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Sebagai umat Tuhan yang sedang
fokus untuk membangun Rumah
Kasih sebagai tempat kediaman
bangsa-bangsa, maka dalam
membangunnya kita harus
memahami bahwa kasih selalu
disertai dengan pengorbanan.
Allah Bapa telah memberikan
teladan ini kepada kita bahwa
ketika Bapa mengasihi dunia ini
ada korban yang diberikan kepada
manusia ketika Allah menunjukkan
kasihNya kepada kita dan korban
itu adalah Yesus Kristus, Anak-Nya
yang tunggal untuk menebus
dosa manusia.
“Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang
tunggal, supaya setiap orang yang

percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang
kekal.” (Yohanes 3:16)
Apa yang Tuhan perbuat bagi kita
bahwa mengasihi kita dan
berkorban, haruslah menjadi pola
bagi kita bahwa ketika kita
mengasihi Tuhan maka kita pun
harus rela berkorban. Dan hal
itulah yang Tuhan ajarkan kepada
murid-murid-Nya.
“Lalu Yesus berkata kepada
murid-murid-Nya: "Setiap orang
yang mau mengikut Aku, ia harus
menyangkal dirinya, memikul
salibnya dan mengikut Aku.
Karena barangsiapa mau
menyelamatkan nyawanya, ia akan
kehilangan nyawanya; tetapi
barangsiapa kehilangan nyawanya
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Jika kita ingin mengasihi Tuhan maka
kita harus mengikut Dia dan bukan
dunia ini dan mau menyangkal diri dan
memikul salib. Dan salib yang kita pikul
bukanlah merupakan beban bagi kita
namun hal tersebut merupakan
kehormatan bagi kita untuk berkorban
dalam mengikut Dia sehingga kita
tidak mencintai dunia ini tetapi cinta
mati kepada Tuhan.
“Marilah kepada-Ku, semua yang letih
lesu dan berbeban berat, Aku akan
memberi kelegaan kepadamu. Pikullah
kuk yang Kupasang dan belajarlah
pada-Ku, karena Aku lemah lembut
dan rendah hati dan jiwamu akan
mendapat ketenangan. Sebab kuk
yang Kupasang itu enak dan bebanKu pun ringan." (Matius 11:28-30)
Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan
kepada kita agar kita melepaskan diri
kita dari segala yang kita miliki agar
kita menjadi murid-Nya yang sejati.
“Demikian pulalah tiap-tiap orang di
antara kamu, yang tidak melepaskan
dirinya dari segala miliknya, tidak dapat
menjadi muridKu.” (Lukas 14:33)

Tuhan memiliki komitmen yang luar
biasa dalam mengasihi dan mengikut
Tuhan. Di mana hal ini juga yang
menjadi komitmen kita untuk
mengasihi Tuhan dan mau berkorban.
“Tetapi apa yang dahulu merupakan
keuntungan bagiku, sekarang
kuanggap rugi karena Kristus.Malahan
segala sesuatu kuanggap rugi, karena
pengenalan akan Kristus Yesus,
Tuhanku, lebih mulia dari pada
semuanya.
Oleh karena Dialah aku telah
melepaskan semuanya itu dan
menganggapnya sampah, supaya aku
memperoleh Kristus.” (Filipi 3:7-8)
Dengan pemahaman dimana Yesus
mengasihi kita dan mau berkorban,
demikian juga kita mau mencintai
Tuhan dan mau berkorban, maka
hidup kita dalam membangun Rumah
Kasih juga mau mengasihi saudara
seiman dan orang-orang lain dan
disertai dengan keinginan untuk
berkorban.

Kita tidak memiliki apa-apa lagi kecuali
Yesus sehingga fokus kita tidak
dialihkan kepada hal-hal yang fana
termasuk kepada hal-hal kepentingan
pribadi kita, yaitu ambisi pribadi, citacita pribadi dan tujuan-tujuan pribadi.

“Sebab itu marilah kita, oleh Dia,
senantiasa mempersembahkan
korban syukur kepada Allah, yaitu
ucapan bibir yang memuliakan namaNya. Dan janganlah kamu lupa berbuat
baik dan memberi bantuan, sebab
korban-korban yang demikianlah yang
berkenan kepada Allah.” (Ibrani 13:1516)

Rasul Paulus yang sangat mengasihi

Berbuat baik, memberi bantuan,
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banyak berbuat baik dengan memberi
bantuan dan menolong orang lain,
terutama saudara seiman.
Karena dampak dari pandemi ini
banyak orang-orang terpuruk secara
ekonomi, adanya PHK, pemotongan
jam kerja, dan lain-lain. Marilah kita
berkorban karena kasih kita kepada
orang lain.
“Bukan! Berpuasa yang Kukehendaki,
ialah supaya engkau membuka
belenggu-belenggu kelaliman, dan
melepaskan tali-tali kuk, supaya
engkau memerdekakan orang yang
teraniaya dan mematahkan setiap kuk,
supaya engkau memecah-mecah
rotimu bagi orang yang lapar dan
membawa ke rumahmu orang miskin
yang tak punya rumah, dan apabila
engkau melihat orang telanjang,
supaya engkau memberi dia pakaian
dan tidak menyembunyikan diri
terhadap saudaramu sendiri!” (Yesaya
58:6-7)
Hal mengasihi tersebut kita wujudkan
melalui puasa maka Tuhan ingin agar
kita mewujudkan kasih tersebut
dengan rela berkorban, di mana itulah
wujud puasa yang benar yaitu
mengasihi orang lain lebih dari diri kita
sendiri dimana seolah-olah kita tidak
lagi berpikir tentang diri kita sendiri
tetapi lebih fokus kepada kebutuhan
orang lain.
Dan Tuhan berjanji bahwa Rumah

Kasih itu akan penuh dengan
kehadiran akan kemuliaan Tuhan.
“Pada waktu itulah terangmu akan
merekah seperti fajar dan lukamu akan
pulih dengan segera; kebenaran
menjadi barisan depanmu dan
kemuliaan TUHAN barisan
belakangmu.
Pada waktu itulah engkau akan
memanggil dan TUHAN akan
menjawab, engkau akan berteriak
minta tolong dan Ia akan berkata: Ini
Aku! Apabila engkau tidak lagi
mengenakan kuk kepada sesamamu
dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang
dengan jari dan memfitnah, apabila
engkau menyerahkan kepada orang
lapar apa yang kau inginkan sendiri
dan memuaskan hati orang yang
tertindas maka terangmu akan terbit
dalam gelap dan kegelapanmu akan
seperti rembang tengah hari.
TUHAN akan menuntun engkau
senantiasa dan akan memuaskan
hatimu di tanah yang kering, dan akan
membaharui kekuatanmu; engkau
akan seperti taman yang diairi dengan
baik dan seperti mata air yang tidak
pernah mengecewakan.
Engkau akan membangun reruntuhan
yang sudah berabad-abad, dan akan
memperbaiki dasar yang diletakkan
oleh banyak keturunan. Engkau akan
disebutkan "yang memperbaiki
tembok yang tembus", "yang
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serta berpuasa dengan benar untuk
kepentingan orang lain, maka kita akan
dibawa oleh Tuhan untuk mengalami
Dia dan kehadiran-Nya yang sangat
nyata serta pemulihan jiwa-jiwa serta
tempat-tempat serta area-area yang
akan kita jangkau sepanjang tahun ini.

Redaksi BULETIN BERKAT
Penanggungjawab
Redaktur
Penulis Suara Penatua
Penulis RHK

Penerbit

Para penatua mengajak seluruh
jemaat dimanapun saudara berada
untuk bergandengan tangan
melakukannya, mengasihi dan rela
berkorban bagi orang lain seperti yang
sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus
kepada kita.

: Pnt. Robinson Saragih, Pnt. Leonardo Mangunsong.
: Ervinna
: Pnt. Robinson Saragih, Pnt. Leonardo Mangunsong, Pnt. Timotius Chandra
: Pnt. Robinson Saragih (RS), Pnt. Leonardo Mangunsong (LM),
Pdt. Saul Rudy Nikson (SRN), Anang Kristianto (AK), Pramadya Wisnu (PW),
Aris Handoko (AH).
: GKKD-BP
Jalan Ahmad Yani Nomor 221-223
Komplek Segitiga Emas Kosambi Ruko F-5.
: 022-7276825, 022-7236979, 022-7237002
: 022-7236978
: gkkdbp@gmail.com
: www.gkkdbp.org

Telepon
Fax
E-mail
Website

Gambar Sampul BULETIN BERKAT : KASIH DAN PENGORBANAN

4

BERKAT - April 2021

RENUNGAN HARIAN KITA
Kamis, 1 April 2021

MELAKUKAN
PERBUATAN BAIK
SEPERTI YESUS
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang terjadi bila Tuhan
Allah “berperang” bagi kita?
2. Apa yang Yosua ingatkan
mengenai ketekunan?

YOSUA 23:10-14

3. Apa yang dapat menjadi
perangkap bagi bangsa Israel
pada
waktu itu?

Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

4. Apakah kesaksian Yosua
mengenai janji Tuhan sepanjang
hidupnya?

D3. DITERAPKAN
Yosua adalah salah satu generasi yang
mengalami perjuangan keluarnya
bangsa Israel dari tanah Mesir dan ikut
selama 40 tahun berputar di padang
gurun sekaligus masuk ke tanah
perjanjian. Yosua mengalami
bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar
biasa dalam perjalanan panjang
bangsa Israel memasuki tanah
perjanjian, di mana bisa dikatakan
hampir semua rekan seangkatannya
gugur kecuali Kaleb, itu
memperlihatkan bagaimana kualitas
Yosua sebagai pemimpin. Salah satu
kunci keberhasilan Yosua adalah
keyakinannya kepada janji Tuhan

sekalipun mata kepalanya melihat hal
yang secara logika mustahil untuk
terjadi, namun Yosua meneguhkan
dan menguatkan hatinya.
Pada akhir hidupnya suatu perkataan
yang luar biasa keluar dari mulut
Yosua, suatu kesaksian yang
seharusnya tidak terbantahkan
mengingat karirnya sebagai pengganti
Musa memimpin bangsa pilihan
Tuhan, “Sebab itu insaflah dengan
segenap hatimu dan segenap jiwamu,
bahwa satupun dari segala yang baik
yang telah dijanjikan
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kepadamu oleh TUHAN, Allahmu,
tidak ada yang tidak dipenuhi.
Semuanya telah digenapi bagimu.
Tidak ada satupun yang tidak
dipenuhi.” Apakah ada di antara
saudara yang mengalami
perjuangan yang lebih berat dari
Yosua? Ketika mayoritas
mengatakan hal yang buruk
mengenai tanah perjanjian, Yosua
masih berpegang akan
keyakinannya pada janji Tuhan, tentu
tidak hanya itu, perjalanan 40 tahun
menemani bangsa Israel bukanlah
waktu yang pendek untuk Yosua
menantikan janji Tuhan.
Perjuangan penuh keringat dan
darah dalam bertempur melawan
bangsa-bangsa yang tinggal di
tanah perjanjian, yang dikenal
dengan suku-suku yang besar
badannya, kemenangan demi

kemenangan dicapai di bawah
kepemimpinan Yosua. Yosua tidak
hanya asal berkata bahwa “tidak ada
janji Tuhan yang tidak dipenuhi”
tetapi sejarah hidupnya sudah
berbicara banyak mengenai janji
Tuhan yang pasti dipenuhi.
Bagaimana dengan hidup saudara
saat ini, adakah mengalami
pergumulan dan penantian akan
janjiNya? Biarlah kesaksian Yosua
hari ini meneguhkan dan
menguatkan hati kita untuk tetap
berpegang pada janjiNya sekalipun
mata jasmani kita belum melihat hal
yang dijanjikanNya terjadi, sekalipun
kita saat ini harus bekerja keras
melakukan bagian kita, sementara
waktu yang berlalu sudah
sedemikian panjang. Ingatlah bahwa
Tuhan tetap setia dengan janjiNya.

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Renungkan kebenaran Firman Tuhan
hari ini, adakah yang Tuhan inginkan
untuk Saudara lakukan? diskusikan
dengan kelompok PA dan
Persekutuan dengan kelompok PA
dan Persekutuan.
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PEMBACAAN
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ALKITAB
BERURUTAN

RENUNGAN HARIAN KITA
Jumat, 2 April 2021

DIRANCANG
UNTUK MELAKUKAN
PEKERJAAN BAIK
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang ditunjukkan Tuhan
kepada kita pada masa yang akan
datang sesuai ayat yang kita baca?
2. Apakah keselamatan adalah hasil
usaha kita?

EFESUS 2:7-10

3. Mengapa kita tidak bisa
memegahkan diri terhadap
keberadaan kita sebagai anakNya?

Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

4. Apa tujuan kita diciptakan dalam
Kristus Yesus?

D3. DITERAPKAN
Proses desain suatu barang yang
berkualitas bukanlah proses yang
sederhana, memerlukan banyak
penelitian dan usaha hingga didapat
suatu produk yang benar-benar
seperti yang diharapkan oleh
pembuatnya. Manusia lebih dari
produk benda mati, dalam proses
penciptaannya pun kita membaca
bahwa ada perlakuan khusus
dibandingkan ciptaan lainnya ketika
Tuhan menciptakannya.
Seperti kita ketahui manusia dibentuk
segambar dan serupa dengan Tuhan,
ini adalah suatu bentuk penciptaan

yang istimewa karena pencipta harus
membuat suatu karya yang serupa
dan segambar dengan diriNya.
Peristiwa penciptaan ini memberikan
gambaran yang jelas kepada kita
bahwa Tuhan menghendaki manusia
yang diciptakannya akan
menghasilkan keturunan-keturunan
yang mewarisi karakter ilahi.
Namun kejatuhan manusia dalam dosa
menyadarkan kita bahwa di tengahtengah keistimewaan sebagai manusia
pertama Adam dan Hawa masih saja
memilih sesuatu yang dilarang oleh

7

BERKAT - April 2021

RENUNGAN HARIAN KITA
Jumat, 2 April 2021

Tuhan di tengah-tengah
melimpahnya pilihan baik yang
Tuhan sediakan. Sekalipun
ciptaanNya memilih sesuatu yang
buruk daripada yang baik, Tuhan
tidak pernah berhenti untuk
mengasihi manusia. Yesus Kristus
diberikan untuk membawa kembali
manusia kepada apa yang baik yang
telah dirancangkanNya. Karena kita
ini buatan Allah, diciptakan dalam
Kristus Yesus untuk melakukan
pekerjaan baik, yang dipersiapkan
Allah sebelumnya. Ia mau, supaya
kita hidup di dalamnya.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan
kita bahwa hanya melalui kelahiran
kembali oleh penebusan yang
diberikan melalui kematian Yesus
diatas kayu salib manusia bisa
dipulihkan menjadi manusia baru
agar dapat kembali menggenapi
keinginan pencipta kita yaitu

melakukan pekerjaan baik.
Pekerjaan baik menurut pandangan
Tuhan hanya bisa dilakukan oleh
manusia yang telah mengalami
kelahiran kembali, manusia berdosa
tidak akan pernah dapat melakukan
pekerjaan baik dalam pandangan
Tuhan.
Bagaimana dengan hidup kita saat
ini? Apa itu pekerjaan baik?
Pekerjaan baik dapat berarti
merupakan pelayanan yang Tuhan
percayakan kepada kita saat ini
untuk membesarkan Kerajaan Allah
di muka bumi. Bersyukurlah bahwa
kita dipercayakan pekerjaan baik
dan hidup di dalamnya karena itulah
yang Tuhan kehendaki. Semua itu
bukan karena kebaikan kita tetapi
semata-mata karena anugerahNya.
Jadi mari kita bersama melayani
Tuhan karena itu yang diingini oleh
pencipta kita. (AK)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Renungkan kebenaran Firman Tuhan
hari ini, adakah yang Tuhan inginkan
untuk Saudara lakukan? diskusikan
dengan kelompok PA dan
Persekutuan.

PEMBACAAN
1 Samuel 21-24
ALKITAB
BERURUTAN
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KRISTUS TELAH MATI
KARENA DOSA-DOSA
KITA
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang ingin diingatkan
Paulus kepada jemaat di Korintus
dalam perikop yang kita baca?
2. Oleh apa jemaat di Korintus
mengalami keselamatan?

1 KORINTUS 15:1-4

3. Apakah berita bahwa Kristus telah
mati karena dosa-dosa kita adalah
berita yang sangat penting?

Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

4. Apakah Yesus telah dikuburkan
dan dibangkitkan? Sesuai dengan
apakah berita ini?

D3. DITERAPKAN
Firman Tuhan yang kita baca hari ini
menceritakan bagaimana Paulus
mengingatkan kembali jemaat Korintus
akan Injil yang telah diberitakan Paulus
kepada mereka pada masa lalu.
Mengapa Paulus harus mengingatkan
kembali jemaat di Korintus tidak
disebutkan secara eksplisit. Namun
kita tahu bahwa ketika Paulus sebagai
Rasul mengingatkan berarti ada hal
yang mungkin dilupakan oleh jemaat di
Korintus. Bahkan pada ayat ke-3
dikatakan “sebab yang sangat penting

telah ku sampaikan kepadamu, yaitu
apa yang telah kuterima sendiri, ialah
bahwa Kristus telah mati karena dosadosa kita, sesuai dengan Kitab Suci,
bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa
Ia telah dibangkitkan, pada hari yang
ketiga, sesuai dengan Kitab Suci.
Hal yang sangat penting diingatkan
oleh Paulus adalah bahwa Kristus telah
mati karena dosa-dosa kita dan tidak
cukup sampai di situ bahwa Yesus
juga telah dibangkitkan sesuai dengan
Kitab Suci. Kematian dan kebangkitan
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kebangkitan Kristus dan itu telah
tertulis jauh sebelum Kristus datang
ke dunia. Umat Tuhan seringkali
harus selalu diingatkan agar tidak
melupakan janji Tuhan yang sangat
penting. Kisah bangsa Israel yang
keturunan demi keturunannya
pernah melupakan Tuhan dan
janjiNya adalah bukti sejarah bahwa
manusia senantiasa lupa
mengingatkan janjiNya kepada
generasi dibawahnya. Melupakan
janji Tuhan merupakan persoalan
besar bagi bangsa Israel, mereka
hidup dalam perbudakan dan
kegelapan selama bertahun-tahun
sekalipun memiliki janjiNya.

Bagaimana dengan Saudara?
Pernahkan pembimbing/ortu atau
pemimpin atau saudara seiman
lainnya mengingatkan akan janjiNya
kepada Saudara?
Bersyukurlah bila masih ada yang
mengingatkan bahwa Kristus mati
oleh karena dosa-dosa saudara,
sehingga hal ini menghindarkan kita
dari menyimpang dan melupakan
FirmanNya. Begitu juga kita baiklah
saling mengingatkan kepada
saudara yang lain apabila kita
dipimpin oleh Roh Kudus untuk
mengingatkan janjiNya. (AK)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Renungkan kebenaran Firman Tuhan
hari ini, adakah yang Tuhan inginkan
untuk Saudara lakukan? diskusikan
dengan kelompok PA dan
Persekutuan.

PEMBACAAN
1 Samuel 25-27
ALKITAB
BERURUTAN
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Minggu, 4 April 2021

KEMATIANNYA
MEMBEBASKAN KITA
DARI PERHAMBAAN
D1. DIBACA
IBRANI 2:14-18
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D2. DIRENUNGKAN
1. Oleh kematianNya siapakah yang
Yesus musnahkan?
2. Siapakah yang dibebaskan dari
perhambaan seumur hidup?
3. Siapakah yang dikasihani oleh
Tuhan, malaikat atau keturunan
Abraham?
4. Siapakah yang menjadi Imam
Besar untuk mendamaikan dosa
seluruh bangsa?

D3. DITERAPKAN
Perhambaan adalah bentuk
ketidakbebasan manusia dalam
memanifestasikan karakter ilahi dalam
kehidupannya karena intimidasi dan
tekanan iblis sebagai akibat
kejatuhannya dalam dosa.

menyimpulkan di bawah alam
sadarnya bahwa aktivitas perbudakan
adalah normal, dan ketika mereka
keluar dari perbudakan diperlukan
waktu yang lama untuk bisa
memulihkan kondisi mereka.

Kecenderungan untuk melakukan hal
yang jahat adalah manifestasi dari
perbudakan, namun perlu kita ketahui
bahwa perbudakan bisa
mengakibatkan hal yang lebih jahat
lagi yaitu menjadi biasa dan normal
sebagai budak. Perbudakan bertahuntahun membuat suatu generasi

Sejarah membuktikan bahwa
perbudakan membuat satu generasi
bangsa Israel yang keluar dari tanah
Mesir harus hilang dulu selama
berputar 40 tahun sehingga mereka
bisa masuk tanah perjanjian. Tuhan
harus melahirkan generasi-generasi
bangsa Israel yang selain tangguh
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karena lahir dalam perjalanan berat
dan penuh tantangan juga generasi
yang tidak pernah mengenal
perbudakan Mesir.
Bagaimana dengan perbudakan
iblis? Ketika kita masih berdosa
iblislah yang menjadi tuan kita,
perbudakan oleh iblis hanya bisa
dilepaskan oleh kematian Yesus
diatas kayu salib agar setiap kita
yang percaya dibebaskan dari
perhambaan seumur hidup dengan
mengalami kelahiran baru.
Perhambaan seumur hidup bukanlah
sesuatu yang dianggap orang
berdosa mengerikan, bahkan
mayoritas dari orang berdosa
“menikmati” perbudakan itu, hal itu
terjadi karena pikiran mereka telah
gelap dan jauh dari kasih karunia
Tuhan. Kisah anak yang hilang
memberikan gambaran kepada kita
bahwa kepergian anak bungsu
dengan membawa harta yang
menjadi bagiannya adalah ingin

menikmati kebebasan. Anak bungsu
tidak pernah menyadari bahwa
kebebasan yang sesungguhnya
adalah di rumahnya sendiri, justru
ketika dia meninggalkan rumah
bapanya maka perbudakan dimulai.
Bagaimana dengan hidup saudara
saat ini? Apakah peringatan dan
nasehat dari ortu atau pembimbing
PA seperti sesuatu yang mengikat
saudara? Apakah kebenaran Firman
Tuhan yang saudara baca
memberikan gambaran bahwa
hidup orang percaya penuh dengan
aturan dan ikatan sehingga
membuat kita tidak bisa sebebas
orang dunia? Saudara, kematianNya
membebaskan kita dari
perhambaan dosa, namun Tuhan
ingin kebebasan yang diberikanNya
dipersembahkan kembali
kepadaNya dengan sukacita karena
di rumah Bapa kebebasan yang
sejati itu ada. (AK)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Renungkan kebenaran Firman Tuhan
hari ini, adakah yang Tuhan inginkan
untuk Saudara lakukan? diskusikan
dengan kelompok PA dan
Persekutuan.
PEMBACAAN

ALKITAB
BERURUTAN
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1 Samuel 28-31

RENUNGAN HARIAN KITA
Senin, 5 April 2021

KARENA
BEGITU BESAR
KASIH ALLAH
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
Dulu Musa meninggikan ular di
padang gurun, kemudian Anak
Manusia juga ditinggikan, apakah
maksud dari analogi yang ada pada
ayat 14 ini?

YOHANES 3:13-16
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D3. DITERAPKAN
Kasih Allah adalah kasih yang tidak
bersyarat atau unconditional love. Allah
mengasihi orang berdosa bukan
karena orang tersebut adalah orang
yang baik, sopan, penurut, saleh…
Bukan, Allah mengasihi para penjahat
sekalipun karena Allah memang
mengasihi mereka. Yesus datang
bukan untuk orang benar, Dia datang
untuk mencari manusia yang terhilang.
Dan mereka yang terhilang ini antara
lain: penipu, koruptor, pelacur,
pembunuh, dsb. Yesus mati bagi
mereka bukan karena kebaikan

mereka, Dia mengasihi mereka bukan
karena ada kebaikan yang mereka
buat. Allah mengasihi mereka dan kita
tanpa syarat!
Kasih Allah yang tak bersyarat ini pula
yang telah menginspirasi ribuan orang
untuk menjadi : pendoa, penginjil,
misionari, dan para pekerja yang
bekerja sepenuh waktu
mendedikasikan seluruh hidupnya bagi
Kristus. Ada satu testimoni dari
penginjil di Tiongkok yang bisa
menjelaskan bagaimana kasih tak
bersyarat itu meneladani seseorang
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memberikan nyawanya bagi Kristus.
Ngen Do adalah seorang penginjil di
Tiongkok. Ia tahu negerinya tidaklah
ramah kepada para penginjil. Ia juga
sadar nyawanya bisa terancam
kapan saja. Tapi Ngen Do tidak
menjadi gentar. Tiga tahun mengikut
Kristus bukanlah waktu yang lama.
Tapi ia sudah memenangkan 200
jiwa lebih dan membawa mereka
hidup dalam pengenalan akan
Kristus. Hal ini menyebabkan Ngen
Do di cari-cari laksana buron kelas
kakap. Tapi Tuhan bermurah hati,
tiga tahun dia terluput dari polisi
Tiongkok. Tetapi pada tahun ke
empat, polisi dapat menemukan
Ngen Do. Dan Ngen Do tahu
waktunya telah tiba, ia tak melawan
sedikit pun. Ia hanya berdoa dalam
hatinya. ”Tuhan, terima kasih aku

boleh mendapatkan kehormatan
mati demi memperjuangkan namaMu. Ampunilah mereka. Jangan
tanggungkan dosa ini kepada
mereka.” Pada waktu itu Ngen Do
dibunuh dengan kejam hingga
tewas seketika, tanpa sempat
menyampaikan salam perpisahan
kepada isteri dan anak
perempuannya.
Mengapa Ngen Do rela
memberitakan Injil, bahkan hingga
mati sebagai martir, karena dia telah
memperoleh kasih Bapa terlebih
dulu. Kasih tak bersyarat dari Allah
Bapa, yang menyebabkan dia rela
untuk mengasihi bahkan kepada
orang yang sedang menganiaya
dia….(PW)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Saudara, dalam kelompok
pemuridan, ceritakan
pengalamanmu mengalami kasih
Allah.

PEMBACAAN
2 Samuel 1-3
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Selasa, 6 April 2021

ALLAH
MENGASIHI KITA
KETIKA
MASIH BERDOSA
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Manakah lebih mudah, berkorban
untuk orang yang benar atau
berkorban untuk orang yang baik?
2. Kapan kita diperdamaikan dengan
Allah?

ROMA 5:7-11
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D3. DITERAPKAN
Nicky Cruz adalah pemimpin geng
Mau Mau di New York pada awal tahun
70-an. Geng ini terkenal ganas dan
kejam. Ketika Nicky Cruz muncul di
jalanan, orang memilih untuk lari dan
bersembunyi. Mereka takut berurusan
dengan Nicky serta geng nya yang
kejam.
Dibesarkan di wilayah terburuk di
Puerto Rico oleh orang tua yang
berprofesi sebagai dukun, Nicky muda
tumbuh menjadi remaja yang brutal
dan kejam. Ayahnya memanggil Nicky

dengan sebutan ”Anak Setan”. Ibunya
sering melakukan upacara
pemanggilan arwah dengan korban
hewan, sehingga dia dibesarkan di
lingkungan yang kumuh dan dengan
bau yang menyengat.
Jadi ketika dia pindah ke New York dan
menjadi pemimpin geng, Nicky adalah
pemimpin yang ditakuti! Hingga dia
ditemui oleh pendeta yang bernama
David Wilkerson. Pendeta ini
mempertaruhkan nyawanya untuk
memberitahu Nicky bahwa ada
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mencintainya dan tidak akan pernah
berhenti mencintainya”. Cruz
menanggapi dengan menampar
Wilkerson dan mengancam akan
membunuhnya.
Wilkerson menjawab, ”Kamu bisa
memotong saya menjadi 1000
bagian dan meletakkannya di jalan.
Ketahuilah bahwa setiap bagian dari
potongan itu akan tetap
mengasihimu.”
Nicky Cruz akhirnya bertobat dan
menerima Yesus sebagai Juru
Selamat. Kasih Yesus yang

ditunjukkan melalui pelayanan David
Wilkerson yang tidak kenal takut dan
yang sungguh-sungguh mengasihi
dia telah menyebabkan dia mengerti
bahwa Tuhan sungguh ingin agar
dia bertobat.
Keesokan harinya Nicky Cruz dan
beberapa anggota geng yang telah
bertobat pergi menghadap polisi
dan menyerahkan semua senjata
mereka, pistol dan pisau mereka.
Kasih Allah Bapa akhirnya
mengubah sang kepala geng
menjadi penginjil yang setia. (PW)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Saudara, dalam kelompok
pemuridan, ceritakan masa lalumu
dan bagaimana engkau bertobat
menerima Yesus sebagai Juru
Selamat.

PEMBACAAN
2 Samuel 4-7
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Rabu, 7 April 2021

KEMENANGAN

D2. DIRENUNGKAN

OLEH YESUS KRISTUS
1. Apakah yang dimaksud dengan
maut?

D1. DIBACA

2. Apakah arti ”kuasa dosa adalah
hukum Taurat”?

1 KORINTUS 15:54-58
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D3. DITERAPKAN
Setelah Adam jatuh dalam dosa, dia
dan Hawa diusir dari Firdaus. Dan sejak
itulah manusia terpisah dari Allah.
Manusia tidak lagi bisa berkomunikasi
dengan Allah. Itulah sebabnya dalam
Perjanjian Lama malaikat kerap diutus
Tuhan untuk menyampaikan pesan
Allah. Selanjutnya Allah akan
menyampaikan pesan-Nya melalui
para nabi. Ya, sejak kejatuhan Adam
manusia begitu rentan, dan hukum
Taurat ditambahkan agar menjadi
terang apa yang benar dan apa yang
tidak benar. Apa yang boleh dan apa

yang dilarang. Itulah sebabnya Alkitab
menulis bahwa oleh hukum Taurat,
dosa memperoleh kuasanya. Ya,
karena melalui hukum Taurat dosa
menjadi sangat jelas.
Pada masa Perjanjian Baru, Yesus
yang adalah Anak Allah menjadi
korban tebusan bagi manusia. Sejak
saat itu setiap manusia yang percaya
kepada Injil akan memperoleh selamat.
Dan bukan hanya jiwanya yang
memperoleh selamat, tetapi mereka
akan menjadi ciptaan baru. Manusia
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karena anugerah-Nya.
Daging dan darah akan binasa, dan
Allah memberikan kepada kita
sesuatu yang tidak akan binasa,
yaitu roh kita yang sudah diperbarui.
Menjadi baru karena Roh Allah turut
berdiam di dalam kita, sehingga kita
betul-betul menjadi ciptaan baru
yang berkemenangan!
1 Korintus 3:16 Tidak tahukah kamu,
bahwa kamu adalah bait Allah dan
bahwa Roh Allah diam di dalam
kamu?

1 Korintus 15:57,58 Tetapi syukur
kepada Allah, yang telah
memberikan kepada kita
kemenangan oleh Yesus Kristus,
Tuhan kita. Karena itu, saudarasaudaraku yang kekasih, berdirilah
teguh, jangan goyah, dan giatlah
selalu dalam pekerjaan Tuhan!
Sebab kamu tahu, bahwa dalam
persekutuan dengan Tuhan jerih
payahmu tidak sia-sia. (PW)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Saudara, dalam kelompok
pemuridan, ceritakan
pengalamanmu bagaimana Tuhan
menolongmu dalam meninggalkan
kebiasaan-kebiasaan buruk.

PEMBACAAN
2 Samuel 8-12
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
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KASIHNYA
MENANGGUNG
PENYAKIT DAN
KESENGSARAAN KITA
D1. DIBACA
YESAYA 53:1-4

D2. DIRENUNGKAN
1. Seperti apakah rupa dari Yesus
yang digambarkan oleh nabi
Yesaya?
2. Apa yang akan diperoleh Yesus
ketika dia melayani dibumi?
3. Namun demikian apakah janji Allah
bagi kita yang percaya?

Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D3. DITERAPKAN
Allah adalah Kasih, dan anugerah-Nya
bagi kita umat tebusan adalah lengkap
dan sempurna. Karena tidak ada hal
sekecil apa pun yang luput dari
perhatian Tuhan. Burung pipit yang
sangat murah tidak ada yang jatuh ke
bumi di luar kehendak Bapa. Dan
bukankah kita lebih berharga
dibanding burung pipit? (Matius 10:2931)
Tubuh kita memang tidak kekal, kelak
ia akan kembali ke tanah. Tetapi
selama kita hidup Allah peduli dengan
tubuh kita, dan Allah menghendaki

agar tubuh kita juga terpelihara
dengan baik. Penyakit pada tubuh dan
kesengsaraan kita telah ditanggung
oleh Yesus di kayu salib.
Sehingga ketika kita sakit, kita bisa
memohon kesembuhan atas penyakit
kita, dan bukankah Alkitab mencatat
dan sejarah juga mencatat bagaimana
kesembuhan ilahi itu nyata!
Lalu bagaimana dengan fakta bahwa
banyak orang percaya yang
mengalami sakit tidak sembuh bahkan
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mengalami penderitaan. Izin Allah itu
bukan karena Allah kejam atau Allah
tidak mengasihi umat tebusan-Nya.
Tetapi memang ada hal-hal yang
Tuhan izinkan terjadi agar kita
semakin mengenal jalan-jalanNya,
semakin mengenal kasih dan sifatNya.
Oleh anugerah, Allah dapat
mengizinkan umatNya untuk
menderita. 1 Petrus 2:21 Sebab
untuk itulah kamu dipanggil, karena
Kristus pun telah menderita untuk
kamu dan telah meninggalkan

teladan bagimu, supaya kamu
mengikuti jejakNya.
Dan kalau sakit dan penderitaan itu
terjadi Allah memiliki tujuan, yaitu
agar olehnya kita semakin mengenal
Dia. Roma 8:28 Kita tahu sekarang,
bahwa Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang
mengasihi Dia, yaitu bagi mereka
yang terpanggil sesuai dengan
rencana Allah. (PW)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Saudara, dalam kelompok
pemuridan, diskusikan bagaimana
sakit dan penderitaan juga adalah
alat yang Tuhan ijinkan agar kita
menjadi semakin serupa Kristus.

PEMBACAAN
2 Samuel 13-15
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
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KASIHNYA

D2. DIRENUNGKAN

MEMIKUL DOSA KITA
1. Teladan apakah yang bisa
dicontoh, ketika ada orang yang
mencaci maki kita?

D1. DIBACA

2.

Selain dosa kita, apalagi yang
Yesus tanggung di kayu salib?

1 PETRUS 2:22-25
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D3. DITERAPKAN
1 Petrus 2:24 Ia sendiri telah memikul
dosa kita di dalam tubuhNya di kayu
salib, supaya kita, yang telah mati
terhadap dosa, hidup untuk kebenaran.
Oleh bilur-bilurNya kamu telah sembuh.
Yesus telah memikul dosa kita. Kata
”memikul” dalam bahasa Yunani
adalah ”anaphero”, yang artinya
adalah: mengambil, membawa,
memikul beban.
Dengan demikian ketika seseorang
menjadi percaya, maka dosa orang

tersebut oleh Yesus akan: diambil,
dibawa dan dipikul. Jadi maknanya
sangat jelas dan mudah dipahami.
Sehingga pilihannya memang hanya
dua: diambil atau tidak diambil; dibawa
atau tidak dibawa; dipikul atau tidak
dipikul.
Tidak ada pilihan yang abu-abu.
Diampuni atau tidak diampuni.
Diselamatkan atau tidak diselamatkan.
Dan hal yang positif tadi hanya terjadi
semata oleh anugerah Allah dan iman
seseorang atas janji Tuhan.
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Bersyukur pada Tuhan jika di masa
lalu, kita sudah memiliki iman atas
janji pengampunan dosa.
Bersyukur pula jika hingga saat ini
kita tetap percaya. Mengapa selalu
bersyukur, ya karena Iblis akan selalu
berupaya agar iman kita menjadi
luntur sehingga kita kehilangan
kepercayaan kepada Tuhan. Doktrin
dan pengajaran bisa berubah tetapi
kebenaran Firman Allah adalah
kekal.

1 Timotius 4:1 Tetapi Roh dengan
tegas mengatakan bahwa di waktuwaktu kemudian, ada orang yang
akan murtad lalu mengikuti roh-roh
penyesat dan ajaran setan-setan
(PW)

Dan kita tentu perlu waspada bahwa
Iblis akan memakai ajaran sesat
untuk membuat orang percaya
menjadi murtad.

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Saudara, dalam kelompok
pemuridan, diskusikan seperti
apakah ajaran-ajaran sesat yang
pernah ada dan diajarkan oleh
orang-orang yang mengaku sebagai
hamba Tuhan, nabi, pendeta,….
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PEMBACAAN
2 Samuel 16-18
ALKITAB
BERURUTAN

RENUNGAN HARIAN KITA
Sabtu, 10 April 2021

KASIHNYA
MENEBUS KITA
DARI KUTUK
HUKUM TAURAT
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Bagaimana caranya manusia
dapat dibenarkan?
2. Apa yang dapat dibenarkan
dengan hukum Taurat?
3. Dengan apa YESUS menebus kita
dari kutuk hukum Taurat?

GALATIA 3:11-14
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

4. Apa yang kita peroleh oleh karena
kita telah bebas dari kutuk hukum
Taurat?

D3. DITERAPKAN
Saudara alangkah bahagianya kita
orang-orang yang dipilih oleh Kristus
untuk dapat percaya kepada-Nya.
Oleh Kasih karunia-Nya, maka kita
dapat memiliki Roh Kudus yang
dijanjikan oleh TUHAN ALLAH kepada
ABRAHAM sebagai nenek moyang
orang yang beriman. Sangat jelas
dalam kehidupan kita, kita bukanlah
orang-orang yang sudah ternyata
berhasil melakukan seluruh hukum
Taurat, dan keberadaan kita sebagai
bukan orang Yahudi, menyatakan
bahwa kita adalah bangsa kafir yang

tidak tahu apa itu hukum Taurat,
sehingga kita tidak juga mengerti
tuntutan hukum Taurat, dan kita hidup
dalam kesia-siaan oleh karena kita
bukan orang Yahudi. Sebagai bangsa
kafir maka kehidupan kita diliputi oleh
kegelapan dosa dunia yang dikuasai
oleh penguasa angkasa dan penguasa
dunia ini kerajaan maut. Dalam kasih
Bapa yang besar, Dia mengaruniakan
Yesus supaya Dia yang hidup dalam
kebenaran hidup untuk kita orangorang yang tidak benar dan hidup di
bawah kuasa dunia yang terkutuk ini.
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Kesetiaan dan ketaatan Yesus
Kristus terhadap Bapa yang
mengutus Dia, menyebabkan Dia
menjalani kesempurnaan hidup,
supaya Dia layak untuk menjadi anak
domba Paskah bagi Bapa-Nya untuk
menebus dan menghapus dosa
manusia di dunia ini.
PENYALIBAN Yesus Kristus
merupakan bukti KASIH BAPA, Yesus
bersedia merendahkan diriNya
dengan menjadi manusia dan
menjadi seorang hamba yang setia
melayani anak-anak manusia,
bahkan Dia RELA MATI DI KAYU
SALIB, untuk menebus manusia dari
cengkeraman kekuasaan kerajaan

maut yang menguasai dunia ini, dari
kutuk yang diakibatkan dosa setelah
kejatuhan Adam di taman Eden.
YESUS KRISTUS mati secara
TERKUTUK dengan tergantung di
kayu salib, lambang kematian dari
orang yang sangat besar dosa dan
kejahatannya. Yesus mati terkutuk
supaya kita yang percaya
kepadaNya bisa DIBERKATI DENGAN
HIDUP YANG BERKELIMPAHAN oleh
karya YESUS yang SEMPURNA pada
kematian-Nya, di atas kayu salib.
HALELUYA, PUJI TUHAN YESUS
ANAK DOMBA ALLAH. (RS)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Apa yang menyebabkan seseorang
bisa mendapatkan kutuk bukan
berkat dalam hidupnya?

PEMBACAAN
2 Samuel 19-21
ALKITAB
BERURUTAN
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PERSEKUTUAN
DALAM
PENDERITAAN-NYA
D1. DIBACA
FILIPI 3:7-10
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang menyebabkan segala
keuntungan bagi Paulus berubah
menjadi kerugian?
2. Apa yang dianggap kerugian
bahkan dianggap sama dengan
sampah oleh Paulus?
3. Persekutuan yang seperti apa
yang Paulus inginkan bersama
Kristus?
4. Kesamaan yang bagaimana yang
Paulus inginkan dari Kristus?

D3. DITERAPKAN
Saudara, seseorang yang sangat
BENCI dan sangat TIDAK SUKA
dengan kekristenan pada gereja mulamula adalah seorang Farisi muda, ahli
Taurat yang menuduh bahwa
kekristenan adalah agama yang
sangat SESAT yang dibawa oleh
YESUS dan para RASUL atau MURIDMURID YESUS.
Begitu besar kemajuan dan
pengaruhnya sangat kuat dan besar
pada masa itu, membuat Saulus
seorang Farisi muda sangat marah,

sehingga orang-orang Farisi bersama
dengan para imam pada masa itu,
menangkap Stefanus dan
membawanya keluar kota Yerusalem
dan mereka mengeksekusinya sesuai
dengan hukum Taurat, PENYESAT
mesti diRAJAM dengan Batu sampai
MATI.
Saulus muda hadir di tempat kejadian
perkara (TKP) dan dia menjadi
seorang tempat penitipan jubah-jubah
para pelempar batu yang merajam
Stefanus sampai mati.
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PENGIKUT-PENGIKUT YESUS yang
sudah menyebar sampai ke
DAMASKUS (DAMSYIK). Dalam
perjalanannya melaksanakan
pengejaran bagi orang-orang
PENGIKUT YESUS (PENGIKUT JALAN
TUHAN) ke Damaskus, di tengah
perjalanan menuju Damaskus
YESUS KRISTUS menampakkan diri
kepada SAULUS dengan berupa
CAHAYA yang sangat TERANG
menimpanya sehingga dia roboh
dari keledai yang ditunggangnya.
Yesus menyapa Saulus : “Saulus,
Saulus mengapa engkau
menganiaya Aku?” Jawab Saulus :
”Siapakah Engkau, TUHAN?” Jawab
Yesus : ”Akulah Yesus yang kau
aniaya itu. Tetapi bangunlah dan
pergilah ke dalam kota, di sana akan
dikatakan kepadamu, apa yang
harus kau perbuat.” Maka semua
teman-teman seperjalanan Saulus
heran dan termangu, karena mereka
mendengar suara itu, namun tidak
melihat seorangpun juga di situ.
Saulus bangun dan berdiri membuka
matanya, namun dia tidak dapat
melihat apa-apa. Saulus dituntun
masuk ke kota Damsyik, tiga hari
lamanya Saulus buta tidak dapat
melihat, dan selama itu juga Saulus
berpuasa tidak makan dan tidak
minum.
Saudara, pengalaman perjumpaan
dengan Kristus menjadi suatu
pengalaman yang berharga bagi
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Saulus, dan mengubah perilaku dan
gaya hidup Saulus menjadi rasul
Paulus yang sangat berdedikasi bagi
PENYEBARAN AJARAN YESUS
KRISTUS dan menyaksikan dan
memperkenalkan nama Yesus.
Karena tugas inilah Yesus memilih
Saulus dan menjadikannya rasul
Paulus, Roh Kudus memimpin dia,
melakukan tugasnya dengan baik, ia
melakukan pengabaran Injil Yesus
Kristus ke berbagai daerah dan
sangat sering mengalami aniaya
karena tugasnya itu.
Di berbagai daerah dia
memberitakan Injil, dia difitnah, dia
diisukan sebagai PENGACAU DUNIA.
Dia disebut sebagai PEMBUAT
KERUSUHAN oleh orang-orang
Yahudi, orang-orang Farisi, maupun
para PENYEMBAH BERHALA,
sehingga kemanapun dia pergi
sering sekali mengalami aniaya
dengan dilempari, ditangkap dan
dipenjarakan, namun; Paulus dengan
SEMANGAT dalam BIMBINGAN dan
SENANTIASA PENUH ROH KUDUS,
melakukan pemberitaan nama
YESUS, dari dalam penjara dia
menuliskan ayat-ayat tadi diatas
sebagai komitmennya karena dia
menyadari betapa kejamnya dia
menganiaya Yesus Kristus melalui
dia menganiaya orang-orang
percaya di Yerusalem, bahkan dia
setuju untuk merajam Stefanus
orang yang tidak berdosa dan tidak

RENUNGAN HARIAN KITA
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yang kurang pada penderitaan
Kristus, untuk tubuhNya, yaitu
Jemaat. Aku telah menjadi pelayan
jemaat itu sesuai dengan tugas yang
dipercayakan Allah kepadaku untuk
meneruskan firman-Nya dengan
sepenuhnya kepada kamu. “
Saudara, itulah komitmen Paulus
yang dia nyatakan melalui ayat-ayat
Firman yang dikutip diatas, dan dia

benar-benar mengalami bagaimana
dia ada dalam persekutuan dengan
Kristus dalam PENDERITAAN
KRISTUS.
Haleluya, Puji Tuhan, Amen. (RS)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Apa sebab mengapa Paulus
bersedia dan menginginkan dapat
mengalami PERSEKUTUAN DALAM
PENDERITAAN BERSAMA KRISTUS?

PEMBACAAN
2 Samuel 22-24
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Senin, 12 April 2021

BEROLEH
KEBANGKITAN
DARI ANTARA
ORANG MATI
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang ingin diperoleh oleh
Paulus pada akhirnya?
2. Apa yang ingin dikejar oleh Paulus?
3. Apa yang Paulus lakukan untuk
mendapatkan apa yang
diinginkannya?

FILIPI 3:11-14
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

4. Apa hadiah yang diinginkan oleh
Paulus?

D3. DITERAPKAN
Saudara, rasul Paulus menginginkan
beroleh KEBANGKITAN DARI ANTARA
ORANG MATI. Yesus menjanjikan
bahwa setiap orang yang percaya
kepada-Nya akan Dia bangkitlkan
pada akhir zaman. Kalau begitu sudah
pastilah rasul Paulus akan
dibangkitkan pada akhir zaman dan
mengapa dia masih belum bisa
memastikan bahwa dia akan
dibangkitkan dari antara orang mati
pada akhir zaman?
Saudara, rasul Paulus menginginkan
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mengalami KEBANGKITAN dari antara
orang mati sebelum KERAJAAN
SERIBU TAHUN, jadi dia merindukan
KEBANGKITAN untuk MEMERINTAH
DENGAN KRISTUS dalam KERAJAAN
SERIBU TAHUN, bukan Kebangkitan
pada akhir zaman setelah masa
Kerajaan seribu tahun telah berakhir.
WAHYU 20:4-6 : “Lalu aku melihat
takhta-takhta dan orang-orang yang
duduk di atasnya; kepada mereka di
serahkan kuasa untuk menghakimi.
Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka,

RENUNGAN HARIAN KITA
Senin, 12 April 2021

binatang itu dan patungnya dan
yang tidak juga menerima tandanya
pada dahi dan tangan mereka; dan
mereka hidup kembali dan
memerintah sebagai raja bersamasama dengan Kristus untuk masa
seribu tahun. Tetapi orang-orang
mati yang lain tidak bangkit sebelum
berakhir masa seribu tahun itu. inilah
kebangkitan yang pertama.
Berbahagialah dan kuduslah ia, yang
mendapat bagian dalam
kebangkitan yang pertama itu.
Kematian yang kedua tidak
berkuasa lagi atas mereka, tetapi
mereka akan menjadi imam-imam
Allah dan Kristus dan mereka akan
memerintah sebagai raja bersamasama dengan Dia, seribu tahun
lamanya.”
Akan ada dua kali kebangkitan,
kebangkitan yang pertama bagi para

MARTIR, untuk memerintah bersama
Kristus dalam Kerajaan seribu tahun
dan yang kedua kebangkitan semua
orang, pada akhir zaman, yaitu
kebangkitan untuk menghadap
takhta pengadilan KRISTUS yang
percaya dimasukkan ke Sorga dan
yang tidak percaya dimasukkan ke
Neraka.
Saudara, apa yang menjadi
komitmen rasul Paulus dan yang
menjadi visi hidupnya, benar-benar
dia lakukan dan kerjakan sehingga
benar-benar dia bisa memperoleh
persekutuan dengan KRISTUS
dalam penderitaan-Nya dan rasul
Paulus benar-benar mengalami
martir karena Kaisar Nero
memenggal kepalanya di Roma
pada akhir hidupnya.
HALELUYA, PUJI TUHAN. AMEN. (RS)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Apa yang dapat menggagalkan
seseorang untuk mencapai visinya?

PEMBACAAN
1 Raja-raja 1-2
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Selasa, 13 April 2021

BERBAHAGIA
KARENA LAPAR
DAN HAUS
AKAN KEBENARAN
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Siapa yang berbahagia karena
mereka akan memiliki Kerajaan
Surga?
2. Siapa yang akan dihiburkan?
3. Siapa yang berbahagia karena
mereka akan beroleh kemurahan?

MATIUS 5:1-8
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

4. Siapa yang berbahagia karena
mereka dapat melihat Allah?

D3. DITERAPKAN
Saudara, kata-kata bahagia ini
merupakan kata-kata PENGHIBURAN
yang diucapkan oleh YESUS ketika
YESUS berkhotbah di sebuah bukit di
GALILEA.
Kata-kata berbahagia merupakan
khotbah penghiburan yang YESUS
lakukan kepada masyarakat YAHUDI
yang sudah tertekan dan terintimidasi
oleh TUNTUTAN HUKUM TAURAT, yang
setiap hari mesti mereka kerjakan
dalam kehidupan ke-yahudi-an
mereka.
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Mereka menjadi tertekan karena
hukum itu mematikan kata rasul Paulus
dalam surat-suratnya kepada jemaat
PERJANJIAN BARU.
Ketika YESUS mengkhotbahkan
khotbahnya di bukit di GALILEA, maka
banyak orang-orang YAHUDI yang
mendengar menjadi PERCAYA dan
mereka benar-benar bergairah karena
YESUS menyampaikan khotbahnya
disertai berbagai mujizat, setan-setan
keluar dari tubuh pendengar-Nya yang
percaya, yang sakit sembuh dan

RENUNGAN HARIAN KITA
Selasa, 13 April 2021

terjadi, sehingga orang-orang
Yahudi itu percaya bahwa YESUS
adalah seorang YANG DISERTAI
YAHWE.
Hal itu menjadikan mereka senang
untuk mendengarkan khotbah-Nya,
ketika mereka mendengar khotbah
YESUS yang disertai KUASA, mereka
MENGERTI KEBENARAN dan ketika
mereka mengerti kebenaran dan
MEREKA MENGALAMI
KEMERDEKAAN dan itulah
PENGALAMAN yang membuat
mereka PERCAYA kepada YESUS,
sehingga beberapa di antara mereka
bisa mengikut YESUS dari kota ke
kota lain mereka ikut berbondongbondong, mengapa? Karena mereka
HAUS akan KEBENARAN yang akan
mereka dengar akan disampaikan
oleh YESUS si TUKANG KAYU itu.
Berbahagialah mereka yang haus
dan lapar akan kebenaran, karena
mereka akan dipuaskan dan
dikenyangkaan.
Ketika haus dan lapar kita dipenuhi
oleh YESUS melalui ROH KUDUS
pada saat ini, maka kita akan
merasakan KEMERDEKAAN, ada
TEKANAN yang HILANG atau
KEKALUTAN PIKIRAN tiba-tiba hilang
dan kita mengerti JALAN KELUAR
dari persoalan yang kita hadapi,
PUUAASSS. MERDEKA dan TENANG,
DAMAI SEJAHTERA menguasai
hidup kita.

Itulah kejadian yang sering kita alami
kalau kita merindukan suatu
kebenaran dalam hari-hari kita
sekarang ini. Janji Kristus itu masih
berlaku sampai saat ini bagi mereka
PENCARI kebenaran.
Namun bagi kita yang sudah
mengalami TUHAN dalam HIDUP
KITA, kita berbahagia karena kita
mengerti bahwa KITA SUDAH
DIBENARKAN OLEH YESUS KRISTUS
dan hidup kita dipelihara oleh firman
yang kita percayai.
II KORINTUS 5:21 : ”Dia yang tidak
mengenal dosa, dibuatNya menjadi
dosa karena kita, supaya di dalam
Dia kita menjadi KEBENARAN ALLAH.
(KJV)
Melalui karya YESUS di salib maka
kita memperoleh PERTUKARAN,
DOSA dan seluruh kutuk dosa kita
ditimpakan kepada-Nya dan YESUS
di HUKUM atas KAYU SALIB untuk
MEMBAYAR DOSA dan
PELANGGARAN DUNIA INI, dan
KEBENARAN YESUS DIBERIKANNYA kepada kita umat yang percaya
yang ditebusNya.
I PETRUS 3:18 : ”Sebab juga Kristus
telah mati sekali untuk dosa kita, Ia
yang benar untuk orang-orang yang
tidak benar, supaya Ia membawa
kita kepada Allah; Ia yang telah
dibunuh dalam keadaanNya sebagai
manusia, tetapi yang telah
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RENUNGAN HARIAN KITA
Selasa, 13 April 2021

Saudara, kita dibenarkan dan
menjadi KEBENARAN ALLAH,
HALELUYA, PUJI TUHAN, AMEN. (RS)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Mengapa ada saja anak-anak
TUHAN gusar dan sering meragukan
KESELAMATAN yang sudah
DIPEROLEHNYA?

PEMBACAAN
1 Raja-raja 3-5
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Rabu, 14 April 2021

MENJADI SAKSI

D2. DIRENUNGKAN

KEBANGKITANNYA
1. Apa yang telah diterima oleh rasul
Paulus langsung?

D1. DIBACA
I KORINTUS 15:3-8
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

2. Fakta mengenai kematian,
penguburan dan kebangkitan
ternyata sesuai dengan
pernyataan apa?
3. Kepada siapa Yesus Kristus
menampakkan dirinya pertama kali
setelah kebangkitan-Nya?
4. Kepada siapa Yesus terakhir kali
menampakkan diri, sesuai dengan
apa yang ditulis oleh Paulus?

D3. DITERAPKAN
Saudara, kebangkitan Yesus Kristus
dari kubur membuktikan bahwa Dia
adalah Mesias yang telah dinubuatkan
oleh para Nabi.
Dan Yesus sendiri sebelum DIA
mengalami penderitaan-Nya telah
dengan jelas mengatakan kepada
murid-murid-Nya, bahwa Sang mesias
akan mengalami penderitaan,
kematian dan kebangkitan sesuai
dengan nubuatan para nabi, Yesus
telah mengatakan bahwa Dia akan
mengalami kematian itu terjadi tiga

kali, Dia mengatakan itu untuk
menyiapkan para murid-Nya, namun
mereka seperti tidak menangkap atau
tidak menyimak cerita Yesus itu,
bahkan Petrus pernah di marahi oleh
Yesus karena menolak cerita bahwa
Yesus akan menderita sengsara,
dianiaya hingga mengalami kematian.
Setelah Yesus bangkit dari kubur,
masih juga para murid tidak percaya
ketika Maria magdalena memberitahu
mereka bahwa guru mereka sudah
bangkit.
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menyatakan diriNya kepada
keluargaNya di Galilea, dan ketika
itulah Yakobus adik-Nya baru
percaya kalau kakak mereka benarbenar Mesias seperti yang ibu dan
ayah mereka katakan, namun dikadik-Nya tidak sepenuhnya percaya
kalau kakak mereka benar-benar
adalah Mesias Israel yang telah
dinubuatkan oleh para nabi. Selama
empat puluh hari Yesus berulang kali
menyatakan diri-Nya kepada rasulrasul-Nya dan juga kepada semua
orang yang telah percaya kepadanya lebih dari lima ratus orang yang
telah mempercayai-Nya ketika Dia
belum mati, ditemui-Nya untuk
membuktikan bahwa Dialah Mesias
yaitu KRISTUS yang dijanjikan sesuai
dengan apa yang Yesus selalu
ceritakan kepada murid-murid-Nya.
Yesus Kristus adalah Mesias yang
dijanjikan dan para murid
mempercayai-Nya dan mereka
dimuridkan oleh Yesus diajar oleh
Yesus bagaimana mereka akan
memuridkan banyak orang dan
pekerjaan-pekerjaan Yesus yang
telah mereka lihat di kerjakan oleh
Yesus dalam rangka melayani orang
banyak, mereka menjadi pelaksana
semua pekerjaan Mesias itu.
Begitu juga Yesus Kristus
menyatakan diri-Nya kepada Saulus
seorang ahli Taurat dan seorang
Farisi yang radikal, dipilih-Nya dan
ditetapkan-Nya menjadi rasul,
utusan-Nya untuk memberitakan Injil
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Yesus Kristus dan memuridkan
orang-orang percaya dan
mendirikan kelompok-kelompok
Jemaat YESUS KRISTUS yang pada
awalnya disebut PENGIKUT JALAN
TUHAN.
Para Rasul adalah orang-orang yang
menjadi SAKSI KEBANGKITAN
YESUS KRISTUS, mereka adalah
orang-orang yang telah percaya
kepada-Nya ketika Yesus berjalan
berkeliling dengan belas kasihan
mengusir setan-setan,
menyembuhkan orang lumpuh,
orang buta, orang sakit pendarahan,
membangkitkan putri Yairus,
pemuda Nain, nah mereka yang
pernah mempercayai Yesus dan
kehilangan semangat percaya oleh
FAKTA MESIAS itu mati, sesuai
dengan ceritaNya, tapi mereka
sangat KECEWA dan mereka PUTUS
PENGHARAPAN oleh karena
kematian Yesus itu.
Namun mereka semua terhenyak
ketika mereka mendengar bahwa
Yesus guru mereka bangkit dari
kematian-Nya sesuai dengan cerita
yang Yesus sendiri menyatakannya.
Para Rasul adalah SAKSI
KEBANGKITAN YESUS KRISTUS, dan
mereka sebagai utusan dari
KERAJAAN ALLAH untuk
mewartakan bahwa YESUS KRISTUS
adalah JURUSELAMAT dan TUHAN,
RAJA dari segala RAJA, TUHAN DARI
SEMUA tuhan dan para illah.
Haleluya, puji Tuhan. Amen. (RS)

RENUNGAN HARIAN KITA
Rabu, 14 April 2021

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Siapa yang dapat disebut rasul, atau
utusan Kristus?

PEMBACAAN
1 Raja-raja 6-7
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Kamis, 15 April 2021

MENJADI SAKSI-NYA

D2. DIRENUNGKAN

DENGAN TANDA-TANDA
1.
YANG MENYERTAI
D1. DIBACA
MARKUS 16:15-20
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

Ke mana para murid diperintahkan
untuk pergi, apa yang harus
mereka
lakukan di sana?

2. Siapa yang akan di selamatkan dan
siapa pula yang akan di hukum?
3. Kemampuan apa yang akan
menyertai mereka yang pergi itu?
4. Ketika mereka pergi melakukan
pemberitaan itu, apa yang terjadi,
mengapa?

D3. DITERAPKAN
Saudara, ketika kita lahir baru karena
percaya dan dibaptis dalam nama
BAPA, ANAK dan ROH KUDUS maka
suatu benih baru telah tumbuh dalam
hidup kita, lewat pertumbuhan
selanjutnya, berbagai kebenaran
dibukakan kepada kita, Puji Tuhan
hidup kita berubah.
Kita menjadi ciptaan yang baru, ROH
KUDUS menuntun kita, lewat
pembimbing yang mengarahkan kita,
saudara-saudara yang menasihati kita.
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Kepada kita juga diajarkan mengenai
AMANAT AGUNG KRISTUS, yang kita
lakukan di manapun kita berada atau
ditempatkan oleh TUHAN ALLAH kita.
Kepada kita juga telah ROH KUDUS
kurniakan berbagai ANUGERAH yaitu
KUASA yang oleh karena-Nya muridmurid KRISTUS memiliki KEMAMPUAN
– KEMAMPUAN ADIKODRATI, yang
MENYERTAI ORANG PERCAYA ATAU
MURID-MURID KRISTUS dalam
pelayanannya.

RENUNGAN HARIAN KITA
Kamis, 15 April 2021

bahwa di dalam dirinya ada atau
mengalir PENGURAPAN ROH KUDUS
yang memampukan kita melakukan
perbuatan-perbuatan ADIKODRATI
yang TUHAN ALLAH rela kita
PERAGAKAN agar orang-orang bisa
PERCAYA kepada PEMBERITAAN
kita.
Seorang murid YESUS pada saat
atau zaman ini, siapa pun dia, jika dia
percaya, ketika MENUMPANGKAN
TANGAN DI ATAS orang sakit, maka
orang sakit itu bisa sembuh, dan hal
ini adalah hal biasa bagi murid-murid
Kristus yang percaya bahwa ROH
KUDUS di dalam dia yang akan
menyembuhkan orang sakit itu itulah
sebabnya mengapa dulu YESUS
memberikan kuasa itu kepada
murid-murid-Nya ketika DIA
mengutus mereka dua-dua untuk
memberitakan INJIL KASIH

KARUNIA-NYA. Demikian juga
sekarang kuasa yang sama telah
diberikan-Nya kepada para murid
Yesus Kristus, melalui pengurapan
Roh Kudus yang selalu TETAP ADA
di dalam kita, maka kita beroleh
kemampuan melakukan perkaraperkara adikodrati yang TUHAN
TELAH RELAKAN diam di dalam kita.
Saudara, jika tanpa keraguan kita
mendoakan orang sakit dan
menumpangkan tangan kita maka
hal yang seharusnya terjadi adalah
orang sakit itu pasti sembuh, jika kita
melakukannya tidak bimbang dan
tidak ragu, dengan keyakinan penuh
maka kita akan melihat bahwa
semua firman Allah dan semua
janjiNya akan ditepati-Nya karena
DIA ALLAH yang MELAKUKANNYA.
HALELUYA, PUJI TUHAN. AMEN. (RS)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Apa sebab sering orang
MENUMPANGKAN TANGAN pada
orang sakit dan orang itu tidak
sembuh, bahkan mati?

PEMBACAAN
1 Raja-raja 8-9
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Jumat, 16 April 2021

PIKIRAN
MURID KRISTUS
YANG DIBUKAKAN
D1. DIBACA
LUKAS 24:36-45

D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang membuat seseorang
mengerti kitab suci?
2. Siapakah yang diceritakan dalam
kitab taurat dan nabi-nabi?
3. Bagaimana caranya pikiran kita
dibukakan sehingga memahami isi
kitab suci?

Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D3. DITERAPKAN
Saudara, Kitab Lukas ditulis oleh
seorang murid yang sangat terpelajar
(tabib/dokter). Lukas juga menulis
Kitab Kisah Para Rasul. Pada bagian ini
Lukas menekankan murid-murid akan
pentingnya untuk memahami Alkitab.
Sebelum Tuhan Yesus menggali
sengsara, mati dan dibangkitkan pada
hari ketiga, Yesus sudah menyatakan
kepada murid-muridNya apa yang
dinubuatkan Alkitab, namun muridmurid tetap tidak paham. Dalam Lukas
24, dua kali Lukas menjelaskan murid-
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murid dibukakan pikirannya sehingga
mengerti isi Alkitab. Pertama, dalam
Lukas 24:32 “Kata mereka seorang
kepada yang lain: "Bukankah hati kita
berkobar-kobar, ketika Ia berbicara
dengan kita di tengah jalan dan ketika
Ia menerangkan Kitab Suci kepada
kita?" Kedua, pada Lukas 24:45 : “Lalu
Ia membuka pikiran mereka, sehingga
mereka mengerti Kitab Suci”.
Alkitab merupakan kumpulan 66 buku
dari berbagai jenis, ditulis lebih dari 40
penulis berbeda dari 3 benua berbeda,

RENUNGAN HARIAN KITA
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Bahasa lebih dari segala dokumen,
buku-buku atau tulisan-tulisan
lainnya yang ada di dunia.
Alkitab adalah tulisan yang
diinspirasikan/diilhamkan Allah
kepada para penulisnya.
Inspirasi adalah tindakan dimana
Allah menuntun para penulis Alkitab,
memberikan mereka firman-Nya
sambil secara penuh memakai
unsur-unsur kemanusiaannya untuk
menghasilkan Alkitab. Alkitab
memiliki sifat ineransi dan infallible.

Untuk memahami Alkitab, kita
memerlukan pertolongan Roh Kudus
untuk membukakan artinya, namun
demikian kita juga harus menggali
Alkitab seperti seorang yang
menggali perak dan harta
terpendam.
Menggali perak (tambang)
memerlukan pengetahuan dan
teknologi.
Oleh karena itu, kita harus
menginvestasikan waktu untuk
berdoa dan juga mempelajari alkitab
secara mendalam. (SRN)

Ineransi artinya Alkitab bebas dari
kesalahan, sedangkan inflibel artinya
alkitab tidak dapat gagal dalam
penerapannya.

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikan dalam kelompok PA, apa
yang harus dilakukan supaya
semakin bertumbuh memahami
firman-Nya dalam Alkitab.

PEMBACAAN
1 Raja-raja 10-11
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Sabtu, 17 April 2021

KAMU ADALAH
SAKSI PENDERITAAN
DAN KEBANGKITAN
D1. DIBACA
LUKAS 24:46-49

D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang diajarkan Yesus
kepada murid-murid setelah
pikiran mereka dibukakan?
2. Berita apa yang harus disampaikan
murid-murid kepada segala
bangsa?
3. Apakah yang dimaksud kamu
adalah saksi?

Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D3. DITERAPKAN
Ketika Yesus ditangkap dan kemudian
disalibkan, para murid-Nya
meninggalkan Yesus, kecuali Yohanes
yang setia berada dekat Yesus,
bahkan sampai di kayu salib.

mereka yang melihat keajaibankeajaiban Tuhan Yesus sebagai guru
mereka, tiba-tiba harus kehilangan
sang Guru. Murid-murid bingung dan
takut.

Para murid sebenarnya telah
diberitahukan oleh Yesus apa yang
akan penderitaan, kematian dan
kebangkitan-Nya, namun murid-murid
tidak paham.

Yesus kemudian berkali-kali
memperlihatkan diri-Nya sesudah
kebangkitan-Nya, untuk memulihkan
murid-murid-Nya. Selain itu Yesus
membuka pikiran murid-murid
sehingga memahami rencana Allah
melalui karya salib dan kebangkitan
Yesus.

Mereka tidak mengerti isi Alkitab yang
diceritakan Tuhan Yesus. Kemudian,
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RENUNGAN HARIAN KITA
Sabtu, 17 April 2021

memberikan amanat agung-Nya
supaya murid-murid menyaksikan
kematian dan kebangkitan Tuhan
Yesus.
Murid-murid adalah saksi, yaitu
orang-orang yang mengalami
langsung peristiwa itu. Melalui
murid-murid berita kematian dan
kebangkitan Tuhan Yesus akhirnya
sampai ke seluruh dunia, dan
sampai juga kepada kita.

Oleh karena itu, kita yang sudah
mengalami dampak kematian dan
kebangkitan Tuhan Yesus dalam
kehidupan pribadi, selayaknya juga
menyaksikannya kepada segala
bangsa. (SRN)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikan dengan pembimbingmu,
bagaimana kita menjadi saksi yang
efektif dalam masa pandemi ini.

PEMBACAAN
1 Raja-raja 12-14
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Minggu, 18 April 2021

AKU TELAH
DISALIBKAN
BERSAMA KRISTUS
D1. DIBACA
GALATIA 2:18-21

D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah ada orang yang dapat
diselamatkan oleh hukum Taurat?
2. Kalau Taurat tidak dapat
menyelamatkan, bagaimana
caranya orang diselamatkan?
3. Apakah maksud aku telah
disalibkan bersama Kristus?

Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D3. DITERAPKAN
Salib adalah hukuman yang paling
kejam dan diberikan kepada para
pemberontak, penjahat dan budak.
Yesus tidak masuk kategori
pemberontak dan penjahat.
Pilatus tidak menemukan pada Yesus
kejahatan yang layak diberikan
hukuman salib. Supaya tuntutan orang
Yahudi supaya Yesus dihukum mati
dengan cara disalibkan, maka tidak
ada cara selain mengubah status
hukum Yesus menjadi seorang budak.

42

BERKAT - April 2021

Pada masa itu dimungkinkan
seseorang statusnya berubah menjadi
budak dengan keputusan penguasa
Romawi. Pengesahan statusnya
menjadi adalah dengan penderaan.
Yesus Didera sebelum disalibkan
adalah proses menjadikan-Nya budak,
sehingga penyalibannya tidak
melanggar hukum Romawi.
Saudara, Yesus menjadi hamba/budak
dijelaskan dalam Filipi 2:7 “melainkan
telah mengosongkan diriNya sendiri,

RENUNGAN HARIAN KITA
Minggu, 18 April 2021

Dia rela menjadi hamba, supaya
sekarang kita menjadi orang-orang
merdeka, tidak diperhamba oleh
dosa dan maut.
Kematian Yesus di kayu salib,
menggambarkan pertukaran yang
ajaib, dosa dunia sudah
ditanggungkan pada tubuh Yesus di
kayu salib, sebaliknya kebenaranNya dianugerahkan kepada dunia.

Oleh karena itu, manusia lama kita
sudah mati bersama Yesus di kayu
salib, sekarang kita adalah manusia
baru yang hidup oleh karena Kristus.
Kita hidup karena Kristus yang
menghidupkan, kita selayaknya
menyerahkan hidup kita setiap hari
kepada pimpinan Kristus. (SRN)

Mereka yang percaya kepada karya
salib menerima pengampunan dosa
dan pembenaran.

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikan dalam kelompok PA
saudara, bagaimana mengalami
pimpinan Tuhan setiap hari.

PEMBACAAN
1 Raja-raja 15-17
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Senin, 19 April 2021

MENGASIHI DENGAN
SEGENAP HATI,
JIWA DAN AKAL BUDI
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah tujuan orang Farisi
bertanya kepada Yesus?
2. Apakah hukum terutama dalam
hukum Taurat?
3. Apakah saudara hidup dalam
hukum taurat atau kasih karunia?

GALATIA 2:18-21
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D3. DITERAPKAN
Saudara, dalam Matius 22, terdapat
kisah dimana orang-orang Farisi
mencobai Tuhan Yesus sebagai
berikut : 36 "Guru, hukum manakah
yang terutama dalam hukum Taurat?"
37 Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah
Tuhan, Allahmu, dengan segenap
hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu”.
Jadi, jawaban Yesus kepada orang
farisi sangat jelas, mereka (orang farisi
yang menganut taurat) wajib
mengasihi Tuhan dengan dengan
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segenap hati, jiwa dan akal budi
adalah hukum taurat. Lalu bagaimana
dengan kita yang tidak hidup dalam
taurat seperti orang Farisi tadi?
Yohanes 13:34 : ”Aku memberikan
perintah baru kepada kamu, yaitu
supaya kamu saling mengasihi; sama
seperti Aku telah mengasihi kamu
demikian pula kamu harus saling
mengasihi”.
Dari ayat tersebut kita belajar
beberapa hal;

RENUNGAN HARIAN KITA
Senin, 19 April 2021

seperti Yesus telah mengasihi,
artinya kita perlu memahami dan
mengalami kasih Yesus terlebih
dahulu.
Kedua, Ketika kita mengasihi
saudara, kita sedang menuruti
firman tersebut, berarti kita sedang
mengasihi Allah, seperti dicatat
dalam Yohanes 14:15 "Jikalau kamu
mengasihi Aku, kamu akan menuruti
segala perintah-Ku dan 1 Yohanes
5:2 Inilah tandanya, bahwa kita
mengasihi anak-anak Allah, yaitu
apabila kita mengasihi Allah serta
melakukan perintah-perintah-Nya.

Saudara, mengasihi Allah dengan
segenap hati, jiwa dan akal budi
adalah bukti bahwa :
1) Kita sudah mengenal dan
mengalami kasih Allah,
2) Kita menaati perintah Allah untuk
saling mengasihi. (SRN)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikan dengan rekan-rekan PA,
bagaimana supaya semakin
mengenal dan mengalami kasih
Allah.

PEMBACAAN
1 Raja-raja 18-20
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Selasa, 20 April 2021

MENGABDI
KEPADA
SATU TUAN
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah maksudnya mata adalah
pelita tubuh?
2. Mengapa tidak mungkin
mengabdi kepada dua tuan?
3. Mengapa Allah dan mamon
dibandingkan?

MATIUS 6:22-24
Bacalah bagian firman ini utuh dalam
perikopnya berulang-ulang supaya
saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang
dikandungnya!

D3. DITERAPKAN
Saudara, Istilah Mamon adalah istilah
Aram untuk kekayaan atau harta
benda, namun dalam bahasa
Ibrani/Aram memiliki akar kata yang
memiliki arti menunjukkan sesuatu
yang dipercayai. Pilihan terhadap apa
yang dipercayai, Mamon (uang) atau
Tuhan?
Di sini "uang" di-personifikasi-kan
sebagai saingan potensial dan dengan
demikian bersaing dengan Tuhan
untuk kesetiaan para pengikut/muridNya.
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Para murid yang memenuhi syarat
harus menjadikan Tuhan yang
pertama, bukan uang atau harta
benda. Yesus menampilkan Tuhan dan
Mamon sebagai dua pemilik hamba.
Kepemilikan hamba adalah
kepemilikan tunggal dan layanan
penuh waktu adalah inti dari
perhambaan. Jadi tidak mungkin ada
hamba mengabdi pada dua tuan.
Seseorang mungkin dapat bekerja

RENUNGAN HARIAN KITA
Selasa, 20 April 2021

tetapi pemilik hamba. Masingmasing menuntut pengabdian
tunggal. Melayani dengan kurang
berarti sama sekali tidak
memberikan layanan yang benar.
Dalam hal mengikut Tuhan, jikalau
orang menjadikan Mamon/uang
nomor satu, maka dapat dipastikan
Tuhan tidak akan diperhitungkan
sama sekali.

Jadi tidak akan mungkin ada
percampuran dalam hidup kita,
Tuhan dengan Mamon atau dunia
ini.
Tuhan ingin hanya Dia yang
terutama dalam hati kita. (SRN)

Seorang murid yang layak adalah
murid yang menjadikan Yesus
sebagai satu-satunya Tuan dalam
hidupnya.

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Renungkanlah, apakah hanya Dia
yang terutama dalam hati kita.

PEMBACAAN
1 Raja-raja 21-22
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Rabu, 21 April 2021

MENGASIHI BAPA

D2. DIRENUNGKAN

ATAU DUNIA
1. Apakah yang tidak boleh kita
kasihi? Dan mengapa?

D1. DIBACA

2. Hal-hal apakah yang berasal dari
dunia ini?
3. Bagaimanakah pada akhirnya
segala keinginan dunia ini?

I YOHANES 2:14-17
Bacalah Firman Tuhan diatas dan
ulangi beberapa kali sampai saudara
dapat memahaminya dan secara
khusus hafalkanlah I Yohanes 2:15.

4. Apakah yang dialami oleh orangorang yang mengasihi Allah atau
melakukan kehendak Allah?

D3. DITERAPKAN
Pesan rasul Yohanes kepada umat
Tuhan baik anak-anak, orang-orang
muda serta bapa-bapa agar mereka
tidak mengasihi dunia ini dengan apa
yang ada di dalamnya.

bapa mereka adalah orang-orang
yang mengenal Bapa serta kuat dan
memiliki Firman Allah sehingga mereka
menjadi orang-orang yang telah
mengalahkan si jahat. Mereka harus
memutuskan untuk mengasihi Bapa.

Sebab jika mereka mengasihi dunia ini
maka kasih akan Bapa tidak ada di
dalam mereka atau dengan kata lain
mereka tidak sungguh-sungguh
mengasihi Allah.

Demikian juga kita sebagai umat
Tuhan di akhir zaman ini harus
memutuskan untuk mengasihi Bapa
dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu dituliskan oleh rasul Yohanes
karena mulai anak-anak sampai bapa-

Hal-hal yang dimaksudkan yang ada di
dalam dunia ini adalah segala perkara
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RENUNGAN HARIAN KITA
Rabu, 21 April 2021

Dan dalam terjemahan yang lain
(FAYH) adalah keinginan-keinginan
jahat di antaranya kegilaan seks,
keinginan untuk membeli segala
sesuatu yang menarik hati, dan
kecongkakan yang datang dari
kekayaan dan kebesaran.

kehendak Allah karena barangsiapa
mau melakukan kehendak Allah
maka mereka sudah mulai fokus
kepada hal yang kekal atau
kekekalan sementara dunia dan
segala hal yang jahat serta terlarang
itu akan lenyap semuanya.

Sebagai umat Tuhan yang telah
mengenal kasih karunia dan Yesus,
maka kita harus berhenti untuk
mencintai dunia yang jahat ini
dengan segala yang disajikannya
serta membuang semua keinginan
tersebut serta merindukan untuk
mencintai Tuhan dengan segenap
hati, sebulat hati, segenap jiwa dan
kekuatan kita, sehingga selalu
bertumbuh untuk melakukan

Selain kita membangkitkan
kerinduan untuk mencintai Tuhan, di
sisi lain bahwa kita harus sadar
bahwa Tuhan sesudah memberikan
janji-janji yang berharga dan yang
sangat besar supaya oleh janji-janji
itu kita boleh mengambil bagian
dalam kodrat Ilahi dan luput dari
hawa nafsu duniawi yang
membinasakan dunia. (LM)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikanlah dalam komunitas
saudara bagaimana caranya saudara
senantiasa berkemenangan untuk
mengasihi Bapa dan bukan dunia ini!

PEMBACAAN
2 Raja-raja 1-3
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Kamis, 22 April 2021

MENGASIHI YESUS
DENGAN MEMATIKAN
YANG DUNIAWI
D1. DIBACA
KOLOSE 3:5-10
Bacalah Firman Tuhan diatas dan
ulangi beberapa kali sampai saudara
dapat memahaminya dan secara
khusus hafalkanlah Kolose 3:5.

D2. DIRENUNGKAN
1. Untuk hidup yang mengasihi
Tuhan, hal-hal apakah yang harus
kita matikan? Mengapa?
2. Dan hal-hal apakah yang harus kita
buang untuk mencintai Tuhan?
3. Apakah yang harus dikenakan
untuk senantiasa hidup mengasihi
Tuhan dengan demikian
membenci dunia ini?

D3. DITERAPKAN
Untuk mengasihi Tuhan maka kita
harus mematikan segala sesuatu yang
duniawi, supaya kita tidak memiliki
konflik kepentingan yang lain kecuali
hanya untuk mencintai Tuhan.
Untuk mematikan segala hal yang
duniawi maka kita harus memahami
identitas diri kita sebagai anak Tuhan
di mana ketika kita mengalami
kelahiran kembali maka kita adalah
ciptaan baru, roh kita baru namun jiwa
kita yang terdiri dari pikiran dan
perasaan serta kehendak atau

50

BERKAT - April 2021

keinginan harus diperbaharui dan
diperbaharui oleh kebenaran Firman
Tuhan sehingga cara pandang diri kita
terhadap pribadi kita adalah sesuai
dengan apa yang Firman Tuhan
katakan kepada kita, di mana dulu kita
adalah pemarah maka sekarang kita
menjadi orang yang sabar dan
peramah sehingga kita menjadi
manusia baru yang telah
menanggalkan manusia lama kita.
Tentu ada hal-hal yang menjadi bagian
dan tanggungjawab kita sehingga apa

RENUNGAN HARIAN KITA
Kamis, 22 April 2021

dan membuang segala hal yang
duniawi dan penuh dosa. Dan
mematikan segala keinginan jahat
yang tersembunyi di dalam diri kita
dengan cara tidak melakukan dosa
percabulan, kecemaran, hawa nafsu
dan keinginan-keinginan yang
memalukan serta memuja-muja
barang-barang yang mewah karena
hal-hal tersebut merupakan
penyembahan berhala.

Di samping itu kita harus
menanggalkan dan membuang
jauh-jauh segala kemarahan,
kebencian, sumpah serapah, katakata kotor dan dusta. Dengan
demikian kita sedang berjalan
sebagai manusia yang baru yaitu
orang-orang yang mengasihi Tuhan
dan membenci dunia ini. (LM)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikanlah dalam komunitas
saudara bagaimana saudara
senantiasa berkemenangan untuk
mencintai Tuhan dengan cara
mematikan semua yang duniawi!

PEMBACAAN
2 Raja-raja 4-5
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Jumat, 23 April 2021

MENGIKUT YESUS
DENGAN
MENYANGKAL DIRI
D1. DIBACA
MATIUS 16:24-27
Bacalah Firman Tuhan diatas dan
ulangi beberapa kali sampai saudara
dapat memahaminya dan secara
khusus hafalkanlah Matius 16:24.

D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut Tuhan Yesus apakah halhal yang menjadi syarat bagi setiap
orang yang mau mengikut Yesus?
2. Menurut saudara apa yang
dimaksud dengan menyangkal diri
dan memikul salib?
3. Apakah yang harus kita korbankan
untuk mengikut Yesus walaupun
untuk mengalami kelahiran
kembali kita tidak perlu berkorban?

D3. DITERAPKAN
Rasul Paulus mengatakan bahwa:
“Sebab karena kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu
bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada
orang yang memegahkan diri.” (Efesus
2:8-9).
Namun Yesus juga berkata bahwa kita
harus mengikut Dia setelah kita
mengalami keselamatan karena iman
kepada Yesus Kristus. Dan dalam
mengikut Yesus maka Dia berkata
bahwa kita harus menyangkal diri dan
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memikul salib.
Apa maksudnya menyangkal diri?
Dalam Galatia 2:19-20: “ Sebab aku
telah mati oleh hukum Taurat untuk
hukum Taurat, supaya aku hidup untuk
Allah. Aku telah disalibkan dengan
Kristus; namun aku hidup, tetapi bukan
lagi aku sendiri yang hidup, melainkan
Kristus yang hidup di dalam aku. Dan
hidupku yang kuhidupi sekarang di
dalam daging, adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah
mengasihi aku dan menyerahkan diriNya untuk aku.”

RENUNGAN HARIAN KITA
Jumat, 23 April 2021

hidup melainkan Kristus berarti
seluruh kehidupan kita harus mati
diantaranya kedagingan, ambisi,
tujuan-tujuan hidup pribadi kita
termasuk cita-cita dan rencana kita,
yang ada hanyalah keinginan dan
tujuan Tuhan yang di dalam hidup
kita, sehingga kita selalu berjalan
dalam penyangkalan diri.

rencana Tuhan tentulah ada banyak
penderitaan, kesulitan dengan
demikian kita bukan hanya
menyangkal diri tetapi juga memikul
salib. Menyangkal diri dan pikul salib
harus ada dalam kehidupan kita
karena ini menjadi konsekuensi bagi
setiap kita yang mau mengikut
Yesus. (LM)

Dan untuk menjalankan tujuan dan

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikanlah dalam komunitas
saudara bagaimana saudara
berkemenangan dalam mengikut
Yesus dengan cara menyangkal diri
dan pikul salib?

PEMBACAAN
2 Raja-raja 6-8
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Sabtu, 24 April 2021

MENGASIHI YESUS

D2. DIRENUNGKAN

DENGAN MELAKUKAN
PERINTAH-NYA
D1. DIBACA
YOHANES 14:21-24
Bacalah Firman Tuhan diatas dan
ulangi beberapa kali sampai saudara
dapat memahaminya dan secara
khusus hafalkanlah Yohanes 14:21.

1. Menurut Tuhan Yesus siapakah
yang menjadi orang yang
mengasihi Tuhan?
2. Apakah yang akan dilakukan oleh
Yesus dan Bapa terhadap orangorang yang mengasihi Dia?
3. Menurut saudara apakah yang
dimaksudkan dengan
“menyatakan diri-Ku kepadanya”?

D3. DITERAPKAN
Yesus berkata bahwa: “Bukan setiap
orang yang berseru kepada-Ku:
Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam
Kerajaan Sorga, melainkan dia yang
melakukan kehendak Bapa-Ku yang di
sorga.” (Matius 7:21). Pastilah orangorang yang masuk ke dalam Kerajaan
Allah adalah orang-orang yang
mengasihi Tuhan Yesus.
Namun dalam bacaan di atas Yesus
berkata bahwa orang-orang yang
mengasihi Tuhan adalah mereka yang
memegang dan melakukan Firman
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Tuhan.
Hal yang sama juga ada dalam Matius
7:24, Yesus mengajarkan bahwa:
“Setiap orang yang mendengar
perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia
sama dengan orang yang bijaksana,
yang mendirikan rumahnya di atas
batu.”
Kita harus menjadi umat Tuhan yang
selalu memegang dan melakukan
perintah-perintah Tuhan dengan
demikian kita menjadi orang-orang
yang mengasihi Tuhan.

RENUNGAN HARIAN KITA
Sabtu, 24 April 2021

Bagaimana caranya kita memegang
Firman Tuhan? Caranya adalah
membaca, merenungkan serta
meneliti dan mencatat dengan teliti
sehingga Firman Tuhan tersebut
menjadi landasan dan dasar
kehidupan kita.
“Tetapi barang siapa meneliti hukum
yang sempurna, yaitu hukum yang
memerdekakan orang, dan ia
bertekun di dalamnya, jadi bukan
hanya mendengar untuk
melupakannya, tetapi sungguhsungguh melakukannya, ia akan
berbahagia oleh perbuatannya.”
(Yakobus 1:25).

Kemudian setiap Firman yang kita
dengar kita lakukan dengan
pertolongan dari Roh Kudus.
Tuhan Yesus berjanji bahwa setiap
kita yang memegang Firman Tuhan
dan melakukannya maka Yesus akan
mengasihi bahkan juga Bapa akan
mengasihi kita dan lebih dari hal itu
bahwa Yesus akan menyatakan
diriNya kepada kita bahkan Bapa
dan Yesus datang kepada kita serta
diam bersama dalam kita.
Tuhan ingin kita memiliki kesadaran
keberadaan dari Tuhan dalam hidup
kita karena kita mengasihi Dia. (LM)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikanlah dalam komunitas
saudara bagaimana kebahagiaan
dari memegang dan melakukan
perintah Tuhan yang membuat
saudara dikasihi oleh Tuhan!

PEMBACAAN
2 Raja-raja 9-11
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Minggu, 25 April 2021

SAMA
SEPERTI YESUS
MENGASIHI KITA
D1. DIBACA
YOHANES 13:31-35
Bacalah Firman Tuhan diatas dan
ulangi beberapa kali sampai saudara
dapat memahaminya dan secara
khusus hafalkanlah Yohanes 13:34.

D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah perintah baru yang
diberikan oleh Tuhan Yesus
kepada murid-murid-Nya?
2. Kasih seperti apa yang muridmurid-Nya harus lakukan di antara
mereka dan terhadap orang lain?
3. Sebagai murid-murid siapakah
orang-orang yang hidup saling
mengasihi?

D3. DITERAPKAN
Tuhan Yesus mengajarkan kepada
murid-muridNya agar mereka hidup
saling mengasihi. Dan standar kasih
mengasihi itu adalah seperti kasih
yang mereka rasakan dan alami
karena kasih Yesus kepada mereka.

semula, yang telah kami dengar, yang
telah kami lihat dengan mata kami,
yang telah kami saksikan dan yang
telah kami raba dengan tangan kami
tentang Firman hidup -- itulah yang
kami tuliskan kepada kamu.”

Hal ini sangatlah benar karena bagi
kita untuk mengasihi orang lain
haruslah terlebih dahulu mengalami
kasih Tuhan dan dengan kasih yang
kita alami itulah yang kita bagikan
kepada orang lain seperti dalam I
Yohanes 1:1: “Apa yang telah ada sejak

Tujuannya adalah agar kasih Tuhan itu
sampai kepada banyak orang melalui
hidup kita. Pengalaman kasih Yesus
yang harus kita alami adalah bahwa Ia
mengasihi orang lain dengan cara
mengampuni orang yang bersalah dan
menerima orang tersebut sekalipun
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RENUNGAN HARIAN KITA
Minggu, 25 April 2021

Terhadap orang lain Yesus
mengasihi dan mau berkorban atau
menderita terhadap orang lain,
dengan cara memberikan nyawaNya
dan mati di kayu salib.

Dan kasih yang sempurna dari Yesus
itu telah diberikan kepada kita dan
kita telah menerimanya dan sama
seperti Dia mengasihi kita seperti
itulah kita mengasihi orang lain. (LM)

Yesus menolong orang lain tanpa
menuntut balas dimana orang lain
harus berbuat baik kepada Dia.
Kasih yang Yesus demonstrasikan
adalah perbuatan yang selalu
memberi dan menyenangkan orang
lain walau Dia harus menderita.

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikanlah dalam komunitas
saudara bagaimana saudara
mempraktekkan kasih kepada orang
lain sama seperti kita mengalami
kasih dari Bapa?!

PEMBACAAN
2 Raja-raja 12-14
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Senin, 26 April 2021

LEBIH UTAMA
DARI KORBAN
BAKARAN DAN
SEMBELIHAN
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang bertanya kepada
Yesus mengenai hukum terutama?
2. Apa hukum terutama yang Yesus
jawab?
3. Apa tanggapan dari ahli taurat itu?

MARKUS 12:28-34
Bacalah bagian Firman ini utuh
dalam perikopnya, berulang-ulang,
supaya saudara dapat mengikuti
jalan ceritanya dan dapat
menangkap arti yang dikandungnya.

D3. DITERAPKAN
Para ahli Taurat tahu persis aturanaturan Taurat, pentingnya berbagai
korban bakaran dan korban
sembelihan. Semuanya baik,
semuanya perlu dilakukan.
Maka ketika seorang ahli Taurat
bertanya kepada Yesus hukum
manakah yang paling utama dan
mendengar jawaban Yesus, ia
mungkin terkejut karena Yesus
bukannya memilih diantara semua
hukum tersebut, tapi Yesus
merangkum semua hukum tersebut
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menjadi hukum yang terutama dan kita
kenal sekarang.
“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan
segenap hatimu dan dengan segenap
jiwamu dan dengan segenap akal
budimu, dan dengan segenap
kekuatanmu. Dan hukum yang kedua
ialah: Kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri….”
Dalam hidup kita, ada banyak aturan
dan kewajiban yang perlu kita lakukan:
belajar, kuliah, bekerja, mengurus anak,
berbisnis, pelayanan.

RENUNGAN HARIAN KITA
Senin, 26 April 2021

sering merasa terbebani, kita
mungkin tetap menjalaninya tapi
dengan kesal hati.
Tapi ada satu hal yang
mengubahnya, hal itu adalah KASIH.
Kasih dapat mengubah kewajiban
menjadi kerinduan. Seorang ibu
walaupun harus berlelah-lelah
mengurus bayinya di tengah malam,
namun rela melakukannya karena
kasih.
Segala sesuatu yang kita lakukan, di
dalamnya perlu ada KASIH.

Pertama karena kita mengasihi
Tuhan dan kedua karena kita
mengasihi Sesama. Tanpa itu,
semua hal baik yang kita lakukan
kehilangan esensinya.
Marilah kita mengevaluasi semua
yang kita lakukan hari ini, apakah
sudah ada Kasih di dalamnya? Mari
kita renungkan, adakah kekesalan
atau kelelahan dalam hubungan kita
dengan Tuhan maupun orang-orang
terdekat? Maukah saudara
memperbaikinya? (AH)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikanlah dengan kelompok PA
Saudara, hal-hal apa saja yang hari
ini Saudara jalankan karena kasih
dan hal-hal apa yang dijalankan
sekedar karena kewajiban atau
kebiasaan?

PEMBACAAN
2 Raja-raja 15-17
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Selasa, 27 April 2021

SIAPAKAH
SESAMAKU
MANUSIA
D1. DIBACA
LUKAS 10:25-37
Bacalah bagian Firman ini utuh
dalam perikopnya, berulang-ulang,
supaya saudara dapat mengikuti
jalan ceritanya dan dapat
menangkap arti yang dikandungnya.

D2. DIRENUNGKAN
1. Apa motivasi Ahli Taurat yang
bertanya kepada Yesus tentang
“Siapakah sesamaku manusia?”
2. Menurut Saudara, mengapa Yesus
menjawab pertanyaan dengan
perumpamaan?
3. Menurut Saudara, siapakah
sesama manusia dalam kisah
tersebut?

D3. DITERAPKAN
Kisah Orang Samaria yang murah hati
diceritakan oleh Yesus untuk
menjawab pertanyaan seorang ahli
Taurat yang mau mencobai Yesus.
Ketika Yesus sudah menjawabnya
dengan Hukum terutama, Ahli Taurat
itu bertanya lagi untuk membenarkan
dirinya “Dan siapakah sesamaku
manusia?”. Di situlah Yesus
menceritakan kisah ini dan balik
bertanya kepadanya.
Saudara, sebenarnya mungkin kita pun
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sering seperti ahli Taurat ini.
Kita bertanya bukan karena benarbenar ingin bertanya, tapi karena ingin
mencari pembenaran atau ingin
menguji atau menghindari tanggung
jawab. Di dalam hati dan pikiran
sebenarnya kita sudah ada pemikiran
sendiri.
Bukankah seringkali kita tahu bahwa
kita perlu mengasihi sesama, perlu
mengampuni, perlu menolong; tapi
ketika berhadapan dengan orangorang tertentu yang membuat kita

RENUNGAN HARIAN KITA
Selasa, 27 April 2021

Kadang-kadang kita juga mungkin
punya pemikiran bahwa kita sudah
sibuk dengan masalah kita sendiri,
jadi tidak ada waktu untuk peduli
kepada orang lain atau kita
berasumsi pasti ada orang lain yang
turun tangan menolong, jadi tidak
perlu kita yang melakukannya.
Memang kita tidak mungkin
menolong semua orang, tetapi
setiap kita pasti bisa menolong
seseorang.
Marilah kita belajar untuk

menunjukkan kasih kepada ada
orang yang membutuhkan di sekitar
kita. Jika ada orang yang melakukan
kesalahan, kita ampuni. Jika ada
orang yang jatuh tapi berada di luar
jangkauan, kita doakan.
Menaburlah selagi kita masih hidup
bagi sesama kita, karena di Surga
tidak ada lagi orang yang perlu kita
tolong, dihibur atau diampuni.
Semuanya sudah disempurnakan
oleh Tuhan. (AH)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Rencanakanlah tindakan yang bisa
Saudara lakukan untuk sesama
Saudara hari ini dan berbagilah
dengan rekan-rekan persekutuan
Saudara sehingga bisa saling
menguatkan.

PEMBACAAN
2 Raja-raja 18-19
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Rabu, 28 April 2021

MELAKUKANNYA

D2. DIRENUNGKAN

UNTUK TUHAN
1. Tindakan apa yang Yesus
gambarkan untuk menunjukkan
pelayanan kepada Allah?

D1. DIBACA
MATIUS 25:34-40

2. Apakah orang-orang benar itu
menyadari kapan mereka
melakukan pelayanan?
3. Bagaimana kita tahu bahwa kita
melakukan untuk Allah?

Bacalah bagian Firman ini utuh
dalam perikopnya, berulang-ulang,
supaya saudara dapat mengikuti
jalan ceritanya dan dapat
menangkap arti yang dikandungnya.

D3. DITERAPKAN
Jika merenungkan hidup kita dan
setiap hubungan yang ada, mari kita
ingat bahwa sesungguhnya Allah
menciptakan semua manusia
segambar dan serupa denganNya.
Kita mengasihi karena Dia mengasihi.
Kita menghormati karena Dia
menghormati. Kita mau mengampuni
dan melayani karena mereka berharga
di mataNya sama seperti kita pun
berharga di mataNya.
Dosa dan berbagai kelemahan telah
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menyebabkan kita semua jauh dari
gambarNya.
Yang kita lihat seringkali hanya yang di
depan mata.
Mengapa kita harus mengasihi orang
lain terutama mereka yang punya
kekurangan dan sudah menyakiti kita?
Mengapa kita harus peduli kepada
mereka yang tidak ada hubungan
sama sekali dengan kita?

RENUNGAN HARIAN KITA
Rabu, 28 April 2021

Jika anak kita bertengkar dengan
saudaranya, kita pasti ingin supaya
mereka bisa berdamai kembali dan
saling memaafkan. Orang tua tidak
ingin anaknya membenci dan tidak
menerima saudaranya, bahkan
sekalipun memang ada kesalahan
yang dibuat. Ketika salah satu anak
kesusahan, kita rindu saudaranya
bisa peduli dan mau menolong
tanpa harus disuruh-suruh.

Yesus tidak menggunakan kata
“seperti”, tapi Dia menyatakan
diriNya sebagai pribadi yang tinggal
dalam saudara kita, sehingga
apapun yang kita lakukan kepada
mereka, berarti ditujukan juga
kepadaNya.

Yesus katakan bahwa segala
perbuatan baik yang kita lakukan
untuk saudara kita SAMA dengan
kita melakukannya untuk Tuhan.

Teruslah menabur yang baik karena
kita sedang melakukannya untuk
Tuhan. (AH)

Mari Saudara, kita belajar untuk
memandang saudara kita seperti
Tuhan memandang.

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikanlah dengan pembimbing
Saudara, dalam hal apa Saudara
kesulitan untuk memandang apa
yang dikerjakan sebagai sesuatu
yang dikerjakan untuk Tuhan?
Bagaimana solusinya?

PEMBACAAN
2 Raja-raja 20-22
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Kamis, 29 April 2021

BERBUAT BAIK
DAN MEMBERI
BANTUAN
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Di manakah tempat tinggal kita
yang tetap?
2. Apa yang dimaksud dengan
korban syukur kepada Allah?
3. Korban seperti apa yang berkenan
kepada Allah?

IBRANI 13:13-16
Bacalah bagian Firman ini utuh
dalam perikopnya, berulang-ulang,
supaya saudara dapat mengikuti
jalan ceritanya dan dapat
menangkap arti yang dikandungnya.

D3. DITERAPKAN
Saudara, di masa pandemi Covid ini
banyak sekali orang yang mengalami
kesusahan.
Penghasilan bisnis yang menurun
drastis bahkan harus tutup,
pemutusan kerja dari perusahaan,
pengurangan gaji, dan stress yang
ditimbulkan dari kegiatan serba online
yang harus dilakukan.
Penulis Ibrani mengingatkan kita agar
kita senantiasa mempersembahkan
korban syukur kepada Allah dan
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jangan lupa untuk berbuat baik dan
memberi bantuan, karena korbankorban demikianlah yang berkenan
kepada Allah.
Ada banyak perbuatan baik dan
bantuan yang bisa kita berikan bagi
orang lain. Kita tidak harus menunggu
berlimpah secara finansial, karena
memberi adalah sesuatu yang bisa
dilakukan semua orang. Mulai dari
memberi waktu, perhatian, kasih, dan
tenaga.

RENUNGAN HARIAN KITA
Kamis, 29 April 2021

masalah yang dialami, tapi juga
karena merasa harus menanggung
masalah sendirian. Kesendirian bisa
menimbulkan stress dan masalah
tersendiri yang bahkan lebih besar
daripada masalah yang harus
dihadapi.
Misalnya ada orang yang tertekan
karena kehilangan pekerjaannya.
Keluarga dan teman-temannya bisa
membantu dengan banyak cara.
Sang istri tetap melayani suaminya
dengan hormat dan penuh kasih.
Saudara-saudara seiman bisa
bergantian mengirimkan makanan
dan juga mengirimkan informasi

lowongan kerja atau bisnis lain. Halhal tersebut tentu akan sangat
meringankan beban.
Tapi bayangkan kalau saat
mengalami hal tersebut, orangorang di sekitarnya tidak peduli
bahkan menuntut?
Kita semua membutuhkan bantuan
dari orang lain.
Marilah kita belajar bersyukur dan
menghargai setiap bantuan yang
kita terima dan menetapkan hati
untuk bisa membantu orang lain.
(AH)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Adakah sekeliling Saudara yang
membutuhkan bantuan? Buatlah
keputusan untuk berbuat baik bagi
orang tersebut.

PEMBACAAN
2 Raja-raja 23-25
ALKITAB
BERURUTAN
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RENUNGAN HARIAN KITA
Jumat, 30 April 2021

KENAKAN KASIH
SEBAGAI PENGIKAT
YANG MENYATUKAN
D1. DIBACA

D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang sudah kita tinggalkan
dan kita kenakan?
2. Bagaimanakah kondisi manusia
baru kita seharusnya?
3. Apa yang harus kita kenakan
sebagai orang-orang pilihan Allah?

KOLOSE 3:9-14
Bacalah bagian Firman ini utuh
dalam perikopnya, berulang-ulang,
supaya saudara dapat mengikuti
jalan ceritanya dan dapat
menangkap arti yang dikandungnya.

D3. DITERAPKAN
KASIH….orang Kristen sering
dihubungkan dengan pengajaran
kasih. Bahkan orang dunia pun
mengakui bahwa ajaran Yesus adalah
ajaran Kasih.
Tetapi seringkali mempraktekkan kasih
tidaklah semudah mengucapkannya.
Bagaimana kita bisa mengasihi orang
yang begitu berbeda dengan kita?
Paulus berkata bahwa kita perlu
mengenakan manusia baru yang
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TERUS-MENERUS DIPERBARUI untuk
memperoleh pengetahuan yang benar
menurut gambar Khaliknya.
Inilah kuncinya: Kita perlu terus
menerus diperbaharui dalam kasih
kita. Jangan mengandalkan kasih yang
dahulu, baik kepada Tuhan maupun
sesama.
Ada pasangan yang menikah dengan
cinta yang menggebu-gebu, tetapi
setelah melewati pernikahan sekian
tahun, cinta itu seperti menguap dan
hilang.

RENUNGAN HARIAN KITA
Jumat, 30 April 2021

dalam melayani Tuhan, sekarang
bahkan tidak peduli dengan hal-hal
rohani. Ada sahabat yang dulu
begitu saling membantu, tetapi
karena perbedaan pendapat
menjadi saling menjelekkan dan
menyakiti.
Sebagai orang-orang pilihan Allah
yang sudah dikuduskan dan
dikasihiNya, kita perlu mengenakan
belas kasihan, kemurahan,
kerendahan hati, kelemahlembutan
dan kesabaran. Kita perlu belajar
mengampuni seperti Tuhan

mengampuni kita.
Mengasihi adalah sebuah praktek
hidup yang perlu terus menerus kita
alami dan lakukan. Ketika kita
terlebih dahulu mengalami kasih
Allah yang terus menerus dalam
hidup kita, kita dimampukan juga
untuk terus bertumbuh dalam kasih
kita kepada orang lain, sehingga
akhirnya sekalipun ada banyak
perbedaan, kita semua bisa
mengalami kesatuan. (AH)

D4. DIDISKUSIKAN
DIDISKUSIKAN
D4.
Diskusikanlah dengan sahabat
Saudara, hal apa yang paling sulit
untuk mempersatukan Saudara
dengan orang lain? Bagaimana
caranya supaya Saudara bisa tetap
mengasihi dan bersatu sekalipun
sulit?

PEMBACAAN
1 Tawarikh 1-2
ALKITAB
BERURUTAN
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Ulang Tahun Jemaat - April

Nama
Tan Boen Joeng
Trifosa Anna S
Alfred Aryadi Ermaya
Timur
Eva Elita Froleyn
Selatan
Nico Priyanto Wiluyo
Sugiman
Ingrid Rita Sinaga
Aris Handoko
Lea Nawangsari
Yabes Bolas Hutajulu
Haryani
Winner Jhonshon
Fibra Boru Nambela
Tetti Silitonga
Liyah Yunani
Putra Sitanggang
Rina Nababan
Selatan
Rambert Gandaputra
M Benaiah Vinkenzo S
Wenfi Saragih
Aristania Apriyanti
Angelcia Naftali
Rita Kus
Slamet Sugiarto
Suhanda
Morgan Silaen
Budi Raharto
Erlin Marlian
Dede Sobandi
Lois Anugravia
Katherine Rahelina
Keren Evania Jusuf
Nina Juliana
Selatan
Yekti Widiastuti
Hendrik Budyhartono
Hok Koe
Nunung
Martin Luther Sinaga
Rudolf Yahya
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Tgl
1
1
2

Departemen
Prospek Bandung Barat
Prospek Bandung Barat
Anak-anak Bandung

2

Keluarga Bandung

3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5

Prospek Bandung Barat
Prospek Bandung Barat
Anak Raja
Youth Bandung Timur
Prospek Bandung Barat
Youth Bandung Timur
Area Pengembangan
Keluarga Bandung Timur
Youth Bandung Timur
Prospek Bandung Barat
Youth Bandung Timur
Keluarga Bandung

6
6
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10

Keluarga Bandung Barat
Youth Bandung Timur
Mahasiswa
Keluarga Bandung Timur
Youth Bandung Timur
Keluarga Bandung Barat
Area Pengembangan
Apostolik/Misi
Keluarga Bandung Barat
Prospek Bandung Barat
Keluarga Bandung Barat
Keluarga Bandung Timur
Youth Bandung Timur
Youth Bandung Barat
Mahasiswa
Keluarga Bandung

11
12
12
12
12
13

Keluarga Bandung Timur
Keluarga Bandung Barat
Keluarga Bandung Timur
Area Pengembangan
Profetik
Keluarga Bandung
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Selatan
Melvina Vuri Andayani
Lidiyawati
Rudi H M Sitorus
Marisi Sinaga
Jeannete G Gloria
Mega Mestika Saragih
Nama
Endah A Siallagan
Ira Ade Sovia
Stephani Hot Diana
Rusmala Dewi Silalahi
Tiormin Rusmanti
Timur
Yuandi Manalu
Aprise Enjelia H
Dani
Manahan Purba
Souw Kim Tjoe
Reny Hartyni Sirait
Kezia Ezekiel
Hendi Darmawan
Saut Panjaitan
Fajar Sukarno
Timbul P Pardamean
R Bernard Gultom
Selatan
Desi Silitonga
Rahardrian P
Angela Gracia
Joice Anita
Mario P Parluhutan
Imas Rohaety Souisa
Lisa Apriatma
Selatan
Maria Ike Rahayu
Lastree Liwansari
Priska Apriani Sibarani
Melvawaty P
Margaretha B Dama
Leonardi Immanuel
Yusuf Andri Siahaan
Asti Amalo
K. Prastiwi

13
14
14
14
14
15
Tgl
15
16
16
17
17

Area Pengembangan
Prospek Bandung Barat
Keluarga Bandung Timur
Keluarga Bandung Timur
Youth Bandung Timur
Mahasiswa
Departemen
Keluarga Bandung Timur
Youth Bandung Barat
Prospek Bandung Barat
Mahasiswa
Anak-anak Bandung

17
18
18
19
19
20
20
20
21
21
21
21

Prospek Bandung Timur
Mahasiswa
Keluarga Bandung Barat
Keluarga Bandung Timur
Keluarga Bandung Barat
Youth Bandung Timur
Youth Bandung Timur
Digital
Prospek Bandung Timur
Keluarga Bandung Barat
Keluarga Bandung

21
22
22
22
23
24
24

Area Pengembangan
Mahasiswa
Keluarga Bandung Barat
Keluarga Bandung Barat
Mahasiswa
Keluarga Bandung Barat
Keluarga Bandung

25
25
25
25
26
26
26
27
27

Keluarga Bandung Timur
Area Pengembangan
Mahasiswa
Keluarga Bandung Timur
Mahasiswa
Anak Raja
Keluarga Bandung Timur
Mahasiswa
Keluarga Bandung Timur

Ulang Tahun Nikah - April

Suami

Isteri

Tgl

Dedy Wahjudi Kurniawan
Ramdhan Firmansyah
Suwarno
Yohanes Setiawan
Herman Tein Betrio Sahartal. L
Junjung Sitorus
Timbul Purba Pardamean
Daud Beeh
Sabarmen Sinaga
Masrun Simangusong
Agus Sugianto
Tri Satmoko
Andreas Hisar

Angelice Jennie
Catarinna Yuliana
Wigati
Netty Ferawaty
Tiurmaida P
Norima Ertina Lumban Raja
Mutiara Simatupang
Trisni Purwati Beeh
Rusmala Dewi Silalahi
Sunggul Sihombing
Eti Mulyati
Iis Komariah
Loide Marnida

8
8
9
10
11
12
14
18
19
21
24
26
28

.: INFORMASI REKENING BANK
Perpuluhan
Misi Luar/ Dalam Kota
Diakonia, Alat
Gedung
Minatun
Gedung Bandung Barat
Gedung Bandung Selatan
PJPM
Covid Crisis Center (C3)

: BCA Ac. 4373010475 An. GKKD BDG Pusat
: BCA Ac. 8090391268 An. Ricardo Godwin / Susan Nancy
: BNI’46 Cab.UNPAD Ac. 0023407974 An. GKKD-BDG PUSAT
: BCA Cab. Ahmad Yani Ac. 8090206908 An. Robinson SP S Drs / Tinuk
: BCA Cab.Riau Ac. 0860514443 An. Eti Ajuning Dewi / Tinuk Minatun
: BCA Cab.Pasir Kaliki An. 8480177194 An. Jenni Messwati DR / Tinuk Minatun
: BCA Cabang Ahmad Yani 2 Ac. 8090263006
An. Febe Esti Isnawasari / Tinuk Minatun
: BCA Ac. 8090357035 An. Febe Esti Isnawasari/ Tinuk Minatun
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INFORMASI TEMPAT IBADAH DAN PELAYANAN GKKD-BP

:. BANDUNG TIMUR
KANTOR GKKD-BP

Alamat

: Jalan Ahmad Yani Nomor 221-223
Komplek Segitiga Emas Kosambi Ruko F5 - Bandung 40113
Telepon : 022 - 7276 825, 022 - 7236 979, 022 - 723 7002
Fax
: 022 - 723 6978
SMS
: 08 57936571 45
E-Mail
: gkkdbp@gmail.com

:. Waktu Kerja Staf Kantor Gereja

Silakan hubungi kami pada jam kerja di nomor telepon kantor gereja
Setelah Anda selesai mendengar nada salam, tekan nomor pilihan yang Anda tuju

0
102
106
109
107
108
111
113
114
116

: Operator Telepon, Resepsionis, Rumah Tangga Kantor (ANITA A. SUTANDI)
: Kepala Kantor Gereja (TINUK MINATUN)
: Administrasi Penggembalaan, Sekretaris Penatua (LOIDE M. N. PANGARIBUAN)
Administrasi Ibadah Raya (FAJAR NURSALAM)
: IT (OLOAN ALFONCIUS S)
: Multimedia (ERVINNA, RONALD)
: Bendahara Gereja (SUSAN NANCY)
: Akunting dan Keuangan (RENTY L. SITORUS, DORMARITO GULTOM)
: Office Man (AHMAD MUTOLIB, NOVERMAN JAYA)
Driver (FREDY BUDIMAN)
: Administrasi Bagian Umum (DUMARIA NAPITUPULU)
: Informasi Misi dan Komunikasi Misi (SUNGGUL SIHOMBING)

:. BANDUNG BARAT
Alamat : Gedung BTC, Jalan Dr. Djunjunan Nomor 143-149 Ruang Semi Basement
Telepon : 022 - 6126022

:. BANDUNG SELATAN
Alamat : Jalan Raya Kopo Nomor 9 L
Komplek Kopo Emas Regency Ruko 99 T, Margasuka - Bandung 40225

70

BERKAT - April 2021

Catatanku
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Catatanku
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