BUKU SAKU

MASA RAYA PASKA

Tahun 2021

GPIB JEMAAT PAULUS DKI JAKARTA

MENYAPA UMAT
Salam sejahtera buat Ibu, Bapak, Kaum Muda,
Teruna dan Anak-anak semua. Di tangan kita saat ini
tersedia Buku Saku Masa Raya Paska Tahun 2021.
Buku Saku ini hadir untuk menuntun kita menghaya Masa Raya Paska tahun ini. Pada tahun ini kita
akan lebih banyak memberi diri untuk merenungkan
sabda Tuhan, berdoa dan melakukan hal-hal baik
untuk sesama dan alam sekitar yang membutuhkan,
serta untuk pengembangan diri kita menjadi lebih
baik.
Buku ini terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama
berisi pengantar dan penjelasan tentang Masa Raya
Paska tahun 2021. Bagian kedua berisi berbagai
usulan yang bisa dilakukan untuk merayakan Masa
Raya Paska, baik seorang diri maupun bersama
keluarga selama di rumah. Bagian ke ga berisi
Kalender 40 Hari Baca – Doa – Berbuat Baik selama
masa Prapaska.
Tema yang dipilih tahun ini adalah “Tetap Melangkah di Masa Krisis.” Kata-kata “tetap melangkah”
menjadi semacam dorongan kepada kita untuk
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tetap bersemangat, tetap berkeinginan kuat, tetap
bekerja keras meski keadaan tahun ini dak lebih
mudah dari tahun yang lalu.
Akhir kata, semoga Buku Saku ini menolong kita
menghaya Masa Raya Paska tahun 2021 ini. Jika
kita menerima “berkat” dari buku ini, jangan lupa
untuk membagikannya dengan warga jemaat yang
lain. Tuhan memberka .-

Komisi Teologi GPIB Paulus

Penulis Buku Saku Masa Raya Paska Tahun 2021
Pdt. Jus a Vox Dei Ha u
Genesya
Agus na Raplina Samosir
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PENJELASAN
MASA RAYA PASKA
TAHUN 2021
RABU ABU
Perayaan Rabu Abu mengawali 40 hari masa Prapaska.
Penghitungan 40 hari dak termasuk hari-hari Minggu. Pada tahun ini, perayaan Rabu Abu jatuh pada
tanggal 17 Februari 2021.
MINGGU-MINGGU PRAPASKA
Jumlah minggunya enam minggu. Dalam tradisi gerejawi, perayaan minggu-minggu Prapaska dilakukan
dalam Ibadah Hari Minggu. Jika mengiku kalender
tahun 2021 maka perayaan minggu-minggu ini jatuh
pada tanggal: 21 Februari, 28 Februari, 7 Maret, 14
Maret, 21 Maret, dan 28 Maret 2021.
MINGGU SENGSARA (PEKAN SUCI)
Minggu sengsara terlaksana pada satu minggu sebelum Minggu Paska (mulai 28 Maret s.d. 3 April 2021),
yang diawali dengan Minggu Palma pada tanggal 28
Maret 2021. Minggu Palma dirayakan untuk mengingat peris wa Yesus dielu-elukan di Yerusalem.
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MINGGU PASKA
Perayaan Paska tahun ini jatuh pada tanggal 4 April
2021.
HARI KENAIKAN YESUS KE SURGA
Perayaan kenaikan Yesus ke surga pada tahun ini jatuh
pada tanggal 13 Mei 2021.
HARI PENTAKOSTA
Hari Pentakosta pada tahun ini jatuh pada hari
Minggu, 23 Mei 2021.
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MERAYAKAN
MASA RAYA PASKA
BERSAMA KELUARGA
DI RUMAH
Pada tahun ini, kita masih harus merayakan Masa Raya
Paska di rumah. Ada yang akan merayakannya bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain, namun ada juga yang merayakannya seorang diri. Oleh
karena itu, supaya masa raya ini tetap bisa kita haya
dengan baik, berikut adalah beberapa usulan yang
bisa kita lakukan supaya masa raya ini tetap berkesan
di ha dan menjadi momen yang meneguhkan dan
menguatkan kita.

MENDEKORASI RUMAH
Sumber: Dokumentasi Pani a Paska 2020

Selama masa pandemi
ini, rumah kita menjadi
tempat kita beribadah.
Oleh karena itu, kita bisa
mendekorasi rumah dengan simbol-simbol tertentu yang diletakkan
pada bagian tertentu di
rumah, sehingga kita
bisa melihatnya se ap
5

Sumber: Koleksi Pribadi Penulis

Selain salib, kita juga bisa menggunakan ranng kering. Ran ng kering adalah simbol kerapuhan dan kefanaan
hidup. Se ap kali kita
melihat ran ng-ran ng
kering, kita mengingat
bahwa diri kita rapuh
dan fana dan membut u h ka n p e n ga s i h a n
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Sumber: www.pinterest.com

waktu. Kita bisa meletakkan salib dan kain ungu
(Seper pada gambar di samping). Ukuran salib bisa
menyesuaikan dengan tempat nggal kita. Besar kecil
salib dak masalah. Jika
salib yang kita miliki
berukuran kecil, kita bisa
meletakkannya di atas
meja, atau menempelkannya di tembok. Kain
ungu akan dipakai selama masa Prapaska. Pada
hari Jumat Agung sampai dengan Sabtu Sunyi
(sore), kain ungu digan dengan kain hitam. Pada hari
Paska, kain hitam digan dengan kain pu h.

Contoh lain yang bisa
kita buat adalah meletakkan Salib dan Stoples/Kotak Janji dan Niat
Baik di meja tempat kita
meletakkan perlengkapan beribadah kita pada
se ap hari Ming gu.
Stoples/kotak yang pertama akan kita isi dengan nama-nama orang
yang kita doakan se ap
hari, dan stoples/kotak lainnya akan diisi dengan
ndakan kasih yang kita rencanakan untuk dilakukan
kepada orang lain yang membutuhkan.
Ke ka mendekorasi rumah, baik seorang diri maupun
bersama-sama dengan keluarga, kita dak perlu
membeli barang baru. Manfaatkanlah barang-barang
yang kita miliki di rumah saja. Yang terpen ng, simbol7

Sumber: www.pinterest.com

Allah. Pada ujung-ujung ran ng itu, kita bisa
mengikat/menempel pita berwarna ungu. Dekorasi ini
akan kita pakai selama minggu-minggu Prapaska.
Ke ka hari Paska, pita-pita ungu tersebut bisa kita
lepas, dan menggan nya dengan daun-daun hijau,
simbol kehidupan baru.

Sumber: www.pinterest.com

simbol yang kita letakkan di rumah memiliki
makna dan mengingatkan kita akan siapa kita di hadapan Tuhan Allah dan betapa
baiknya Tuhan Allah
dalam perjalanan kehidupan kita.

AKTIVITAS BELAJAR BERSAMA
SELAMA MASA RAYA PASKA

PERTAMA, belajar tentang lagu-lagu Prapaska dan
Paska. Ada banyak lagu Prapaska dan Paska yang
sering sekali kita nyanyikan, tetapi kita dak
mengetahui asal-usul dan
latar belakang lagu ini.
Karena itu, baik juga, jika
selama masa raya Paska
ini kita belajar tentang
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Sumber: www.idpngtree.com

Selain mendekorasi rumah dengan simbol-simbol
Prapaska dan Paska, ada beberapa ak vitas lain yang
bisa kita lakukan seorang diri, bersama teman-teman,
atau bersama anggota keluarga di rumah. Ak vitasak vitas tersebut, antara lain:

KEDUA, belajar tentang simbol-simbol (benda-benda) di
seputar penderitaan, kema an, kebangkitan, kenaikan
Tuhan Yesus dan keturunan
Roh Kudus. Ada banyak sekali
simbol (benda) yang bisa menceritakan berbagai hal kepada kita, misalnya: salib,
daun palma, ro dan anggur, baskom dan air, 30 keping
perak, cambuk, mahkota duri, kubur terbuka, lidahlidah api, dan sebagainya.
KETIGA, belajar tentang (dan dari) tokoh-tokoh di seputar penderitaan, kema an, kebangkitan dan kenaikan Yesus, serta pencurahan Roh Kudus. Tokoh-tokoh
yang dimaksud dak harus yang baik, bisa juga tokohtokoh yang antagonis. Misalnya: Simon Petrus, Yudas
Iskariot, Pilatus, Maria Magdalena, dll.
KEEMPAT, belajar perkataan-perkataan Yesus di
kayu salib. Ada tujuh perkataan Yesus di kayu salib,
yakni:
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Sumber: www.hidupkatolik.com

lagu-lagu ini. Kita bisa mencari informasi tentang lagulagu ini di Google, buku bacaan, dll., dan membagikan
informasi yang kita peroleh tersebut dengan teman
atau anggota keluarga kita yang lain.

1. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka
dak tahu apa yang mereka perbuat (Lukas
23:34).
2. Sesungguhnya, hari ini juga kamu akan
bersama Aku di dalam Firdaus (Lukas 23:43).
3. Ibu, inilah anakmu! Inilah ibumu (Yohanes
19:26-27).
4. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku? (Ma us 27:46; Markus 15:34).
5. Aku haus (Yohanes 19:28).
6. Sudah selesai (Yohanes 19:30).
7. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan
nyawaku (Lukas 23:46).
Perkataan-perkataan Yesus ini mengajarkan kita tentang banyak hal, misalnya pengampunan, kepedulian,
kesendirian hidup, kepasrahan hidup kepada Allah,
dan sebagainya.
KELIMA, belajar tentang tempat-tempat bersejarah
yang terkait dengan penderitaan, kema an, kebangkitan, kenaikan Yesus dan keturunan Roh Kudus. Misalnya Taman Getsemani, Bukit Golgota, Taman Kubur,
dan Bukit di Galilea.
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Sumber: www.pinterest.com

KEENAM, belajar tentang Viadolorosa (Jalan Salib).
Viadolorosa adalah sebutan untuk jalan yang dilalui
oleh Yesus di Kota Yerusalem (kuno) menuju
penyaliban-Nya. Jalan-jalan (tempat-tempat) yang
dilalui tersebut dikemudian hari dibuat untuk
mengingat kejadian-kejadian pen ng yang dialami
Yesus.

KALENDER 40 HARI
BACA – DOA – BERBUAT BAIK

Ada banyak hal yang bisa kita lakukan
selama 40 hari Prapaska.
Tahun ini, pada se ap hari, kita diajak untuk BACA
(merenungkan sabda Tuhan) – DOA (berdoa untuk
diri kita dan sesama yang membutuhkan topangan
doa kita) – BERBUAT BAIK (melakukan satu/dua
perbuatan baik)
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Hari ke-1 (17 Februari 2021) – Rabu Abu
“Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah
jatuh! Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang
semula engkau lakukan. Jika dak demikian, Aku akan
datang kepadamu dan Aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau dak bertobat”
(Wahyu 2:5)
Rabu Abu mengingatkan kita tentang betapa fana dan
hinanya kita di hadapan Allah. Karenanya, untuk mengawali masa Prapaska ini, sadarilah bahwa kita berdosa dan membutuhkan pengampunan Allah. Kesadaran diri yang berlanjut dalam ndakan pertobatan
akan memulihkan hubungan kita dengan Allah.
Doa
Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami menyadari sungguh
bahwa kami manusia lemah dan berdosa yang
membutuhkan belas kasih dan pengampunan yang
dari-Mu. Tuntunlah kami untuk menger jalan-jalanMu dalam kehidupan kami. Amin.Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Ambillah waktu khusus di hari ini untuk berdoa
dan memohon pengampunan dan belas kasih
Allah atas hidup Saudara. Akuilah segala kesalahan dan perbuatan dosa Saudara di hadapan Allah
dengan sungguh-sungguh.
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Hari ke-2 (18 Februari 2021)
“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah se a dan
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita
dan menyucikan kita dari segala kejahatan” (1 Yohanes
1:9)
Langkah awal pertobatan adalah keberanian untuk
mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita bersalah dan
kerendahan ha untuk mengiku apa yang Tuhan
kehendaki dalam kehidupan kita. Tanpa pengakuan
yang jujur dan kerendahan ha , kita dak sungguhsungguh bertobat.
Doa
Ya Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk mengakui
kesalahan kami dan kerendahan ha untuk mau
berubah dan menuru kehendak-Mu. Amin.Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Ambillah waktu sejenak untuk mengakui bahwa
betapa rapuh dan rentannya kita di hadapan Allah
sehingga kita membutuhkan tuntunan-Nya selalu.

Hari ke-3 (19 Februari 2021)
“Mengapakah engkau melihat selumbar di mata
saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu dak
engkau ketahui?” (Ma us 7:3)
Seringkali, kita lebih mudah melihat kesalahan orang
lain daripada kesalahan diri sendiri. Masa Prapaska
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menolong kita untuk pertama-tama belajar menilai
diri sendiri sebelum kita terburu-buru menilai orang
lain dan mempersalahkan Allah.
Doa
Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami menyadari sungguh
bahwa kami manusia lemah dan berdosa yang
membutuhkan belas kasih dan pengampunan yang
dari-Mu. Tuntunlah kami untuk menger jalan-jalanMu dalam kehidupan kami. Amin.Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Memohon maaf kepada anggota keluarga, saudara dan sahabat jika ada hal-hal keliru yang telah kita perbuat – baik sengaja maupun dak sengaja –
dan telah menyaki ha mereka.

Hari ke-4 (20 Februari 2021)
“Aku akan memberikan mereka ha yang lain dan roh
yang baru di dalam ba n mereka; juga Aku akan
menjauhkan dari tubuh mereka ha yang keras dan
memberikan mereka ha yang taat.” (Yehezkiel 11: 19)
Ha adalah pusat dari kehidupan manusia, sebab di
sanalah terjadi berbagai per mbangan sebelum
seseorang ber ndak. Oleh karena itu, menjaga ha
menjadi salah satu syarat pen ng untuk sebuah
perubahan hidup, sehingga dari ha akan lahir
ndakan- ndakan yang memuliakan Allah.
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Doa
Tuhan, terangilah ha kami dengan Roh Kudus-Mu
sehingga darinyalah lahir ndakan- ndakan yang
memuliakan nama-Mu.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Ucapkanlah kalimat ini “Jagalah ha mu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar
kehidupan (Amsal 4:23)” - secara terus-menerus
sepanjang hari ini sehingga Saudara memahami
betapa pen ngnya menjaga ha .

Minggu VI Prapaska
(Minggu, 21 Februari 2021)
“Karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sesuai
dengan pertobatan” (Ma us 3:8)
Salah satu tanda bahwa kita telah bertobat adalah kita
menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan.
Jika ini belum terjadi dan kita masih senang hidup
dalam perbuatan lama, jangan-jangan kita belum
sepenuhnya bertobat. Pertobatan seja akan selalu
menuntun kita untuk hidup sesuai kehendak Tuhan.

Hari ke-5 (22 Februari 2021)
“Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam
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pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam
persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu dak siasia.” (1 Korintus 15:58)
Pernahkah kita merasa sudah sangat berusaha, tetapi
hasilnya dak semaksimal yang kita harapkan? Pernahkah kita melamar kerja ke banyak tempat tetapi
belum diterima, atau kita belajar siang dan malam
tetapi masih belum menger pelajaran tersebut? Atau
mungkin saat kita membaca renungan ini, kita berada
pada masa terburuk hidup kita? Bacalah Surat Paulus
kepada Jemaat di Korintus ini berulang-ulang,
Doa
Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap tenang, tetap
se a, dan tetap tabah dalam masa-masa sulit ini.
Anugerahkanlah kami daya tahan dan semangat juang
untuk bangkit dari kesulitan dan kesesakan ini. Amin.Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Mintalah pendampingan dari teman atau tenaga
profesional untuk hal-hal yang belum kita pahami.
Kita dak perlu malu kalau harus belajar dari
orang lain.

Hari ke-6 (23 Februari 2021)
“Tetapi orang-orang yang menan -nan kan TUHAN
mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya;
mereka berlari dan dak menjadi lesu, mereka
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berjalan dan dak menjadi lelah.” (Yesaya 40:31)
Persoalan dan pergumulan hidup datang silih bergan ,
dan dak jarang menimbulkan kekecewaan dan
keputusasaan. Kadang-kadang kita menjadi sulit
merasakan kekuatan dan kebaikan Tuhan. Untuk itu,
Tuhan melalui kitab Yesaya mengingatkan kita tentang
kekuatan baru yang berasal dari Tuhan, sambil kita
mengingat keluarga, kerabat dan teman yang juga
sedang bergumul.
Doa
Ya Tuhan, gerakkanlah ha dan pikiranku untuk
melihat dan merasakan kekuatan baru dari pada-Mu.
Kami lesu dan lelah, untuk itu anugerahkanlah kepada
kami kekuatan dan semangat baru. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
ü Berbincanglah (via telpon) dengan salah seo-

rang warga jemaat lansia.
ü Doakanlah dua orang atau lebih warga jemaat
lansia, yang kita tahu sedang kesepian dan
membutuhkan kekuatan untuk mengatasi
kesendiriannya.

Hari ke-7 (24 Februari 2021)
“Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi
mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang
terpanggil sesuai dengan rencana Allah.” (Roma 8:28)
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Ke ka pekerjaan dan persoalan hidup kian hari bertambah banyak, seringkali kita merasakan kesepian
yang begitu mendalam. Kita merasa dak memiliki
teman dan berjalan sendiri dalam kesulitan-kesulitan
kita. Surat Paulus kepada Jemaat di Roma ini mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala
sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan
bagi orang-orang di sekeliling kita.
Doa
Tuhan, tolonglah aku untuk melihat dan menyadari
keberadaan-Mu melalui pertolongan orang-orang di
sekitarku. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Sediakanlah waktu saudara sekitar 5-10 menit untuk berdoa bagi para hamba Tuhan (pendeta, penatua dan diaken) yang melayani di GPIB Jemaat
Paulus. Doakanlah mereka supaya teguh di dalam
pelayanan, rendah ha di dalam berelasi, dan
saling menopang dalam mengerjakan tanggung
jawab pelayanan yang dipercayakan kepada
mereka.

Hari ke-8 (25 Februari 2021)
“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau,
janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan
meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku
akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku
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yang membawa kemenangan.” (Yesaya 41:10)
Dalam perjuangan kita untuk bertahan di masa
pandemi ini, ketakutan dan kebimbangan seringkali
menghantui kita. Dan jika perasaan takut dan bimbang
itu semakin besar, ingatlah pada perkataan Yesaya ini,
bahwa Allah akan terus memegang tangan kita, dan
membawa kemenangan.
Doa
Tuhan, dalam ketakutan dan kebimbanganku, peganglah aku selalu. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Memperha kan diri sendiri dengan makan dan minum yang sehat, memakai masker bila ke luar rumah, menghindari kerumunan, menjaga jarak dan
berla h pernafasan dengan teratur se ap hari
sekitar 5-10 menit.

Hari ke-9 (26 Februari 2021)
“Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan
dan teguhkanlah ha mu? Janganlah kecut dan tawar
ha , sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, ke
mana pun engkau pergi.” (Yosua 1:9)
Berbagai masa krisis yang kita alami dak jarang membuat kita menjadi kecut dan tawar ha . Kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang membuat kita bimbang dalam menilai dan mengambil keputusan. Akan
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tetapi, Tuhan mengingatkan kita melalui kitab Yosua,
bahwa Ia menyertai kita ke mana pun kita pergi.
Doa
Tuhan, gerakkanlah ha dan pikiranku ke ka kecut dan
tawar ha ku. Anugerahkanlah cinta kasih-Mu untuk
membalut luka-luka ha ku. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Sediakanlah waktu sekitar 5-10 untuk berdoa bagi
para tenaga kesehatan dan pemerintah Indonesia
yang bekerja keras untuk mengurangi dampak
penyebaran virus Covid-19.

Hari ke-10 (27 Februari 2021)
“Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga
dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan dak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam
ha kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan
kepada kita.” (Roma 5:3-5)
Terbentur, terbentur, dan terbentuk, begitu ﬁlosoﬁ dari Tan Malaka. Rasul Paulus dalam suratnya kepada
Jemaat di Roma juga mengingatkan kita untuk melihat
persoalan dan pergumulan hidup sebagai la han
kehidupan yang menimbulkan tahan uji, dan menghasilkan pengharapan akan kasih Allah yang tercurah
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bagi kita. Untuk itu, mari mengubah cara pandang kita
melihat berbagai pergumulan yang ada sebagai
sebuah la han.
Doa
Ya Tuhan, ajarlah kami untuk tetap tekun dan tahan uji
dalam benturan-benturan badai hidup. Curahkanlah
cinta-Mu bagi kami agar kami mampu berbuah di
dalam-Mu saja Tuhan. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Ingatlah siapa saja yang telah menolong kita melewa masa kri s dalam kehidupan. Luangkanlah
waktu untuk mengirim pesan atau menelpon mereka dan ucapkanlah terima kasih kepada mereka
karena telah mendukung Saudara.

Minggu V Prapaska
(Minggu, 28 Februari 2021)
“Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa
hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena
itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya! Tiap- ap orang yang turut mengambil bagian
dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala
hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh
suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku dak berlari
tanpa tujuan dan aku bukan pe nju yang sembara22

ngan saja memukul.” (1 Korintus 9:24-26)
Kecil atau besar pekerjaan adalah tetap sebuah pekerjaan. Untuk itu, beranilah untuk mengusahakan yang
terbaik dalam pekerjaan itu bersama dengan Tuhan.

Hari ke-11 (1 Maret 2021)
“Karena masa depan akan ada dan harapanmu dak
akan hilang.” (Amsal 23:18)
Sebagai manusia, perasaan takut dan khawa r adalah
bagian dari kehidupan. Akan tetapi, penulis Amsal menegaskan bahwa masa depan dan harapanmu dak
akan hilang. Semoga perkataan penulis Amsal ini
menguatkan kita untuk berpengharapan dalam iman
kepada Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini.
Doa
Ya Allah, kami menyerahkan hidup kami yang penuh
rasa takut dan khawa r kepadamu. Ajarlah kami untuk
terus berpengharapan kepada-Mu, karena kami tahu
harapan akan terus ada karena Engkau bersama kami.
Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Menghubungi teman, sanak-saudara atau keluarga yang kita tahu sedang dilanda keputus-asaan.
Bercakap dan berdoalah bersama dengannya.
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Hari ke-12 (2 Maret 2021)
“Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab dari
pada-Nyalah harapanku.” (Mazmur 62:5)
Dalam berbagai-bagai masalah hidup, dak jarang kita
melupakan Tuhan. Kita terlalu berfokus pada masalah,
akibatnya kita menjadi dak tenang, dan hilang
harapan. Pemazmur hari ini mengingatkan kepada kita
untuk menaruh harapan pada Tuhan saja.
Doa
Ya Tuhan, kami berdoa untuk se ap kaum muda,
teruna dan anak-anak yang mempertaruhkan cita-cita,
harapan, dan masa depan mereka kepada-Mu.
Tolonglah mereka ya Allah. Amin.Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
ü Berilah semangat atau kirimlah makanan kepa-

da para pelajar dan mahasiswa yang sedang
menjalani sekolah online. Atau,
ü Hubungilah Komisi Pelkes GPIB Paulus dan berdonasilah bagi kaum muda, teruna dan anakanak yang membutuhkan topangan kita untuk
keberlangsungan studi mereka.

Hari ke-13 (3 Maret 2021)
“Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang
sengsara.” (Mazmur 9:18)
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Jika saat ini kita mengalami kekurangan, ingatlah dak
selamanya kita akan dilupakan. Dan ke ka kita mengalami kelebihan dalam hidup, perha kanlah mereka
yang kekurangan. Kiranya dalam kurang dan lebih
hidup kita, kita menjadi berkat dan penolong bagi
orang lain, sehingga Tuhan dimuliakan melalui karya
hidup kita.
Doa
Ya Allah, dalam kelebihan maupun kekurangan kami,
biarlah kami tetap menjadi penolong bagi orang lain
yang membutuhkan.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Sisihkanlah uang makan kita pada hari ini untuk
pemulung, tukang sampah, tukang parkir, pekerja
rumah tangga, atau mereka yang membantu kita
di kantor.

Hari ke-14 (4 Maret 2021)
“Selanjutnya kami dak mau saudara-saudara, bahwa
kamu dak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seper orangorang lain yang dak mempunyai pengharapan.
Karena jikalau kita percaya, bahwa Yesus telah ma
dan telah bangkit maka kita percaya juga bahwa
mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan
dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.”
(1 Tesalonika 4:13-14)
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Berdukacita adalah tanda kita masih diberikan hidup di
dunia ini. Berduk cita juga menjadi tanda bahwa Allah
dalam Yesus yang telah ma dan bangkit mau
mengingatkan kita untuk tetap percaya bahwa mereka
yang meninggal akan dikumpulkan Allah bersamaNya. Untuk itu, bersama mereka yang berdukacita,
marilah kita percaya, saling menghibur, dan menguatkan satu sama lain.
Doa
Ya Allah kami berdoa dan bersyukur atas kehidupan
mereka yang sudah Engkau muliakan. Ingatkanlah
kami yang masih hidup di dunia ini agar terus percaya
bahwa dalam dukacitapun kami tetap punya
pengharapan dalam iman kepada-Mu. Amin.Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Nyalakanlah lilin sebagai tanda syukur kita bagi
kehidupan mereka yang telah mendahului kita. Kirimlah pesan atau teleponlah mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dalam satu tahun terakhir ini, hiburlah dan berdoalah bersama mereka.

Hari ke-15 (5 Maret 2021)
“Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadaNya, bagi jiwa yang mencari Dia.” (Ratapan 3:25)
Tuhan adalah sumber kebaikan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita diminta terus beriman kepa26

da-Nya sambil tetap berbuat baik dalam kehidupan
kita sehari-hari. Meski sulit untuk melakukannya,
marilah dengan sepenuh ha kita melakukan hal baik
dalam hidup ini sebagai tanda kita adalah jiwa yang
senan asa mencari Tuhan.
Doa
Ya Tuhan, kami sering lupa mengucap syukur dan
berterima kasih atas se ap kebaikan-Mu dalam hidup
kami. Ajarlah kami untuk terus bersyukur kepada-Mu
dengan berbuat baik kepada sesama kami: manusia
dan alam sekitar kami. Amin.Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
ü Rawatlah tumbuhan dan hewan yang ada di ru-

mah atau sekitar tempat nggal kita dengan
baik sebagai tanda syukur kita. Atau,
ü Masaklah makanan dan bagikanlah kepada
orang-orang terlantar yang menghabiskan hidupnya di jalan-jalan, di gerobak-gerobak, dan
di kolong jembatan.

Hari ke-16 (6 Maret 2021)
“Dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji
menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan dak
mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di
dalam ha kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.” (Roma 5:4-5)
Seper berbagai peris wa yang terjadi dalam hidup
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ini, ketekunan menuntun kita pada tahan uji, dan dari
tahan ujilah kita akan punya pengharapan. Dalam
pengharapan kita beroleh kasih Allah yang dak
mengecewakan.
Doa
Ya Allah, tolonglah kami agar terus memiliki ketekunan
yang dapat menuntun kami pada pengharapan akan
kasih Allah yang dak mengecewakan kami. Amin
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Hal apa yang belum bisa Saudara lakukan dengan
tekun dan sungguh-sungguh? Ingatlah itu baikbaik dan berkomitmenlah untuk tekun melakukannya.

Minggu IV Prapaska
(Minggu, 7 Maret 2021)
“Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah
rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa.” (Roma 12:11)
Rasanya menjadi orang Kristen saat ini sulit sekali. Kita
diminta untuk melakukan hal-hal yang dak mudah. Akan tetapi, sebenarnya kita perlu menguatkan ha kita
agar dapat melakukannya di dalam iman percaya yang
berpengharapan kepada Tuhan. Janganlah berhen
bersemangat, bersabar, dan berpengharapan, karena
kasih Allah akan terus menguatkan dan menolong kita.
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Hari ke-17 (8 Maret 2021)
“Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama
TUHAN, Allah kita.” (Mazmur 20:7)
Kuda dan kereta melambangkan hal-hal yang berada
di luar dari diri kita. Tidak heran mengapa pemazmur
mengingatkan kita untuk dak memegahkan apa yang
di luar diri kita, tetapi sebaliknya apa yang ada di dalam
diri kita, yakni kekuatan dari Allah.
Doa
Tuhan, tolonglah aku untuk bersyukur atas segala yang
telah Engkau anugerahkan dalam diriku terutama
kekuatan untuk bertahan hidup sampai saat ini. Amin.Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
ü Doakanlah pegawai kantor GPIB Paulus. Atau,
ü Ucapkanlah terima kasih (melalui telpon, WA, a-

tau SMS) kepada pegawai kantor GPIB Jemaat Paulus untuk dedikasi dan kerja keras mereka selama
ini dalam mendukung pelayanan di GPIB Paulus.

Hari ke-18 (9 Maret 2021)
“Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab TUHAN telah
berbuat baik kepadamu.” (Mazmur 116:7)
Persoalan hidup dak pernah ada habisnya, melelah29

kan tubuh dan pikiran. Akan tetapi, pemazmur mengingatkan kita untuk kembali tenang sembari mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
Doa
Tuhan, tolonglah aku untuk mengingat kebaikan-Mu
pada masa lalu sehingga aku bisa tenang menghadapi
segala persoalan hidupku saat ini.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Mengirimkan lagu atau instrumen musik yang menenangkan kepada sahabat/keluarga/warga
jemaat yang kita tahu sedang berada di ruang
isolasi karena terjangkit Covid-19.

Hari ke-19 (10 Maret 2021)
“Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seper sekarang ini.”
(Ulangan 8:18)
Ke ka berhasil melewa masa-masa sulit dan mencapai keberhasilan, selalu ada godaan untuk memegahkan diri. Janganlah kita lupa bahwa Tuhan-lah yang
memberi kita kekuatan melewa semuanya.
Doa
Tuhan, tolonglah aku untuk selalu menyadari kebe30

saran-Mu dalam hidupku sehingga aku dak memegahkan diri. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Berikanlah pujian dan apresiasi kepada teman,
anggota keluarga, atau rekan kerja yang telah menolong kita.

Hari ke-20 (11 Maret 2021)
“Dengarlah, TUHAN, dan kasihanilah aku, TUHAN,
jadilah penolongku! “ (Mazmur 30:10)
Kita sering berseru bahkan berteriak meminta
pertolongan Tuhan. Kadang kita pun dak tahu
pertolongan macam apa yang kita butuhkan, tetapi
percaya atau dak, Allah selalu menolong kita dengan
cara-cara-Nya yang seringkali dak bisa kita pahami.
Doa
Tuhan, tolonglah aku untuk selalu berseru kepada-Mu
dalam segala kesesakanku, sekalipun semuanya terasa
sangat gelap dan membingungkan.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Bersama dengan anggota keluarga (atau sendiri),
Saudara bisa memesan makanan lewat ojek online dan menghadiahkannya kepada supir ojek.
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Hari ke-21 (12 Maret 2021)
“Akulah yang menggerakkan Koresh untuk maksud
penyelamatan, dan Aku akan meratakan segala
jalannya; dialah yang akan membangun kota-Ku dan
yang akan melepaskan orang-orang-Ku yang ada
dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap,"
ﬁrman TUHAN semesta alam.” (Yesaya 45:13)
Pekerjaan Allah sering dak terduga. Ia dapat memakai orang-orang yang dak kita bayangkan menjadi sahabat dan penolong bagi kita ke ka dalam kesukaran.
Doa
Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang tak terduga yang Engkau hadirkan untuk menolongku. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Mendoakan se ap warga jemaat lansia yang selama masa pandemi ini sangat terbatas ruang geraknya untuk berak vitas, dll. Jika memungkinkan, hubungilah mereka.

Hari ke-22 (13 Maret 2021)
“Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana; ia menamainya
Eben-Haezer, katanya: “Sampai di sini TUHAN menolong kita.” (1 Samuel 7:12)
Pengakuan “Sampai di sini TUHAN menolong kita”
bukan hanya ke ka kita telah melewa persoalan be32

rat, melainkan juga ke ka sedang mengalaminya. Ar nya, se ap de k hidup kita adalah buk pertolongan
Tuhan.
Doa
Tuhan, terima kasih karena aku masih mampu mengakui pertolongan-Mu dalam hidupku. Tetaplah berjalan bersamaku, ya Allah. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Ingatlah se ap orang yang telah menopangmu dalam masa sulit. Doakanlah mereka.

Minggu III Prapaska
(Minggu, 14 Maret 2021)
“Jika engkau tawar ha pada masa kesesakan, kecillah
kekuatanmu.” (Amsal 24:10)
Ke ka melihat penderitaan seseorang atau diri sendiri
yang luar biasa beratnya, kita mungkin berpikir “Kok
bisa ya dia atau saya bertahan?” Benar, kemampuan
bertahan itu lahir dari sikap op mis dalam melihat hari
esok.

Hari ke-23 (15 Maret 2020)
“Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.” (Amsal 27:17)
Dalam perumpamaan Amsal, besi membutuhkan besi
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lain agar kegunaannya menjadi semakin baik.
Demikian juga manusia, ia membutuhkan orang lain.
Kata “menajamkan” berar sesuatu yang bertujuan
baik. Manusia saling membutuhkan manusia lain, agar
ia bisa terus berperan dengan baik dalam kehidupannya dunia. Ini dapat kita mulai dengan mengucapkan
hal-hal yang memo vasi sesama kita manusia.
Doa
Ya Allah, izinkanlah kami untuk terus dapat menjadi
berkat bagi sesama kami untuk melakukan hal-hal
yang baik. Tolonglah agar ucapan kami dapat menjadi
mo vasi yang baik bagi sesama kami. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Kirimkanlah kata-kata mo vasi untuk ga orang
yang jarang berkomunikasi dengan kita dalam
beberapa bulan terakhir ini. Jika memungkinkan
untuk menelpon dan bercakap-cakap dengan
mereka, lakukanlah.

Hari ke-24 (16 Maret 2021)
“Dan marilah kita saling memperha kan supaya kita
saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan
baik.” (Ibrani 10:24)
Manusia punya kecenderungan untuk selalu berfokus
pada dirinya sendiri. Secara khusus di masa pandemi
ini, dak jarang kita hanya memperha kan diri kita
sendiri. Penulis kitab Ibrani mau mengajak kita untuk
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melihat dan memperha kan sesama kita supaya kita
saling mendorong dalam kasih, dan dalam pekerjaan
baik. Percayalah, situasi yang sulit akan terasa lebih
ringan bila kita saling memperha kan dan mendukung.
Doa
Ya Allah, kami berdoa agar sebagai manusia, kami dak
lagi hanya fokus pada diri kami sendiri. Ingatkanlah
kami untuk saling memperha kan dan berbuat baik
satu sama lain. Amin.Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Kirimkanlah pesan singkat melalui pesan WA atau
SMS kepada ga orang anggota keluarga atau
teman yang berada jauh dari kita, dan tanyakanlah kabar mereka.

Hari ke-25 (17 Maret 2021)
“Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu!
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.”
(Gala a 6:2)
Orang Indonesia memiliki semangat gotong royong.
Gotong royong dilakukan untuk meringankan pekerjaan berat. Melalui Gala a 6:2, semangat gotong
royong atau bertolong-tolongan mau mengingatkan
kita agar kita melihat keberadaan manusia lain yang
dapat menolong kita ke ka beban terasa berat. Begitu
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juga sebaliknya, kita diingatkan untuk menolong
mereka yang berbeban berat.
Doa
Ya Allah, tolonglah kami agar kami mampu memiliki
semangat saling menolong agar kami memenuhi
hukum-Mu dan meringankan beban sesama kami.
Amin.Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Bergotong-royonglah mengerjakan pekerjaan rumah ( dak hanya pekerja rumah tangga), seper
membereskan rumah, memasak, mencuci pakaian, dan lain-lain. Bantulah mereka yang membutuhkan uluran tanganmu di hari ini.

Hari ke-26 (18 Maret 2021)
“Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh
seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak
sekali dosa”. (1 Petrus 4:8)
Sebagai orang Kristen, kita sering kali mendengar
perintah mengasihi. Meski sering kita dengar, perintah
ini ternyata masih sulit kita lakukan. Namun, bacaan
hari ini mengingatkan kita agar memaa an sesama
kita sebagai bentuk kita mengasihi mereka. Dengan
memaa an orang lain, kita melepaskan kontrol
amarah yang mengekang dan membelenggu kita.
Doa
Ya Allah, kami tahu betapa sulitnya mema an orang
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lain yang sudah menyaki kami. Namun kami mau
untuk dak mengeraskan ha agar kami dapat
mema an mereka karena kami percaya Engkau telah
lebih dulu mema an kami sebagai bentuk kasih-Mu
kepada kami. Tolonglah kami ya Allah. Amin.Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Ingatlah siapa saja yang pernah menyaki ha mu.
Maa anlah dan doakanlah mereka.

Hari ke-27 (19 Maret 2021)
“Akhir suatu hal lebih baik dari pada awalnya. Panjang
sabar lebih baik dari pada nggi ha .” (Pengkhotbah
7:8-9)
Satu hal lagi yang sulit dilakukan adalah bersabar,
namun bukan berar ini dak dapat dilakukan.
Terlebih ke ka kita melihat bacaan hari ini, panjang
sabar lebih baik dari pada nggi ha , semoga ini
menolong kita agar tetap bersabar atas berbagai
peris wa yang terjadi dalam hidup ini. Segala sesuatu
ada waktunya, marilah kita tetap sabar dalam mengisi
waktu di dunia ini.
Doa
Ya Allah, kepada-Mu kami menyerahkan ha dan diri
kami agar kami dipenuhi dengan panjang sabar yang
berasal dari-Mu. Tolonglah kami agar mengisi waktu
yang ada dengan kesabaran. Amin.37

Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
ü Berdirilah di depan kaca dan lihatlah diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang ingin selalu belajar. Letakkanlah tangan saudara di dada, dan katakanlah,
“Aku ciptaan Tuhan yang akan belajar mengasihi
sesamaku, aku ciptaan Tuhan yang akan belajar
rendah ha seper Yesus yang rendah ha .”
ü Ucapkanlah terima kasih kepada siapa saja yang

selama ini bersikap sabar terhadapmu.

Hari ke-28 (20 Maret 2021)
“Euodia kunasiha dan Sin khe kunasiha , supaya
seha sepikir dalam Tuhan.” (Filipi 4:2)
Seper Euodia dan Sin khe yang dinasiha oleh
Paulus untuk berseha di dalam Tuhan, seper itu
jugalah kita diminta untuk berseha dengan anggota
keluarga dan dalam pertemanan. Paulus menekankan
“di dalam Tuhan”, karena di dalam Tuhan, relasi yang
dibangun meneladani perilaku dan Yesus Kristus Sang
Pendamai. Dan jika kita telah belajar mengampuni,
memaa an, dan hidup akur, kita perlu melihat ke
dalam ha kita lagi, apakah sudah sungguh-sungguh
kita lakukan atau belum di dalam Tuhan.
Doa
Tuhan di dalam cinta kasih-Mu kami belajar untuk
hidup rukun, panjang sabar, dan mengasihi sesama
kami. Sentuhlah ha kami, agar kami terus belajar
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untuk gelisah karena dak mengasihi sesama kami.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Jika relasi Saudara dengan suami/istri/orangtua/
anak/sanak-saudara/teman dak harmonis,
bertekadlah untuk memperbaikinya. Jangan
biarkan berlarut-larut.

Minggu II Prapaska
(Minggu, 21 Maret 2021)
“Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seper Aku telah mengasihi kamu.” (Yohanes
15:12)
Mengasihi adalah perintah Tuhan yang tampak biasabiasa saja tapi sulit dilakukan. Jika dihitung-hitung,
berapa banyak kita mengasihi seseorang? Mungkin
bisa dihitung dengan jari. Meski sulit, perintah itulah
yang diamanatkan Yesus kepada kita untuk saling
mengasihi seper Tuhan lebih dulu mengasihi kita.
Mengasihi yang tanpa memandang siapa yang kita
kasihi.

Hari ke-29 (22 Maret 2021)
“Tetapi berﬁrmanlah Allah kepada Yunus: “Layakkah
engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya:
"Selayaknyalah aku marah sampai ma .” (Yunus 4:9)
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Kenyataan hidup kadang membuat kita marah dan
kecewa luar biasa. Kita bahkan merasa akan membawa kemarahan dan kekecewaan itu sampai ma . Akan
tetapi, dalam keadaan itu pun Allah tetap menyayangi
kita, berada di samping kita mendengar seluruh
amarah dan kekesalan ha kita.
Doa
Tuhan, tetaplah bersamaku, mendengarkan semua
kemarahan dan kekecewaan ha ku. Jangan nggalkan
aku ya, Tuhan. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Tetap ramah kepada semua orang sekalipun
sedang marah.

Hari ke-30 (23 Maret 2021)
“Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat
matamu.” (Ulangan 28:34)
Mendengar kabar bahwa orang yang kita kasihi dalam
keadaan kri s atau meninggal dunia membuat kita
seper orang gila. Kita dak tahu harus berbuat apa
tetapi Allah bersamamu menyaksikan semua hal yang
terlalu mengerikan ini terjadi. Karena itu, katakanlah
semua isi ha mu kepada-Nya.
Doa
Tuhan, berbagai peris wa kekacauan dan kema an
yang aku alami beberapa waktu belakangan ini terlalu
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menyiksa. Tolonglah aku untuk melewa nya. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Menulis satu kalimat inspira f di media sosial tentang perasaan kehilangan dan bagaimana Tuhan
menolong dan menguatkanmu dalam masa dukacita dan kehilangan tersebut.

Hari ke-31 (24 Maret 2021)
“Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di
rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi
ia dak mau; juga ia dak makan bersama-sama
dengan mereka.” (2 Samuel 12:17)
Ke ka anak pertamanya dari Batsyeba sakit parah,
Daud mengurung diri di kamar, dur di lantai, dan
dak makan. Ia dak memikirkan hal lain selain
anaknya. Keadaan ini manusiawi dan bersyukur bahwa
ada orang-orang yang selalu memas kan keadaan
Daud baik.
Doa
Tuhan, kelilingilah aku dengan orang-orang yang
memperha kan keadaanku, terutama pada masamasa sukar dan gerakkanlah aku juga menjadi orang
yang peduli terhadap sesamaku yang sedang stres
atau berbeban berat karena beban kehidupan ini.
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Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Menghubungi atau mengirimkan sesuatu kepada
orang yang kita tahu sedang stres atau depresi
berat.

Hari ke-32 (25 Maret 2021)
“Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah
selama tujuh hari tujuh malam. Seorangpun dak
mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena
mereka melihat, bahwa sangat berat penderitaannya.”
(Ayub 2:13)
Sahabat-sahabat Ayub menyadari betapa beratnya
penderitaan Ayub. Mereka datang mengunjungi Ayub,
meratap bersama, dan duduk diam bersama Ayub
selama tujuh hari. Dengan cara ini, mereka benarbenar menjadi sahabat dan konselor yang baik.
Doa
Tuhan, tolonglah aku untuk hadir dalam masa-masa
sulit sesamaku, meratap bersamanya, dan dak
memberi nasihat apapun. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Hubungilah orang-orang yang sedang berduka.
Dengarkanlah keluhan dan kesedihan ha
mereka, dan dak usah banyak berbicara.
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Hari ke-33 (26 Maret 2021)
“Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di
dekatnya: “Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya,
robohlah tembok batu mereka.” (Nehemia 4:3)
Ke ka kita hendak memulai usaha atau jalan hidup
tertentu, ada banyak orang mencibir bahkan merendahkan kita. Kita dak perlu berkecil ha , apalagi
menaruh ha pada apa yang mereka katakan.
Sebaliknya, kita mes tetap fokus pada tujuan kita. Jika
Allah berkenan, kita akan disertai oleh-Nya.
Doa
Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah ha ku ke ka
menjalani keputusan hidup yang baru, yang tentu saja
dak merugikan kehidupanku sendiri atau sesamaku.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Menyemanga
bersusah ha .

orang-orang yang sedang

Hari ke-34 (27 Maret 2021)
“Berapa lama lagi, TUHAN, Kaulupakan aku terusmenerus? Berapa lama lagi Kausembunyikan wajahMu terhadap aku?” (Mazmur 13:1b)
Kesulitan yang berkepanjangan membuat kita merasa
jenuh dan muak. Wajar saja jika kita bertanya seper
pemazmur: “Berapa lama lagi, Tuhan?” Namun
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ingatlah bahwa Allah dak pernah melupakan kita.
Doa
Tuhan, lepaskanlah aku dari segala penderitaanku saat
ini. Ingatlah aku di dalam kerajaan-Mu. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Berdoalah bagi mereka yang sakit kanker,
HIV/AIDS, dan yang berada di ruang-ruang isolasi
karena terinfeksi Covid-19.

Minggu I Prapaska
(Minggu, 28 Maret 2021 – Minggu Palma)
Lesu aku karena mengeluh; se ap malam aku menggenangi tempat durku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku (Mazmur 6:6)
Menangis merupakan salah satu cara mengeluarkan
hal-hal yang dak terungkapkan dengan kata-kata.
Menangis bukan tanda kelemahan melainkan keberanian melepas segala emosi yang tertahan di dalam diri.

Hari ke-35 (29 Maret 2021) – Pekan Suci
(Bacaan Alkitab: Ma us 26:6-13)
Salah satu fakta yang diungkapkan Yesus dalam bacaan
hari ini ialah bahwa orang miskin akan selalu ada tetapi
Ia dak akan selalu bersama-sama dengan para murid.
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Hal ini dak hanya dialami oleh para murid tetapi juga
oleh kita dewasa ini. Kita dak dapat melihat atau
bersama Yesus secara ﬁsik, tetapi orang-orang miskin
sangat nyata berada di sekitar kita.
Lalu, apakah pernyataan ini berar bahwa lebih baik
menghabiskan uang yang banyak untuk melayani
Yesus daripada orang-orang miskin? Atau, apakah
Yesus meminta para murid (dan kita) untuk pasrah
terhadap realitas kemiskinan? Tidak sama sekali.
Perbuatan perempuan yang mengurapi Yesus merupakan sebuah penghormatan terhadap orang yang
akan meninggal. Lebih dari itu, perbuatan ini merupakan pengakuan terhadap pengorbanan Yesus yang
menyelamatkan. Perempuan ini seakan sungguhsungguh menyadari bahwa kema an Yesus semakin
dekat dan karena itu ia mau memberikan penghormatan terakhir kepada Yesus.
Doa
Ya Allah, dalam ketakutan kami menghadapi kenyataan pahit, tolonglah kami untuk merengkuh dan menghadapinya. Jikalau orang terkasih kami suatu hari di
ambang kema an, kuatkan dan tolonglah kami untuk
memberikan penghormatan terakhir yang sepantasnya. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Mengingat dan menghubungi kenalan atau keluarga yang sedang/pernah dalam keadaan kri s.

45

Hari ke-36 (30 Maret 2021) – Pekan Suci
(Bacaan Alkitab: Ma us 26:36-46)
Hari kema an semakin dekat. Yesus mengajak para
murid ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus
membawa semua murid (selain Yudas) ke Taman
Getsemani tetapi hanya mengajak ga orang di
antaranya untuk bersama-sama berdoa, yakni Petrus
dan kedua anak Zebedeus. Lagi, hanya kepada ke ga
orang inilah Yesus mengatakan kepedihan ha nya (ay.
38). Ar nya, apa? Kita dak dapat mengungkapkan isi
ha kita yang terdalam kepada semua orang. Kita juga
dak dapat mengajak semua orang untuk bergumul
bersama kita di dalam doa.
Realitas kema an semakin mendekat, nggal Yesus
sendiri yang bergumul bersama Bapa-Nya. Ia memohon dengan sangat agar Bapa-Nya menyingkirkan
“cawan” itu. Ia benar-benar sangat takut. Dalam
keadaan begini, sangat dak mudah untuk pasrah dan
mengatakan “tetapi janganlah seper yang Kukehendaki, melainkan seper yang Engkau kehendaki.”
Setelah mengatakan hal ini, Yesus dak lantas lega dan
siap menghadapi kema an yang semakin dekat. Ia
pergi sekali lagi untuk berdoa. Ia benar-benar sedang
bergumul berat dan mengharapkan belas kasihan
Bapa-Nya. Kita mungkin pernah atau sedang berada
dalam keadaan seper ini, tetaplah bergumul
bersama Allah. Allah menangis bersamamu.
Doa
Ya Allah, saat ini aku merasakan seper dak ada jalan
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keluar dan harapan bagi persoalanku. Aku dak tahu
harus berbuat apa, ya Tuhan. Meskipun terasa sangat
sulit, kasihanilah dan tolonglah aku untuk menerima
kehendak-Mu.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Ajaklah keluarga berdoa bersama untuk mendoakan warga jemaat yang sedang bergumul atau
sakit. Da ar nama bisa dilihat di Bule n Warta
Jemaat.

Hari ke-37 (31 Maret 2021) – Pekan Suci
(Bacaan Alkitab: Ma us 26:47-56)
Kita sering melakukan banyak hal baik sebagai tanda
sayang termasuk mencium. Kita mencium suami-istri,
kekasih, anak, orang tua, sahabat, dan kenalan baik.
Pernahkah kita membayangkan bahwa orang yang
mencium kita adalah orang yang mengkhiana kita?
Apakah kita sedang mengalaminya?
Yesus segera memperingatkan Yudas, “Hai teman,
untuk itukah engkau datang?” Yesus dak luluh ha nya karena ndakan Yudas. Yesus tampaknya hendak
menggugah Yudas tentang makna persahabatan.
Yudas datang seolah sebagai teman, lalu menghampiri
dan mencium. Tempat Yesus berdoa gelap sebab hari
sudah malam (bdk. Mat.26:31). Para prajurit dak
mengenali Yesus. Sebagai orang yang sehari-hari
bersama Yesus, Yudas mendeka dan mencium Yesus
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sebagai tanda kepada para prajurit. Tindakan ini jika
dilakukan sebagai seorang sahabat merupakan tanda
kasih, tetapi kali ini dilakukan sebagai tanda pengkhianatan.
Memang menyakitkan. Orang yang kita harap mencintai dan melindungi kita ternyata berkhianat. Ia
mungkin menceburkan kita pada penderitaan yang
luar biasa. Kita dak bisa terus menyesali pengkhianatan tersebut. Tidak mudah tetapi kita mes terus belajar untuk keluar dari penderitaan yang dibawa oleh
orang yang kita kasihi.
Doa
Tuhan, tolonglah aku mengampuni orang yang telah
menghiana atau berbuat jahat padaku. Dalam kesakitan dan ke dakberdayaanku, tolonglah aku untuk
keluar dari penderitaan yang disebabkan orang yang
kukasihi. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Mendoakan orang yang telah berkhianat atau berbuat jahat, tetapi dak memberi kesempatan
untuk menyaki kita lagi.

Hari ke-38 (1 April 2021) – Kamis Pu h
(Bacaan Alkitab: Ma us 27:27-31)
Hampir semua orang pernah diejek. Pengalaman diejek sangat menyakitkan. Kadang kita ingin melawan,
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tetapi lebih sering kita hanya bisa diam. Yesus dalam
perjalanan salib juga diolok-olok dan dihina sedemikian rupa. Akan tetapi, ada hal menarik yang dilakukan
Yesus pada waktu itu yakni tetap berjalan. Yesus seolah dak peduli pada perkataan atau perlakuan orang
banyak. Ia terus berjalan, melakukan bagian-Nya, dan
malah mengingatkan perempuan-perempuan Yerusalem yang menangisi-Nya agar dak menangisi Yesus.
Kisah ini mengajarkan kita bahwa kepriha nan terhadap korban ke dakadilan mes nya dak berhen
pada kata “kasihan”. Lebih dari itu, rasa priha n
mendorong kita menyesali dan mentransformasi
sistem yang menjamin keadilan baik dalam keluarga,
gereja, maupun masyarakat. Dengan demikian, rasa
priha n pada gilirannya membawa kebaikan bagi para
korban ke dakadilan.
Doa
Ya Allah, tolonglah aku dak hanya kasihan pada
orang-orang yang mengalami ke dakadilan tetapi
tergerak untuk melakukan perubahan baik dalam
keluarga, gereja, maupun masyarakat. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
ü Mendoakan mereka yang menjadi korban

ejekan dan olok-olokan orang. Atau,
ü Meminta maaf kepada orang yang pernah kita
ejek atau hina.
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Hari ke-39 (2 April 2020) – Jumat Agung
(Bacaan Alkitab: Yohanes 19:25-27)
Salah satu kenyataan terpahit seorang ibu adalah
menyaksikan kema an anaknya. Di dalam kitab-kitab
Injil tercatat bahwa Maria senan asa menyertai Yesus,
anaknya. Ia terus berada dekat anaknya sekalipun
dak dapat berbuat banyak. Ha nya sangat perih
melebihi penderitaan ﬁsik yang dialami Yesus.
Yesus memahami luka ha ibu-Nya. Ia pun dak dapat
berbuat banyak. Ia hanya berkata, “Ibu inilah, anakmu.” Perkataan Yesus tersebut memiliki makna yang
sangat dalam. Ia hendak memperlihatkan bahwa Ia
sedang menggenapi pekerjaan Bapa yang mengutusNya. Penggenapan yang sangat menyakitkan bagi-Nya,
juga bagi ibu-Nya.
Maria memeluk segala luka anaknya ke dalam ha nya.
Tidak mudah bagi seorang ibu melihat anaknya terluka. Maria dak meninggalkan Yesus, anaknya. Ia tetap
bertahan dan meratap bersama anaknya. Keadaan
mungkin dak bisa berubah, tetapi ia memas kan
bahwa dirinya menyertai anaknya.
Doa
Ya Allah, tolonglah aku sebagai ibu atau sahabat untuk
tetap se a bersama anakku atau sahabatku yang
mengalami penderitaan yang sangat berat. Aku mungkin dak dapat mengubah keadaan, tetapi aku mau
menjadi ibu atau sahabat yang menyertai anak atau
sahabatku. Amin.50

Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
ü Mengirimkan bunga untuk orangtua, teman,

atau sahabat.
ü Katakan “Saya Sangat Mencintaimu” kepada
orangtua, sanak-saudara, suami atau istri, dan
anak-cucumu.

Hari ke-40 (3 April 2021) – Sabtu Sunyi
(Bacaan Alkitab: Ma us 27:57-61)
Ke ka Yesus disalibkan, Maria Magdalena dan Maria
yang lain hanya menatap dari jauh. Mereka menyertai
perjalanan salib dari kejauhan. Akan tetapi, mereka secara konsisten mengiku Yesus sampai kema an-Nya.
Keempat Kitab Injil mencatat bahwa mereka duduk di
depan kubur, mungkin sampai proses pemakaman selesai. Mereka dak ingin meninggalkan Yesus sekalipun kema an telah memisahkan. Mereka tetap ingin
tetap berada dekat Yesus, orang yang mereka kasihi.
Kema an terkadang memaksa kita untuk segera move
on. Orang-orang dengan mudah berkata, “Sudah, jangan sedih lagi, dia sudah bahagia di sana. Kamu harus
bangkit dan semangat.” Kalimat-kalimat seper ini
seringkali dak membantu atau menghibur orang
yang sedang berduka. Kita merasa masih ingin menatap atau meratapi orang yang pergi meninggalkan kita.
Dalam keadaan lain, kita mungkin masih ingin menye51

sali kegagalan atau keterpurukan yang sedang kita alami, tetapi banyak orang memaksa kita untuk segera
move on. Tidak. Kita bebas mengambil waktu untuk
meratap dan menyesali banyak hal yang terjadi. Perlahan-lahan kita menapaki hidup dengan tetap membawa duka dalam diri. Kita belajar hidup tanpa orang
yang terkasih atau impian yang lama kita bangun.
Dalam segalanya itu, Allah terus merangkul dan memulihkan kesakitan dalam ha kita.
Doa
Ya Allah, tolonglah aku menjalani kehidupan dalam
masa kehilangan baik orang terkasih atau mimpi yang
lama kuinginkan. Engkau menger dan peduli terhadap keterpurukanku, kasihanilah aku. Amin.
Komitmen dan Niat Baik Hari Ini
Mendoakan mereka yang harus merayakan Hari
Paska tanpa orang-orang yang mereka kasihi.
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