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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 mengambil 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 Hancur and Ditebus

 - 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 @2017 oleh LoveGodGreatly.com

Ijin diberikan untuk mencetak dan memperbanyak dokumen ini guna tujuan menyelesaikan 
pendalaman Alkitab online Hancur and Ditebus.

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.



LoveGodGreatly.com6

Cara Untuk SOAP
KAMI SANGAT BANGGA DENGAN ANDA.

Kami sungguh-sungguh ingin Anda 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.

Pada tiap sesi, kami menyediakan buku 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 saya dapat mengaplikasikan apa yang baru saja saya baca dalam 
kehidupan pribadi saya? 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 menyatakan 
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 saja yang 
diperbuatnya berhasil.” ~ Mazmur 1:1-3
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Rencana Bacaan Untuk SOAP
Minggu Ke-1 - Naomi - Kehilangam / Kesepian 

 Baca: Rut 1 SOAP: Rut 1:20-21
 Baca: Mazmur 119:25-32 SOAP: Mazmur 119:28
 Baca: Mazmur 34 SOAP: Mazmur 34:18-19
 Baca: Wahyu 21:1-6 SOAP: Wahyu 21:4 
 Baca: Mazmur 42 SOAP: Mazmur 42:12

Minggu Ke-2 - Musa - Ketakutan dan Kelemahan
 Baca: Keluaran  3:1-15 SOAP: Keluaran 3:11-14
 Baca: Keluaran 4:1-17 SOAP: Keluaran 4:10-13
 Baca: Ulangan 31:1-8 SOAP: Ulangan 31:7-8
 Baca: Yesaya 40:28-31 SOAP: Yesaya 40:28-31
  Baca: Yesaya 41:9-10 SOAP: Yesaya 41:10

Minggu Ke-3 - Sara - Kemandulan
 Baca: Kejadian 17:15-19; Kejadian 18:9-15 SOAP: Kejadian 18:12-14a
 Baca: Mazmur 55 SOAP: Mazmur 55:23
 Baca: Mazmur 73 SOAP: Mazmur 73:25-26
 Baca: Mazmur 119:68; Mazmur 34:9-12 SOAP: Mazmur 119:68
 Baca: 2 Korintus 4:7-11 SOAP: 2 Korintus 4:7-9

Minggu Ke-4 - Paulus - Keinginan Yang Tidak Benar dan Kesombongan
 Baca: Galatia 1:11-14 SOAP: Galatia 1:14
 Baca: Galatia 6:11-16 SOAP: Galatia 6:14-15
 Baca: 1 Korintus 1:26-31 SOAP: 1 Korintus 1:30-31
 Baca: Yakobus 4:6-10 SOAP: Yakobus 4:6
 Baca: Titus 2:11-14 SOAP: Titus 2:14

Minggu Ke-5 - Perempuan-Perempuan Yang Berzinah
 Baca: Yohanes 8:1-11 SOAP: Yohanes 8:10-11
 Baca: Roma 8:1-11 SOAP: Roma 8:1-2
 Baca: Mazmur 103 SOAP: Mazmur 103:11-13
 Baca: Mazmur 27 SOAP: Mazmur 27:7-8
 Baca: Yakobus 4:1-4 SOAP: Yakobus 4:4

Minggu Ke-6 - Yesus - Dihancurkan and Dibangkitkan Bagi Kita
 Baca: Yesaya 53 SOAP: Yesaya 53:4-5
 Baca: Matius 26:17-29 SOAP: Matius 26:26-27
 Baca: Yohanes 19:16-30 SOAP: Yohanes 19:28-30
 Baca: Ibrani 12:1-3 SOAP: Ibrani 12:3
 Baca: 1 Korintus 15:1-4 SOAP: 1 Korintus 15:3,4
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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 enam minggu untuk menolong Anda tetap fokus kepada 
waktu pendalaman Firman Tuhan. ANDA PASTI BISA MELAKUKANNYA!

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

1.

2.

3.

Tanda Tangan: ___________________________________________________________   

Tanggal: ______________________
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Perkenalan
Hancur

ARTINYA TELAH rusak atau tidak lagi dapat berfungsi. Anda melihatnya melalui penyakit yang 
menghancurkan tubuh yang dahulu energik dan hidup. Anda dapat melihatnya didalam keluarga-
keluarga yang pernikahannya retak. Anda dapat melihatnya didalam hubungan yang dipenuhi luka, 
baik sengaja maupun tidak. Kehancuran dapat dikenali dalam air mata dan kematian, penderitaan 
dan luka hati, kerusakan dan kekeroposan. Kehancuran sering berakibat kemarahan atau keserakahan, 
keegoisan atau kesepian, atau bahkan keputusasaan.

Kehancuran ada di sekitar kita. Sekuat apapun kita mencoba, kehancuran tak dapat dihindari, 
karena kita semua membawa kehancuran dalam diri kita sendiri.

Dan semuanya karena dosa. 

Dalam buku C.S. Lewis Sang Singa, Sang Penyihir, dan Lemari (The Lion, The Witch, and the 
Wardrobe), penyihir yang jahat itu mengubah siapa saja yang tidak disukainya menjadi patung batu. 
Korbannya masih hidup tapi tidak dapat melakukan apapun. Mereka harus diselamatkan. Ini yang 
dilakukan dosa di dalam hati kita. Hati kita yang dulunya berdetak bagi kasih Tuhan telah dibekukan 
oleh dosa sehingga kita tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lagi. Dosa telah menciptakan 
jarak pemisah antara manusia dengan Tuhan, dan antara manusia dengan manusia. Bedanya adalah 
bukan penyihir yang jahat itu yang melakukan ini kepada kita. Kita yang melakukannya pada diri kita 
sendiri. 

Seperti penjaga penjara, dosa telah membelenggu kita dan menandai kita dengan rasa bersalah yang 
tidak dapat kita patahkan atau hilangkan. Dosa adalah total kegelapan, kekejaman, kejahatan. Semua 
yang ada di bumi dipenjara oleh kutukan ini, dan mengancurkan apapun yang disentuhnya.  

Sepanjang Alkitab kita membaca kisah hidup orang-orang yang hancur. Dari Adam hingga Paulus, 
mereka tidak memiliki harapan saat mereka berjalan sendiri. Namun indahnya Firman Tuhan adalah 
firman itu tidak hanya sekedar kisah tragedi. Di sepanjang Alkitab, terajut kisah penebusan terbesar 
didalamnya.

Ditebus

TETAPI TUHAN!

Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, 
yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, 

sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita--oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 
Efesus 2:4-5
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Dalam Tuhan selalu ada kabar baik. Dia tidak meninggalkan ciptaan-Nya dalam dosa. Dia 
tidak mengabaikan kehancuran umat-Nya. 

Dalam minggu-minggu mendatang ini, kita akan melihat kebaikan Tuhan – Ia tidak melupakan 
Sarah di sepanjang tahun-tahun kemandulannya. Kita akan melihat Dia mengingat Naomi saat dia 
melalui masa kehilangan anggota keluarga dan masa kesepian. Pandanglah Tuhan kita yang besar yang 
memberi Musa keberanian, memberi Paulus kerinduan hari yang sejati, dan memberi pengampunan 
dan kesempatan hidup baru untuk perempuan yang berzinah. 

Meski kita melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam cerita-cerita tersebut, melihatnya 
hanya membantu sementara. Masalah kehancuran kita jauh melebihi kesehatan fisik dan emosional 
kita. Semua tokoh yang kita akan pelajari – termasuk diri kita – memiliki hati dan jiwa yang perlu 
diselamatkan. Jika tidak, kehancuran kita tidak akan pernah berakhir. Dalam karya pemulihan Tuhan, 
kita mengalami kasih, sukacita, kepuasan, dan kebebasan melalui Yesus Kristus. Kita akan melihat 
bahwa jawaban dari semua kehancuran kita, apapun itu, adalah Kristus sendiri. 

Disepanjang Perjanjian Lama kita menemukan janji Tuhan bahwa Juruselamat akan datang – 
Penebus yang pengorbanannya akan mematahkan belenggu dosa dan yang darahnya akan mencairkan 
hati yang membantu. Meski kehancuran – seperti yang kita lihat di bumi – tidak akan menjadi bagian 
hidup kita di surga, kita akan melihat bukti hancurnya Kristus bagi kita hari demi hari. Tangan, kaki, 
dan lambung-Nya akan selamanya menunjukkan luka dari kematian yang Dia harus lalui bagi kita. 
Bukti penebusan kita akan selamanya ada di hadapan kita, dan kita akan bersuka cita!

Jadi ambil minuman favorit Anda, buka Alkitab Anda, dan mari bersama bersukacita dengan 
mereka semua yang hancur dan ditebus oleh Tuhan. 
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Minggu 1
Tantangan Minggu 1 (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



TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang 
patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-

orang yang remuk jiwanya. 
MAZMUR 3:19, TERJEMAHAN BARU
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Bacaan Alkitab Minggu 1

Minggu 1

NAOMI – KEHILANGAN/KESEPIAN

SENIN
RuT 1

1:1 Pada zaman para hakim memerintah ada 
kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang 
dari Betlehem-Yehuda beserta isterinya dan 
kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk 
menetap di sana sebagai orang asing.

1:2 Nama orang itu ialah Elimelekh, nama 
isterinya Naomi dan nama kedua anaknya 
Mahlon dan Kilyon, semuanya orang-orang 
Efrata dari Betlehem-Yehuda; dan setelah 
sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di 
sana.

1:3 Kemudian matilah Elimelekh, suami 
Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal 
dengan kedua anaknya.

1:4 Keduanya mengambil perempuan Moab: 
yang pertama bernama Orpa, yang kedua 
bernama Rut; dan mereka diam di situ kira-kira 
sepuluh tahun lamanya.

1:5 Lalu matilah juga keduanya, yakni 
Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu 
kehilangan kedua anaknya dan suaminya.

1:6 Kemudian berkemaslah ia dengan kedua 
menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, 
sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa 
TUHAN telah memperhatikan umat-Nya dan 
memberikan makanan kepada mereka.

1:7 Maka berangkatlah ia dari tempat 
tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua 
menantunya. Ketika mereka sedang di jalan 
untuk pulang ke tanah Yehuda,

1:8 berkatalah Naomi kepada kedua 

menantunya itu: “Pergilah, pulanglah masing-
masing ke rumah ibunya; TUHAN kiranya 
menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti 
yang kamu tunjukkan kepada orang-orang 
yang telah mati itu dan kepadaku;

1:9 kiranya atas karunia TUHAN kamu 
mendapat tempat perlindungan, masing-
masing di rumah suaminya.” Lalu 
diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis 
dengan suara keras

1:10 dan berkata kepadanya: “Tidak, kami ikut 
dengan engkau pulang kepada bangsamu.”

1:11 Tetapi Naomi berkata: “Pulanglah, anak-
anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? 
Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki 
yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu 
nanti?

1:12 Pulanglah, anak-anakku, pergilah, 
sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. 
Seandainya pikirku: Ada harapan bagiku, dan 
sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan 
sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki,

1:13 masakan kamu menanti sampai mereka 
dewasa? Masakan karena itu kamu harus 
menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah 
kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh 
lebih pahit yang aku alami dari pada kamu, 
sebab tangan TUHAN teracung terhadap aku?”

1:14 Menangis pula mereka dengan suara keras, 
lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, 
tetapi Rut tetap berpaut padanya.

1:15 Berkatalah Naomi: “Telah pulang iparmu 
kepada bangsanya dan kepada para allahnya; 
pulanglah mengikuti iparmu itu.”
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1:16 Tetapi kata Rut: “Janganlah desak aku 
meninggalkan engkau dan pulang dengan 
tidak mengikuti engkau; sebab ke mana 
engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan 
di mana engkau bermalam, di situ jugalah 
aku bermalam: bangsamulah bangsaku dan 
Allahmulah Allahku;

1:17 di mana engkau mati, akupun mati di 
sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah 
kiranya TUHAN menghukum aku, bahkan 
lebih lagi dari pada itu, jikalau sesuatu apapun 
memisahkan aku dari engkau, selain dari pada 
maut!”

1:18 Ketika Naomi melihat, bahwa Rut 
berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, 
berhentilah ia berkata-kata kepadanya.

1:19 Dan berjalanlah keduanya sampai mereka 
tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke 
Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena 
mereka, dan perempuan-perempuan berkata: 
“Naomikah itu?”

1:20 Tetapi ia berkata kepada mereka: 
“Janganlah sebutkan aku Naomi; sebutkanlah 
aku Mara, sebab Yang Mahakuasa telah 
melakukan banyak yang pahit kepadaku.

1:21 Dengan tangan yang penuh aku pergi, 
tetapi dengan tangan yang kosong TUHAN 
memulangkan aku. Mengapakah kamu 
menyebutkan aku Naomi, karena TUHAN 
telah naik saksi menentang aku dan Yang 
Mahakuasa telah mendatangkan malapetaka 
kepadaku.”

1:22 Demikianlah Naomi pulang bersama-
sama dengan Rut, perempuan Moab itu, 
menantunya, yang turut pulang dari daerah 
Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem 
pada permulaan musim menuai jelai.

SELASA

MAZMuR 119:25-32
119:25 Jiwaku melekat kepada debu, 
hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.

119:26 Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan 
dan Engkau menjawab aku--ajarkanlah 
ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.

119:27 Buatlah aku mengerti petunjuk titah-
titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-
perbuatan-Mu yang ajaib.

119:28 Jiwaku menangis karena duka hati, 
teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu.

119:29 Jauhkanlah jalan dusta dari padaku, 
dan karuniakanlah aku Taurat-Mu.

119:30 Aku telah memilih jalan kebenaran, 
telah menempatkan hukum-hukum-Mu di 
hadapanku.

119:31 Aku telah berpaut pada peringatan-
peringatan-Mu, ya TUHAN, janganlah 
membuat aku malu.

119:32 Aku akan mengikuti petunjuk perintah-
perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan 
hatiku.

RABU
MAZMuR 34

34:2 Aku hendak memuji TUHAN pada segala 
waktu; puji-pujian kepada-Nya tetap di dalam 
mulutku.

34:3 Karena TUHAN jiwaku bermegah; 
biarlah orang-orang yang rendah hati 
mendengarnya dan bersukacita.

34:4 Muliakanlah TUHAN bersama-sama 
dengan aku, marilah kita bersama-sama 
memasyhurkan nama-Nya!

34:5 Aku telah mencari TUHAN, lalu Ia 
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menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala 
kegentaranku.

34:6 Tujukanlah pandanganmu kepada-Nya, 
maka mukamu akan berseri-seri, dan tidak 
akan malu tersipu-sipu.

34:7 Orang yang tertindas ini berseru, dan 
TUHAN mendengar; Ia menyelamatkan dia 
dari segala kesesakannya.

34:8 Malaikat TUHAN berkemah di sekeliling 
orang-orang yang takut akan Dia, lalu 
meluputkan mereka.

34:9 Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya 
TUHAN itu! Berbahagialah orang yang 
berlindung pada-Nya!

34:10 Takutlah akan TUHAN, hai orang-
orang-Nya yang kudus, sebab tidak 
berkekurangan orang yang takut akan Dia!

34:11 Singa-singa muda merana kelaparan, 
tetapi orang-orang yang mencari TUHAN, 
tidak kekurangan sesuatupun yang baik.

34:12 Marilah anak-anak, dengarkanlah 
aku, takut akan TUHAN akan kuajarkan 
kepadamu!

34:13 Siapakah orang yang menyukai hidup, 
yang mengingini umur panjang untuk 
menikmati yang baik?

34:14 Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan 
bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu;

34:15 jauhilah yang jahat dan lakukanlah 
yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah 
mendapatkannya!

34:16 Mata TUHAN tertuju kepada orang-
orang benar, dan telinga-Nya kepada teriak 
mereka minta tolong;

34:17 wajah TUHAN menentang orang-orang 
yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan 
kepada mereka dari muka bumi.

34:18 Apabila orang-orang benar itu berseru-

seru, maka TUHAN mendengar, dan 
melepaskan mereka dari segala kesesakannya.

34:19 TUHAN itu dekat kepada orang-orang 
yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-
orang yang remuk jiwanya.

34:20 Kemalangan orang benar banyak, tetapi 
TUHAN melepaskan dia dari semuanya itu;

34:21 Ia melindungi segala tulangnya, tidak 
satupun yang patah.

34:22 Kemalangan akan mematikan orang 
fasik, dan siapa yang membenci orang benar 
akan menanggung hukuman.

34:23 TUHAN membebaskan jiwa hamba-
hamba-Nya, dan semua orang yang berlindung 
pada-Nya tidak akan menanggung hukuman.

KAMIS
WAHYu 21:1-6

21:1 Lalu aku melihat langit yang baru dan 
bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan 
bumi yang pertama telah berlalu, dan lautpun 
tidak ada lagi.

21:2 Dan aku melihat kota yang kudus, 
Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari 
Allah, yang berhias bagaikan pengantin 
perempuan yang berdandan untuk suaminya.

21:3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring 
dari takhta itu berkata: “Lihatlah, kemah Allah 
ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan 
diam bersama-sama dengan mereka. Mereka 
akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi 
Allah mereka.

21:4 Dan Ia akan menghapus segala air mata 
dari mata mereka, dan maut tidak akan ada 
lagi; tidak akan ada lagi perkabungan, atau 
ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu 
yang lama itu telah berlalu.”

21:5 Ia yang duduk di atas takhta itu berkata: 
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“Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu 
baru!” Dan firman-Nya: “Tuliskanlah, karena 
segala perkataan ini adalah tepat dan benar.”

21:6 Firman-Nya lagi kepadaku: “Semuanya 
telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang 
Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan 
Kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata 
air kehidupan.

JUMAT
MAZMuR 42

(42-2) Seperti rusa yang merindukan sungai 
yang berair, demikianlah jiwaku merindukan 
Engkau, ya Allah.

(42-3) Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah 
yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat 
Allah?

(42-4) Air mataku menjadi makananku siang 
dan malam, karena sepanjang hari orang 
berkata kepadaku: “Di mana Allahmu?”

(42-5) Inilah yang hendak kuingat, sementara 
jiwaku gundah-gulana; bagaimana aku berjalan 
maju dalam kepadatan manusia, mendahului 
mereka melangkah ke rumah Allah dengan 
suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam 
keramaian orang-orang yang mengadakan 
perayaan.

(42-6) Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, 
dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah 
kepada Allah! Sebab aku akan bersyukur lagi 
kepada-Nya, penolongku dan Allahku!

(42-7) Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab 
itu aku teringat kepada-Mu dari tanah sungai 
Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung 
Mizar.

(42-8) Samudera raya berpanggil-panggilan 
dengan deru air terjun-Mu; segala gelora dan 
gelombang-Mu bergulung melingkupi aku.

(42-9) TUHAN memerintahkan kasih setia-
Nya pada siang hari, dan pada malam hari aku 
menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah 
kehidupanku.

(42-10) Aku berkata kepada Allah, gunung 
batuku: “Mengapa Engkau melupakan aku? 
Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah 
impitan musuh?”

(42-11) Seperti tikaman maut ke dalam 
tulangku lawanku mencela aku, sambil berkata 
kepadaku sepanjang hari: “Di mana Allahmu?”

(42-12) Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, 
dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? 
Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur 
lagi kepada-Nya, penolongku dan Allahku!
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1. Apakah arti nama “Mara” dan mengapa Naomi ingin dipanggil dengan nama itu?

2. Menurut Mazmur 119, di manakah kita dapat menemukan kekuatan di saat kita tidak memiliki 
kekuatan? Oleh sebab itu, apa yang harus menjadi prioritas kita?

3. Apakah artinya bahwa Tuhan mendengar kita? Apakah artinya ini bagi mereka yang bergumul 
dengan kesepian?

4. Bagaimana harapan akan masa depan menurut Wahyu 21:4 memberi kita harapan dalam kesepian 
dan kehilangan kita hari ini?

5. Kebenaran apa tentang karakter Allah yang dapat memberikan kenyamanan bagi kita di saat kita 
kehilangan? 

Pertanyaan refleksi
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Tantangan Minggu 2 (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



Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan 
di depanmu, Dia sendiri akan menyertai 

engkau, Dia tidak akan membiarkan 
engkau dan tidak akan meninggalkan 

engkau; janganlah takut dan janganlah 
patah hati.”

ULANGAN 31:8, TERJEMAHAN BARU



32 LoveGodGreatly.com

Bacaan Alkitab Minggu 2

Minggu 2

MUSA – KETAKUTAN DAN KELEMAHAN

SENIN
KELuARAn 3:1-15

3:1 Adapun Musa, ia biasa menggembalakan 
kambing domba Yitro, mertuanya, imam di 
Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing 
domba itu ke seberang padang gurun, 
sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung 
Horeb.

3:2 Lalu Malaikat TUHAN menampakkan diri 
kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari 
semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah: 
semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan 
api.

3:3 Musa berkata: “Baiklah aku menyimpang 
ke sana untuk memeriksa penglihatan yang 
hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak 
duri itu?”

3:4 Ketika dilihat TUHAN, bahwa Musa 
menyimpang untuk memeriksanya, berserulah 
Allah dari tengah-tengah semak duri itu 
kepadanya: “Musa, Musa!” dan ia menjawab: 
“Ya, Allah.”

3:5 Lalu Ia berfirman: “Janganlah datang dekat-
dekat: tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, 
sebab tempat, di mana engkau berdiri itu, 
adalah tanah yang kudus.”

3:6 Lagi Ia berfirman: “Akulah Allah ayahmu, 
Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.” 
Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut 
memandang Allah.

3:7 Dan TUHAN berfirman: “Aku telah 
memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan 
umat-Ku di tanah Mesir, dan Aku telah 

mendengar seruan mereka yang disebabkan 
oleh pengerah-pengerah mereka, ya, Aku 
mengetahui penderitaan mereka.

3:8 Sebab itu Aku telah turun untuk 
melepaskan mereka dari tangan orang Mesir 
dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke 
suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri 
yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke 
tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, 
orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus.

3:9 Sekarang seruan orang Israel telah sampai 
kepada-Ku; juga telah Kulihat, betapa kerasnya 
orang Mesir menindas mereka.

3:10 Jadi sekarang, pergilah, Aku mengutus 
engkau kepada Firaun untuk membawa umat-
Ku, orang Israel, keluar dari Mesir.”

3:11 Tetapi Musa berkata kepada Allah: 
“Siapakah aku ini, maka aku yang akan 
menghadap Firaun dan membawa orang Israel 
keluar dari Mesir?”

3:12 Lalu firman-Nya: “Bukankah Aku akan 
menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa 
Aku yang mengutus engkau: apabila engkau 
telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, 
maka kamu akan beribadah kepada Allah di 
gunung ini.”

3:13 Lalu Musa berkata kepada Allah: 
“Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel 
dan berkata kepada mereka: Allah nenek 
moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan 
mereka bertanya kepadaku: bagaimana tentang 
nama-Nya? --apakah yang harus kujawab 
kepada mereka?”

3:14 Firman Allah kepada Musa: “AKU 
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ADALAH AKU.” Lagi firman-Nya: “Beginilah 
kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH 
AKU telah mengutus aku kepadamu.”

3:15 Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada 
Musa: “Beginilah kaukatakan kepada orang 
Israel: TUHAN, Allah nenek moyangmu, Allah 
Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah 
mengutus aku kepadamu: itulah nama-Ku 
untuk selama-lamanya dan itulah sebutan-Ku 
turun-temurun.

SELASA
KELuARAn 4:1-17

4:1 Lalu sahut Musa: “Bagaimana jika 
mereka tidak percaya kepadaku dan tidak 
mendengarkan perkataanku, melainkan 
berkata: TUHAN tidak menampakkan diri 
kepadamu?”

4:2 TUHAN berfirman kepadanya: “Apakah 
yang di tanganmu itu?” Jawab Musa: 
“Tongkat.”

4:3 Firman TUHAN: “Lemparkanlah itu ke 
tanah.” Dan ketika dilemparkannya ke tanah, 
maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa 
lari meninggalkannya.

4:4 Tetapi firman TUHAN kepada Musa: 
“Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya” 
--Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya 
ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya

4:5 --”supaya mereka percaya, bahwa 
TUHAN, Allah nenek moyang mereka, Allah 
Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah 
menampakkan diri kepadamu.”

4:6 Lagi firman TUHAN kepadanya: 
“Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu.” 
Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, 
dan setelah ditariknya ke luar, maka tangannya 
kena kusta, putih seperti salju.

4:7 Sesudah itu firman-Nya: “Masukkanlah 
tanganmu kembali ke dalam bajumu.” Musa 
memasukkan tangannya kembali ke dalam 
bajunya dan setelah ditariknya ke luar, maka 
tangan itu pulih kembali seperti seluruh 
badannya.

4:8 “Jika mereka tidak percaya kepadamu 
dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang 
pertama, maka mereka akan percaya kepada 
tanda mujizat yang kedua.

4:9 Dan jika mereka tidak juga percaya 
kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak 
mendengarkan perkataanmu, maka engkau 
harus mengambil air dari sungai Nil dan harus 
kaucurahkan di tanah yang kering, lalu air yang 
kauambil itu akan menjadi darah di tanah yang 
kering itu.”

4:10 Lalu kata Musa kepada TUHAN: “Ah, 
Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulupun 
tidak dan sejak Engkau berfirman kepada 
hamba-Mupun tidak, sebab aku berat mulut 
dan berat lidah.”

4:11 Tetapi TUHAN berfirman kepadanya: 
“Siapakah yang membuat lidah manusia, 
siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, 
membuat orang melihat atau buta; bukankah 
Aku, yakni TUHAN?

4:12 Oleh sebab itu, pergilah, Aku akan 
menyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa 
yang harus kaukatakan.”

4:13 Tetapi Musa berkata: “Ah, Tuhan, utuslah 
kiranya siapa saja yang patut Kauutus.”

4:14 Maka bangkitlah murka TUHAN 
terhadap Musa dan Ia berfirman: “Bukankah 
di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku 
tahu, bahwa ia pandai bicara; lagipula ia telah 
berangkat menjumpai engkau, dan apabila 
ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam 
hatinya.
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4:15 Maka engkau harus berbicara kepadanya 
dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya; 
Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya 
dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus 
kamu lakukan.

4:16 Ia harus berbicara bagimu kepada 
bangsa itu, dengan demikian ia akan menjadi 
penyambung lidahmu dan engkau akan 
menjadi seperti Allah baginya.

4:17 Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, 
yang harus kaupakai untuk membuat tanda-
tanda mujizat.”

RABU
uLAngAn 31:1-8

31:1 Kemudian pergilah Musa, lalu 
mengatakan segala perkataan ini kepada 
seluruh orang Israel.

31:2 Berkatalah ia kepada mereka: “Aku 
sekarang berumur seratus dua puluh tahun; 
aku tidak dapat giat lagi, dan TUHAN telah 
berfirman kepadaku: Sungai Yordan ini tidak 
akan kauseberangi.

31:3 TUHAN, Allahmu, Dialah yang akan 
menyeberang di depanmu; Dialah yang 
akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari 
hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki 
negeri mereka; Yosua, dialah yang akan 
menyeberang di depanmu, seperti yang 
difirmankan TUHAN.

31:4 Dan TUHAN akan melakukan terhadap 
mereka seperti yang dilakukan-Nya terhadap 
Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang 
telah dipunahkan-Nya itu, dan terhadap negeri 
mereka.

31:5 TUHAN akan menyerahkan mereka 
kepadamu dan haruslah kamu melakukan 
kepada mereka tepat seperti perintah yang 
kusampaikan kepadamu.

31:6 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, 
janganlah takut dan jangan gemetar karena 
mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah 
yang berjalan menyertai engkau; Ia tidak 
akan membiarkan engkau dan tidak akan 
meninggalkan engkau.”

31:7 Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata 
kepadanya di depan seluruh orang Israel: 
“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab 
engkau akan masuk bersama-sama dengan 
bangsa ini ke negeri yang dijanjikan TUHAN 
dengan sumpah kepada nenek moyang mereka 
untuk memberikannya kepada mereka, dan 
engkau akan memimpin mereka sampai mereka 
memilikinya.

31:8 Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan 
di depanmu, Dia sendiri akan menyertai 
engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau 
dan tidak akan meninggalkan engkau; 
janganlah takut dan janganlah patah hati.”

KAMIS
YESAYA 40:28-31

40:28 Tidakkah kautahu, dan tidakkah 
kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang 
menciptakan bumi dari ujung ke ujung; Ia 
tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, 
tidak terduga pengertian-Nya.

40:29 Dia memberi kekuatan kepada yang 
lelah dan menambah semangat kepada yang 
tiada berdaya.

40:30 Orang-orang muda menjadi lelah dan 
lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung,

40:31 tetapi orang-orang yang menanti-
nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: 
mereka seumpama rajawali yang naik terbang 
dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan 
tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak 
menjadi lelah.



35LoveGodGreatly.com Minggu 2

JUMAT 
YESAYA 41:9-10

41:9 engkau yang telah Kuambil dari ujung-
ujung bumi dan yang telah Kupanggil dari 
penjuru-penjurunya, Aku berkata kepadamu: 
“Engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau 
dan tidak menolak engkau”;

41:10 janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini 
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan 
akan menolong engkau; Aku akan memegang 
engkau dengan tangan kanan-Ku yang 
membawa kemenangan.
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1. Kelemahan-kelemahan apa saja yang dimiliki Musa yang menghalanginya untuk mentaati Tuhan? 
Kelemahan-kelemahan apa saja yang kamu miliki yang menghalangimu dari mentaati Tuhan?

2. Dalam kebenaran apakah tentang Tuhan Musa seharusnya menemukan keberaniannya?

3. Dalam Ulangan 31 Moses mengatakan kepada Yosua untuk menjadi berani karena “Tuhan pergi 
mendahului kamu”. Bagaimana pengetahuan ini menghasilkan keberanian? 

4. Menurut Yesaya 40, bagaimana kekuatan kita diperbaharui?

5. Ketakutan menghalangi kita dari melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Pikirkan 
tentang kebenaran-kebenaran dalam Yesaya 41 dan tuliskan bagaimana kebenaran-kebenaran itu 
menolongmu mengatasi ketakutan:
 Tuhan besertamu - 

 Dia adalah Tuhanmu - 

 Dia akan menolongmu - 

 Dia akan meneguhkanmu dengan tangan kanan-Nya - 

Pertanyaan refleksi
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Renungan
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Minggu 3
Tantangan Minggu 3 (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 harta ini kami punyai dalam bejana 
tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan 

yang melimpah-limpah itu berasal dari 
Allah, bukan dari diri kami.
2 KORINTUS 4:7, TERJEMAHAN BARU
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SARAH - KEMANDULAN 

SENIN
KEJADiAn 17:15-19

17:15 Selanjutnya Allah berfirman kepada 
Abraham: “Tentang isterimu Sarai, janganlah 
engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, 
itulah namanya.

17:16 Aku akan memberkatinya, dan dari 
padanya juga Aku akan memberikan kepadamu 
seorang anak laki-laki, bahkan Aku akan 
memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu 
bangsa-bangsa; raja-raja bangsa-bangsa akan 
lahir dari padanya.”

17:17 Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa 
serta berkata dalam hatinya: “Mungkinkah bagi 
seorang yang berumur seratus tahun dilahirkan 
seorang anak dan mungkinkah Sara, yang telah 
berumur sembilan puluh tahun itu melahirkan 
seorang anak?”

17:18 Dan Abraham berkata kepada Allah: 
“Ah, sekiranya Ismael diperkenankan hidup di 
hadapan-Mu!”

17:19 Tetapi Allah berfirman: “Tidak, 
melainkan isterimu Saralah yang akan 
melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau 
akan menamai dia Ishak, dan Aku akan 
mengadakan perjanjian-Ku dengan dia menjadi 
perjanjian yang kekal untuk keturunannya.

KEJADiAn 18:9-15
18:9 Lalu kata mereka kepadanya: “Di 
manakah Sara, isterimu?” Jawabnya: “Di sana, 
di dalam kemah.”

18:10 Dan firman-Nya: “Sesungguhnya Aku 

akan kembali tahun depan mendapatkan 
engkau, pada waktu itulah Sara, isterimu, akan 
mempunyai seorang anak laki-laki.” Dan Sara 
mendengarkan pada pintu kemah yang di 
belakang-Nya.

18:11 Adapun Abraham dan Sara telah tua dan 
lanjut umurnya dan Sara telah mati haid.

18:12 Jadi tertawalah Sara dalam hatinya, 
katanya: “Akan berahikah aku, setelah aku 
sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?”

18:13 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada 
Abraham: “Mengapakah Sara tertawa dan 
berkata: Sungguhkah aku akan melahirkan 
anak, sedangkan aku telah tua?

18:14 Adakah sesuatu apapun yang mustahil 
untuk TUHAN? Pada waktu yang telah 
ditetapkan itu, tahun depan, Aku akan kembali 
mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sara 
mempunyai seorang anak laki-laki.”

18:15 Lalu Sara menyangkal, katanya: “Aku 
tidak tertawa,” sebab ia takut; tetapi TUHAN 
berfirman: “Tidak, memang engkau tertawa!”

SELASA
MAZMuR 55

(55-2) Berilah telinga, ya Allah, kepada 
doaku, janganlah bersembunyi terhadap 
permohonanku!

(55-3) Perhatikanlah aku dan jawablah aku! 
Aku mengembara dan menangis karena cemas,

(55-4) karena teriakan musuh, karena aniaya 
orang fasik; sebab mereka menimpakan 
kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya 
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mereka memusuhi aku.

(55-5) Hatiku gelisah, kengerian maut telah 
menimpa aku.

(55-6) Aku dirundung takut dan gentar, 
perasaan seram meliputi aku.

(55-7) Pikirku: “Sekiranya aku diberi sayap 
seperti merpati, aku akan terbang dan mencari 
tempat yang tenang,

(55-8) bahkan aku akan lari jauh-jauh dan 
bermalam di padang gurun. Sela

(55-9) Aku akan segera mencari tempat 
perlindungan terhadap angin ribut dan badai.”

(55-10) Bingungkanlah mereka, kacaukanlah 
percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku 
melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota!

(55-11) Siang malam mereka mengelilingi 
kota itu di atas tembok-temboknya, dan di 
dalamnya ada kemalangan dan bencana;

(55-12) penghancuran ada di tengah-
tengahnya, di tanah lapangnya tidak habis-
habisnya ada penindasan dan tipu.

(55-13) Kalau musuhku yang mencela aku, 
aku masih dapat menanggungnya; kalau 
pembenciku yang membesarkan diri terhadap 
aku, aku masih dapat menyembunyikan diri 
terhadap dia.

(55-14) Tetapi engkau orang yang 
dekat dengan aku, temanku dan orang 
kepercayaanku:

(55-15) kami yang bersama-sama bergaul 
dengan baik, dan masuk rumah Allah di 
tengah-tengah keramaian.

(55-16) Biarlah maut menyergap mereka, 
biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam 
dunia orang mati! Sebab kejahatan ada di 
kediaman mereka, ya dalam batin mereka.

(55-17) Tetapi aku berseru kepada Allah, dan 
TUHAN akan menyelamatkan aku.

(55-18) --Di waktu petang, pagi dan tengah 
hari aku cemas dan menangis; dan Ia 
mendengar suaraku.

(55-19) Ia membebaskan aku dengan aman 
dari serangan terhadap aku, sebab berduyun-
duyun mereka melawan aku.

(55-20) Allah akan mendengar dan 
merendahkan mereka, --Dia yang bersemayam 
sejak purbakala. Sela Karena mereka tidak 
berubah dan mereka tidak takut akan Allah.

(55-21) Orang itu mengacungkan tangannya 
kepada mereka yang hidup damai dengan dia, 
janjinya dilanggarnya;

(55-22) mulutnya lebih licin dari mentega, 
tetapi ia berniat menyerang; perkataannya lebih 
lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah 
pedang terhunus.

(55-23) Serahkanlah kuatirmu kepada 
TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau! 
Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya 
orang benar itu goyah.

(55-24) Tetapi Engkau, ya Allah, akan 
menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang 
dalam; orang penumpah darah dan penipu 
tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi 
aku ini percaya kepada-Mu.

RABU
MAZMuR 73

73:1 Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu 
baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi 
mereka yang bersih hatinya.

73:2 Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku 
terpeleset, nyaris aku tergelincir.

73:3 Sebab aku cemburu kepada pembual-
pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-
orang fasik.

73:4 Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, 
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sehat dan gemuk tubuh mereka;

73:5 mereka tidak mengalami kesusahan 
manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti 
orang lain.

73:6 Sebab itu mereka berkalungkan 
kecongkakan dan berpakaian kekerasan.

73:7 Karena kegemukan, kesalahan mereka 
menyolok, hati mereka meluap-luap dengan 
sangkaan.

73:8 Mereka menyindir dan mengata-ngatai 
dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan 
mereka dengan tinggi hati.

73:9 Mereka membuka mulut melawan langit, 
dan lidah mereka membual di bumi.

73:10 Sebab itu orang-orang berbalik kepada 
mereka, mendapatkan mereka seperti air yang 
berlimpah-limpah.

73:11 Dan mereka berkata: “Bagaimana Allah 
tahu hal itu, adakah pengetahuan pada Yang 
Mahatinggi?”

73:12 Sesungguhnya, itulah orang-orang fasik: 
mereka menambah harta benda dan senang 
selamanya!

73:13 Sia-sia sama sekali aku mempertahankan 
hati yang bersih, dan membasuh tanganku, 
tanda tak bersalah.

73:14 Namun sepanjang hari aku kena tulah, 
dan kena hukum setiap pagi.

73:15 Seandainya aku berkata: “Aku mau 
berkata-kata seperti itu,” maka sesungguhnya 
aku telah berkhianat kepada angkatan anak-
anakmu.

73:16 Tetapi ketika aku bermaksud untuk 
mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di 
mataku,

73:17 sampai aku masuk ke dalam tempat 
kudus Allah, dan memperhatikan kesudahan 
mereka.

73:18 Sesungguhnya di tempat-tempat licin 
Kautaruh mereka, Kaujatuhkan mereka 
sehingga hancur.

73:19 Betapa binasa mereka dalam sekejap 
mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan!

73:20 Seperti mimpi pada waktu terbangun, 
ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka 
Kaupandang hina.

73:21 Ketika hatiku merasa pahit dan buah 
pinggangku menusuk-nusuk rasanya,

73:22 aku dungu dan tidak mengerti, seperti 
hewan aku di dekat-Mu.

73:23 Tetapi aku tetap di dekat-Mu; Engkau 
memegang tangan kananku.

73:24 Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun 
aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke 
dalam kemuliaan.

73:25 Siapa gerangan ada padaku di sorga 
selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang 
kuingini di bumi.

73:26 Sekalipun dagingku dan hatiku habis 
lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah 
Allah selama-lamanya.

73:27 Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh 
dari pada-Mu akan binasa; Kaubinasakan 
semua orang, yang berzinah dengan 
meninggalkan Engkau.

73:28 Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah; 
aku menaruh tempat perlindunganku pada 
Tuhan ALLAH, supaya dapat menceritakan 
segala pekerjaan-Nya.

KAMIS
MAZMuR 119:68 

Engkau baik dan berbuat baik; ajarkanlah 
ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
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MAZMuR 34:9-12
(34-9) Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya 
TUHAN itu! Berbahagialah orang yang 
berlindung pada-Nya!

(34-10) Takutlah akan TUHAN, hai 
orang-orang-Nya yang kudus, sebab tidak 
berkekurangan orang yang takut akan Dia!

(34-11) Singa-singa muda merana kelaparan, 
tetapi orang-orang yang mencari TUHAN, 
tidak kekurangan sesuatupun yang baik.

(34-12) Marilah anak-anak, dengarkanlah 
aku, takut akan TUHAN akan kuajarkan 
kepadamu!

JUMAT
2 KORinTuS 4:7-11

4:7 Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana 
tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang 
melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan 
dari diri kami.

4:8 Dalam segala hal kami ditindas, namun 
tidak terjepit; kami habis akal, namun tidak 
putus asa;

4:9 kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan 
sendirian, kami dihempaskan, namun tidak 
binasa.

4:10 Kami senantiasa membawa kematian 
Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan 
Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami.

4:11 Sebab kami, yang masih hidup ini, terus-
menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, 
supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di 
dalam tubuh kami yang fana ini.
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Mazmur 55
Mazmur 55:23
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Minggu 3

Jumat
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1. Mengapa Sarah tertawa? 

2. Beban apa saja yang kamu merasa sulit untuk menyerahkannya kepada Tuhan?

3. Apakah artinya bagi Tuhan menjadi berkecukupan? 

4. Apakah artinya bahwa Tuhan itu baik, dan bagaimana hal ini diterapkan bagi mereka yang bergumul 
dengan kemandulan?

5. Dunia ini sangat hancur. Kita hancur. Bagaimanakah kita sampai bisa menanggung kehancuran ini 
tanpa menjadi hancur berkeping-keping, kehabisan akal dan putus asa?

Pertanyaan refleksi
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Renungan
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Minggu 4
Tantangan Minggu 4 (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



Karena itu seperti ada tertulis: 
“Barangsiapa yang bermegah, hendaklah 

ia bermegah di dalam Tuhan.”
1 KORINTUS 1:31, TERJEMAHAN BARU
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Minggu 4

PAUL – KEINGINAN HATI YANG TIDAK  
BENAR DAN KESOMBONGAN

SENIN
gALATiA 1:11-14

1:11 Sebab aku menegaskan kepadamu, 
saudara-saudaraku, bahwa Injil yang 
kuberitakan itu bukanlah injil manusia.

1:12 Karena aku bukan menerimanya 
dari manusia, dan bukan manusia yang 
mengajarkannya kepadaku, tetapi aku 
menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus.

1:13 Sebab kamu telah mendengar tentang 
hidupku dahulu dalam agama Yahudi: tanpa 
batas aku menganiaya jemaat Allah dan 
berusaha membinasakannya.

1:14 Dan di dalam agama Yahudi aku jauh 
lebih maju dari banyak teman yang sebaya 
dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang 
yang sangat rajin memelihara adat istiadat 
nenek moyangku.

SELASA
gALATiA 6:11-16

6:11 Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-
huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku 
sendiri.

6:12 Mereka yang secara lahiriah suka 
menonjolkan diri, merekalah yang berusaha 
memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan 
maksud, supaya mereka tidak dianiaya karena 
salib Kristus.

6:13 Sebab mereka yang menyunatkan 
dirinyapun, tidak memelihara hukum Taurat. 

Tetapi mereka menghendaki, supaya kamu 
menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah 
atas keadaanmu yang lahiriah.

6:14 Tetapi aku sekali-kali tidak mau 
bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus 
Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan 
bagiku dan aku bagi dunia.

6:15 Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak 
ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah 
yang ada artinya.

6:16 Dan semua orang, yang memberi dirinya 
dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya 
damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan 
atas Israel milik Allah.

RABU
1 KORinTuS 1:26-31

1:26 Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana 
keadaan kamu, ketika kamu dipanggil: 
menurut ukuran manusia tidak banyak 
orang yang bijak, tidak banyak orang yang 
berpengaruh, tidak banyak orang yang 
terpandang.

1:27 Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih 
Allah untuk memalukan orang-orang yang 
berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, 
dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat,

1:28 dan apa yang tidak terpandang dan yang 
hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang 
tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan 
apa yang berarti,

1:29 supaya jangan ada seorang manusiapun 
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yang memegahkan diri di hadapan Allah.

1:30 Tetapi oleh Dia kamu berada dalam 
Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi 
hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan 
menguduskan dan menebus kita.

1:31 Karena itu seperti ada tertulis: 
“Barangsiapa yang bermegah, hendaklah ia 
bermegah di dalam Tuhan.”

KAMIS
YAKOBuS 4:6-10

4:6 Tetapi kasih karunia, yang dianugerahkan-
Nya kepada kita, lebih besar dari pada itu. 
Karena itu Ia katakan: “Allah menentang orang 
yang congkak, tetapi mengasihani orang yang 
rendah hati.”

4:7 Karena itu tunduklah kepada Allah, dan 
lawanlah Iblis, maka ia akan lari dari padamu!

4:8 Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan 
mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, 
hai kamu orang-orang berdosa! dan sucikanlah 
hatimu, hai kamu yang mendua hati!

4:9 Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan 
merataplah; hendaklah tertawamu kamu ganti 
dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita.

4:10 Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, 
dan Ia akan meninggikan kamu.

JUMAT
TiTuS 2:11-14

2:11 Karena kasih karunia Allah yang 
menyelamatkan semua manusia sudah nyata.

2:12 Ia mendidik kita supaya kita 
meninggalkan kefasikan dan keinginan-
keingina duniawi dan supaya kita hidup 
bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia 
sekarang ini

2:13 dengan menantikan penggenapan 
pengharapan kita yang penuh bahagia dan 
penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar 
dan Juruselamat kita Yesus Kristus,

2:14 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.
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Minggu 4

Galatia 1:11-14 
Galatia 1:14

Senin
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Minggu 4

Senin
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Galatia 6:11-16
Galatia 6:14-15
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1 Korintus 1:26-31
1 Korintus 1:30-31
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Titus 2:11-14
Titus 2:14
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Minggu 4
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1. Apakah artinya semangat? Sebelum pertobatannya, apakah yang membuat Paulus begitu giat?

2.  Apa yang membuat Paulus begitu bersemangat setelah pertobatannya? Apa yang membuatmu 
begitu semangat?

3. Apakah artinya bermegah? Atas apakah kita harus bermegah? Bagaimanakah kita melakukannya? 

4. Bagaimana Tuhan menentang orang yang congkak? Bagaimana Dia bermurah hati kepada mereka 
yang rendah hati? 

5. Perbuatan baik apa sajakah yang harus membuat kita bergiat? 

Pertanyaan refleksi
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Renungan
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Minggu 5
Tantangan Minggu 5 (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada posting blog Senin dari 
kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk para misionaris.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Demikianlah sekarang tidak ada 
penghukuman bagi mereka yang ada di 
dalam Kristus Yesus. Roh, yang memberi 
hidup telah memerdekakan kamu dalam 

Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.
ROMA 8:1-2
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Minggu 5

PEREMPUAN YANG BERZINAH

SENIN
YOHAnES 8:1-11

8:1 tetapi Yesus pergi ke bukit Zaitun.

8:2 Pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, 
dan seluruh rakyat datang kepada-Nya. Ia 
duduk dan mengajar mereka.

8:3 Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang 
Farisi membawa kepada-Nya seorang 
perempuan yang kedapatan berbuat zinah.

8:4 Mereka menempatkan perempuan itu di 
tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus: “Rabi, 
perempuan ini tertangkap basah ketika ia 
sedang berbuat zinah.

8:5 Musa dalam hukum Taurat memerintahkan 
kita untuk melempari perempuan-perempuan 
yang demikian. Apakah pendapat-Mu tentang 
hal itu?”

8:6 Mereka mengatakan hal itu untuk 
mencobai Dia, supaya mereka memperoleh 
sesuatu untuk menyalahkan-Nya. Tetapi Yesus 
membungkuk lalu menulis dengan jari-Nya di 
tanah.

8:7 Dan ketika mereka terus-menerus bertanya 
kepada-Nya, Iapun bangkit berdiri lalu berkata 
kepada mereka: “Barangsiapa di antara kamu 
tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama 
melemparkan batu kepada perempuan itu.”

8:8 Lalu Ia membungkuk pula dan menulis di 
tanah.

8:9 Tetapi setelah mereka mendengar perkataan 
itu, pergilah mereka seorang demi seorang, 
mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah 
Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang 

tetap di tempatnya.

8:10 Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata 
kepadanya: “Hai perempuan, di manakah 
mereka? Tidak adakah seorang yang 
menghukum engkau?”

8:11 Jawabnya: “Tidak ada, Tuhan.” Lalu kata 
Yesus: “Akupun tidak menghukum engkau. 
Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai 
dari sekarang.”

SELASA
ROMA 8:1-11

8:1 Demikianlah sekarang tidak ada 
penghukuman bagi mereka yang ada di dalam 
Kristus Yesus.

8:2 Roh, yang memberi hidup telah 
memerdekakan kamu dalam Kristus dari 
hukum dosa dan hukum maut.

8:3 Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan 
hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, 
telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan 
mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, 
yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa 
karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman 
atas dosa di dalam daging,

8:4 supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di 
dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, 
tetapi menurut Roh.

8:5 Sebab mereka yang hidup menurut daging, 
memikirkan hal-hal yang dari daging; mereka 
yang hidup menurut Roh, memikirkan hal-hal 
yang dari Roh.

8:6 Karena keinginan daging adalah maut, 
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tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai 
sejahtera.

8:7 Sebab keinginan daging adalah perseteruan 
terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada 
hukum Allah; hal ini memang tidak mungkin 
baginya.

8:8 Mereka yang hidup dalam daging, tidak 
mungkin berkenan kepada Allah.

8:9 Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, 
melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah 
diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak 
memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus.

8:10 Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, 
maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi 
roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran.

8:11 Dan jika Roh Dia, yang telah 
membangkitkan Yesus dari antara orang mati, 
diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah 
membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang 
mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang 
fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam 
kamu.

RABU
MAZMuR 103

103:1 Dari Daud. Pujilah TUHAN, hai 
jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai 
segenap batinku!

103:2 Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan 
janganlah lupakan segala kebaikan-Nya!

103:3 Dia yang mengampuni segala 
kesalahanmu, yang menyembuhkan segala 
penyakitmu,

103:4 Dia yang menebus hidupmu dari lobang 
kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih 
setia dan rahmat,

103:5 Dia yang memuaskan hasratmu dengan 
kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi 

baru seperti pada burung rajawali.

103:6 TUHAN menjalankan keadilan dan 
hukum bagi segala orang yang diperas.

103:7 Ia telah memperkenalkan jalan-jalan-Nya 
kepada Musa, perbuatan-perbuatan-kepada 
orang Israel.

103:8 TUHAN adalah penyayang dan 
pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih 
setia.

103:9 Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak 
untuk selama-lamanya Ia mendendam.

103:10 Tidak dilakukan-Nya kepada kita 
setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-
Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan 
kita,

103:11 tetapi setinggi langit di atas bumi, 
demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-
orang yang takut akan Dia;

103:12 sejauh timur dari barat, demikian 
dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita.

103:13 Seperti bapa sayang kepada anak-
anaknya, demikian TUHAN sayang kepada 
orang-orang yang takut akan Dia.

103:14 Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia 
ingat, bahwa kita ini debu.

103:15 Adapun manusia, hari-harinya seperti 
rumput, seperti bunga di padang demikianlah 
ia berbunga;

103:16 apabila angin melintasinya, maka tidak 
ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya 
lagi.

103:17 Tetapi kasih setia TUHAN dari selama-
lamanya sampai selama-lamanya atas orang-
orang yang takut akan Dia, dan keadilan-Nya 
bagi anak cucu,

103:18 bagi orang-orang yang berpegang 
pada perjanjian-Nya dan yang ingat untuk 
melakukan titah-Nya.
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103:19 TUHAN sudah menegakkan takhta-
Nya di sorga dan kerajaan-Nya berkuasa atas 
segala sesuatu.

103:20 Pujilah TUHAN, hai malaikat-
malaikat-Nya, hai pahlawan-pahlawan perkasa 
yang melaksanakan firman-Nya dengan 
mendengarkan suara firman-Nya.

103:21 Pujilah TUHAN, hai segala tentara-
Nya, hai pejabat-pejabat-Nya yang melakukan 
kehendak-Nya.

103:22 Pujilah TUHAN, hai segala buatan-
Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya! Pujilah 
TUHAN, hai jiwaku!

KAMIS
MAZMuR 27

27:1 Dari Daud. TUHAN adalah terangku 
dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus 
takut? TUHAN adalah benteng hidupku, 
terhadap siapakah aku harus gemetar?

27:2 Ketika penjahat-penjahat menyerang 
aku untuk memakan dagingku, yakni semua 
lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang 
tergelincir dan jatuh.

27:3 Sekalipun tentara berkemah mengepung 
aku, tidak takut hatiku; sekalipun timbul 
peperangan melawan aku, dalam hal itupun 
aku tetap percaya.

27:4 Satu hal telah kuminta kepada TUHAN, 
itulah yang kuingini: diam di rumah TUHAN 
seumur hidupku, menyaksikan kemurahan 
TUHAN dan menikmati bait-Nya.

27:5 Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-
Nya pada waktu bahaya; Ia menyembunyikan 
aku dalam persembunyian di kemah-Nya, Ia 
mengangkat aku ke atas gunung batu.

27:6 Maka sekarang tegaklah kepalaku, 
mengatasi musuhku sekeliling aku; dalam 

kemah-Nya aku mau mempersembahkan 
korban dengan sorak-sorai; aku mau menyanyi 
dan bermazmur bagi TUHAN.

27:7 Dengarlah, TUHAN, seruan yang 
kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah 
aku!

27:8 Hatiku mengikuti firman-Mu: “Carilah 
wajah-Ku”; maka wajah-Mu kucari, ya 
TUHAN.

27:9 Janganlah menyembunyikan wajah-Mu 
kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini 
dengan murka; Engkaulah pertolonganku, 
janganlah membuang aku dan janganlah 
meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku!

27:10 Sekalipun ayahku dan ibuku 
meninggalkan aku, namun TUHAN 
menyambut aku.

27:11 Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya 
TUHAN, dan tuntunlah aku di jalan yang rata 
oleh sebab seteruku.

27:12 Janganlah menyerahkan aku kepada 
nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang 
aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang 
bernafaskan kelaliman.

27:13 Sesungguhnya, aku percaya akan melihat 
kebaikan TUHAN di negeri orang-orang yang 
hidup!

27:14 Nantikanlah TUHAN! Kuatkanlah dan 
teguhkanlah hatimu! Ya, nantikanlah TUHAN!

JUMAT
YAKOBuS 4:1-4

4:1 Dari manakah datangnya sengketa dan 
pertengkaran di antara kamu? Bukankah 
datangnya dari hawa nafsumu yang saling 
berjuang di dalam tubuhmu?

4:2 Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu 
tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh; 
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kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai 
tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu 
berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, 
karena kamu tidak berdoa.

4:3 Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak 
menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, 
sebab yang kamu minta itu hendak kamu 
habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.

4:4 Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! 
Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan 
dengan dunia adalah permusuhan dengan 
Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat 
dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.
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Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan hari ini.
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Kamis
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BACAAN DARI:
SOAP:

Minggu 5

Yakobus 4:1-4
Yakobus 4:4

Jumat



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan hari ini.

LoveGodGreatly.com 97

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

Minggu 5

Jumat
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1. Mengapa Yesus tidak menghukum wanita yang berzinah itu? Apa yang dikatakan-Nya kepada 
wanita itu untuk dilakukan? 

2. “Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.” 
Apakah artinya ini tentang masa lalu kita? 

3. Seberapa dalam permasalahan dosa kita? Seberapa banyak Tuhan telah mengampuni kita? 

4. Ketika Allah, melalui Yesus, telah menawarkan kita pengampunan yang seutuhnya, Dia juga 
menginstruksikan kita cara kita hidup. Bagaimana kita mempelajari cara-caraNya?

5. Bagaiman kita berzinah dengan dunia? Apakah artinya tetap tinggal setia kepada Tuhan? 

Pertanyaan refleksi
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Renungan
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Minggu 6
Tantangan Minggu 6 (Catatan: Anda dapat menemukan ini pada posting blog Senin dari 
kami):

Fokus doa minggu ini: Ambil waktu berdoa untuk Anda.

 Permohonan Doa Ucapan Syukur

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat



Tetapi dia tertikam oleh karena  
pemberontakan kita, 

dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; 
ganjaran yang mendatangkan  

keselamatan bagi kita  
ditimpakan kepadanya,  

dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
YESAYA 53:5



102 LoveGodGreatly.com

Bacaan Alkitab Minggu 6

Minggu 6

YESUS – DIHANCURKAN DAN  
DIBANGKITKAN BAGI KITA

SENIN
YESAYA 53

53:1 Siapakah yang percaya kepada berita 
yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan 
kekuasaan TUHAN dinyatakan?

53:2 Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan 
TUHAN dan sebagai tunas dari tanah kering. 
Ia tidak tampan dan semaraknyapun tidak ada 
sehingga kita memandang dia, dan rupapun 
tidak, sehingga kita menginginkannya.

53:3 Ia dihina dan dihindari orang, seorang 
yang penuh kesengsaraan dan yang biasa 
menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga 
orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi 
kitapun dia tidak masuk hitungan.

53:4 Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah 
yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita 
yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena 
tulah, dipukul dan ditindas Allah.

53:5 Tetapi dia tertikam oleh karena 
pemberontakan kita, dia diremukkan 
oleh karena kejahatan kita; ganjaran yang 
mendatangkan keselamatan bagi kita 
ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya 
kita menjadi sembuh.

53:6 Kita sekalian sesat seperti domba, masing-
masing kita mengambil jalannya sendiri, 
tetapi TUHAN telah menimpakan kepadanya 
kejahatan kita sekalian.

53:7 Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri 
ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti 
anak domba yang dibawa ke pembantaian; 

seperti induk domba yang kelu di depan orang-
orang yang menggunting bulunya, ia tidak 
membuka mulutnya.

53:8 Sesudah penahanan dan penghukuman 
ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah 
yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus 
dari negeri orang-orang hidup, dan karena 
pemberontakan umat-Ku ia kena tulah.

53:9 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.

53:10 Tetapi TUHAN berkehendak 
meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia 
menyerahkan dirinya sebagai korban penebus 
salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya 
akan lanjut, dan kehendak TUHAN akan 
terlaksana olehnya.

53:11 Sesudah kesusahan jiwanya ia akan 
melihat terang dan menjadi puas; dan hamba-
Ku itu, sebagai orang yang benar, akan 
membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, 
dan kejahatan mereka dia pikul.

53:12 Sebab itu Aku akan membagikan 
kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, 
dan ia akan memperoleh orang-orang kuat 
sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti 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 pemberontak-
pemberon
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SELASA
MATiuS 26:17-29

26:17 Pada hari pertama dari hari raya Roti 
Tidak Beragi datanglah murid-murid Yesus 
kepada-Nya dan berkata: “Di mana Engkau 
kehendaki kami mempersiapkan perjamuan 
Paskah bagi-Mu?”

26:18 Jawab Yesus: “Pergilah ke kota kepada 
si Anu dan katakan kepadanya: Pesan Guru: 
waktu-Ku hampir tiba; di dalam rumahmulah 
Aku mau merayakan Paskah bersama-sama 
dengan murid-murid-Ku.”

26:19 Lalu murid-murid-Nya melakukan 
seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka 
dan mempersiapkan Paskah.

26:20 Setelah hari malam, Yesus duduk makan 
bersama-sama dengan kedua belas murid itu.

26:21 Dan ketika mereka sedang makan, Ia 
berkata: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya 
seorang di antara kamu akan menyerahkan 
Aku.”

26:22 Dan dengan hati yang sangat sedih 
berkatalah mereka seorang demi seorang 
kepada-Nya: “Bukan aku, ya Tuhan?”

26:23 Ia menjawab: “Dia yang bersama-sama 
dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam 
pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan 
Aku.

26:24 Anak Manusia memang akan pergi 
sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, 
akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak 
Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi 
orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.”

26:25 Yudas, yang hendak menyerahkan 
Dia itu menjawab, katanya: “Bukan aku, ya 
Rabi?” Kata Yesus kepadanya: “Engkau telah 
mengatakannya.”

26:26 Dan ketika mereka sedang makan, Yesus 

mengambil roti, mengucap berkat, memecah-
mecahkannya lalu memberikannya kepada 
murid-murid-Nya dan berkata: “Ambillah, 
makanlah, inilah tubuh-Ku.”

26:27 Sesudah itu Ia mengambil cawan, 
mengucap syukur lalu memberikannya kepada 
mereka dan berkata: “Minumlah, kamu semua, 
dari cawan ini.

26:28 Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, 
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk 
pengampunan dosa.

26:29 Akan tetapi Aku berkata kepadamu: 
mulai dari sekarang Aku tidak akan minum lagi 
hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku 
meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama 
dengan kamu dalam Kerajaan Bapa-Ku.”

RABU
YOHAnES 19:16-30

19:16 Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus 
kepada mereka untuk disalibkan. (19-16b) 
Mereka menerima Yesus.

19:17 Sambil memikul salib-Nya Ia pergi 
ke luar ke tempat yang bernama Tempat 
Tengkorak, dalam bahasa Ibrani: Golgota.

19:18 Dan di situ Ia disalibkan mereka dan 
bersama-sama dengan Dia disalibkan juga 
dua orang lain, sebelah-menyebelah, Yesus di 
tengah-tengah.

19:19 Dan Pilatus menyuruh memasang juga 
tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya: “Yesus, 
orang Nazaret, Raja orang Yahudi.”

19:20 Banyak orang Yahudi yang membaca 
tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus 
disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu 
tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan 
bahasa Yunani.

19:21 Maka kata imam-imam kepala orang 
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Yahudi kepada Pilatus: “Jangan engkau 
menulis: Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Ia 
mengatakan: Aku adalah Raja orang Yahudi.”

19:22 Jawab Pilatus: “Apa yang kutulis, tetap 
tertulis.”

19:23 Sesudah prajurit-prajurit itu 
menyalibkan Yesus, mereka mengambil 
pakaian-Nya lalu membaginya menjadi empat 
bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian--
dan jubah-Nya juga mereka ambil. Jubah itu 
tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu 
tenunan saja.

19:24 Karena itu mereka berkata seorang 
kepada yang lain: “Janganlah kita membaginya 
menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita 
membuang undi untuk menentukan siapa yang 
mendapatnya.” Demikianlah hendaknya supaya 
genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci: 
“Mereka membagi-bagi pakaian-Ku di antara 
mereka dan mereka membuang undi atas 
jubah-Ku.” Hal itu telah dilakukan prajurit-
prajurit itu.

19:25 Dan dekat salib Yesus berdiri ibu-Nya 
dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan 
Maria Magdalena.

19:26 Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid 
yang dikasihi-Nya di sampingnya, berkatalah Ia 
kepada ibu-Nya: “Ibu, inilah, anakmu!”

19:27 Kemudian kata-Nya kepada murid-
murid-Nya: “Inilah ibumu!” Dan sejak saat itu 
murid itu menerima dia di dalam rumahnya.

19:28 Sesudah itu, karena Yesus tahu, bahwa 
segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia--
supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab 
Suci--:”Aku haus!”

19:29 Di situ ada suatu bekas penuh 
anggur asam. Maka mereka mencucukkan 
bunga karang, yang telah dicelupkan dalam 
anggur asam, pada sebatang hisop lalu 

mengunjukkannya ke mulut Yesus.

19:30 Sesudah Yesus meminum anggur asam 
itu, berkatalah Ia: “Sudah selesai.” Lalu Ia 
menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan 
nyawa-Nya.

KAMIS
iBRAni 12:1-3

12:1 Karena kita mempunyai banyak saksi, 
bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah 
kita menanggalkan semua beban dan dosa yang 
begitu merintangi kita, dan berlomba dengan 
tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi 
kita.

12:2 Marilah kita melakukannya dengan mata 
yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin 
kita dalam iman, dan yang membawa iman 
kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan 
mengabaikan kehinaan tekun memikul salib 
ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang 
sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah.

12:3 Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun 
menanggung bantahan yang sehebat itu 
terhadap diri-Nya dari pihak orang-orang 
berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah 
dan putus asa.

JUMAT
1 KORinTuS 15:1-4

15:1 Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau 
mengingatkan kamu kepada Injil yang aku 
beritakan kepadamu dan yang kamu terima, 
dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri.

15:2 Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal 
kamu teguh berpegang padanya, seperti yang 
telah kuberitakan kepadamu--kecuali kalau 
kamu telah sia-sia saja menjadi percaya.

15:3Sebab yang sangat penting telah 
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kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah 
kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah 
mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan Kitab 
Suci,

15:4 bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa 
Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, 
sesuai dengan Kitab Suci;
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Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.
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BACAAN DARI:
SOAP:

Minggu 6

Yesaya 53
Yesaya 53:4-5

Senin



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan hari ini.

LoveGodGreatly.com 109

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

Minggu 6

Senin



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.
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BACAAN DARI:
SOAP:

Minggu 6

Matius 26:17-29
Matius 26:26-27

Selasa



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan hari ini.
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Selasa



Scripture/Alkitab - Tulis bacaan Alkitab untuk hari tersebut.

Observasi – Tulis 1 atau 2 observasi dari bacaan.
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BACAAN DARI:
SOAP:

Minggu 6

Yohanes 19:16-30
Yohanes 19:28-30

Rabu



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan hari ini.
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

Minggu 6

Rabu
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Ibrani 12:1-3
Ibrani 12:3

Kamis



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan hari ini.

LoveGodGreatly.com 115Minggu 6

Kamis
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1 Korintus 15:1-4
1 Korintus 15:3,4

Jumat



Aplikasi – Tulis 1 atau 2 aplikasi dari bacaan

Permohonan Doa – Tuliskan doa untuk apa yang Anda pelajari dari bacaan hari ini.
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- Kunjungi website kami hari ini untuk mendapatkan posting blog yang sesuai -

Minggu 6

Jumat
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 1. Dengan cara bagaimana Yesus dihancurkan bagi kita?

2. Mengapa Yesus menerapkan perjamuan suci?

3. Ketika Yesus berkata, “Sudah selesai,” apa yang Dia maksud?

4. Bagaiman penderitaan dan kematian Yesus menghalangi kita dari menjadi lelah dan putus asa?

5. Mengapa kematian dan kebangkitan Yesus adalah yang paling penting? Apa artinya ini bagi prioritas 
kita?

Pertanyaan refleksi



119LoveGodGreatly.com Minggu 6

Renungan
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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)

Ya, Anda dapat mengetahui bahwa Anda telah diampuni.

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

Ketahuilah kebenaran ini dari Firman Tuhan...
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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!


