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Renungan PEACE tidak untuk diperjualbelikan namun bagi
saudara yang terbeban untuk membantu silahkan hubungi kami

PENDAHULUAN
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah,
Juruselamat kita, yang menghendaki supaya semua orang
diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan
kebenaran.
(I Timotius 2:3-4)
Salam dalam Nama Tuhan kita Yesus Kristus!
Segala puji dan syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus
yang telah menjadi Juruselamat kita. Karena KasihNya yang
begitu besar, Ia rela menggantikan kita yang berdosa, mati
untuk menebus dosa kita, sehingga kita bisa beroleh hidup
yang kekal.
Melalui buku yang kecil ini kami kembali datang untuk
memperlengkapi kita bertumbuh dalam Tuhan Yesus.
Seperti nats Firman Tuhan di atas, ini merupakan kehendak
Allah yaitu supaya semua orang diselamatkan dan
memperoleh pengetahuan yang benar.
Renungan PEACE mulai terbit sejak tahun 2007, sudah
mulai memberkati anak-anak Tuhan mulai dari Medan,
Jakarta, Surabaya, Bali, Manado, Ambon dan bahkan
sampai ke Hongkong. Namun karena perlengkapan sarana
dan prasarana pendukung belum memadai, renungan ini
sempat tidak terbit dalam beberapa tahun.
Dan puji Tuhan setelah melalui doa dan pergumulan,
Bulan Februari 2013 ini renungan ini kembali terbit dengan
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tampilan yang baru dan dengan harapan tetap memberi
berkat rohani bagi semua orang yang menggunakannya.
Melangkah dengan iman merupakan pola pelayanan ini,
karena kami sangat meyakini bahwa ini adalah pekerjaan
Tuhan, dan kami yakin Tuhan pasti akan membuka pintupintu berkatNya bagi pelayanan ini.
Adapun mamfaat renungan Peace adalah sebagai
berikut:
 Melatih
Melatih kita untuk mau menyediakan waktu untuk Tuhan,
Sebelum memulai segala aktifitas, kita merenungkan
Firman Tuhan yang menjadi Pelita bagi jalan hidup kita.
 Memberi
Firman Tuhan akan memberi kita semangat baru dalam
jalani aktivitas kita. Firman Tuhan juga akan memberi
jalan keluar terhadap masalah yang kita hadapi.
 Mengingatkan
Firman Tuhan yang kita baca akan mengingatkan kita
untuk tidak berbuat dosa dan melakukan segala sesuatu
sesuai dengan kehendak Tuhan.
 Mendekatkan
Saat teduh adalah sarana kita mengadakan hubungan yang
dekat dengan Tuhan, dengan mendekatkan diri kepada
Tuhan maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi
kita.
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 Menyenangkan
Tuhan senang melihat kita memiliki waktu untuk bersaat
teduh, dan orang lain bisa mendapat berkat dari kesaksian
kita.
Saudaraku sekalian, itulah sebagian mamfaat yang kita
dapatkan dan kami yakin bahwa kita pasti bisa mendapatkan
mamfaat lainnya.
Renungan Peace ini terdiri dari Firman Tuhan untuk kita
baca, renungan singkat, ayat hafalan setiap hari, kata-kata
motivasi, dan pokok doa.
Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk lebih
menambah lagi hal-hal yang perlu dilengkapi dalam
renungan ini, Kami juga menerima masukan dan saran dan
juga artikel renungan yang dapat membangun untuk dimuat
dalam renungan ini, sehingga kita semua dapat saling
berbagi berkat dalam renungan ini.
Harapan kami, renungan PEACE ini benar-benar dapat
membantu kita semua untuk dapat bertumbuh dalam Tuhan
Yesus. Akhir kata kami ucapkan selamat menikmati Firman
Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
-Redaksi-
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CARA PENGGUNAAN RENUNGAN
1. Siapkan waktu anda untuk melakukan saat teduh saat
bangun pagi.
2. Berdoa mengucap syukur atas Hari yang baru yang telah
diberikan oleh Tuhan
3. Buka dan Baca Firman Tuhan sesuai dengan Renungan
4. Baca renungannya dan refleksikan dalam hidup saudara
5. Menghafal Ayat Hafalan hari ini
6. Berdoa untuk pergumulan, pokok doa dan kegiatan dan
pelayanan dalam satu hari ini.
KETERANGAN RENUNGAN:
Rabu, 31 Januari 2013

Semua karena Anugerah
Baca: Efesus 2:8-9

Ayat Hafalan:
EFESUS 2:6

Pokok Doa :
Berdoa menerima
Tuhan Yesus sebagai
Tuhan dan
Juruslamat. Dan
Berdoa untuk bisa
bertumbuh dalam
Tuhan Yesus
Pokok doa
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Judul
Renungan

Kita pasti sudah tahu kalau
semua gedungAyat
yang bagus di dunia
ini adalah Renungan
rancangan dari para
arsitek yang handal.Tapi seberapa
hebatnya
seorang arsitek merancang
Ayat Hafalan
sebuah gedung kalau tidak dibantu
oleh para pekerja untuk membangun
gedung tersebut maka kerja arsitek
itu tidak akan berarti.

MELANGKAH DAN BERKOMITMEN
Oleh: Maruli Marpaung,M.Th.,M.PdK
“ Tetapi ini yang kulakukan, Aku melupakan apa yang telah
di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa
dihadapanku”(Filipi 3:13b)
Salam sejahtera bagi kita semua,
segala puji dan syukur bagi Tuhan
kita Yesus Kristus atas Kasih
KaruniaNya yang begitu besar yang
telah menyelamatkan kita dan juga
telah memberkati kita hingga kita
bisa memasuki tahun baru 2013 ini
Tahun 2013 ini adalah tantangan baru bagi kita,
Kebutuhan pelayanan yang semakin meningkat maka kita
ditantang untuk MELANGKAH dan BERKOMITMEN.
Kedua hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Melangkah tanpa komitmen ibarat orang yang
telah terjun dalam pelayanan tapi tidak tahu apa yang
hendak dilakukan sedangkan berkomitmen tanpa melangkah
ibarat orang yang hanya tahu berbicara saja tanpa
melakukan apa-apa. Oleh sebab itu Firman Tuhan yang
disampaikan melalui Rasul Paulus, “Tetapi ini yang
kulakukan, Aku melupakan apa yang telah di belakangku
dan mengarahkan diri kepada apa dihadapanku”
menunjukkan
hubungan
antara
Melangkah
dan
Berkomitmen begitu erat dan nyata dalam kehidupan dan
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pelayanan Rasul Paulus. Berikut ini adalah hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam Melangkah dan Berkomitmen.
Pertama, Melupakan apa yang telah dibelakang. Rasul
Paulus menyadari bahwa hal-hal yang menghambat dia
untuk melangkah dan berkomitmen adalah hal-hal yang ada
dibelakangnya. Latarbelakang kehidupan Paulus merupakan
kehidupan yang sangat dibanggakan secara jasmani, hal itu
disampaikannya dalam Fil.3:7-8. mulai dari keturunan,
agama, jabatan, status sosial dan pengetahuan, semuanya
adalah kebanggaan bagi Paulus. dan hal ini semuanya
dianggap sampah pada saat ia mengenal Kristus. Saudara
yang terkasih, kita semua memiliki latarbelakang masingmasing, mungkin ada banyak hal yang kita banggakan
dalam sejarah hidup kita, dan juga ada banyak pelajaran
yang bisa kita ambil dari semuanya itu. Sebagai anak Tuhan
yang sudah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan
Juruselamat kita adalah ciptaan baru dan satu hal yang perlu
kita renungkan janganlah apa yang ada dibelakang kita itu
menghambat
kita
untuk
MELANGKAH
DAN
BERKOMITMEN. Penyebab utama para anak Tuhan untuk
bertumbuh adalah karena kita masih susah untuk
meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Keterikatan
dengan kehidupan kita yang lama yang masih berhubungan
dengan hal-hal duniawi selalu membayang-bayangi kita
untuk sulit mengambil langkah.
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Kedua,
mengarahkan
diri
kepada
apa
dihadapanku. Setelah melangkah untuk melupakan apa yang
telah dibelakang, sekarang siap berkomitmen untuk apa
yang ada dihadapan kita. Rasul Paulus dipercayakan oleh
Allah untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan Injil Kasih
Karunia Allah, suatu tugas yang berat namun karena
komitmen, maka Paulus mampu menjalani panggilanNya
sampai akhir hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam
Kristus Yesus, mari kita lihat ke depan pelayanan kita ini.
Kita semua terpanggil untuk menjadi satu tim dalam
pelayanan ini, jangan menjadi Anak Tuhan yang hanya
melangkah namun tidak mau berkomitmen untuk hal yang
lebih besar lagi, dan juga jangan menjadi anak Tuhan yang
Berkomitmen tapi tidak pernah melangkah. Keduanya ini
sama saja yaitu hanya menjadi ANAK TUHAN Yang
HANYA JALAN DI TEMPAT.
Masih banyak orang-orang yang disekitar kita yang
belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan
Juruselamat secara pribadi, mungkin itu orangtua, kakak,
adik, teman , kerabat dan rekan sekerja. Mari kita satukan
Visi kita untuk bisa menjadi berkat bagi mereka semua.
Harapan kita semua Tahun 2013 adalah Tahun semakin
bertambahnya anak-anak Tuhan yang mau melangkah dan
berkomitmen sehingga tahun 2013 merupakan tahun untuk
menuai jiwa-jiwa yang baru bagi Kristus. Tuhan Yesus
memberkati kita semua.
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Jumat, 01 Februari 2013

SEMUA KARENA ANUGERAHNYA
Baca : Efesus 2:8-9

Di

ruang ICCU saya pernah
melihat pasien yang secara perlahan
satu per satu organ tubuhnya mulai
tidak berfungsi. Dimulai dari ginjal
Pokok Doa :
yg diganti dengan mesin pencuci
darah, alat pencernaan yang diganti
Mengucap syukur
dengan selang, saluran kencing yang
atas seluruh
anugerah Tuhan
diganti dengan kateter dan terakhir
dalam kehidupan
jantung yang diganti dengan alat
kita hingga saat ini
pernafasan yang harganya sangat
mahal sekali.
Coba lihat kehidupan kita hari ini, Tuhan telah memberikan
anugerah yang luar biasa bagi kita. Kita bisa leluasa
melakukan aktivitas kita. Dari hal yang kecil yang sudah
Tuhan sediakan buat kita hingga hal yang besar sekalipun
adalah anugerah Tuhan, bukan semata-mata usaha keras kita.
Bahkan sampai pengharapan kita sebagai orang yang
percaya Tuhan Yesus telah menyediakan yang terbaik, kita
yang seharusnya dihukum karena pelanggaran kita tapi Tuhan
Yesus mau datang menggantikan kita, sehingga di dalam Dia
kita semua beroleh hidup yang kekal pasti ke surga.
Bagi kita yang sudah menyakini hal ini, coba kita
renungkan kembali, apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan,
Yesus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, Apakah
kita hanya berdiam saja??? Nyatakan ucapan syukur saudara
melalui Kasih di dalam kehidupan kita.(YPT)
Ayat Hafalan:
Efesus 2:6
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Sabtu, 02 Februari 2013

Jalan ke Surga, BANYAKKAH?
Kisah Para Rasul 4:12

Banyak

Kisa

jalan menuju Roma,
Ayat Hafalan:
pepatah ini sangat trend sekali
Yohannes 14:6
dipakai oleh siapapun. Karena
melalui pepatah ini menjadi
Pokok Doa :
dorongan bagi orang untuk tidak
Pengakuan pribadi
putus asa untuk mencari solusi
dalam doa bahwa Yesus
terhadap masalah yang terjadi.
adalah Tuhan dan
Juruselamat
Namun pepatah ini tidak berlaku
bagi jalan menuju surga. Meskipun
ada yang beranggapan bahwa juga
Banyak jalan ke Surga. Saudaraku,
kita harus berhati-hati dengan pemikiran seperti ini, jangan
sampai kita berpikir dengan hal yang sama.
Sesuai dengan Firman Tuhan bahwa Yesus Kristus
adalah satu- satunya jalan bagi kita yang percaya untuk
dapat sampai kepada Bapa di surga. Kesaksian Petrus
dihadapan Mahkamah bahwa Tidak ada di bawah kolong
langit ini selain dari pada Yesus, kita mendapatkan
keselamatan. Ini merupakan pernyataan yang tegas dari
Petrus di hadapan banyak orang. Kata “di bawah kolong
langit” merujuk pada semua orang tanpa kecuali. Karena
tidak ada manusia hidup yang bukan di bawah kolong
langit.
Jadi jangan pernah digoyahkan lagi. Tuhan Yesus
datang dari sorga untuk membawa kita ke surga. Ingat
selalu, Jalan ke Roma boleh banyak tetapi jalan ke Surga
hanya satu yaitu melalui Yesus Kristus. (MM)
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Minggu, 03 Februari 2013

Utamakan Ibadah
Baca: Ibrani 10:25

Pada masa sekarang ini hampir

Ayat Hafalan:

di setiap kita melihat orang tidak
Ibrani 10:24
memiliki tempat tinggal, mereka
Pokok Doa :
hanya tinggal di bawah jembatan,
bantaran sungai, tepi rel KA,
Seluruh ibadah yang
bahkan mereka tidak tenang karena
dilakukan anak-anak
seringkali ada penggusuran, banjir,
Tuhan pada hari ini
dsb sehingga mereka sering pindah
dari satu tempat ke tempat lain, ini
karena mereka tidak punya tempat
tinggal yang menetap.
Saudaraku… coba kita renungkan kehidupan kita secara
rohani, dimanakah sebenarnya rumah kita di bumi ini?
Dimana kita bisa berjumpa dan menyembah Tuhan?? tidak
lain adalah di tempat ibadah yaitu gereja. Gereja adalah
rumah kita secara rohani, gereja merupakan kumpulan
orang-orang yang telah dikeluarkan dari kegelapan menuju
pada terang. Jadi di dalam gereja yang benar, kita bisa
bertemu dengan saudara seiman untuk bersama-sama
menyembah Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukur kita
kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita satu kali
untuk selamanya.
Mari saudara, Nikmati sukacita dan damai sejahtera
bersama-sama dalam Ibadah kita masing-masing. Janganlah
kita menjauh dari ibadah seperti yang dilakukan sebagian
orang tetapi datang dan sembah Dia yang adalah Tuhan dan
Juruslamat Kita.(YPT)
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Senin, 04 Februari 2013

Teladan Mengasihi
Baca: I Korintus 13:1-8

Kata

“KASIH” sering kita
dengar baik dalam keluarga,
masyarakat dan juga dalam
Pokok Doa :
persekutuan. Ini menjadi kata yang
selalu digunakan untuk mempererat
Doakan orang-orang
tali persaudaraan. Namun bila
yang kita kasihi dan
berdoa untuk
dicoba untuk didefenisikan apa itu
meneladani Yesus
KASIH. sepertinya sulit sekali
yang telah mengasihi
untuk
menerjemahkannya.
kita
Peribahasa yang menyatakan Kasih
anak sepanjang gala, kasih ibu
sepanjang jalan. Ini hanya berbicara tentang waktu kasih itu
berlaku, namun tidak menjelaskan makna dari kasih tersebut.
Firman Tuhan yang kita baca hari ini menjelaskan tentang
kasih. Kita sangat meyakini Kasih Tuhan pasti melebihi dari
segala kasih yang ada di bawah kolong langit ini. Tuhan
Yesus telah menunjukkan teladanNya dengan memberikan
nyawa-Nya, Gambaran kasih Yesus ada pada setiap kata-kata
yang indah dalam ayat ini. Mari kita baca kembali ayat ini
dan ganti kata “KASIH” menjadi “YESUS” Anda dapat
melihat betapa sempurnanya teladan Kasih Yesus. (silahkan
Baca sekali lagi)
Saat ini untuk mengevaluasi , mari ganti kata KASIH
menjadi NAMA kita sendiri. Anda bisa merasakan sudah
sampai dimana kasih yang kita miliki selama ini. Mari kita
selidiki terus kehidupan rohani kita, sehingga menjadi pribadi
yang mengasihi Tuhan dan sesama. (MM)
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Ayat Hafalan:
I Korintus 13:8

Selasa, 05 Februari 2013

Bebas dari Masa Lalu
Baca: Galatia 2:19-20

Semua kita memiliki masa lalu.
Ayat Hafalan:
Galatia 2:20

Saat kita hidup dalam dosa,
dikuasai oleh iblis. Saat ini kita
sudah dibebaskan dari dosa, Kuasa
Pokok doa :
iblis yang mengikat kita telah
dilepaskan oleh Kristus di kayu
Doa pribadi untuk
salib.
berkomitmen dan
Namun iblis tetap bekerja dan
melangkah di dalam
Tuhan
berupaya tanpa lelah untuk
menghancurkan kesaksian hidup
Anak Tuhan. Hal-hal yang ada di
belakang kita selama ini dimamfaatkan oleh iblis untuk kita
ikut keinginannya.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa hidup kita
bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi
mari putuskan semua ikatan di masa lalu yang selalu
membawa kita dalam dosa. Roh Kudus memampukan kita
untuk menang terhadap kebiasaan-kebiasaan masa lalu itu.
Ingatlah bahwa, sekarang, identitas kita yang baru adalah
anak Allah. kita telah dipindahkan oleh Yesus dari kerajaan
kegelapan dan sekarang ada di dalam terang yang akan
menjadi penghuni SORGA.
Maksimalkan seluruh kehidupan kita untuk tunduk
dibawa pimpinan kuasa Roh Kudus, bukan dibawa kuasa
pikiran Anda. Dan Anda harus sadari bahwa Roh yang ada
di dalam hati Anda lebih besar dari pada roh yang ada di
dalam dunia ini. (AT)
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Rabu, 06 Februari 2013

Hal Yang Tak Kelihatan
Baca: II Korintus 4:18

Alasan

orang takut kematian
Ayat Hafalan:
adalah karena takut kehilangan
II Korintus 4:18
hal yang nyata dan indah di dunia.
Suatu karya tulis menceritakan
Pokok Doa :
tiga orang di dalam gua. Mereka
terbelenggu menghadap dinding
Bersyukur atas
kehidupan kekal yang
gua. Di depan gua ada sekuntum
telah dijanjikan Tuhan
bunga. Saat matahari bersinar,
kepada kita
bayangan bunga terpantul ke
dinding gua tersebut. sepanjang
hidup mereka hanya dapat melihat
pantulan itu dan mereka sudah menganggap bahwa
bayangan itu adalah sesuatu yang nyata. Hingga pada suatu
saat salah seorang dari mereka bebas dan melihat bunga
yang sebenarnya yang lebih indah dari apa yang mereka
lihat sebelumnya yang hanyalah bayangan semata.
Paulus mengatakan dunia yang nyata ini adalah sesuatu
yang fana. Karena itu kita jangan memperhatikan hal-hal
yang kelihatan saja, melainkan juga kepada hal-hal yang
tidak kelihatan yang bahkan lebih indah dari apa yang kita
lihat secara nyata pada saat ini. Orang-orang Kristen adalah
seperti salah seorang yang telah bebas dari belenggu tadi.
Orang Kristen adalah orang yang telah dibebaskan Kristus
dari ikatan belenggu dosa. Sehingga dia dapat menoleh
kehidupan yang lebih indah. dan kekal dimasa yang akan
datang dan memiliki pengharapan untuk memperolehnya.
(MSM)
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Kamis, 07 Februari 2013

Tahan Uji
Baca : Roma 5:3-5

Seorang

pelaut tidak akan
Ayat Hafalan:
menjadi pelaut yang handal bila
Roma 5:3
hanya melaut di lautan yang
tenang,
ia
harus
berani
Pokok Doa :
mengarungi
lautan
yang
Doa mohon kekuatan
bergelombang besar, sehingga ia
dari Tuhan agar tetap
tahu tindakan yang dilakukan
kuat dan menjadi orang
untuk melewati gelombang yang
yang tahan uji
besar. Semakin banyak gelombang
yang ia hadapi maka ia semakin
tekun untuk belajar, dan ia
semakin tahan uji dan hasilnya ia akan menjadi pelaut yang
handal.
Kehidupan rohani kita juga diuji dengan cara yang
sama, sejak menjadi orang percaya yang telah menerima
Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, kita adalah ciptaan
baru yang telah dilahirkan kembali. Hari demi hari kita
bertumbuh, pertumbuhan rohani kita diuji oleh diri sendiri
dan keadaan sekeliling kita.
Kita diizinkan Tuhan untuk merasakan suka dan duka.
karena pertumbuhan rohani bisa dinilai dari cara kita
menghadapi suka dan duka tersebut. Bila kita mau belajar
dari permasalahan, kita akan semakin bertekun untuk
mempelajari dan mencari solusi, dari ketekunan akan
menimbulkan tahan uji dalam setiap penderitaan, dan kita
akan
mendapatkan
pengharapan
yang
tidak
mengecewakan.(MM)
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Jumat, 08 Februari 2013

Doa
Baca: Yakobus 4:3

Inggrid,

seorang gadis yang
sedang bergumul untuk mendapat
jodoh. Suatu saat ia bertemu dengan
seorang pria ganteng yang memikat
Pokok Doa :
hatinya. Sebagai anak Tuhan Inggrid
Berdoa untuk salah
tidak lupa berdoa pada Tuhan. Dalam
seorang teman kita di
doanya ia mengatakan: “Bapa kalau
kantor/kampus/sekolah
benar dia memang jodohku biarlah
dia mendekati saya ,tetapi kalau dia
belum
jodohku,
jodohkanlah
denganku, tetapi kalau dia bukan
jodohku aku mohon jangan biarkan dia mendapat jodoh yang
lain, selain aku… kalau dia jodoh dengan orang lain putuskan
dan jodohkanlah dengan aku..Terima kasih Tuhan AMIN.
Doa adalah komunikasi dua arah antara Bapa dan anak, dan
doa juga sebagai media komunikasi, integrasi,dan evaluasi,
karena itu doa merupakan suatu hak istimewa anak Tuhan
untuk bisa dengan bebas langsung berkomunikasi dengan
Bapa di surga.
Tetapi orang Kristen salah pengertian tentang doa.
Kebanyakan berpikir kuasa doa dilihat dari jawabannya.
Padahal Tuhan selalu menjawab setiap doa dari anak-anak
Tuhan hanya saja jawaban dari Tuhan bisa ya, tidak atau nanti.
Tapi kita selalu memaksa agar Tuhan jawab “YA.” Tuhan tahu
apa yang Dia mau berikan kepada kita anak-anakNya. Hanya
diperlukan kesabaran serta keyakinan yang kuat bagi anak
Tuhan untuk menerima jawaban doa dari Tuhan.(AW)
Ayat Hafalan:
Yakobus 4:3
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Sabtu, 09 Februari 2013

Yesus adalah Jawaban
Baca: Matius 11:28-30

Seorang

ibu terkejut pada saat
memeriksa
tugas
Matematika
anaknya, namun setelah beberapa
saat, Ibu tersebut tersenyum saat
melihat jawaban dari anaknya
Pokok Doa :
seperti ini: 3 x 3 = Yesus, 4 x 3 =
Yesus, 5 x 5 =Yesus, 2 + 3- 2 =
Berdoa bagi orang tua
dan saudara kita
Yesus., sang ibu bertanya kepada
dimanapun berada
anaknya, “mengapa jawaban tugas
matematikanya Yesus?” anaknya
menjawab, “saya mendengar ibu
mengatakan kepada teman ibu tadi, bahwa semua jawaban
dari setiap persoalan adalah Yesus”.
Siapapun orang yang hidup dalam dunia ini pasti tidak
pernah luput dari persoalan, dalam menyelesaikan masalah
terkadang kita berpikir bahwa solusi dalam Tuhan itu adalah
solusi terakhir, yaitu pada saat kita sudah tidak tahu mau
melakukan apa lagi, selagi masih ada jalan yang menurut
kita baik, itu yang kita kerjakan.
Namun
saudaraku, sebagai orang yang percaya,
sebesar apapun persoalan dan pergumulan yang kita hadapi
dalam kehidupan ini pertama kali kita harus
menyerahkannya kepada Yesus, karena Dia adalah jawaban
dari setiap persoalan, Yesus lebih besar dari setiap persoalan
kita, karena Dia adalah Allah yang Maha kuasa. Yang
mampu mengalahkan kuasa iblis yang selalu mendakwa
kita. (AW)
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Ayat Hafalan:
Matius 11:28

Minggu, 10 Februari 2013

Pilihan yang tepat
Baca : I Raja-raja 3:16-28

Anak

kecil menangis karena
Ayat Hafalan:
kehilangan uang kertas sebesar Rp
Roma 12:2
5000, bapaknya merasa kasihan
dan mengganti uangnya sebesar
Pokok Doa :
satu lembar uang Rp 10.000, tetapi
Mohon hikmat dari
setelah diberikan anak itu tetap
Tuhan agar kita lebih
bijaksana dalam
menangis, bapaknya heran padahal
menjalani kehidupan
ia sudah mengganti uang yang
kita.
lebih, kemudian ia bertanya kepada
anaknya,“Kenapa kamu menangis
lagi, nak?” Anak itu menjawab,
”saya hanya mau uang itu, yang bapak berikan ini beda,
berarti jumlahnya gak sama”. Si bapak ternyata mengerti
bahwa si anak tidak bisa membedakan uang kertas.
Seringkali pada waktu kita ditawarkan sesuatu, kita
selalu berpikir mana yang tidak merugikan kita. saat
memilih adalah saat kerohanian kita sedang diuji. Salomo
diuji Tuhan melalui suatu pilihan. Secara manusia, ini
merupakan kesempatan besar bagi Salomo untuk memilih
sesuatu yang ia inginkan, tetapi sebagai pemimpin ia tahu
apa yang paling dibutuhkannya, ia memohon hikmat dari
Tuhan agar ia bisa memimpin bangsa Israel.
Banyak yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, tapi
sebagai anak Tuhan mari kita belajar dalam memilih untuk
mempertimbangkan sesuatu yang menyenangkan hati
Tuhan. Tetap libatkan Tuhan dalam setiap pilihan yang ada
dalam kehidupan kita. (MM)
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Senin, 11 Februari 2013
Persembahan yang Benar
Baca: II Korintus 9:6-19

Alkisah

seekor ayam datang
Ayat Hafalan:
II Korintus 9:6
kepada seekor babi, ayam itu
berkata sambil mengejek kepada
Pokok Doa :
babi, “Hai pemalas, kerjamu
Doakan pekerjaan
pekerjaan kita/ orangtua
hanya makan dan tidur saja, tidak
kita masing-masing agar
tahu membalas budi majikan.
tetap diberkati Tuhan
Lihatlah aku, tiap hari aku
Berdoa untuk setia
membalas
kebaikan
dengan
dalam memberikan
persembahan
memberi telur setiap hari.” si
babi menjawab, “ benar…kamu
.
telah memberikan telur setiap
hari, asal kamu tahu saja, Aku memang makan dan tidur
setiap hari, tapi tiba saatnya nanti aku akan memberikan
seluruh tubuhku ini jadi makanan yang lezat bagi seluruh
keluarga majikan untuk berpesta.”
Dalam memberikan persembahan, antar kita juga sering
terjadi saling membandingkan satu sama lain. Konsep
persembahan yang hanya dinilai dari besar nilainya saja.
Firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita bahwa
prinsip memberi adalah kerelaan hati sebagai ungkapan
syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah diterima.
Tuhan berjanji mencukupkan dalam segala sesuatu dan
hidup yang penuh dengan kebajikan, biarlah kita memberi
berdasarkan apa yang telah kita terima. Jangan ada
persaingan dalam hal memberi kepada Tuhan.
Mari kita belajar untuk memberi kepada Tuhan sesuai
dengan apa yang telah kita terima.(MM)
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Sekilas Tentang PMPA
PMPA adalah pelayanan Misi dan Pendidikan
Anugerah. Pelayanan ini memiliki visi yang tertulis dalam
Firman Tuhan yang dinyatakan di I Timotius 2:3-4, “
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah,
Juruselamat kita, yang menghendaki supaya semua
orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan
kebenaran.” Dalam ayat ini terkandung 2 (dua) hal yang
berkenan bagi Allah yaitu, Semua orang diselamatkan
adalah Misi dan memperoleh pengetahuan adalah
Pendidikan.
Misi dan pendidikan menjadi kebutuhan pelayanan saat
ini, PMPA hadir untuk memfokuskan diri dalam kedua hal
ini. Sebagai perpanjangan tangan gereja, PMPA berusaha
untuk melengkapi kebutuhan tersebut. Sehingga
pertumbuhan rohani orang percaya dapat terfasilitasi
dengan baik.
Adapun motto dari pelayanan ini adalah “Diberkati
untuk Menjadi Berkat (Blessed to be a Blessing).” Firman
Tuhan I Timotius 2:3-4 menjadi visi pelayanan. Untuk
mewujudkan visi tersebut disusun program pelayanan
untuk tahun 2013 ini. Bermodalkan atas Iman kepada
Tuhan Yesus yang menjadi sumber berkat, Kami sangat
yakin jika ini menjadi bagian kehendak Tuhan, maka
Tuhan Yesus akan membuka jalan dalam pelayanann ini.
Berikut ini adalah program pelayanan yang akan
dicapai dalam tahun 2013 ini:
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PROGRAM PMPA
Jangka Pendek ( 3 bulan/ Februari- April 2013)
1. Pengorganisasian pelayanan
2. Pengembangan pelayanan melalui website ini
memberikan informasi seluruh pelayanan yang sedang
berjalan yaitu: GAA Makassar, Pemuda KOMPAK
(Komunitas Pemuda Anugerah Kristus), dan PMPA
3. Penerbitan renungan harian PEACE sebagai langkah
awal pengenalan pelayanan ini
4. Penggalangan dana dari donatur yang rindu menjadi
donatur tetap dan tidak tetap dalam pelayanan ini.
Jangka Menengah ( 6 Bulan/ Mei – Juli 2013)
1. Menerbitkan Jurnal Pelayanan
2. Evaluasi dan memantapkan pelayanan renungan Harian
“PEACE”
3. Menerbitkan traktat penginjilan
Program jangka panjang akan dirumuskan berikutnya
sesuai dengan perkembangan dari program jangka pendek
dan menengah. Bila pelayanan ini dapat memberikan
kontribusi yang baik bagi pelayanan gereja dan antusias
para anak Tuhan untuk mendukung pelayanan ini. Maka
pelayanan jangka panjang yang tentunya akan lebih
menantang lagi akan dirancang sebaik-baiknya.
Kami sangat menghargai bila ada bapak/ibu/sdr/i yang
rindu untuk terbeban dalam pelayanan ini. Dukungan dalam
bentuk apapun kami terima baik itu masukan yang
membangun, bantuan tenaga dan juga dana. Silahkan
hubungi kami:
Maruli Marpaung,M.Th.,M.PdK
HP
: 081399973654
Email : agusmarpaung1@hotmail.com
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Yusuf George
HP
:082191440548

Selasa, 12 Februari 2013

Bukan Pengorbanan Biasa
Filipi 2:5-11

Pengorbanan

manusia pada
umumnya selalu ada maksud
tertentu untuk menguntungkan
dirinya. Jarang ada orang mau
Pokok Doa :
berkorban kepada orang lain tanpa
Doakan pelayanan
ada maksud di dalamnya. Namun
PMPA agar dapat
sejarah yang satu ini merupakan
menjadi berkat bagi
suatu realita yang tidak akan bisa
semua orang.
.
disingkirkan dari sejarah dunia,
bahwa Allah yang empunya dunia
ini. Dia mengutus anakNya yang
tunggal yaitu Yesus Kristus, Ia memiliki kekuasaan, agung
dan mulia tetapi mau meninggalkan tahtaNya karena
kasihNya kepada dunia. Karena kasih Dia mau menjadi
seperti orang berdosa, dan mau meletakkan diriNya pada
posisi yang paling terhina. Dan bahkan rela disalibkan untuk
dapat menebus semua dosa kita.
Pengorbanan Yesus di kayu salib memberikan
keselamatan bagi kita dari penghukuman kekal. Ini bukan
pengorbanan biasa, tidak ada pengorbanan lain yang
melebihi pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan tahu
bahwa kita adalah orang yang lemah dan tidak mampu
menyelamatkan diri kita.
Jangan biarkan pengorbanan Yesus menjadi sia-sia,
yakinkan diri anda terhadap satu Juruslamat yang akan
memberikan anda kehidupan kekal di Surga. Terimakasih
buat pengalaman yang bukan biasa ini Tuhan. (YPT)
Ayat Hafalan:
Filipi 2:10-11
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Rabu, 13 Februari 2013
Pujian Manusia atau Pujian ALLAH
Baca: Lukas 7:1-10

Saling

memuji adalah sesuatu
yang sering kita dengar dan
bahkan kita alami sendiri. Baik itu
dalam keluarga, sekolah, kantor,
lingkungan,dsb. Di satu sisi pujian
Pokok Doa :
itu perlu untuk memberikan
Pelayanan Gereja
penghargaan bagi seseorang yang
Alkitab Anugerah
punya kelebihan, pengetahuan dan
Makassar
prestasi.
.
Namun di sisi lain bila pujian
itu terus-menerus dating, ada
saatnya pujian itu malah menjadi bumerang bagi orang yang
menerimanya. Inilah menjadi bukti bahwa pujian manusia
tidak selalu memberikan dampak positif bagi manusia.
Nats kita hari ini perwira mendapatkan pujian yang
begitu luar biasa, karena Tuhan Yesus sendiri yang memuji.
Yesus berkata,”Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai.”
Teladan yang bis kita ambil dari perwira, adalah: Pertama,
ia sangat menghargai Hambanya, Kedua, ia memiliki
kesaksian yang baik, Ketiga, ia rendah Hati, dan keempat,
ia percaya bahwa Firman Tuhan itu berkuasa
menyembuhkan penyakit hambanya.
Teladan perwira ini memberikan inspirasi bagi kita
untuk berlomba-lomba mendapat pujian dari Allah. Sebagai
anak Tuhan kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan.
kiranya teladan ini mendorong kita untuk menjadi yang
terbaik dalam setiap langkah kehidupan kita. (MM)
Ayat Hafalan:
Mazmur145:2
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Kamis, 14 Februari 2013

Kasih
Baca: I Yoh.4:7-14

Hari

ini adalah hari “Kasih
Ayat Hafalan:
I Yoh.4:21
sayang” atau Valentine’s day.
Dengan berbagai macam versi
orang akan merayakannya.
Pokok Doa :
Sebagai anak Tuhan, apakah
Doakan orang yang
membenci anda, agar
kita sama dengan orang lain dalam
Tuhan mengubahkan
merayakan hari ini? Moment
hatinya
seperti ini mari kita merenungkan
sejenak tentang kasih yang sejati,
yang hanya kita dapat dalam Yesus
Kristus.
Yohannes menjelaskan ARTI KASIH dinyatakan
melalui suatu tindakan, Tuhan Yesus
menunjukkan
kedalaman kasihNya melalui kematianNya demi untuk
menebus dosa kita. Ia tidak melihat segala kesalahan kita,
karena Kasih menutupi banyak sekali dosa.
Maka kita yang telah menerima Kasih Allah yang
begitu besar, diajarkan untuk mengasihi orang lain juga. Ini
merupakan wujud nyata dari kita yang mengasihi Allah.
Nyatakan kasih saudara bukan hanya kepada yang anda
cintai, tapi kepada keluarga, saudara seiman dan semua
orang yang ada disekitar saudara dan bahkan kepada orang
yang membenci anda, sehingga mereka yang belum
mengenal Yesus akan melihat kasih itu dalam kehidupan
kita sehari-hari. Adakah saudara rindu untuk lebih
mengasihi Yesus? Mulailah dengan mengasihi orang-orang
di sekitar anda.(YPT)
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Jumat, 15 Februari 2013

Mencukupkan Diri
Baca: Filipi 4:10-13

Berita

kriminalitas sekarang
Ayat Hafalan:
banyak menunjukkan kejadian
Roma 8:28
yang menghebohkan kita yang
sangat tidak diduga sama sekali,
Pokok Doa :
seperti seorang ibu membunuh
Berdoa untuk renungan
keempat anaknya dan kemudian
PEACE agar tetap bisa
ia sendiri bunuh diri,
melayani kita dalam
Meskipun banyak perndapat,
SAAT Teduh.( Penulis,
Dana, Tim redaksi,
hanya satu yang pasti penyebab
Donatur)
dari semuanya itu adalah karena
.
tidak berusaha mencukupkan diri
dalam setiap keadaan, sehingga pada waktu merasakan
sesuatu yang berbeda dengan biasanya ataupun sesuatu yang
merugikan, maka kita menganggap sepertinya kita
mengalami penderitaan yang sangat berat sekali.
Paulus mengalami penderitaan yang luar biasa tapi ia
juga merasakan sukacita di dalam penderitaannya karena ia
belajar mencukupkan diri dalam setiap keadaan. Ia tahu dan
mengalami apa itu kelebihan dan kekurangan, sehingga ia
berkata “ Segala perkara dapat kutanggung di dalam DIA”.
Ini adalah pengalaman pribadi Paulus yang benar-benar
merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya.
Syukurilah semua yang Tuhan telah berikan kepada
kita, Lihat berkat-berkat yang sudah kita terima. Itu semua
bukti dari kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing.
Tuhan izinkan kita mengalami segalanya agar kita bisa
melihat dan menyadari pemeliharaan serta kehadiran Tuhan
dalam kehidupan kita masing-masing. (MM)
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Sabtu, 16 Februari 2013

Mamfaatkan Waktu yang ada
Baca: Mazmur 39:4-57

Chairil Anwar menulis dalam
puisinya,” Aku ingin hidup 1000
tahun lagi .“Hari demi hari sudah
kita lewati, tidak terasa kita
bertumbuh menjadi dewasa dan
Pokok Doa :
Berdoa untuk
akan tua secara fisik. Tapi
Perlayanan kita
STOP!!! Sebelum kita tua dan
masing-masing
akan
menyesal,
mari
kita
merenungkan
beberapa
hal
berikut,
Pertama: ternyata kehidupan
yang kita jalani saat ini sangat singkat bila dibandingkan
dengan kekekalan kedua, ternyata bumi yang kita pijak ini
adalah tempat yang sementara saja artinya kita tidak akan
lama di dunia ini. Ketiga, bagaimana kita memamfaatkan
waktu yang singkat ini untuk Tuhan.??
Alkitab menggunakan istilah-istilah orang asing,
pendatang dan musafir untuk menggambarkan kediamanan
kita yang singkat ini. Dengan menyadari bahwa waktu kita
hidup hanya sebentar mamfaatkan waktu yang ada untuk
giat bekerja buat Tuhan, lakukan pekerjaan yang
memuliakan Tuhan, masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang
yang harus kita bawa kepada Yesus.
Mari kita padatkan waktu kita pada saat ini, agar kelak
pada masa tua kita tidak akan menyesal karena kita telah
mensia-siakan waktu kita. Tetapi bayangkan betapa
senangnya hati Tuhan melihat kita giat dan semangat
bekerja buat Tuhan.(YPT)
Ayat Hafalan:
Mazmur 119:19
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Minggu, 17 Februari 2013

Menghitung Hari
Baca: Mazmur 90:12

Ayat Hafalan:
Mazmur 90:12

Pokok Doa :
Doakan para hamba
Tuhan yang melayani
hari ini di gereja

Seorang

Napi setiap hari
menghitung hari-harinya dengan
menambah garis tato yang ada di
lengannya.setelah memasuki 1
tahun ia sudah membuat 365 garis
tato di lengannya, hari berikutnya
ia sedih dan menghentikan
kebiasaannya itu karena sudah
sebanyak itu tetapi ia tidak
melakukan apa-apa dan ia masih
harus menjalani masa tahanannya

sampai 4 tahun lagi.
Terkadang secara tidak sadar kita sama seperti NAPI
itu, kita merasa sudah melakukan sesuatu tetapi ternyata
semuanya tidak ada artinya. Melalui renungan ini Allah mau
mengajak kita untuk mengevaluasi hari-hari yang sudah kita
lalui sebagai Anak Tuhan, apa yang sudah kita lakukan
untuk Tuhan? kita selalu mengeluh kepada Tuhan pada
waktu kita mengalami kesusahan, kita selalu menuntut
kepada Tuhan tetapi kita jarang bertanya kepada diri sendiri,
APA YANG SUDAH KITA LAKUKAN BUAT TUHAN?
Saudaraku hari demi hari berjalan tidak terasa kita
semakin tua, Mari kita mamfaatkan waktu ini untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan. Datang beribadah
menikmati berkat-berkat Tuhan yang dapat menopang
pertumbuhan rohani kita. Jangan turuti keinginan daging
kita yang selalu cenderung melakukan dosa, tapi turuti
keinginan Roh Kudus yang senantiasa membangun. (MM)
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Senin, 18 Februari 2013
Masalah besar atau Allah yang besar
Baca: Nehemia 2:11-20

Tidak

ada orang yang tidak
Ayat Hafalan:
punya masalah. Jadi ada banyak
Filipi 4:13
pula cara yang ditempuh untuk
menghadapi masalah tersebut.
Pokok Doa :
Bagaimana dengan kita? apakah
kita sampai menyalahkan Tuhan
Doakan Komunitas
Pemuda Anugerah
Yesus karena masalah yang kita
Kristus (KOMPAK)
hadapi??
Makassar
Nehemia punya masalah besar
yaitu
membangun
kembali
Yerusalem yang sudah hancur.
Pertama
yang
dilakukan
Nehemia
adalah
menggumulinya secara pribadi kepada Allah, ia percaya
bahwa Allah yang berkuasa atas semua yang akan ia
lakukan, kemudian Nehemia menyelidiki permasalahan
yang ada di lapangan, ia perlu mengetahui sejauh mana
masalah yang sedang dihadapi, dan terakhir ia mengambil
tindakan penyelesaian.
Nehemia memiliki masalah besar tapi Nehemia punya
Allah yang lebih besar dari itu. Dengan pertolongan Tuhan,
seluruh kerja keras Nehemia bisa diselesaikan
Kita harus meyakini bahwa dalam Tuhan pasti ada jalan
keluar, cepat atau lambat Tuhan akan menjawab semuanya.
Seberat apapun masalah, Serahkan semua ke tangan Tuhan.
jadi setiap kita memiliki masalah ingat perkataan
ini.“Jangan katakan aku punya masalah BESAR tapi
katakan AKU punya Allah yang terbesar untuk
menyelesaikan masalah.” (MM)
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Selasa, 19 Februari 2013

Kenali Strategi Iblis
Baca: Kejadian 3:1-7

Pelatih sepak bola harus tekun
mengamati lebih dahulu kekuatan
Ayat Hafalan:
Efesus 4:27
dan kelemahan dari lawan tanding
tim asuhannya, agar ia bisa
Pokok Doa :
menerapkan strategi kepada anak
asuhnya
untuk
mendapatkan
Berdoa untuk Pelayanan
GAA Mamasa,Sulbar
kemenangan.
yang saat ini butuh dana
Firman Tuhan mengatakan
untuk pembelian tanah
bahwa musuh kita adalah si iblis,
ia tahu bahwa kita sudah menjadi
milik Allah tetapi iblis tidak
pernah menyerah untuk mempengaruhi kita. Oleh sebab itu
kita harus mengenali strategi iblis dalam mempengaruhi
manusia.
Pada waktu Hawa dipengaruhi Iblis yang pertama iblis
memutar balikkan kebenaran Firman Allah, Allah berfirman
bahwa semua pohon di dalam taman bisa dimakan kecuali
pohon kehidupan yang baik dan jahat, tetapi iblis
menggantikannya yaitu semua pohon dalam taman tidak
boleh Kamu makan. Kedua, membawa manusia dalam
keraguan dan Ketiga, seolah-olah mempunyai otoritas dari
Allah.
Jadi kenali strategi si iblis, jangan coba-coba untuk
mengikuti godaan iblis, perhatikan perkataan dan
perbuatanmu saat ini, hal-hal yang masih terikat, lepaskan
itu dalam nama Tuhan Yesus . Dan yang paling penting
adalah Dekatkan diri kepada Tuhan Yesus dan jangan beri
kesempatan kepada Iblis. (MM)
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Rabu, 20 Februari 2013
YA atau tidak , Tetap Sembah Tuhan
Daniel 3:16-18

Ayat Hafalan:
I Tes.5:8

Kecewa

dalam

pelayanan,

seorang misionaris kembali ke
negaranya karena setelah lama
Pokok Doa :
melayani dan berdoa di Afrika, ia
hanya bisa memenangkan satu
Berdoa untuk
pelayanan GAA
orang saja untuk Tuhan. Beberapa
Pomalaa,Sultra yang
tahun kemudian diadakan KKR
saat ini memerlukan
besar yang dipimpin oleh seorang
dana untuk dinding
gereja
penginjil yang terkenal, setelah
diselidiki
ternyata
penginjil
tersebut adalah orang yang dimenangkannya pada waktu dia
melayani di Afrika.
Kesaksian Sadrakh, Mesakh dan Abednego saat mereka
mau dilempar ke perapian adalah satu contoh kekuatan doa
yang luar biasa, mereka tidak memaksa Allah untuk
menjawab “YA”, namun mereka mengatakan bahwa meski
Allah menolong ataupun tidak, mereka tetap akan
menyembah Allah. Keyakinan mereka kepada Allah tidak
bergantung pada jawaban Allah kepada mereka. Mereka
sangat yakin bahwa semua yang berasal dari Allah adalah
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka.
Saudaraku,” Ya atau tidak” adalah tetap jawaban
Tuhan, pikiran kita tidak bisa menjangkau pikiran dan
rencana Tuhan. Mari kita tetap nantikan jawaban doa kita
dari Tuhan dengan sukacita dan penuh pengharapan. (MM)
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Kamis, 21 Februari 2013
KALUNG MUTIARA YANG TERPUTUS
Roma 12 : 18

Berdamai

dengan setiap orang
akan membuat persatuan dan
persahabatan semakin erat dan
terlihat indah. Sama seperti kalung
mutiara yang kita beli dari sebuah
Pokok Doa :
toko, akan terlihat bagus dan indah
saat kita gunakan.
Berdoa agar bisa
Namun ketika kalung mutiara
Menjadi pendamai
dimanapun kita berada
tersebut terputus maka mutiaranya
akan berserakan, ada yang pecah
karena terjatuh dan ada pula yang
terpental jauh maka jika tidak diperbaiki segera akan
menjadi kerusakan dan sampah yang tidak ada gunanya.
Demikian persekutuan hidup orang percaya, jika kita
tidak bersatu dan memelihara perdamaian sesama anak
Tuhan maka akan terjadi perselisihan bahkan perpecahan.
Dibutuhkan kerendahan hati dan kesabaran untuk
memaafkan sesama. Ingat bahwa Yesus terlebih dahulu
memberikan contoh teladan bagi kita. Dia mengasihi kita
dengan tidak melihat segala kesalahan kita, Ia membenci
dosa kita dan Dia ampuni segala dosa kita tersebut karena
kasih-Nya yang begitu dalam bagi setiap anak-Nya.
Anda tidak akan rugi untuk berdamai dengan orang lain
karna jika itu terjadi anda sedang mengumpulkan dan
memperbaiki kalung mutiara yang terputus. (YPT)
Ayat Hafalan:
Mazmur 119:105

Didalam sukacita ada banyak kandungan memaafkan
dan perdamaian
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Jumat, 22 Februari 2013
Pikiran yang tertuju kepada Allah
Mazmur 37:3-9

Ia

merebahkan diri ke kursi
Ayat Hafalan:
dengan wajah frustrasi saat kembali
Mazmur 37:5
dari pekerjaannya. Ia mengatakan
bahwa ia terjerat dengan kehidupan
yang rutin. Mulai dari pekerjaan,
Pokok Doa :
keadaan pernikahannya. semua itu
Berdoa untuk
membuatnya bersikap dingin dan
pertumbuhan Rohani
tidak bersemangat. Ia merasa bahwa
kita dan juga
hidupnya tidak berguna lagi dan
kerinduan kita untuk
iapun tidak merasa dekat dengan
mau melayani Tuhan
Allah.
Keadaan seperti ini banyak terjadi disekitar kita atau
mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk
mencari hiburan untuk menenangkan pikiran kita, ternyata
tidak bisa memulihkan semangat hidup kita. Keadaan
seperti ini sering dimamfaatkan iblis untuk menawarkan halhal yang sepertinya solusi tapi sebenarnya membuat kita
jauh dari Tuhan.
Firman Tuhan hari ini dengan seksama. Jika pikiran
kita ditujukan kepada Allah dengan kita mau percaya, setia,
berserah dan mau berdiam diri di hadiratnya maka Allah
akan memberikan apa yang kita butuhkan. Karena apabila
pikiran kita tidak dipenuhi dengan hal-hal yang berasal dari
Kristus, maka ketidakpuasanlah yang memenuhi kita,
sehingga kita merasa diri kosong dan tidak memiliki
semangat.Apakah pikiran saudara sudah diperbaharui? Kita
tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap jiwa kita apabila
pikiran kita tidak berpusat pada Dia.(GM)
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Sabtu, 23 Februari 2013

Pemuda Mungil
Mazmur 103:1-8

Pauline

adalah seorang anak
muda baik dan pintar, namun ia
Ayat Hafalan:
lahir dengan bibir sumbing. HariMazmur 103:8
harinya selalu diwarnai dengan
perasaan minder karena malu,
sampai akhirnya Pauline merasa
Pokok Doa :
bahwa di dunia ini tidak ada
orang yang mengasihinya.
Mengucap syukur atas
seluruh kebaikan Tuhan
Tidak berapa lama kemudian
di dalam hidup kita
dia mendapat guru baru di
kelasnya. Hal ini membawa
perubahan yang besar dalam
kehidupannya, guru baru itu sangat mengagumi Pauline.
Karena ketaatan Pauline akhirnya guru itu berkata
“seandainya engkau menjadi anakku, pasti aku menjadi
orang tua yang sangat beruntung”. Kata-kata itu mengubah
hidup Pauline untuk selanjutnya dan ia bangkit dalam
kepercayaan dirinya.
Barangkali saudara merasa tidak layak karena
kekurangan, dan kelemahan. Namun di mata Allah, kita
sangat berharga di mata Tuhan. Dia adalah penyayang, dan
penuh kasih kepada kita. Tuhan dapat mengubahkan
kelemahan menjadi kekuatan, kekurangan menjadi
kelemahan. Tetap semangat terus, lihat ke depan dan
nantikan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. (YPT)
Karena Besarnya Kasih Allah Kepada Kita, Tiap Hari
Photo Kita Selalu Dipandang Allah.
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Minggu, 24 Februari 2013
Berapa lama waktu untuk Tuhan
Mazmur 119:105-112

seorang pemuda menghabiskan
waktunya untuk beraktivitas,
pulang sekolah dia kursus,
bermain basket, pergi ke mall,
bermain dengan teman dan
Pokok Doa :
sebagainya. Suatu saat temannya
mengajak dia ibadah KKR, tapi
Berdoa agar dapat
pemuda itu menolak ikut dengan
mengatur waktu dengan
baik antara
alasan sudah janji dengan teman
pekerjaan/kuliah,
untuk jalan ke mall.
keluarga dan Tuhan
Tuhan sudah menyediakan
24 jam dalam satu hari untuk kita
bisa nikmati dan bagi, berapa banyakkah waktu yang kita
berikan untuk Tuhan? berapa lama lagi kita membuat hati
Tuhan sedih? Tuhan telah memberikan keselamatan bagi
yang percaya kepadaNya, Tuhan memberikan kebahagiaan
dan berkat yang berlimpah. Apakah kita pantas untuk
melupakan Dia? Bayangkan betapa lukanya hati Bapa ketika
Dia melihat kita menolak untuk menyediakan waktu buat
Dia. Dan saat itu pula Iblis tertawa ria melihat kita tidak
mempedulikan panggilan Tuhan.
Selagi waktu masih diberikan kepada kita, mari
memuliakan Tuhan pada hari ini di rumah Tuhan. Jangan
turuti keinginan daging kita. Jangan takut rugi bila kita
tinggalkan pekerjaan hari ini, jangan takut ditinggalkan
teman, jangan takut kalau program sale di mall sudah habis.
Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena
Dialah Juruselamat yang menjadi teman sejati kita. (YPT)
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Ayat Hafalan:
Mazmur 119:105

Senin, 25 Februari 2013

Berani katakan “TIDAK”
Kejadian 39:1-21
Ayat Hafalan:
Mat.5:37

Godaan tidak pernah terlepas

dari kehidupan kita, banyak sekali
hal yang indah yang membuat
kita tidak sadar jatuh dalam
Pokok Doa :
kehidupan yang tidak diinginkan
oleh Tuhan. Bagi anak Tuhan
Berdoa bagi
Pelayanan PEMUDA
keinginan
untuk
melakukan
KOMPAK Makassar
kejahatan yang besar mungkin
agar dapat menjadi
bisa dengan cepat dihindari, tapi
berkat
godaan yang kecil kita tak sadari
selalu ada dihadapan kita untuk
membawa kita kepada dosa yang lebih besar.
Hal yang sering membuat kita jatuh adalah ketika kita
tidak berani mengatakan “TIDAK”, perasaan takut untuk
menolak selalu membayangi kita sehingga kita selalu berada
ditengah-tengah dan kebingungan dalam mengambil
keputusan. Dan karena godaan itu datang terus maka
akhirnya kitapun akan jatuh karena kita tidak kuat.
Yusuf menang atas godaan istri Potifar. Saat godaan
terjadi Yusuf langsung MENOLAK permintaan istri
Potifar, ia berani mengatakan TIDAK. Dan ia bertindak
seolah-olah ia tidak mendengar godaan itu. Yusuf tidak
memberikan celah sedikitpun untuk iblis beraksi. Dan Yusuf
rela untuk melepaskan pekerjaan demi menjaga kekudusan.
Mari kita sama-sama berjuang untuk menang atas
godaan, Jangan beri kesempatan kepada iblis karena iblis
memiliki banyak sekali cara untuk menjatuhkan Kita
sebagai anak-Anak Tuhan. (MM)
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Selasa, 26 Februari 2013

Engkaulah Yesus
Matius 16:13-18

Kemajuan zaman ini

menuntut
Ayat Hafalan:
orang untuk berjuang dalam
Mazmur 37:5
mempertahankan
hidupnya.
Berbagai macam cara dilakukan
Pokok Doa :
untuk mencapai tujuan masingmasing. Dan bahkan sampai
Berdoa untuk tetap
mengorbankan apa yang telah
berdiri teguh di dalam
Tuhan agar tidak
diyakini.
tergoda dengan hal-hal
Demi pekerjaan, jabatan dan
yang membuat kita jauh
jodoh sering kali menjadi alasan
dari Tuhan.
seseorang beralih pada keyakinan
lain. Yang lebih menyedihkan lagi
kalau sampai menyangkali Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan
Juruselamat.
Tuhan Yesus bertanya “Siapakah aku ini? “ Pertanyaan
ini adalah ujian bagi yang mengikut Yesus. Apakah mereka
memiliki jawaban yang sama yang merupakan keyakinan
mereka tentang Tuhan Yesus, sangat disayangkan tewrnyata
hanya Petrus yang berani berkata” Engkaulah Mesias Anak
Allah yang hidup.” Petrus dengan keyakinan teguh, tanpa
takut dan dengan tegas mengatakan hal tersebut. Pekerjaan
dan pengajaran dari Tuhan Yesus membawanya pada
pengenalan Kasih Kristus atas keluarga dan seluruh saudara
seiman. Kembali kepada kita, apakah kita sudah mengakui
Yesus sebagai Tuhan dan Juruslamat dalam kehidupan kita.
Jangan malu menjadi anak Tuhan, tunjukkan iman kita
melalui perbuatan kita. TETAPLAH ANDALKAN YESUS
DALAM KEHIDUPAN KITA. (MM)
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Rabu, 27 Februari 2013

AJAIB CARA-NYA
Baca : Mazmur 16:11

Kesaksian anak Tuhan tentang

Ayat Hafalan:

kehidupan
yang dijalaninya
Filipi 4:6
sungguh ajaib dan terkadang
tidak masuk akal. Kesaksiannya
seperti ini: “saya selalu heran
Pokok Doa :
setiap saya memikirkan apa yang
Berdoa untuk
saya rasakan dan alami hidup
pergumulan pribadi,
dalam Tuhan. Kami hidup dalam
agar Tuhan senantiasa
kesederhanaan, sesuai dengan
menopang
apa yang ada di tempat pelayanan
itu.
Tapi saya heran mengapa saya memiliki sesuatu yang
lebih. Saya dapat memiliki apa yangmenjadi kebutuan saya.
baju baru, makan dan berpenampilan layak. Saat saya
membutuhkan sesuatu selalu tertolong tepat pada waktunya,
kami merasakan kebahagiaan dalam keluarga, sampai
akhirnya saya merasa bahwa kami tidak pernah
berkekurangan dalam hidup ini.
Satu hal yang saya lakukan yaitu bergantung pada
Tuhan dan melayani-Nya, hanya satu kata “Ajaib CaraNya”
Apakah kita berfikir bahwa itu terjadi karena sesuatu yang
kebetulan? Bagi anak Tuhan tidak ada yang kebetulan,
karena sesungguhnya Tuhan telah merancangkan kebaikan
dalam hidup kita. Yang menjadi persoalan maukah kita
bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan melayani-Nya?
Karena selebihnya adalah urusan Tuhan dan bahwa caraNya
Tempat yang paling aman adalah Tangan Tuhan. (YPT)
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Kamis, 28 Februari 2013
Mengucap Syukur setiap saat
Baca: I Tesalonika 5:18-23

Ada

banyak orang percaya
terkadang merasa tidak puas
akan kehidupan yang dialami
saat ini, jika dibandingkan dengan
Pokok Doa :
orang lain yang tidak percaya,
Ya Tuhan , Ajari kami
dalam hati kita mungkin berkata,
untuk selalu tetap
Mengapa mereka lebih sukses
Mengucap syukur atas
dari saya? lebih kaya dari saya?
apa yang kami alami
lebih pintar dari saya ?dan lebih,
lebih, lebih!!! Ketidakpuasan ini
sering membuat kita tidak dapat
mengucap syukur kepada Tuhan.
Sebenarnya kalau kita menyadari segala kelemahan
dan kekurangan kita maka kita akan dapat menerima segala
keberadaan kita,jangan kita mempermasalahkan keadaan
kita dulu, tetapi yang penting marilah kita melihat keadaan
kita sekarang bagaimana Tuhan menyertai dan masih
memberikan nafas kehidupan.
Terlebih lagi
“Tuhan Allah sudah menunjukkan
kasihNya kepada kita lewat pengorbanan Kristus di kayu
salib ketika kita masih berdosa sehingga semua dosa kita
telah disucikan oleh darahNya dan kita pasti akan pergi ke
Surga. Jangan pernah membandingkan diri kita, atau
kehidupan kita dengan orang lain setiap orang mempunyai
masalah atau pergumulan yang berbeda ingatlah satu hal
bahwaTuhan mempunyai rencana yang indah dalam setiap
kehidupan Anak-anaknya.(AW)
Ayat Hafalan:
I Tesalonika 5:18
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Kesaksian
Kekuatan Tuhan Memulihkanku
Oleh
: Yusuf George
Segala Puji dan syukur kita
sampaikan kepada Tuhan kita
Yesus Kristus, karena KasihNya
kita bisa diselamatkan dan beroleh
hidup kekal di surga dan telah
mempercayakan kita di dalam
pelayanan masing-masing. Dalam
suka dan duka Tuhan tetap setia
menemani kita dan memberikan
kekuatan bagi kita anak-anakNya.
Kesempatan ini saya mau berbagi
kesaksian hidup saya kepada kita semua. Kebaikan dan
kekuatan dari Tuhan sehingga saya bisa melewati
pergumulan yang saya hadapi dalam pelayanan.
Saya sangat bersyukur Tuhan mempersatukan saya
dengan
Shena Nemenzo Camiso yang berasal dari
Philippines pada tahun 2009. Kami bertemu saat kuliah
bersama-sama di Institute Grace Bible school (IGBI) Tagum
City,Philippines. Kemudian kami melanjutkan study kami di
Sekolah Tinggi Teologi Anderson Manado,Indonesia.
Karena kami rindu untuk membangun keluarga yang
melayani Tuhan.
Satu tahun kami tempuh kuliah bersama-sama di STT
Anderson Manado, kami hendak diutus untuk melayani
sebagai mahasiswa praktek di Sesua, Kalimantan Timur.
Namun Tuhan mempunyai rencana dan kehendak lain di
dalam kehidupan pernikahan dan pelayanan kami. Istri saya
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mengalami suatu penyakit dan Tuhan Yesus memanggil istri
saya Shena Nemenzo Camiso untuk bersama-sama
denganNYA di SURGA ketika kami berdua menempuh
perjalanan ke Sesua.
Sebagai manusia, ini merupakan sesuatu yang sangat
sulit untuk diterima, namun saya tidak bisa mundur. Saya
tetap yakin bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah.
Istri saya sudah senang bersama Tuhan Yesus di surga. Ia
tidak lagi merasakan kesakitan karena penyakitnya.
Kekuatan dari Tuhan bisa saya rasakan.Satu hal yang saya
syukuri bahwa kami berdua telah mengambil langkah dan
berkomitmen untuk melayani Tuhan Yesus Kristus.
Dengan kekuatan Tuhan saya masih bisa dipercayakan
untuk melayani. Bersama –sama dengan Pemuda KOMPAK
(Komunitas Pemuda Anugerah Kristus) Makassar dan GAA
Makassar saya dapat melanjutkan pelayanan saya untuk
menjadi saluran berkat bagi anak-anak Tuhan dan juga bagi
orang yang belum percaya.Tuhan Yesus Memberkati kita
semua.
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