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Renungan PEACE tidak untuk diperjualbelikan namun bagi 

saudara yang terbeban untuk membantu silahkan hubungi 

kami 

Renungan 



 3 

 
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 dan telah 

membercayakan kita ada dalam pelayanan.  

 Atas anugerah Tuhan Yesus edisi Maret Renungan 

Peace dapat diterbitkan, kita bersyukur terbitan Februari 

yang tercetak 200 exp mendapatkan sambutan yang baik 

dari orang yang menerimanya. Selain di daerah 

Sulselrabar kami mengirimkan Renungan PEACE ke 

Jakarta, Balikpapan, Palu, Luwuk, Ambon dan 

Kotamobagu. Pada edisi bulan ini kami akan ditingkatkan 

menjadi 300 exp untuk dapat memenuhi kebutuhan para 

anak-anak Tuhan dalam bertumbuh dalam Tuhan. Karena 

ini yang menjadi beban dan kerinduan kami yaitu 

DIBERKATI UNTUK MENJADI BERKAT, meskipun 

harus melalui suatu pengorbanan baik waktu, tenaga 

pikiran dan dana. 

 Melangkah dengan iman merupakan pola pelayanan 

ini, karena  kami sangat meyakini bahwa ini adalah 
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pekerjaan Tuhan, dan kami yakin Tuhan pasti akan 

membuka pintu-pintu 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. 

 Menyenangkan 

Tuhan senang melihat kita memiliki waktu untuk 

bersaat teduh, dan orang lain bisa mendapat berkat dari 

kesaksian kita. 
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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. 

Bagi yang memiliki account Facebook, setiap hari 

Renungan PEACE mengupdate status dengan Renungan 

yang sama dengan yang di buku, ini bertujuan untuk 

menjangkau saudara/i yang belum menerima buku secara 

fisik. Bagi yang belum bergabung silahkan masuk pada 

halaman RENUNGAN PEACE dan klik tanda “LIKE” 

untuk menjadi member. 

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: 

 

 

 

 

 

     Kita pasti sudah tahu kalau 

semua gedung yang bagus di 

dunia ini adalah rancangan dari 

para arsitek yang handal.Tapi 

seberapa hebatnya seorang arsitek 

merancang sebuah gedung kalau 

tidak dibantu oleh para pekerja 

untuk membangun gedung 

tersebut maka kerja arsitek itu 

tidak akan 

Ayat 

Renungan 

Judul 

Renungan 

Ayat Hafalan 

Pokok  doa 

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   
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FOKUS PADA PANGGILAN 

Oleh: Maruli Marpaung,M.Th.,M.PdK 

 

"...dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh 

hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus 

Yesus" ( Filipi 3:14) 

 

Kehidupan rohani kita ini ibarat 

kita ada dalam perjalanan. Dalam 

perjalanan kita akan melewati 

jalan yang berbelok-belok dan 

persimpangan. Pada saat jalan 

berbelok-belok kita harus 

berhati-hati dan saat ada di  

persimpangan maka kita harus 

mengambil keputusan untuk berbelok arah sesuai dengan 

tujuan kita. Saat kita tidak fokus dalam belokan dan 

persimpangan maka kita akan masuk pada jalan yang 

salah, dan akhirnya kita tidak akan sampai pada tujuan 

kita.  

       Kalau ditanya kepada kita masing-masing, apakah 

kita rindu untuk mencapai semua tujuan kita? Saya yakin, 

kita semua rindu untuk dapat mencapai semua yang kita 

rindukan, baik itu kerinduan secara jasmani maupun 

rohani. Kita rela berjuang dan berkorban melalui 

pendidikan dan usaha untuk memperlengkapi diri dengan 

segala kemampuan yang ada untuk menggapai seluruh 

tujuan itu.  

      Renungan Firman Tuhan saat ini memberikan kita 

nasehat untuk tetap fokus kepada tujuan kita  yaitu 

panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita 
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adalah orang yang telah ditebus dan telah menerima 

hadiah hidup kekal yang telah disiapkan oleh Allah di 

surga. Jadi Allah mau kita untuk tetap tetap fokus pada 

panggilan kita. Berikut ini adalah beberapa alasan dan 

tujuan  fokus terhadap panggilan kita di dalam Tuhan. 

   Pertama, Saat kita fokus pada panggilan maka laju 

pertumbuhan rohani kita semakin meningkat. Karena 

dengan belajar fokus maka kita tidak akan tergoda dengan 

godaan iblis yang selalu  membuat kita keluar dari 

kebenaran.Sebaliknya saat kita tidak fokus dimana dalam 

perjalanan rohani kita selalu mendengar tawaran-tawaran 

yang mungkin indah bagi mata, enak kedengarannya dan 

mungkin memberikan janji yang nyata, padahal itu 

merupakan cara iblis untuk kita tidak fokus pada 

panggilan kita.Kalau kita perhatikan kuda yang menarik 

andong. Matanya diarahkan ke kedepan, ia tidak dapat 

melihat ke kiri dan kanan karena ada  dipasang 

penghalang di mata kiri dan kanannya. Dengan demikian 

kuda tersebut bisa fokus pada tujuan sesuai dengan arahan 

pengemudi andong tersebut. 

   Kedua, saat kita fokus pada panggilan maka kita belajar 

untuk mendisiplikan diri dalam Tuhan. Saat kita punya 

tujuan maka kita berusaha untuk menyesuaikan keadaan 

kita sesuai dengan tuntutan yang kita tuju. Saat saya 

kuliah di IGBI, saya diperhadapkan kepada kebiasaan dan 

budaya yang sangat berbeda dengan yang saya alami 

sebelumnya. Hidup yang diatur oleh waktu,  Setiap 

pelanggaran selalu ada sangsi, belum lagi makanan yang 

sangat berbeda. Orang Indonesia makan selalu ada sambal 

atau cabe, tapi di Filipna tidak biasa makan dengan 

sambal atau cabe. Namun karena saya memiliki tujuan di 

sana yaitu untuk menimbah ilmu dan memperlengkapi 
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diri menjadi Hamba Tuhan, maka saya belajar untuk 

mendisiplinkan diri. Melawan dan mengorbankan 

kepentingan pribadi demi suatu tujuan.  

       Tuhan mau kita untuk hari demi hari semakin 

diperbaharui menuju kepada kesempurnaan. Kita belajar 

menahan segala sesuatu yang mungkin selama ini hanya 

menyenangkan hak duniawi kita saja. Dengan demikian 

kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan menjadi gaya 

hidup kita sebagai anak Tuhan.  

   Ketiga, Saat kita fokus pada panggilan maka kita siap 

untuk mengalami perubahan yang mengarah pada 

kebaikan di dalam Tuhan.  Perubahan hati, perubahan 

motivasi dan perubahan tingkah laku merupakan 

perubahan yang mengarah pada kebaikan di dalam Tuhan. 

Tujuan yang kita capai di dalam Tuhan mendorong kita 

untuk tidak tetap ada pada zona yang aman, kita terus-

menerus diubahkan menuju pada kesempurnaan yang 

Allah rindukan dalam kehidupan kita. 

   Mari kita berlari-lari  pada tujuan kita secara rohani. 

Menjadi berkat dimanapun kita berada karena kita ini 

adalah orang-orang yang sudah diberkati. Tuhan masih 

tetap menanti orang-orang yang mau melangkah dan 

berkomitmen di dalam pelayanan. Jangan tunggu hari 

esok. Karena iblis akan mengambil kesempatan pada saat 

kita menunda-nunda komitmen kita.  

    Pelayanan melalui Renungan PEACE ini menjadi 

sarana untuk kita memberkati orang lain. Jadi Jangan 

menikmati berkat itu sendirian, biarlah berkat itu kita 

sharingkan kepada orang lain melalui kehidupan kita baik 

dalam perkataan maupun perbuatan. Tuhan Yesus 

Memberkati kita semua. 
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Martin Luther King berkata: 

“Tragedi yang terburuk bagiku 

bukanlah mati pada usia muda, 

tetapi hidup sampai tujuh puluh 

lima tahun tanpa menjalani 

kehidupan  sejati”. 

Kehidupan sejati itu hanya 

ada dalam Kristus. Saat ini ada 

banyak orang beranggapan 

bahwa waktu  untuk  melayani 

Tuhan   adalah nanti kalau sudah 

lanjut usia, selagi masih muda  lebih baik hidup berjuang 

agar dapat berbahagia  menikmati hidup ini dengan bebas. 

Kehidupan orang percaya tidaklah dilihat dari berapa 

lamanya sudah beragama Kristen. berapapun usia kita 

adakah yang sudah kita lakukan bagi Kristus? Kristus 

hidup di dunia ini hanya 33 tahun, tetapi Dia telah 

memberikan yang terbaik yaitu seluruh hidupNya. Dia 

mati diatas kayu salib dan bangkit  untuk menebus semua 

dosa manusia di dunia ini supaya setiap orang yang 

percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal di Surga.  

Sekarang, bagaimana dengan kita?!. Apakah kita mau 

melayani  Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain?. 

Keputusan ada di tangan saudara Tuhan tidak pernah 

memaksa  manusia untuk melayaniNya. (AW) 

“Menjadi Tua adalah alamiah, tetapi menjadi 

dewasa adalah pilihan.” (Ralph E) 

Jumat, 01 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 

Pengkhotbah 

12:7,8 

 

 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa untuk 

komitmen kita dalam 
pelayanan Tuhan 

 

Apa yang sudah kita lakukan 

Pengkhotbah 12:1-8 
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Seekor anak Singa diajar  

ayahnya jika bertemu musuh, hal 

yang ia lakukan adalah 

“memandang mata lawan dan 

jangan membelakangi lawan.” 

Awalnya Anak singa itu tidak 

mengerti apa maksud ayahnya. 

Suatu kali karena bermain ia 

bertemu dengan serigala, ia 

sudah mulai ketakutan dan ingin 

lari tetapi spontan ia lakukan apa 

yang dipesankan ayahnya. Ia menatap terus mata serigala 

dan berusaha agar  tidak membelakanginya. Setelah 

beberapa menit serigala mundur pelan-pelan dan pergi. Si 

anak singa terheran-heran, ia menceritakan pada ayahnya, 

bahwa serigala itu dulu dikalahkan oleh ayahnya dengan 

jurus seperti itu. mulai saat itu ia mengerti apa yang 

dimaksud  ayahnya bahwa pesan itu memiliki kekuatan.   

Saudaraku…kita memiliki Firman Tuhan yang 

diberikan oleh Allah. Firman Tuhan yang ditulis dalam 

Alkitab diberikan untuk menjadi pelajaran bagi kita. 

Pengetahuan yang kita miliki itu menjadi kekuatan dalam 

menghadapi godaan iblis.  

Mari kita tidak pandang enteng lagi terhadap Firman 

Tuhan. Firman Tuhan mengandung ajaran, penghiburan, 

kekuatan dan nasehat yang membangun. Berilah waktu 

untuk membaca Firman Tuhan. Ingatlah bahwa anda akan 

mengalaminya saat anda hidup dalamnya.(MM) 

Sabtu, 02 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 

Roma 15:4 

 
 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa agar kita 

senantiasa 
melaksanakan Firman 

Tuhan dalam 
kehidupan kita 

 

PESAN YANG MEMILIKI KEKUATAN 

Roma 15:4 
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Kemalasan adalah suatu 

tindakan dari manusia untuk 

menolak/menunda melakukan 

sesuatu bukan karena tidak ada 

waktu, namun karena memilih 

untuk melakukan hal yang sia-

sia dari pada melakukan suatu 

hal yang dianggap baik.  

Contoh dari kemalasan 

yang sering dilakukan adalah 

pada hari minggu seseorang 

lebih memilih menghabiskan 

waktu untuk tidur dari pada pergi ibadah ke gereja, lebih 

memilih bermain dari pada melakukan pekerjaan atau 

belajar. Seperti Firman Tuhan dalam Ams 13:4 

mengatakan : “ Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi 

sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan.” 

Firman Tuhan sering menegur kehidupan orang yang 

malas, itu artinya bahwa Tuhan tidak senang apabila kita 

menjadi pemalas.  

Ingat bahwa kita dihadirkan ke dunia ini agar hidup yang 

bekerja memberi buah. Tuhan tidak ingin melihat kita 

membuang waktu tanpa berbuat apa-apa yang dapat 

berguna. Jika kita salah satu dari orang yang malas tersebut, 

mari kita mohon pertolongan Tuhan agar kita mampu keluar 

dari sifat kemalasan yang menuruti keinginan daging, 

sehingga kita menjadi orang yang berguna dan menjadi 

berkat bagi setiap orang yang mengenal kita. (YPT) 

 

Ayat Hafalan: 

2 Tes 3;3 

 

 

Pokok  Doa :  

 Berdoa untuk 
keluarga kita masing-

masing agar kita 
senantiasa dalam 
lindungan Tuhan 

Yesus 

 

Minggu,03 Maret 2013 

Kemalasan 

Amsal 6:1-11 
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Masa kecil saya pernah 

membantu ibu saya di sawah. Ada 

banyak pekerjaan di sawah yang 

kami sudah lakukan. Satu hal 

yang menarik perhatian saya 

adalah pekerjaan mengusir  

burung. Dini hari sebelum 

sekolah  dan sore hari  saya harus 

pergi mengusir  burung. Sepintas 

saya berpikir “Dari sekian banyak 

padi di sawah ini, Koq..mama 

saya sangat takut padi di sawah ini di makan burung!!!?? 

Toh juga kalau dimakan tidak akan habis semuanya 

karena perut burung  kan  kecil!!.”. 

Suatu kali saya memperhatikan mama saya di sawah, 

saya perhatikan ia sedang memungut butir-butir padi yang 

jatuh di tanah. Saat itu saya sadar bahwa mama saya 

menganggap butiran padi itu sangatlah berharga, ia harus 

menunggu 100 hari dengan pengorbanan tenaga dan 

waktu agar bisa menghasilkan butiran padi tersebut. 

Saudara.. Allah juga demikian, bagi Dia kita ini 

sangatlah berharga. Karena KasihNya Yesus mau 

berkorban demi kita. Tuhan Yesus berkata bahwa 

kegembiraanya lebih besar bila Ia berhasil mendapatkan 

anakNya yang hilang. Oleh sebab itu saudara..marilah 

kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Yesus 

sudah memberikan yang terbaik bagi kita, oleh sebab itu 

mari kita berikan yang terbaik juga untuk Tuhan. (MM)   

Senin, 04 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 
I Petrus 1:18-19 

 

Pokok  Doa :  

  Berdoa untuk semua 
orang yang telah 

mendengar Injil agar 
mereka bisa 

menerima Yesus 
sebagai Tuhan dan 

Juruselamat 

 

Berharga di Mata Tuhan 

Matius 18:10-16 
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Hampir setiap orang tua kita 

mengenal apa itu „pamali‟ atau 

pantangan untuk melakukan 

sesuatu yang tidak sesuai dengan 

ajaran adat/kebiasaan mereka. 

Kalau foto bertiga pasti orang 

yang berada di tengah umurnya 

akan pendek atau menyapu 

kotoran rumah lewat pintu depan 

sama saja membuang rejeki kita 

dan masih banyak lagi 

pantangan-pantangan seperti itu.  

Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa semua ajaran 

tersebut akan menjadi akses si iblis untuk mengusai hidup 

kita. Iblis mampu melakukan apa saja untuk mengelabui 

iman percaya kita kepada Allah termasuk ajaran duniawi 

sebab ajaran Tuhan dengan ajaran dunia sangat bertolak 

belakang, kita tidak dapat mengikuti keduanya secara 

bersamaan sebab Allah mau bahwa kita harus berserah 

sepenuhnya kepada Dia. Masakan Allah mengasihi kita 

dengan kasih sempurna namun kita hanya mengasihinya 

hanya sebagai orang kristen KTP? Semua yang kita miliki 

sekarang keluarga, sukacita, damai sejahtera bahkan 

hidup kita saat ini adalah karena kasih Allah. 

Sebagai anak Tuhan marilah kita sekarang membuka 

mata dan hati kita untuk hanya takut dan menerima ajaran 

Allah saja. Karena setiap orang yang yang menerimaNya 

diberi kuasa menjadi Anak Allah. (Zee) 

Ajaran Tuhan VS Manusia? 

Markus 7:7-20 

Selasa, 05 Maret 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ayat Hafalan: 

Mazmur 18:3 

 

 
Pokok  Doa :  

 Berdoa untuk 
keluarga kita masing-

masing agar kita 
senantiasa dalam 
lindungan Tuhan 

Yesus 
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Banyak orang-orang terlena 

dengan tawaran dunia yang 

menggiurkan, apalagi tawaran 

tersebut menawarkan ketenangan 

yang  membuat kita lepas dari 

stress, sedih dan putus asa. 

Namun tanpa disadari itu semua 

adalah sementara saja dan malah 

membuat kita semakin jatuh. 

Contohnya berbagai macam obat 

terlarang, hiburan malam, dan 

lain sebagainya. Itu semua memang memberikan 

kesenangan atau hiburan bagi sebagian orang tapi kalau 

kita sadari itu semua adalah kesenangan sementara.  

Firman Tuhan mengajarkan bahwa Allah adalah 

sumber dari segala penghiburan, tidak ada penghiburan 

yang kekal selain dari penghiburan yang datang dari 

Allah. Paulus memberikan kesaksian bagaimana 

penghiburan Kristus selalu nyata dalam setiap penderitaan 

yang mereka alami. Penghiburan dari Allah memiliki 

kuasa, semakin berlimpah kesengsaran yang mereka 

alami di dalam Kristus  semakin  berlimpah pula 

pengiburan yang mereka terima. Allah mengizinkan itu 

semua supaya kita tidak lebih mengandalkan kekuatan 

kita. Kita harus menyadari bahwa semuanya adalah dari 

Tuhan. Kekuatan serta penghiburan semuanya hanyalah 

dari Kristus. Oleh sebab itu mari kita tetap mendekat 

kepada Krisus dalam penderitaan kita.(MM)  

 

Ayat Hafalan: 

Roma 8:18 

 
 

 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa agar 

Penghiburan Tuhan 
Yesus selalu nyata 

kita rasakan  

 

Penghiburan dari Allah 

II Korintus 1:3-11 

Rabu, 06 Maret 2013 
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Egoisme  adalah perbuatan 

atau tindakan selalu disebabkan 

oleh keinginan untuk 

menguntungkan diri-sendiri, 

Paulus mengingatkan jemaat 

Korintus supaya tidak hidup 

untuk diri sendiri tetapi hidup 

untuk Yesus yang telah mati 

dan telah dibangkitkan untuk 

mereka. Berarti apapun yang 

kita lakukan, orientasinya 

ditujukan terhadap apa yang sudah dilakukan Yesus 

Kristus untuk kita, atau istilah lainnya Kristus sentris 

bukan ego sentris.  

Kita mengasihi, mengampuni dan melayani karena 

Allah terlebih dahulu mengasihi kita, kita mengampuni 

karena Allah lebih dahulu mengampuni kita, kita 

melayani karena Allah lebih dahulu melayani kita, kita 

memberi karena Allah lebih dahulu memberi Putra 

tunggalNya untuk kita. 

Jadi saudara, apakah kita akan mewarnai kehidupan 

kita dengan egoisme ataukah kita hidup untuk Kristus? 

Jika hidup kita digerakkan oleh Yesus yang telah mati dan 

bangkit untuk menebus dosa kita, maka kita akan 

terhindar dari racun egoisme dan hidup menjadi bahagia, 

karena kebahagiaan kita adalah ketika kita memuliakan 

Allah. Amin. (JM) 

Egoisme 

2 Korintus 5:15 

Kamis, 07 Maret 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayat Hafalan: 

Galatia 5:13 

 
 

 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa untuk anak-

anak yang 
mengalami 
kelaparan 
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Zakheus adalah seorang 

pemungut cukai, bagi orang 

Israel, profesi ini dianggap 

penghianat karena dia bertugas 

memungt pajak dari orang Israel 

dan menyerahkan ke kaisar. 

Namun disisi lain Zakheus 

punya kemauannya yang besar 

untuk bertemu Yesus, Namun 

karena ia bertubuh pendek dan 

Tuhan Yesus dikerumuni oleh 

para rasul dan  orang banyak pada saat itu, ia terpaksa 

memanjat pohon demi untuk bertemu Tuhan Yesus. 

Para rasul tidak sadar bahwa mereka sendiri menjadi 

penghalang untuk orang datang kepada Yesus. mereka 

lupa bahwa dibelakang mereka ada banyak orang yang 

mau bertemu Yesus. Mereka mengira bahwa mereka 

sedang melayani Tuhan Yesus dengan mengawal dan 

menjaganya dari keramaian. 

Saudara, ini menjadi renungan bagi kita. apakah kita 

selama ini menjadi alat untuk orang datang kepada Tuhan 

atau justru menjadi penghalang orang datang kepada 

Tuhan? Karena kesaksian hidup yang tidak baik, birokrasi 

yang terlalu rumit dalam pelayanan, kekuasaan serta 

keegoisan dapat menjadi penghalang dalam pelayanan 

Oleh sebab itu mari kita jadi mengevaluasi kehidupan 

kita. Mari menjadi berkat bagi banyak orang sehingga 

orang bisa datang kepada Yesus.(MM) 

Jumat, 08 Maret 2013 

 
Ayat Hafalan: 

Filipi 1:6 

 
 

 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa agar kita bisa 
dipakai jadi saluran 

berkat bukan menjadi 
penghalang 

 

Penghalang dalam Pelayanan 

Lukas 15:1-10 
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Suku-suku pedalaman Papua, 

biasanya ketika salah satu 

anggota keluarga mereka 

meninggal maka sesuai adat 

anggota keluarga yang hidup 

harus memotong salah satu 

jarinya dan memenuhi tubuhnya 

dengan lumpur sebagai tanda 

rasa kehilangan dan dukacita.  

Motivasinya mungkin benar 

namun apakah caranya benar 

sampai melukai tubuh orang yang sedang berduka? 

Semua orang pasti bersedih saat kehilangan orang 

yang dikasihi apalagi anggota keluarga, bahkan kadang 

ada yang sampai mengalami keputusasaan. Sebagai anak 

Tuhan kita tetap harus bersyukur bahwa setiap apa yang 

terjadi dalam hidup ini kita percaya Allah sedang 

menggenapi janji-janjiNya bukan karena kita ditinggal 

orang dikasihi hidup kita akan terlantar. Percayalah 

bahwa Allah sendiri yang akan menjaga kita. Dalam 

Alkitab mengingatkan kita bahwa kita jangan bersedih 

sama seperti orang orang yang tidak punya pengharapan, 

sebab  di dalam Tuhan kita akan bertemu kembali dengan 

orang yang kita kasihi di surga.  

Oleh sebab itu, marilah kita tetap jalani hidup dengan 

penuh pengharapan, sebab kita tahu bahwa saudara-

saudara kita yang dipanggil Tuhan telah bertemu 

denganNya dan hidup sukacita menyembahNya.(Zee). 

Tetap Punya Pengharapan 

I Tesalonika 4:13-18 

Sabtu, 09 Maret 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ayat Hafalan: 

1 Tes 5:6 

 
 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa agar orang 
lain juga memiliki 
pengharapan yang 
sama dengan kita 
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Puisi yang cukup terkenal yang 

dikarang oleh Ken Brown yang 

berjudul “God’s footprints” yang 

mengisahkan seseorang yang 

berbalik melihat ke belakang, 

merenungkan  hidupnya dengan 

melihat 2 (dua) pasang kaki yang 

berjalan ditepi pantai, satu pasang 

jejak kaki milik orang tersebut 

dan sepasang jejak kaki yang lain 

adalah milik Tuhan ketika 

perjalanan mulai terasa jauh dan  lelah,  maka orang 

tersebut melihat hanya ada sepasang jejak kaki yaitu 

miliknya sendiri  dan Ia mulai mempertanyakan di mana 

Tuhan? Kenapa Tuhan meninggalkan saya?? dan 

Tuhanpun menjawab, ”memang kamu melihat hanya ada 

sepasang jejak kaki, tetapi saya tidak pernah 

meninggalkan kamu  pada waktu kamu merasa lelah maka 

saya sedang menggendong kamu.”  

Tujuan dari penulis puisi ini adalah mengingatkan 

kepada kita orang yang percaya, bahwa pada saat kita 

menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan yang 

berat sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita . 

orang lain, ibu bapa kita, kekasih kita, saudara kita, istri 

kita, suami kita sahabat-sahabat kita mungkin akan 

meninggalkan kita tetapi Tuhan selalu setia dan tidak 

pernah meninggalkan kita.Dia ada bersama dengan kita 

semua. (AW) 

Minggu, 10 Maret 2013 
 
 
 
 
 
 

 

Ayat Hafalan: 

Yesaya 46;4 

 
 

Pokok  Doa : 

 Berdoa untuk Anak-
Anak Tuhan yang 

baru mendengar Injil 
Keselamtan, biar 

kiranya mereka bisa 
bertumbuh 

didaTuhan Yesus 

 

Apakah Yesus pernah meninggalkan 

Yesaya 46:4 
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Surga itu ada di telapak kaki 

ibu, surga itu adalah perasaan 

senang dan bahagia selama kita 

di bumi, ini pendapat orang 

tentang surga. Sehingga 

sebagian orang menganggap 

bicara surga adalah hal tidak 

terlalu penting. 

Sebagai orang percaya 

apakah kita juga termasuk orang 

yang percaya pernyataan diatas? 

Tuhan Yesus telah menyediakan surga bagi siapa saja 

yang percaya kepada Dia. Surga adalah tempat 

pengharapan  yang dijanjikan Oleh Tuhan Yesus Kristus 

kepada orang percaya. Melalui renungan ini kita akan 

melihat bagaimana luar biasanya surga yang disiapkan 

oleh Allah. Pertama, Surga itu adalah buatan tangan 

Allah, jadi kalau di bumi ini  kita sudah melihat buatan 

tangan Manusia berarti buatan tangan Allah lebih luar 

biasa lagi. Kedua, di sorga tidak ada ngengat dan karat 

dan punya keamanan yang tidak mungkin dibongkar oleh 

pencuri. Ketiga, Sorga adalah tempat yang sangat 

dirindukan. Penjelasan diatas menunjukkan betapa luar 

biasanya surga yang disediakan oleh Allah untuk kita. 

Surga bukanlah suatu negeri khayalan, Sorga adalah nyata 

tempat kediaman Allah dan kita yang percaya kelak. Oleh 

sebab itu marilah kita dengan tekun menantikan saat-saat 

Tuhan mengangkat kita ke surga.(MM)   

Senin, 11 Maret 2013 

 
Ayat Hafalan: 

Yohannes 15:13 

 

 

 

Pokok  Doa :  

 Berdoa agar kita 
dikuatkan dalam 

pengharapan 

 

Surga itu Nyata 

Filipi 3: 20 



 21 

 

 

 

Iklan di TV dimana ada seorang 

gadis sedang mengendarai mobil, 

ia mau memutar balik mobilnya 

tetapi ada tanda Dilarang 

memutar balik, Pada waktu ia 

tidak melihat ada polisi dan ia 

langsung putar. Tapi ternyata 

polisinya sedang bersembunyi  

dengan ditutupi dirinya dengan 

ranting-ranting. Polisi bertanya, 

“kenapa melanggar peraturan?” si 

gadis menjawab “Kan nggak dijaga!!” 

Saudara, terkadang kita hanya mematuhi peraturan bila 

ada yang mengawasinya saja. Kita lebih takut kepada yang 

kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Demikian juga 

orang Farisi lebih takut kepada peraturan manusia, mereka 

menegur para rasul yang tidak membasuh tangan sebelum 

makan sesuai dengan peraturan adat istiadat.  

Jangan kita sama seperti orang Farisi, di dunia ini banyak 

sekali aturan-atauran yang secara tidak lansung sudah 

mengatur kehidupan kita. Mulai dari ramalan-ramalan, 

zodiak, mitos-mitos yang membuat kita jadi tidak takut 

kepada Tuhan tetapi justru lebih takut kepada peraturan 

itu. Tuhan telah mengatur  dan menyatakan semuanya 

melalui Firman Tuhan, tinggal kita mau melaksanakan 

atau tidak. Ingat Firman  Tuhan berkata bahwa takut akan 

Tuhan adalah permulaan pengetahuan,...Ams 1 :7.(MM)  

 

Selasa, 12 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 

II Timotius 3:16 

 
Pokok  Doa :  

   Berdoa agar kita 
lebih takut akan 
Tuhan daripada 
Peraturan atau 

budaya yang dibuat 
oleh manusia 

 

Takut Tuhan atau takut Manusia 

Matius 15:1-20 
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Seorang Pendeta berkata 

kepada jemaatnya, bahwa dia 

akan berkhotbah  minggu 

depan  dari kitab Filemon, dan 

dia meminta  supaya  jemaat 

membaca kitab Filemon sampai 

habis. Minggu depan sebelum 

ia mulai berkhotbah, ia 

meminta agar  jemaatnya  

mengangkat tangan siapa yang 

telah membaca kitab Filemon 

pasal 3, semua jemaat mengancungkan tangan, dan 

pendeta tersebut tertawa, jemaat menjadi heran, kemudian 

pendeta pun menjelaskan bahwa surat Filemon hanya ada 

satu pasal. 

Dosa yang paling sering kita lakukan adalah 

berbohong/berdusta, kelihatannya dosa ini sangat ringan 

karena secara spontan bisa kita lakukan dengan mudah.  

Ketika menghadapi masalah, banyak orang memilih 

berbohong untuk menyelesaikan persoalannya  tanpa ada 

ketakutan sedikitpun. Padahal berbohong adalah dosa 

yang sangat berbahaya, karena semua dosa yang kita 

lakukan bisa ditutupi dengan berbohong.  Ada pandangan 

yang mengatakan bahwa kalau berbohong demi kebaikan 

tidak berdosa, tetapi Alkitab dengan tegas mengatakan 

yang namanya berbohong tetap dosa karena segala bentuk 

kebohongan berasal dari si jahat iblis.(AW) 

Rabu, 13 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 

Matius 5:37 

 

 

 
 

Pokok  Doa :  

 
Berdoa agar dari mulut 

kita keluar kata-kata 

berkat 

 

Berbohong 

Yohanes 8:44 
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Sebagian orang menganggap 

bahwa berkat sama dengan 

uang, ketika dia memiliki 

banyak uang maka dia berkata 

Tuhan sedang memberi saya 

berkat dan ketika dia tidak 

punya uang maka dia berkata 

Tuhan tidak memberkati saya. 

Pernahkah anda melihat 

orang miskin memiliki 3 orang 

anak dan hidup mereka secara 

financial sangat kritis namun mereka memiliki anak yang 

berprestasi dan memiliki banyak bakat dan hidup mereka 

selalu sukacita walau makan sepiring dibagi lima (apakah 

Tuhan tidak memberkati mereka?) atau pernahkah anda 

mengenal orang kaya yang memiliki uang yang 

berkelimpahan lalu ibu dan bapaknya bercerai dan 

anaknya terlibat narkoba (hanya uangkah sama dengan 

berkat?). 

Saudaraku uang adalah berkat yang paling kecil yang 

Tuhan beri bagi kita, karena di atas uang ada yang lebih 

berharga yaitu berkat damai sejahtera dan sukacita (hidup 

bahagia, terhindar dari pertengkaran), berkat hikmat dan 

kebijaksanaan (memiliki suatu kemampuan yang lebih 

dan berguna), dan berkat buah – buah roh (Gal 5:22-23). 

Selalu ada alasan untuk bersyukur karna ternyata hidup 

anak – anak Tuhan penuh dengan berkat. (YPT). 

 

Salah Paham tentang Berkat 

Mazmur 4:8 

Kamis, 14 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 
Maz 16:11 

 

 

 
 

Pokok  Doa :  

 
Mengucap syukur buat 

kasih Tuhan yang selalu 

baru 

 



 24 

 

 

 

Bagaikan bejana yang siap 

dibentuk demikianlah hidup 

kita. Ini adalah penggalan 

sebuah lagu yang memberi 

banyak berkat bagi kita semua. 

Mungkin kita bertanya kenapa 

dikatakan seperti bejana? Ada 

apa dengan bejana tersebut??. 

Bejana terbuat dari tanah 

liat, bila kita melihat proses 

pembuatan bejana tersebut baru 

kita mengerti kenapa dalam Alkitab memakai ilustrasi 

bejana di tangan pembuatnya. Pertama, tanah liat akan 

dirubah bentuknya dari yang tidak berbentuk menjadi 

suatu bentuk yang indah, demikian kita juga agar berubah 

dari orang yang belum percaya menjadi orang percaya 

dengan demikian kita juga akan mengalami pembaharuan 

budi dan tingkah laku. Kedua, tanah liat tersebut akan 

dipukul  agar bisa dibentuk dan akan dibakar hingga 

kering dan kuat. Penderitaan yang kita alami, Tuhan 

izinkan terjadi agar  kita bisa belajar bagaimana 

mengandalkan kekuatan Tuhan dalam setiap pergumulan 

kita. Ketiga, bejana itu siap untuk dikoreksi untuk 

penyempurnaan bentuk. Orang percaya harus siap 

dikoreksi, Karena melalui koreksi itu kita bisa melihat 

kelemahan kita. Ada kalanya kita tidak tahu kelemahan 

kita dan Tuhan bisa memakai orang lain untuk 

menyatakannya kepada Kita.(MM)  

Jumat, 15 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 
I Korintus 10:12 

 

 

 
Pokok  Doa :  

Berdoa mohon 
kekuatan  agar kita 
semua dikuatkan 

dalam Masalah kita.  

 

Bejana Yang Siap dibentuk 

Yesaya 64:8 
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Injil Anugerah Allah di Pegunungan Mamasa 

oleh : Ev.Desman Waruwu,S.Th. 

 

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang 

memberi kekuatan kepadaku”.(Filipi 4:13) 

 

Salam Sejahtera bagi kita 

semua!!!! 

Puji dan syukur saya panjatkan 

kepada Tuhan Yesus Kristus, yang 

oleh karena anugerah-Nya, sampai 

saat ini saya dimampukan oleh 

Tuhan untuk melakukan tugas 

pelayanan yang dipercayakan 

kepada saya di daerah Mamasa 

Sulawesi Barat. Rencana Tuhan membawa saya yang 

adalah anak pulau diutus melayani menjadi anak gunung, 

karena Mamasa adalah daerah pegunungan dan  yang 

paling jauh dari ibu kota provinsi. Perjalanan dari 

Makasar ke Mamasa mudah-mudahan bisa ditempuh 10–

12 jam dengan bus karena situasi jalan yang tidak baik. 

Ditambah lagi signalnya yang putus-putus, namun situasi 

yang demikian tidak membuat saya putus asa, justru ini 

menjadi tantangan bagi saya untuk terus maju untuk 

menunaikan tugas pelayanan yaitu menyampaikan Injil 

Anugerah Allah di Mamasa. Keadaan Mamasa yang 

masih terikat kuat dengan budaya nenek moyang dan 

kepercayaan animisme merupakan tantangan bagi saya 

untuk mendirikan pelayanan yang berdasarkan pada 

kebenaran Allah. Didukung oleh MPW Sulselrabar, 

Gereja Alkitab Anugerah Jemaat Rama dan Sudiang. 

Berita Pelayanan  
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Kami bersama-sama berjuang dalam penginjilan melalui: 

KKR, seminar dan perkunjungan pelayanan.  

    Tidak terasa dua tahun tiga bulan pelayanan saya di 

Mamasa, berawal dari satu keluarga yaitu kel.Bpk.Tonglo 

Pasau, sekarang kegiatan pelayanan yang  berjalan adalah  

perkunjungan, penginjilan, Pos Pemahaman Alkitab di 

kel. Bapak Tonys Pesao (Osango), PA di kel. Bapak 

Demma (Dengen), PA di kel. Pak Martinus (Orobua), 

Ibadah di Lembaga Permasyarakatan, ibadah pemuda dan 

ibadah minggu dilaksanakan di rumah simpatisan di kel. 

Pak John Pualilin (Tawalian) di siang hari karena kami 

belum mempunyai lokasi dan tempat untuk melakukan 

ibadah pagi karena keterbatasan dana yang kami 

miliki.dan inilah yang merupakan pergumulan kami 

daerah Mamasa.  

    Tahun ini kami berencana untuk membeli sebidang 

tanah untuk dijadikan pusat pelayanan Anugerah di 

Mamasa. Kami mohon dukungan doa dari pembaca 

Renungan PEACE dan anak Tuhan lainnya, agar kiranya 

rencana ini menjadi bagian dari rencana Tuhan. Harapan 

saya kesaksian ini memberikan dorongan bagi kita semua 

untuk mau mengambil bagian dalam pelayanan. Seperti 

dalam tubuh Kristus semuanya berfungsi sesuai dengan 

tugasnya dan semuanya saling mendukung. Keberhasilan 

pelayanan Mamasa tidak terlepas dari dukungan dari anak 

Tuhan lainnya, Saya sudah memberikan hidup saya untuk 

Mamasa, saya sadar sehebat apapun saya, tanpa Tuhan 

dan anak Tuhan lainnya saya tidak bisa berbuat apa-apa. 

Jadi saya menantikan anak-anak Tuhan lainnya untuk 

turut berpartisipasi dalam pelayanan  Mamasa. Mari kita 

sama-sama mewujudkan kehadiran Pelayanan Anugerah 

di Mamasa. 
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Galery 

Mamasa 

Pos PA 

kel.Tonys Pesao 

di Osango 

Pos PA 

kel.Marthinus  

di Orobua 

Pos PA 

kel.Pualilin  

di Tawalian 

Seminar dipimpin oleh 

Ev.Maruli Marpaung 

Moderator:  

Pdt.Paus Randa 
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Seminar dipimpin oleh 

Ev.Maruli Marpaung 

Kunjungan pelayanan 

Kunjungan pelayanan 

(Mandi di Air Panas) 

 

Pemandian Air 

panas(Objek wisata 

di Mamasa) 
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Salah satu contoh wanita 

yang melayani Yesus adalah 

Maria Magdalena, Maria 

Magdalena percaya bahwa 

Yesus adalah anak Allah. Saat 

Yesus disalib Maria ada disana. 

Ketika Mayat Yesus dibaringkan 

kedalam kubur, pintunya telah 

ditutup batu besar dan pada saat 

itu Maria juga ada disitu duduk 

didepan kubur Yesus (Matius 

27:61). Pada saat Yesus bangkitpun Maria ada disitu dan 

Yesus menampakkan diri-Nya serta berbicara pada Maria. 

Maria percaya dan menyembah Yesus sebagai Allah yang 

hidup serta memberitahu orang bahwa Yesus telah 

bangkit (membuktikan  Yesus adalah Tuhan dan 

Juruslamat manusia karna maut telah dikalahkan).  

Banyak pelajaran dan berkat yang kita peroleh dari 

kisah Maria Magdalena ini, dia seorang wanita yang setia 

untuk mengikut Yesus dan kesetiaan Maria Magdalena 

dapat menjadi inspirasi bagi kita wanita-wanita yang 

ingin senantiasa melayani Tuhan. Ketika kita taat serta 

mengandalkan kekuatan  Tuhan maka hidup kita akan 

diperlengkapi menjadi wanita yang anggun dihadapan 

Allah dan menjadi berkat bagi setiap orang. Dan melalui 

kisah ini kita bisa lihat bahwa siapapun kita tidak dibatasi 

untuk melayaniNya.(YPT) 

 

Sabtu, 16 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 

Amsal 31:30 

 

 

 
Pokok  Doa :  

   
Berdoa agar kita 

semua bisa dipakai  
uhan dalam setap 

pekerjaan kita 

 

Wanita Dalam Pelayanan 

Yohanes 20:11-28 
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setiap hari minggu di gereja-

gereja dipenuhi oleh jemaat 

yang sedang beribadah,  selain 

dari jemaat yang penuh juga 

parkiran gereja penuh dengan 

mobil berbagai macam merk. 

Di satu sisi kita bangga karena 

anak-anak Tuhan diberkati 

secara materi, tetapi di sisi lain 

ada beberapa yang memakai 

waktu ibadah adalah waktu 

untuk menunjukkan kepada orang apa yang mereka miliki 

sampai-sampai ada kalimat  yang mengatakan “Kalau 

mau melihat trend yang terbaru lihat saja di gereja “ 

Ini merupakan kalimat sindiran bagi kita orang 

percaya. Ingatlah bahwa rumah Tuhan adalah tempat yang 

suci, marilah kita datang dengan hati yang tulus dan 

murni hanya untuk menyembah dan menyenangkan 

Tuhan. Pada waktu Musa berada di hadapan Allah, Allah 

menyuruh dia untuk membuka kasutnya karena tempat 

dia berdiri adalah tempat yang kudus. Ini artinya bahwa 

bila kita berhadapan dengan Tuhan tidaklah sama ketika 

berhadapan dengan manusia. Sedang berhadapan sama 

manusia saja kita tahu harus bersopan santun, apalagi 

kepada Allah sudah seharusnya lebih dari pada ke 

manusia. Mari kita belajar untuk membiasakan diri tertib, 

teratur dan sopan serta berkonsentrasi saat kita sedang 

beribadah. Allah akan senang melihat kita taat. (MM) 

Minggu, 17 Maret 2013 

 
Ayat Hafalan: 

Ibrani 10:25 

 
 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa untuk Ibadah 

yanmg dilakukan 
oleh semua anak 

Tuhan pada hari ini 

 

Tempat Yang Kudus 

Keluaran 3:1-7 
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Thomas Alva Edison adalah 

ilmuan yang sangat terkenal di 

dunia,Pasti kita berpikir bahwa 

dia adalah seorang yang jenius. 

Tetapi sebenarnya masa kecil 

Thomas Alva Edison terkenal 

sangat bodoh, Gurunya sampai 

menyerah dan ia dipulangkan ke 

rumahnya, jadi ibunya yang 

mengajarnya di rumah. 
Meskipun demikian Thomas 

memiliki kelebihan yaitu ia memiliki sifat rasa ingin tahu 

yang tinggi. Inilah yang menjadi bekal Thomas, ia 

mencoba semuanya, akhirnya ia menemukan adanya arus 

listrik dan ia menemukan bola lampu.  

Musa juga merasa tidak memiliki apa-apa.Ia merasa 

tidak mampu untuk memimpin bangsa Israel keluar dari 

tanah mesir, tetapi Allah telah mempersiapkannya, tidak 

ada alasan bagi dia untuk berdalih.  

Demikian juga kita saudara, Allah telah menetapkan 

kita menjadi berkat di tempat-tempat tertentu, tidak ada 

alasan untuk berdalih.oleh sebab itu tunaikanlah Tugas 

panggilan Allah yang disampaikan kepada kita masing-

masing. Jangan tunggu hari esok, Lakukanlah apa yang 

dapat kita lakukan hari ini untuk Tuhan. Tuhan sedang 

menantikan respon dari kita dan Tuhan telah siap untuk 

memperlengkapi kita. (MM). 

 

Senin, 27 Agustus 2007 

 

Ayat Hafalan: 

     II Timotius 4:5 

 
 

Pokok  Doa :  

 Berdoa agar Tuhan 
kebijaksanaan  agar 

kita  bisa 
mempertimbangkan 
hal-hal yang  akan 

kita  lakukan 
. 

Tunaikan Tugas PelayananMu 

Keluaran 3:10-22 

Senin, 18 Maret 2013 
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uang sangat berperan dalam 

setiap aspek kehidupan. Sampai 

orang beranggapan bahwa uang  

adalah segalanya. Sebagian 

orang terperosok dalam pikiran 

yang sama, dan bahkan 

beberapa hamba Tuhanpun 

jatuh karena uang sehingga 

motivasi mereka tidak murni 

lagi dalam megikut dan 

melayani Tuhan.  

Tuhan Yesus mengatakan 

kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah atau mamon 

atau kepada dua tuan, karena mamon dan Allah sangat 

bertentangan. Kalau ada orang yang memilih mamon 

maka ia adalah seorang pencinta uang, penyembah 

berhala, sedangkan kita semua tahu bahwa uang yang kita 

miliki itu sumbernya dari Tuhan. 

Jadi manakah yang harus kita pilih Tuhan atau uang? 

Kalau kita memilih Tuhan berarti kita mempercayakan 

hidup kita pada Tuhan maka kita tidak perlu takut karena 

Tuhan akan memelihara kehidupan kita  dan setiap yang 

kita miliki seharusnya kita pertanggungjawabkan 

dihadapan Tuhan. Mempunyai dan mencari uang tidak 

salah, karena dengan uang kita bisa menjalani kehidupan 

kita dan bahkan melayani Tuhan, yang salah adalah sikap 

kita terhadap uang yang sudah memperhamba kita.  dan 

membuat kita buta terhadap segala sesuatu.(YPT) 

Selasa, 19 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 
   I Timotius 6:10 

 

 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa kita bisa 

mengetahui mana 
yang lebih prioritas 

dalam kehidupan kita 

 

Tuhan atau Uang? 

Matius 6:24 
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Seorang ibu akan menghukum 

anaknya selama  6 (enam) bulan 

tidak dapat uang saku, bila 

merokok. Suatu saat anaknya 

yang sulung tergoda untuk 

merokok. Ternyata adiknya 

melihat tindakannya itu. Si adik 

berjanji tidak akan mengadu ke 

ibu mereka asal semua tugas 

adiknya dikerjakan kakaknya. 

Seiring waktu anak sulung 

sangat kesal karena diperintah oleh adiknya terus, 

akhirnya dia memberanikan diri untuk berkata jujur 

kepada ibunya. Anak sulung itu terkejut mendengar 

jawaban dari ibunya: “ibu sudah tahu nak!, karena pada 

saat kamu merokok, ibu menyaksikan kamu sedang 

merokok. Hanya saja ibu kecewa padamu karena kamu 

lebih memilih diperbudak oleh adikmu dari pada berkata 

jujur dan memohon maaf kepada ibu”.  

Saudara,saat kita berbuat dosa Allah melihat apa yang 

kita lakukan, tiada yang tersembunyi bagi Allah. Allah 

akan sangat kecewa melihat kita berbuat dosa dan lebih 

lagi ketika kita tidak jujur mengakui dosa kita itu, dan kita 

lebih memilih untuk diperbudak iblis. Apabila kita 

terbiasa menutupi dosa kita, maka kita akan tetap 

diperbudak iblis untuk melakukan dosa yang lebih besar 

lagi. Allah Maha Pengasih jadi datanglah kepadaNya. 

Karena Ia selalu menanti anak yang dikasihiNya.(MM). 

Rabu, 20 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 
Mazmur 50:23 

 

 
 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa agar kita bisa 

lebih Jujur dalam 
menjalani kehidupan 

 

Tuhan Melihat Semua 

Amsal 15:3 
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Myles Munroe, arti potensi 

adalah kemampuan yang tidak 

aktif atau kekuatan cadangan 

kekuatan yang belum 

dimanfaatkan. Menurut saya 

potensi adalah suatu kesempatan 

yang dimiliki oleh setiap orang, 

dan kesempatan tersebut masih 

berupa benih. Jadi persoalannya 

bagaimana kita bisa memelihara 

benih itu, sehingga benih itu 

dapat bertumbuh dengan baik dan berkembang. Seperti 

benih pada tumbuhan yang ditanam di tanah yang baik, 

dipupuk, disiram, dijaga supaya benih itu tidak dimakan 

oleh binatang dan akhirnya benih itu tumbuh menjadi 

tumbuhan yang subur.  

Demikian potensi yang ada dalam benih diri kita, kita 

perlu rawat, menggali kemampuan kita dan menjaga 

kemampuan itu dengan cara melatih terus-menerus sehingga 

kemampuan kita tidak hilang, senantiasa mengembangkan 

kemampuan yang kita miliki dalam kesempatan yang Tuhan 

berikan kepada kita. Firman Tuhan  mengatakan biji adalah 

yang paling kecil dari segala jenis benih tetapi apabila 

bertumbuh akan menjadi pohon dan burung-burung dapat 

bersarang di cabang-cabangnya. Mari kita pergunakan 

potensi kita tersebut menjadi satu hal yang berarti, menjadi 

berkat bagi orang lain dan pergunakan potensi kita itu untuk 

kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. (YPT)  

Kamis, 21 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 

II Korintus 9:10 

 

 

 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa untuk orang 

tua kita masing-
masing 

 

Potensi dalam Benih 

Matius 13:4-8 
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Alkitab adalah Kitab suci, Alkitab 

adalah Firman  Allah, Ada beberapa 

orang berpikir karena Alkitab adalah 

Firman Tuhan maka Alkitab adalah 

suci, sehingga Alkitab tidak bisa 

dibuka oleh sembarangan orang 

apalagi mencatat-catat sesuatu di 

dalamnya. Dan bahkan ada gereja di 

Filipina membuat aturan bahwa 

jemaat biasa tidak bisa memiliki dan 

membaca Alkitab, bagi mereka yang 

memiliki kuasa untuk memiliki dan membaca serta 

mempelajari Alkitab hanya pendeta dan pekerja gereja saja. 

Melalui renungan ini kita bisa lihat Rasul Paulus menulis 

bahwa “Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis 

untuk menjadi pelajaran bagi kita”  ini artinya bahwa Allah 

memberikan anjuran bagi kita semua untuk mempelajarinya, 

karena Firman Tuhan ini memiliki pengertian yang begitu luas 

dalam kehidupan kita, jadi bila kita tidak mempelajarinya, 

maka iblis akan mengambil kesempatan untuk menjatuhkan 

kita. iblis bisa seolah-olah memakai Firman Tuhan tetapi 

sebenarnya memutarbalikkan kebenaran Firman Tuhan. 

Dengan mempelajari Firman Tuhan kita bisa semakin kuat 

akan keyakinan kita, jadi bukan hanya di pengetahuan saja 

tetapi kita menjadi tekun dalam hidup denganNya karena kita 

akan semakin mengagumi kebesaran kuasa Tuhan yang 

dinayatakan bagi umatNya dari masa ke masa. Jadi jangan 

lelah untuk selalu belajar Alkitab.(MM) 

Jumat, 22 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 
     Roma 15:4 

 

 

 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa agar kita 
dapat mengasihi 

orang lain dengan 
lebih sungguh 

 

Diberi Untuk Dipelajari 

Roma 15:1-7 
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Seorang wanita cantik tapi tidak 

memiliki bakat istimewa lainnya. 

Ia selalu tersenyum membuat 

penasaran teman-temannya. 

Setiap ditanya ia selalu 

menjawab “saya selalu bersyukur 

kepada Tuhan karena sejak 

dalam kandungan ibu Tuhan 

membentuk saya secara 

istimewa. Dengan memberikan 

keadaan fisik yang cantik”.  

Jawabannya kelihatannya sombong. Namun ia punya 

alasan untuk dapat senyum walaupun dia juga  sebenarnya 

memiliki alasan untuk tidak senyum karena ternyata dia 

memiliki banyak kelemahan, namun positifnya bahwa dia 

memilih untuk tersenyum karena kelebihannya.  

Bagaimana dengan kita, apakah kita memiliki 

kelemahan, tidak dapat berkomunikasi dengan baik, suara 

jelek atau kelemahan lainnya yang membuat kita susah 

tersenyum? Coba pikir sekali lagi apakah betul kita tidak 

memiliki kelebihan atau keistimewaan lainnya sehingga 

kita layak tersenyum? Sebelum menjawab, renungkan ini: 

bahwa Tuhan tak pernah gagal dan bahkan saat Dia 

membentuk kita didalam kandungan ibu kita. Kita adalah 

hasil handmadenya Tuhan (karya Indah tangan Tuhan) dan 

tidak ada istilah produk gagal dalam karya-Nya. Mari 

hargai karya Tuhan dengan memilih senyum sebagai 

pilihan tepat dan menjadi berkat bagi orang lain.(YPT) 

Senyum Adalah Pilihan Yang Tepat 

Efesus 2:10 

Sabtu, 23 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 
     Filipi 4:4 

 

 

 
 

Pokok  Doa :  

  Agar kita dapat 
bersyukur setiap saat 
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Setelah menjalani beberapa 

tahun pernikahan sepasang suami 

istri sudah mulai jarang 

berkomunikasi. Masing-masing 

disibukkan dengan pekerjaannya. 

Istri berkeluh kesah kepada 

seorang teman, katanya :” Suami 

saya sangat sibuk bekerja, dia 

membawa pekerjaan kantornya 

sampai ke rumah. Sibuk dengan 

handphone dan laptopnya. Dia 

tidak lagi menanyakan kabar saya dan yang membuat 

sakit hati ini adalah dia sudah tidak mendengarkan 

perkataan saya. Tetapi saat handphonenya berdering dia 

dengan cepat mengangkatnya.  

Suatu kali si  istri mengalami pendarahan dan  

akhirnya meninggal. Kejadian itu membuat suaminya 

shock. istrinya meninggalkan surat yang ditulis nya 

sebelum dia meninggal. Isi surat itu: suamiku yang dulu 

mencintaiku, “aku ingin menjadi handphone mu, yang 

selalu engkau bawa dan pedulikan”.  

Mari saling menghargai keberadaan orang yang kita 

kasihi. Tuhan telah memberikan keluarga dan teman 

disekeliling kita untuk kita dapat saling mengasihi, Sering 

sekali kita merasa bahwa kesibukan atau pekerjaan, hobi 

kita yang utama sehingga kita lupa untuk memperhatikan 

dalam komunitas terkecil yaitu keluarga kita. Mari belajar 

membagi waktu dengan baik (YPT) 

Mengasihi adalah yang Utama 

I Petrus 1:22 

Minggu, 24 Maret 2013 

 
Ayat Hafalan: 

     1Petrus 1:22 

 

 

 

Pokok  Doa :  

  Berdoa  untuk 
suami/istri, anak-
anak dan saudara 

kita. 
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Kisah nyata sebuah buku yang 

menceritakan wujud nyata iman 

yang kongkrit. Suatu persekutuan 

doa sedang menjadwalkan satu 

hari akan melakukan doa syafaat 

untuk memohon kepada Tuhan 

diberikan hujan setelah kemarau 

berkepanjangan. Saat mereka 

berkumpul, terlihat seorang anak 

kecil datang menghadiri acara 

doa tersebut dengan membawa 

sebuah payung. Semua orang heran mengapa anak itu 

membawa payung. Yang dilakukan anak tersebut 

mungkin membuat orang heran, tetapi bila direnungkan, 

anak tersebut sangat meyakini bahwa Tuhan akan 

mendengarkan doa mereka dan Tuhan mengetahui persis 

apa yang menjadi kebutuhan anak-anakNya. Dan anak 

tersebut bersiap menerima hasil dari keyakinan tersebut.  

Cerita ini menjadi inspirasi dalam kehidupan anak-

anak Tuhan, ketika kita membawa segala pergumulan dan 

doa kita kepada Tuhan maka yakinlah Tuhan akan 

menyediakan sebuah jawaban yang terbaik bagi kita 

sesuai kebutuhan kita bukan keinginan semata. Iman yang 

kita miliki bukanlah keyakinan yang sia-sia namun iman 

itu akan membawa kita pada pengalaman dan penyertaan 

Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Serahkan segala 

pergumulan kepada Tuhan dan bersiap menikmati jalan 

keluar yang ajaib dari Tuhan.(YPT) 

Keyakinan Atas Iman 

Matius 17 : 20 

Senin, 25 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 
     Matius 18:5 

 

 

 

Pokok  Doa :  

  Berdoa agar kita 
lebih mengandalkan 

Tuhan. 
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Orang percaya terkadang 

merasa tidak puas  dengan 

kehidupannya,jika dibandingkan 

dengan orang lain yang tidak 

percaya. Dalam hati mungkin 

berkata, Mengapa mereka lebih 

sukses dari saya?  lebih kaya 

dari saya? lebih pintar dari 

saya? Rasa ketidakpuasan ini 

sering membuat kita tidak dapat 

mengucap syukur kepada 

Tuhan. Sebenarnya kalau kita  menyadari segala 

kelemahan 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 sehingga kita masih   

diberikan kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. 

Dengan demikian seharusnya tidak ada alasan untuk 

tidak mengucap syukur. 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. Dan jangan  

pernah membandingkan diri kita, atau kehidupan kita  

dengan orang lain, setiap orang mempunyai masalah atau 

pergumulan  yang berbeda  ingatlah satu hal bahwa Tuhan       

mempunyai rencana indah bagi anak-anakNya.(AW)   

Mengucap Syukur Setiap Saat 

I Tesalonika 5:18-23 

Selasa, 26 Maret 2013 

 

Ayat Hafalan: 

1 Tes 5:18 

 
 

 
 

Pokok  Doa :  

  Berdoa untuk studi, 
pekerjaan dan usaha 

kita. 
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Sifat dasar yang dimiliki 

manusia adalah ketidakpuasan 

terhadap apa yang dimiliki, 

orang kaya tidak puas dengan 

harta yang dimilikinya dan 

cenderung ingin menimbun 

harta, orang yang memiliki 

pekerjaan tidak puas dengan 

kedudukannya, orang miskin 

tidak puas dengan kesempatan 

hidup yang sudah Tuhan beri. 

Tidak habis-habisnya keinginan manusia untuk 

memuaskan diri. 

Apakah kita sebagai orang percaya akan hidup seperti 

contoh di atas, menghabiskan waktu dengan 

ketidakpuasan, beginikah hidup kita ? Pkh 5 : 18 “ Setiap 

orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda 

dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima 

bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya 

– juga itupun karunia Allah”. Adapun yang kita dapat dan 

nikmati adalah karunia Allah, jangan menjadi orang yang 

tidak pernah puas terhadap karunia Allah, namun 

bersyukurlah atas segalanya. Tidak ada yang kekal di 

dunia ini, jadi untuk apa kita melakukan pekerjaan yang 

sia-sia, nikmati saja karunia terbesar yang sudah Tuhan 

kasih yaitu Keselamatan, harta adalah fana tetapi 

keselamatan bersifat kekal. (YPT). 

 

Ada apa dengan Hidup 

Pengkhotbah 4:7-16 

Rabu, 27 Maret 2013 

 
Ayat Hafalan: 

Pengkhotbah 4:13 

 

 
 

Pokok  Doa :  

  Berdoa untuk orang 
yang membenci anda. 

Belajar untuk 
memaafkan orang 

lain 
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Sejak usia 11 tahun, seorang 

anak muda sudah dibiasakan 

oleh orang tuanya untuk selalu 

terlibat dalam pelayanan gereja, 

menjadi singer, song leader, 

aktif di pemuda, dll. Dia 

bertumbuh dalam rohani dan 

memiliki keterbebanan dalam 

pelayanan.  

Tapi suatu waktu dia dan 

keluarganya difitnah melakukan 

sesuatu yang pada dasarnya tidak pernah mereka lakukan. 

Dia merasa bahwa pelayanan yang dilakukan selama ini 

adalah sia-sia karena ternyata yang memfitnah mereka 

adalah orang yang dilayaninya sendiri.  

Akhirnya Pelayan tersebut mengambil keputusan 

untuk menjadi jemaat biasa saja. Pada saat ia beribadah ke 

suatu gereja, dia melihat singers, pemimpin ibadah yang 

sedang melayani, tiba-tiba dia mengeluarkan air matanya, 

ada rasa rindu yang mendalam dihatinya untuk dapat 

melayani Tuhan kembali, kerinduan yang besar itu 

mengalahkan rasa trauma difitnah dalam pelayanan. 

Akhirnya sekarang Pelayan tersebut mengambil kembali 

bagiannya dalam pelayanan. 

Saudara renungkan betapa sebenarnya kita rindu untuk 

dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan karena bagi anak 

Tuhan pekerjaan yang paling indah di dunia ini adalah 

melayani Tuhan.(YPT) 

 
Ayat Hafalan: 

Mazmur 42:3 

 

 
 

 
Pokok  Doa :  

   
Pakailah Aku Tuhan 

sebagai alatMu dalam 
pelayanan 

 

Rindu yang Terdalam 

Mazmur 42 

Kamis, 28 Maret 2013 
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Mencari muka dalam 

pekerjaan sepertinya sudah biasa 

dilakukan oleh beberapa orang 

untuk mengambil suatu 

kesempatan atau keuntungan. 

Pemikiran yang sangat 

sederhana bahwa orang tersebut 

mengetahui dan fokus pada 

siapa yang dianggap sebagai 

tempat sumber berkat yang dia 

terima tanpa menyadari bahwa 

hubungan seperti itu hanya 

sebatas mutualisme dan bersifat sementara. 

Tapi tahukah saudara sumber berkat yang 100% asli 

bagi anak Tuhan? dan tidak dapat diukur oleh nominal 

perhitungan apapun? Allah itu sendiri dan tempat dimana 

Allah tinggal adalah sumber berkat 100% asli. Dunia ini 

adalah salah satu harta Tuhan yang paling kecil. Jadi jika 

ada yang menganggap bahwa dunia tempat kita berada ini 

adalah sumber berkat kita, maka kita akan kecewa karena 

dunia ini hanya sementara (Yak 4:14). Triliunan cara 

Tuhan untuk membagikan berkat ini kepada anakNya, 

jangan takut tidak kebagian karena stok sumber berkat 

tidak pernah habis. Jadi sekarang kita tahu kepada siapa 

kita harus cari muka? terima Tuhan dalam hatimu, 

menyenangkan hati Tuhan, layani Dia dalam tugas 

pelayanan, dekat dengan Tuhan dalam hubungan 

komunikasi saat teduh setiap hari.(YPT). 

Cari Berkat 100% ASLI 

Efesus 1:3 

Jumat, 29 Maret 2013 

 
Ayat Hafalan: 

Pengkhotbah 4:13 

 
 

 

Pokok  Doa :  

  Tuhan ajari aku 
untuk dapat 

menyenangkan hati 
Tuhan dalam setiap 

prilakuku. 
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Sebelum terjadi tsunami ada 

lagu rohani  yang sering 

terdengar yaitu,” Di saat badai 

bergelora, Kuakan terbang 

bersamaMU, Bapa Kau Raja 

atas S’mesta, Kutenang S’bab 

Kau Allahku.” Pujian ini bisa 

jadi berkat untuk menguatkan, 

tetapi setelah terjadi tsunami, 

dan waktu saya ada di Nias, 

Orang tidak menyanyikan lagu 

ini lagi. Mengapa??? Apakah karena ragu Allah tidak 

akan menolong?? Saudara di dalam lirik lagu selain dari 

pada pujian kepada Tuhan tetapi mengandung komitmen 

kepada Tuhan, dalam komitmen itu ada janji yang kita 

sampaikan kepada Tuhan.   

Yefta berjanji kepada Allah sebelum ia pergi 

berperang melawan bani Amon, ia berjanji bila Tuhan 

memberikan kemenangan, maka yang pertama sekali 

keluar dari pintu rumahnya, akan dipersembahkan 

menjadi korban persembahan kepada Allah. Hal yang 

sangat menyedihkan terjadi, dimana saat ia bersukacita 

atas kemenangannya, Putrinya keluar menyambut dengan 

tari-tarian. Itu artinya ia harus mempersembahkan 

putrinya karena itu sesuai dengan janjinya. Yefta tidak 

mundur karena janjinya kepada Allah, Ia tahu bahwa 

Tuhan tetap menuntut apa yang telah  kita janjikan. Mari 

kita tunaikan janji kita kepada Allah.(MM) 

 

Ayat Hafalan: 
Filipi 1:21 

 

 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa teman-teman 

kita dimanapun 
berada 

 

Janji Kepada Allah 

Hakim-Hakim 11:29-40 

Sabtu, 30 Maret 2013 
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Membaca judul renungan ini, 

mungkin kita katakan 

“jawaban” doa kita gagal atau 

tidak terjawab? Sebab jawaban 

yang diberikan tidak sesuai 

dengan harapan dan 

permohonan kita. Lantas, bila 

kita menghadapi pergumulan 

dimana kita “amat sangat” 

berharap pertolongan dari 

Tuhan, tetapi ternyata Tuhan 

tidak segera memberikan pertolongan atau bahkan yang 

terjadi justru sebaliknya, bagaimanakah sikap kita? 

Kecewa, jengkel, ngambek, protes, tidak percaya, putus 

asa, memboikot diri untuk tidak mau ke gereja, marah 

ataukah merasa percuma sebagai anak Tuhan?!  

Secara manusiawi, bila ekspresi kita termasuk salah 

satu diantaranya tentunya lumrah dan sah-sah saja. 

Persoalannya, sebagai anak Tuhan yang adalah umat 

tebusan Allah, serta sudah mengikatkan diri sepenuhnya 

dalam kasih dan percaya kepada Tuhan Yesus, pernahkah 

kita merenungkan jawaban ”tidak” dari Tuhan tersebut 

secara rohani dan dewasa? Oleh sebab itu marilah 

meminta kekuatan dari Tuhan agar kita bisa meyakini 

bahwa Jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik 

dalam kehidupan kita. Ada saat-saat kita harus 

menjalaninya untuk kemajuan rohani kita. Karena Dialah 

yang mengarahkan langkah-langkah kita. (GM) 

 

Ayat Hafalan: 

Matius 10:39 

 
 

Pokok  Doa :  

   
Berdoa agar kita 

senantiasa 
melaksanakan Firman 

Tuhan dalam 
kehidupan kita 

 

Ketika Tuhan Mengatakan Tidak 

II Korintus 11:24-33 

Minggu, 31 Maret 2013 
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Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena 

engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, 

dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam 

kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. 

(I Timotius 4:12) 

 
KOMPAK adalah 

salah satu pelayanan 

pemuda yang dibentuk 

dengan tujuan sebagai 

wadah bagi para anak 

muda untuk melayani 

melalui potensi yang 

ada dalam diri mereka, 

Melalui pelayanan ini 

anak-anak muda akan dibekali dan dimampukan untuk 

dapat menjadi saluran berkat dari sejak muda. Dengan 

motto “Diberkati untuk menjadi berkat” pemuda 

KOMPAK tetap dengan  semangat berkreasi dalam 

pelayanan demi untuk memenangkan jiwa-jiwa yang baru 

bagi Kristus. 

Sejauh ini pelayanan KOMPAK sudah melaksanakan 

beberapa kali KKR, retreat, ibadah padang, pelatihan 

penginjilan dan terakhir Pemuda KOMPAK belajar 

berakting dengan mengeluarkan sebuah cerita singkat 

dalam bentuk Film yang sudah dibuat dalam dalam 
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bentuk DVD yang berjudul “Kasih Yang Sempurna” yang 

diputar pada saat KKR Natal bersama GAA Makassar 

dengan Pemuda KOMPAK tanggal 15 Desember 2012 

yang lalu. 

Melalui pengalaman 

ini menunjukkan bahwa 

sebagai anak muda tidak 

boleh merendahkan diri 

karena Firman Tuhan 

menyatakan “Jangan 

seorangpun menganggap 

engkau rendah karena 

engkau muda...” sifat 

rendah diri adalah sikap 

yang melebihkan 

kelemahan. Saat kita 

mengatakan SIAP maka 

Tuhan akan memperlengkapi dan bahkan memberikan 

kemampuan yang mungkin belum pernah kita ketahui 

selama ini. 

Doakan agar Pemuda KOMPAK tetap selalu 

berkomitmen dan melangkah dalam pelayanan Tuhan, 

dengan pertolongan Tuhan Yesus anak-anak muda yang 

ada dalam pelayanan ini semakin bertumbuh sehingga 

kelak mereka menjadi anak-anak Tuhan yang 

menyenangkan hati Tuhan. 

Kiranya info pelayanan pemuda KOMPAK Makassar. 

bisa memberikan inspirasi dan mendorong kita semua 

untuk terus giat dalam Tuhan karena ada pepatah 

mengatakan,” Iblis tidak pernah berhenti berusaha 

membawa kita dalam dosa, jadi jangan pernah berhenti 

dalam Tuhan. 
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KKR Natal  

15 Desember 2013 

Kesaksian Pujian 

di gereja 

Aksi dana untuk 

KKR Natal 

Pelatihan 

Penginjilan 
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Ibadah padang di 

Pantai Tanjung 

Bunga 

Ibadah padang di 

Tanjung Bayang 

Retreat di Malino 

Persiapan KKR 

Mamasa 
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STT ANDERSON MANADO (STTAM) 

Membuka pendaftaran untuk Mahasiswa Baru 

Program Study 

 Sarjana  TEOLOGI (S.Th)  

Magister  TEOLOGI (M.Th)  
STTAM terdaftar di Kementrian Agama RI 

No.DJ.III/Kep/HK.00.5/605/2010 dengan Nomor 

induk Sekolah Nasional (NISN) No.213171 dari 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian 

Pendidikan Nasional RI 

Hub: Pdt.Yohanes Rompon,M.Th 

(081347962103) 

 

Program study Magister Theologi (M.Th) STT 

Anderson dibuka kelas Makassar yang dilaksanakan 

di GAA Rama Makassar, Jl.Dirgantara no,53 

Kp.Rama Makassar 

Semester ini akan dimulai tanggal 18-22 Februari 

2013 pukul 17.00- 21.00 

Mata kuliah: Hermeneutika Lanjut 

Dosen : Maruli Marpaung,M.Th.,M.PdK 

 

Serba-serbi  

Ucapan Terima Kasih 

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada 

bapak/ibu/sdr/i yang telah mengambil bagian dalam 

pelayanan ini dengan memberikan dananya untuk 

penerbitan dan pengiriman Renungan PEACE ini. Doa 

kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati baik dalam 

keluarga dan pekerjaan. 


