APRIL

Para Mitra yang terkasih,
Kami mengucap syukur kepada Tuhan, setiap kali kami mengingat Bapak/Ibu/Saudara dalam doa-doa kami.
Dalam minggu-minggu pra-Paskah dan Paskah, kita kembali
diingatkan akan tujuan mengapa Yesus Kristus datang ke
dunia, yaitu untuk ‖mencari dan menyelamatkan yang
hilang‖ (Lukas 19:10). Itulah sebabnya dalam pelayanannya,
LPMI tetap fokus dalam Penginjilan dan Pemuridan yang dilakukan oleh para anggota staf dari semua bidang
pelayanan,
POKOK
DOA
murid-murid dan para volunteers.
Jika Allah begitu mengasihi dan memberi banyak hal dengan
murah hati kepada kita, dengan apakah kita membalas segala kebaikan-Nya kepada kita?
Mari memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan sesuai
dengan apa yang kita miliki. Karena apa yang dipersembahkan kepada Tuhan dikuduskan oleh-Nya; dan apa
yang dikuduskan dipakai-Nya; dan apa yang dipakai-Nya pasti
akan diberkati.
Tuhan memberkati Bapak/Ibu/Saudara para mitra sekalian.
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APRIL
Lukas 12:35-48
"Hendaklah
pinggangmu tetap
berikat dan pelitamu
tetap menyala.Dan
hendaklah kamu sama
seperti orang-orang
yang menanti-nantikan
tuannya yang pulang
dari perkawinan,
supaya jika ia datang
dan mengetok pintu,
segera dibuka pintu
baginya.”
(Ay. 35-36)

POKOK DOA

MENGUCAP SYUKUR

penyertaan Tuhan
sepanjang bulan Maret
sehingga pelayanan di
kampus, profesional,
kerja sama dengan
gereja, Digital, dan
pelayanan operasional
dapat berjalan dengan
baik. Mengucap syukur
juga untuk para mitra
baru yang menjadi tim
misi pelayanan.

SAMPAI AKHIR
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Senin

Suatu pagi ketika sedang bersaat teduh, kami mendengar
kabar mengejutkan, bahwa teman gereja yang sangat setia
dan selalu bersukacita dalam melayani di panggil Tuhan. Saat
ia berjuang melawan kanker dan kemoterapy, ia tetap
bersukacita. Ia tidak putus asa dengan sakitnya, justru ia
mengambil kesempatan untuk berkunjung, berdoa dan
memotivasi orang-orang lain yang terkena kanker, serta terus
mengingatkan mereka bahwa yang mereka alami ini bukanlah
kutuk melainkan anugerah yang tidak bisa ditolak, untuk itu
harus tetap menjadi berkat.
Mengapa orang dipanggil Tuhan? Ada dua alasan:
pertama, karena sudah menyelesaikan tugas dengan baik.
Dan kedua, karena tidak menyelesaikan tugas atau bahkan
menolak. Namun demikian, kematian adalah milik dan
rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kapan dan apa alasan
Tuhan memanggil kita pulang. Yang jelas, semua orang akan
mengalaminya. Bagian kita adalah bersiap diri dan
menyelesaikan tugas yang Dia percayakan.
Firman Tuhan hari ini mengajarkan:
1. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Hal ini
berbicara tentang siap sedia. Seorang atlet lari cepat ketika
ada aba-aba bersedia, siap...berarti dia harus fokus,
konsentrasi penuh, karena satu aba aba berikutnya dia harus
bergerak dan lari secepatnya. Demikian juga kita tiap-tiap
hari harus tetap fokus kepada aba-aba Tuhan melalui FirmanNya.
2. Pelitamu tetap menyala. Menunjukkan bahwa di
sekitar kita gelap, membutuhkan terang untuk menerangi
dan menunjukkan arah. Firman Tuhan yang menerangi kita
bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk disampaikan juga
kepada orang lain, agar mereka yang dalam gelap dapat
menemukan Jalan Kebenaran.
3.Menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan.
ini adalah sikap tulus dan sukacita dalam melayani setiap
hari. Saya teringat waktu kecil ketika ibu pulang dari
‗kondangan‘ (menghadiri undangan perkawinan, red) akan
selalu pulang membawa ‗berkat‘ (makanan yang dibawa
pulang sehabis pesta, red). Dan kami, anak-anak, selalu
menantikan dan berebut ‗berkat‘ itu. Demikian kita dalam
menjalani hidup. Tetaplah tulus dan bersukacita sampai
tugas selesai.
Inspirasi: Bagaimana menyelesaikan pertandingan iman
dengan baik? Mari bersiap dengan fokus pada kehendak-Nya,
menjadi terang dengan menceritakan terang yang
sesungguhnya yaitu Yesus Kristus dengan tulus dan setia.
Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita! (AE)
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Selasa

TIDAK SENDIRIAN

Elia merasa sendirian. Ia baru saja
melakukan pekerjaan yang berat menghadapi
para penyembah berhala. Ia berhasil membawa
Israel kembali menyembah Allah. Ketika seluruh
rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka
serta berkata: "TUHAN, Dialah Allah! TUHAN,
Dialah Allah!" (1 Raja-Raja 18:39). Ancaman
Izebel membuatnya merasa takut dan tertekan.
Perasaan sendiri membuatnya putus asa.
Saudara mungkin pernah merasakan saat
keadaan dunia terasa semakin berat, terutama
dalam mengasihi dan menaati firman Tuhan.
Desakan untuk hidup menyenangkan dan
memuaskan diri sendiri semakin nyata. Lambat
laun kasih kepada Tuhan dan sesama manusia
digantikan dengan cinta kepada diri sendiri.
Pengertian bahwa tidak mungkin mengasihi
orang lain tanpa kesanggupan mengasihi diri
sendiri diartikan secara keliru. Sepertinya
berhala "penyembahan kepada diri sendiri"
telah menemukan tempatnya dan berkembang
baik. Semakin saudara hendak menaati Tuhan,
perasaan sendiri semakin menghampiri dan
menekan. Saudara merasa seorang diri.
Tuhan sangat memahami apa yang dirasakan
oleh nabi Elia. Tuhan memberitahu Elia bahwa ia
tidak sendirian. "Aku masih meninggalkan tujuh
ribu orang bagi-Ku, yang tidak pernah sujud
menyembah Baal." Tuhan juga mengetahui dan
mengerti situasi yang Saudara hadapi.
Inspirasi: Di saat merasa sendirian dalam
menaati dan mengasihi Tuhan, ingatlah bahwa
Saudara tidak sendirian. Kuasa Tuhan
memelihara banyak orang lainnya yang juga
memiliki kerinduan untuk mengasihi dan menaati
Tuhan. Kiranya hati Saudara diteguhkan untuk
tetap mengasihi dan menaati Tuhan. (LS).

APRIL
1 Raja-Raja 18: 22;
19:18
"Tetapi bagaimanakah
firman Allah
kepadanya? "Aku
masih meninggalkan
tujuh ribu orang bagiKu, yang tidak pernah
sujud menyembah
Baal."
(Roma 11:4).

POKOK DOA

JAKARTA. LEADER
IMPACT (PELAYANAN
PROFESIONAL)
Bersyukur untuk
Leader Forum pada
Jumat, 22 Maret 2018
dengan peserta 50
Leader. Doakan
„follow-up‟ nya.
Doakan Leader Forum
selanjutnya yang akan
dilakukan setiap bulan
pada hari Jumat
minggu ketiga, agar
banyak pemimpin yang
mengikuti acara ini.

APRIL

Galatia 6:2, Amsal
25:11
“Sebab itu marilah
kita dengan penuh
keberanian
menghampiri takhta
kasih karunia, supaya
kita menerima
rahmat dan
menemukan kasih
karunia untuk
mendapat
pertolongan kita pada
waktunya.”
(Ibrani 4:16)

POKOK DOA

MADIUN
Doakan Followup pelayanan di
kampus Wiyata
Mandala, IKIP dan
Poltek serta rencana
pertemuan dengan
para mahasiswa kunci
di ketiga kampus
tersebut sehingga
terjadi multiplikasi
rohani.

PERTOLONGAN TEPAT
PADA WAKTUNYA

3

Rabu

Di tahun 1993, saya menerima berita telegram
yang mengejutkan kurang lebih dua minggu
sebelum Ujian Akhir Semester (UAS). Di berita
telegram tertulis "Bapak meninggal." Ketika tiba
saatnya
Ujian
Akhir
Sem ester,
s aya
mengembalikan kertas jawaban yang kosong. Saya
benar-benar kehilangan semangat dan motivasi.
Kesedihan yang begitu dalam melemahkan saya.
Saya membutuhkan pertolongan dan penguatan.
Sampai suatu saat, salah seorang kakak rohani
datang mengunjungi saya dan mengatakan, "Kalau
kamu seperti ini terus, akan jadi apa kamu 5 atau
10 tahun mendatang?" Beliau sudah selesai dengan
tanggung-jawabnya di dunia ini, bagaimanapun,
kamu harus menyelesaikan tanggung-jawabmu
selama usia yang Tuhan berikan. Dan perkataan ini
menyadarkan
saya.
Tuhan
memberikan
pertolongan tepat pada waktunya melalui
perkataan tersebut.
Tuhan memiliki banyak cara untuk menyatakan
pertolongan-Nya kepada setiap orang. Salah
satunya adalah melalui perkataan atau kehadiran
orang lain. Di saat seseorang merasa tidak berdaya
dan kehilangan kekuatan, Tuhan memberikan
orang-orang di sekitar kita yang dapat menolong.
Adakalanya hanya dengan melalui kehadiran
mereka seperti yang dialami Ayub di awal
penderitaannya (Ayub 2:13). Atau melalui suatu
nasihat dan perkataan yang tepat.
Dalam Galatia 6:2 dikatakan "Bertolongtolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah
kamu memenuhi hukum Kristus."
Inspirasi: Bisa jadi keberadaan dan kehadiran
Saudara dalam situasi tertentu adalah jawaban
atas seruan doa seseorang yang membutuhkan
pertolongan. Saudara dapat menyediakan diri dan
peka akan tuntunan Tuhan. Tuhan berjanji akan
menyertai dan memberikan kesanggupan untuk
menaati-Nya. (LS).
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BERBICARA DENGAN TUHAN

Kamis
Pernahkah Saudara merasa kikuk dan tidak tahu
harus berbicara apa ketika karena suatu alasan
Saudara harus bersama dengan seseorang? Atau
pernahkah Saudara mendapati bahwa Saudara
bercakap-cakap dengan seseorang dan percakapan
tersebut terasa begitu natural dan mengalir di mana
Saudara tidak perlu berpikir keras tentang apa yang
harus Saudara katakan, kata-kata atau kalimat apa
yang tepat, dan topik apa yang menarik untuk
dibicarakan?
Apa yang terjadi antara Daud dan TUHAN yang
dikisahkan dalam 2 Samuel 5:17-25 membuat saya
membayangkan interaksi dua pribadi yang telah
terbiasa berkomunikasi. Daud bertanya kepada TUHAN
tentang apa yang harus ia lakukan ketika orang-orang
Filistin ingin menangkap dia. TUHAN menjawab dan
memberitahukan kepada Daud apa yang harus ia
lakukan. Demikian juga ketika Filistin kembali
menyerang untuk kali berikutnya, Daud bertanya lagi
kepada TUHAN, dan TUHAN menjawabnya. Lalu Daud
melakukan seperti apa yang disampaikan oleh TUHAN.
Saya percaya bahwa kita selalu ingin memiliki dan
menikmati interaksi yang indah dan berarti dengan
Tuhan tiap-tiap hari. Itu adalah hal yang sangat
mungkin, bahkan itulah yang Tuhan inginkan. Dalam
hubungan pribadi kita dengan Tuhan, Bapa kita, Tuhan
ingin kita menikmati persekutuan pribadi yang dekat
dengan Dia tiap-tiap hari. Apakah Saudara telah
berkomunikasi dengan Tuhan hari ini?
Inspirasi: Selamat menikmati interaksi yang indah
dan berarti dengan Tuhan hari ini. Tuhan selalu siap
untuk mendengarkan kita. (zj)

APRIL
2 Samuel 5:17-25

“bertanyalah Daud
kepada TUHAN,
"Apakah aku harus
maju melawan orang
Filistin itu ...?" TUHAN
menjawab, "Majulah,
sebab Aku pasti
menyerahkan mereka
ke dalam tanganmu."
(Ay.19)

POKOK DOA
NEW STAF TRAINING
Mengucap syukur untuk
proses latihan dalam
triwulan pertama
dapat berjalan dg baik.
Doakan: 1) Proses
Latihan NST di kelas
maupun pelayanan di 3
kampus. 2) Pelatih dan
siswa terus hidup
dalam kasih mula-mula,
hidup kudus, diberikan
hikmat dan
kesehatan. 3) PI dan
Pemuridan untuk
pencapaian CMD
(mahasiswa berkarakter
Kristus dan
bermultiplikasi) pada
tahun ini di Kampus
Trisakti ,UKI dan UNJ.
Latihan Pemuridan
Mahasiswa (LPM) setiap
hari sabtu. Mulai tgl. 6
April s/d 18 Mei 2019.
Doakan kesetiaan
peserta.

APRIL
Kejadian 6: 9-22

“Aku tahu, bahwa
Engkau sanggup
melakukan segala
sesuatu, dan tidak
ada rencana-Mu yang
gagal”
(Ayub 42:2)

POKOK DOA

YOGYAKARTA
Mengucap syukur
untuk Pelatihan
Pemimpin Kelompok
Pemuridan KMK Pasca
Sarjana UGM. Doakan:
1)Ada tindak lanjut
kerjasama
mengembangkan
pemuridan di Pasca
Sarjana UGM. 2)
Latihan PI bersama
lembaga-lembaga
pelayanan kampus
yang akan
dilaksanakan bulan
April.

NOT EASY BUT NOT
IMPOSSIBLE
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Jumat

Bayangkan jika Saudara adalah Nuh! Tuhan
memberi perintah kepada Saudara untuk membuat
bahtera dengan panjang 300 hasta (kurang lebih
137 meter), lebar 50 hasta (sekitar 22,85 meter),
dan tinggi 30 hasta (sekitar 13,7 meter).
Masalahnya adalah Saudara hanya ber- 8 (4 lakilaki dan 4 perempuan). Mulai dari menebang
pohon, mengangkat, membentuk kayu-kayu
tersebut, menyusunnya sedemikian rupa sehingga
menjadi sebuah bahtera yang aman untuk memuat
bukan hanya Saudara ber-8, tetapi juga setiap
pasang jenis binatang dari yang paling kecil sampai
binatang-binatang yang besar (Kej 6:18-21). Jika
Saudara adalah Nuh, bagaimana respon Saudara?
Di kisah berikutnya dituliskan bahwa bahtera
itupun selesai dikerjakan.
Dalam hidup kita, dalam pekerjaan, pelayanan,
dan tugas-tugas lain, mungkin tidak jarang kita
harus menyelesaikan hal-hal yang tidak mudah,
entah karena terlalu besar atau karena
membutuhkan waktu yang lama.
Ketika Tuhan menghendaki kita untuk
mengerjakan dan menyelesaikan sebuah tugas,
Tuhan akan menolong kita untuk mengerjakannya.
Tuhan akan memberi kekuatan ketika kita lemah,
penghiburan ketika putus asa, damai sejahtera dan
ketekunan untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan
percayakan. Allah sanggup melakukan segala
sesuatu, dan tidak ada rencana-Nya yang gagal
(Ayub 42:2).
Tuhan juga akan memperlengkapi kita dengan
segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya,
dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan
kepada-Nya (Ibrani 13:20-21)
Inspirasi: Selamat menikmati bagaimana Tuhan
menolong kita untuk mengerjakan tugas yang Ia
percayakan. Maybe it's not easy ... but it's not
impossible. Tuhan akan menolong. (zj)
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Sabtu

HIDUP UNTUK KRISTUS

Metamorfose ulat menjadi kupu-kupu sering
dipakai sebagai gambaran perubahan yang terjadi
ketika seseorang bertobat dan menerima Kristus.
Oleh Roh Kudus, dia dilahirkan kembali, menjadi
ciptaan baru. Ciptaan baru ini memulai kehidupan
yang baru dengan tujuan hidup yang baru pula. Jika
sebelumnya ia hidup untuk dirinya sendiri,
mengejar kesenangan dan kepentingan pribadinya,
sekarang ia hidup untuk Kristus yang telah menebus
dirinya.
Ini adalah sebuah realita penting yang harus
terus-menerus kita sadari, bahwa Kristus masuk ke
dalam hidup kita sebagai Juruselamat dan Tuhan
kita secara pribadi. Sebagai Juruselamat berarti
bahwa melalui pengorbanan-Nya di kayu salib, Dia
menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita, yakni
maut kekal.
Sebagai Tuhan berarti Dia adalah tuan atas
hidup kita, yang memiliki kuasa dan otoritas penuh.
Dia datang untuk menjadi Subyek, menjadi yang
terutama, menjadi yang dipermuliakan. Sebagai
tuan, pemilik dan penguasa atas hidup kita, Kristus
tidak datang untuk membantu kita memenuhi
agenda pribadi kita, tetapi Dia datang untuk
memberi agenda baru bagi kita, agenda-Nya.
Mari kita bertanya dengan jujur pada diri
sendiri: Siapa yang terutama dalam hidupku?
Agenda siapakah yang sedang kukerjakan?
Kemuliaan siapakah yang sedang kukejar? John
Piper, seorang pendeta, pengkhotbah dan penulis
dari Amerika, mengingatkan dengan tegas: ―Jika
Allah hanya sekedar menjadi sebuah alat bagi
kemajuan dan pengagungan diri Anda, maka Anda
perlu mengecek pertobatan Anda!‖
Hidup untuk Kristus adalah buah pertobatan
kita. Iman pada Kristus menuntun kita untuk
melakukan kehendak-Nya, mengejar apa yang
mempermuliakanNya, masuk ke dalam misi-Nya.
Sudahkah kita hidup untuk Dia?
Inspirasi: Kristus mati untuk kita, supaya kita
hidup untuk Dia. (RN)

APRIL
2 Korintus 5:11-21
“Dan Kristus telah
mati untuk semua
orang, supaya mereka yang hidup, tidak
lagi hidup untuk
dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang
telah mati dan telah
dibangkitkan untuk
mereka.“
(Ay.15)

POKOK DOA
BANDUNG
Bersyukur untuk :
1) Pemeliharaan
Tuhan atas seluruh
staf dan volunteer. 2)
DMPD (Penggalangan
Mitra Pelayanan)
berjalan dengan baik
dan ada 46
mitra baru. Doakan:
1) Training PI PMK UPI
yang sedang
berlangsung dan
selesai tgl 12 April
2019. 2) Konsolidasi
pelayanan dan
gerakan di kampus
baru (ITENAS,
Sanggabuana, ITHB,
IKOPIN, STKS). 3)
Pertemuan pemimpin
KHB/ gereja rumah.

APRIL
Daniel 6:11-25

“Allahku telah
mengutus malaikatNya untuk
mengatupkan mulut
singa-singa itu,
sehingga mereka tidak
mengapa-apakan aku,
karena ternyata aku
tak bersalah di
hadapan-Nya…”
(Ay.23)

POKOK DOA

DIGITAL STRATEGY
1) Doakan pengembangan websitewebsite LPMI. Agar
dapat menjangkau jiwa
-jiwa untuk mengenal
Tuhan 2) Doakan kebutuhan e-mentor untuk
menjawab responsrespons yang masuk
bahkan untuk membawa mereka mengenal
Tuhan. 3) Doakan
kebutuhan biaya untuk
pengembangan saranasarana digital dan
online.

GUA SINGA
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Minggu

Kadangkala nama seseorang diingat bersama
dengan peristiwa bersejarah yang pernah dialaminya.
Mendengar nama Daniel, kebanyakan kita ingat juga
tentang gua singa, seolah-olah Daniel identik dengan
peristiwa gua singa.
Daniel masuk gua singa karena persekongkolan
orang-orang yang tidak menyukainya. Para pejabat
pemerintahan Media dan Persia bersepakat
menggulingkan Daniel, tapi sayangnya, mereka tidak
bisa menemukan satu kesalahan apapun pada tokoh
dengan karakter dan integritas yang luar biasa itu.
Hanya sebuah cara: dalam hal ibadahnya kepada
Allah, yang tentu berbeda dengan ibadah bangsa yang
tidak menyembah Allah itu.
Mereka pun berhasil menjerat Daniel secara
hukum, karena ia memilih tidak tergoyahkan dalam
iman dan komitmen ibadahnya pada Allah. Para
pejabat itu mungkin tertawa kegirangan
membayangkan Daniel diremukkan oleh singa-singa
pada hari itu. Tak seorang pun menyangka, keadaan
akan berbalik 180 derajat menentang mereka. Daniel
selamat, justru mereka yang binasa.
Henrietta C. Mears, seorang pengajar Alkitab
ternama, memberikan pernyataan menarik tentang
peristiwa itu: ―Daniel dilemparkan ke gua singa,
tetapi dia jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup.‖
Daniel melakukan apa yang benar di mata Tuhan
meskipun tahu bahwa gua singa adalah resikonya. Dan
yang terjadi adalah, gua singa pun bukan tempat
membahayakan bagi orang yang dilindungi Tuhan itu.
Ketika kita melakukan apa yang benar di mata
Tuhan, mungkin kita harus menghadapi resikonya.
Cemooh, pandangan negatif, tersingkirkan, hilangnya
kesempatan dan kenyamanan, penderitaan fisik atau
batin, adalah contoh-contoh resiko tersebut, yang
menjadi seperti gua singa bagi kita. Tetapi, belajar
dari kisah Daniel, kapan saja kita menghadapi resiko
gua singa karena melakukan kehendak Allah, kita
harus ingat, kita berada dalam genggaman tangan
Allah yang hidup, yang selalu tahu apa yang Dia
lakukan.
Inspirasi: Bagian kita adalah melakukan kehendak
Allah. Perlindungan dan pertolongan menjadi bagianNya. (RN)

8

Senin

KARUNIA DAN KUASA-NYA

Sewaktu saya menjadi konselor di sebuah
lembaga pelayanan Kristen, saya menemukan
banyak kebingungan di antara banyak orang
Kristen mengenai karunia Roh Kudus.
Orang percaya sering kali berusaha dengan
berbagai upaya menemukan atau menerima
karunia rohani tambahan sehingga mereka tidak
mengembangkan dan menggunakan karunia dan
kemampuan yang ada dan mereka ketahui untuk
melakukan kehendak Allah.
Karena alasan itulah, saya mengingatkan agar
tidak terlalu berusaha keras untuk menemukan
karunia rohani seseorang. Daripada menekankan
karunia, saya mendorong orang untuk
menyerahkan diri sepenuhnya kepada ketuhanan
Yesus Kristus dan dengan iman dipimpin dan
dikuasai Roh Kudus.
Kemudian, dengan iman dan kerja keras,
sementara bergantung pada Roh Kudus, seseorang
dapat menetapkan dengan tekad untuk melakukan
panggilan Tuhan dalam hidupnya.
Paulus menulis tentang prinsip penting ini
dalam suratnya kepada orang-orang Filipi:
"Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu
senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan
keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan
saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi
terlebih pula sekarang waktu aku tidak
hadir,” (Filipi 2:12).
"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku " (Filipi 4:13).
Ini, tentu saja, dapat dilakukan hanya jika
seorang Kristen benar-benar menyerahkan dirinya
kepada Tuhan Yesus Kristus dan kendali Roh
Kudus.
Inspirasi: Saya akan lebih peduli tentang
penyerahan diri kepada tuntunan dan kendali Roh
Kudus dari waktu ke waktu daripada menemukan
karunia rohani saya. (WB/TY)

APRIL
1 Korintus 12:11

“Tetapi semuanya ini
dikerjakan oleh Roh
yang satu dan yang
sama, yang
memberikan karunia
kepada tiap-tiap orang
secara khusus, seperti
yang dikehendakiNya.”

POKOK DOA

APARAT KEMANAN
Berdoa agar Tuhan
menyertai aparat
keamanan negara kita
baik itu POLRI dan TNI
dalam menjalankan
tugas menjaga
stabilitas keamanan
khususnya menjelang
PEMILU yang semakin
dekat.

APRIL
Mazmur 90:1-17

“Kiranya kemurahan
Tuhan, Allah kami,
atas kami, dan
teguhkan perbuatan
tangan kami, ya
perbuatan tangan
kami, teguhkanlah
itu.”
(Ay.17)

POKOK DOA

MEDAN
Mengucap syukur untuk
penggalangan mitra
pelayanan (DMPD) staf
Medan. Doakan untuk
kesehatian semua staf
dalam memulai pelayanan di Medan pasca
DMPD. Sehingga pelayanan semua anggota
staf dapat berjalan
dengan baik, sehingga
menghasilkan banyak
murid yang bermultiplikasi dan berpusatkan pada Kristus
(CMD)

BERKARYA BAGI BANGSA
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Selasa

Theodore Roosevelt, Presiden AS ke 26 (1901-1909),
pernah berkata: “Do what you can, with what you have,
where you are.” Sangat menarik bahwa Roosevelt bersikap obyektif dan realistis. Ia menyebut tiga aspek kunci
dalam berkarya: Buatlah apa yang kau bisa – dengan apa
yang yang ada padamu – di mana pun anda berada.‖
Sebagai seorang Kristen, tentu saja Roosevelt bersyukur
kepada Tuhan kalau ia sempat berkarya, termasuk sebagai pemimpin bangsanya.
Musa, seorang pemimpin besar bangsa Israel, juga
berdoa agar apa yang dia perbuat dapat menjadi berkat
bagi banyak orang. Menurut seorang penafsir Alkitab,
walaupun Musa tidak sempat memasuki tanah Kanaan
(karena memang ada satu kesalahan: Bilangan 20:1112), namun ia memahami bahwa ada maksud Tuhan di
balik semuanya. Lepas daripada kesalahan dan dosanya,
Musa adalah seorang luar biasa. Ia mampu berdiri sebagai pemimpin bagi umat Israel yang suka memberontak itu.
Aspek kelemahan manusiawinya tentu saja masih
ada, namun Allah yang membentuk, mengubah dan memakainya menjadi pemimpin. Pendirian dan prinsip
imannya yang tak mudah kompromi, telah membuat
namanya termasuk dalam deretan tokoh iman (Ibrani
11), dan menjadi contoh bagi generasi orang percaya
hingga hari ini (cf. Ibrani 11:23-29). Selain sebagai pemimpin bangsa Israel, ia juga menulis Mazmur (90), yang
sungguh menjadi renungan penting bagi semua orang.
Selain itu ia pun diberi kesempatan sebagai composer
kitab Kejadian – Keluaran – Imamat – Bilangan – Ulangan.
Tuhan telah memakainya secara unik dan menjadi berkat bagi segala bangsa.
Kita pun dapat dipakai Tuhan pada hari-hari ini. Kita
masing-masing diberi potensi, peran dan kesempatan
secara unik di mana kita melayani. Kita berada di sebuah negara besar, Republik Indonesia. Tidak ada yang
kebetulan di dalam rancangan Allah. Kita harus terus
bertanya pada diri kita, apa yang dapat kita buat bagi
bangsa yang saya cintai ini? Sesudah itu jawablah pertanyaan itu dengan hari-hari tindakan.
Inspirasi: Berkarya bukan sekedar suatu cita-cita
tetapi suatu tindakan iman yang dapat dilihat, dirasakan
dan akhirnya dapat dinikmati orang banyak. (BB)
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Rabu

BENTENG PERTAHANAN

Martin Luther, sang reformator, pernah menggubah sebuah hymne yang cukup terkenal: ―A mighty fortress our God –
Allah jadi benteng kukuh‖. Bait pertamanya berbunyi: ―Allah jadi
benteng kukuh, perlindunganku yang teguh. Meski banyak susah
sukar, pertolongan-Nya b‘ri gemar. Meski musuh sigap, senjatanya lengkap, menyusahkan kita, dengan tipu daya. Tapi Kristus
s‘lalu jaga.‖ Tentu saja Martin Luther belajar dari Mazmur ini
bahwa memang Dialah Allah tempat perteduhan sejati.
Seperti kata pemazmur, walau seribu orang rebah di
sisimu, dan sepuluh ribu rebah di sebelah kananmu, tetapi itu
tidak akan menimpamu (Mazmur 91:7). Wyclife menulis, ―Dalam
syair yang merupakan tulisan Musa, dalam Mazmur 90, juga
mengawalinya dengan pernyataan dan pengakuan, “Engkaulah
tempat perteduhan kami turun temurun” (ay.1). Selama 40
tahun di padang pengembaraan, umat Israel tidak diberi tempat
yang tetap. Mereka berpindah-pindah, tinggal di tenda (kemah),
di jalan, bahkan sampai Musa sendiri 40 hari 40 malam berteduh
di gunung Sinai. Gunung itu telah menjadi rumah sementaranya
untuk bercakap-cakap dengan Allah. Tidak ada yang
menganggunya. Ia aman dalam naungan dan genggaman tangan
Allah.
Komponis lagu The Rock of Ages, Rev. Augustus Toplady
(1763), menyaksikan kebenaran ini. Dalam suatu penerbangan
pelayanan tiba-tiba ada badai yang menerpa, menggoncang
jiwanya. Peristiwa yang membuatnya terinspirasi membuat lirik
lagu ini. Bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Batu Karang Zaman
(cf. Lukas 20:17). Dia adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan sejati bagi jiwa manusia. Dalam bait kedua lagu itu ia
menulis: Waktu datang kegelapan, kuberlindung dalam Tuhan.
Dalam tiap pergumulan, anugrah-Nya tak tertahan. Di atas Yesus
batu karang yang teguh kuberdiri, alas yang lain takkan kukuh.‖
Jika demikian, kita terus berdoa bagi bangsa kita yang sedang
membangun, baik fisik maupun non-fisik. Termasuk pesta demokrasi 2019 yang berlangsung bulan ini. Supaya apa yang kita
lakukan, memberi sumbangsih bagi keutuhan bangsa ini. Hanya
Dialah yang sanggup mempertahankan bangsa ini (Mazmur
139:7).
Inspirasi: Kekuatan rohani dan pelayanan umat Tuhan yang
solid, sangat berdampak terhadap segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. (BB).

APRIL
Mazmur 91:1-16

“Sebab Tuhan ialah
tempat
perlindunganmu,
yang Mahatinggi
telah kau buat
tempat
perteduhanmu.”
(Ay. 9)

POKOK DOA

SALATIGA
Mengucap syukur
training PI bekerjasama dengan GKJTU
Kendal - Samirono,
setiap Rabu yang telah
dimulai 27 Maret.
Doakan: 1) Kesetiaan
peserta latihan,
keterbukaan daerah
target. 2) Para
pelatih: Pdt. Ariyana
(Gembala Sidang) dan
staf LPMI, dapat terus
menjadi model dalam
melayani.

APRIL
Mazmur 92:1-16

“Betapa besarnya
pekerjaan-pekerjaan
-Mu, ya Tuhan, dan
sangat dalamnya
rancangan-rancangan
-Mu.”
(Ay.6)

POKOK DOA
FUND DEVELOPMENT
Mengucap syukur
untuk DMPD
(Penggalangan Mitra
Pelayanan) yang sudah
berlangsung selama
bulan Maret sehingga
ada tambahan mitramitra baru dan
mendukung pelayanan
LPMI melalui doa dan
dana. Doakan: 1)
Keluarga, pekerjaan
dan pelayanan para
mitra. 2) Tuhan
mencukupkan dana
untuk kebutuhan
pelayananLPMI di
pusat dan semua
perwakilan.

PEKERJAAN TERBESAR BAGI
BANGSA
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Kamis

Menurut sebuah artikel, misi untuk menempatkan
manusia di planet Mars rupanya menjadi salah satu dari
delapan megaproject masa depan dunia. Mulai dari
pengembangan gedung (building boom) di Turki, usaha
pengembangan negeri Lagos Nigeria, African‘s clean
energy, misi pertama ke bintang-bintang, Stadium
Mercedes Benz di Atlanta, India highway super-system,
sampai pada China New Silk Road (One Belt One Road).
Rencana penempatan manusia di planet Mars perlu biaya
berapa? Kita tidak tahu persis, namun sudah jelas ini
pekerjaan besar dengan cost besar. Itukah megaproject
terbesar?
Alkitab berbicara, ada pekerjaan yang bernilai kekal
yang jauh lebih ‗mega‘ di antara semua pekerjaan apapun
di dunia ini yaitu pekerjaan misi penyelamatan, menurut
rencana dan kehendak-Nya agar banyak orang boleh
mendengar Injil. Satu hal bahwa Allah masih terus memberi
kesempatan agar dunia berdosa ini boleh kembali pada
rencana penyelamatan-Nya. Dalam Mazmur ini terlihat
bahwa
Allah akan selalu menyatakan keadilan-Nya
terhadap orang yang hidup dalam dosa (ayat 8-10). Namun
Ia juga menyatakan kasih-Nya pada orang-orang yang hidup
benar (cf. ayat 13).
Membawa dunia kembali ke jalan yang benar bukan
pekerjaan manusia, tetapi Ia mau memakai orang percaya
di negeri ini. Dalam rangka mengubah karakter bangsa,
dibutuhkan banyak pengorbanan, baik waktu, tenaga,
pikiran, financial dan materi yang tidak sedikit. Manusia
adalah kunci yang menentukan pembangunan suatu bangsa.
Ketika satu orang berubah, ada pengaruh sosialnya: mulai
dari antar pribadi, kelompok, sampai pada komunitas
bangsa. Allah dapat memanggil Nuh, Abraham, Yusuf,
Musa, Yosua, para nabi dan para rasul, demikian pula Ia
masih memanggil lebih banyak orang untuk menjadi
pekerja yang siap melakukan perbuatan besar itu. Rasul
Petrus mengingatkan: “Kamu adalah bangsa terpilih,
imamat rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah. Supaya
kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia ..” (1
Petrus 2:9). Tetap semangat seperti kata misionari William
Carrey, ―Harapkanlah perkara-perkara besar dari Allah dan
lakukanlah perkara-perkara besar bagi Allah – Expect great
things from God, attempts great things for God.‖
Inspirasi: Orang-orang yang melakukan perbuatan besar
bagi kerajaan Allah adalah orang-orang yang dianggap kecil
oleh dunia, yang tidak mengerti kebesaran Allah. (BB).
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Jumat

PEDOMAN HIDUP BAGI
BANGSA

Albert Barnes menulis, “Man love things that are
sure. Uncertainty is painful, and often maketh the
heart sick. We cannot live upon shadow and clouds. It is
no use building a house upon the sand.” Apa yang
dikatakan Barnes adalah faktual dalam kehidupan. Bahwa sebenarnya setiap orang senang dengan sesuatu yang
pasti. Kalau tidak, itu akan menimbulkan sakit hati. Tak
seorangpun dapat hidup di dalam bayang-bayang kegelapan. Rumah yang dibangun di atas pasir tak mungkin
akan ditinggali. Berbeda dengan peraturan Tuhan,
Hukum Allah, kebenaran Firman, yang tak mungkin
berubah-ubah. Allen Ross menulis, bahwa peraturan
Tuhan itu dipenuhi dengan kekudusan.‖ Karena Ia memerintah di dalam kuasa dan kekudusan, maka setiap
orang akan mengikutinya.‖
Kita memang hidup di dalam dunia yang penuh cacat
cela. Hukum dan peraturannya pun dapat berubah dan
bergeser. Mungkin dapat dipengaruhi oleh filsafat moral
yang korup, tidak sejalan dengan kebenaran, sehingga
dapat mengcewakan dan mengacaukan. Namun sebaliknya, apabila peraturan itu sejalan dengan kehendak
Tuhan, maka hal itu akan sangat menyukakan dan meneguhkan hati. Para pemimpin yang berpegang pada
firman Tuhan dan menjalankannya pun akan diberkati,
sampai masyarat pun menikmatinya.
Raja Daud menulis, “Janji Tuhan itu adalah janji
yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah” (Mazmur
12:7). Dalam konteks kepemimpinan yang teokratis, raja
Daud selalu merindukan bangsa Israel hidup menurut
kebenaran Allah.
Kita pun merindukan agar bangsa ini, akan makin
kuat oleh kebenaran Firman, yang mewarnai semua
kebijakan pemerintahan. Peraturan yang berorientasi
pada kesejahteraan semua orang, sehingga masyarakat
bangsa pun berubah, mencintai hukum dan memuliakan
Allah. Mari mulai dari diri kita sendiri sebagai warga
Negara yang siap melayani negeri ini.
Inspirasi: Pedoman hidup manusia yang berasal dari
pikiran manusia tentu saja takkan bertahan. Peraturan
hidup yang berasal kebenaran Allah itu teguh tak tergoyahkan, sepanjang masa. (BB)

APRIL
Mazmur 93:1-5

“Peraturan-Mu
sangat teguh; baitMu layak kudus, ya
Tuhan, untuk
sepanjang masa.”
(Ay.5)

POKOK DOA

Doakan beberapa Staf
yang sedang
mengalami gangguan
kesehatan: Bp.Fekkie
Sondak, ibu Herlina
Juangalenge, Sdr.
Jonan, Sdri. Risma,
Bp.Nanang Sunaryo,
Bp. Dick Haba dan Ibu
Emma Pattipeilohy
agar Tuhan pulihkan
dan sembuhkan
mereka serta
mencukupkan dana
yang mereka butuhkan
untuk pengobatan.

APRIL
Lukas 11:1-13

“Jawab Yesus kepada
mereka: "Apabila kamu
berdoa, katakanlah: Bapa,
dikuduskanlah nama-Mu;
datanglah Kerajaan-Mu.”
(Ay.2)

POKOK DOA

LEADER IMPACT
(PELAYANAN
PROFESIONAL)
Bersyukur: 1)Training
City team 15 Maret
lalu di kota Batu,
Malang. Doakan tindak
lanjut acara ini.2)
Professional Gathering
di Kupang, 16 Maret
2019, ada 50 org
pemimpin yg hadir,
peserta yang siap
membentuk City Team
baru. Doakan
persiapan pertemuan
visi dan pembentukan
City Team baru untuk
beberapa Profesional
di Weleri dan Kendal,
Jawa Tengah.

MEMINTA DENGAN BENAR
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Sabtu

Suatu kali seorang ayah yang sedang bertugas di luar
kota, menyempatkan waktu untuk video call karena rindu
dengan anak-anaknya. Kerinduannya akan dapat terobati
begitu melihat dan mendengar suara mereka meski sesaat.
Sang ayah mengatakan bahwa ia sangat kangen, ingin
bermain bersama dan belajar bersama dengan mereka.
Kemudian salah seorang anak mengatakan bahwa mereka
juga kangen, tetapi sang anak juga menambahkan, "Ayah,
kakak dan adik juga kangen, kangen ingin main handphone
ayah."
Sering kali doa-doa yang kita naikkan bukan berdasarkan
kerinduan kepada Bapa, tetapi berdasarkan keinginan untuk
memuaskan diri kita.
Ketika Yesus mengajarkan bagaimana berdoa, Ia
mengatakan dalam Lukas 11:2
"Apabila kamu berdoa,
katakanlah: Bapa, dikuduskanlah nama-Mu; datanglah
Kerajaan-Mu."
Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mengingat bahwa
kalau kita berdoa ada tiga hal yang harus dilakukan.
1. Pertama katakanlah: "Bapa".
Hati kita tertuju pada Tuhan, iman kita percaya bahwa
Tuhan adalah sumber dari segala sumber berkat, karena Dia
adalah Tuhan. Tujuan kita berdoa adalah hati Bapa yaitu
untuk menyenangkan Tuhan.
2. Kedua katakanlah: "dikuduskanlah nama-Mu"
Pikiran kita harus sama dengan pikiran Tuhan, yaitu
kudus, doa yang kita naikkan adalah tepat sesuai kehendakNya. Bukan untuk memuaskan keinginan-keinginan kita.
3. Ketiga katakanlah: "datanglah kerajaan-Mu"
Apa yang akan kita lakukan dengan berkat-berkat dari
Tuhan? Untuk menyatakan bahwa melalui kita suasana sorga
itu terasa di bumi. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi
orang lain. Alkitab memberi fakta banyak hal tentang kita
yang sangat diberkati Tuhan; Segala kekayaan rohani di sorga
dilimpahkan kepada kita (Efesus 1:3), sukacita kita melimpah
(Yoh 15:11). Sesungguhnya banyak hal yang dicurahkan bagi
kita, dan kita sedang dipersiapkan menjadi terang dan
kesaksian tentang Diri-Nya yang mengasihi kita, supaya
banyak orang merasakan kasih-Nya dan mengalami
pengampunan dari Tuhan melalui kuasa kebangkitan Kristus.
Inspirasi: Bagaimana selama ini kita berdoa? Apakah hati
kita mempercayai Bapa? Apakah pikiran kita dalam kekudusan
-Nya? Apakah tindakan kita untuk menjadi berkat bagi orang
lain untuk menyatakan kasih Tuhan? Mari mulai berdoa
dengan hati, pikiran dan tindakan yang tepat sebagaimana
Tuhan Yesus mengajarkan pada kita! (AE)
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Minggu

RENDAH HATI >< SOMBONG

Saya pernah membaca bagaimana seorang
penumpang marah ketika awak kabin menegurnya agar
mematikan ponsel saat pesawat akan take-off. Bahkan
ada orang yang melakukan kekerasan, karena tidak
terima ketika ditegur.
Merasa diri tidak dianggap/tidak dihargai, bukan
sesuatu yang menyenangkan. Jika memungkinkan, kita
ingin selalu menjadi VVIP „very very important person‟
orang yang dihargai dan diakui keberadaannya.
Yesus tahu bahwa hampir tiba bagi-Nya untuk
mengalami penderitaan di Yerusalem, mati, bangkit dan
naik ke sorga. Tetapi dalam ayat 51 dikatakan, “Ia
mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke
Yerusalem‖. Walaupun Yesus tahu Ia sedang
menyongsong kematian-Nya, Ia tetap berencana menuju
ke sana, dengan melewati Samaria. Yesus fokus pada
tujuan Bapa-Nya. Walaupun ada banyak rintangan, Ia
mau taat.
Ketika Tuhan Yesus dan rombongan ditolak di
Samaria, Yakobus dan Yohanes marah. Padahal dalam
pasal 9:5, dikatakan ”Dan kalau ada orang yang tidak
mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan
kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan
terhadap mereka.” Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh
Yakobus dan Yohanes. Mereka justru ingin membalas
perlakuan orang-orang Samaria, dan menanyakan pada
Tuhan Yesus, bagaimana jika mereka meminta api turun
dari langit untuk memusnahkan orang-orang Samaria
yang menolak tersebut. Mereka ingin menunjukkan
‗siapa diri‘ mereka. Tetapi Yesus justru menegor
mereka.
Dalam kehidupan sehari-hari, ‗ego‘ kita selalu
ingin menunjukkan ‗siapa diri‘ kita. Mari belajar dari
Tuhan Yesus “yang walaupun dalam rupa Allah, tidak
menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang
harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan
diri-Nya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan
sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan
taat sampai mati di kayu salib.” (Filipi 2:6-8)
Inspirasi: Kita hidup dan ada sampai hari ini,
berkarya, dan dapat menikmati semua pemberian Tuhan
hingga saat ini — semua adalah anugerah Tuhan sematamata. Tidak ada hal yang dapat kita sombongkan. (R)

APRIL
Lukas 9:51-56

“Ketika hampir
genap waktunya
Yesus diangkat ke
sorga, Ia
mengarahkan
pandangan-Nya untuk
pergi ke Yerusalem”
(Ay. 51)

POKOK DOA

LAMPUNG
Doakan pendekatan
dengan gereja-gereja
di Lampung yang akan
bekerja sama dalam
rangka Mission Trip
JPO pada tgl.1-11 Juli.
Doakan gereja-gereja
akan dihubungi (GKTK,
GMI, HKI, GKSBS, GKI
dan, GKT) agar
memberikan respons
positif; para pemimpin
gereja dan jemaat siap
untuk diperlengkapi.

APRIL
Kejadian 1:26-31,
3:19

“...sebab engkau
debu dan engkau
akan kembali
menjadi debu.”
(Kej.3:19b)

POKOK DOA
GLOBAL CHURH
MOVEMENT.
FILM YESUS

Doakan:1) Kerjasama
dengan Operation Snap
Dragon(OSD) dalam proses
dubbing film Yesus ke
dalam beberapa bahasa
UUPG (un-unreached
People Group) di wilayah
Sumatera dan Kalimantan
pada tahun ini. Doakan
secara khusus beberapa
acara One Day Event all:
pada.22 April di Uud
Danum, dan
Mualang,daerah sekitar
Pontianak. 2)Follow up
acara Launching film
Yesus bahasa Hakka pada
bulan Februari lalu di
Pontianak di mana
disepakati akan ada tim
tim misi lokal dari gereja
gereja mitra yang
dikoordinir oleh Yayasan
Misi Haka
Pontianak ,mereka akan
menggunakan sarana
sarana multi media
(Pico,LCD dan DVD player
Ll untuk dipakai dalam
penjangkauan setiap kota
dan desa di Kalimantan
Barat melalui pemutaran
film Yesus bhs Hakka dan
pemuridan dengan materi
Jesus Film Org.

DEBU >< BERHARGA
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Senin

Apa yang saudara simpan di saku baju atau celana?
Kadang kala saya meletakkan uang receh kembalian dari
toko, atau kertas bon pembayaran setelah belanja bahkan
tissue bekas pakai. Dan ketika lupa dikeluarkan dari saku
saat dicuci, kertas dan tissue menjadi hancur, dan justru
mengotori saku.
Simcha Bunin, seorang rabbi pernah berkata, setiap
orang perlu menyimpan sebuah catatan yang diletakkan di
kantung kiri dan kanan.
Ketika saudara merasa hebat dan mulai sombong,
saudara perlu mengeluarkan catatan dari kantung sebelah
kiri, yang tertulis ―Saya bukanlah apa-apa, saya hanyalah
debu‖. Tetapi ketika merasa lemah dan putus asa, saudara
perlu mengambil catatan dari kantung sebelah kanan, yang
tertulis,‖Allah menciptakan dunia untuk saya nikmati‖.
Alkitab penuh dengan catatan yang sepertinya
paradoks. Kita hanyalah debu, seperti uap seperti rumput,
seperti musafir, melakukan banyak kesalahan. Tetapi di
lain pihak, kita diciptakan serupa dan segambar dengan
Allah, kita dikasihi dan diciptakan untuk melakukan
perbuatan baik sehingga kita dapat mengasihi orang lain.
Kita yang adalah debu, sebelumnya anak-anak
kegelapan, dipindahkan ke dalam kerajaan terang, kita
diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi umat
kepunyaan-Nya yang dikuduskan; kita yang seperti uap,
tetapi berharga di hadapan Allah, sehingga Ia mau datang
dan mati bagi kita. “Ia yang tidak menyayangkan Anak-Nya
sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua,
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala
sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia?“ (Roma
8:32).
Doa kita seharusnya adalah:‖Terima kasih Tuhan
karena Engkau menciptakan kami, yang adalah debu tetapi
memberikan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terima
kasih untuk kehidupan dan semua ciptaan dan anugerah
pemberian dalam hidup kami. Tolong kami agar selalu
rendah hati dan menyadari bahwa kami adalah debu dan
tidak ada apa-apanya; tetapi juga melihat bahwa kami
begitu berharga sehingga menjadi obyek kasih-Mu.‖
Inspirasi: Kita bersyukur karena memiliki Allah yang
panjang sabar: sabar terhadap kesombongan kita, sabar
terhadap ketidakpercayaan dan kegagalan kita, sabar
terhadap kurangnya kasih kita, sabar terhadap kurangnya
pengabdian kita kepada-Nya.(R)
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Selasa

HIKMAT ><
KEBODOHAN

Lukas mencatat kelahiran dan kehidupan awal
Tuhan Yesus dalam pasal 1 dan 2, baptisan dan
pencobaan Tuhan Yesus (Ps.3— 4:13); pelayananNya di Galilea (ps.4:14—9:17). Kemudian pelayanan
-Nya selama perjalanan-Nya ke Yerusalem
(Ps.9:18—19:27) dan minggu-minggu terakhir
pelayanan-Nya di Yerusalem (19:29—24:53). Ada
banyak kejadian, mujizat dan pengajaran yang
disampaikan Tuhan Yesus dalam perjalanan-Nya
menuju Yerusalem—menjelang kematian-Nya.
Petrus, Yakobus dan Yohanes adalah 3 orang di
lingkaran dalam yang sangat dekat dengan Yesus.
Walaupun demikian, sering kali mereka masih tidak
mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus.
Petrus tidak mengerti apa yang ia katakan kepada
Yesus ketika ia berada di atas gunung bersama
Yakobus dan Yohanes. “...Petrus berkata kepadaNya: “Guru, betapa bahagianya kami berada di
tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang tiga
kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan
satu untuk Elia.” Tetapi Petrus tidak tahu apa
yang dikatakannya itu.” (Lukas 9: 33).
Yakobus dan Yohanes meminta posisi dalam
kerajaan Yesus kelak (Luk.9:46-48). Seperti para
murid lainnya, Yakobus dan Yohanes memiliki
pemahaman yang terbatas tentang apa tujuan
Yesus, mengapa Ia datang ke dunia. Mereka
berpikir bahwa Ia akan mengalahkan penjajah
Romawi dan mengembalikan kemuliaan Israel.
Setelah kematian Tuhan Yesus, para murid
termasuk Yakobus baru mengerti dan paham
tentang Yesus dan kerajaan-Nya. Ketiganya
menjadi orang-orang kunci dalam pelayanan di
jemaat mula-mula. Petrus menjadi pengkhotbah
yang luar biasa, Yohanes murid yang mendapat
kesempatan hidup lebih lama dari murid lainnya
untuk menuliskan kitab Wahyu. Sedangkan Yakobus
menjadi murid pertama (dari antara 12 murid)
yang mati karena imannya.
Inspirasi: “Oleh karena dunia, dalam hikmat
Allah, tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka
Allah berkenan menyelamatkan mereka yang
percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil”(1
Kor.1:21) . (R)

APRIL
1 Korintus 1:18-31

“Sebab pemberitaan
tentang salib adalah
kebodohan bagi
mereka yang akan
binasa, tetapi bagi
kita yang
diselamatkan
pemberitaan itu
adalah kekuatan
Allah.”
(Ay.18)

POKOK DOA
KUPANG
Doakan: 1) Agar para
mitra yang sudah
bersedia mendukung
pelayanan
merealisasikan
komitmen mereka dan
tetap setia menjadi
Tim Misi. 2) Latihan
Pemimpin Kelp.Doa
bagi tim mahasiswa
tgl 18-21 April di
oematnunu Kupang
barat target peserta
300. 3) Kontak dengan
gereja-gereja di
Kupang dan sekitarnya
untuk latihan PI dan
PA. 4)Try out /
pelayanan keluar
setiap sabtu dengan
gereja GBI WTC
setelah latihan PI dan
PA. 5) Survei ke Flores
akhir April untuk
Mission Trip bulan
Juli.

APRIL
Lukas 22:1-6

“Maka masuklah Iblis
ke dalam Yudas, yang
bernama Iskariot,
seorang dari kedua
belas murid itu.“
(Ay.3)

POKOK DOA
BANGSA DAN NEGARA
Hari ini kita
merayakan Pesta Demokrasi dengan mengikuti PEMILU yang akan
memilih Presiden dan
wakil presiden serta
anggota legislatif.
Mari kita berdoa: 1)
PEMILU dapat berjalan
dengan lancar dan
aman. 2) Masyarakat
Indonesia cerdas dan
dewasa dalam memilih
sesuai hati nurani dan
tidak ada yang Golput.
3) Pemimpin yang
terpilih dapat
memajukan Indonesia
menjadi Negara yang
maju, adil dan
makmur.

JANGAN MAU DIPAKAI IBLIS
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Rabu

Komitmen yang rendah pada Yesus
sangat berbahaya. Yesus telah memilih 12
orang menjadi murid-Nya. Mereka diajak
pergi untuk melakukan pelayanan ke
berbagai tempat di daerah Galilea dan
sekitarnya sampai akhirnya ke Yerusalem.
Semua murid Yesus sedang bertumbuh secara
rohani dan imannya, mereka ‗jatuh bangun‘
tetapi terus bertumbuh dalam pengenalannya
akan Yesus dan kemampuannya dalam
pelayanan. Tetapi dari 12 orang itu ada satu
yang komitmennya pada Yesus sebenarnya
sangat rendah. Alih-alih memuliakan Yesus
dan rela mati bagi Dia, ia memiliki niat untuk
memanfaatkan Yesus bagi kepentingannya
sendiri. Komitmen yang rendah ternyata
berbahaya, Iblis masuk ke dalam dirinya dan
mendorong untuk mewujudkan niat jahatnya.
Ia datang kepada imam Kayafas dan menjual
Yesus. Itulah awal penderitaan Yesus sampai
akhirnya disalibkan.
Di zaman ini banyak orang seperti Yudas.
Saya teringat waktu di Filipina di kendaraan
umum banyak stiker yang berbunyi ―Judas
doesn‘t pay‖ sebagai peringatan bahwa orang
yang naik angkot tidak bayar, dia seperti
Yudas. Orang yang egois, cari enak sendiri,
tidak mau membayar harga. Di dalam gereja
banyak juga orang seperti itu, orang yang
menjadi Kristen atau mengaku hamba Tuhan,
tetapi sebenarnya melayani dirinya sendiri,
kepentingannya sendiri. Ini sangat
berbahaya. Iblis bisa masuk ke dalam orang
seperti itu dan akibatnya apa yang dilakukan
justru mempermalukan diri sendiri dan
mempermalukan Tuhan.
Inspirasi: Orang yang tidak memiliki
komitmen tinggi pada Yesus, mudah jatuh
dalam kontrol Setan, hidupnya tidak
memuliakan Yesus. Bukan melayani Yesus,
tetapi memanfaatkan Yesus. Waspadalah! (T)
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Kamis

YESUS ANAK DOMBA
ALLAH

Paskah adalah suatu perayaan untuk memperingati anugerah Tuhan di mana maut tidak
menghampiri untuk membunuh anak-anak
sulung di rumah-rumah orang Yahudi, sebab
rumah orang Yahudi pintu-pintunya telah dilumuri darah domba yang telah dipersembahkan
oleh masing-masing keluarga. Maut hanya menghampiri rumah-rumah bangsa Mesir, bahkan
membunuh putra Firaun. Orang Yahudi kemudian memperingati peristiwa paskah atau passover yang artinya ‗dilalui‖ dengan menyebutnya
hari raya paskah di mana mereka mempersembahkan korban berupa domba (Keluaran
12).
Yohanes pembaptis ketika melihat Yesus
datang kepadanya untuk dibaptis, ia mengatakan, ―Lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa dunia‖ (Yohanes 1:29). Yesus adalah
penggenapan janji Allah yang telah diberikan
kepada umat manusia bahwa Allah akan mengutus anak-Nya untuk menjadi korban penebusan
dosa, sebagai domba paskah yang dikorbankan,
sekali untuk selamanya. Itulah sebabnya Yesus
mengatakan ―sampai ia beroleh kegenapannya‖.
Sampai Yesus menggenapi paskah dengan mengorbankan dirinya untuk korban sekali dan
selamanya (1 Kor. 5:7). Setelah itu Ia memperbaharui persekutuan dengan semua orang yang
percaya, yang senantiasa memperingati kematian-Nya dengan melakukan perjamuan kudus
sampai nanti Dia datang kembali. Mereka itulah
yang akan memperoleh anugerah Allah, yaitu
pengampunan dosa serta memperoleh hidup
yang kekal. Mereka mengalami efek dari pencurahan darah Kristus.
Inspirasi: Berbahagialah orang yang percaya
bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah
bagi pengampunan dosa mereka, sudahkah
saudara menerimanya? (T)

APRIL

Lukas 22:14-23/
24-38

“Sebab Aku berkata
kepadamu: Aku tidak
akan memakannya
lagi sampai ia
beroleh kegenapannya dalam
Kerajaan Allah.”
(Lukas 22:16)

POKOK DOA
PELAYANAN BERSAMA
GEREJA
Doakan:1.) Kerjasama
dengan beberapa
Klasis dari Sinode GPM
di kota Ambon dalam
rangka pelatihan MC2
dan penjangkauan
daerah daerah target.pelayanan kerjasama gereja di seluruh perwakilan/kota
di Indonesia dalam
bentuk pelatihan
PI,Pelatihan multimedia,family life dan
penjangkauan anak
anak muda. 2.)
Kerjasama tersebut
menghasilkan lebih
banyak murid-murid
yang bermultiplikasi
dan yang hidupnya
berpusatkan pada
Kristus.

APRIL
Lukas 23:33-43

Kata Yesus
kepadanya: “Aku
berkata kepadamu,
sesungguhnya hari ini
juga engkau akan ada
bersama-sama dengan
Aku di dalam
Firdaus.”
(Ay.43)

POKOK DOA

JUMAT AGUNG
Penderitaan Yesus
setelah ditangkap di
taman Getsemane
berakhir dibukit
Golgota. DIA mati untuk
menebus dosa kita
semua. Doakan agar hari
ini setiap orang percaya
diingatkan betapa besar
pengorbanan Kristus
bagi kita, sehingga kita
hidup seturut kehendakNya.

ORANG BERDOSA
DIBENARKAN
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Jumat

Hukuman mati selalu menjadi peristiwa yang
menyita perhatian orang. Pada zaman Yesus orang
yang dihukum mati bukan hanya dihilangkan nyawa
dan eksistensinya di dunia ini, tetapi merupakan
penyiksaan yang berat sampai orang yang
terhukum itu mati. Salib adalah bentuk hukuman
mati yang paling berat dan kejam sepanjang
sejarah. Orang yang terhukum akan mengalami
penderitaan berat sebelum akhirnya mengalami
kematian. Yesus divonis hukuman mati oleh
Pontius Pilatus, dan pelaksanaan hukuman
dilakukan bersama dua orang penyamun. Hukuman
mati disalibkan pasti menimbulkan teror bagi yang
terhukum.
Allah sekali lagi dalam Alkitab menegaskan
bahwa iman kepada Yesus membuat orang berdosa
dibenarkan. Dua orang penyamun, dua tanggapan
terhadap Yesus. Penyamun yang pertama ingin
dibebaskan dari kematian fisik yang akan mereka
alami dengan mengatakan,‖Bukankah Engkau
adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!‖,
sedangkan yang satu mengatakan,‖Tidakkah
engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang
engkau menerima hukuman yang sama? Kita
memang selayaknya dihukum, sebab kita
menerima balasan yang setimpal dengan
perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat
sesuatu yang salah.‖ Lalu ia berkata: ―Yesus,
ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai
Raja.‖ Orang yang ke dua ini percaya bahwa Yesus
adalah Raja yang akan datang kembali. Kata Yesus
kepadanya: ―Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
hari ini juga engkau akan ada bersama-sama
dengan Aku di dalam Firdaus.‖ (Lukas 23:43)
Firdaus adalah sebuah taman, tetapi dalam
Perjanjian Baru artinya adalah tempat
peristirahatan antara saat kematian sampai
kebangkitan (lukas 16:22; 2 Kor 12:2).
Inspirasi: Seperti penyamun kedua, setiap
orang yang percaya pada Yesus menerima janji
―bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.‖ (T).
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Sabtu

AKSES PADA ALLAH TERBUKA

Penderitaan yang sangat dalam dialami
Yesus yang dianiaya dan disalibkan. Biasanya
untuk memperpendek penderitaan orang yang
dihukum salib, ialah dengan memukul kakinya
sampai patah tulang keringnya, disamping sakit,
kaki yang patah tidak dapat lagi dipakai untuk
menyangga tubuh yang tertarik ke bawah, dengan
demikian orang yang disalib itu akan sulit
bernapas dan akhirnya mati. Hal itu tidak
dilakukan pada Yesus, sebab Yesus mati terlebih
dahulu sebelum dipatahkan kakinya. Hal itu
terjadi karena Yesus sudah kehilangan banyak
darah dalam penyiksaan yang Ia alami.
Pada akhirnya Yesus mati, dan peristiwa
kematian Yesus ditandai dengan kejadian alam
yang dasyat dan menimbulkan ketakutan banyak
orang. Dikatakan bahwa langit menjadi gelap dan
bumi berguncang, terjadi gempa dan pada saat
gempa terjadi tabir bait suci terbelah dua dari
atas ke bawah, seperti tabir yang dibukakan.
Tabir ini sudah ada dan selama ini memisahkan
ruang suci dan ruang mahasuci. Hanya imam
agung yang boleh masuk ke ruang mahasuci untuk
mempersembahkan kurban. Imam agung itu
mewakili umat untuk datang kepada Allah. Tabir
itu terbelah, menandakan bahwa Kristus yang
telah mati membuka jalan agar manusia bisa
langsung berhubungan dengan Allah. Yesus adalah
imam, pengantara kita kepada Allah yang bukan
membawa
persembahan
kita,
tetapi
mempersembahkan diriNya sebagai
kurban
penebusan dosa umat manusia. DarahNya telah
menjadi penebusan bagi jiwa-jiwa yang percaya,
yaitu umat pilihan Allah. Sekarang untuk datang
kepada Allah kita bisa langsung dan tidak perlu
lagi mempersembahkan domba. Yesus membuka
akses, agar umat manusia bisa langsung
berhubungan dengan Allah.
Inspirasi: Datanglah kepada Allah, bangunlah
persekutuan dengan Dia, sebab Yesus telah
membuka jalan selebar-lebarnya bagi mereka
yang percaya. (T)

APRIL
Lukas 23:44-55

“Sebab matahari tidak
bersinar. Dan tabir Bait
Suci terbelah dua.”
(Ay.45)

POKOK DOA
PAPUA
Doakan persiapan
launching Proyek
Papua 2019-2020
sebuah proyek besar
yang
menggunakan berbaga
i strategi pelayanan
dan bersifat holistik
untuk kesejahteraan
masyarakat Papua yang
berawal dari satu
Kebangunan Rohani
dan re-evangelism
yang diharapkan
menjadi pemicu
terjadinya
transformasi diseluruh
kota dan desa.Doakan
target imaniah 15.000
orang yang
bermultiplikasi.
sampai Desember 2020
melalui proyek akbar
ini.

APRIL
Lukas 24:1-12

“Ingatlah apa yang
dikatakan-Nya kepada
kamu, ketika Ia masih di
Galilea, yaitu bahwa Anak
Manusia harus diserahkan
ke tangan orang-orang
berdosa dan disalibkan,
dan akan bangkit pada
hari yang ketiga.”
(Ay. 6-7)

POKOK DOA

PASKAH
Kebangkitan Kristus
merupakan kemenangan
atas maut dan dosa.
Sebagai orang percaya
kita harus tahu bahwa
semua dosa kita telah
diampuni. Doakan agar
berita keenangan ini
terus disampaikan
kepada lebih banyak
orang, sehingga semakin
banyak yang menikmati
kemenangan atas dosa
ini. Juga keamanan
Paskah di berbagai
tempat.

YESUS BENAR TELAH BANGKIT
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Minggu

―Christ The Lord is risen today, Alleluia!‖
Lagu hymnal yang luar biasa indahnya, penuh
semangat dan kegembiraan. Liriknya ditulis oleh
Charles Wesley tahun 1738 dan dinyanyikan pada
ibadah pertama di Chapel Wesleyan di London.
Lagu ini penuh sukacita, sebab Yesus tidak
berakhir di kuburan, tetapi bangkit seperti yang
dijanjikan. Berita kebangkitan Yesus melalui
nyanyian ini adalah undangan bagi semua orang
untuk percaya dan mengalami kuasa kebangkitan
Kristus yang mengubahkan hidup serta mendorong
mereka yang telah
mengalami untuk
memberitakan kabar sukacita itu pada dunia.
Yesus bangkit, ya Ia telah bangkit. Ia telah
mengatakan sebelumnya dan tepat terjadi seperti
yang Ia katakan. Yesus telah mengalahkan maut.
Peristiwa kebangkitan Yesus berusaha
ditutup-tutupi bahkan pada saat itu oleh para
imam dan pemuka agama Yahudi dengan menuduh
murid-murid mereka mencuri jasadnya. Sesuatu
yang tidak mungkin, sebab satu regu pasukan
bersenjata menjaga kubur-Nya. Ada juga yang
mencoba menolak, dengan mengatakan Yesus
sebenarnya tidak mati, hanya mati suri dan
kemudian hidup lagi. Alasan itu muncul sebab
mereka tidak bisa menolak penampakan Yesus
berkali-kali kepada banyak orang. Alasan itu tidak
masuk akal juga. Orang sehat saja, tidak akan
mampu menggulingkan batu besar yang menutup
kubur, Yesus telah disiksa dan kehilangan banyak
darah, dan sudah dipastikan mati oleh prajurit
yang menusuk lambungnya dengan tombak. Ada
lagi yang menolak dengan mengatakan yang
disalib bukan Yesus tetapi orang lain yang
diserupakan dengan Yesus. Alasan itu semakin
tidak masuk akal.
Inspirasi: Yesus bangkit dan semua orang
yang percaya akan mengalami kebangkitan seperti
Yesus, ketika Ia datang kedua kali. Mereka akan
menerima tubuh kemuliaan. (T)
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Senin

PERTOLONGAN DI MENIT
TERAKHIR

Satu hal yang memikat di dalam hati manusia
adalah pertolongan di menit akhir. Mungkin itu
adalah peristiwa yang menegangkan. Atau mungkin
pemikiran antara hidup dan mati, tatkala dalam
kesulitan.
Tuhan mengasihi. Dia datang dalam kasih dan
menyelamatkan anak-anak-Nya ketika semua
harapan sudah hilang. Ada banyak contoh seperti:
Abraham dan Sarah, Abraham dan Ishak, Yusuf,
dan tentu saja contoh di dalam Yesus Kristus ketika
kita melihat Dia mengambil nafas terakhir di kayu
salib - hanya untuk bangkit lagi 3 hari kemudian.
Persoalannya adalah sulit untuk menghargai
pertolongan di menit akhir sebelum itu terjadi.
Sulit untuk seorang anak gadis yang terikat di rel
kereta api untuk berpikir, ―ini akan menakjubkan‖
ketika kereta api itu datang mendekati dan
pahlawannya tidak terlihat.
Apakah ini yang sedang saudara rasakan saat
ini? Jika mengalami penderitaan karena Injil
Kristus dalam bentuk apapun, jangan menyerah,
tapi bersukacita karena kehormatan ini
dianugerahkan kepada saudara, bahwa saudara
dianggap layak menderita dengan Tuhanmu; dan
bersukacita juga dalam hal ini, karena bahwa
penderitaan, kerugian, dan penganiayaan yang
saudara alami akan membuat saudara menjadi
lebih kuat bersaksi bagi Kristus Yesus. "- Charles
Spurgeon
Inspirasi: Berserah sepenuhnya kepada Tuhan
adalah kunci hidup ketika segala persoalan bahkan
yang paling kelam pun menimpa kita sambil
menanti pertolongan-Nya. (TY)

APRIL
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.”

POKOK DOA

SURAKARTA
Doakan: 1) Para
mahasiswa,
profesional, dan orang
-orang yang dilayani
agar hidup berpusat
pada Kristus dan
memultiplikasikan
diri. 2) Tuhan
membuka „pintu-pintu‟
baru untuk
menemukan pemimpin
baik di pelayanan
Kampus(SLM),
Profesional(Leader
Impact), pelayanan
Gereja maupun Digital
Strategy.

APRIL
1 Yohanes 4:10

“Inilah kasih itu:
Bukan kita yang telah
mengasihi Allah,
tetapi Allah yang telah
mengasihi kita dan
yang telah mengutus
Anak-Nya sebagai
pendamaian bagi dosadosa kita.”

POKOK DOA
HARI DOA SEDUNIA
Hari ini LPMI di
Indonesia dan seluruh
dunia secara serentak
merendahkan diri
berdoa dan berpuasa
bersama-sama untuk
pelayanan yang ada
di Indonesia dan
seluruh dunia.
Doakan agar acara ini
dapat berlangsung
dengan baik dan
menjadi berkat bagi
banyak orang; sesuai
tema HDS kali ini dari
Mazmur 1:3 — Firmly
rooted & Yielding
Fruit ( berakar
semakin dalam dan
menghasilkan buah).

KASIH ALLAH KASIH YANG
TANPA SYARAT
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Selasa

Kasih Allah tidak bersyarat. Hal ini
tidak didasarkan pada seberapa baik
saudara. Dia mengasihi saudara karena
Dia adalah Tuhan dan saudara adalah
ciptaan-Nya.
Kasih Allah tidak pernah gagal.
Kasih-Nya tidak akan berakhir karena
kecewa atau berubah pikiran. Dia
menunjukkan cinta sejati-Nya di dalam
diri Yesus yang menyerahkan nyawa-Nya
untuk menebus dosa kita.
Sebagai ungkapan syukur,
sebaliknya kita dapat mengasihi Tuhan
dengan sepenuh hati kita. Allah
menciptakan dan memenuhi kita dengan
sukacita terbesar karena mengasihi-Nya.
Tuhan juga menjadikan kita sebagai
saluran kasih supranatural-Nya. Kita
sendiri tidak akan mampu mengasihi,
tetapi karena Allah yang adalah kasih itu
menjadi sumber pasokan kasih yang tak
berujung. Hal ini memungkinkan kita
untuk menikmati dan untuk berbagi
kasih dengan orang lain.
Inspirasi : Keti ka ki ta mulai
mengasihi Allah, mengasihi sesama kita
seperti diri kita sendiri, bahkan
mengasihi musuh kita, maka masyarakat
akan berubah menjadi lebih baik melalui
kuasa transformasi kasih Allah.
(discovergod.com)
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Rabu

PENATALAYAN

Ini salah satu ayat favorit saya. Hal ini
mengingatkan saya bahwa semua yang saya
miliki berasal dari Bapa kita, yang suka
memberikan hadiah yang baik kepada anakanak-Nya. Ketika saya menyadari akan
semua karunia-Nya itu, saya diingatkan
bahwa sebagian besar bersifat sementara,
hanya dapat digunakan sebentar.
Pada dasarnya, semuanya adalah milik
Allah. Di sinilah kita mendapatkan konsep
Alkitabiah tentang penatalayanan; steward
atau penatalayan bukanlah pemilik. Steward
hanya diminta untuk mengurus sesuatu
sampai Tuan yang empunya kembali untuk
mengambil miliknya. Kita bisa mencintai
karunia yang Dia diberikan, namun Alkitab
memperingatkan kita untuk tidak pernah
mencintai semua itu lebih dari Tuannya.
Ingatlah perumpamaan tentang Penggarappenggarap kebun Anggur (Lukas 20: 9-18)
yang ditempatkan bertugas di kebun anggur.
Ketika tuannya ingin memanen hasil
kebunnya, penyewa menolak dan pergi jauh
untuk membunuh anaknya. Tidak ada yang
salah dengan menikmati kebun anggur,
tetapi mereka berdosa ketika mereka
menyukainya dan menginginkan lebih
bahkan mereka mencoba mengambil untuk
diri mereka sendiri.
Inspirasi: Waktu adalah contoh yang
bagus. Ini adalah pemberian yang telah
dipercayakan untuk kita gunakan dengan
bijak, tetapi tidak untuk kita miliki. Mari
kita setia dengan apa yang telah
dipercayakan
pada
kita,
menjadi
penatalayan yang baik. (WB)

APRIL
Yakobus 1:17

“Setiap pemberian
yang baik dan setiap
anugerah yang
sempurna, datangnya
dari atas, diturunkan
dari Bapa segala
terang; pada-Nya tidak
ada perubahan atau
bayangan karena
pertukaran. "

POKOK DOA

JAMBI
Bersyukur untuk
Latihan Pemuridan
Mahasiswa Universitas
Jambi yang telah
terlaksana bulan
Februari - Maret 2019
yang diikuti 15 peserta
dan 9 orang di
Wisuda. Doakan acara
Paskah tgl.26 April dan
Pergantian Pengurus
pelayanan Kampus
Unja, Tuhan menolong
Evan dan team dalam
persiapan dan memilih
orang yang tepat.

APRIL
Kisah Para Rasul 1:8

"Tetapi kamu akan
menerima kuasa, kalau
Roh Kudus turun ke
atas kamu, dan kamu
akan menjadi saksi-Ku
di Yerusalem dan di
seluruh Yudea dan
Samaria dan sampai ke
ujung bumi"

POKOK DOA

SURABAYA
Doakan:1) Bersyukur
untuk hasil-hasil MPD
bulan lalu . doakan
agar para Mitra tetap
setia.2) Doakan agar
pelayanan pribadi &
tim dapat berjalan
dengan baik sehingga
menghasilkan para
murid yang
bermultiplikasi dan
hidup berpusatkan
pada Kristus.3)
Rekruting calon NST
agar Tuhan
menyediakan orangorang yang tepat.4)
Kerjasama dengan
beberapa Gereja untuk
training PI &
Pemuridan.

DIBERI KUASA UNTUK SATU
TUJUAN
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Kamis

Yesus hidup! Para murid menyaksikan
kebangkitan-Nya dan Kisah 1: 3 menjelaskan,
bahwa Yesus menampakkan diri-Nya pada mereka
dan memberikan banyak bukti yang meyakinkan
bahwa Ia hidup. Dia menampakkan diri kepada
mereka selama empat puluh hari dan berbicara
tentang Kerajaan Allah.
Dia hidup tapi Dia meninggalkan mereka.
Namun, Yesus tidak meninggalkan mereka tanpa
tujuan. Sebaliknya, Yesus memerintahkan mereka
untuk tidak meninggalkan Yerusalem sampai
mereka menerima Roh Kudus. Dengan kuasa-Nya,
akan menjadi saksi-Nya sampai ke ujung bumi.
Sebagai orang percaya, kita membutuhkan
Roh Allah untuk membantu kita memahami
Alkitab, membawa kita dalam
kebenaran,
menghibur kita dalam pencobaan, membantu kita
mengatasi rasa takut, dan memberi kita kekuatan
dalam kelemahan kita. Roh Kudus ada bukan
hanya supaya kita bisa bertahan hidup sebagai
orang Kristen dan melewati garis finish. Lebih dari
itu adalah membantu kita bertumbuh dan
berbuah!
Inspirasi: Tuhan memberi kita Roh Kudus,
melalui-Nya kita dapat membagikan kasih-Nya,
memberitakan nama-Nya, karakter-Nya, dan
perbuatan-perbuatan besar kepada dunia yang
membutuhkan Juruselamat. (WB)
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Jumat

BERSYUKUR UNTUK
KELEMAHAN

Kita hidup di dunia yang lebih mengagumi
kekuatan dari pada kelemahan. Perusahaan
yang besar, bintang film, dan politisi, semua
memiliki ‗kuasa‘ yang lebih besar dibanding
kita. Beberapa atlet memiliki kekuatan fisik
untuk mendominasi lawan mereka. Kita sering
membanggakan dan mengagumi kekuatan yang
mereka miliki.
Tetapi pernahkah saudara
mendengar
seseorang membanggakan kelemahannya? Rasul
Paulus melakukannya. Dia telah melalui banyak
situasi yang mengancam jiwa. Namun, dia tidak
membanggakan bahwa ia berhasil melewati
dengan kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa itu
kekuatan Tuhan.
Dalam surat Paulus kepada jemaat di
Korintus, salah satu sikapnya adalah bersyukur
atas kelemahan. Pria yang pernah memiliki
kekuasaan untuk memerintahkan penahanan
dan mengeksekusi pengikut Kristus, berbicara
tentang betapa senangnya dia karena tidak
memiliki kuasa, karena dalam kelemahannya
melayani, menyatakan betapa besar Allah yang
dia sembah.
Paulus
memahami
bahwa
dalam
keterbatasan dirinya, ia tidak bisa melakukan
pekerjaan Allah yang telah memanggilnya untuk
menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Dengan
mengakui keterbatasannya, ia membuka pintu
bagi Allah bekerja dengan penuh kuasa.
Inspirasi: Kita harus memiliki sikap yang
sama dengan Paulus. Janganlah mengandalkan
kekuatan atau akal kita sendiri, kita harus
percaya pada Tuhan yang memberi kuasa.
Sehingga kita dapat mengatakan bersama
dengan Paulus, "Sebab jika aku lemah, maka
aku kuat." (2 Kor. 12:10) (WB)

APRIL
2 Korintus 12: 9b

”Sebab itu terlebih
suka aku bermegah
atas kelemahanku,
supaya kuasa Kristus
turun menaungi aku.”

POKOK DOA

OPERASIONAL LPMI
Mengucap syukur
untuk kesetiaan staf
yang melayani di
kantor LPMI baik di
bidang keuangan,
Sarana, Media dan
Statistik(GMA)
sehingga dapat
mendukung staf yang
melayani di lapangan.
Doakan: 1)Persiapan
Netsweet di bulan
Oktober. 2) Kebutuhan
akan tenaga akuntan
agar Tuhan menolong
dan memberi orang
yang tepat.

APRIL
Kisah Para Rasul
20:35

"Adalah lebih
berbahagia memberi
dari pada menerima."

POKOK DOA

DEPOK –JAKARTA
SELATAN
Doakan: 1)komunitas
Mahasiswa Keren
Depok-Jakarta
Selatan agar semakin
banyak mahasiswa
yang bergabung dan
rindu diperlengkapi
untuk membantu
menggenapkan
Amanat Agung. 2)
Terjadi gerakan
rohani di tiap-tiap
kampus khususnya
Universitas Indonesia
sebagai kampus
utama.

BAHAGIANYA MEMBERI
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Sabtu

Memberi mengungkapkan kondisi hati kita.
Markus 12: 41-44 berbicara tentang janda yang
hanya memberi dua peser ke dalam peti
persembahan
sementa ra
orang
kaya
memasukkan dalam jumlah besar. Yesus
menghargai
persembahan
janda
dan
menunjukkan bahwa dia telah memberikan lebih
dari yang lainnya karena hanya itu yang ia
miliki, dan semua itu dia berikan.
Ayat lain yang bisa kita baca, "...Janganlah
ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan
hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar
persembahan, sesuai dengan berkat yang
diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu."
Ulangan 16:16-17
Kadangkala sangat mudah untuk percaya
bahwa kita tidak punya apa-apa untuk
dipersembahkan, baik keuangan, waktu atau
bakat. Kisah janda ini, jelas menunjukkan
kepada kita bahwa berkat-berkat Tuhan telah
diberikan pada kita, tidak peduli seberapa kecil,
ketika diberikan kembali dalam iman,
mengungkapkan kondisi hati kita terhadap
Tuhan.
Memberi mengubah hati kita. "Bangsa itu
bersukacita karena kerelaan mereka masingmasing, sebab dengan tulus hati mereka
memberikan persembahan sukarela kepada
TUHAN, juga Raja Daud sangat bersukacita" (1
Tawarikh 29: 9).
Inspirasi: Ketika kita memberi, hati kita
dalam proses diubahkan. Dalam berkat
memberi, kita bertumbuh dalam hubungan kita
dengan Allah. Kita menjadi orang-orang yang
mampu untuk memuji dan bersyukur sambil
mengundang orang lain ke dalam berkat Allah
melalui sikap kita. (WB)
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Minggu

KEYAKINAN PENUH

Kita hidup di dunia di mana sebagian orang
dapat menemukan semua yang diharapkan,
tetapi sebagian lainnya hanya menemukan
bagian kecil. Ada banyak ketidakpastian di depan
kita. Selalu ada pertanyaan tentang apa yang
terjadi besok dan sesudahnya. Ketidakpastian ini
sering menyebabkan kita cemas.
Tapi satu hal yang kita dapat andalkan
sebagai orang Kristen adalah hidup kekal
bersama Yesus. Ya, kita bisa "sepenuhnya
percaya" seperti kata Paulus, bahwa bila saatnya
kita tidak lagi berada di tubuh duniawi kita, kita
akan berada di rumah Tuhan selamanya. Jaminan
keselamatan ini kepastian yang mutlak.
Diselamatkan bukan sekedar rajin ke gereja atau
memiliki pengetahuan tentang Alkitab dan iman
Kristen. Tapi itu berasal dari hubungan pribadi
dengan Tuhan Yesus Kristus.
"Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia
adalah setia dan adil sehingga Ia akan
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan
kita dari segala kejahatan" (IYohanes 1: 9).
Keselamatan datang ketika kita mengaku dosa
kita dan mengundang Yesus menjadi Tuhan dan
Juruselamat kita dan tinggal di dalam kita
melalui pekerjaan Roh Kudus. "Aku berkata
ke pa dam u:
Ses ung guhnya
ba rangsia pa
mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada
Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup
yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia
sudah pindah dari dalam maut ke dalam
hidup"(Yohanes 5:24).
Inspirasi: Hari ini, sebagai seseorang yang
sudah diselamatkan, saudara dapat memiliki
keyakinan penuh bahwa apa yang menanti
saudara di sorga jauh lebih baik dari apa yang
ditawarkan di bumi ini. (WB)

APRIL
2 Korintus 5: 7-8

"Sebab hidup kami ini
adalah hidup karena
percaya, bukan karena
melihat-tetapi hati
kami tabah, dan
terlebih suka kami
beralih dari tubuh ini
untuk menetap pada
Tuhan."

POKOK DOA
WOMEN PRAYER
MOVEMENT
Acara ini akan
berlangsung pada 1012 Mei 2019 di Hotel
Grand Pesona Hotel
& Resort Cimande,
Bogor.Tujuan acara
ini adalah untuk
memperlengkapi para
perempuan dalam
membangun
kehidupan doa,
memiliki beban untuk
berdoa bagi
pelayanan dan bangsa
kita. Doakan: 1)
Kesehatan dan
persiapan panitia. 2)
Persiapan para
pembicara. 3)
Rekruting peserta
dengan target 200
orang. 4)Dana yang
dibutuhkan
tercukupi.

APRIL
Yeremia 17:7-8
“Diberkatilah orang yang
mengandalkan TUHAN,
yang menaruh
harapannya pada
TUHAN! Ia akan seperti
pohon yang ditanam di
tepi air, yang
merambatkan akarakarnya ke tepi batang
air, dan yang tidak
mengalami datangnya
panas terik, yang
daunnya tetap hijau,
yang tidak kuatir dalam
tahun kering, dan yang
tidak berhenti
menghasilkan buah.”

POKOK DOA
TIMOR LESTE

Doakan: 1.) Pelayanan
bersama geteja di
timor Leste;
pembinaan majelis/
pdt/pengurus
kategorial dengan
target peserta 1520orang di Klasis
barat. 2.) Rencana
Kunjunga tim CCC
Korea. 3.) Pemuridan
di 4 kampus UNITAL
(Dircia), UNDIL(Zeze
dan Jeremias) UNPAZ
(Alia & Emilita) & ICS
(Sonia) 4.) Ada 9
menteri yang belum
dilantik oleh Presiden,
Perdana menteri SR.
Jose De Vas Concelos
agar dapat mejalankan
pemerintahan denga
baik walaupun
kabinetnya belum
lengkap.Partai koalisi
pemenang dan
President(Sr. Francisco
Guitterres) dapat
mencari solusi untuk
segera melantik 9
menteri.

ANTISIPASI
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Senin

Saat kita tumbuh dalam mempercayai
Tuhan setiap hari di setiap situasi, dan
pengenalan kita pada-Nya di setiap jalan kita,
serta menaruhkan hidup kita sepenuhnya
pada-Nya, maka kita dapat mengharapkan
hasilnya. Firman Tuhan jelas tentang hasil
dari mempercayai Tuhan. Tatkala kita
berjalan melewati hari-hari kita dengan
penuh kepercayaan di dalam Tuhan,
mengetahui Dia akan mencukupkan
kebutuhan kita, kita akan merasakan berkatNya dalam hati kita.
Keadaan sekitar kita mungkin tetap tidak
berubah,
tapi
kekuatan -Nya
akan
menenangkan kita, kenyamanan-Nya akan
menyentuh kita, damai-Nya akan menyucikan
kita, kehadiran-Nya akan nyata dalam kita,
hikmat-Nya akan memimpin kita dan kasihNya akan melingkupi kita.
Ketika kita berakar makin dalam
mempercayai Tuhan, kita akan tetap berbuah
dan bertumbuh meskipun musim kering di
sekitar kita. Serahkan hati dan pikiran
saudara hanya untuk Yesus hari ini. Akar
saudara akan menarik air dari tempat dalam
dan saudara akan diberkati.
Inspirasi: Allah Bapa, hidup ini penuh
dengan pergumulan. Terima kasih karena
Engkaulah yang saya butuhkan. Terimakasih
karena Engkau akan memimpin dan menuntun
saya melewati kehidupan yang rumit.
Tingkatkan imanku saat ini, sebagaimana saya
percaya Engkau bersamaku di saat-saat sulit
yang saya hadapi . Saya berterimakasih dan
berdoa di dalam nama Yesus. Amen. (WB)
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Selasa

MENGIKUTI PETUNJUK

Diundang untuk berbicara di kota lain,
saya memasang alamat yang dituju ke sistem
GPS di ponsel saya. Suara di ponsel memberi
saya arahan tahap demi tahap hingga sampai
ke wilayah perkebunan yang luas. Panduan
dunia maya saya mengumumkan, "Pada 120
mil, belok kanan ke perkebunan menuju ke
arah jalan Pasar." lalu diam. Pandangan saya
berbalik dari jalan ke arah ponsel saya.
Apakah ada yang salah? Apakah saya
kehilangan sinyal? Akhirnya, suara GPS
terdengar lagi. Lega rasanya. Ternyata saya
berada di jalan yang benar.
Bukankah sering kali dalam perjalanan
di dunia ini, kita berpikir mengapa Allah
tampaknya begitu diam? Kita berpikir bahwa
kita berada dalam kehendak-Nya, di jalan
yang telah Dia pilih bagi kita. Kita mungkin
tergoda untuk berhenti, atau mencoba cara
lain.
Mungkin diamnya Allah berarti Dia telah
memberi kita perintah-perintah dan
menunggu sampai kita mencapai titik di mana
kita membutuhkan petunjuk selanjutnya.
Daripada menebak-nebak, mungkin kita harus
yakin bahwa kita masih mengikuti kehendakNya dan tetap pada jalur-Nya.
Inspirasi: Sama seperti saya yakin GPS
saya akan memperhitungkan kembali jika
saya memutuskan untuk berbelok dari rute
yang dipilih, demikian juga dapat saya
pastikan Allah akan memperbaiki jalan saya
jika saya menyimpang. Sampai saat itu,
mungkin diam-Nya adalah untuk mengajar
saya percaya, taat dan sabar. Sampai Dia
mengatakan kepada saya, bahwa saya harus
melanjutkan perjalanan sesuai yang telah Ia
tetapkan. (WB)

APRIL
Mazmur 13: 2

"Berapa lama lagi,
TUHAN, Kaulupakan
aku terus-menerus?
Berapa lama lagi
Kausembunyikan wajah
-Mu terhadap aku? "

POKOK DOA
PALANGKARAYA
Doakan : 1) Staf
Pel.Kampus: Bp.
Virgo Ujianto Ambu,
Januarita U Daniel,
Meriance Momai dan
murid kunci di
berikan kesetiaan ,
serta kreatif
mengembangkan
pelayanan sehingga
terjadi gerakan
rohani di kampus. 2)
Kerjasama dg
UNKRIP, UPR (Fisip,
FKIP Mipa, Perikanan)
STAGKN.
3) Team Film Yesus
Palangkaraya :
Martin Loen, Simpo,
dan Benni di berikan
hikmat dan
kemampuan dalam.
melaksanakan
pemutaran Film
Yesus dalam bahasa
Ot danum, Maanyan,
Ngaju, Delang. 4)
Bp.Luhing/Ida) dalam
tugas kepemimpinan
yang baru di
Palangkaraya.

