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Selamat Datang
KAMI SANGAT BERSUKA cita Anda telah memutuskan untuk bergabung dengan kami di pendalaman 
Alkitab ini! Pertama-tama, ketahuilah bahwa kami telah mendoakan Anda! Bukanlah suatu kebetulan 
Anda berpartisipasi dalam pendalaman Alkitab ini.

Doa kami untuk Anda sederhana: agar Anda menjadi semakin dekat dengan Tuhan pada saat Anda  
menggali Firman-Nya setiap hari! Ketika Anda mengembangkan ketekunan untuk berada dalam 
Firman Tuhan setiap hari, kami berdoa agar Anda akan semakin jatuh cinta pada-Nya lebih lagi saat 
Anda mengabil waktu untuk membaca dan mendalami Firman Tuhan.

Setiap hari sebelum Anda membaca bagian Firman yang telah ditentukan, berdoalah dan mintalah 
Tuhan untuk menolong Anda untuk dapat memahami Firman-Nya. Undanglah Ia untuk berbicara 
pada Anda melalui Firman-Nya. Lalu mendengarlah. Tugas-Nya adalah berbicara kepada Anda dan 
tugas Anda adalah mendengar suara-Nya dan mentaati-Nya.

Ambillah waktu untuk membaca ayat-ayat berulang kali. Di dalam kitab Amsal, kita diingatkan 
untuk mencari dan kita akan mendapatkan: “Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan 
mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian.” (Amsal 
2:4-5).

Kami dengan penuh suka-cita menyediakan berbagai sumber materi bagi Anda pada saat Anda 
mengambil bagian dalam pendalaman Alkitab ini:

 - Buku Pendalaman Alkibta Allah beserta kita

 - Rencana Bacaan

 - Artikel Bacaan di Blog (Senin, Rabu, dan Jumat)

 - Ayat Hafalan Mingguan

 - Video Setiap Hari Senin

 - Tantangan Mingguan

 - Komunitas online: Facebook (https://www.facebook.com/LGGIndonesia), Twitter (@lggindo), 
Instagram (@lggindo), Blog (https://cintatuhansesungguhnya.wordpress.com/), LoveGodGreatly.com

 - Hashtag/Tagar: #cintatuhansesungguhnya, #LoveGodGreatly

Semua kami disini dalam Cinta Tuhan Sesungguhnya tidak sabar menanti untuk memulai 
pendalaman Firman Tuhan bersama-sama dengan Anda, dan harapan kami untuk bertemu dengan 
Anda di garis akhir. Bertahan, bertekun, berjuang –dan jangan menyerah! Mari selesaikan dengan baik 
apa yang kita mulai hari ini. Kami akan bersama Anda dalam setiap langkah, menyemangati Anda! 
Kita melakukan ini bersama-sama. Berjuanglah untuk bangun pagi, untuk menyingkirkan stress hari 
tersebut, duduk berdiam dan menghabiskan waktu dalam Firman Tuhan! Kita akan melihat apa yang 
Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita lewat pendalaman Alkitab ini! Mari berjalan bersama kami 
disaat kita belajar untuk mencinta Tuhan sesungguhnya dengan hidup kita!
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Hak Cipta @2016 oleh LoveGodGreatly.com

Ijin diberikan untuk mencetak dan memperbanyak dokumen ini guna tujuan menyelesaikan 
pendalaman Alkitab online Allah beserta kita.

Mohon jangan ubah dokumen ini dalam bentuk apapun.
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Komunitas Kami
“CINTA TUHAN SESUNGGUHNYA” terdiri dari komunitas indah dari para perempuan yang menggunakan 
berbagai jenis teknologi untuk menjaga satu sama lain saling bertanggung jawab/ berakuntabilitas 
dalam Firman Tuhan.

Kami mulai dengan rencana bacaan Alkitab sederhana, tapi tidak berhenti disana.

Sebagian berkumpul di rumah-rumah dan gereja-gereja local, sementara sebagian lain terhubung 
online dengan perempuan di berbagai belahan dunia. Apapun metodenya, kami dengan penuh kasih 
bergandengan dan bersatu untuk tujuan ini:

Untuk Cinta Tuhan Sesungguhnya dengan hidup kami

Dalam dunia hari ini yang dipacu oleh teknologi berkecepatan tinggi, akan sangat mudah untuk 
belajar Firman Tuhan dalam lingkungan terisolasi yang minim dorongan atau dukungan, tapi itu 
bukanlah tujuan Cinta Tuhan Sesungguhnya. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas 
dengan Dia dan orang-orang di sekitar kita.

Kita perlu satu sama lain, dan kita hidup lebih baik bersama-sama.

Karenanya, apakah Anda akan mempertimbangkan untuk menjangkau dan belajar dengan seseorang 
sesi ini?

Semua kita memiliki perempuan-perempuan dalam hidup kita yang memerlukan persahabatan, 
akuntabilitas, dan memiliki kerinduan untuk bertekun dalam Firman Tuhan lebih dalam lagi. 
Yakinlah bahwa kami akan belajar bersama dengan Anda – belajar bersama Anda, menyemangati 
Anda, menikmati persekutuan yang indah, dan tersenyum saat kami melihat Tuhan menyatukan para 
perempuan- dengan sengaja menghubungkan hati dan pikiran kita untuk kemuliaan-Nya.

Sangatlah luar biasa – kesempatan yang kita punya tidak hanya untuk bertumbuh lebih dekat 
dengan Tuhan melalui pendalaman ini, tapi juga lebih dekat satu sama lain.

Jadi inilah tantangannya: “teleponlah Ibu Anda, kakak/adik, nenek, perempuan di depan rumah 
atau teman kuliah di satu negara. Hubungi sekeompok perempuan dari gereja atau tempat kerja Anda, 
atau bertemulah di kedai kopi dengan teman yang Anda ingin kenali lebih jauh. Gunakan keindahan 
koneksi online untuk inspirasi dan akuntabilitas, dan cari kesempatan untuk bertemu muka jika Anda 
dapat.

Bergandeng lengan dan tangan, Mari lakukan hal ini…. bersama.
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Cara Untuk SOAP
KAMI SANGAT BANGGA DENGAN ANDA.

Kami sungguh-sungguh menginginkan Anda untuk mengetahuinya.

Kami bangga akan Anda dalam mengambil keputusan untuk tinggal di dalam Firman Tuhan… 
untuk membacanya setiap hari dan menerapkannya dalam HIDUP Anda – kehidupan yang indah 
yang TUHAN sudah berikan kepada ANDA.

Setiap sesi kami menyediakan sebuah pendalaman catatan jurnal yang sejalan dengan ayat-ayat yang 
kita baca setiap hari. Buku catatan jurnal ini dibuat khusus untuk menolong Anda berinteraksi dengan 
Firman Tuhan dan belajar menggali lebih dalam lagi – mendorong Anda untuk mengambil waktu 
khusus untuk lebih dalam merefleksi dan merenungkan apa yang Tuhan sesungguhnya firmankan 
kepada Anda pada hari itu.

Di Cinta Tuhan Sesungguhnya, kami menggunakan langkah-langkah pendalaman Firman yang disebut 
S.O.A.P.  Sebelum kita memulai pendalaman Firman Tuhan ini, kami ingin mengambil waktu sesaat 
untuk menjelaskan langkah-langkah pendalaman Firman ini dan membagikan ALASAN MENGAPA 
kami merekomendasikan Anda untuk menggunakannya saat Anda membaca Firman Tuhan.

Apakah S.O.A.P. itu?

Ini artinya hanya satu hal, yaitu membaca Firman Tuhan. Tetapi ketika Anda berinteraksi dengan 
Firman Tuhan, untuk SUNGGUH-SUNGGUH merenungkan dan mengambil waktu khusus untuk 
menggali lebih dalam, tiba-tiba kata-kata dalam firman Tuhan mulai bermunculan nyata. Langkah-
langkah SOAP menolong Anda untuk menggali lebih dalam lagi di dalam Firman Tuhan dan melihat 
lebih lagi dibandingkan jika Anda hanya membacanya sekilas saja dan selesai. Kami mendorong Anda 
untuk mengambil waktu untuk melakukan S.O.A.P. ini selama melakukan pendalaman Firman Tuhan 
dan Anda melihat sendiri bagaimana Anda mendapatkan lebih banyak lagi dari pembacaan Firman 
setiap hari. Anda akan terkagum-kagum!

Apakah artinya S.O.A.P. ?

S- adalah singkatan untuk Scripture, yang artinya Firman Tuhan. Ini adalah ayat-ayat yang tertulis 
di dalam Alkitab. Anda akan terkagum-kagum melihat apa yang akan Tuhan nyatakan kepada Anda 
saat Anda mengambil waktu untuk membaca dan menulis apa yang Anda baca dalam Firman Tuhan!

O- adalah singkatan untuk Observation, yang artinnya meninjau lebih dalam. Apa yang Anda dapat 
lihat di dalam ayat-ayat yang Anda baca? Kepada siapakah ayat-ayat itu ditulis? Apakah ada kata-kata 
yang ditulis berulang kali dalam ayat-ayat itu? Apakah ada kata yang muncul khusus untuk Anda saat 
membaca ayat-ayat itu?

A- adalah singkatan untuk Application, yang artinya Terapan dalam hidup sehari-hari. Ini adalah 
waktu dimana Firman Tuhan menjadi pesan khusus hanya untuk Anda. Apakah yang Tuhan katakan 
kepada saya hari ini? Bagaimana dapat saya aplikasikan dalam kehidupan pribadi saya dari apa yang 
baru saja saya baca? Perubahan apa yang perlu saya lakukan? Apakah ada yang perlu saya lakukan? 
Apakah perintah Tuhan kepada saya hari ini?
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P- adalah singkatan untuk Prayer, yang artinya Doa. Berdoa kepada Tuhan menggunakan FirmanNya. 
Ambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Jika Tuhan menyatakan sesuatu kepada Anda 
sewaktu Anda membaca FirmanNya, doakan hal itu. Jika Tuhan menyatakan ada dosa di dalam hidup 
Anda yang perlu pertobatan, akui dosa Anda kepada Tuhan lewat doa. Dan ingatlah, Tuhan selalu 
mengasihi Anda.

CONTOH: Baca Kolose 1:5-8

S- Iman dan kasih yang timbul dari pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga dan yang telah 
kamu dengar dalam firman kebenaran, Injil yang sudah sampai kepada kamu. Di seluruh dunia, Injil 
ini berbuah dan berkembang, sebagaimana juga diantara kamu sejak hari kamu mendengarnya dan 
memahami kasih karunia Allah dalam segala kebenarannya. Kamu mempelajarinya dari Epafras, kawan 
pelayanan yang kami kasihi, pelayan Kristus yang setia atas nama kami, dan yang juga manyatakan 
pada kami kasihmu dalam Roh.

O - Saat Anda menggabungkan iman dan kasih, Anda mendapatkan pengharapan.
 - Kita harus mengingat bahwa harapan kita ada di surga… yang masih akan datang.
 - Injil adalah Firman Kebenaran.
 - Injil secara terus-menerus berbuah dan berkembang sejak hari pertama sampai hari terakhir.
 - Hanya dibutuhkan satu orang untuk mengubah seluruh komunitas… Epafras.

A- Tuhan memakai satu orang, Epafras, untuk mengubah seluruh kota! Saya diingatkan bahwa kita secara 
sederhana dipakai untuk memberitahu orang-orang lain tentang Kristus – pekerjaan Tuhanlah untuk 
menyebarkan Injil, menumbuhkannya, dan membuatnya berbuah. Saya merasa ayat hari ini hampir 
secara langsung dikatakan untuk Cinta Tuhan Sesungguhnya… “di seluruh dunia Injil ini berbuah dan 
berkembang, sebagaimana juga diantara kamu sejak hari kamu mendengarnya dan memahami kasih 
karunia Allah dalam segala kebenarannya.” Sangatlah menyenangkan saat Firman Tuhan menjadi begitu 
hidup dan menyemangati kita dalam situasi kita saat ini! Kerinduan saya adalah semua perempuan yang 
terlibat dalam pendalaman Alkitab ini akan memahami kasih karunia Tuhan dan memiliki kehausan 
akan Firman-Nya. Saya sangat tergerak oleh kutipan ini dari tafsiran Alkitab saya: “Firman Tuhan 
bukanlah hanya untuk informasi kita, melainkan untuk transformasi (perubahan) kita.”

P- Ya Tuhan, tolonglah saya untuk menjadi seorang “Epafras” – untuk memberitahukan tentang 
Engkau kepada orang-orang lain dan kemudian menyerahkan hasilnya dalam tanganMu yang 
pengasih. Tolong bantulah saya untuk memahami dan menerapkan apa yang telah saya baca hari ini 
dalam hidup saya secara pribadi, untuk menjadi semakin seperti Engkau setiap hari. Bantu saya untuk 
menghidupi hidup yang menghasilkan buah iman dan kasih… melabuhkan harapan saya di surga, 
bukan disini di bumi. Bantu saya untuk mengingat bahwa yang TERBAIK masih akan datang!

_________________________

Ingat, bahan terpenting dalam metode S.O.A.P. adalah interaksi ANDA dengan Firman Tuhan dan 
TERAPAN Firman Tuhan kedalam hidup ANDA.

Berbahagialah orang yang “kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan 
Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam ditepi aliran air, yang 
menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saya yang 
diperbuatnya berhasil.” ~ Mazmur 1:1-3
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Rencana Bacaan Untuk SOAP
Minggu 1 – Janji akan seorang Juru Selamat (seperti yang tertulis di dalam Perjanjian Lama)

  Baca SOAP

  Kejadian 3:14-15  Kejadian 3:15

  Mikha 5:2-5 Mikha 5:2

  Yesaya 9:5-6  Yesaya 9:5

  Yesaya 7:14  Yesaya 7:14

  2 Samuel 7:10-13  2 Samuel 7:12-13

Minggu 2 – Kedatangan Sang Juru Selamat Kita
  Baca SOAP

 Itu berarti meninggalkan Surga 2 Korintus 8:9; Yohanes 6:38 Yohanes 6:38

 Itu berarti menjadi manusia Yohanes 1:1-5;14 Yohanes 1:14 

 Itu berarti menyembunyikan kemuliaanNya  Filipi 2:5-7 Filipi 2:5-7 

 Itu berarti ditolak oleh umatNya sendiri Yohanes 1:9-13 Yohanes 1:11 

 Itu berarti ditinggalkan oleh Allah  Matius 27:46  Matius 27:46

Minggu 3 – Tujuan KedatanganNya
  Baca SOAP

 Untuk menebus yang terhilang Galatia 4:4-5 Galatia 4:4-5 

 Untuk membawa kabar baik bagi yang menderita Yesaya 61:1-3 Yesaya 61:1 

 Untuk menebus bagi diriNya satu bangsa Titus 2:14; Wahyu 5:9 Wahyu 5:9

 Untuk membangun satu kerajaan Daniel 7:13-14 Daniel 7:14 

 Untuk memuliakan namaNya Roma 11: 33-36; Lukas 2:14 Roma 11:36

Week 4 - Tanggapan dan Reaksi
  Baca SOAP

 Maria  Lukas 1:46-56 Lukas 1:46-49  

 Gembala-gembala Domba  Lukas 2:8-20  Lukas 2:20

 Para Malaikat Ibrani 1:6; Lukas 2:8-14 Lukas 2:13-14; Ibrani 1:6

 Orang-orang Majus Matius 2:1-12 Matius 2:10-11 

 Umat-Nya Wahyu 7:9-10; 19:6-10  Wahyu 7:7-10

Senin
Selasa

Rabu
Kamis
Jumat

Hari Tanggapan

Senin
Selasa

Rabu
Kamis
Jumat

Hari Tanggapan

Senin
Selasa

Rabu
Kamis
Jumat

Hari Tanggapan

Senin
Selasa

Rabu
Kamis
Jumat

Hari Tanggapan
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Tujuan
KAMI PERCAYA ADALAH penting untuk menulis tujuan kita untuk setiap sesi pendalaman Firman Tuhan. 
Ambilah waktu sesaat dan menulis 3 tujuan yang Anda harapkan tercapai dan fokus dalam setiap sesi 
pada saat kita bangun pagi setiap hari dan mendalami Firman Tuhan. Pastikan dan selalu kembali ke 
bagian 3 Tujuan ini setiap minggu selama delapan minggu untuk menolong Anda tetap fokus kepada 
waktu pendalaman Firman Tuhan. ANDA PASTI BISA MELAKUKANNYA!

Tujuan-tujuan saya dalam sesi pendalam Firman Tuhan ini adalah:

1.

2.

3.

Tanda Tangan: ___________________________________________________________   

Tanggal: ______________________
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Perkenalan
DATANGLAH, ENGKAU YESUS YANG  

TELAH LAMA DIHARAPKAN
PERNAHKAN ANDA BERPIKIR apa yang Allah sedang kerjakan bertahun-tahun sebelum inkarnasi? Atau 
mengapa Ia menunggu begitu lama untuk melakukannya sebelum inkarnasi menjadi nyata? Saya 
pernah memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi rencana keselamatan Allah lewat kelahiran dan 
kematian Yesus adalah bukan sesuatu yang dipikirkan di saat Allah merasa bosan. Itu adalah satu 
rencana yang telah ditetapkan sebelum dunia diciptakan. Satu rencana yang telah, dan kemudian 
menjadi sangat rumit. 

Sedikit demi sedikit Allah menyatakan siapa Penyelamat itu yang akan datang untuk menyelamatkan 
umatNya dari dosa-dosa mereka. Masa Advent (Penantian) ini telah dimulai dari masa Kejadian dan 
terus berlanjut di seluruh Perjanjian Lama. Seperti di dalam buku kisah Alkitab anak-anak, Children’s 
Story Book Bible, ditulis, “Setiap kisah membisikkan namaNya.” Masa Perjanjian Lama dalah musim 
persiapan dan penantian.

Apakah Anda tahu lagu pujian ini?

Datanglah, Engkau Yesus yang telah lama dinantikan

Dilahirkan untuk membebaskan umatMu;

Dari ketakutan kami dan dosa-dosa bebaskan kami,

Ijinkan kami menemukan peristirahatan di dalam-Mu.

Kekuatan dan penghiburan bagi Israel, 

Engkaulah Pengharapan bagi seluruh bangsa
Pujian Natal ini dengan indah menggambarkan lamanya penantian yang dialami oleh mereka yang 

hidup di masa Perjanjian Lama. Tapi sekarang kita dapat bersuka cita karena Juru Selamat yang telah 
lama dinantikan itu telah lahir! Ini adalah berita yang luar biasa yang penuh sukacita yang besar karena 
artinya keselamatan telah tiba dan dosa telah dikalahkan.

Dalam Perjanjian Lama, umat Allah melihat ke masa depan dengan penantian akan datangnya 
Mesias. Di masa Advent (Penantian) ini menuntut masa menunggu yang lama, kepercayaan yang 
dalam, dan kesabaran.

Hingga sekarang kita hidup di satu musim Penantian (Advent), bukan? Kita menantikan dengan 
penuh pengharapan akan Juru Selamat kita untuk kembali. Untuk menyelamatkan kita, sekali dan 
selamanya, dari dosa dan ketakutan, untuk menjadikan semua benar dan indah, dan untuk kita dapat 
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masuk dalam kerajaanNya dan berjalan disisiNya untuk selamanya. Masa Penantian (Advent) kita ini 
juga menuntut kita untuk menunggu, percaya dan sabar.

Pengharapan yang bangsa Israel miliki adalah pengharapan yang sama yang kita miliki saat ini. 
Mereka memiliki kepercayaan yang dalam akan janji Allah dan di dalam Mesias yang akan datang 
untuk membebaskan umatNya.

Di dalam pendalaman Alkitab masa Advent 2016 ini kita akan melihat ke dalam janji-janji akan 
Juru Selamat di dalam kitab Perjanjian Lama dan dalam kerendahan hati yang menggambarkan siapa 
dirinya. Kita akan mempelajari mengapa Ia datang dan tanggapan dari berbagai orang di dalam kisah 
Natal, termasuk bagaimana kita seharusnya menanggapi kedatangan Yesus.

“Pesan Natal adalah ada harapan bagi kemanusiaan yang sudah hancur – harapan akan pengampunan, 
harapan akan perdamaian dengan Tuhan, pengharapan akan kemuliaan – karena di dalam kehendak 
Allah menjadikan Jesus miskin, dan dilahirkan di kandang agar supaya tiga puluh tahun kemudian, Ia 
akan digantung di kayu salib.” 

J.I. Packer
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Minggu 1
Tantangan Minggu 1 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada posting blog Senin 
dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk anggota keluarga Anda.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Sebab seorang anak telah lahir untuk 
kita, seorang putera telah diberikan untuk 

kita; lambang pemerintahan ada di atas 
bahunya, dan namanya disebutkan orang: 

Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, 
Bapa yang Kekal, Raja Damai

YESAYA 9:5, TB
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Bacaan Alkitab Minggu 1

Minggu 1

SENIN  KEJADIAN 3:14-15

14 Lalu berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu: “Karena engkau berbuat demikian, 

terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan; dengan 
perutmulah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan seumur hidupmu.

15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu 
dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan 
tumitnya.”

SELASA  MIKHA 5:2-5

2 Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari 
padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya 
sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.

3 Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah 
melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.

4 Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan TUHAN, dalam 
kemegahan nama TUHAN Allahnya; mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi 
besar sampai ke ujung bumi,

5 dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita dan apabila ia 

menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala, bahkan 
delapan pemimpin manusia.

RABU  YESAYA 9:6-7

6 Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; 

lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, 
Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.

7 Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan 
di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan 
kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan TUHAN semesta alam akan 
melakukan hal ini.
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KAMIS  YESAYA 7:14

14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, 
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia 
akan menamakan Dia Imanuel.

JUMAT 2 SAMUEL 7:10-13 
10 Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam 
di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang 
lalim seperti dahulu,

11 sejak Aku mengangkat hakim-hakim atas umat-Ku Israel. Aku mengaruniakan keamanan 
kepadamu dari pada semua musuhmu. Juga diberitahukan TUHAN kepadamu: TUHAN 
akan memberikan keturunan kepadamu.

12 Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan 
nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak 
kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya.

13 Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku dan Aku akan mengokohkan takhta 
kerajaannya untuk selama-lamanya.
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Minggu 1

Kejadian 3:14-15 
Kejadian 3:15

Senin
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

Minggu 1

Senin
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BACAAN DARI:
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Minggu 1

Mikha 5:2-5
Mikha 5:2
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Yesaya 9:5-6 
Yesaya 9:5
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

Minggu 1
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Yesaya 7:14 
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Minggu 1
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Minggu 1

Jumat
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1. Cari arti kata “protoevangelium” (bahasa Yunani) di internet dengan Google atau Wikipedia. 
Mengapa dalam Kejadian 3:15 disebut “protoevangelium”?

2. Nubuat-nubuat apa yang dapat kita lihat dalam Perjanjian Lama tentang kedatangan Yesus?

3. Dalam Yesaya 9:5 kita diberikan sejumlah nama dan karakter Yesus. Setiap nama diawali dengan 
kata sifat (Ia bukan hanya seorang penasihat, tetapi penasihat yang ajaib...). Tulislah setiap kata-kata 
sifat yang mengawali nama-nama itu dan jelaskan apa yang mereka gambarkan tentang Yesus.

4. Apa arti nama Immanuel dan bagaimana nama itu memberi dampak dalam kehidupan Anda setiap 
hari?

5. Menunggu itu sulit dilakukan. Menurut Anda, bagaimana mereka yang hidup di jaman Perjanjian 
Lama dapat tetap menjaga pengharapan mereka hidup? Bagaiman Anda dapat menjaga pengharapan 
Anda tetap hidup selama dalam penantian Yesus untuk datang kembali?

Pertanyaan refleksi
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Renungan
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Minggu 2
Tantangan Minggu 2 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada posting blog Senin 
dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk negara Anda.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Firman itu telah menjadi manusia, dan 
diam di antara kita, dan kita telah melihat 

kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang 
diberikan kepada-Nya sebagai Anak 

Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan 
kebenaran.
YOHANES 1:14
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Bacaan Alkitab Minggu 2

Minggu 2

SENIN 2 KORINTUS 8:9

9 Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh 
karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena 
kemiskinan-Nya.

 YOHANES 6:38

38 Sebab Aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk 

melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku.

SELASA YOHANES 1:1-5

1 Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah 
Allah.

2 Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.

3 Segala sesuatu dijadikan oleh Dia 

dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.

4 Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.

5 Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.

 YOHANES 1:14

14 Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat 

kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, 
penuh kasih karunia dan kebenaran.

RABU FILIPI 2:5-7

5 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat 
juga dalam Kristus Yesus,

6 yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai 
milik yang harus dipertahankan,
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7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan 
menjadi sama dengan manusia.

KAMIS YOHANES 1:9-13

9 Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam 

dunia.

10 Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak 

mengenal-Nya.

11 Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya 

itu tidak menerima-Nya.

12 Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, 
yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;

13 orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani 
oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah.

JUMAT MATIUS 27:46

46 Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring: “Eli, Eli, lama 

sabakhtani?” Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.

32 LoveGodGreatly.com

BACAAN DARI:
SOAP:

Minggu 2

2 Korintus 8:9; Yohanes 6:38
Yohanes 6:38
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

Minggu 2

Senin
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Minggu 2

Yohanes 1:1-5;14
Yohanes 1:14 
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Minggu 2

 Filipi 2:5-7
Filipi 2:5-7 
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

Minggu 2

Rabu
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Yohanes 1:9-13
Yohanes 1:11 

Kamis
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Kamis
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Minggu 2

Matius 27:46
Matius 27:46
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

Minggu 2

Jumat
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1. Selain meninggalkan Surga, apa saja yang “ditinggalkan” oleh Yesus saat Ia harus datang ke dunia? 
(Baca 2 Korintus 8:9 untuk menolong.)

2. Apakah Yesus muncul dalam wujud rupa manusia atau benar-benar menjadi manusia? Mengapa hal 
ini penting?

3. Yesus adalah sungguh-sungguh manuasia dan juga sungguh-sungguh Allah, jadi apa artinya Ia 
mengosongkan diriNya?

4. Yesus datang untuk menyelamatkan mereka yang terhilang tetapi Ia ditolak oleh mereka. Bacalah 
dalam Injil Yohanes 3:19-21. Dalam cara apa kita sebagai orang-orang percaya dapat menolak Yesus?

5. Di kayu salib, Yesus mengalami bagaimana ditinggalkan oleh Allah Bapa. Menurut Anda, apa 
artinya? Bagaimana hal ini menjadi berita baik bagi kita?

Pertanyaan refleksi
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Renungan
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Minggu 3
Tantangan Minggu 3 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada posting blog Senin 
dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk teman-teman Anda.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Tetapi setelah genap waktunya, maka 
Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari 

seorang perempuan dan takluk kepada 
hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus 
mereka, yang takluk kepada hukum 

Taurat, supaya kita diterima menjadi anak
GALATIA 4:4-5
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Bacaan Alkitab Minggu 3

Minggu 3

SENIN GALATIA 4:4-5

4 Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang 
perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.

5 Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima 
menjadi anak.

SELASA YESAYA 61:1-3

1 Roh Tuhan ALLAH ada padaku, oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah mengutus 
aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang 
yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada 
orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara,

2 untuk memberitakan tahun rahmat TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk 

menghibur semua orang berkabung, 

3 untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti 
kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan 
mereka “pohon tarbantin kebenaran”, “tanaman TUHAN” untuk memperlihatkan keagungan-
Nya.

RABU TITUS 2:14 

14 yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan 
dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, yang rajin berbuat 
baik.

 WAHYU 5:9

9 Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya: “Engkau layak menerima gulungan 
kitab itu dan membuka meterai-meterainya; karena Engkau telah disembelih dan dengan 
darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum 
dan bangsa.
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KAMIS DANIEL 7:13-14

13 Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari 
langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia 
dibawa ke hadapan-Nya.

14 Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-
orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. 

Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah 
kerajaan yang tidak akan musnah.

JUMAT ROMA 11: 33-36

33 O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak terselidiki 
keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!

34 Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi 
penasihat-Nya?

35 Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada-Nya, sehingga Ia harus 

menggantikannya? 

36 Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah 

kemuliaan sampai selama-lamanya!

 LUKAS 2:14

14 “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di antara 

manusia yang berkenan kepada-Nya.”
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 Galatia 4:4-5
Galatia 4:4-5 
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

Minggu 3

Senin
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 Yesaya 61:1-3
Yesaya 61:1 
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 Titus 2:14; Wahyu 5:9
Wahyu 5:9
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

Minggu 3

Rabu
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Daniel 7:13-14
Daniel 7:14 

Kamis
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Kamis
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Roma 11: 33-36; Lukas 2:14
Roma 11:36
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

Minggu 3

Jumat
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1. Tulislah semua alasan mengapa Yesus datang ke dunia.

2. Bagaimana kabar kelahiran Kristus adalah “kabar baik bagi mereka yang miskin:? Bagaimana kabar 
itu “membalut hati yang terluka,” “membawa kabar pembebasan bagi para tahanan,” dan membuka 
“pintu penjara bagi mereka yang terikat”? Pernyataan mana yang paling dapat menggambarkan keadaan 
Anda?

3. Yesus datang untuk membangun kerajaan bagi diriNya. Bagaimana bentuk kerajaan ini? Bagian apa 
yang paling Anda harapkan? 

4. Mengapa Yesus menyelamatkan manusia? (Baca dalam 1 Petrus 2:9)

5. Bagaimana kelahiran Yesys dapat memuliakan Allah?

Pertanyaan refleksi
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Renungan
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Minggu 4
Tantangan Minggu 4 Challenge (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada posting blog Senin 
dari kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk gereja Anda.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama 
dengan malaikat itu sejumlah besar bala 

tentara sorga yang memuji Allah, katanya: 
–Kemuliaan bagi Allah di tempat yang 

mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di 
antara manusia yang berkenan kepada-Nya.–

LUKAS 2:13-14
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Bacaan Alkitab Minggu 4

Minggu 4

SENIN LUKAS 1:46-56

46 Lalu kata Maria: “Jiwaku memuliakan Tuhan,

47 dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku,

48 sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari 

sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia,

49 karena Yang Mahakuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan nama-
Nya adalah kudus.

50 Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia.

51 Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-
orang yang congkak hatinya;

52 Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhtanya dan meninggikan orang-orang 
yang rendah;

53 Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya 
pergi dengan tangan hampa;

54 Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya,

55 seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan 

keturunannya untuk selama-lamanya.”

56 Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali 
ke rumahnya.

SELASA LUKAS 2:8-20

8 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak 

mereka pada waktu malam.

9 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar 
meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 10 Lalu kata 

malaikat itu kepada mereka: “Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu 
kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 
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11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. 

12 Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan 
lampin dan terbaring di dalam palungan.”

13 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara 
sorga yang memuji Allah, katanya: 14 “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan 
damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.” 

15 Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala 
itu berkata seorang kepada yang lain: “Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang 
terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.” 

16 Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang 
sedang berbaring di dalam palungan. 

17 Dan ketika mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada 
mereka tentang Anak itu. 

18 Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala 
itu kepada mereka. 

19 Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 20 Maka 
kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu 
yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan 
kepada mereka.

RABU IBRANI 1:6

6 Dan ketika Ia membawa pula Anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata: “Semua malaikat 
Allah harus menyembah Dia.

 LUKAS 2:8-14

8 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak 

mereka pada waktu malam. 

9 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar 
meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 

10 Lalu kata malaikat itu kepada mereka: “Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan 
kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: 
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11 Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. 

12 Dan inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan 
lampin dan terbaring di dalam palungan.” 

13 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara 
sorga yang memuji Allah, katanya: 

14 “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di 

antara manusia yang berkenan kepada-Nya.”

KAMIS  MATIUS 2:1-12

1 Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman raja Herodes, datanglah 
orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem 

2 dan bertanya-tanya: “Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami 
telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia.” 

3 Ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. 

4 Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya 
keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. 

5 Mereka berkata kepadanya: “Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis 
dalam kitab nabi: 

6 Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di 

antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari padamulah akan bangkit seorang 

pemimpin, yang akan menggembalakan umat-Ku Israel.” 

7 Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya 
kepada mereka, bilamana bintang itu nampak. 

8 Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya: “Pergi dan selidikilah 

dengan seksama hal-hal mengenai Anak itu dan segera sesudah kamu menemukan Dia, 
kabarkanlah kepadaku supaya akupun datang menyembah Dia.” 

9 Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang 
mereka lihat di Timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat, di 
mana Anak itu berada. 
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10 Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 

11 Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, ibu-Nya, lalu 
sujud menyembah Dia. Merekapun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan 
persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur.

12 Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka 
pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.

JUMAT WAHYU 7:9-10

9 Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang 

banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan 
bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan 
memegang daun-daun palem di tangan mereka. 

10 Dan dengan suara nyaring mereka berseru: “Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di 
atas takhta dan bagi Anak Domba!”

 WAHYU 19:6-10

6 Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan 
seperti deru guruh yang hebat, katanya: “Haleluya! Karena Tuhan, Allah kita, Yang Mahakuasa, 
telah menjadi raja. 

7 Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan 

memuliakan Dia! Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba, dan pengantin-Nya telah 
siap sedia. 

8 Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan

dan yang putih bersih!” (Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari 

orang-orang kudus.) 

9 Lalu ia berkata kepadaku: “Tuliskanlah: Berbahagialah mereka yang 

diundang ke perjamuan kawin Anak Domba.” Katanya lagi kepadaku: “Perkataan ini adalah 
benar, perkataan-perkataan dari Allah.”

10 Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku: 
“Janganlah berbuat demikian! Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, 
yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah! Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat.”
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1. Apa artinya “memperbesar” sesuatu? Dengan cara-cara apa kita dapat memperbesar Tuhan dalam 
kehidupan kita?

2. Para Gembala memuji Allah untuk apa yang telah mereka lihat dan dengar. Apa yang telah mereka 
lihat dan dengar? Apa yang Anda lihat dan dengar dalam hidup Anda yang dapat membuat Anda 
memuji Allah?

3. Para Malaikat menyanyikan pujian tentang damai di bumi dan memuliakan Allah untuk damai 
yang diberikan. Namun jika kita melihat arti damai di bumi sesungguhnya, ada yang terhilang. Jadi, 
damai yang bagaimana yang mereka bicarakan?

4. Orang-orang Majus dari Timur datang membawa persembahan mereka dalam bentuk emas, 
kemenyan dan murr. Apa arti sesungguhnya dari setiap persembahan ini?
Sumber bacaan dalam bahasa Inggris:
https://www.crossway.org/blog/2010/12/whyweregoldincenseandmyrrhappropriategiftsforjesus/
http://www.gotquestions.org/goldfrankincensemyrrh.html

5. Sangat mudah untuk terjebak dalam keindahan hari raya. Sebutkan satu atau dua hal yang dapat 
kita lakukan untuk menolong kita untuk tetap fokus dan memandang kepada Yesus.

Pertanyaan refleksi
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Ketahuilah kebenaran ini dari Firman Tuhan...

Tuhan mengasihi anda. 

Meskipun anda merasa tidak berharga dan dunia ini serasa ditumpuk terhadap anda, Tuhan mengasihi 
anda – ya, anda – dan Dia telah menciptakan anda untuk tujuan yang baik. 

Firman Tuhan berkata, ”Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 
mengaruniakan  Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak 
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yohanes 3:16) 

Dosa kitalah yang memisahkan kita dengan Tuhan.

Kita semua adalah pendosa secara alami dan dengan pilihan, dan karena itulah kita terpisahkan dari 
Tuhan yang suci. 

Firman Tuhan berkata, ” Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan 
kemuliaan Allah” (Roma 3:23).

Yesus mati supaya anda memperoleh hidup. 

Konsekuensi dosa adalah kematian, tetapi cerita anda tidak harus berakhir di situ! Pemberian Tuhan yang 
cuma-cuma akan keselamatan tersedia bagi kita karena Yesus menanggung hukuman atas dosa kita saat Ia 
mati di kayu salib. 

Firman Tuhan berkata, ”Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang 
kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. (Roma 6:23); ”Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-
Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.” (Roma 
5:8)

Yesus hidup!

Kematian tidak dapat menahan-Nya, dan tiga hari setelah tubuh-Nya dikuburkan, Yesus bangkit 
kembali, mengalahkan dosa dan maut untuk selamanya! Dia hidup sekarang di Surga dan Dia sedang 
mempersiapkan suatu tempat dalam kekekalan bagi semua yang percaya kepada-Nya.

Firman Tuhan berkata, ”Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu 
Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 
Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang 
kembali dan membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamupun 
berada.” (Yohanes 14:2-3)

Bagaimana Anda Mengetahui Bahwa Anda Telah Diampuni?
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Ya, anda dapat mengetahui bahwa anda telah diampuni.

Terimalah Yesus sebagai jalan satu-satunya kepada keselamatan...

Menerima Yesus sebagai JuruSelamat anda bukanlah tentang apa yang dapat anda lakukan, tetapi 
lebih kepada tentang memiliki iman terhadap apa yang telah Yesus perbuat. Dibutuhkan pengakuan 
bahwa anda adalah seorang berdosa, mempercayai bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa anda, dan 
meminta pengampunan dengan menempatkan kepercayaan anda yang sepenuhnya pada apa yang telah 
Yesus perbuat bagi anda di kayu salib. 

Firman Tuhan berkata, ” Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, 
dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka 
kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut 
orang mengaku dan diselamatkan.” (Roma 10:9-10)

Sebenarnya, seperti apakah itu? Dengan hati yang tulus, anda dapat berdoa sebuah doa yang 
sederhana seperti ini:

Tuhan, 
Aku tahu bahwa aku adalah seorang berdosa. 

Aku tidak mau hidup sehari lagi tanpa menerima  
kasih dan pengampunan yang Engkau miliki bagiku. 

Aku mohon akan pengampunan-Mu. 
 Aku percaya bahwa Engkau telah mati bagi  

dosa-dosaku dan telah bangkit dari kematian. 
Aku menyerahkan segenap diriku dan memohon  
kepada-Mu untuk menjadi Tuhan atas hidupku. 

Tolonglah aku untuk meninggalkan  
dosaku dan mengikuti Engkau. 

Ajarilah aku tentang artinya berjalan dalam  
kebebasan saat aku hidup dalam anugerah-Mu,  

   dan tolonglah aku untuk bertumbuh dalam segala jalan-Mu  
saat aku mencari untuk lebih mengenal-Mu. 

Amin.
Jika anda telah berdoa doa ini (atau doa yang serupa dalam ungkapan kata-kata anda sendiri), sudikah 
anda mengirimkan e-Mail kepada kami di info@lovegodgreatly.com? Kami akan sangat senang untuk 
membantu anda memulai perjalanan yang menyenangkan ini sebagai seorang anak Tuhan!


