MARET

Para Mitra yang terkasih,
Terima kasih untuk kesetiaan bapak/ibu/Saudara mendukung
pelayanan kami. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, setiap
kali kami mengingat Bapak/Ibu para mitra pelayanan dalam
doa-doa kami.
Dalam pelayanannya, LPMI tetap fokus dalam Penginjilan dan
Pemuridan yang dilakukan oleh para anggota staf dari semua
bidang pelayanan, murid-murid dan para volunteers.

POKOK DOA

Jika pada bulan Januari– Februari 2019, anggota staf
melakukan Doa & Puasa 40 hari, maka sejak akhir bulan yang
lalu sampai bulan ini, para anggota staf LPMI secara nasional
juga melakukan DMPD (Discipleship Ministry Partner
Development) - melibatkan orang lain untuk mendukung
pelayanan, tidak hanya melalui doa dan keterlibatan secara
langsung dalam pelayanan, tetapi juga melalui dukungan
dana.
Kami tahu, yang terbaik masih akan datang, dan Tuhan
sedang dan masih terus bekerja agar banyak orang datang
kepada-Nya. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya
kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian.
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MARET
Daniel 12: 1-4

“Tetapi engkau,
Daniel,
sembunyikanlah segala
firman itu, dan
meteraikanlah Kitab
itu sampai pada akhir
zaman; banyak orang
akan menyelidikinya,
dan pengetahuan akan
bertambah."
(Ay.4)

POKOK DOA

Mengucap syukur untuk
pemeliharaan Tuhan
bagi seluruh staf dan
keluarga, para
murid,volunteers serta
mitra dalam tugas
membangun gerakan
selama ini.

MEMAHAMI PERUBAHAN

1

Jumat

Tiga puluh tahun lalu rekayasa genetika sudah
menunjukkan banyak potensi besar dalam perubahan
kehidupan manusia. Peluang pemanfaatan dan
penyalahgunaan sama besar, misalnya kloning. Waktu itu
etika biomedik dikedepankan termasuk regulasi
hukumnya. Saat ini di era revolusi industri 4.0 dimana
otomatisasi dan digitalisasi secara sistemik harus
dilakukan, tantangan kualitas SDM kembali diuji, bukan
pada adaptabilitas dan survival semata namun memegang
teguh tata nilai kehidupan seperti diungkap I Made Andi
Arsana, Ph.D., Kepala Kantor Urusan Internasional UGM.
Apa kata Alkitab 3000 tahun lalu menjadi kenyataan,
Daniel 12:4 ....dan pengetahuan akan bertambah." (Ibr:
rabah, berarti increased, multiplied; karena itu terj.
Latin ayat ini “et multiplex erit scientia”). Percepatan
penemuan baru dan inovasi berlangsung dalam hitungan
detik, dan banyak lompatan teknologi dan pengetahuan
akibat digitalisasi segala bidang.
Jika dunia kerja memiliki kompleksitasnya sendiri,
bagaimana dengan dinamika iman kita? Saat ini hampir
semua gadget mudah mengakses Alkitab secara lengkap
baik beragam terjemahan, tafsir yang bertanggungjawab
dan sumber-sumber lainnya. Jadi jika dalam dunia kerja
kita beradaptasi dengan cepat, tentu dalam iman dan
ibadah gerejawi harusnya adaptasi juga harus dilakukan.
Bukan semata kualitas alat pendukung ibadah
(soundsystem, multimedia, dll), namun membuat liturgi
gerejawi menjadi suasana belajar yang penuh
penyembahan sangatlah penting. Penyampaian dan
pendalaman Firman harus menyertakan teknologi yang
menyenangkan, menyegarkan, membumi/kontekstual,
dan mengubahkan. Kemampuan orasi mimbar saja tidak
cukup. Eksposisi/penggalian Firman yang benar dan
penerapan yang riil menjadi tantangan dan kesempatan
pelayanan yang berdampak besar. Demikian pula
pendidikan iman kita pada anak-anak di rumah. Situasi itu
akan menjadikan pertumbuhan iman jemaat dan anakanak kita makin dewasa dan tahan uji. Tentunya itu
semua harus disertai dengan berkat karya Roh Kudus yang
organis (membangun dari dalam) dan didaktis (mengajar
melalui Alkitab).
Inspirasi: Selamat berjuang dalam iman, Sumber kita
tidak pernah kekurangan hikmat. (WDj).
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Sabtu

KONFIRMASI TUHAN ATAU
TIPUAN SETAN

Suatu kali ada seorang pemimpin berbuat kesalahan
yang fatal, namun secara organisatoris tidak mendapat
pendisiplinan yang signifikan karena subyektifitas pihak
tertentu. Ternyata hal ini menjadikan yang bersangkutan
selama bertahun-tahun kepemimpinannya meyakini
sebuah konfirmasi yang salah. Beberapa tahun kemudian
baru tersingkap kebenaran yang sesungguhnya. Dalam
organisasi apapun, apalagi yang bergerak dalam lapangan
kerohanian harus lebih berhati-hati dalam hal
pendisiplinan. Seringkali kasih dipahami dan diterapkan
keliru.
Demikian pula pemahaman yang sesat di masa
Yeremia muncul akibat “konfirmasi” tipuan dari Setan.
Untuk sesaat seakan semua berhala itu benar dan
memberi faedah besar. Sesungguhnya “konfirmasi” tipuan
Setan hanya fenomena singkat bukan fakta sebenarnya,
membawa pada kesombongan, tidak mendukung
kebenaran alkitab secara utuh, tidak membawa damai
sejahtera hakiki dan sukacita dalam penyembahan yang
otentik. Mereka tidak sadar bahwa ketidaktaatan itu akan
menjadikan murka Tuhan dicurahkan sebagaimana
peringatan sejak jaman Musa. Mereka akan dibuang dari
negerinya selama 70 tahun dan sesudahnya eksistensi
negara Israel runtuh selama ribuan tahun hingga boleh
muncul kembali tahun 1948.
Saat ini kita sering dibuat bimbang dengan pelbagai
fenomena sesat. Orang mudah membelanjakan uangnya
untuk kesenangan/ hedonisme dan pelit untuk Tuhan dan
dana sosial dan kariernya maju. Ada orang yang hidup
bergelimang korupsi dan manipulasi dan hidupnya seakanakan nyaman-nyaman saja. Inilah tipuan Setan.
Konfirmasi Tuhan: meneguhkan kebenaran Alkitab
secara utuh; membawa damai sejahtera dalam tim,
membawa pada kerendahan hati dan pengenalan akan
Tuhan secara makin mendalam, membawa pada
penyembahan yang makin otentik. Konfirmasi Tuhan juga
tidak selalu memberikan kelimpahan instan tapi pasti
menuntun kesuksesan kita step by step, tekun berjuang
dan pantang menyerah, namun disertai berbagai jalan
berkat yang tidak terduga.
Inspirasi: Hidup ini mengandung banyak pilihan, dan
Tuhan pasti menuntun pada keputusan yang tepat.
Yakinilah dan berjuanglah untuk senanntiasa
mengimaninya, sebab kemenangan iman tersedia
senantiasa. (WDj)

MARET
Yeremia 44: 15-19
tetapi kami akan terus
melakukan segala apa
yang kami ucapkan,
yakni membakar korban
kepada ratu sorga....,
kami sendiri dan nenek
moyang kami dan rajaraja kami dan pemukapemuka kami di kotakota Yehuda dan di jalan
-jalan Yerusalem. Pada
waktu itu kami
mempunyai cukup
makanan; kami merasa
bahagia dan tidak
mengalami penderitaan.
(Ay. 17)

POKOK DOA

PELAYANAN
MAHASISWA
Mengucap syukur untuk
coaching Position Focus
2019 seluruh staf
kampus. Doakan: 1.)
Implementasinya, agar
staf mampu
menunaikan
panggilannya secara
maksimal dalam
membangun gerakan.
2) Tuhan membuka
sumber-sumber yang
berkelimpahan untuk
pelayanan dan
keluarga.

MARET
Filemon 1 : 1-3

“Dari Paulus, seorang
hukuman karena
Kristus Yesus dan dari
Timotius saudara
kita, kepada Filemon
yang kekasih, teman
sekerja kami.”
(Ay. 1)

POKOK DOA

TANGERANG
Doakan agar: 1) Tim
yang melayani: Agus
dan Imel, Wawan dan
Irna, Ibu Adriana,
Gabe terus melayani
dengan bergantung
dan mempercayai
Tuhan. 2) Tuhan
menyediakan tim
mahasiswa, tim alumni
dan mitra pelayanan
yang terbeban hatinya
untuk Tangerang. 3)
Tuhan membuka jalan
untuk partnership
dengan kampuskampus dan gereja.

KOMUNIKASI DALAM KASIH
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Minggu

Paulus adalah tokoh rohani yang disegani pada
jamannya. Roh Kudus memakainya untuk menuliskan
firman Tuhan baik dalam bentuk surat penggembalaan
umum maupun pribadi. Kedalaman teologis, keluasan
wawasan, dan kekayaan pengalaman lapangannya
menjadi sarana yang efektif bagi Tuhan untuk
memaparkan banyak doktrin yang sulit dan dalam.
Melalui Surat Filemon ini kita belajar banyak prinsip
komunikasi dan teologi praktika yang luar biasa.
Walaupun singkat, ada tujuan besar dari Paulus
dalam berkomunikasi dengan Filemon. Tentunya dalam
hubungan itu cara berkomunikasi menjadi penting. Ada
4 bagian penting dalam komunikasi pendahuluan ini: (1)
Kerendahan hati dan kejujuran dalam karya Kristus
(ayat 1a). Paulus menyebut dirinya orang hukuman
yang dipandang rendah dunia. Namun tetap menarik
benang merah pada Kristus sebagai pusat misi dan
tujuannya. (2) Merupakan Penghargaan sebagai pribadi
(ayat 1b). Sebutan rekan sekerja pada Filemon (Yun:
sunergon, coworker, co-worker) artinya adalah partner
bersinergi bukan sekedar rekan biasa, sehingga jemaat
di rumahnya pun harus disebut untuk konteks yang luas.
(3) Tetap fokus pada Allah Tritunggal (ayat 3). Ucapan
berkat di awal ini membangun mindset penting sebagai
hamba Allah.
Di era yang dikuasai medsos ini komunikasi yang
santun tetap diperlukan. Cara komunikasi seorang anak
Tuhan sangat menentukan efektifitas kesaksian Kristen
dan juga tingkat penerimaan masyarakat pada
kekristenan. Membangun gaya komunikasi yang simpel
dan menarik tidak hanya perlu latihan namun juga doadoa kita. Komunikasi yang efektif dan tepat akan
menolong orang lain tidak salah dan nyaman menerima
pesan.
Inspirasi: Mari kita meneladani Paulus dalam
memulai setiap komunikasi sehingga kitapun akan
mendapat berbagai keuntungan. Komunikasi yang
dilakukan dengan egaliter dan tanpa prasangka adalah
kebutuhan setiap masa dan kondisi. Setiap anak Tuhan
memiliki peluang mendapatkan banyak berkat, baik
finansial maupun non finansial ketika mampu
berkomunikasi dengan benar. (WDj)
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Senin

APRESIASI DAN HARAPAN
BESAR

Surat kepada Filemon adalah pelajaran penting
dari kasus nyata. Tujuan besar surat ini berkaitan
dengan pekerjaan Allah melalui Paulus dan tim serta
anak-anak rohaninya. Mengawali surat dengan
menyentuh hati, Paulus memasuki uraian pentingnya
setapak demi setapak. Bagian ini memuat apresiasi
dan harapan Paulus pada Filemon.
Pertama, Apresiasi yang tulus (ayat 4, 5, 7).
Setiap orang layak dan senang diapresiasi, dan
Paulus melakukannya dengan tulus. Filemon diakui
Paulus memiliki banyak kualitas penting, antara
lain: kasih dan penghiburan kepada orang kudus
(ayat 4,7); iman pribadi yang kuat pada Tuhan Yesus
(ayat 4); dan karyanya memberikan kegembiraan
besar dan kekuatan bagi Paulus (ayat 7).
Kedua, harapan besar yang disampaikan bagi
Filemon (ayat 6). Kata turut mengerjakan (Yun:
energes: become effectual), pengetahuan
(epignosis: pengetahuan yang presisi dan correct)
yang baik (agathos), dalam ayat ini mengandung
makna agar pengetahuan Filemon akan kebenaran
itu makin presisi/ tepat dan tajam serta berdampak
besar dalam pelayanan, maka ada suatu prasyarat
yang harus Filemon lakukan.
Dalam berkomunikasi dengan orang lain
termasuk mendidik jemaat dan anak-anak kita,
maka perspektif ke depan dan gambaran besar dari
konteks hidup yang dijalani itu penting. Tujuan dan
alasan kita bertindak itu sangat mendasar dan
menentukan nilai dan bobot tindakan kita. Kita
sering kehilangan makna suatu aktifitas hidup
termasuk beribadah, ketika lepas dari tujuan akhir
hidup kita yaitu memuliakan Tuhan dan hidup makin
menyerupai citra Kristus.
Inspirasi: Dengan siapapun kita bertemu hari ini,
marilah kita belajar memberi apresiasi yang tulus.
Selanjutnya, memberikan perspektif yang tepat
sehingga akan memberikan kontribusi yang besar
bagi pengembangan hidup dan kedewasaannya,
terlebih secara rohani. (WDj).

MARET
Filemon 1: 4-7

“Dan aku berdoa, agar
persekutuanmu di
dalam iman turut
mengerjakan
pengetahuan akan yang
baik di antara kita
untuk Kristus.”
(Ay. 6)

POKOK DOA

OPERASIONAL
Doakan: 1) Tim Ops
agar Tuhan terus
mencukupkan PMP,
diberikan hikmat dan
ketelitian.2) Proses
rekonsiliasi keuangan
untuk membangun
sistem keuangan satu
Indonesia. 3) Persiapan
menuju system
keuangan yang baru
NETSUITE dan rencana
untuk training Tim
Indonesia dan Malaysia
pada tanggal 8-14
September 2019. 4)
Penggunaan GMA (100%
pengisian) dan matrix
system yang lain
(IShare, MPDX, FCX,
PowerBi) agar dapat
memimpin dengan
informasi.

MARET
Filemon 1: 8-19

“tetapi mengingat
kasihmu itu, lebih
baik aku memintanya
dari padamu. Aku,
Paulus, yang sudah
menjadi tua, lagipula
sekarang
dipenjarakan karena
Kristus Yesus,”
(Ay. 9)

POKOK DOA

FUND DEVELOPMENT
Mengucap syukur
untuk penggalangan
mitra pelayanan
( DMPD) Nasional yang
sedang dilakukan
sampai hari ini, untuk
latihan di kelas dan
orang-orang yang
sudah dikontak.
Doakan: 1) Semua
calon mitra yang sudah
ditulis dan didoakan
mau dikontak dan mau
mendukung pelayanan
staf LPMI. 2) Semua
staf dapat mencapai
target minimal 100%.

PERMOHONAN SEBAGAI
PILIHAN
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Selasa

Memohon kepada yang lebih muda apalagi murid,
adalah bentuk kerendahan hati. Namun disitulah kuasa
seorang pemimpin untuk mendorong perubahan, dan
Paulus memilih melakukan hal itu. Kerendahan hati ini
berhubungan dengan beratnya permintaan Paulus pada
Filemon yaitu mengampuni mantan budaknya yang
telah bersalah dan lari dari padanya. Konteks jaman itu
budak ibarat harta milik yang bebas diperlakukan
seperti apapun. Namun pengampunan pada Onesimus
ini lah yang Paulus maksudkan sebagai tindakan besar
yang akan membuat Filemon naik kelas dalam iman dan
makin luar biasa di ladang Tuhan.
Dalam ayat 11-19 Paulus menjelaskan secara
panjang lebar permintaannya pada Filemon. Onesimus
adalah buah hati, artinya orang yang sangat dekat dan
penting bagi pribadi dan pelayanan Paulus. Dia juga
dipenjara seperti Paulus dan setelah dimuridkan,
menjadi salah satu tim penting Paulus. Ketika kedua
muridnya berada dalam tensi terselubung seperti itu
maka Paulus memandang perlu demi kebaikan
keduanya dan kepentingan pekerjaan Allah melalui
mereka, maka Paulus menguji keiklasan dan otentisitas
imannya. Paulus tidak ingin melangkahi Filemon yang
masih punya hak namun ada masalah yang belum
selesai. Namun Paulus tetap mengikat Filemon dengan
prinsip menomorsatukan Tuhan dan pekerjaanNya, dan
bahwa baik Filemon maupun Onesimus sama-sama anak
rohani dan tim Paulus dengan segala konsekuensinya.
Karena itu dengan tegas Pauluspun bersedia (demi
kebaikan Filemon dan Onesimus) untuk membayar
kerugian Filemon akibat tindakan Onesimus di masa
lalu. Inipun bukan basa-basi namun teladan dan sikap
bapak rohani yang mendidik dan rela berkorban.
Kita mungkin saja bermasalah dengan orang atau
memiliki tim yang sedang bermasalah. Menggunakan
otoritas dan kedekatan hubungan itu baik. Namun
kebijaksanaan untuk rendah hati dan mendudukkan
semuanya dibawah otoritas Tuhan itu sangat mendasar.
Inspirasi: Mari kita menjadi anggota tim yang baik
dengan memberikan kontribusi dalam setiap
permasalahan dengan melihat kepentingan yang lebih
besar dan masa depan yang panjang di mana pun Tuhan
menempatkan kita. (WDj)
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Rabu

KETIKA KITA TAKUT AKAN
TUHAN

Saya percaya bahwa setiap orang Kristen, termasuk
Saudara, ingin selalu bergaul karib dengan Tuhan dan
menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan tiaptiap hari. Saya percaya kita juga ingin selalu menempuh
jalan yang benar serta mengambil pilihan dan keputusan
yang benar.
Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita
bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan mana
yang harus kita pilih dan bahwa kita dapat menikmati
indahnya bergaul karib dengan Tuhan jika kita takut
akan Tuhan. Pertanyaannya adalah seperti apa takut
akan Tuhan itu?
Beberapa bagian dalam Firman Tuhan menolong kita
mengerti seperti apa takut akan Tuhan itu. Takut akan
Tuhan ialah berpegang pada segala isi hukum dan
ketetapan Tuhan (Ulangan 17:19). Takut akan Tuhan
berarti beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firmanNya, tidak menentang titah Tuhan, dan mengikuti Tuhan
( 1 Samuel 12:14). Takut akan Tuhan adalah membenci
kejahatan; benci kepada kesombongan, kecongkakan,
tingkah laku jahat dan mulut penuh tipu muslihat (Amsal
8:13). Ketika kita takut akan Tuhan maka kita akan
mematuhi firman Tuhan, baik dalam hati, pikiran,
perkataan, sikap dan perbuatan, dan kita akan berjalan
sesuai firman Tuhan.
Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan memilih
jalan dan pilihan yang sesuai firman Tuhan. Sebaliknya,
ketika kita melakukan dosa, kita melawan Tuhan dan
persekutuan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Kita akan
kehilangan kepekaan akan tuntunan Tuhan. Kita
memerlukan Roh Kudus untuk senantiasa memampukan
kita
Inspirasi: Selamat menjalani hari ini dengan sikap
hati takut akan Tuhan, menikmati indahnya bergaul karib
dengan Dia dan mengetahui jalan-jalan yang harus kita
tempuh. (ZJ)

MARET
Mazmur 25:12,14
"Siapakah yang takut
akan TUHAN? Kepadanya TUHAN
menunjukkan jalan
yang harus
dipilihnya ... TUHAN
bergaul karib dengan
orang yang takut
akan Dia dan perjanjian-Nya diberitahukan-Nya kepada
mereka."
(Ay. 12, 14)

POKOK DOA

LPMI PERWAKILAN
MEDAN

Doakan: 1) Semua
anggota staf agar sehati
untuk mencapai CMD
2020. 2) Untuk bulan
DMPD ini, semua anggota
staf dapat mencapai
usaha dana minimal 100
% sehingga bisa melayani
dengan lebih baik.

MARET
1 Samuel 16:1-13

“Samuel mengambil
tabung tanduk yang
berisi minyak itu dan
mengurapi Daud di
tengah-tengah
saudarasaudaranya….”
(Ay. 13a)

POKOK DOA

LEADER IMPACT
Doakan Associate Staff
Leader Impact:(1) Bp.
Damber Liwan & Ibu
(Palangka Raya), (2)
Bp. Bobby Wijaya & Ibu
(Bandung),(3) Bp. Harri
Simamora (Bandung),
(4) Bp. Carizal Manu
(Kupang), agar Tuhan
memberikan hikmat,
kesehatan, dan kerjasama membangun
City Team di kota-kota
tersebut.

MUNGKIN KITA TIDAK
PERNAH TAHU, TAPI ...
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Kamis

Mungkin kita pernah berkata, "Aku tidak
pernah membayangkan atau menginginkan untuk
ada di tempat ini atau mendapat tanggung jawab
atau peran ini". Banyak hal yang terjadi dalam
hidup kita tidak pernah kita bayangkan atau
inginkan sebelumnya.
Dalam perikop yang kita baca, di situ
dituliskan bahwa Daud adalah seorang gembala
dan ia masih muda, namun Tuhan menyatakan
kepada Samuel untuk mengurapi Daud karena Ia
telah memilih dia. Selain itu, dalam kisah-kisah
berikutnya kita tahu bahwa Tuhan memakai Daud
menjadi bagian dari penggenapan rencana
kelahiran Yesus Kristus, sang Juruselamat. Di
dalam Alkitab beberapa kali dituliskan sebutan
Yesus Kristus sebagai Anak Daud. Apakah kira-kira
Daud mengetahui hal tersebut ?
Mungkin saat ini kita sedang bertanya-tanya
mengapa Tuhan memberi kita tanggung jawab
tertentu atau menempatkan kita di posisi
tertentu. Tuhan dapat menyatakannya kepada
kita sehingga kita mengetahuinya, namun bisa
juga Tuhan menyatakannya pada masa yang akan
datang dan kita tidak pernah mengetahuinya.
Mungkin kita tidak tahu dan tidak mengerti
rencana Tuhan secara detail. Mungkin di waktuwaktu ke depan, ada hal-hal yang terjadi dimana
hal-hal tersebut pernah kita bayangkan, namun
mungkin juga Tuhan membawa kita ke tempat,
tanggung jawab atau peran yang tidak pernah kita
pikirkan, bayangkan, ataupun inginkan. Yang bisa
kita lakukan adalah mempercayai Tuhan dan terus
meminta Tuhan menolong kita untuk melakukan
yang terbaik.
Inspirasi: Selamat menikmati penggenapan
rencana Tuhan dalam hidup Saudara, dan selamat
dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bagian dari
penggenapan rencana-Nya di masa yang akan
datang. (ZJ)
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Jumat

KEKEJIAN

Seorang remaja berusaha mendapatkan
pengakuan dari teman sebayanya dengan
berusaha menyenangkan hati mereka untuk
mendapatkan penerimaan. Usahanya nyaris
membuatnya berada dalam bahaya. Seorang
wanita muda membeli barang-barang mahal
dengan harapan teman-temannya akan
menyanjungnya dan lebih menghargainya.
Usahanya ini membuatnya terjebak dalam
hutang.
Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa Ia
akan memberkati keturunannya. Janji ini kembali
Tuhan sampaikan kepada Yakub. Tuhan memilih
bangsa Israel untuk memberkati bangsa-bangsa
(Kejadian 12:2-3). Sampai suatu saat terjadi
kelaparan, Yusuf meminta Israel untuk tinggal di
Mesir. Tuhan berjanji akan memberkati bangsa
Israel meski saat berada di Mesir (Kejadian 46:3).
Saat berpindah ke Mesir, mereka adalah para
gembala kambing dan domba. Gembala kambing
domba adalah kekejian bagi orang Mesir, mereka
harus tinggal terpisah dari orang Mesir. Mereka
diberi tempat tinggal di Gosyen, tepat seperti
yang mereka perlukan. Pandangan orang Mesir
tidak membuat mereka tawar hati. Mereka
mempercayai janji Tuhan dan berpegang kepada
identitas mereka di dalam Tuhan. Meski saat itu
orang Mesir melihat mereka sebagai suatu
"kekejian," bagi Tuhan mereka adalah umat-Nya.
Apapun pandangan orang lain tetang saudara,
berpeganglah kepada identitas saudara di dalam
Tuhan sehingga saudara terhindar dari kesulitan
karena mencoba mencari pengakuan dan
penerimaan dari sesama dengan cara yang salah.
Inspirasi: Jika saudara telah memiliki Yesus
sebagai Tuhan dan Juruslamat, maka saudara
adalah anak Allah (Yohanes 1:12). Itulah identitas
saudara yang sesungguhnya. (LS).

MARET
Kejadian 46:31-34;
Yohanes 1:12

"Sebab segala gembala
kambing domba adalah
suatu kekejian bagi
orang Mesir.
(Kejadian 46:34).

POKOK DOA

GEREJA-GEREJA
Mengucap syukur
untuk pertumbuhan
gereja-gereja di
Indonesia.
Doakan:Tuhan
memberkati gerejagereja di seluruh
Indonesia dalam
perkembangannya
secara kuantitas
maupun kualitas
sehingga dapat
menjadi garam dan
terang bagi bangsa ini.

MARET
Ma us 4:1‐11

KUAT OLEH FIRMAN
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Sabtu

“Kalau Alkitab ini bukan Firman Allah, maka saudara
sudah ada di perut saya.” Kata-kata ini konon pernah diucapkan oleh seorang mantan kanibalis, ketika ia sedang mem“Tetapi Yesus baca firman Tuhan tetapi ditentang oleh seorang ateis yang
menjawab: “Ada tidak mengakui Alkitab sebagai firman Allah. Sang kanibalis
tertulis: Manusia tidak berteologi yang dalam-dalam, tetapi ia menyaksikan
hidup bukan dari roti pengalaman imannya. Firman dapat mengubah hati, tatkala
saja, tetapi dari seseorang menjadi percaya kepada Allah.
Yesus sendiri menegaskan bahwa firman Allah adalah
setiap firman yang
keluar dari mulut sumber kehidupan. Dalam kapasitasnya sebagai Manusia,
Allah. ” (Ay. 4) yang ketika itu dianggap Iblis Dia lemah dan lapar karena
baru saja berpuasa, Iblis mencoba masuk ke ranah itu, namun ia gagal, karena tidak tahu bahwa Yesus memiliki
kekuatan rohani yang supranatural. Pikiran Iblis terarah
kepada “roti” makanan jasmani, sementara Yesus sendiri
berbicara makanan rohani. Iblis memang pandai berbicara.
Perhatikan kata-katanya, “Jika Engkau Anak Allah..”, katakata yang dipikirnya dapat memancing Yesus, karena Dia
memang punya otoritas ilahi. Namun Yesus tidak meladeninya. Barbieri, seorang penafsir Matius menulis, “It was
impossible for the divine Son to sin, and that fact actually
heightened the tests. He could not give in to the tests and
sin, but he had to endure until the tests were completed.”
LDHR Bahwa Yesus yang adalah ilahi tak mungkin berbuat berdosa.
Doakan proses seleksi Namun Ia siap menjalani semua pencobaan itu dan menang
untuk calon NST yang atasnya. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang memsedang berlangsung di beri hidup, dapat mengubah dan membaharui hati manusia
perwakilan- yang percaya kepada-Nya. Seperti kesaksian pemazmur,
perwakilan, agar Tu- bahwa dalam kesukaran, firman atau janji Tuhan
menghidupkan dia (cf. Mazmur 119:50).
han memberikan calon
Sejauh mana firman Allah telah memberi kekuatan dan
anggota Staf yang
tenaga rohani kepada kita? Seringkali keinginan daging dan
sesuai dengan kriteria hawa nafsu begitu kuat menggoda, sehingga hati manusia
yang telah ditetapkan. semakin kering dan gersang, karena tidak ada firman hidup
NST berikut akan di sana. Bahkan ketika berpuasa pun, tatkala pikiran terarah
dimulai bulan Septem- pada “menahan lapar” (physical oriented) dan bukan pada
ber 2019. Doakan juga “memandang wajah Allah” (spiritual oriented), maka dapat
agar setiap perwakilan saja dikatakan kita berpuasa dalam kedagingan. Mari medapat mengutus paling mandang wajah Allah dengan mendengarkan firman-Nya,
sedikit satu calon NST berbicara dengan-Nya setiap hari. Seperti lirik sebuah pujian
setiap tahun. berkata: “Pandanglah pada Yesus, Oh pandang wajah-Nya
mulia. Isi dunia jadi suramlah, oleh sinar kemuliaan-Nya.”
Inspirasi: Semakin banyak mendengarkan suara-Nya, jiwa
pun terangkat ke hadirat-Nya. Seperti semakin tinggi menuju
puncak gunung, semakin luas pula horizon pemandangan
kita. (BB)

POKOK DOA
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Minggu

KUAT OLEH DOA

Friedrich Nietzsche, pernah berkata, “I cannot
believe in a God who wants to be praised all the
time.” Saya tak bisa percaya kepada AIlah yang selalu
mau dipuji setiap waktu.” Bagaimana tanggapan kita?
Jadi seolah-olah Nietzsce mau mengatakan bahwa ia
mau berdoa kepada Allah asalkan Allah tidak
menuntut pujian. Ini mungkin pikiran aneh, tapi
maklumlah, ia bukan orang percaya. Kalau Allah dipuji
siang malam, bukan sekedar Ia berkenan dipuji tetapi
memang Alllah patut dipuji.
Pada suatu hari saya pernah mendengar seorang
Kristen berkata: “Berdoa atau tidak sama saja. Allah
kan Mahatahu, lalu mengapa kita harus mengatakannya lagi dalam doa?” ini juga pikiran yang menunjukkan
bahwa ia tak mengerti esensi doa. Di dalam berdoa
tidak sekedar meminta tetapi juga di sana ada
pengakuan dosa, pujian dan ucapan syukur kepada
Allah sendiri.
Penegasan Yesus agar para murid-Nya berdoa
dan senantiasa berdoa, karena Ia tahu bahwa mereka
lemah dan terbatas. Mereka harus menghadapi kenyataan dan tantangan dengan banyak berbicara
dengan Tuhan. ibarat seorang prajurit di medan
perang, yang harus selalu ada kontak dengan komandannya yang ada di markas. Iblis dan dunia yang berdosa ini selalu ingin mendesak dan melemahkan orang
percaya agar mereka jatuh dalam pencobaan. Para
murid harus selalu sadar bahwa mereka harus hidup
oleh Roh bukan oleh kedagingan (Galatia 5:16). Paulus
mengingatkan, bahwa kita memang masih hidup di
dunia, tetapi tidak berjuang secara duniawi. Musuh
orang percaya bukan darah dan daging, tetapi kuasa
kegelapan (2 Korintus 10:3; Efesus 6:12). Jadi, “malas
berdoa”, “tidak bisa berdoa”, “tidak ada waktu
berdoa”, merupakan istilah yang seharusnya makin
terkikis dari hati dan pikiran orang percaya, lalu diganti dengan sikap yang sebaliknya: Giat berdoa, belajar melatih diri bisa berdoa dan semakin banyak waktu
untuk berdoa. Bagaimana dengan komitmen doa kita
saat ini?
Inspirasi: Orang-orang yang terbukti gigih dan tegar dalam menanggung beban dan pencobaan, ternyata adalah orang yang banyak berdoa, bukan orang
yang banyak berbicara tentang doa. (BB)

MARET
Lukas 22:39-46

“Katanya kepada
mereka: “Mengapa
kamu tidur?
Bangunlah dan
berdoalah, supaya
kamu jangan jatuh
ke dalam
pencobaan.”
(Ay.46).

POKOK DOA

PALANGKARAYA
PELAYANAN KAMPUS
Doakan : 1)Pembinaan
Dan Pelatihan untuk
Pengurus PMK FISIP
Universitas Palangka
Raya dimulai Minggu
pertama bln Maret
2019. 2) Para mahasiswa kunci agar setia
melakukan PI dan
Pemuridan, juga
Doakan para mahasiswa yang sedang
menyelesaikan tugastugas di kampus.

MARET
Ibrani 10:19-25
“Janganlah kita
menjauhkan diri dari
pertemuanpertemuan ibadah
kita, seperti
dibiasakan oleh
beberapa orang,
tetapi marilah kita
saling menasihati,
dan semakin giat
melakukannya
menjelang hari
Tuhan yang
mendekat.”
(Ay. 25)

POKOK DOA

STAF YANG SEDANG
STUDY
Doakan 2 keluarga
yang sedang Kuliah di
IGSL Manila(Daud
Pongpalilu dan
Selmi, Zandy Keliduan
dan Tiaras.) Supaya
dapat menyelesaikan
kuliahnya dengan hasil
yang maksimal.

KUAT OLEH PERSEKUTUAN
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Senin

Ketika masih kecil, saya mendengar ada seorang
pria Kristen di kampung saya berkata : “Saya mengakui
bahwa saya memang jarang beribadah di gereja. Tetapi saya merasa kehidupan saya masih lebih baik
dibanding mereka yang setiap minggu ke gereja. Saya
dapat berdoa dan membaca Alkitab dan mendengarkan
radio di rumah, jadi tidaklah perlu harus ke gereja.”
Apa kira-kira komentar orang Kristen masa kini dengan
pikiran pria itu? Dapat saja terbelah dua, ada yang
setuju dan ada yang tidak. Yang setuju mungkin akan
berkata, “Memang benar, yang penting kelakuannya
baik, ke gereja atau tidak, sama saja.” Yang tidak
setuju akan berkata, “Orang ini jelas tidak mengerti
apa artinya ke gereja.” Komentar mana yang benar?
Rupanya ketika surat Ibrani ini ditulis, ada dua
macam sikap orang terhadap pentingnya persekutuan
atau pertemuan ibadah. Ada yang melihat pertemuan
ibadah itu sebagai kebutuhan rohani, sehingga mereka
giat di dalamnya, tetapi ada juga sebagian orang yang
melalaikannya, lalu menjauhkan diri daripadanya.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa terjadi dua sikap
seperti ini? Alkitab dengan jelas memberitahu bahwa
ada orang Kristen yang rohani (spiritual man), yang
sudah menerima Kristus dalam hatinya, akan dengan
sendirinya aktif dalam persekutuan, karena baginya itu
adalah penting untuk pertumbuhan imannya. Tetapi
ada pula yang Kristen tetapi duniawi (carnal man),
yang tidak bertumbuh, sehingga kembali hidup dalam
tabiat duniawi (1 Korintus 3:1-3). Sebaliknya orang
Kristen rohani akan sungguh menikmati makna
persekutuan ibadah, karena di sana ada suasana mutual (saling menguatkan) satu sama lain. Di sana ada
nasihat, ada kehangatan, semangat dan dorongan, ada
kesaksian dan banyak lagi. Tetapi kalau ada yang suka
menjauhkan diri, perlu dipertanyakan kembali apakah
ia benar-benar seorang Kristen sejati. Orang Kristen
sejati bukan berarti sudah sempurna, tetapi ia belajar
untuk semakin kearah kesempurnaan, sampai Tuhan
datang kembali (cf. Filipi 3:12). Di dalam pertemuan
ibadah itu tidak ada orang sempurna, juga tidak ada
gereja yang sempurna. Justru karena semua tidak sempurna maka harus saling membantu, saling mengisi dan
saling melengkapi. Apakah kita semakin mengalami
kekuatan dalam persekutuan? Belajarlah pada jemaat
mula-mula (Kisah 2:41-47).
Inspirasi: Orang yang merasa (menganggap) diri
baik justru menunjukkan bahwa dirinya tidak baik.
Orang yang merasa hina dan berdosa, lalu datang
kepada Tuhan, itulah sikap yang baik dan benar di
hadapanNya. (BB)
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Selasa

KUAT OLEH KESAKSIAN

Ketika hendak dipaku, Policarpus berkata: “Biarlah
aku begini. Dia yang memberi kekuatan kepadaku untuk
dapat bertahan dalam api juga membuat aku pantang mundur dari onggokan kayu ini, bahkan tanpa anda meyakinkan
diri dengan memakuku.” Ini kata-kata Policarpus, seorang
martir dari Smirna, yang karena Kristus ia rela dibakar hiduphidup. Ia dianggap membangkang pada kaisar ketika itu.
Namun oleh kesaksiannya, banyak orang mengenal kasih
Kristus dan siap menderita sekali pun.
Tatkala Petrus dan Yohanes harus berhadapan dengan
pengadilan agama, mereka terancam larangan untuk berbicara tentang kebenaran Injil Kristus. Namun bagi Petrus
dan Yohanes, mereka harus lebih taat kepada Allah yang
telah memerintahkan mereka memberitakan Injil itu. Bukan
saja Petrus dan Yohanes, tetapi orang-orang percaya pun
menjadi berani di dalam iman dan terus berdoa agar para
rasul itu lebih berani lagi. Tentang hal ini Thomas Constable
menulis, “Three movements maybe discerned in this prayer
of the early Church: (1) God is sovereign (Acts 4:24). (2)
God’s plan includes believers” facing opposition against the
Messiah (Acts 4:25-28). (3) Because of these things they
petitioned God to grant them boldness to preach (Acts 4:2930).” Bahwa Allah yang berdaulat, punya rencana melibatkan orang percaya untuk menghadapi perlawanan mereka
yang menentang Messias. Dan mereka pun akhirnya memohon agar Allah memberi para rasul itu keberanian untuk
memberitakan Kristus. Mengapa jemaat mula-mula itu begitu
berani? Karena mereka melihat fakta bahwa Injil adalah
kekuatan Allah yang menyelamatkan, serta sanggup mengubah hati manusia berdosa yang mau percaya (cf. Roma 1:16).
Belum lagi ketika mereka melihat fakta orang lumpuh disembuhkan dan diselamatkan (Kisah 3:1-10). Kesaksian hidup
yang demikian, jelas membuat orang percaya abad pertama
itu menjadi semakin kuat.
Lalu, bagaimana dengan kekristenan masa kini? Banyak
juga orang Kristen sekarang, tadinya suka mengeluh dan
menggerutu, menjadi tersentak dan sadar bahwa ternyata
ada orang percaya lain yang jauh lebih menderita dan penuh
tantangan, akhirnya mereka belajar bersyukur. Seperti ada
sebuah ungkapan berbunyi: Sebelum anda mengeluh tidak
punya sepatu, ingatlah ada banyak orang tidak memiliki
kaki.” Mari kita belajar melihat apa yang terjadi pada orang
lain, agar kita menjadi kuat dan terhibur.
Inspirasi: Melihat perbuatan Tuhan di dalam hidup
saudara seiman, pasti memberi kekuatan dan semangat
dalam melayani Tuhan setiap hari, sampai hari Ia memanggil
kita pulang ke rumah-Nya yang mulia dan kekal. (BB)

MARET
Kisah Para Rasul 4:23-31

“Dan sekarang ya
Tuhan, lihatlah
bagaimana mereka
mengancam kami dan
berikanlah kepada
hamba-hamba-Mu
keberanian untuk
memberitakan firman
-Mu.”
(Ay. 29)

POKOK DOA

KELUARGA-KELUARGA
KRISTEN
Doakan agar Allah
memulihkan keluargakeluarga terutama
keluarga-keluarga
Kristen. Suami-istri
dan anak-anak hidup
takut akan Tuhan dan
menjadi terang di
sekitar mereka.

MARET
Filipi 1: 3- 11
“Dan inilah doaku, semoga
kasihmu makin melimpah
dalam pengetahuan yang
benar dan dalam segala
macam pengertian,
sehingga kamu dapat
memilih apa yang baik,
supaya kamu suci dan tak
bercacat menjelang hari
Kristus, penuh dengan
buah kebenaran yang
dikerjakan oleh Yesus
Kristus untuk memuliakan
dan memuji Allah.”
(Ay.9-11)

POKOK DOA

YOGJAKARTA
Doakan:
1)Pelatihan PI dan
Pemuridan partnership
dengan lembagalembaga pelayanan di
Yogyakarta
guna penjangkauan
mahasiswa dan kampus
baru pada bulan April
yang akan datang. Saat
ini sedang
dipersiapkan
materi latihan oleh
Tim yang terdiri dari
wakil-wakil lembaga.
2) Pelayanan rutin
yang dilakukan oleh
Staf Pelayanan Kampus
dan Murid di kampuskampus di Yogyakarta.

DOA KAMI

13

Rabu

Pernahkah saudara melihat sikap seseorang: apakah
murid, teman, keluarga, dsb. yang membuat saudara
merasa sedih, kecewa bahkan mungkin sakit hati?
Bagaimana respons saudara? Saya percaya, Allah dapat
memakai orang lain untuk membentuk kita juga. Kita
tidak dapat mengubah mereka, tetapi kita dapat
berdoa. Dan biarkan Tuhan melakukan pekerjaan-Nya
terhadap mereka.
Berdoa tidak sama dengan berpikir positif. Semua
pemikiran positif di dunia tidak akan mengubah suami/
istri/anak/teman atau situasi saudara. Berpikir positif
dapat mengubah saudara, tetapi tidak akan mengubah
orang lain. Berdoa dapat mengubah hati yang keras,
‘pintu-pintu’ yang tertutup menjadi terbuka, berdoa
membuat saudara melihat segala sesuatu dalam
perspektif yang tepat.
Apakah saudara ingin tahu cara tercepat untuk
mengubah hubungan yang buruk menjadi baik? Mulailah
berdoa untuk orang lain! Ini akan mengubah orang
tersebut, tetapi juga mengubah saudara.
Paulus menyampaikan kepada kita apa saja yang
kita perlu doakan, sesuai bacaan kita hari ini.
1. Berdoa agar mereka bertumbuh dalam kasih dan
pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian
tentang Kristus: “… semoga kasihmu makin melimpah
dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala
macam pengertian,” (ay. 9). Apakah kasih, pemahaman
dan pengertian kita tentang Allah sama-sama
bertumbuh?
2. Berdoa agar mereka membuat pilihan yang
bijak: “sehingga kamu dapat memilih apa yang baik,”..
(ay.10a)” Dengan kata lain mampu membedakan mana
yang baik/buruk, benar/salah, penting/tidak penting,
sesuai dengan Firman Allah.
3. Berdoa agar mereka hidup dengan integritas yang
tinggi: “... supaya kamu suci dan tak bercacat
menjelang hari Kristus,” (ay.10b) - sehingga mampu
mempraktekkan moralitas dan nila-nilai kristiani, bukan
menuruti ‘nilai-nilai’ dunia yang sedang merajalela.
4. Berdoa agar mereka makin serupa seperti Yesus:
“...penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh
Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji
Allah” (ay.11) - hidup yang menghasilkan buah Roh
(Galatia 5:22-23) karena ‘melekat’ kepada Kristus.
Inspirasi: Cara terbaik untuk mengubah diri sendiri
dan orang lain adalah dengan berdoa.(R)
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Kamis

ALLAH - SANG PEMBERI

Memberi adalah sifat Allah. Segala sesuatu yang ada
dalam alam ini adalah pemberian Allah yang diberikan
kepada manusia untuk dinikmati.Termasuk semua yang
ada pada kita: harta benda dan kepunyaan kita, bahkan
orang-orang yang ada bersama kita, suami/istri, anakanak, keluarga—adalah pemberian Tuhan. Kita hanyalah
penatalayan.
Semua adalah pemberian yang Tuhan
percayakan kepada kita agar dikelola untuk-Nya. Karena
itu respons kita seharusnya adalah memuji Tuhan dan
mengelola semua yang kita miliki dengan baik.
Allah memberi Yesus Kristus untuk mati ganti kita,
juga Roh Kudus untuk menolong kita. Allah telah memberi
banyak hal dengan murah hati kepada kita. Ia
memberikan “kasih”-Nya. “Karena begitu besar kasih
Allah akan dunia ini….”(Yoh.3:16). Bahkan seorang
hamba Tuhan mengatakan, ‘memberi’ adalah kata kerja
dalam alkitab.
Tetapi yang menjadi kendala utama menjadi
penatalayan yang baik adalah kenyamanan pribadi. Sering
kali kita tidak mau memberi karena merasa akan
mengurangi ‘jatah’ kebutuhan, kenyamanan/kesenangan
kita. Ketika kita berpikir, kita adalah ‘sumber’ bukan
‘penyalur’ berkat Tuhan, maka kita akan merasa
kesulitan ketika diminta untuk memberi.
Memberi dengan murah hati tidak selalu identik
dengan uang. Tetapi juga memberi waktu ketika orang
lain membutuhkan kehadiran kita, memberikan talenta
dan ketrampilan kita ketika dibutuhkan orang lain.
Memberi dengan murah hati adalah memiliki sikap
hati,”Tuhan, Engkau telah memberikan segala sesuatu
yang ada padaku. Pakailah aku dan semua yang kumiliki
sesuai dengan kehendak-Mu.” Memberi adalah sikap hati
bukan sekedar kewajiban.
Jika kita memahami dan mengalami kasih dan
anugerah Allah yang tak terbatas, kita tidak lagi memberi
karena sungkan, memberi karena merasa ‘diri kita akan
dianggap baik’ jika memberi, atau untuk mendapat
pujian dari orang lain—kita memberi dengan sukacita
sebagai bentuk penyembahan dan ucapan syukur kita
kepada Tuhan yang telah memberi segala sesuatu kepada
kita dengan murah hati.
Inspirasi: Allah memanggil kita untuk memberi. Ia
patut mendapatkan yang terbaik dari kita, karena Ia telah
lebih dahulu memberi kepada kita. (R)

MARET
Mazmur 147
“Sebab Ia
meneguhkan palang
pintu gerbangmu,
dan memberkati
anak-anakmu di
antaramu. Ia
memberikan
kesejahteraan
kepada daerahmu
dan mengenyangkan
engkau dengan
gandum yang
terbaik.”
(Ay.13-14)

POKOK DOA

LEADER IMPACT
Doakan: Persiapan
Pertemuan
Koordinator daerah
Pelayanan dan
Koordinator City Team
seluruh Indonesia yang
akan diadakan pada 35 Mei 2019 di Batam.
Doakan kebutuhan
dana keseluruhan dan
setiap peserta harus
mengusahakan dana
untuk transportasinya.

MARET
Matius 6:19-34

“Karena di mana
hartamu berada, di situ
juga hatimu berada.”
(Ay.21)

POKOK DOA
LPMI SURABAYA
Doakan: 1)Agar semua
anggota staf fokus
dalam menggunakan
waktu selama bulan
MPD ini & semakin
peka akan kehendak
Tuhan melalui MPD.
dan dipertemukan
dengan calon-calon
Mitra yang tepat. 2)
Follow Up Vision
Casting untuk Gereja
Baptis se- Jawa-Bali,
bulan Januari lalu di
beberapa Gereja
Baptis di Surabaya &
Sidoarjo. 3)Rencana
Vision Casting untuk
Pel.Profesional pada
28 Maret, target 50
orang. PIC Bp.
Ambrosius .

MEMBERI DENGAN
MURAH HATI (1)
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Jumat

Tidak ada sesuatu yang terjadi, jika kita tidak
‘memberi’. Kita memberi waktu/ tenaga dan
kemampuan ketika bekerja. Kita memberikan katakata pujian, penghiburan kepada orang-orang yang
kita kasihi, kita memberikan/menukarkan uang kita
agar mendapatkan apa yang kita butuhkan dengan
membeli dari toko/orang lain, bahkan kita memberi
makan hewan peliharaan. Memberi adalah sebuah
pilihan, jika kita tidak ‘memberi’ dalam salah satu
situasi di atas, maka situasi yang kita inginkan tidak
akan terjadi.
Ketika kita memberikan hidup kita kepada
Kristus, kita memilih untuk melayani Dia, apapun
profesi kita.
Sejak awal Allah rindu agar kita memiliki
persekutuan dengan diri-Nya – sebuah relasi di mana
kita mengasihi DIA dengan segenap hati, jiwa, akal
budi dan kekuatan kita.
Allah tahu, di mana kita menghabiskan uang kita
menunjukkan indikasi apa yang menjadi perhatian
utama kita. Jika Allah menantang kita untuk
memberi dengan murah hati, itu bukan sekedar
tentang uang—itu adalah tentang hati kita.
Allah tidak menginginkan uang kita; Ia Pencipta
dan pemilik segalanya. Ia telah dengan murah hati
memberikan segalanya kepada kita.
Maz.147,”Dia, yang menutupi langit dengan
awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi,
yang membuat gunung-gunung menumbuhkan
rumput. ….. Sebab Ia meneguhkan palang pintu
gerbangmu, dan memberkati anak-anakmu di
antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada
daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan
gandum yang terbaik. (Ay.4,8-9,14).
Allah ingin kita mengasihi Dia dan orang lain
dengan hati yang tulus, bukan karena sebuah
kewajiban tanpa hati dan ditunjukkan dengan
bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan berikan
kepada kita. Itulah bukti penyembahan kita yang Ia
inginkan—suatu ungkapan syukur atas kasih-Nya.
Inspirasi: Allah lebih berharga dari segala
sesuatu yang dapat kita berikan kepada-Nya.(R)
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Sabtu

MEMBERI DENGAN
MURAH HATI (2)

Saudara mungkin pernah mendengar sebuah himne
dari Kidung Jemaat 365 yang syairnya sbb: 1.“Tuhan
ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu; pun waktuku
pakailah memuji-Mu selamanya. 2.Tanganku
gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan
langkahku berkenan kepada-Mu. 3. Buatlah suaraku
hanya mengagungkan-Mu dan sertakan lidahku jadi saksi
Injil-Mu.”
Himne yang terkenal ini telah menyentuh hati
banyak orang sehingga mereka makin mengasihi Kristus—
tetapi Allah menggunakan lagu ini pertama kali untuk
menggerakkan dan menyentuh hati penulisnya, Francis
Havergal.
Empat tahun setelah Frances Havergal menulis bait
pertama lagu ini, “Take my life and let it be
consecrated, Lord, to Thee,” ia merasa Tuhan berbicara
kepadanya, ”Frances,
engkau menyimpan koleksi
perhiasan yang indah dan sangat berarti bagimu. Berikan
itu kepada-Ku.” Frances tahu bahwa kotak perhiasan itu
telah menjadi ‘berhala’ baginya— ia kemudian menulis
bait yang kedua dan ketiga, tetapi Allah terus
menantangnya untuk berserah total kepada-Nya.
Akhirnya Frances menaati suara Roh Kudus yang ada di
hatinya. Ia mengambil koleksi perhiasannya yang indah,
dan membawanya ke suatu lembaga misi lokal dan
memberikan seluruhnya untuk pekerjaan misi.
Ia pulang, dan menuliskan syair dalam bait yang ke
4, “Take my silver and my gold, not a mite will I
withhold.” yang diterjemahkan dalam Kidung Jemaat:
”Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu; akal budi dan
kerja, Tuhan pergunakanlah.”
Seperti Frances Havergal, kita semua memiliki ‘emas
perak’ atau ‘berhala’ yang sulit kita serahkan kepada
Tuhan. Bagi sebagian, pergumulan kita adalah
mempersembahkan uang/kekayaan kita; sementara
orang lain tantangannya adalah sulit memberikan diri
dalam pelayanan; memberikan pengampunan dengan
murah hati; atau
sulit memberikan waktu untuk
melayani, dan lain sebagainya.
Inspirasi: Apakah pemberian kita: uang, waktu atau
apapun yang kita miliki, kita berikan dengan sukarela,
dengan sukacita, dan dengan penuh pengorbanan
sebagai respons atas kasih Allah bagi kita? (R)

MARET
2 Korintus 9:1-14

“Hendaklah masingmasing memberikan
menurut kerelaan
hatinya, jangan
dengan sedih hati
atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi
orang yang memberi
dengan sukacita.”
(Ay.7)

POKOK DOA

JAKARTA
Jakarta sebagai
ibukota Negara
Republik Indonesia
menjadi barometer
bagi kota-kota di
seluruh Indonesia.
Doakan: 1) Keamanan
dan kedamaian kota
Jakarta. 2)Seluruh staf
yang melayani di
Jakarta agar diberi
hikmat dan kreatifitas
dalam melayani
sehingga semakin
banyak orang
dijangkau dengan Injil
Kristus.

MARET
1 Tesalonika 4
“Akhirnya, saudarasaudara, kami minta
dan nasihatkan kamu
dalam Tuhan Yesus:
Kamu telah
mendengar dari kami
bagaimana kamu
harus hidup supaya
berkenan kepada
Allah. Hal itu memang
telah kamu turuti,
tetapi baiklah kamu
melakukannya lebih
bersungguh-sungguh
lagi.”
(Ay.1)

POKOK DOA

BANGSA DAN NEGARA
Doakan Presiden,
wakil Presiden dan
para Mentri dapat
menjalankan tugasnya
dengan baik dan bersih dalam mengakhiri
masa pemerintahan
dalam periode ini.

LEBIH
BERSUNGGUH-SUNGGUH
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Minggu

Sejak di pasal pertama, Paulus telah memulai suratnya dengan pujian, dan syukur kepada
Tuhan akan iman jemaat Tesalonika yang kuat
dan reputasi mereka yang baik (1 Tes. 1:1-10).
Kemudian Paulus mengingatkan tentang relasi
mereka (2:1-12) serta bagaimana mereka
menerima berita Injil yang disampaikan. Dan
betapa Paulus rindu untuk bertemu mereka kembali (2:17-20). Paulus juga mengirimkan Timotius untuk menguatkan iman mereka (3:1-13).
Kemudian Paulus memberikan inti dari pesan yang ingin ia sampaikan — nasihat dan
penghiburan. Ia menantang mereka untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari
dengan menghindari imoralitas seksual (4:1-8).
Saling mengasihi (4:9,10) dan hidup sebagai warga negara yang baik dalam dunia yang penuh
dosa ini (4:11-12). Paulus mengatakan “Baiklah
kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh
lagi.” Lebih bersungguh-sungguh seharusnya
menjadi kerinduan orang kristen (ay.1, 10).
Lebih bersungguh-sungguh dalam kekudusan (1-8). Tubuh kita adalah milik Tuhan. Dan
Allah menghendaki agar kita memakainya untuk
tujuan-tujuan yang kudus. Roh Kudus berdiam
dalam kita (8), dan Allah memanggil kita untuk
melakukan apa yang kudus (7).
Lebih bersungguh-sungguh dalam kasih (910). Kasih adalah salah satu tanda orang percaya
sejati. Mengasihi walaupun ia tidak layak
dikasihi.
Lebih
bersungguh-sungguh
dalam
pengharapan (11-18). Orang kristen tetap dapat
berdukacita tetapi dukacita orang kristen tidak
sama dengan dukacita dunia yang tanpa
pengharapan. Yesus akan datang kembali, itu
berarti perjumpaan kembali dan sukacita kekal.
Inspirasi: Kita sedang menantikan Tuhan
yang dapat datang kembali kapan saja. Karena
itu marilah lebih bersungguh-sungguh dalam
melakukan tanggung jawab kita dalam keluarga/
pekerjaan/pelayanan/study, dan menjaga hidup
kita agar senantiasa berkenan kepada Tuhan. (R)
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Senin

MEMBERI DENGAN
HATI

Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati,
hal itu akan terlihat dari cara bagaimana kita hidup—
bahkan dengan bagaimana cara kita menggunakan
uang kita. Memberi tidak semata-mata berhubungan
dengan uang, tetapi tentang hati. Dalam alkitab kita
membaca beberapa kisah tentang orang-orang yang
mengasihi Tuhan dan menunjukkannya dengan memberi dengan murah hati.
Hari Paskah adalah hari yang sibuk di Yerusalem.
Kota itu penuh dengan orang- orang yang datang beribadah ke bait Allah dari jauh dan dekat untuk beribadah dan memberikan persembahan mereka bagi
Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Satu demi satu
orang kaya maju dan memasukkan persembahan
mereka. Kemudian majulah seorang janda, mungkin
ia maju dengan malu, berharap tidak ada yang memperhatikannya. Ia hanya memberikan 2 peser, nilai
uang koin terkecil yang tidak berharga, tetapi itu
adalah semua yang ia miliki. Ia berharap tidak ada
yang melihat dirinya. Tetapi Tuhan Yesus melihatnya,
dan memujinya. Ia memanggil murid-murid-Nya dan
menunjuk pada ibu janda tersebut, "Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi
lebih banyak dari pada semua orang itu.” (ay.3).
Mungkin sambil memasukkan 2 peser, ibu janda ini
berkata dalam hatinya,”Tuhan, aku mengasihi-Mu.
Inilah hatiku, inilah hidupku. Tidak banyak yang kuberikan kepada-Mu. Tetapi inilah semua yang aku
miliki.” Lebih dari semua orang-orang kaya dan para
ahli Taurat yang ada di bait Allah. Melalui apa yang ia
lakukan, sepanjang sejarah, banyak orang diubahkan
dan didorong untuk memberi.
Allah tidak membutuhkan uang kita. “Sebab punya-Kulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu
hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara,
dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasa
-Ku.” (Mazmur 50:10-11).
Inspirasi: Ketika kita memberi kepada Tuhan dari
hati kita—dengan murah hati, dengan penuh pengorbanan, dengan sepenuh hati— itulah pemberian
terbesar yang menyenangkan hati Allah. (R)

MARET
Lukas 21:1-4

“Lalu Ia berkata:
"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
janda miskin ini
memberi lebih banyak dari pada semua
orang itu.”
(Ay.3)

POKOK DOA

YOGYAKARTA
Pelayanan bersama
Gereja. Mengucap
syukur untuk Casting Vision LPMI di
Gereja GIDI Sleman.
Doakan follow-upnya
berupa Latihan PI
dengan metode MC2
kepada anggota
Jemaat.

MARET
Bilangan 3: 5-8, 29-38
“Yang ditugaskan
kepada bani Merari
untuk dipelihara ialah
papan kemah Suci,
kayu lintangnya, tiang
-tiangnya, alasnya,
segala perabotannya,
termasuk segala
pekerjaan yang
berhubungan dengan
semuanya itu, juga
tiang pelataran
sekelilingnya, alas,
patok dan
talinya.” (ay.36-37)

POKOK DOA

DIGITAL STRATEGY
1) Mengucap syukur
untuk setiap training
digital untuk
memperlengkapi
pelayanan.
2) Kebutuhan akan lebih
banyak tenaga IT di LPMI
untuk pengembangan
Digital Strategy.3)
Kemitraan yang sedang
diusahakan selama
bulan ini oleh para staf
untuk melibatkan lebih
banyak orang
mendukung gerakan
rohani melalui LPMI.

TUGAS YANG PENTING
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Selasa

Kitab Bilangan bercerita tentang pengembaraan
bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, sampai
generasi yang tidak percaya yang berusia 20 tahun ke atas
semuanya meninggal. Jika kita membaca pasal 1-2, kita
melihat bagaimana semua pria
dewasa yang bisa
berperang didata. Jumlahnya tidak sedikit, 603.550 pria,
tidak termasuk orang Lewi, wanita dan anak-anak.
Mereka diatur menjadi pasukan dalam setiap suku
dengan para pemimpinnya dan dengan standar yang harus
ditaati. Mereka adalah orang-orang yang siap berperang
menghadapi musuh dalam perjalanan mereka di padang
gurun.
Saya tidak tahu secara pasti berapa jumlah
keseluruhan orang Israel saat itu, ditambah orang lewi dan
wanita dan anak-anak. Bayangkan mereka semua harus
tinggal di tenda, berjalan di padang gurun yang tandus.
Saya membayangkan bagaimana Musa harus memimpin dan
mengatur mereka. Walaupun pada awalnya mereka
menaati Allah dan Musa, tetapi kemudian mereka mulai
bersungut-sungut dan tidak taat kepada Musa dan Allah.
Bagaimana dengan para imam—seperti bacaan kita
hari ini? Imam juga merupakan bagian dari peperangan,
sebab tanpa berkat dari Tuhan maka bangsa Israel tidak
akan mendapat kemenangan. Sebagian umat Tuhan berada
di garis depan, sebagian yang lain berada di belakang,
berdoa syafaat.
Tuhan juga mengajarkan kepada orang Lewi secara
rinci bagaimana melakukan tugas mereka membongkar
dan membawa Tabut Allah, termasuk tugas memelihara
patok dan tali yang kelihatannya sepele (Bil.3:37). Selain
tugas-tugas
para
imam
yang
lain
seperti
mempersembahkan korban dan membakar ukupan.
Jangan berkecil hati jika saudara hanya
mendapatkan tugas yang kelihatannya sepele. Masingmasing kita unik dan penting dalam pandangan Allah.
Inspirasi: Untuk melakukan sebuah gerakan, orangorang di dalamnya perlu diatur, diorganisir dan dilatih
agar efektif dan masing-masing berfungsi dengan baik,
karena setiap orang ‘penting’ dalam pelayanan bagi Allah.
(R)
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Rabu

SUKACITA MELAYANI

Saya percaya setiap orang ingin selalu
bersukacita. Kalau memungkinkan, tidak mengalami
kesulitan yang berarti. Tetapi sering kali sukacita
kita tidak dapat bertahan lama. Dan itulah yang iblis
inginkan. Ia ingin mencurinya, termasuk sukacita
dalam pelayanan. Ada 2 cara yang iblis lakukan:
1)Membuat saudara membandingkan pelayanan
saudara dengan orang lain. Saya pernah
terintimidasi dengan hal ini dan kehilangan sukacita.
2)Membuat saudara melakukan pelayanan
sesuai dengan harapan orang lain, agar dipuji.
Keduanya perangkap yang akan mengalihkan
perhatian kita agar tidak melayani dengan cara yang
Tuhan inginkan.
Alkitab memperingatkan kita untuk tidak
membandingkan diri dengan orang lain. Galatia 6:4,
dalam terjemahan yang lain dikatakan,”Lakukan
pekerjaanmu dengan baik,...jangan membandingkan
diri dengan orang lain.”
Ada 2 hal mengapa saudara tidak perlu
membandingkan diri dengan orang lain. karena
saudara akan selalu bertemu dengan orang yang
‘lebih’ dari saudara dalam berbagai hal sehingga
saudara dapat berkecil hati. Atau saudara juga
dapat bertemu dengan orang yang ‘kurang’ dari
saudara - misalnya tidak sebaik/sepandai saudara
dalam melakukan sesuatu. Dan saudara dapat
menjadi sombong. Ke 2 hal itu dapat membuat
saudara tidak bersukacita sehingga saudara tidak
melayani dengan baik karena sibuk membandingkan
diri dan bersaing sehingga kehilangan fokus.
Paulus sering kali harus berurusan dengan
orang-orang yang mengkritik, salah paham dan
memfitnahnya. Satu alasan mengapa Allah memakai
Paulus adalah karena ia menolak untuk terganggu
oleh kritik atau membandingkan pelayanannya
dengan orang lain, atau ditarik ke dalam perdebatan
sia-sia tentang pelayanannya. Paulus yakin akan
panggilannya dan melakukannya dengan berfokus
pada Tuhan yang memanggilnya.
Inspirasi: Masing-masing kita unik dan memiliki
tugas dan fungsi yang berbeda dalam tubuh Kristus
sesuai panggilan masing-masing. Lakukan secara
maksimal dan bersukacitalah. (R)

MARET
Galatia 6: 1-4

“Baiklah tiap-tiap orang
menguji pekerjaannya
sendiri; maka ia boleh
bermegah melihat
keadaannya sendiri dan
bukan melihat keadaan
orang lain.”
(Ay.4)

POKOK DOA
NST
Mengucap syukur untuk
New Staff Training
yang sedang
berlangsung.
Doakan:1) Para siswa:
Charles, Yunus,
Yosafat, Wilia, Dian
dan Ayu agar diberi
kesehatan yang baik
dan memiliki hati
seorang murid dalam
mengikuti proses
latihan. 2) Jerry &
Maren Tamburian, ibu
Adel, ibu Lisma, Ira,
Uci, Victor, Iben
sebagai tim pelatih,
agar mereka dapat
melakukan tugas dan
tanggung jawab
dengan baik dan benarbenar bergantung pada
Tuhan dalam proses
pembentukan sikap
hati, pengetahuan dan
ketrampilan para Staf

MARET
1 Yohanes 2:17

“Dan dunia ini sedang
lenyap dengan
keinginannya, tetapi
orang yang melakukan
kehendak Allah tetap
hidup selamalamanya.”

POKOK DOA

PEMILU
Pemilu adalah wadah
menentukan pemimpin
bangsa. Doakan: 1)
Pemilihan anggota
legislatif 2019
menghasilkan wakil
rakyat yang siap
megemban peran dan
kewajiban
konstitusinya. 2)
Keamanan tetap
terjaga. 3) KPU dapat
mempersiapkan PEMILU
diberbagai tempat
dengan baik sehingga
Pemilu dapat
berlangsung dengan
tertib, damai dan bebas
dari kecurangan.

LAKUKAN KEHENDAK TUHAN
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Kamis

Pertanyaan yang sering diajukan kepada saya:
"Bagaimana saya bisa tahu kehendak Tuhan untuk
hidup saya?" atau "Bagaimana saya dapat
mengetahui apa yang Tuhan ingin saya lakukan
dalam situasi ini?"
"Ketika saya menyeberangi Selat Irlandia pada
suatu malam tanpa bintang," kata F.B. Meyer,
"Saya berdiri di geladak di samping kapten dan
bertanya kepadanya, 'Bagaimana anda bisa
mengarahkan kapal menuju pelabuhan pada malam
yang begitu gelap seperti ini?'
"‘Anda melihat tiga lampu itu?' tanyanya.
"Ketiga lampu itu harus terlihat sejajar menjadi
satu, dan ketika kita melihat mereka dalam satu
garis, kita tahu persis posisi mulut pelabuhan."
"Ketika kita ingin mengetahui kehendak
Tuhan, ada tiga hal yang menjadi patokan:
dorongan hati, Firman Tuhan dan keadaan - Tuhan
dalam hati dan Tuhan dalam keadaan,
menunjukkan kehendak-Nya. Jangan pernah
memulai tanpa memperhatikan ketiganya."
Jika kita ingin terus melakukan kehendak
Allah, seperti yang disarankan ayat ini dalam 1
Yohanes, tentu saja kita harus tahu cara
menentukan kehendak Allah.
Semua orang menjalani hidup, mati dan
lenyap meninggalkan dunia, segera dilupakan.
Tetapi pengaruh semua yang melakukan kehendak
Allah kekal selamanya. Karena itu, setiap individu
hendaknya sering dan dengan hati-hati
mengevaluasi bagaimana ia menginvestasikan
waktu, bakat, dan hartanya untuk memastikan ia
benar-benar hidup bukan untuk nilai-nilai duniawi
tetapi untuk tujuan dan kehendak Tuhan Yesus
Kristus.
"Hanya sekali kita hidup, itu pun akan segera
berlalu; hanya apa yang dilakukan untuk Kristus
akan kekal tak akan layu."
Inspirasi: Sejelas saya dapat melihat kehendak
Tuhan untuk hidup saya, saya akan mengikuti-Nya
dan melakukan kehendak-Nya sehingga tidak
mengikuti cara-cara/sistem dunia. (WB/TY)
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Jumat

HATI YANG MEMUJI TUHAN

Raja Saul telah mendurhakai Allah dan roh
Tuhan telah meninggalkannya. Akibatnya, hatinya
dipenuhi oleh roh yang menyiksa dirinya dengan
depresi dan ketakutan. Maka, para pembantu Saul
memanggil Daud, yang pandai memainkan harpa
untuk menghibur Saul. Daud tidak saja berbakat
seniman, tetapi juga seorang pribadi yang tampan,
berani dan kuat serta memiliki penilaian yang baik
dan solid. Terlebih lagi, Tuhan menyertainya.
Setiap orang percaya akan mengalami
peperangan antara daging dan roh. Sebagai
tindakan iman, kita memutuskan salah satunya
untuk mengendalikan hidup kita. Salah satu cara
terbaik untuk mengusir roh jahat adalah dengan
mendengarkan musik pujian dan penyembahan
serta ucapan syukur kepada Tuhan. Bahasa sorga
adalah pujian. Dengarkanlah musik untuk
membuat hati bernyanyi memuji Tuhan. Juga,
penuhilah pikiran Anda dengan Firman Tuhan.
Mazmur mengajak kita meninggikan dan
menghormati Tuhan dan mengekspresikan pujian
dari pemazmur.
Saya suka memulai hari dengan berlutut
memuji Tuhan. Saya juga membiasakan sepanjang
hari mendengarkan musik pujian serta bagianbagian Alkitab yang telah direkam.
Apakah saudara sedang dalam keadaan kecil
hati, tertekan dan frustrasi? Adakah masalah
dalam hidup saudara yang menyebabkan saudara
merasa bahwa Allah jauh dari saudara? Jika
demikian, perkenankan saya mendorong saudara
untuk mulai memuji Tuhan. Beli dan dengarkan
kaset puji-pujian kepada Tuhan, yang
menyebabkan hati saudara bernyanyi dan
memainkan melodi bagi Tuhan, dan putar berulang
-ulang.
Inspirasi: Hari ini saya akan mengkhusus
waktu untuk memuji Tuhan, membaca mazmur,
juga mendengarkan musik pujian sebagai ungkapan
pujian syukur atas kehidupan yang dipenuhi oleh
Roh Kudus dan menyenangkan Tuhan. (WB/TY)

MARET
I Samuel 16:23

“Dan setiap kali
apabila roh yang dari
pada Allah itu hinggap
pada Saul, maka Daud
mengambil kecapi dan
memainkannya; Saul
merasa lega dan
nyaman, dan roh yang
jahat itu undur dari
padanya.”

POKOK DOA

TIM KEPEMIMPINAN
Mengucap syukur
pertemuan Leadership
Team (LT) di Solo pada
14-16 Pebruari dalam
rangka pembuatan
rangkuman SPP
Nasional 2019/2020
Doakan supaya semua
rencana pelayanan
yang sudah disusun
dapat berjalan dengan
baik.

MARET
Mazmur 34: 6

“Orang yang tertindas
ini berseru, dan
TUHAN mendengar; Ia
menyelamatkan dia
dari segala
kesesakannya.”

POKOK DOA
Athlet In Action.
(AIA). Mengucap
syukur: 1) Pelayanan
AIA yang baru
terbentuk di
Indonesia. Staf yang
melayani: Dutalon,
Endang, Jun Richard
dan Lady.
Doakan : 1) Follow up
dari Atlet yang telah
dijangkau dapat
dilanjutkan dalam
pelayanan
pemuridan.2)
Pejangkuan student
atlet bekerja sama
dengan FPOK UNJ dan
penjangkuan
profesional atlet
bekerja sama dengan
Kemenpora dan
komisi X DPR RI. 3)
Rencana Pelatihan
staff AIA yang akan

DIJAGAI DARI SEGALA
KESESAKAN
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Sabtu

Sebuah penjara dengan pengamanan tinggi penuh dengan pembunuh, pengedar narkoba, perampok bank dan lainnya yang telah melakukan kejahatan besar dan banyak yang tidak akan pernah
melihat cahaya lagi di luar tembok penjara abu-abu
yang suram itu. Namun, di sebuah kebaktian
penginjilan, satu demi satu narapidana berdiri
menceritakan bagaimana Kristus telah mengampuni
dosa-dosa mereka meskipun mereka telah melakukan
pembunuhan atau kejahatan serius lainnya, mereka
tahu dengan pasti bahwa mereka sekarang adalah
anak Allah.
Banyak dari orang-orang ini menyatakan dengan
kata-kata yang berbeda, ketika saya duduk di sana
mendengarkan dengan air mata mengalir di pipi saya,
"Saya sangat senang di penjara ini, karena di sinilah
saya menemukan Yesus Kristus, dan lebih baik berada
di penjara bersama Kristus dalam hati saya daripada
hidup di rumah mewah tanpa pengetahuan tentang
kasih dan pengampunan Tuhan. "
Seringkali saya berbicara dengan orang-orang di pesawat, di kampus, di pertemuan-pertemuan publik - yang miskin, tidak hanya secara materi tetapi
juga secara fisik dan rohani. Alangkah sukacitanya bisa
berbagi dengan mereka tentang Kabar Baik bahwa
Allah peduli dan memperhatikan.
Pertama-tama yang harus dilakukan setiap orang
adalah pertobatan dan pengakuan, sehingga hubungan
ilahi terjalin: sebagaimana hubungan Ayah dan anak.
Ketika hubungan Ayah-anak terjalin, ia akan yakin
Allah menolongnya untuk "menyelamatkannya dari
masalahnya." Kehidupan supranatural menjanjikan
kemenangan - di tengah-tengah kesulitan.
Inspirasi: Saya akan meyakinkan orang-orang
yang saya jumpai hari ini yang dalam kesulitan bahwa
Tuhan peduli dan menjanjikan pembebasan. Tidak ada
yang lebih penting yang dapat saya lakukan untuk
orang lain selain untuk membantunya mengenal
Kristus, jadi saya akan mencari mereka dan membawa
mereka kepada Juru Selamat sehingga mereka juga
dapat mengalami kuasa pembebasan dari kasih Allah
melalui Yesus Kristus. (WB/TY)
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Minggu

MENUAI DENGAN SUKACITA

Sudah berapa lama sejak saudara
meneteskan air mata belas kasihan kepada
mereka yang tidak mengenal Juruselamat kita
saat saudara berdoa untuk keselamatan
mereka? Apakah Tuhan memakai saudara untuk
memperkenalkan orang lain kepada Kristus?
Apakah gereja saudara menjadi pusat panen
rohani? Jika tidak, kemungkinan saudara dan
anggota gereja yang lain hanya menitikkan air
mata untuk mereka yang terhilang.
Janji Allah bahwa ketika hati kita
terbeban untuk membagikan benih Firman
Allah, memberitakan Kabar Baik, maka kita
benar-benar akan menuai/panen, dan dalam
prosesnya, kita akan mengalami sukacita secara
supranatural.
Itu adalah formula ilahi. Tetapi dari mana
asalnya beban dan belas kasihan terhadap jiwajiwa manusia? Dari dalam hati Tuhan. Dan
hanya ketika manusia dikendalikan oleh Roh
Kudus maka muncullah belas kasihan itu. Itu
bukanlah sesuatu yang kita upayakan, bukan
sesuatu yang dapat kita ciptakan dalam
kekuatan kedagingan kita, tetapi itu adalah
hasil dari berjalan dalam kepenuhan dan kuasa
Roh Kudus, dengan pikiran dan hati yang
dipenuhi dengan Firman Tuhan .
Dalam Perjanjian Lama untuk menabur
sering disertai dengan kesedihan dan
kecemasan, dibuktikan dengan air mata
sebagaimana dikatakan pemazmur. Hasilnya,
waktu menuai adalah kegembiraan yang tak
terungkapkan.
Inspirasi: Marilah kita meminta Roh Kudus
yang berdiam di dalam diri kita untuk memberi
kita beban yang lebih besar terhadap jiwa-jiwa
dari orang-orang di sekitar kita. (WB/TY)

MARET
Mazmur 126: 5,6

“Orang-orang yang
menabur dengan
mencucurkan air mata,
akan menuai dengan
bersorak-sorai.
Orang yang berjalan
maju dengan menangis
sambil menabur benih,
pasti pulang dengan
sorak-sorai sambil
membawa berkasberkasnya.”

POKOK DOA
MEDAN, PELAYANAN
MAHASISWA
1) Mengucap syukur
Sharing visi dengan
Jurusan Akutansi
Polmed ada 170 orang
yang mendengar dan
79 orang yang bersedia
di follow up. 2) Ibadah
Padang Mahasiswa
Medan USU, Unimed,
Polmed, Universitas
Pancabudi, Universitas
Sarimutiara,
Universitas HKBP
Nommensen di Pantai
Gotong. Doakan : 1)
Follow Up 79 Orang
Mahasiswa Jurusan
Akutansi Polmed agar
ikut dalam Kelompok
Pemuridan. 2) Expansi
Pelayanan ke Siantar
ada 4 Kampus
(Universitas HKBP
Nomensen Siantar,
Universitas
Simalungun,
Universitas Sultan
Agung, Politeknik
Bisnis Murni Sadar.

MARET
Mazmur 27: 5

DALAM PONDOKNYA
TERLINDUNG
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Senin

Doug dan Judy berdiri di sisi kuburan Timothy
kecil mereka - satu-satunya anak mereka, yang sedang
“Sebab Ia melindungi
mengendarai sepeda roda tiga di trotoar, ditabrak oleh
aku dalam pondok-Nya
pada waktu bahaya; Ia seorang pengemudi mabuk hingga tewas.
menyembunyikan aku
Ketika mereka menangis, saya menghibur mereka
dalam persembunyian dengan janji-janji Firman Allah: "Sebab Ia melindungi
di kemah-Nya, Ia aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya; Ia memengangkat aku ke
nyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahatas gunung batu.”
Nya, Ia mengangkat aku ke atas gunung batu."
Kata-kata Yesus, "Marilah kepada-Ku, semua yang
letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi
kepadamu." (Matius 11:28). "Damai sejahtera
POKOK DOA kelegaan
Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan
kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang
diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan
gentar hatimu." (Yohanes 14:27).
Kata-kata manusia tidak pernah memadai di saat
seperti ini. Hanya Firman Allah yang kudus melalui
ANAK-ANAK STAF kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, yang meLPMI
mampukan kita memahami dan mengalami realitas
Doakan agar Tuhan
memberkati anak-anak janji-janji-Nya.
staf LPMI baik yang
Betapa senangnya bisa memberi tahu mereka masih balita, remaja
orang-orang
yang sedang berbeban berat, orang-orang
dan dewasa (yang
masih sekolah maupun yang bersedih - bahwa kita melayani Tuhan, yang tidak
yang sudah bekerja) hanya memberi keselamatan kekal, tetapi juga Allah
agar mereka menjadi
anak-anak yang takut yang memberi penghiburan. Saat Roh Kudus memamakan Tuhan,cerdas, pukan kita, mari kita berbagi Kabar Baik tentang Juberprestasi dan
menyenangkan hati ruselamat yang penuh kasih.
Tuhan sehingga
Inspirasi: Mari kita minta kepada Tuhan untuk
menjadi berkat di membantu kita peka terhadap penderitaan dan kesedimana saja mereka
berada. han orang lain, sehingga dapat menghibur mereka
dengan Firman Tuhan. Dan ketika kita menghadapi
masalah yang menyedihkan, kita juga akan memandang batu karang, Kristus Yesus, dan mengklaim
janji-janji-Nya yang indah dan memberi kenyamanan
serta kekuatan. (WB/TY)

MARET
2 Samuel 9:3-7;
19:26; 21:7

“Karena masa depan
sungguh ada, dan
harapanmu tidak
akan hilang.”
(Amsal 23:18)

POKOK DOA

JAKARTA. PELAYANAN
DOA & PEREMPUAN
Doakan: 1) Persiapan
panitia Women
Prayer Movement
yang akan
dilaksanakan pada 10
-12 Mei di Hotel
Grand Pesona,
Cimande, Bogor. 2)
rekruting 200 orang
dari Jabodetabek dan
seluruh perwakilan
LPMI.

MEFIBOSET
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Rabu

Mefiboset mendapat belas kasihan dari Raja
Daud oleh karena perjanjian dan kasihnya
terhadap Yonatan. Raja Daud hendak
menunjukkan kasih yang dari Allah kepada
keturunan Saul. Didapati bahwa ada seorang anak
dari Yonatan
bernama Mefiboset. Mefiboset
memiliki keterbatasan fisik. Saat berusia 5 tahun
Mefiboset telah terjatuh dan menjadi timpang
saat inang pengasuhnya tidak sengaja
menjatuhkannya ketika mendengar kabar tentang
Saul dan Yonatan. Mefiboset kemudian menerima
kasih dan mendapat perlakuan khusus dari Raja
Daud.
Dalam keterbatasan fisik yang dimilikinya,
dia ditipu oleh Ziba yang ditugaskan untuk
melayaninya. Ketimpangannya membuatnya tidak
bisa bergegas menemui Raja Daud saat harus
meninggalkan Yerusalem, maupun menyambutnya
saat ia kembali.
Kelemahan fisik yang membatasi Mefiboset,
sebenarnya juga adalah suatu hal yang
"menyelamatkannya." Ia tidak maju berperang
seperti Yonatan dan saudaranya yang lain, yang
akhirnya
mengalami kematian dalam medan
peperangan.
Mungkin kita pernah menyesali kelemahan
kita. Kelemahan yang sama yang bisa jadi telah
"menyelamatkan" kita dari situasi yang lebih sulit.
Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah
berdamai dan menerima hal yang tidak bisa kita
ubah.
Inspirasi: Mari berdoa agar Tuhan
memampukan kita memuliakan Dia lewat
kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki.
Sebagaimana janji-Nya dalam Roma 8:28 "Bahwa
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang
mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil
sesuai dengan rencana Allah." (LS).
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Selasa

ALLAH PEDULI

Pernahkah terpikir bahwa saudara tidak
menaati Allah ketika saudara sedang membawa
beban saudara sendiri - ketika saudara khawatir,
frustrasi, dan bingung karena keadaan? Itulah
yang dikatakan oleh Firman Tuhan.
Dalam 1 Petrus 5: 7, Allah memberikan
perintah
khusus
kepada
anak-anak-Nya,
"Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya,
sebab Ia yang memelihara kamu." Tidak
menyerahkan semua kekuatiran kepada Tuhan
berarti tidak menghargai-Nya, padahal Allah
ingin manusia berjalan bersamanya secara
supranatural.
Apakah tidak masuk akal untuk percaya
bahwa Dia yang sangat mengasihi kita sehingga
Dia rela memberikan Anak-Nya yang tunggal juga
akan setia untuk menepati janji-Nya untuk
menanggung beban kita setiap hari?
Seperti yang dikatakan sang pemazmur
dengan tepat, Allah menanggung beban kita,
orang percaya, setiap hari untuk memberikan
kekuatan kepada kita melalui Roh Kudus yang
tinggal di dalam diri kita.
Mengagumkan, pemazmur menunjukkan,
Bapa surgawi kita bukan hanya pembawa beban
kita yang besar; Dia juga memberi kita
keselamatan
dan
jaminan
hidup
kekal.
Bagaimana orang bisa meminta lebih banyak!
Dengan memahami bahwa dosa-dosa kita
diampuni dan Dia tahu semua tentang setiap
beban yang kita hadapi, maka hidup kita harus
mencerminkan kehormatan dan kemuliaan-Nya
dengan cara berbagi berkat-Nya dan kasih-Nya
yang besar kepada orang lain.
Inspirasi: Dia menanggung beban dan
kekuatiran kita bukan karena beban itu terlalu
berat bagi kita, tetapi karena Dia peduli kepada
kita. (WB/TY)

MARET
Mazmur 68:20

“Terpujilah Tuhan!
Hari demi hari Ia
menanggung bagi kita;
Allah adalah
keselamatan kita.”

POKOK DOA

DIGITAL STRATEGY
Kolaborasi semua
bidang pelayanan
(MCC) dalam
penggunaaan teknologi
digital untuk
membangun gerakan
rohani. Khususnya
tempat-tempat yang
sulit dijangkau dengan
cara konvensional
selama ini.
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Kamis

BEBAS DARI RASA TAKUT

Secara lahiriah Susie tampak sebagai istri dan ibu
muda yang baik hati dan cantik dengan segala
kecukupannya. Dia aktif di gerejanya dan menghadiri
pertemuan Kristen lainnya sekali dalam seminggu. Tapi
diam-diam dia dipenuhi dengan ketakutan yang tidak
dapat dibebaskan oleh psikolog dan psikiater .
Dia menjadi sangat kecil hati dan tertekan. "Apa
yang saya dapatkan?" dia bertanya dengan berlinangan
air mata. "Saya memiliki segalanya untuk dinikmati dan
tidak ada alasan yang nyata untuk takut, tetapi harihari saya dipenuhi dengan kekuatiran dan ketakutan,
karena saya membayangkan segala macam kejahatan
yang mungkin bisa terjadi pada saya, suami dan anakanak saya."
"Apakah engkau percaya bahwa Allah di sorga
memiliki kekuatan untuk menghilangkan ketakutanmu,
Susie?" Saya bertanya.
"Ya, tentu saja," jawabnya.
"Apakah engkau percaya Dia mengasihimu?"
"Ya, aku percaya itu."
"Apakah engkau percaya Dia ingin menghilangkan
rasa takut itu darimu?" Kemudian saya mengajaknya
membaca 1 Yohanes 5:14, 15: "Dan inilah keberanian
percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia mengabulkan
doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya
menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu, bahwa
Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita
juga tahu, bahwa kita telah memperoleh segala
sesuatu yang telah kita minta kepada-Nya."
Ini adalah janji yang bisa diklaim oleh setiap
orang percaya. Saya bertanya kepadanya apakah dia
ingin bergabung dengan saya dalam doa dengan iman
bahwa Tuhan akan menyelamatkannya sesuai dengan
janji ini.
Bersama-sama kami berdoa, dan meskipun tidak
ada reaksi dramatis, dengan berlalunya hari Tuhan
membebaskannya. Hari demi hari dia mengklaim
dengan iman janji-janji Firman Allah.
Inspirasi: Apakah saudara diliputi ketakutan?
Apakah hari-hari saudara dipenuhi dengan kekuatiran?
Penuhi pikiran saudara dengan kebenaran Firman
Tuhan. (WB/TY)

MARET
Mazmur 34:5

“Aku telah mencari
TUHAN, lalu Ia
menjawab aku, dan
melepaskan aku dari
segala kegentaranku.”

POKOK DOA
NASIONAL TIM LEADER
Doakan Wim dan
Niken Wairata
sebagai pemimpin
LPMI secara nasional,
agar diberi
kesehatan, kekuatan,
hikmat dan bijaksana
serta dilingkupi
dengan kasih yang
mula-mula, sehingga
dapat memikirkan
kemajuan pelayanan
LPMI dan dapat
bekerjsama dengan
seluruh tim
kepemimpinan LPMI
serta menjalin kerja
sama dengan
lembaga-lembaga
gerejawi dalam
membangun tubuh
Kristus di Indonesia.

MARET
Filipi 3:20-21
“Karena kewargaan
kita adalah di dalam
sorga, dan dari situ
juga kita menantikan
Tuhan Yesus Kristus
sebagai Juruselamat,
yang akan mengubah
tubuh kita yang hina
ini, sehingga serupa
dengan tubuh-Nya
yang mulia, menurut
kuasa-Nya yang dapat
menaklukkan segala
sesuatu kepada diriNya.”

POKOK DOA

MITRA PELAYANAN
Mengucap syukur
untuk para mitra
yang setia
mendukung
operasional
pelayanan LPMI.
Doakan agar Tuhan
membuka sumbersumber yang
berkelimpahan untuk
pelayanan tim baik
secara lokal maupun
nasional.

KUASANYA MENAKLUKKAN

29

Jumat

George Gallup, Jr., seorang teman pribadi yang
sangat rohani dan terkasih, baru saja menyelesaikan
survei yang sangat penting dengan bertanya kepada
orang-orang, dalam wawancara langsung, mendalam,
pertanyaan kunci tentang sorga dan neraka dan aspek
-aspek lain tentang kehidupan setelah kematian.
Hasilnya menunjukkan bahwa dua pertiga dari
semua orang dewasa Amerika percaya pada
kehidupan setelah kematian. Tetapi yang
mengejutkan, kata Gallup, adalah bahwa sekitar 15
persen dari mereka yang disurvei dalam satu jajak
pendapat menunjukkan bahwa mereka memiliki
pengalaman mendekati kematian yang tidak biasa.
Dwight L. Moody melihat sekilas kemuliaan yang
menantinya beberapa jam sebelum meninggalkan
bumi ini.
"Bumi surut, surga terbuka di depanku,"
katanya, "Jika ini adalah kematian, itu manis. Tidak
ada lembah di sini. Tuhan memanggil saya, dan saya
harus pergi."
Seorang putranya berdiri di samping tempat
tidurnya. "Tidak, tidak, ayah," katanya, "ayah sedang
bermimpi."
"Tidak," kata Moody, "aku tidak bermimpi. Aku
sudah berada di gerbang. Aku sudah melihat wajah
anak-anak."
Waktu singkat berlalu, lalu mengikuti apa yang
dianggap keluarganya sebagai perjuangan kematian.
"Ini kemenangan saya," kata Moody. "Ini hari
penobatanku. Ini mulia!"
Tidak ada dalam kisah nyata yang bertentangan
dengan Kitab Suci dengan cara apa pun. Salah satu
dari orang-orang kudus pilihan Allah pulang ke rumah
sorgawi-Nya, dipenuhi sukacita dan meneguhkan kita.
Inspirasi: Menyadari bahwa tanah air kita ada di
sorga bersama Juruselamat kita, Tuhan Yesus Kristus,
dan bahwa waktu keberangkatan kita dari bumi ini
tidak diketahui tetapi pasti, kita akan memanfaatkan
setiap kesempatan mendorong orang lain agar siap
untuk waktu ‘keberangkatan’ mereka juga. (WB/TY)
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Sabtu

DIMANA KITA SIMPAN?

Saat masih kecil, saya pernah menabung di
celengan tanah liat. Uang yang saya masukkan
sedikit demi sedikit ke dalam celengan itu,
akhirnya bisa terkumpul dalam jumlah yang
banyak untuk ukuran anak kecil. Saya menantinantikan dan sangat senang ketika tiba saatnya
memecahkan celengan saya dan “bertemu”
dengan uang tabungan saya.
Di mana kita menyimpan dan mengumpulkan
harta kita? Yesus mengingatkan kita untuk tidak
mengumpulkan harta di bumi, melainkan di
sorga. Bagaimana cara mengumpulkan harta di
sorga? Menggunakan hidup kita, termasuk harta
duniawi kita, bagi Allah dan KerajaanNya.
Sebagai contoh, ketika kita menggunakan harta
kita untuk melayani sesama dalam kasih dan
ketaatan pada Allah, atau memberikannya untuk
kepentingan di ladang Tuhan, itulah bentuk
mengumpulkan harta di sorga.
Kalau kita mengumpulkan harta di bumi,
saat kita dipanggil Tuhan, detik itu juga kita
meninggalkan harta tersebut. Kalau kita
mengumpulkan harta di sorga, saat kita dipanggil
Tuhan, detik itu juga kita berjalan bertemu harta
kita.
Randy Alcorn mengungkapkan dengan sangat
baik: “Dia yang mengumpulkan harta di bumi
menghabiskan hidupnya berjalan mundur dari
hartanya. Bagi dia, mati adalah kehilangan. Dia
yang mengumpulkan harta di sorga menantinantikan kekekalan; setiap hari ia bergerak maju
menuju hartanya. Bagi dia, mati adalah
keuntungan.”
Inspirasi: Apakah kita sedang dalam
perjalanan untuk “berpisah” atau “bertemu”
dengan harta kita? Tempat kita menyimpan harta
adalah kunci jawabannya. Bumi atau sorga? (RN)

MARET
Matius 6:19-24

"Janganlah kamu
mengumpulkan harta
di bumi;…..Tetapi
kumpulkanlah bagimu
harta di sorga; di
sorga ngengat dan
karat tidak
merusakkannya dan
pencuri tidak
membongkar serta
mencurinya.
(Ay. 19-20)

POKOK DOA
LPMI SORONG

Mengucap syukur: 1)
Sekretariat/kantor
LPMI yang sudah 5
tahun ditempati. 2)
Training PI di GKI
bakal klasis Malamoi
Kab. Sorong 2 Februari
2019. Doakan:1) Usaha
pencarian tanah untuk
membangun kantor
LPMI. Menunggu
jawaban dari
pemerintah propinsi
Papua Barat untuk
dana hibah
membangun kantor
LPMI Sorong.2) Doakan
kepala perwakilan:
Edo Sambode (Sorta),
Sientje Nuniary
Luhulima, Wempy
Nauw (ketua Tim
Jaringan Pel.
Profesional Sorong),
Marliti Liwun (ketua
tim SLM). Kekompakan
tim, kemitraan dan
visi yang tajam dari
Tuhan. 3) PI dan
Pemuridan di 8 kampus
yang masih berjalan.

MARET
Amsal 11:17-25

Orang yang murah hati
berbuat baik kepada
diri sendiri…
(Ay. 17a)

POKOK DOA

PEKABARAN INJIL
Doakan: Tuhan
memakai berbagai
sarana pekabaran
injil seperti traktat,
Alkitab,Film dan lain
-lain menjangkau
orang-orang yang
terhilang dan Allah
dipermuliakan.

KEBAIKAN BAGI DIRI
SENDIRI
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Minggu

Siang itu, saya berada di kampus bersama
beberapa mahasiswa yang saya layani. Ketika saya
menanyakan keadaan mereka, seorang mahasiswa
mengungkapkan keinginannya untuk pulang ke kota
asalnya dalam liburan pendek waktu itu, tapi
kesulitan ongkos transport. Saya tahu, dia tidak
bermaksud meminta bantuan saya atau mahasiswa
lain saat menceritakan hal itu pada kami. Tetapi
saya mendapat kesan kuat di hati bahwa Tuhan
ingin saya membantunya. Sejenak saya ragu-ragu,
mengingat keterbatasan uang saya saat itu. Namun
akhirnya, dengan bersandar pada kemurahan
Tuhan, saya berikan sejumlah uang padanya.
Saya tidak bermaksud menceritakan bahwa
saya adalah orang yang murah hati, karena
kenyataannya saya masih harus terus dibentuk
Tuhan ke arah itu. Saya juga tidak bermaksud
membangun sebuah doktrin perhitungan investasi
dengan Tuhan, bahwa kalau saya memberi sekian,
maka saya pasti akan mendapat sekian kali lipat
dari investasi tersebut. Meskipun akhir dari kisah di
atas adalah: beberapa waktu kemudian, seorang
teman tiba-tiba memberikan berkat tak terduga
lebih dari 10 kali lipat dari apa yang saya berikan
pada mahasiswa itu.
Dari pengalaman itu, saya belajar kebenaran
Firman Tuhan, bahwa kemurahan hati adalah
bentuk kebaikan bagi diri kita sendiri. Ketika kita
menaati perintah Tuhan untuk bermurah hati, kita
tidak saja sedang mendapat kehormatan untuk
menjadi saluran berkat Allah bagi orang lain, tetapi
kita juga sedang melakukan kebaikan bagi diri kita
sendiri. Kebaikan apa yang kita dapat? Salah
satunya, kita mengalami kebenaran perkataan
Yesus: “Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan.” (Matius
5:7) Kebenaran itu sering diungkapkan dengan katakata ini: Ketika tangan kita terbuka, maka lebih
mudah bagi kita menerima apa yang Allah mau
taruh.
Inspirasi: Ingatlah, kemurahan hati kita pada
sesama tidak akan bisa melampaui kemurahan hati
Allah pada kita. (RN)

