tuhan untuk membawa
sepasang binatang tersebut keluar wilayah yang terkena banjir, dan bukannya
membawa mereka masuk ke dalam bahtera. Alkitab dengan jelas
mengatakan bahwa segala yang bernafas, yaitu binatang darat punah pada
saat banjir, kecuali yang dipeliharakan oleh Nuh, dan binatang-binatang inilah
yang menurunkan semua binatang modern.
6. Janji Tuhan lewat pelangi. Tuhan berjanji tidak akan pernah lagi
mendatangkan banjir (Kejadian 8:21, 9:8-17). Janji ini ditunjukkan dengan
simbol pelangi, suatu tanda bagi janji Tuhan kepada semua yang tinggal di
bumi. Pelangi adalah tanda bagi setiap makhluk hidup, umat manusia dan
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binatang. Jika janji ini bukan bagi semua makhluk hidup di bumi, maka Tuhan
telah melanggar janji-Nya. Banjir lokal telah berulang kali membunuh ratusan
dan bahkan ribuan manusia dan binatang sejak zaman Nuh.
7. Mengapa tinggal di dalam bahtera selama satu tahun? Nuh berada dalam
bahtera selama lebih dari setahun, bukan hanya 40 hari (Kejadian 8:14). Lima
puluh tiga minggu itu sungguh sangat lama untuk tinggal di dalam bahtera.
Jika itu hanyalah banjir lokal, tentu akan terlihat tanah kering di mana-mana.
Setelah air banjir surut selama 4 bulan, burung merpati tetap tidak bisa
menemukan tanah kering yang cocok (Kejadian 8:9). Jika banjirnya hanya
lokal, tentulah tidak demikian, burung merpati itu tentu bisa terbang ke tanah
kering. Jadi, semua hal ini menunjukkan secara konsisten bahwa banjirnya
adalah banjir global.
8. Seluruh bumi hancur. Tuhan berkata, “Aku akan memusnahkan mereka
bersama-sama dengan bumi“ (Kejadian 6:13b). Banjir global ini disebut lebih
dari 30 kali dalam Kejadian 6-9 saja! Petrus menyampaikan peringatan global
yang jelas, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan bumi,
menghancurkannya dengan banjir, dan suatu hari nanti akan
menghancurkannya lagi dengan api (2 Petrus 3:5-7). Petrus tentu saja tidak
bermaksud bahwa hanya wilayah tertentu di bumi yang akan dibakar.
Sebagaimana banjir adalah global, demikian juga penghakiman terakhir
nantinya.
Alkitab secara khusus mengajarkan bahwa banjir pada zaman Nuh adalah
banjir global, dan segala yang bernafas, segala binatang darat, dan semua
manusia mati, kecuali yang diselamatkan di dalam bahtera. Alkitab telah
mengatakannya dengan sangat jelas!
RENUNGKAN: Janganlah ada keraguan sedikit pun terhadap firman Tuhan!
DOAKAN: Tuhan terkasih, terima kasih untuk pelajaran 2 hari ini. Tolonglah
saya untuk mengingatnya dan tidak akan pernah percaya kepada
kebohongan bahwa banjir zaman Nuh hanyalah banjir lokal. Saya berdoa
dalam nama Tuhan Yesus, amin!

JUMAT, 29 MARET 2019
YAKOBUS 1:23
CERMIN, CERMIN DI DINDING
Kapankah cermin ditemukan? Sulit untuk menentukan siapakah penemu
cermin, bahkan dari negara mana pun tidak jelas. Kita harus mulai dengan
definisi sebuah cermin, mengingat bahwa setiap permukaan alamiah yang
bisa memantulkan bayangan bisa bekerja sebagai cermin. Ribuan tahun yang
lalu dalam kebudayaan kuno seperti Turki, Cina, dan Roma, mereka telah
menggunakan permukaan yang mengkilap sebagai cermin.
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Namun, jika kita bertanya siapakah yang menemukan cermin yang kita pakai
pada zaman sekarang, maka tiada lain adalah seorang ahli kimia kebangsaan
Jerman bernama Justus von Liebig. Pada tahun 1835, dia menciptakan
cermin modern pertama dengan menggunakan selapis perak metalik di balik
kaca. Ini merupakan contoh cermin pertama yang akan diproduksi dalam
jumlah banyak. Cermin muncul dalam berbagai bentuk dan berbagai ukuran,
digunakan untuk berbagai alasan.
Berapa banyak waktu yang dihabiskan mama kamu di depan cermin sebelum
dia pergi ke pesta? Mungkin sedikit lebih lama daripada papa kamu. Namun
mengapa mama dan papamu, dan mungkin kamu juga, menghabiskan waktu
di depan cermin? Untuk memastikan bahwa dirinya terlihat rapi, rambut
tersisir, penampilan rapi, dll.
Ayat Alkitab hari ini memberi tahu kita bahwa Alkitab itu seperti cermin,
menunjukkan kepada kita area mana dalam kehidupan kita yang perlu
diperbaiki. Ketika kita menggunakan sebuah cermin, kita menggunakan hal
yang kita lihat untuk mengubah pada diri kita apa yang kita tidak suka.
Demikian juga, ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus
menggunakannya dengan cara yang sama. Dengan cara demikian, Alkitab
menjadi cermin rohani bagi kita.
Seberapa sering kamu memakai cermin? Saya rasa setiap hari. Seberapa
sering kamu memakai cermin rohani? Saya harap, kamu juga
menggunakannya setiap hari.
RENUNGKAN: Kiranya saya menggunakan “cermin rohani” setiap hari!
DOAKAN: Tuhan terkasih, ajarkan saya untuk tidak hanya melihat cermin
rohani saya, yaitu Alkitab, melainkan untuk mengubah hal-hal yang tidak
benar. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, amin.

SABTU, 30 MARET 2019
YESAYA 40:31
BURUNG ELANG
Burung elang terkenal karena keagungan dan kemampuannya untuk
melayang dan terbang tinggi. Namun sebagaimana semua burung, mereka
juga perlu belajar untuk bisa terbang. Kadang-kadang ketika seekor anak
elang muda sedang ketakutan untuk mencoba terbang meninggalkan sarang
pertama kalinya, orang tuanya akan tidak memberinya makan untuk
memaksanya keluar. Namun apakah hasil yang akan dicapai?
Seorang pakar satwa berkata, “Elang tidaklah sendirian di sarang. Setiap kali
orang tua mereka kembali ke sarang, anak elang akan berteriak meminta
makanan dengan penuh semangat. Namun berulang kali orang tuanya
datang tanpa membawa makanan, anak elang ini akan semakin kurus. Dia
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akan memakan sisa-sisa potongan daging dari bangkai kering di sekitar
sarang. Dia menatap kumbang, mematuknya dengan hati-hati, dan
memakannya. Ini adalah pembunuhan pertamanya. Hari-hari berlalu, dan
ketika dia semakin kurus, gerakannya menjadi semakin lincah. Orang tuanya
sering terbang lewat, sesekali memberinya makan. Dia mengepakkan
sayapnya dan berdiri tertatih-tatih di pinggir sarang, menjerit meminta
makanan kepada burung yang terbang lewat. Dia akan terus mengepakkan
sayapnya, dan tanpa dia sadari, dia sedang memperkuat dirinya. Dengan
kondisinya yang kekurangan makanan, berat badannya akan turun sehingga
dia akan lebih bisa mengangkat tubuhnya. Dengan kata lain, dia sedang
mempersiapkan diri untuk terbang!“
Sebagian ahli satwa juga berkata bahwa jika begitu dan anak elang masih
tidak mau terbang, maka orang tuanya mempunyai jurus terakhir, mendorong
jatuh anak elang tersebut dari sarang mereka. Bukankah kedengarannya
sangat kejam? Apakah kamu merasa kadang-kadang kamu juga mirip anak
elang? Anak elang lebih suka tidak pergi walaupun tak ada makanan. Anak
elang akan lebih suka tidak usah terbang, melainkan tetap tinggal dalam
sarang dan orang tuanya tetap membawa pulang makanan! Dan ketika anak
elang itu harus terbang, dia harus belajar menghadapi kesulitan.
Sebagaimana anak elang, kita juga tidak suka jika menghadapi kesulitan.
Namun sebagaimana Tuhan mengetahui bahwa kesulitan itu baik untuk anak
elang, Tuhan tahu juga bahwa kesulitan itu berguna bagi kita. Dan
sebagaimana kita, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesulitan dan
persoalan dalam hidup kita. Namun kita mengetahui bahwa itu adalah baik
bagi kita untuk jangka panjang.
Apakah kamu sedang menghadapi kesulitan dalam hidup? Ingatlah bahwa
Tuhan mengizinkannya untuk menguji dan menguatkan kamu sehingga kamu
bisa melakukan lebih banyak hal yang lebih baik bagi Dia di masa depan!
Bacalah ayat Alkitab hari ini sekali lagi, ketika elang sudah belajar bagaimana
untuk terbang, dia akan bisa melayang!
RENUNGKAN: Hadapilah kesulitan seperti elang!
DOAKAN: Tuhan, kiranya saya belajar untuk menghadapi kesulitan dan
persoalan dalam hidup saya, dan tahu bahwa Engkau mengizinkannya untuk
menguatkan dan melatih saya. Engkau tahu bahwa saya lebih suka jika bisa
tidak usah menghadapi kesulitan, namun sekarang saya rela untuk
menghadapi kesulitan dan belajar darinya. Saya berdoa dalam nama Tuhan
Yesus, amin.

HARI TUHAN, 31 MARET 2019
ULANGAN 29:29
RAHASIA TUHAN
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Tujuan dari pelajaran kita tahun ini bukanlah untuk menjelaskan bahwa
Alkitab adalah buku ilmu pengetahuan yang hebat. Alkitab bukanlah buku
ilmu pengetahuan, juga bukan buku tentang alam. Namun sangatlah penting
untuk mengingat bahwa ilmu pengetahuan dan alam tidaklah bertentangan
dengan Alkitab. Apa pun yang diajarkan Alkitab selalu akurat, dan walaupun
Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan, apa yang dikatakannya tentang ilmu
pengetahuan atau hal lainnya adalah benar.
Namun ini bukanlah pemikiran dunia pada zaman sekarang. Banyak orang
yang mengira bahwa Alkitab hanyalah salah satu buku untuk didiskusikan dan
diperdebatkan. Kita boleh berdebat tentang sebuah buku yang ditulis oleh
manusia, namun berani berdebat tentang buku yang ditulis oleh Allah adalah
kebodohan. Manusia modern khususnya, mengira dirinya pintar, dan karena
itu jatuh dalam dosa kesombongan.
Adik-adik terkasih, kita mungkin tidak pernah bisa memahami sepenuhnya
apa yang diajarkan Alkitab. Pada kenyataannya, ayat Alkitab hari ini
mengingatkan kita bahwa akan ada banyak hal di dunia ini yang kita tidak
bisa mengerti. Ini seperti seorang anak berusia lima tahun yang papanya
adalah seorang insinyur. Bisakah dia mengerti perhitungan matematis sulit
yang dipakai oleh papanya? Dia tidak akan bisa mengerti, sebab kemampuan
otaknya tidak akan memungkinkan bagi dia untuk mengerti hal rumit yang
dikerjakan papanya. Demikian juga, kita tidak akan bisa mengerti hal-hal
tentang Tuhan sebab pikiran dan kemampuan kita tidak memungkinkan untuk
itu.
Tuliskan Ulangan 29:29 pada gulungan kitab di bawah ini dan cobalah
untuk menghafalnya.

RENUNGKAN: Kiranya saya belajar untuk rendah hati dan mengetahui
bahwa saya tidak akan bisa memahami segala sesuatu.
DOAKAN: Tuhan, ajarkanlah saya untuk percaya kepada firman-Mu. Ada
banyak hal yang tidak akan bisa saya pahami, namun Bapa, berikanlah saya
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iman untuk percaya sepenuhnya kepada-Mu. Saya berdoa dalam nama
Tuhan Yesus, amin.
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