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Yesus dan
Para Nabi
Matius 21: 10-11
Dan ketika Ia masuk ke Yerusalem,
gemparlah seluruh kota itu dan orang
berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang
banyak itu menyahut : "Inilah nabi Yesus
dari Nazaret di Galilea."
Lukas 7:16
Semua orang itu ketakutan dan mereka
memuliakan Allah, sambil berkata, "Seorang
nabi besar telah muncul di antara kita!" dan
"Allah telah melawat umat-Nya!"
Yohanes 4:19
“Wanita itu berkata kepadaNya, "Tuhan,
nyata sekarang padaku, bahwa Engkau
seorang nabi.”
Sepanjang sejarah, Tuhan mengutus para nabi
untuk mengkomunikasikan kehendak Tuhan,
dengan mengatakan, "Beginilah firman Tuhan
ALLAH."
Ada hubungan antara misi Yesus dan ajaran
para nabi. Para nabi mengkomunikasikan
firman Allah; Yesus adalah Firman Allah. Para
nabi meramalkan kedatangan pangeran

perdamaian; Yesus adalah Pangeran
Perdamaian. Yesus tidak hanya melanjutkan
pelayanan kenabian; Yesus adalah
pemenuhan misi kenabian.
Masa Prapaskah ini, kata-kata nubuat Yesus
akan menjadi panduan kita untuk refleksi,
doa dan penguatan.
Setiap minggu perjalanan kita akan mengikuti
tema-tema ini:
Februari 14-17

- Yesus dan para nabi

Februari 18-24

- Para Nabi dan
Kelahiran Yesus
Februari 25- Maret 3 - Nabi Yesaya dan
Yesus
Maret 4-10 Maret 10
- Para Nabi dan
Ajaran Yesus
Maret 11-17 Maret 17 - Para Nabi dan
Ajaran Yesus (lanjutan)
Maret 18-24 Maret 24 - Para Nabi dan
Mukjizat Yesus
Maret 25-31 Maret 31 - Para Nabi dan
Minggu suci
Kiranya nubuat nubuat Para Nabi ini
diucapkan lagi didengar dengan cara baru,
semoga memberikan kekuatan tidak hanya
untuk masa Prapaskah ini saja tetapi terusmenerus dalam perjalanan yang kita sebut
kehidupan.

Yesus dan para nabi
Rabu Abu, 14 Februari
…………………………………………………………………

Masa Lalu Diungkapkan pada Masa Kini
Lukas 24: 25-27
Lalu Ia berkata kepada mereka: "Hai kamu
orang bodoh, betapa lambannya hatimu,
sehingga kamu tidak percaya segala
sesuatu, yang telah dikatakan para nabi!
Bukankah Mesias harus menderita
semuanya itu untuk masuk ke dalam
kemuliaan-Nya? Lalu Ia menjelaskan
kepada mereka apa yang tertulis tentang
Dia dalam seluruh Kitab Suci mulai dari
kitab-kitab Musa dan segala kitab nabinabi

Alkitab memberi kesaksian bahwa
kebangkitan Yesus adalah mukjizat yang
diprediksi. Para nabi meramalkan
kelahiran, kehidupan, pelayanan,
kematian dan kebangkitan Kristus Yesus.
Inilah janji dari salib yang kosong dimana
tidak ada tubuh Yesus.
Tuhan telah memberi kita Alkitab sebagai
Firman Allah untuk membimbing kita
mengetahui bahwa kita tidak sendiri.
Tuhan tidak meninggalkan kita untuk
mengembara dalam kehidupan ini. Alkitab
membawa kita pada sebuah hubungan
dengan Yesus, Anak Allah yang
menyelamatkan. Ketika kita membaca
Alkitab kita akan temukan kabar baik
tentang Kristus Yesus sehingga kita
dipenuhi dengan pengharapan, inspirasi
dan anugerah.
Tuhan, tolong kami mengingat masa lalu,
bukan hanya untuk alasan sentimental,
tapi untuk belajar darinya dan
memperbaiki masa kini. Amin.

Kamis, 15 Februari

Jumat 16 Februari

Sabtu, 17 Februari

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Siapakah Kamu?

Tuhan peduli

Tidak lagi anak kecil

Matius 16: 13-14

Ulangan 18:18

Lukas 4:24

Ketika Yesus datang ke daerah Kaisarea
Filipi, Ia bertanya kepada murid-murid-Nya:
"Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?"
Jawab mereka: "Ada yang mengatakan:
Yohanes Pembaptis, ada juga yang
mengatakan: Elia dan yang lain, Yeremia
atau salah seorang dari para nabi. "

Yesus bertanya kepada murid-muridnya
bagaimana orang lain memandangnya dan
kemudian, bagaimana murid itu sendiri
memandangnya. Yesus tahu siapa dia. Ada
banyak orang yang bingung dengan
identitasnya.
Kita semua terkadang bertanya-tanya
bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Kita
bertanya pada diri sendiri, "Siapakah aku
di mata orang lain? Bagaimana saya dilihat
oleh keluarga dan teman? "Penyair Emily
Dickinson menulis puisi ini" Saya Bukan
siapa-siapa! Siapakah Engkau? "Sementara
apa yang dipikirkan orang lain tentang kita
penting, yang lebih penting adalah
mengetahui bahwa kita adalah anak Allah
yang dibuat menurut gambar Allah. Dan
begitu kita menyadari itu, kita bisa
menjawab pertanyaan "Siapakah kita?"
Tuhan, kami bersykur karena kami bias
merayakan identitas kami sebagai anakanak Tuhan. Amin.

Aku akan membangkitkan bagi mereka
seorang nabi seperti kamu dari antara
bangsanya sendiri; Aku akan menaruh katakataku di dalam mulut nabi, yang akan
berbicara kepada mereka segala sesuatu
yang aku perintahkan.

Orang-orang Israel putus asa karena Musa
akan meninggalkan mereka. Namun Tuhan
memberi mereka sebuah janji penuh
harapan bahwa suatu hari nanti Tuhan
akan mengirim seorang nabi yang lain.
Yesus adalah pemenuhan janji kenabian
itu.
Ada saat-saat dalam hidup kita saat kita
membutuhkan Tuhan untuk mengucapkan
kata-kata penuh harapan di tengah situasi
yang sangat menyedihkan, dan Tuhan
berbicara. Sebuah kartu dari seorang
teman lama, atau sebuah email yang
mengatakan bahwa mereka kangen
dengan kita dan mencintai kita, ini adalah
sebuah gambar yang menghidupkan
kenangan masa lalu yang diingat dengan
penuh kasih. Tuhan tidak pernah jauh dari
kita, bahkan Ia mengatakan "Aku
mencintaimu" disaat kita sangat
membutuhkan Tuhan.
Tuhan, berkatilah masa Prapaskah ini
dimana kita mengetahui dan mengaku
bahwa Engkau adalah Tuhan yang hadir
dan berjanji. Amin.

Dan dia berkata, "Sungguh, aku katakan,
tidak ada nabi yang diterima di kampung
halamannya sendiri.

Yesus kembali ke kampung halamannya
untuk menyampaikan khotbah
pertamanya. Tapi ia mendapat pesan
bahwa, orang yang sama yang memujinya
kini siap mendorongnya dari sisi tebing.
Pernahkah kita merasa bahwa orangorang yang paling mengenal kita
mengetahui bahwa kita orang kecil?
Terkadang kita merasa seperti orang asing
di antara keluarga yang mengetahui cerita
kita tapi tidak menerima kenyataan bahwa
kita telah berubah. Jangan biarkan orang
lain memandang rendah kita dengan
skeptisisme dan keraguan mereka. Tuhan
tidak meragukan kita. Tuhan Bersama kita
di sepanjang jalan hidup kita.
Jangan pernah ragu untuk pergi ke mana
tuhan mengutus kita, bahkan kembali ke
tempat kita memulai.
Tuhan, semoga iman kami menuntun kami
ke tempat yang Engkau inginkan. Amin

Minggu pertama di masa Prapaskah
Para Nabi dan Kelahiran
Minggu 18 Februari
…………………………………………………………………

Rumah adalah tempat dimana ada hati yang
saling mengasihi
Mikha 5: 2
Tetapi kamu, hai Betlehem Efrata, yang
terkecil dari Yehuda, dari pada kamu
akan tampil bagiku seseorang yang
harus memerintah di Israel, yang
berasal dari zaman dahulu, dari zaman
purbakala.
Nabi Mikha meramalkan bahwa Yesus
sang Mesias akan lahir di Betlehem.
Kita semua berasal dari suatu tempat: kota
kecil, kota besar, peternakan, daerah
pesisir atau kota dari perguruan
tinggi/universitas. Ada yang terburu-buru
meninggalkan rumah. Yang lainnya
bergegas kembali. Ada yang tidak pernah
pergi. Komunitas dimana kita berada
mempengaruhi kita dalam banyak hal.
Ingatlah komunitas dimana kita
bertumbuh. Renungkan orang-orang yang
mempengaruhi kita dan beri kita identitas
dan tujuan. Akhirnya, kita adalah anggota
kerajaan Allah. Kita diyakinkan oleh Yesus
bahwa Ia telah mendahului kita untuk
mempersiapkan tempat bagi kita - di mana
dia berada, suatu hari kita juga akan
Bersama Dia (Yohanes 14: 1-3).
Tuhan, berkatilah tempat di mana anakanak dilahirkan; tolonglah agar tempattempat dimana mereka berada
memberikan mereka cinta dan dukungan.
Amin.

Selasa, 20 Februari

Rabu, 21 Februari

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Melihat tanda-tanda

Sebuah kerajaan abadi

Pada hari ketika kita dilahirkan

Yesaya 7:14

Yesaya 9: 6

Lukas 2: 36-38

Senin 19 Februari

…………………………………………………………………

Oleh karena itu Tuhan sendiri akan
memberi kita sebuah tanda. Dengar,
wanita muda itu akan melahirkan seorang
anak laki-laki, dan akan menamai dia
Immanuel.

Nabi Yesaya meramalkan kelahiran Yesus
sebagai tanda bagi dunia. Kelahiran biasa
ini memiliki arti yang luar biasa, sebuah
pesan bahwa Tuhan telah bertindak.
Terkadang kita mencari bukti Tuhan
bahwa kita gagal melihat tanda-tanda
Tuhan. Ada tanda-tanda konstan bahwa
Tuhan mengirim jalan kita. Sinyal yang
mengarahkan kita ke arah yang benar.
Pesan yang mengatakan apa yang perlu
kita dengar. Sebuah kata nasihat penuh
wawasan di saat keragu-raguan dari
seseorang yang peduli terhadap
kehidupan kita. Perasaan kuat secara
spiritual dalam masa percobaan
Biarkan masa Prapaskah ini menjadi masa
penemuan cara-cara yang Tuhan berbicara
secara khusus kepada kita,
mengkomunikasikan kasih-Nya kepada
kita.
Tuhan, semoga tanda-tanda kehadiranmu
terlihat melalui mata iman. Amin.

Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang
anak yang diberikan kepada kita; Otoritas
bertumpu pada bahunya; dan dia diberi
nama Penasihat Hebat, Tuhan yang
Perkasa, Bapa yang Kekal, Pangeran Damai.

Nabi Yesaya meramalkan bahwa kerajaan
yang akan dipimpin oleh Yesus akan
menjadi kerajaan yang damai dan aman.
Kerajaan Allah adalah suatu suasana
kekeluargaan yang penuh kasih. Sebagai
orang Kristen, kita mendedikasikan diri
kita untuk hidup di bawah pemerintahan
Allah, hidup sebagai saudara dan saudari
Kristen. Bahkan saat dunia menolak Raja
damai, kita teguh dalam tekad kita untuk
tinggal dalam damai.
Tuhan, tolonglah agar selama musim
Prapaskah ini kita dapat hidup dalam
damai sebagai saudara dan saudari di
dalam Kristus. Amin.

Lagipula di situ ada Hana, seorang nabi
perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia
sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah
kawin ia hidup tujuh tahun lamanya
bersama suaminya, dan sekarang ia janda
dan berumur delapan puluh empat tahun.
Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah
dan siang malam beribadah dengan
berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu
juga datanglah ia ke situ dan mengucap
syukur kepada Allah dan berbicara tentang
Anak itu kepada semua orang yang
menantikan kelepasan untuk Yerusalem.

Nabi Hanna memuji Tuhan untuk kelahiran
Yesus dan mengakui dia sebagai
penebusan Allah.
Kelahiran anak merupakan waktu spesial
dalam kehidupan setiap keluarga. Begitu
banyak janji, sangat banyak harapan.
Setiap orang tua telah berdiri di atas boks
bayi yang baru lahir dan melihat, terdiam,
dengan perasaan gembira dan bersyukur.
Begitulah Tuhan melihat kita. Tuhan
mencintai kita siapapun dan
bagaimanapun kita. Tuhan berdiri dan
mengawasi apa adanya kita.
Tuhan, kami berterima kasih bahwa
Engkau melihat kami dengan mata penuh
cinta, siapapun dan bagaimanapun kita.
Amin.

Kamis, 22 Februari

Jumat 23 Februari

Sabtu 24 Februari

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Nama kamu penting

Iman di tengah kesedihan

Menuju tempat khusus

Matius 1:23

Matius 2:18

Matius 2: 14-15

Sesungguhnya, anak dara itu akan
mengandung dan melahirkan seorang anak
laki-laki 1, dan mereka akan menamakan
Dia Imanuel --yang berarti: Allah menyertai
kita.

Selama berabad-abad, orang Kristen
mengenal Yesus sebagai "Emmanuel,
Tuhan Bersama kita." Nama ini selalu
mengingatkan akan kehadiran Allah yang
terus-menerus.
Dalam setiap kebudayaan, menamai bayi
merupakan tindakan penting yang
dilakukan dengan musyawarah ritual.
Nama anak menentukan keberhasilannya
dalam kehidupan. Anak bisa diberi nama
menurut anggota keluarga, musim, acara
atau bahkan sesuatu.
Apa nama kita memiliki arti penting
kepada kita dan keluarga kita? Luangkan
waktu untuk merenungkan nama kita.
Yesus disebut Emmanuel karena suatu
alasan, karena ia adalah penggenapan janji
Allah untuk tidak meninggalkan kita.
Tuhan, Engkau tahu namaku dan apa yang
diwakilinya. Semoga nama Yesus selalu
penting dalam hidupku. Amin

“Sebuah suara terdengar di Rama, ratapan
dan ratap tangis, Rahel menangisi anakanaknya; dia menolak untuk dihibur,
karena mereka tidak ada lagi.”

Nabi Yeremia memprediksikan
pembantaian ini akan terjadi. Ketika Yesus
lahir, Raja Herodes dengan kejam
membunuh anak-anak Israel, dan ibu
mereka menolak untuk dihibur.
Situasi menyedihkan terkadang terjadi
dalam hidup kita, lama atau cepat, pasti
terjadi. Iman kita kepada Tuhan adalah
penghiburan yang tetap, bahkan dalam
keadaan patah hati, Tuhan dapat
ditemukan. Kata-kata dalam Alkitab
menghibur hati kita yang hancur saat kita
membaca bahwa "tidak ada yang dapat
memisahkan kita dari kasih Allah di dalam
Kristus Yesus, Tuhan kita" (Roma 8:39).
Tuhan, berkatilah setiap hati yang
terbebani oleh rasa sakit, keputusasaan
dan penderitaan.
Berhembulah Roh Kudus bagi kami untuk
menghapus setiap air mata dari setiap
mata kami. Amin.

Kemudian Yusuf bangun, membawa anak
itu dan ibunya pada malam hari, lalu pergi
ke Mesir, dan tinggal di sana sampai
Herodes meninggal. Hal ini untuk
memenuhi apa yang telah difirmankan
Tuhan melalui nabi: "Dari Mesir aku
memanggil anakku."

Kita melakukan perjalanan ke berbagai
tempat dengan berbagai alasan.
Terkadang untuk rekreasi pribadi,
sementara yang lain terpaksa melarikan
diri demi keselamatan pribadi. Siswa SMA
pergi ke luar negeri untuk belajar,
sementara 65 juta pengungsi melarikan
diri dengan harapan menjalani kehidupan
baru.
Menemui Yesus adalah melakukan
perjalanan yang mengubah hidup.
Sepanjang jalan mengikutiNya sebuah
transformasi akan selalu terjadi dalam
kehidupan, pemikiran dan kesadaran kita.
Kita menjadi ciptaan baru yang hidup
dengan tujuan baru. Terkadang untuk
melakukan perjalanan kita tidak harus
menempuh jarak yang jauh. Iman kita bisa
membawa kita jauh dalam perjumpaan
denganNya.
Tuhan, semoga iman kami membawa
kami pada perjalanan spiritual yang
membawa pertumbuhan dan kedewasaan.
Amin.

Minggu kedua Prapaskah
Nabi Yesaya dan Ysus
Minggu 25 Februari
…………………………………………………………………

Bisakah kamu mendengar aku sekarang?
Matius 13:14
Maka pada mereka genaplah nubuat
Yesaya yang berbunyi: "Kamu memang
akan mendengarkan, tapi tidak mengerti
dan kamu memang akan melihat, tapi tidak
pernah menanggap."

Yesus dan nabi Yesaya menyatakan bahwa
wahyu diberika kepada orang yang
melayani Tuhan dan bukan kepada
mereka yang melayani diri mereka sendiri.
Bagi mereka yang mencari kebenaran ilahi,
inilah masa terburuk untuk hidup.
Komunikasi tidak berjalan dengan baik,
dan kurang dimanfaatkan. Banyaknya
berita berita palsu dan kebenaran
alternatif membuat kita menjauh dari
Allah sumber kebenaran.
Kita tidak bisa membiarkan sesuatu yang
tidak benar menghalangi kita dalam
memperoleh transformasi dari Firman
Allah. Kita pergi ke gereja setiap hari
Minggu, mendengar lebih banyak khotbah
daripada yang bisa kita ingat, dan percaya
bahwa di dalam setiap khotbah Tuhan
memiliki sesuatu yang positif yang Ia
sampaikan yang akan memperkaya hidup
kita. Tuhan bertanya kepada kita masingmasing, "Bisakah kamu mendengarku
sekarang?"
Tuhan, bukalah hatiku agar telingaku
mendengar perkataanmu. Amin.

Selasa, 27 Februari

Rabu, 28 Februari

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Terang Dunia

Melayani dengan Hati

Ajaran Tuhan

Yesaya 9: 2

Yesaya 29:13

Yesaya 54:13

Senin 26 Februari

…………………………………………………………………

“Orang-orang yang berjalan dalam
kegelapan telah melihat terang yang besar;
Mereka yang tinggal di tanah kegelapan, di
atasnya terang telah bersinar.”

Kita semua butuh terang. Terang pertama
untuk malam yang gelap berasal dari api.
Banyak dari kita yang duduk mengelilingi
api unggun saat nyala api memberi cahaya
dan kehangatan.
Tuhan adalah terang (1 Yohanes 1: 5).
Kekuatan terang Tuhan itu menerangi dan
menghangatkan. Yesus adalah "terang
dunia" (Yohanes 8:12). Dia memungkinkan
kita melihat kehadiran-Nya dan
menghangatkan kita dengan cinta-Nya.
Dia adalah terang dan keselamatan kita,
dan bahkan dalam kegelapan kita melihat
jalan Tuhan. Tugas kita adalah berbagi
cahaya Tuhan dengan orang lain.
Tuhan, terangilah jalan kami sehingga
kami bisa mengikutimu kemanapun kamu
memimpin. Amin.

Tuhan berfirman: “Oleh karena bangsa ini
datang mendekat dengan mulut mereka
dan memuliakan aku dengan bibir mereka,
sementara hati mereka jauh dariku, dan
ibadah mereka kepadaku adalah perintah
manusia yang dihafalkan”

Yesus dan Yesaya mengkritik agama yang
tidak berguna dan membangun. Tuhan
menginginkan orang-orang yang imannya
membuat mereka merasa bergairah dan
peduli sepenuh hati.
Kata "hati" adalah kata yang sangat
penting, dengan berbagai makna. Bagi
orang Israel kuno, ini menandakan diri
yang intelek dan emosional. Di zaman ini
lebih mengacu pada organ fisik yang
memompa darah dan bisa
menggambarkannya secara emosional.
Kita berkata, "kita punya hati," yang
berarti "memiliki belas kasihan."
Yesus menantang kita untuk memiliki hati
untuk Tuhan, yaitu hati yang dekat dengan
Tuhan. Kita harus memperhatikan apa
yang paling kita sayangi. Tuhan peduli
pada umatnya. Tuhan peduli kepadamu,
aku dan semua orang di manapun. Mari
milikilah hati.
Tuhan, berikan kami hati yang mencari
Engkau. Amin.

Semua anakmu akan diajarkan oleh Tuhan,
dan besarlah kemakmuran anak-anakmu.

Yohanes 6:45
Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Dan
mereka semua akan diajarkan oleh Allah."

Anak-anak memiliki tempat khusus di
dalam hati Yesus. Karena itu, pendidikan
anak membawa peran khusus dalam
kehidupan gereja. Ketika murid-muridnya
mengusir anak-anak itu, Yesus
mengantarkan mereka dan memberkati
mereka dengan menumpangkan tangan ke
atas mereka. Merupakan berkah ketika
anak-anak diajari apa artinya menjadi
bagian dari komunitas iman yang
menyediakan pengasuhan, pendidikan dan
cinta.
Tuhan, ijinkan gereja untuk mengajari
anak-anakmu kehendakmu. Amin.

Kamis, 1 Maret

Jumat, 2 Maret

Sabtu, 3 Maret

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Menyisihkan Sepeser Uang

Roh Tuhan memberitakan kabar baik

Hidup di masa yang Spesial

Yesaya 58: 7

Lukas 4: 17-18
... dan gulungan kitab nabi Yesaya
diberikan kepadanya. Dia membuka
gulungan kitab itu dan menemukan
tempat di mana ada tertulis: "Roh Tuhan
ada padaku, karena dia telah mengurapi
aku untuk membawa kabar baik kepada
orang miskin."

Lukas 4: 18-19

Supaya engkau berbagi roti dengan orang
lapar, dan membawa orang-orang miskin
dan tunawisma ke rumahmu; ketika
melihat mereka telanjang, berikanlah
mereka pakaian supaya kamu tidak
menyembunyikan diri dari saudaramu
sendiri?

Matius 25: 35-36
“Ketika aku lapar engkau memberi aku
makan, ketika aku haus, engkau memberi
aku sesuatu untuk diminum, ketika aku
orang asing dan engkau menyambut
aku,ketika aku telanjang engkau memberi
aku pakaian, ketika aku sakit, engkau
merawat aku, ketika aku berada di penjara
dan kamu mengunjungiku”

Yesus dan nabi Yesaya berbagi perhatian
khusus untuk orang miskin yang
mendasari panggilan kita untuk
mengurangi kemiskinan. Matius 25 telah
menjadi ciri khas dala melaksanakan misi
kasih. Matius 25 ini juga digunakan
sebagai landasan dalam melayani.
Hubungan kita dengan Tuhan terkait
dengan hubungan kita satu sama lain. Saat
kita membantu orang lain, hidup kita
berubah. Sewaktu kita melangkah maju
dalam pelayanan Tuhan, kita menemukan
hubungan suci satu sama lain. Di dalam
Kristus Yesus, kita adalah satu.
Tuhan, tolong kami untuk menjalin kasih
denganMu, agar kami bisa mengasihi
sesama. Karena ketika kami berhubungan
denganmu, maka kasih terhadap sesama
akan bertmbuh. Amin.

Khotbah pertama yang dikhotbahkan
Yesus berasal dari Yesaya 61. Hal ini
sengaja dibaca oleh Yesus sebagai
proklamasi awalnya.
Allah memiliki kabar baik untuk semua
orang, dan Yesus adalah manifestasi
tertinggi dari kabar baik Allah. Semua
orang perlu mendengar kabar baik. Bagi
orang miskin secara ekonomi Tuhan
berjanji untuk memberikan pertolongan.
Bagi orang miskin rohani, Tuhan
menjanjikan kerajaan Allah. Bagi yang
miskin emosional Tuhan menjanjikan
kenyamanan. Terlepas dari situasi
kehidupan kita i dunia ini, Tuhan memiliki
kabar baik bagi semua orang untuk
menolong mereka dalam situasi hidup
mereka.
Tuhan, kami benar-benar memiliki
kebebasan melalui iman kepadaMu.
Amin.

Dia telah mengutus aku untuk
memberitakan pembebasan kepada orangorang yang tertawan dan pemulihan
penglihatan kepada orang-orang buta, agar
orang-orang yang tertindas bebas, untuk
memberitakan tahun berkah Tuhan.

Inilah masa yang sulit dan
membingungkan bagi manusia yang
merindukan kebebasan. Banyak tantangan
untuk memperoleh kebebasan. Tapi bukan
berarti tantangan itu merupakan sebuah
kesulitan bagi orang percaya. Tantangan
merupakan sebuah kesempatan. Orang
Kristen menyebutnya “kairos”, waktu
dimana Roh Kudus datang untuk
melakukan pekerjaan khusus. Kita perlu
tetap melakukan pekerjaan ditengah
tantangan dengan menyatakan kasih Allah
untuk semua orang dan menyatakan iman
kita kepada Tuhan yang membuat sesuatu
yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Saat-saat penuh tantangan menghadirkan
kita kesempatan untuk mengubah situasi
di mana kita hidup.
Tuhan, kiranya kami memberitakan kuasa
pembebasanMu, sampai kerajaan-Mu
tiba. Amin.

Minggu ke tiga
Para Nabi dan Pengajaran Yesus
Minggu, 4 Maret
…………………………………………………………………

Hanya satu kata: Kasih
Ulangan 6:4-5
“Dengarlah, hai orang Israel: Tuhan itu Allah
kita, Tuhan itu Esa! Kasihilah Tuhan, Allahmu,
dengan segenap hatimu dan dengan segenap
jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.”

Imamat 19:18
“Janganlah engkau menuntut balas, dan
janganlah menaruh dendam terhadap orang
sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. “

Lukas 10:25-28
“Pada suatu saat berdirilah seorang ahli Taurat
untuk mencobai Yesus, katanya: “Guru, apa
yang harus kuperbuat untuk memperoleh
hidup yang kekal?” Jawab Yesus kepadanya:
“Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa
yang kau baca disana? Jawab orang itu:
“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan
dengan segenap kekuatanmu dan dengan
segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu
manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus
kepadanya: “Jawabmu itu benar, perbuatlah
demikian, maka engkau akan hidup.”

Di seluruh pengajaran alkitab, perintah untuk
mengasihi adalah yang utama dan terutama.
Kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih
dahulu mengasihi kita – mengasihi Tuhan,
mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri.
Perbuatlah ini dan engkau akan memiliki
kehidupan yang berlimpah.
Tuhan, tolong kami untuk mengasihi Engkau
dan melakukan kasih itu setiap hari. Amin.

Senin 5 Maret

…………………………………………………………………

Perlakukan orang lain sesuai kehendak
Tuhan
Matius 7:12
“Segala sesuatu yang kamu kehendaku
supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi. “

Ajaran Yesus terkenal sebagai peraturan
emas (the golden rule). Hampir seluruh
budaya memiliki istilah untuk
megambarkan sikap tidak mementingkan
diri sendiri. “Perlakukan orang lain seperti
perlakukan diri sendiri” (India), “Jangan
perbuat kepada orang lain sesuatu yang
dapat menyakit dirimu sendiri” (bahasa
Tamil, Sri Lanka). “Jangan melakukan
sesuatu kepada orang lain yang dapat
menimbulkan kemarahanmu, jika mereka
lakukan yang sama terhadapmu.” (Yunani).
“Perlakukan orang yang dibawah kamu,
sama seperti kamu mengharapkan orang
yang diatasmu memperlakukanmu” (Italy).
Itu bukan sekedar aturan emas – tapi juga
merupakan cara hidup orang Kristen. Ini
adalah hukum; pergi dan lakukanlah.
Tuhan, mampukan kami untuk
memperlakukan orang lain lebih baik dari
bagaimana kami diperlakukan. Amin.

Selasa, 6 Maret
…………………………………………………………………

Rabu
, 7 Maret
…………………………………………………………………

Air Mata Berlinang

Bullying: sebuah bencana nasional

Yeremia 13:17

Yeremia 20:7

“Jika kamu tidak mau mendengarkannya,
aku akan menangis di tempat yang
tersembunyi oleh karena kesombonganmu,
air mataku akan berlinang-linang, bahkan
akan bercucuran, oleh sebab kawanan
domba Tuhan diangkut sebagai tawanan.”

Lukas 19:41
“Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat
kota ita, Ia menangisinya.”

Yesus dan nabi Yeremia mencucurkan air
mata untuk orang-orang berdosa. Tuhan
menangis saat ini karena dosa, kekerasan
dan kebencian. Air mata Tuhan jatuh
ketika ada tragedy. Seorang penulis
berkebangsaan Yahudi, Elie Wiesel dalam
bukunya, Night, menulis bahwa Tuhan
menderita bersama korban kebencian.
Tapi Tuhan tidak menangis begitu saja; Dia
bereaksi dengan menguatkan dan
menenangkan kesakitan mereka. Air mata
Tuhan membawa ketabahan yang pasti
bahkan menyembuhkan. Ijinkan belas
kasihan Tuhan menyembuhkan hati yang
luka dan sakit dan perkenankan Tuhan
memakai anda untuk membawa
kesembuhan.
Tuhan, air mata-Mu ditumpakan
kepadaku; karena hatiMu terluka,
demikian pula hatiku. Amin.

“Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan,
dan aku telah membiarkan diriku dibujuk;
Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau
menundukan aku. Aku telah menjadi
tertawaan sepanjang hari, semuanya
mengolok-ngolokan aku.”

Markus 10:34
“Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah
dan dibunuh, dan sesudah tiga hari Ia akan
bangkit.”

Baik Yesus dan nabi Yeremia sama-sama
diolok-olok, diejek dan dianiaya. Yesus
memiliki belas kasihan kepada mereka
yang mengejek, mengolok, memaki.
Mengolok-ngolok atau bullying tampaknya
semakin merajalela saat ini, namun
banyak juga yang berbicara untuk
melawan ini. Gereja Presbiteri memiliki
riwayat dalam melawan bullying. The
Presbyterian News Service mengeluarkan
artikel di tahun 2010 berjudul “Bullying: A
National Disaster” tentang tindakan
bullying pada kelompok LGBT.
Jika anda pernah mengalami ini,
ketahuilah bahwa Tuhan Yesus mengerti
apa yang kamu rasakan. Jika anda
mengetahui seseorang yang mengalami
ini, yakinkan mereka untuk memberitahu
apa yang terjadi dan cari pertolongan.
Tuhan, bantulah mereka yang mengalami
bullying dan tidak tahu bagaimana
mencari bantuan. Amin.

Kamis, 8 Maret

Jumat, 9 Maret

Sabtu, 10 Maret

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Ouch

Tuhan mengampuni

Utamakan hal yang utama

Ratapan 3:30

Hosea 4:14

Hosea 6:6

B”iarlah ia memberikan pipi kepada yang
menamparnya, biarlah ia kenyang dengan
cercaan. “

Matius 5:39
“Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu
melawan orang yang berbuat jahat
kepadamu, melainkan siapapun yang
menampar pipi kananmu, berilah juga
kepadanya pipi kirimu.”

Ini mungkin merupakan ajaran Yesus yang
controversial: memberi pipi yang lain. Kita
semua kenal ayat ini, namun jarang
diterapkan atau bahkan digunakan sebagai
pertahanan. Ayat ini melawan semua yang
telah diajakan kepada kita dan keinginan
alami untuk mempertahankan diri.
Tetapi, seperti Tuhan Yesus, kita dipanggil
untuk mengalami penderitaan untuk
menebus kesalahan-kesalahan kita. Kuasa
Tuhan dinyatakan ketika korban melawan
pelaku tetapi tidak melalui kekerasan.
Gereja Mother Emanuel di Charleston,
South Carolina dan komunitas Amish di
Nickel Mines, Lancaster, Pennsylvania,
memperlihatkan kepada kita bahwa
mereka memilih memaafkan daripada
balas dendam dalam penembakan. Dan itu
adalah keyakinan dalam Tuhan Yesus yang
membuat ajaran yang tidak mungkin
menjadi mungkin.
Tuhan, semoga kami memegang teguh
akan firmanMu sehingga kamu mampu
untuk jadikan tubuh kami sebagai
persembahan yang hidup. Amin.

Aku tidak akan menghukum anak-anak
perempuanmu sekalipun mereka berzinah,
atau menantu-menantumu perempuan,
sekalipun mereka bersundal; sebab mereka
sendiri mengasingkan diri bersama-sama
dengan perempuan-perempuan sundal dan
mempersembahkan korban bersama-sama
dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang
tidak berpengertian akan runtuh.

Yohanes 8:10-11
Lalu Yesus bangkit dan berkata kepadanya:
“Hai perempuan, dimanakah mereka?
Tidak adakah seorang yang menghukum
engkau?” Jawabnya: “Tidak ada, Tuhan.
Lalu kata Yesus: “Akupun tidak menghukum
engkau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa
lagi mulai dari sekarang.”

Pernakah kita berbuat salah? Pernakah
kita memiliki hubungan yang tidak baik,
dan tetap berada dalam hubungan itu?
Pernakah kita secara terang-terangan atau
sembunyi-sembunyi di perhadapkan
dengan tuduhan berdosa atau melakukan
kesalahan? Ingatlah bahwa Tuhan Allah
tidak akan bersama-sama dengan anda
pada hari penghakiman. Tuhan
memberikan pengampunan terhadap
semua dosa yang anda lakukan. Allah
berjanji untuk mengampuni dosa dan
kesalahan kita dan tidak akan
mengingatnya lagi (Yeremiah 31:34).
Dalam Yesus Kristus kta telah diampuni.
Tuhan, ketika orang lain menghukum
kami, Engkau tidak. Terima kasih. Amin.

“Sebab Aku menyukai kasih setia, dan
bukan korban sembelihan, dan menyukai
pengenalan akan Allah, lebih dari pada
korban-korban bakaran.”

Matius 9:13
“Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini:
Yang Kukehendaki ialah belas kasihan dan
bukan persembahan, karena Aku datang
bukan untuk memanggil orang benar,
melainkan orang berdosa.”

Yesus dan nabi Hosea memberitahukan
kita bahwa Allah mencari persembahan
murah hati, kasih dan kebaikan. Sebagai
orang beriman, kita menghabiskan hidup
kita untuk mencari kehendak Tuhan. Kita
pergi ke gereja dan berharap untuk
bertumbuh dekat dengan Tuhan.
Sayangnya, kadang kita belajar untuk
menjadi anggota gereja yang baik dari
pada bagaimana menjadi orang Kristen
yang beriman.
Masa paskah ini, kiranya kita dapat
menemukan semua yang dapat kita miliki
dan terima di mata Tuhan. Mulailah
dengan persembakan diri kita sendiri,
ingatlah bahwa persembahan besar itu
terdiri dari kasih, sukacita, damai
sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan
dan pengendalian diri (Galatia 5:22-23). Ini
yang Tuhan inginkan dari kita.
Tuhan, kiranya kami persembahkan hidup
kami bersama dengan pengetahuan kami
agar kami bertumbuh dalam Engkau.
Amin.

Minggu ke empat
Para Nabi dan Ajaran Yesus (lanjutan)
Senin, 11 Maret
………………………………………………………………

Yang terbesar
Yunus 3:5
“Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu
mereka mengumumkan puasa dan mereka,
baik orang dewasa maupun anak-anak,
mengenakan kain kabung.”

Matius 12:41
“Pada waktu penghakiman, orang-orang
Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini
dan menghukumnya juga. Sebab orangorang Niniwe itu bertoba setelah
mendengar pemberitaan Yunus, dan
sesungguhnya yang ada disini lebih dari
pada Yunus!”

Yesus datang dan menyatakan bahwa
kerajaan Allah ada padaNya, namun orangorang menolak untuk percaya kepadaNya.
Dia bahkan meratap ketika orang Niniwe
yang bebal percaya ketika ditantang oleh
nabi Yunus.
Pernakah kita mendapat perintah dan itu
membuat kita sangat gelisah? Yunus diberi
tugas yang pada awalnya, dia tolak. Itu
yang akan kita lakukan ketika mendapat
misi khusus dari Tuhan. Namun, yang
menarik adalah bahwa Allah memberikan
kita kemampuan untuk melakukan
kehendakNya. Allah tidak memanggil kita
untuk melakukan apa yang kita tidak
mampu lakukan. Allah mengurapi kita
dengan kekuatan, keberanian dan kasih.
Tuhan, dalam melayani Engkau, tunjukkan
kepada kami lebih dari apa yang telah kami
alami. Amin.

Senin 12 Maret

…………………………………………………………………

Selasa, 13 Maret
…………………………………………………………………

Rabu
, 14 Maret
…………………………………………………………………

Mengikuti Yesus

Dinamika dalam keluarga

Tidak ada lagi Celaka

1 Raja Raja 19:19-20

Mikha 7:6

Habakuk 2:6

“Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu
dengan Elisa bin Safat yang sedang
membajak dengan dua belas pasang
lembu, sedang ia sendiri mengemudikan
yang kedua belas. Ketika Elia lalu dari
dekatnya, ia melemparkan jubahnya
kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu
itu dan berlari mengikuti Elia, katanya:
“Biarkanlah aku mencium kaki ayahku dan
ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti
engkau.” Jawabnya kepadanya: “Baiklah,
pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah
kuperbuat kepadamu.”

Lukas 9:61-62
“Dan seorang lain lagi berkata: “Aku akan
mengikuti Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah
aku pamitan dahulu dengan keluargaku.”
Tetapi Yesus berkata: “Setiap orang yang
siap untuk membajak tetapi menoleh ke
belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah.”

Mengikut Yesus dapat dalam berbagai
bentuk, tergantung dari panggilan itu.
Mengikut Yesus bukan berarti ragu-ragu
dalam menerima panggilan menjadi
muridNya. Inti dari Iman adalah yakin
untuk mengikuti Tuhan tanpa ragu-ragu.
Himne “I Have Decided to Follow Jesus”
berasal dari India yang merupakan katakata terakhir oleh seorang Kristen martir
yang menyanyikan lagu tersebut saat
proses eksekusi. Tidak berubah.
Tuhan, tenangkan dan teguhkan aku
dalam panggilan sebagai muridMu. Amin.

Sebaba anak laki-laki menghina ayahnya,
anak perempuan bangkit melawan ibunya,
menantu perempuan melawan ibu
mertuanya; musuh orang ialah orang-orang
seisi rumahnya.

Lukas 12:53
Mereka akan saling bertentangan, ayah
melawan anaknya laki-laki dan anak lakilaki melawan ayahnya, ibu melawan
anaknya perempuan, dan anak perempuan
melawan ibunya, ibu mertua melawan
menantunya perempuan dan menantu
perempuan melawan ibu mertuanya.”

Keluarga adalah dasar dalam
bermasyarakat. Adalah hal yang indah
ketika anggota keluarga merasa dekat dan
baik satu dengan yang lain. Namun ketika
mereka tercerai berai, akibatnya
hubungan hubungan menjadi rusak. Tuhan
Yesus berkata bahwa percaya kepadaNya
dapat mencerai beraikan keluarga, sebuah
nilai yang bertentangan. Namun dalam
Kristus, kita diberikan keluarga yang baru,
semuanya terlibat di gereja. Disana, kita
menemukan makna hidup sebagai
keluarga Allah, dan mengatasi mampu
perpecahan.
Tuhan kami bersyukur untuk keluarga
Kristus yang dipersatukan dalam kasih.
Amin.

“Bukankah sekalian itu akan melontarkan
peribahasa mengatai dia, dan nyanyian
olok-olok serta sindirian ini: Celakalah
orang-orang yang menggaruk bagi dirinya
apa yang bukan miliknya berapa lama lagi?
Dan yang memuati dirinya dengan barang
gadaian. “

Lukas 6:24-26
Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya,
karena dalam kekayaanmu kamu telah
memperoleh penghiburanmu. Celakalah
kamu, yang sekarang ini kenyang, karena
kamu akan lapar. Celakalah kamu, yang
sekarang ini tertawa, karena kamu akan
berdukacita dan menangis. Celakalah
kamu, jika semua orang memuji kamu;
karena secara demikian juga nenek moyang
mereka telah memperlakukan nabi-nabi
palsu.”
Yesus menggunakan kata “celakalah” lebih
banyak dari pada apapun dalam alkitab.
Kata celakalah sudah jarang kita dengar saat
ini. penggunaan kata itu berkaitan dengan
penyesalan, kesal, jengkel. Hidup merupakan
serial tentang berkat dan celaka. Kadang
terjadi hal luar biasa, dan di hari berikutnya
kita terbaring sakit di tempat tidur. Allah
menghendaki setiap hari menjadi luar biasa.
Allah menghendaki kita mengalami berkat
sukacita dari hubungan kita dengan
juruselamat. Kita lakukan itu dengan fokus
pada hidup dengan iman, dan itu yang
membuat setiap hari menjadi hari yang indah.

Tuhan, semoga duka kami berkurang dan
berkat kami akan semakin bertambah
melalui iman kepada Engkau. Amin.

Kamis, 15 Maret

Jumat, 16 Maret

Sabtu, 17 Maret

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Tuhan atas panen

Roh Tuhan menyertai engkau

Cukup Suci

Hagai 1:6

Hagai 2:5

Hagai 1:6

Kamu menabur banyak, tetapi membawa
pulang hasil sedikit…..

Matius 9:37-38
Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya:
“Tuaian memang banyak, tetapi pekerja
sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan
yang empunya tuaian, supaya Ia
mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian
itu.”

Salah satu tempat paling sulit dalam
menerima tenaga kerja baru adalah di
gereja. Pendeta memperkirakan hanya
beberapa anggota gereja yang ikut
melayani, memberikan persepuluhan dan
menghadiri ibadah. Diberkatilah mereka.
Mereka mengambil bagian dalam
pekerjaan Tuhan untuk penebusan seisi
dunia. Pekerjaan ini akan dilipatgandakan
dengan pimpinan Roh Kudus. Yesus
sampaikan kepada para murid bahwa
mereka akan melakukan pekerjaan yang
lebih besar dari sebelumnya. Seperti
sebuah lagu dari Duo suami-istri, Conolers,
“May the work I’ve done speak for me.”
Tetaplah bekerja.
Tuhan, kami persembahkan diri kami
untuk pekerjaan yang orang lain tidak
ingin lakukan. Amin.

“Sesuai dengan janji yang telah Kuikat
dengan kamu pada waktu kamu keluar dari
Mesi. Dan Roh-Ku akan tinggal di tengahtengahmu. Janganlah takut! “

Yohanes 14:26
“Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang
akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku,
Dialah yang akan mengajarkan segala
sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan
kamu akan semua yang telah Kukatakan
kepadamu.”

Alkitab dimulai dengan Roh Allah
melayang-layang (Kejadian 1:2). Kata Roh
di perjanjian lama adalah Ruah. Dalam
perjanjian baru, Pneuma, yang berarti
jiwa, nafas dan angin.
Roh Allah tidak diam. Roh Allah memimpin
dan menguatkan. Yesus katakan kepada
para murid bahwa mereka akan dilengkapi
dengan kuasa dan kekuatan untuk
melanjutkan misi Tuhan melalui kehadiran
Roh Kudus. Ijinkan jiwa dari Roh itu
bersama engkau dan memperbaharui
kekuatanmu. Berilah diri diperbaharui.
Tuhan, ijinkan Roh-Mu berada di tengahtengah kami dan kuatkan kami. Amin.

“Kamu makan, tetapi tidak sampai
kenyang; kamu minum, tetapi tidak sampai
puas.”

Matius 11:18-19
“Karena Yohanes datang, ia tidak makan,
dan tidak minum, dan mereka berkata: Ia
kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia
datang, Ia makan dan minum, dan mereka
berkata: Lihatlah, Ia seorang pelahap dan
peminum, sahabat pemungut cukai dan
orang berdosa. Tetapi hikmat Allah
dibenarkan oleh perbuatannya.”

Ada orang yang tidak pernah puas.
Apapun yang dilakukan, tidak pernah
cukup.
Yesus tahu benar dan tidak pernah
lakukan itu kepada anda. Ketika anda
datang kepada-Nya dengan sunguhsungguh, Dia menyambutmu dengan kasih
dan anugerah. Dalam perumpamaan-Nya,
seorang janda tua memberikan
persembahan terbesar kepada Tuhan,
sebesar 2 peser (Lukas 21:1-4). Apa yang
dunia anggap tidak berharga, adalah
bernilah di mata Tuhan. Demikian juga
dengan anda.
Tuhan, cukupkan kami dengan anugerahMu. Amin.

Minggu kelima masa Prapaskah
Para Nabi dan Mujizat Yesus

Minggu 18 Maret
…………………………………………………………………

Aku Melihatmu
Bilangan 21:9
Lalu Musa membuat ular tembaga dan
menaruhnya pada sebuah tiang; maka jika
seseorang dipagut ular, dan ia memandang
kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup.

Matius 15:30
Kemudian orang banyak berbondongbondong datang kepada-Nya membawa
orang lumpuh, orang timpang, orang buta,
orang bisu dan banyak lagi yang lain, lalu
meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia
menyembuhkan mereka semuanya.

Orang oragn yang disembuhkan oleh Yesus
adalah orang-orang tak diperhatikan oleh
dunia. Mereka yang tidak memiliki asuransi
kesehatan, miskin, sakit dan sekarat.
Sungguh sangat tidak adil dari sisi
kemanusiaan. Tetapi Yesus melihat mereka
dan membuka mata kita untuk melihat
orang-orang yang tidak terlihat oleh mata
kita. Di film Avatar, ucapan "aku melihatmu"
adalah penegasan terhadap keberadaan
orang lain. Ini merupakan anugerah untuk
memberkati seseorang dengan pengakuan
akan kehadiran mereka. Apakah kita pernah
merasa bahwa kita tidak diperhatikan oleh
orang lain? Tuhan melihatmu.
Tuhan, semoga kami melihat orang lain
sepenuhnya dan melihat mereka sebagai
anak-anak Allah sepenuhnya. Amin.

Senin 19 Maret

…………………………………………………………………

Sebuah Mujizat bagi orang yang melakukan
Mujizat
1 Raja-raja 19: 7-8
Tetapi malaikat TUHAN datang untuk
kedua kalinya dan menyentuh dia serta
berkata: "Bangunlah, makanlah! Sebab
kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh
bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan
dan minum, dan oleh kekuatan makanan
itu ia berjalan empat puluh j hari empat
puluh malam 4 lamanya sampai ke gunung
Allah, yakni gunung Horeb

Matius 4: 10-11
Maka berkatalah Yesus
kepadanya: "Enyahlah, Iblis! Sebab ada
tertulis: Engkau harus menyembah Tuhan,
Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah
engkau berbakti! " Lalu Iblis meninggalkan
Dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang
melayani Yesus.”

Elia dan Yesus membutuhkan bantuan:
Elia mendapat bantuan dari Raja Ahab;
Yesus memperoleh bantuan setelah
pencobaannya oleh Iblis.

Selasa, 20 Maret
…………………………………………………………………

Rabu
, 21 Maret
…………………………………………………………………

Kehidupan baru

Sesuatu untuk dimakan

1 Raja-raja 17: 22-23

2 Raja-raja 4: 42-43

TUHAN mendengarkan permintaan Elia itu,
dan nyawa anak itu pulang ke dalam
tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia
mengambil anak itu; ia membawanya turun
dari kamar atas ke dalam rumah dan
memberikannya kepada ibunya. Kata Elia:
"Ini anakmu, ia sudah hidup!"

Lukas 7: 14-15
Sambil menghampiri usungan itu Ia
menyentuhnya, dan sedang para
pengusung berhenti, Ia berkata: "Hai anak
muda, Aku berkata kepadamu,
bangkitlah!" Maka bangunlah orang itu
dan duduk dan mulai berkata-kata, dan
Yesus menyerahkannya kepada ibunya.

Baik Yesus maupun Elia ikut campur
tangan ketika seorang anak tunggal dari
seorang ibu meninggal dan
menghidupkannya lagi.

Ada kalanya bahkan orang yang datang
untuk menolong membutuhkan
pertolongan. Ada saat dalam hidup ketika
kita datang sebagai penolong (orang yang
menyediakan sesuatu) tapi mendapati
bahwa kita membutuhkan pertolongan.
Saat itulah Tuhan muncul dan
mengungkapkan betapa kita
membutuhkan Tuhan dan satu sama lain.

Tuhan Allah mengutus Yesus untuk
membawa kehidupan baru dan
melepaskan kita dari rasa takut akan
kematian dan memastikan bahwa
maut telah dikalahkan. Melalui iman, kita
adalah pewaris kehidupan baru yang
diberikan dalam nama Kristus Yesus.
Hidupilah hidup kita dengan kehidupan
yang baru. Tidak ada yang bisa menahan
kita untuk menjalani hidup yang Tuhan
berikan. Kristus telah bangkit! Demikian
juga kita!

Tuhan, beri aku kekuatan untuk
membiarkan orang lain membantuku.
Amin.

Tuhan, tolong kami menjadi pembawa
kehidupan baru untuk dunia yang penuh
penderitaan. Amin

Datanglah seseorang dari BaalSalisa z dengan membawa bagi abdi Allah
roti hulu hasil, yaitu dua puluh
roti jelai serta gandum baru dalam sebuah
kantong. Lalu berkatalah Elisa: "Berilah itu
kepada orang-orang ini, supaya mereka
makan." Tetapi pelayannya itu berkata:
"Bagaimanakah aku dapat menghidangkan
ini di depan seratus orang?" Jawabnya:
"Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya
mereka makan, c sebab beginilah firman
TUHAN: Orang akan makan, bahkan akan
ada sisanya.

Markus 8: 8-9
Dan mereka makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potonganpotongan roti yang sisa, sebanyak tujuh
bakul. Mereka itu ada kira-kira empat ribu
orang. Lalu Yesus menyuruh mereka
pulang.
Nabi Elisa dan Yesus menolak untuk menyuruh
orang-orang yang kelaparan untuk pergi
sekalipun ketika itu mereka menghadapi
keragu raguan dari para murid-murid.
Kita menghadapi keadaan yang tidak dapat
diatasi dimana kita tidak melihat solusi yang
tepat. Yesus mengatakan kepada kita bahwa
bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi
Allah segala sesuatu mungkin (Matius 19:26).
Tuhan menyediakan semua kebutuhan jika
kita selama kita percaya bahwa Tuhan akan
menyediakan apa yang kita perlukan, Ia
akan membantu kita.

Tuhan, tolong lipat gandakanlah usaha
kami untuk membantu orang lain. Amin.

Kamis, 22 Maret
…………………………………………………………………

Tuhan, sembuhkan aku secara rohani,
fisik, mental dan emosional. Amin.

Basuh dan menjadi bersih
2 Raja-raja 5:10
Elisa menyuruh seorang suruhan
kepadanya mengatakan: "Pergilah
mandi tujuh kali dalam sungai Yordan ,
maka tubuhmu akan pulih kembali,
sehingga engkau menjadi tahir." Elisa
mengirim seorang utusan kepadanya,
katanya: "Pergi, basuhlah di sungai Yordan
tujuh kali, dan dagingmu akan dipulihkan
dan kamu akan menjadi tahir."

Yohanes 9:11
Jawabnya: "Orang yang disebut Yesus itu
mengaduk tanah, mengoleskannya pada
mataku dan berkata kepadaku: Pergilah ke
Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi
dan setelah aku membasuh diriku, aku
dapat melihat.”

Yesus dan nabi Elisa disembuhkan dengan
air. Pembersihan fisik mewakili
pembersihan spiritual yang
menghubungkan iman dengan
penyembuhan.
Yesus tidak sependapat dengan
pernyataan tentang hubungan antara
penderitaan dan dosa yang mengatakan
bahwa Tuhan telah menghukum orang
yang berdosa dengan penyakit (Yohanes
9). Keyakinan ini masih ada sampai
sekarang. Pernahkah kita bertanya-tanya
apakah Tuhan menghukum kita atas
sesuatu yang kita lakukan? Yesus telah
menolak pengajaran ini. Hubungan yang
sebenarnya adalah antara iman dan
penyembuhan, bukan dosa dan hukuman.
Inilah kuasa dari Tuhan kasih dan
anugerah. Disembuhkan oleh cintanya!

Sabtu, 24 Maret
…………………………………………………………………

Bukti positif
Jumat, 23 Maret
…………………………………………………………………

Tuhan mendengar doaku
1 Raja-raja 18:37
Jawablah aku, ya TUHAN, jawablah aku,
supaya bangsa ini mengetahui, bahwa
Engkaulah Allah, ya TUHAN, dan Engkaulah
yang membuat hati mereka tobat
kembali ."

Yohanes 11: 41-42
Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu
Yesus menengadah ke atas dan
berkata: "Bapa, Aku mengucap syukur
kepada-Mu, karena Engkau telah
mendengarkan Aku. Aku tahu, bahwa
Engkau selalu mendengarkan Aku, tetapi
oleh karena orang banyak yang berdiri di
sini mengelilingi Aku, Aku mengatakannya,
supaya mereka percaya, bahwa Engkaulah
yang telah mengutus Aku."

Yesaya 35: 5-6
Pada waktu itu mata orang-orang buta
akan dicelikkan , dan telinga orang-orang
tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang
lumpuh akan melompat seperti rusa, dan
mulut orang bisu akan bersorak-sorai;
sebab mata air memancar di padang gurun,
dan sungai di padang belantara;

Lukas 7:22
Dan Yesus menjawab mereka: "Pergilah,
dan katakanlah kepada Yohanes apa yang
kamu lihat dan kamu dengar: Orang buta
melihat, orang lumpuh berjalan, orang
kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar,
orang mati dibangkitkan dan kepada orang
miskin diberitakan kabar baik.”

Yohanes Pembaptis dipenjara dan
menyuruh murid-muridnya untuk
bertanya kepada Yesus apakah dia adalah
Mesias. Yesus memberi semua bukti
tentang mujizat yang telah dilakukannya.

Kita semua butuh inspirasi. Bahkan
pendeta pun perlu mendengar khotbah
yang baik. Yesus sangat sadar bahwa
beberapa orang yang mencari kebenaran
membutuhkan percikan untuk menyalakan
api iman mereka. Jadilah inspirasi
seseorang. Bagikan pengalaman imanmu
tentang Tuhan. Ini sangat menarik dan
lebih memberi motivasi dari yang kita
bayangkan.

Pernahkah kita melihat mujizat?
Pertanyaan sebenarnya adalah
"Bagaimana kita memahami sebuah
mujizat?" Tuhan adalah bukti bagi mereka
yang percaya, yang bersukacita
saat seorang bayi lahir disaat tidak ada
harapan baginya untuk hidup; Bagi mereka
yang percaya di tengah kesedihan dan
rasa sakit yang menghancurkan
kehidupan; Tuhan adalah bukti disaat
seorang Paus yang menolong seorang
atheis untuk percaya. Apa yang telah kita
lihat dan dengar dalam kehidupan iman
kita?

Tuhan, pakailah aku supaya orang lain
percaya pada-Mu. Amin.

Tuhan, cintamu adalah sebuah bukti yang
kami perlukan. Amin

Elia dan Yesus berdoa agar orang-orang
yang menyaksikan keajaiban memiliki
iman.

Pekan Suci
Para Nabi dan Pekan Suci

Minggu 25 Maret
…………………………………………………………………………

Sebuah gerbang yang besar
Zakharia 9: 9
“Bersukacitalah, hai puteri Sion! Berteriaklah
dengan nyaring, hai puteri Yerusalem!
Sesungguhnya, tuanmu datang kepadamu;
kemenangan dan kemenangan adalah dia,
rendah hati dan mengendarai seekor
keledai, anak kuda muda, anak keledai.”

Lukas 19: 29-30
“Ketika Yesus sampai di dekat Betfage dan
Betani, di tempat yang disebut Bukit Zaitun, dia
mengutus dua orang murid, dan berkata,
"Pergilah ke kampung yang di depanmu dan saat
engkau masuk, kamu akan menemukan bahwa
ada seekor anak keledai yang terikat yang
tidak pernah ditunggangi. Lepaskan dan bawa
ke sini. "

Kejadian ini menandai dimulainya pekan suci
dalam kehidupan iman
kita. Banyak orang memperingati Pekan
suci dengan jalan salib. Ibadah Minggu Palma
dipenuhi dengan daun-daun palma berbentuk
salib, dan keledai-keledai melakukan
pertunjukan selama 15 menit.
Yesus terus datang ke dalam hidup kita dengan
tenang, damai dan rendah hati. Dan ketika Dia
datang, ambillah ranting dan lambaikannya ke
udara sambil berteriak, "Diberkatilah Dia yang
datang atas nama Tuhan" (Yohanes 12:13).
Jangan berhenti!
Tuhan, tolonglah kami merayakan
kedatanganMu ke dalam hidup kita, Amen.

Senin 26 Maret

…………………………………………………………………

Selasa, 27 Maret
………………………………………………………………

Rabu
, 28 Maret
…………………………………………………………………

Pembersihan Bait Allah

Belum Terlambat

Melawan segala rintangan dengan Doa

Matius 21:13

Daniel 11:31

Markus 14: 1-2

“Dia berkata kepada mereka, "Ada tertulis:
Rumahku akan disebut rumah doa; tapi
engkau telah membuatnya menjadi sarang
perampok. '"

Yesus memasuki bait suci dan marah
dengan apa yang dilihatnya. Status dan
kekayaan seseorang menentukan
persembahannya, dan oleh karena itu
Tuhan juga menentukan penerimaan
terhadap apa yang dipersembahkan
manusia. Dan Tuhan memberontak.
Gereja yang pertama dan terutama adalah
tempat dimana seseorang merasa
diterima secara spiritual. Semua yang
masuk diterima, terlepas dari status
seseorang di masyarakat. Namun, terlalu
banyak terjadi di jemaat, segregasi tetap
ada. Tuhan memanggil gereja untuk
menjadi tempat di mana nilai-nilai Tuhan
memerintah. Tuhan tidak memilih milih
orang; demikian pula dengan kita, agar
mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan.
Tuhan, berkatilah gerejaMu untuk menjadi
rumah doa bagi semua orang. Amin.

“Pasukan yang dikirim olehnya akan
menempati dan mencemari bait suci dan
benteng. Mereka harus menghapuskan
korban bakaran biasa dan membuat
kekejian yang membuat sunyi sepi.”

Matius 24:15
“Jadi ketika Anda melihat penghinaan yang
sunyi berdiri di tempat kudus, seperti yang
dibicarakan oleh nabi Daniel “

Yesus menghabiskan hari Selasa terakhir
dalam hidupnya mempersiapkan muridmuridnya untuk penyaliban dan
kebangkitannya. Murid-murid belum siap
menghadapi apa yang akan terjadi.
Apa yang terjadi ketika kemungkinan hal
buruk terjadi dalam kehidupan kita
padahal yang kita doakan adalah hal yang
baik?
Tuhan tidak mengirimkan jawaban atas
pertanyaan kita yang paling mendesak;
Sebaliknya, Tuhan hadir di tengah kita
untuk menghibur dan menguatkan. Yesus
berjanji bahwa Tuhan tidak akan
meninggalkan kita sendirian dalam
kesedihan kita.
Tuhan, beri kami iman yang bertahan
sepanjang masa-masa sulit. Amin.

“Dua hari sebelum Paskah dan perayaan
Roti Tidak Beragi. Imam-imam kepala dan
ahli-ahli Taurat mencari cara untuk
menangkap Yesus dengan diam-diam dan
membunuhnya; karena mereka berkata,
"Selama perayaan, atau mungkin ada
kerusuhan di antara orang-orang."

Rabu adalah hari yang tidak diketahui
dalam Passion Week. Orang bisa saja
berpendapat bahwa Yesus mengundurkan
diri, seperti kebiasaannya, untuk berdoa.
Disiplin kehidupan doa yang teratur sangat
berharga. Tidak ada saat, acara atau waktu
kapan kita tidak boleh berdoa. Kita berdoa
lama dan keras agar kehendak Tuhan
dilakukan. Doa syafaat, adorasi, ucapan
syukur, dedikasi diri, doa dan pengakuan.
Kehidupan doa yang penuh membuat
segala sesuatu menjadi abadi.
Tuhan, doa memberi kita keberanian,
kekuatan dan kekuatan. Amin.

Kamis, 29 Maret
…………………………………………………………………

Merenungkan
Keluaran 12: 43-47
Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun:
Ini adalah peraturan untuk Paskah: tidak
ada orang asing yang memakannya, tetapi
setiap budak yang telah dibeli boleh
memakannya setelah dia disunat; Tidak ada
pelayan yang terikat atau disewa yang
dapat memakannya. Itu akan dimakan di
satu rumah; Anda tidak akan mengambil
binatang di luar rumah, dan Anda tidak
akan mematahkan tulangnya. Seluruh
jemaah Israel akan merayakannya.

Matius 26: 26-28
Sementara mereka sedang makan, Yesus
mengambil sepotong roti, dan setelah
memberkatinya, ia memecahnya,
memberikannya kepada para murid, dan
berkata, "Ambillah, makanlah; inilah
tubuhku. "Lalu ia mengambil sebuah
cangkir, dan setelah mengucap syukur, ia
memberikannya kepada mereka, katanya,"
Minumlah dari semuanya; karena inilah
darah perjanjian-Ku, yang dicurahkan bagi
banyak orang untuk pengampunan dosa. "

Pada hari Kamis yang terakhir, Yesus
memberi kita sakramen Komuni Kudus,
yang juga disebut Ekaristi atau Perjamuan
Tuhan.
Baik Paskah maupun Perjamuan Tuhan
adalah pengingat akan kasih Allah. Bagi
keduanya, ingatan adalah kuncinya.
Penting untuk diingat. Dengan mengetahui
masa lalu kita, kita memahami kehadiran
kita sekarang. Kita melayani Tuhan yang
adalah Allah masa lalu, sekarang dan
besok. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus
Kristus adalah sama kemarin, dan hari ini,

dan selamanya (Ibrani 13: 8). Dalam
mengingat bahwa kita belajar bagaimana
hidup hari ini.

Sabtu, 31 Maret

Tuhan, semoga tubuh dan darah Kristus
cukup bagi kita saat kita
memproklamasikan kasih Allah di dalam
Kristus Yesus. Amin.

Yesaya 53: 9

Jumat, 30 Maret
…………………………………………………………………

Sinar Terang berubah menjadi kegelapan
Yesaya 53:12
“karena ia telah menyerahkan nyawanya ke
dalam maut dan karena ia terhitung di
antara pemberontak-pemberontak,
sekalipun ia menanggung dosa banyak
orang dan berdoa untuk pemberontakpemberontak.”

Bagaimana bisa hari dimana Yesus mati
disebut Jumat Agung? Peristiwa kematian,
peristiwa yang tidak baik, tapi Tuhan
punya tujuan yang baik dengan kematian
itu.
Seiring perjalanan kita pada masa
Prapaskah, Jumat Agung tidak menandai
akhir, tapi permulaan, karena dalam
kematiannya kita dianugerahi kehidupan
yang selalu kita inginkan. Kita bergantung
sepenuhnya pada kesediaan dan
kemampuan Tuhan untuk membebaskan
kita dari belenggu dosa, bebas untuk
menjalani kehidupan cinta dan kasih
karunia. Oleh sebab itu marilah kita
memiliki hidup yang dimerdekakan oleh
Yesus hari ini, sekarang dan selamanya.
Tuhan, Masa Prapaskah ini akan berakhir,
semoga cintamu tidak pernah berakhir.
Amin.

…………………………………………………………………

Sebentar lagi
“Orang menempatkan kuburnya di antara
orang-orang fasik, dan dalam matinya ia
ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun
ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak
ada dalam mulutnya.”

Lukas 23: 50-53
“Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia
anggota Majelis Besar, dan seorang yang
baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan
putusan dan tindakan Majelis itu. Ia berasal
dari Arimatea, sebuah kota Yahudi dan ia
menanti-nantikan Kerajaan Allah. Ia pergi
menghadap Pilatus dan meminta mayat
Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat
itu, ia mengapaninya dengan kain lenan,
lalu membaringkannya di dalam kubur yang
digali di dalam bukit batu, di mana belum
pernah dibaringkan mayat.”

Sangat sulit untuk menerima saat semua
yang telah kita miliki telah dimusnahkan.
Kita ingin melakukan sesuatu. Tapi Tuhan
memegang kendali dan Ia tahu yang
terbaik bagi kita. Kita harus menantikan
Tuhan, dan saat Tuhan berkehendak
barulah kita bergerak. Oleh sebab itu kita
harus terus menantikanNya. Tujuannya
adalah untuk mengingatkan kita bahwa
kita tidak memegang kendali hidup kita.
Terlepas dari semua upaya kita untuk
mempertahankan hidup kita, tugas kita
harus menyerahkan semuanya kepada
Tuhan. Hanya di dalam Tuhan semua yang
terbaik kita bisa peroleh.
Tuhan, tolong kami untuk menyadari
bahwa iman melibatkan penyerahan diri
kami kepada-Mu. Amin.

Minggu Paskah, 1 April

…………………………………………………………………

Karena dia hidup!
Yesaya 25: 8
“Ia akan meniadakan maut untuk
seterusnya; dan Tuhan ALLAH akan
menghapuskan air mata dari pada segala
muka; dan aib umat-Nya akan dijauhkanNya dari seluruh bumi, sebab TUHAN telah
mengatakannya.”

Lukas 24: 5
“Wanita-wanita itu ketakutan dan
membungkukkan wajah mereka ke tanah,
namun orang itu berkata kepada mereka,
"Mengapa kamu mencari yang hidup di
antara orang mati? Dia tidak ada di sini,
tapi telah bangkit. "

Yesus telah bangkit! Para wanita yang
pergi ke makam tersebut disambut oleh
seorang malaikat yang mengumumkan
kebangkitan Yesus.
Penantian telah berakhir. Keheningan
telah berakhir. Semuanya telah selesai.
Kata-kata para nabi telah digenapi di
dalam Yesus. Janji kebangkitan adalah
warisan Kristen kita. Melalui iman kita
memiliki kehidupan yang melimpah.
Hiduplah setiap hari dengan bersyukur
dan berterima kasih atas apa yang telah
Tuhan lakukan.
Dan dalam kata-kata Tuhan Yesus, "Karena
itu pergilah, jadikanlah semua bangsa
murid-Ku dan baptislah mereka dalam
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan
ingat, Aku menyertaimu sampai akhir
zaman "(Matius 28: 19-20).
Tuhan, karena Engkau hidup kami bisa
hadapi besok. Amin.
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