
Mencari Damai
Semua manusia merindukan damai dalam hidupnya, tetapi 
mengapa sepertinya damai begitu sukar dimiliki dan enggan 
menetap? Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti 
dalam hidup ini. Yang buruk kerap terjadi, sementara 
yang baik sulit untuk diraih. Beragam bencana alam dan 
kejahatan yang diperbuat manusia sungguh meresahkan 
jiwa. Konflik dengan orang lain terasa begitu sulit untuk 
didamaikan kembali. Kita menjadi gelisah, bahkan bertanya-
tanya kepada Sang Ilahi mengapa semua itu terjadi. 
 Kegelisahan itu tidak hanya terjadi di luar kita, melainkan 
juga berkecamuk di dalam batin. Hati kita ingin lepas dari 
rasa khawatir, kecewa, marah, dan stres. Yang kita rindukan 
adalah damai yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh 
siapa pun dan apa pun di dunia ini. Akankah damai itu 
ditemukan oleh setiap orang yang mencarinya? 
 Kami berharap ketika Anda membaca renungan-renungan 
khusus ini, ada kedamaian yang mulai mengalir di hati Anda, 
bahkan Anda akan menemukan sumber kedamaian yang 
sejati, sehingga pada gilirannya, Anda akan menjadi duta 
damai di mana pun Anda berada.
 Jika Anda ingin menerima buku atau materi lain yang akan 
menolong Anda membaca Kitab Suci, silakan menghubungi 
kontak yang tersedia atau mengunjungi situs kami di  
www.santapanrohani.org. Anda dapat menerima materi-
materi yang kami terbitkan tanpa dikenai biaya apa pun. 
Pelayanan kami didukung oleh persembahan kasih para 
sahabat kami.
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Materi kami tidak dikenakan biaya.  
Pelayanan kami didukung lewat  

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Dendam yang Padam

Natanael masih berusia 5 tahun saat melihat langsung 
ayah dan kedua saudaranya dibantai suatu siang 
ketika mereka hendak ke ladang. Sejak peristiwa 

pembantaian itu, kebencian Natanael terhadap pembunuh 
keluarganya terus membara. Ia bertekad suatu saat nanti 
akan membalaskan dendamnya.

Namun, jalan hidup Natanael 
berubah. Dalam persekutuan 
pemuda yang diikutinya, firman 
Allah berbicara kepadanya, “Pada 
dasarnya kami adalah orang-orang 
yang harus dimurkai, sama seperti 
mereka yang lain. Tetapi Allah yang 
kaya dengan rahmat, oleh karena 
kasih-Nya yang besar, yang 
dilimpahkan-Nya kepada kita, telah 
menghidupkan kita bersama-sama 
dengan Kristus, sekalipun kita telah 
mati oleh kesalahan-kesalahan 
kita—oleh kasih karunia kamu diselamatkan” (EF. 2:3-5). Hati 
Natanael diliputi kesedihan yang mendalam saat menyadari 
bahwa kebencian telah membutakan hatinya dari kasih 
karunia Kristus yang ingin menyelamatkan hidupnya. Ketika 
ia membuka hati untuk menerima anugerah keselamatan 
yang ditawarkan Kristus, Allah pun memadamkan rasa 
dendamnya dan memampukan dirinya untuk mengampuni 
para pembunuh keluarganya. 

Paulus menjelaskan tentang kuasa salib Kristus yang 
mendamaikan perseteruan antara Allah dan manusia (EF. 2:1-

10). Salib juga merobohkan tembok perseteruan yang 
memisahkan manusia (EF. 2:14). Sungguh, Tuhan Yesus Kristus 
datang sebagai Raja Damai (YES. 9:5). Maukah Anda 
didamaikan dengan Allah dan sesama? Terimalah anugerah 
keselamatan dari Allah. Pertikaian yang paling sulit dan 
pahit sekalipun dapat didamaikan-Nya.  

Duta Damai

Waktu masih kecil, kadang saya bertengkar dengan 
saudara saya. Sebagai tanda permusuhan, saya 
akan meniup jari kelingking tangan kanan saya 

ke arah “musuh” saya itu. Namun, setelah beberapa lama, 
kami ingin berdamai kembali. Tanda damai yang kami buat 
adalah dengan saling menempelkan jempol tangan kanan 
kami. Setelah itu, kami bermain 
bersama lagi dan melupakan semua 
pertengkaran yang pernah terjadi.

Bukankah kita semua ingin 
selalu hidup dalam damai? Kitab 
Suci memberi tahu kita bahwa 
Allah menginginkan umat manusia 
hidup dalam damai. Saat mengutus 
ketujuh puluh murid-Nya untuk 
melayani, Yesus memberi perintah, 
“Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih 
dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini” (LUK. 10:5). Damai 
sejahtera yang dimaksud adalah keadaan yang tenang, 
aman, tanpa permusuhan, sejahtera secara rohani dan 
jasmani. Yesus melanjutkan, “Jikalau di situ ada orang yang 
layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan 
tinggal atasnya” (AY.6). Dalam terjemahan lain, orang yang 
layak menerima damai sejahtera disebut juga sebagai “orang 
yang suka damai”, artinya mereka berminat pada damai 
yang datang dari Allah. Kehadiran orang yang suka damai 
membuat tempat tinggal mereka pun dilingkupi damai.

Perintah Yesus tersebut juga ditujukan kepada kita. Dia 
ingin agar damai sejahtera yang telah kita terima juga 
diteruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita diutus 
Sang Raja Damai untuk menjadi duta damai bagi dunia ini, 
dan tugas itu dapat kita mulai dari lingkar pergaulan kita 
yang terdekat. Mari melakukannya dengan setia karena 
Kristus berjanji selalu menyertai setiap orang yang 
melakukan perintah-Nya (MAT. 28:20).  

Hari ke-6 Hari ke-7

Karena Dialah 
damai sejahtera 
kita, yang telah 
mempersatukan 
kedua pihak 
dan yang telah 
merubuhkan 
tembok pemisah, 
yaitu perseteruan. 
Efesus 2:14

Kalau kamu 
memasuki suatu 
rumah, katakanlah 
lebih dahulu: Damai 
sejahtera bagi 
rumah ini. Lukas 10:5

Namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah 
yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. YESAYA 9:5

Sang Raja Damai mengutus kita, pengikut-pengikut-
Nya, menjadi duta damai di tengah dunia.

BACAAN HARI INI
Efesus 2:1-10

BACAAN HARI INI
Lukas 10:1-12

santapanrohani.org

Our Daily Bread Ministries
PO Box 15, Kilsyth, VIC 3137, Australia
Tel: (+61-3) 9761-7086, australia@odb.org

Our Daily Bread Ministries Ltd
PO Box 74025, Kowloon Central Post Office, Kowloon, Hong Kong
Tel: (+852) 2626-1102, Fax: (+852) 2626-0216, hongkong@odb.org

ODB Indonesia
PO Box 2500, Jakarta 11025, Indonesia
Tel: (+62-21) 2902-8950, Fax: (+62-21) 5435-1975,  
indonesia@odb.org

Daily Bread Co. Ltd
PO Box 46, Ikoma Nara 630-0291, Japan
Tel: (+81-743) 75-8230, Fax: (+81-743) 75-8299, japan@odb.org

Our Daily Bread Berhad
PO Box 86, Taman Sri Tebrau, 80057 Johor Bahru, Malaysia
Tel: (+60-7) 353-1718, Fax: (+60-7) 353-4439, malaysia@odb.org

Our Daily Bread Ministries
PO Box 303095, North Harbour, Auckland 0751, New Zealand
Tel: (+64-9) 444-4146, newzealand@odb.org

Our Daily Bread Ministries Foundation
PO Box 47-260, Taipei 10399, Taiwan R.O.C.
Tel: (+886-2) 2585-5340, Fax: (+886-2) 2585-5349, taiwan@odb.org

Our Daily Bread Ministries Thailand
PO Box 35, Huamark, Bangkok 10243, Thailand
Tel: (+66-2) 718-5166, Fax: (+66-2) 718-6016, thailand@odb.org

Our Daily Bread Ministries Asia Ltd
5 Pereira Road, #07-01 Asiawide Industrial Building, Singapore 368025 
Tel: (+65) 6858-0900, Fax: (+65) 6858-0400, singapore@odb.org

Ingin lebih mengenal Tuhan?
Bacalah firman-Nya  

dengan bantuan renungan 
Santapan Rohani 

Materi kami tidak dikenakan biaya. 
Pelayanan kami didukung lewat 

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Pilihlah media yang sesuai untuk Anda.

CETAK
Menerima edisi 

cetak secara 
triwulan.

APLIKASI
Our Daily Bread/ 
Santapan Rohani
di Android & iOS.

E-MAIL
Menerima e-mail 

secara harian.

H U B U N G I  K A M I :

021 2902 8950
0815 8611 1002
0878 7878 9978

   Santapan.Rohani
     indonesia@odb.org

santapanrohani.org

Our Daily Bread Ministries
PO Box 15, Kilsyth, VIC 3137, Australia
Tel: (+61-3) 9761-7086, australia@odb.org

Our Daily Bread Ministries Ltd
PO Box 74025, Kowloon Central Post Office, Kowloon, Hong Kong
Tel: (+852) 2626-1102, Fax: (+852) 2626-0216, hongkong@odb.org

ODB Indonesia
PO Box 2500, Jakarta 11025, Indonesia
Tel: (+62-21) 2902-8950, Fax: (+62-21) 5435-1975,  
indonesia@odb.org

Daily Bread Co. Ltd
PO Box 46, Ikoma Nara 630-0291, Japan
Tel: (+81-743) 75-8230, Fax: (+81-743) 75-8299, japan@odb.org

Our Daily Bread Berhad
PO Box 86, Taman Sri Tebrau, 80057 Johor Bahru, Malaysia
Tel: (+60-7) 353-1718, Fax: (+60-7) 353-4439, malaysia@odb.org

Our Daily Bread Ministries
PO Box 303095, North Harbour, Auckland 0751, New Zealand
Tel: (+64-9) 444-4146, newzealand@odb.org

Our Daily Bread Ministries Foundation
PO Box 47-260, Taipei 10399, Taiwan R.O.C.
Tel: (+886-2) 2585-5340, Fax: (+886-2) 2585-5349, taiwan@odb.org

Our Daily Bread Ministries Thailand
PO Box 35, Huamark, Bangkok 10243, Thailand
Tel: (+66-2) 718-5166, Fax: (+66-2) 718-6016, thailand@odb.org

Our Daily Bread Ministries Asia Ltd
5 Pereira Road, #07-01 Asiawide Industrial Building, Singapore 368025 
Tel: (+65) 6858-0900, Fax: (+65) 6858-0400, singapore@odb.org

Ingin lebih mengenal Tuhan?
Bacalah firman-Nya  

dengan bantuan renungan 
Santapan Rohani 

Materi kami tidak dikenakan biaya. 
Pelayanan kami didukung lewat 

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Pilihlah media yang sesuai untuk Anda.

CETAK
Menerima edisi 

cetak secara 
triwulan.

APLIKASI
Our Daily Bread/ 
Santapan Rohani
di Android & iOS.

E-MAIL
Menerima e-mail 

secara harian.

H U B U N G I  K A M I :

021 2902 8950
0815 8611 1002
0878 7878 9978

   Santapan.Rohani
     indonesia@odb.org

santapanrohani.org

Mencari 
Damai

Temukan tuntunan yang mengarahkan 
Anda pada sumber kedamaian yang sejati.



Mencari Damai
Semua manusia merindukan damai dalam hidupnya, tetapi 
mengapa sepertinya damai begitu sukar dimiliki dan enggan 
menetap? Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti 
dalam hidup ini. Yang buruk kerap terjadi, sementara 
yang baik sulit untuk diraih. Beragam bencana alam dan 
kejahatan yang diperbuat manusia sungguh meresahkan 
jiwa. Konflik dengan orang lain terasa begitu sulit untuk 
didamaikan kembali. Kita menjadi gelisah, bahkan bertanya-
tanya kepada Sang Ilahi mengapa semua itu terjadi. 
 Kegelisahan itu tidak hanya terjadi di luar kita, melainkan 
juga berkecamuk di dalam batin. Hati kita ingin lepas dari 
rasa khawatir, kecewa, marah, dan stres. Yang kita rindukan 
adalah damai yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh 
siapa pun dan apa pun di dunia ini. Akankah damai itu 
ditemukan oleh setiap orang yang mencarinya? 
 Kami berharap ketika Anda membaca renungan-renungan 
khusus ini, ada kedamaian yang mulai mengalir di hati Anda, 
bahkan Anda akan menemukan sumber kedamaian yang 
sejati, sehingga pada gilirannya, Anda akan menjadi duta 
damai di mana pun Anda berada.
 Jika Anda ingin menerima buku atau materi lain yang akan 
menolong Anda membaca Kitab Suci, silakan menghubungi 
kontak yang tersedia atau mengunjungi situs kami di  
www.santapanrohani.org. Anda dapat menerima materi-
materi yang kami terbitkan tanpa dikenai biaya apa pun. 
Pelayanan kami didukung oleh persembahan kasih para 
sahabat kami.

PENULIS: Bungaran Gultom, Elisabeth Chandra, Marlia Kusuma Dewi
EDITOR: Dwiyanto, Natalia Endah
DESAIN & PENATA LETAK: Mary Chang
FOTO: Shutterstock.com
Kutipan ayat diambil dari teks Alkitab Terjemahan Baru Indonesia, LAI ©1974. 

© 2017 Our Daily Bread Ministries. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dicetak di Indonesia.

Materi kami tidak dikenakan biaya.  
Pelayanan kami didukung lewat  

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Dendam yang Padam

Natanael masih berusia 5 tahun saat melihat langsung 
ayah dan kedua saudaranya dibantai suatu siang 
ketika mereka hendak ke ladang. Sejak peristiwa 

pembantaian itu, kebencian Natanael terhadap pembunuh 
keluarganya terus membara. Ia bertekad suatu saat nanti 
akan membalaskan dendamnya.

Namun, jalan hidup Natanael 
berubah. Dalam persekutuan 
pemuda yang diikutinya, firman 
Allah berbicara kepadanya, “Pada 
dasarnya kami adalah orang-orang 
yang harus dimurkai, sama seperti 
mereka yang lain. Tetapi Allah yang 
kaya dengan rahmat, oleh karena 
kasih-Nya yang besar, yang 
dilimpahkan-Nya kepada kita, telah 
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mati oleh kesalahan-kesalahan 
kita—oleh kasih karunia kamu diselamatkan” (EF. 2:3-5). Hati 
Natanael diliputi kesedihan yang mendalam saat menyadari 
bahwa kebencian telah membutakan hatinya dari kasih 
karunia Kristus yang ingin menyelamatkan hidupnya. Ketika 
ia membuka hati untuk menerima anugerah keselamatan 
yang ditawarkan Kristus, Allah pun memadamkan rasa 
dendamnya dan memampukan dirinya untuk mengampuni 
para pembunuh keluarganya. 

Paulus menjelaskan tentang kuasa salib Kristus yang 
mendamaikan perseteruan antara Allah dan manusia (EF. 2:1-

10). Salib juga merobohkan tembok perseteruan yang 
memisahkan manusia (EF. 2:14). Sungguh, Tuhan Yesus Kristus 
datang sebagai Raja Damai (YES. 9:5). Maukah Anda 
didamaikan dengan Allah dan sesama? Terimalah anugerah 
keselamatan dari Allah. Pertikaian yang paling sulit dan 
pahit sekalipun dapat didamaikan-Nya.  

Duta Damai

Waktu masih kecil, kadang saya bertengkar dengan 
saudara saya. Sebagai tanda permusuhan, saya 
akan meniup jari kelingking tangan kanan saya 

ke arah “musuh” saya itu. Namun, setelah beberapa lama, 
kami ingin berdamai kembali. Tanda damai yang kami buat 
adalah dengan saling menempelkan jempol tangan kanan 
kami. Setelah itu, kami bermain 
bersama lagi dan melupakan semua 
pertengkaran yang pernah terjadi.

Bukankah kita semua ingin 
selalu hidup dalam damai? Kitab 
Suci memberi tahu kita bahwa 
Allah menginginkan umat manusia 
hidup dalam damai. Saat mengutus 
ketujuh puluh murid-Nya untuk 
melayani, Yesus memberi perintah, 
“Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih 
dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini” (LUK. 10:5). Damai 
sejahtera yang dimaksud adalah keadaan yang tenang, 
aman, tanpa permusuhan, sejahtera secara rohani dan 
jasmani. Yesus melanjutkan, “Jikalau di situ ada orang yang 
layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan 
tinggal atasnya” (AY.6). Dalam terjemahan lain, orang yang 
layak menerima damai sejahtera disebut juga sebagai “orang 
yang suka damai”, artinya mereka berminat pada damai 
yang datang dari Allah. Kehadiran orang yang suka damai 
membuat tempat tinggal mereka pun dilingkupi damai.

Perintah Yesus tersebut juga ditujukan kepada kita. Dia 
ingin agar damai sejahtera yang telah kita terima juga 
diteruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita diutus 
Sang Raja Damai untuk menjadi duta damai bagi dunia ini, 
dan tugas itu dapat kita mulai dari lingkar pergaulan kita 
yang terdekat. Mari melakukannya dengan setia karena 
Kristus berjanji selalu menyertai setiap orang yang 
melakukan perintah-Nya (MAT. 28:20).  
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Indah pada Waktunya

Pernahkah Anda bertanya mengapa Allah sepertinya 
lambat bertindak? Anda merencanakan banyak hal, 
tetapi Allah tampak diam saja. Atau sebaliknya, Anda 

merasa Allah terlalu cepat membawa Anda ke dalam situasi 
tertentu. Anda merasa belum siap dan ingin mundur saja.

Kitab Suci mencatat dua pasangan yang pernah 
menghadapi pergumulan serupa. 
Pertama, Zakharia dan Elisabet—
pasangan yang setia kepada Allah 
tetapi tidak diberi keturunan hingga 
lanjut usia (LUK. 1:5-7). Apakah Allah 
lupa? Tidakkah Dia tahu situasi itu 
menjadi aib bagi keluarga imam? 
Meskipun Allah berjanji memberi 
mereka anak, Zakharia tak percaya 
dan dibuat bisu oleh Allah (LUK. 1:20).

Kedua, Yusuf dan Maria—
pasangan muda yang baru 
bertunangan. Belum lagi tiba hari pernikahan mereka, Allah 
sudah menitipkan bayi dalam kandungan Maria (LUK. 21:26-34; 

MAT. 1:18-25). Apakah Allah keliru? Tidakkah Dia tahu situasi 
ini bisa menghancurkan masa depan mereka? Yusuf bahkan 
hampir membatalkan pertunangan dengan Maria (MAT. 1:19).

Menganggap diri “lebih tahu” dari Allah dan berusaha 
memperbaiki  keadaan dengan upaya sendiri tidak akan 
membawa damai sejahtera. Allah tak pernah keliru. 
Kelahiran Yohanes dari rahim Elisabet dan kelahiran Yesus 
dari rahim Maria menggenapi rencana-Nya, seperti yang 
telah dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. 

Saat kehidupan tidak berjalan sesuai dengan harapan 
kita, ingatlah bahwa Allah tak pernah terlambat atau terlalu 
cepat bertindak. Dia akan menggenapi rencana-Nya yang 
sempurna, bukan rencana kita yang terbatas. Teruslah hidup 
menurut firman-Nya dan yakinlah bahwa Dia membuat 
segala sesuatu indah pada waktunya.   

Mari Mengejar Damai

Untuk mengenali sumber stres berat yang dialaminya, 
seorang pria diminta konselor menggambarkan 
situasi hidup yang ia rasakan. Setelah lama berpikir, 

ia menggambar mobil di secarik kertas, dan menjelaskan, 
“Hidup saya seperti mobil ini. Selama ini saya duduk di 
belakang, sementara orang-orang lain yang duduk di 
depan saling berebut memegang 
setir. Saya tidak bisa mengontrol 
jadwal saya, prioritas saya, bahkan 
hidup saya.” Pria ini mengakui 
bahwa telah lama ia membiarkan 
kesibukan mengatur hidupnya dan 
merampas damai sejahteranya. 

Pernahkah Anda mengalami hal  
serupa? Anda membiarkan situasi 
dan orang lain mengendalikan 
hidup Anda, lalu Anda bertanya-
tanya mengapa Anda kehilangan damai sejahtera. 

Kitab Suci menasihatkan kita, “Siapa mau . . . melihat 
hari-hari baik . . . ia harus mencari perdamaian dan berusaha 
mendapatkannya” (1PTR. 3:10-11). Di bagian lain kita membaca, 
“Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai 
sejahtera” (RM. 14:19). Mencari, berusaha, mengejar—semua itu 
adalah kata kerja aktif. Allah mengundang kita mengalami 
damai sejahtera yang disediakan-Nya melalui pilihan-
pilihan yang kita ambil secara bertanggung jawab setiap 
hari.

Mungkin itu berarti kita memilih berkata “tidak” pada 
aktivitas yang akan merampas waktu berkualitas bersama 
Tuhan dan keluarga kita. Mungkin itu berarti memilah 
dengan cermat perkataan yang keluar dari mulut kita, 
bersedia mengakui kesalahan kita, mendoakan orang yang 
menyakiti hati kita, atau melawan kebiasaan buruk kita.

Satu hal apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk 
“mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera”?  

Kursi Kosong

Di sebuah perayaan Natal, saya melihat seorang 
pemuda yang kerepotan menjaga beberapa 
kursi kosong di dekatnya. Jemaat lain yang baru 

datang terpaksa mencari kursi lain karena ia tidak mau 
memberikan kursi yang masih kosong kepada mereka. Ia 
diminta keluarganya untuk menyisakan beberapa kursi 
karena mereka datang terlambat. 
Seorang panitia menegur pemuda 
itu. Sayangnya, ia tidak terima 
dengan teguran itu, bahkan terjadi 
adu mulut, tepat di momen Natal 
yang semestinya penuh damai. 

Betapa mudah konflik tersulut. 
Dalam suratnya, Rasul Yakobus 

menyatakan bahwa salah satu akar 
konflik yang kerap muncul dalam 
hubungan dengan sesama adalah 
sikap mementingkan diri sendiri. Tiap pihak ingin haknya 
dipenuhi lebih dahulu. Sikap semacam itu selalu berujung 
pada kekacauan dan perbuatan jahat (YAK. 3:16). Yakobus 
mengingatkan para pengikut Kristus untuk bersedia 
mendahulukan kepentingan orang lain agar terwujud 
damai dalam kehidupan bersama. Sikap yang demikian 
adalah perwujudan hikmat yang berasal dari Allah. Ia 
berkata, “Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, 
selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas 
kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak 
munafik” (YAK. 3:17-18). 

Seperti Kristus bersedia mengesampingkan status 
keilahian-Nya demi keselamatan manusia dan perdamaian 
mereka dengan Allah (FLP.  2:1-11), orang percaya diminta 
untuk mendahulukan kepentingan dan kebaikan orang lain. 
Meski tidak mudah, kita dapat meminta Allah untuk 
menolong kita membawa damai dalam hubungan dengan 
sesama.   

Suara yang Memikat

Apa salahnya mencoba? Kamu bisa mendapatkan 
pengalaman yang luar biasa. Hidup hanya sekali, 
sayang betul kalau kesempatan ini dilewatkan!

Anda tahu itu adalah undangan yang menggiurkan 
sekaligus berbahaya. Namun, entah mengapa Anda menjadi 
tertantang untuk melakukannya. Mungkin itu tawaran 
membeli  sesuatu di luar kapasitas 
Anda atau menikmati sesuatu yang 
bukan bagian Anda. Mungkin itu 
ajakan memulai usaha dengan jalan 
pintas atau menjalin hubungan 
yang melanggar batas.

Suara semacam itu sangat 
menarik hati, seperti suara yang 
pernah memikat manusia pertama 
di Taman Eden, “Pada waktu kamu 
memakannya matamu akan terbuka, 
dan kamu akan menjadi seperti 
Allah” (KEJ. 3:5). Tiba-tiba, segala pemberian baik Allah terasa 
kurang. Aturan-Nya jadi meragukan. Manusia mulai 
menentukan “kebenaran” menurut versinya sendiri. Sejak 
saat itulah, kutuk dan permusuhan menggantikan berkat 
dan damai sejahtera yang tadinya disediakan Allah. 

Suara siapa yang paling kita dengar dalam hidup ini? 
Waspadalah bila suara itu membuat kita tak lagi bersyukur 
dan mengelola dengan baik apa yang sudah diberikan 
Allah. Waspadalah bila suara itu membuat kita tak lagi 
rindu dekat dengan Allah dan menaati firman-Nya. 

Agar tak mudah terpikat pada suara yang salah, latihlah 
diri untuk mengenali suara Kebenaran. Mulailah secara 
teratur mengisi diri dengan firman Allah, Sang Sumber 
Kebenaran, dan mintalah pertolongan Roh Kudus agar kita 
dapat menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. 
Allah menyatakan bahwa “di mana ada kebenaran di situ 
akan tumbuh damai sejahtera” (YES. 32:17).   

Perusak Damai

Saat mengajar anak-anak prasekolah, saya mendapati 
seorang anak yang suka berlari ke sana kemari 
dan mengganggu teman-temannya. Akibatnya, hanya 

sedikit anak yang mau berteman dengannya. Namun, 
seorang gadis kecil tiba-tiba datang, tersenyum kepadanya 
dan duduk di dekatnya. Gadis kecil itu mengajak anak tadi 
berkenalan dan tak lama kemudian, 
anak itu menjadi tenang. Kelas yang 
semula gaduh pun menjadi damai.

Dalam kehidupan ini, ada 
“perusak damai” yang bercokol 
dalam diri manusia, yaitu dosa.  
Dosa dapat membuat manusia 
mengalami kegetiran, kepahitan, 
kekhawatiran, amarah, kebencian, 
dendam, iri hati, dan berbagai 
masalah lainnya. Dosa bahkan 
membuat seseorang tidak peka 
terhadap kejahatan yang ditimbulkannya, sama seperti 
seorang anak kecil yang tidak merasa bersalah mengganggu 
teman-temannya. Dosa membuat manusia kehilangan 
damai dalam dirinya, merusak hubungannya dengan 
manusia lain, dan memisahkan mereka dari Allah. 

Syukurlah, Allah tidak membiarkan kita terus diperdaya 
oleh dosa. Dia memberi kita jalan keluar. Kitab Suci berkata, 
“Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus 
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka” (2KOR. 

5:19). Melalui kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus 
Kristus, Allah memberi kita jaminan kelepasan dari segala 
dosa yang merusak damai. “Kristus tidak berdosa, tetapi 
Allah membuat Dia menanggung dosa kita, supaya kita 
berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan 
Kristus” (2KOR. 5:21 BIS).

Waspadalah terhadap si perusak damai dan datanglah 
kepada Yesus, damai sejahtera kita (EF. 2:14)!  

Hari ke-2Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Sesungguhnya, 
mata Tuhan tertuju 
kepada mereka 
yang takut akan 
Dia, kepada mereka 
yang berharap akan 
kasih setia-Nya. 
Mazmur 33:18

Marilah kita 
mengejar apa yang 
mendatangkan 
damai sejahtera dan 
yang berguna untuk 
saling membangun. 
Roma 14:19

Hendaklah 
dengan rendah 
hati yang seorang 
menganggap yang 
lain lebih utama 
dari pada dirinya 
sendiri. Filipi 2:3

Di mana ada 
kebenaran di situ 
akan tumbuh damai 
sejahtera, dan 
akibat kebenaran 
ialah ketenangan 
dan ketenteraman 
untuk selama-
lamanya. Yesaya 32:17

Allah membuat 
[Kristus] menang-
gung dosa kita, 
supaya kita berbaik 
kembali dengan 
Allah karena 
bersatu dengan 
Kristus.  
2 Korintus 5:21 BIS

Damai sejahtera melimpah saat kita  
mempercayai waktu dan cara Allah. 

Pilihan-pilihan kita setiap hari dapat mendatangkan 
atau justru menjauhkan damai sejahtera.

Damai sejahtera akan tercipta saat kita rela 
mendahulukan kepentingan sesama.

Hidup dalam kebenaran akan menghasilkan 
damai sejahtera yang kita rindukan.

Yesus datang untuk melepaskan kita 
dari segala dosa yang merusak damai.
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Indah pada Waktunya

Pernahkah Anda bertanya mengapa Allah sepertinya 
lambat bertindak? Anda merencanakan banyak hal, 
tetapi Allah tampak diam saja. Atau sebaliknya, Anda 

merasa Allah terlalu cepat membawa Anda ke dalam situasi 
tertentu. Anda merasa belum siap dan ingin mundur saja.

Kitab Suci mencatat dua pasangan yang pernah 
menghadapi pergumulan serupa. 
Pertama, Zakharia dan Elisabet—
pasangan yang setia kepada Allah 
tetapi tidak diberi keturunan hingga 
lanjut usia (LUK. 1:5-7). Apakah Allah 
lupa? Tidakkah Dia tahu situasi itu 
menjadi aib bagi keluarga imam? 
Meskipun Allah berjanji memberi 
mereka anak, Zakharia tak percaya 
dan dibuat bisu oleh Allah (LUK. 1:20).

Kedua, Yusuf dan Maria—
pasangan muda yang baru 
bertunangan. Belum lagi tiba hari pernikahan mereka, Allah 
sudah menitipkan bayi dalam kandungan Maria (LUK. 21:26-34; 

MAT. 1:18-25). Apakah Allah keliru? Tidakkah Dia tahu situasi 
ini bisa menghancurkan masa depan mereka? Yusuf bahkan 
hampir membatalkan pertunangan dengan Maria (MAT. 1:19).

Menganggap diri “lebih tahu” dari Allah dan berusaha 
memperbaiki  keadaan dengan upaya sendiri tidak akan 
membawa damai sejahtera. Allah tak pernah keliru. 
Kelahiran Yohanes dari rahim Elisabet dan kelahiran Yesus 
dari rahim Maria menggenapi rencana-Nya, seperti yang 
telah dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. 

Saat kehidupan tidak berjalan sesuai dengan harapan 
kita, ingatlah bahwa Allah tak pernah terlambat atau terlalu 
cepat bertindak. Dia akan menggenapi rencana-Nya yang 
sempurna, bukan rencana kita yang terbatas. Teruslah hidup 
menurut firman-Nya dan yakinlah bahwa Dia membuat 
segala sesuatu indah pada waktunya.   

Mari Mengejar Damai

Untuk mengenali sumber stres berat yang dialaminya, 
seorang pria diminta konselor menggambarkan 
situasi hidup yang ia rasakan. Setelah lama berpikir, 

ia menggambar mobil di secarik kertas, dan menjelaskan, 
“Hidup saya seperti mobil ini. Selama ini saya duduk di 
belakang, sementara orang-orang lain yang duduk di 
depan saling berebut memegang 
setir. Saya tidak bisa mengontrol 
jadwal saya, prioritas saya, bahkan 
hidup saya.” Pria ini mengakui 
bahwa telah lama ia membiarkan 
kesibukan mengatur hidupnya dan 
merampas damai sejahteranya. 

Pernahkah Anda mengalami hal  
serupa? Anda membiarkan situasi 
dan orang lain mengendalikan 
hidup Anda, lalu Anda bertanya-
tanya mengapa Anda kehilangan damai sejahtera. 

Kitab Suci menasihatkan kita, “Siapa mau . . . melihat 
hari-hari baik . . . ia harus mencari perdamaian dan berusaha 
mendapatkannya” (1PTR. 3:10-11). Di bagian lain kita membaca, 
“Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai 
sejahtera” (RM. 14:19). Mencari, berusaha, mengejar—semua itu 
adalah kata kerja aktif. Allah mengundang kita mengalami 
damai sejahtera yang disediakan-Nya melalui pilihan-
pilihan yang kita ambil secara bertanggung jawab setiap 
hari.

Mungkin itu berarti kita memilih berkata “tidak” pada 
aktivitas yang akan merampas waktu berkualitas bersama 
Tuhan dan keluarga kita. Mungkin itu berarti memilah 
dengan cermat perkataan yang keluar dari mulut kita, 
bersedia mengakui kesalahan kita, mendoakan orang yang 
menyakiti hati kita, atau melawan kebiasaan buruk kita.

Satu hal apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk 
“mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera”?  

Kursi Kosong

Di sebuah perayaan Natal, saya melihat seorang 
pemuda yang kerepotan menjaga beberapa 
kursi kosong di dekatnya. Jemaat lain yang baru 

datang terpaksa mencari kursi lain karena ia tidak mau 
memberikan kursi yang masih kosong kepada mereka. Ia 
diminta keluarganya untuk menyisakan beberapa kursi 
karena mereka datang terlambat. 
Seorang panitia menegur pemuda 
itu. Sayangnya, ia tidak terima 
dengan teguran itu, bahkan terjadi 
adu mulut, tepat di momen Natal 
yang semestinya penuh damai. 

Betapa mudah konflik tersulut. 
Dalam suratnya, Rasul Yakobus 

menyatakan bahwa salah satu akar 
konflik yang kerap muncul dalam 
hubungan dengan sesama adalah 
sikap mementingkan diri sendiri. Tiap pihak ingin haknya 
dipenuhi lebih dahulu. Sikap semacam itu selalu berujung 
pada kekacauan dan perbuatan jahat (YAK. 3:16). Yakobus 
mengingatkan para pengikut Kristus untuk bersedia 
mendahulukan kepentingan orang lain agar terwujud 
damai dalam kehidupan bersama. Sikap yang demikian 
adalah perwujudan hikmat yang berasal dari Allah. Ia 
berkata, “Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, 
selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas 
kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak 
munafik” (YAK. 3:17-18). 

Seperti Kristus bersedia mengesampingkan status 
keilahian-Nya demi keselamatan manusia dan perdamaian 
mereka dengan Allah (FLP.  2:1-11), orang percaya diminta 
untuk mendahulukan kepentingan dan kebaikan orang lain. 
Meski tidak mudah, kita dapat meminta Allah untuk 
menolong kita membawa damai dalam hubungan dengan 
sesama.   

Suara yang Memikat

Apa salahnya mencoba? Kamu bisa mendapatkan 
pengalaman yang luar biasa. Hidup hanya sekali, 
sayang betul kalau kesempatan ini dilewatkan!

Anda tahu itu adalah undangan yang menggiurkan 
sekaligus berbahaya. Namun, entah mengapa Anda menjadi 
tertantang untuk melakukannya. Mungkin itu tawaran 
membeli  sesuatu di luar kapasitas 
Anda atau menikmati sesuatu yang 
bukan bagian Anda. Mungkin itu 
ajakan memulai usaha dengan jalan 
pintas atau menjalin hubungan 
yang melanggar batas.

Suara semacam itu sangat 
menarik hati, seperti suara yang 
pernah memikat manusia pertama 
di Taman Eden, “Pada waktu kamu 
memakannya matamu akan terbuka, 
dan kamu akan menjadi seperti 
Allah” (KEJ. 3:5). Tiba-tiba, segala pemberian baik Allah terasa 
kurang. Aturan-Nya jadi meragukan. Manusia mulai 
menentukan “kebenaran” menurut versinya sendiri. Sejak 
saat itulah, kutuk dan permusuhan menggantikan berkat 
dan damai sejahtera yang tadinya disediakan Allah. 

Suara siapa yang paling kita dengar dalam hidup ini? 
Waspadalah bila suara itu membuat kita tak lagi bersyukur 
dan mengelola dengan baik apa yang sudah diberikan 
Allah. Waspadalah bila suara itu membuat kita tak lagi 
rindu dekat dengan Allah dan menaati firman-Nya. 

Agar tak mudah terpikat pada suara yang salah, latihlah 
diri untuk mengenali suara Kebenaran. Mulailah secara 
teratur mengisi diri dengan firman Allah, Sang Sumber 
Kebenaran, dan mintalah pertolongan Roh Kudus agar kita 
dapat menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. 
Allah menyatakan bahwa “di mana ada kebenaran di situ 
akan tumbuh damai sejahtera” (YES. 32:17).   

Perusak Damai

Saat mengajar anak-anak prasekolah, saya mendapati 
seorang anak yang suka berlari ke sana kemari 
dan mengganggu teman-temannya. Akibatnya, hanya 

sedikit anak yang mau berteman dengannya. Namun, 
seorang gadis kecil tiba-tiba datang, tersenyum kepadanya 
dan duduk di dekatnya. Gadis kecil itu mengajak anak tadi 
berkenalan dan tak lama kemudian, 
anak itu menjadi tenang. Kelas yang 
semula gaduh pun menjadi damai.

Dalam kehidupan ini, ada 
“perusak damai” yang bercokol 
dalam diri manusia, yaitu dosa.  
Dosa dapat membuat manusia 
mengalami kegetiran, kepahitan, 
kekhawatiran, amarah, kebencian, 
dendam, iri hati, dan berbagai 
masalah lainnya. Dosa bahkan 
membuat seseorang tidak peka 
terhadap kejahatan yang ditimbulkannya, sama seperti 
seorang anak kecil yang tidak merasa bersalah mengganggu 
teman-temannya. Dosa membuat manusia kehilangan 
damai dalam dirinya, merusak hubungannya dengan 
manusia lain, dan memisahkan mereka dari Allah. 

Syukurlah, Allah tidak membiarkan kita terus diperdaya 
oleh dosa. Dia memberi kita jalan keluar. Kitab Suci berkata, 
“Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus 
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka” (2KOR. 

5:19). Melalui kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus 
Kristus, Allah memberi kita jaminan kelepasan dari segala 
dosa yang merusak damai. “Kristus tidak berdosa, tetapi 
Allah membuat Dia menanggung dosa kita, supaya kita 
berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan 
Kristus” (2KOR. 5:21 BIS).

Waspadalah terhadap si perusak damai dan datanglah 
kepada Yesus, damai sejahtera kita (EF. 2:14)!  

Hari ke-2Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Sesungguhnya, 
mata Tuhan tertuju 
kepada mereka 
yang takut akan 
Dia, kepada mereka 
yang berharap akan 
kasih setia-Nya. 
Mazmur 33:18

Marilah kita 
mengejar apa yang 
mendatangkan 
damai sejahtera dan 
yang berguna untuk 
saling membangun. 
Roma 14:19

Hendaklah 
dengan rendah 
hati yang seorang 
menganggap yang 
lain lebih utama 
dari pada dirinya 
sendiri. Filipi 2:3

Di mana ada 
kebenaran di situ 
akan tumbuh damai 
sejahtera, dan 
akibat kebenaran 
ialah ketenangan 
dan ketenteraman 
untuk selama-
lamanya. Yesaya 32:17

Allah membuat 
[Kristus] menang-
gung dosa kita, 
supaya kita berbaik 
kembali dengan 
Allah karena 
bersatu dengan 
Kristus.  
2 Korintus 5:21 BIS

Damai sejahtera melimpah saat kita  
mempercayai waktu dan cara Allah. 

Pilihan-pilihan kita setiap hari dapat mendatangkan 
atau justru menjauhkan damai sejahtera.

Damai sejahtera akan tercipta saat kita rela 
mendahulukan kepentingan sesama.

Hidup dalam kebenaran akan menghasilkan 
damai sejahtera yang kita rindukan.

Yesus datang untuk melepaskan kita 
dari segala dosa yang merusak damai.
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Indah pada Waktunya

Pernahkah Anda bertanya mengapa Allah sepertinya 
lambat bertindak? Anda merencanakan banyak hal, 
tetapi Allah tampak diam saja. Atau sebaliknya, Anda 

merasa Allah terlalu cepat membawa Anda ke dalam situasi 
tertentu. Anda merasa belum siap dan ingin mundur saja.

Kitab Suci mencatat dua pasangan yang pernah 
menghadapi pergumulan serupa. 
Pertama, Zakharia dan Elisabet—
pasangan yang setia kepada Allah 
tetapi tidak diberi keturunan hingga 
lanjut usia (LUK. 1:5-7). Apakah Allah 
lupa? Tidakkah Dia tahu situasi itu 
menjadi aib bagi keluarga imam? 
Meskipun Allah berjanji memberi 
mereka anak, Zakharia tak percaya 
dan dibuat bisu oleh Allah (LUK. 1:20).

Kedua, Yusuf dan Maria—
pasangan muda yang baru 
bertunangan. Belum lagi tiba hari pernikahan mereka, Allah 
sudah menitipkan bayi dalam kandungan Maria (LUK. 21:26-34; 

MAT. 1:18-25). Apakah Allah keliru? Tidakkah Dia tahu situasi 
ini bisa menghancurkan masa depan mereka? Yusuf bahkan 
hampir membatalkan pertunangan dengan Maria (MAT. 1:19).

Menganggap diri “lebih tahu” dari Allah dan berusaha 
memperbaiki  keadaan dengan upaya sendiri tidak akan 
membawa damai sejahtera. Allah tak pernah keliru. 
Kelahiran Yohanes dari rahim Elisabet dan kelahiran Yesus 
dari rahim Maria menggenapi rencana-Nya, seperti yang 
telah dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. 

Saat kehidupan tidak berjalan sesuai dengan harapan 
kita, ingatlah bahwa Allah tak pernah terlambat atau terlalu 
cepat bertindak. Dia akan menggenapi rencana-Nya yang 
sempurna, bukan rencana kita yang terbatas. Teruslah hidup 
menurut firman-Nya dan yakinlah bahwa Dia membuat 
segala sesuatu indah pada waktunya.   

Mari Mengejar Damai

Untuk mengenali sumber stres berat yang dialaminya, 
seorang pria diminta konselor menggambarkan 
situasi hidup yang ia rasakan. Setelah lama berpikir, 

ia menggambar mobil di secarik kertas, dan menjelaskan, 
“Hidup saya seperti mobil ini. Selama ini saya duduk di 
belakang, sementara orang-orang lain yang duduk di 
depan saling berebut memegang 
setir. Saya tidak bisa mengontrol 
jadwal saya, prioritas saya, bahkan 
hidup saya.” Pria ini mengakui 
bahwa telah lama ia membiarkan 
kesibukan mengatur hidupnya dan 
merampas damai sejahteranya. 

Pernahkah Anda mengalami hal  
serupa? Anda membiarkan situasi 
dan orang lain mengendalikan 
hidup Anda, lalu Anda bertanya-
tanya mengapa Anda kehilangan damai sejahtera. 

Kitab Suci menasihatkan kita, “Siapa mau . . . melihat 
hari-hari baik . . . ia harus mencari perdamaian dan berusaha 
mendapatkannya” (1PTR. 3:10-11). Di bagian lain kita membaca, 
“Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai 
sejahtera” (RM. 14:19). Mencari, berusaha, mengejar—semua itu 
adalah kata kerja aktif. Allah mengundang kita mengalami 
damai sejahtera yang disediakan-Nya melalui pilihan-
pilihan yang kita ambil secara bertanggung jawab setiap 
hari.

Mungkin itu berarti kita memilih berkata “tidak” pada 
aktivitas yang akan merampas waktu berkualitas bersama 
Tuhan dan keluarga kita. Mungkin itu berarti memilah 
dengan cermat perkataan yang keluar dari mulut kita, 
bersedia mengakui kesalahan kita, mendoakan orang yang 
menyakiti hati kita, atau melawan kebiasaan buruk kita.

Satu hal apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk 
“mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera”?  

Kursi Kosong

Di sebuah perayaan Natal, saya melihat seorang 
pemuda yang kerepotan menjaga beberapa 
kursi kosong di dekatnya. Jemaat lain yang baru 

datang terpaksa mencari kursi lain karena ia tidak mau 
memberikan kursi yang masih kosong kepada mereka. Ia 
diminta keluarganya untuk menyisakan beberapa kursi 
karena mereka datang terlambat. 
Seorang panitia menegur pemuda 
itu. Sayangnya, ia tidak terima 
dengan teguran itu, bahkan terjadi 
adu mulut, tepat di momen Natal 
yang semestinya penuh damai. 

Betapa mudah konflik tersulut. 
Dalam suratnya, Rasul Yakobus 

menyatakan bahwa salah satu akar 
konflik yang kerap muncul dalam 
hubungan dengan sesama adalah 
sikap mementingkan diri sendiri. Tiap pihak ingin haknya 
dipenuhi lebih dahulu. Sikap semacam itu selalu berujung 
pada kekacauan dan perbuatan jahat (YAK. 3:16). Yakobus 
mengingatkan para pengikut Kristus untuk bersedia 
mendahulukan kepentingan orang lain agar terwujud 
damai dalam kehidupan bersama. Sikap yang demikian 
adalah perwujudan hikmat yang berasal dari Allah. Ia 
berkata, “Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, 
selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas 
kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak 
munafik” (YAK. 3:17-18). 

Seperti Kristus bersedia mengesampingkan status 
keilahian-Nya demi keselamatan manusia dan perdamaian 
mereka dengan Allah (FLP.  2:1-11), orang percaya diminta 
untuk mendahulukan kepentingan dan kebaikan orang lain. 
Meski tidak mudah, kita dapat meminta Allah untuk 
menolong kita membawa damai dalam hubungan dengan 
sesama.   

Suara yang Memikat

Apa salahnya mencoba? Kamu bisa mendapatkan 
pengalaman yang luar biasa. Hidup hanya sekali, 
sayang betul kalau kesempatan ini dilewatkan!

Anda tahu itu adalah undangan yang menggiurkan 
sekaligus berbahaya. Namun, entah mengapa Anda menjadi 
tertantang untuk melakukannya. Mungkin itu tawaran 
membeli  sesuatu di luar kapasitas 
Anda atau menikmati sesuatu yang 
bukan bagian Anda. Mungkin itu 
ajakan memulai usaha dengan jalan 
pintas atau menjalin hubungan 
yang melanggar batas.

Suara semacam itu sangat 
menarik hati, seperti suara yang 
pernah memikat manusia pertama 
di Taman Eden, “Pada waktu kamu 
memakannya matamu akan terbuka, 
dan kamu akan menjadi seperti 
Allah” (KEJ. 3:5). Tiba-tiba, segala pemberian baik Allah terasa 
kurang. Aturan-Nya jadi meragukan. Manusia mulai 
menentukan “kebenaran” menurut versinya sendiri. Sejak 
saat itulah, kutuk dan permusuhan menggantikan berkat 
dan damai sejahtera yang tadinya disediakan Allah. 

Suara siapa yang paling kita dengar dalam hidup ini? 
Waspadalah bila suara itu membuat kita tak lagi bersyukur 
dan mengelola dengan baik apa yang sudah diberikan 
Allah. Waspadalah bila suara itu membuat kita tak lagi 
rindu dekat dengan Allah dan menaati firman-Nya. 

Agar tak mudah terpikat pada suara yang salah, latihlah 
diri untuk mengenali suara Kebenaran. Mulailah secara 
teratur mengisi diri dengan firman Allah, Sang Sumber 
Kebenaran, dan mintalah pertolongan Roh Kudus agar kita 
dapat menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. 
Allah menyatakan bahwa “di mana ada kebenaran di situ 
akan tumbuh damai sejahtera” (YES. 32:17).   

Perusak Damai

Saat mengajar anak-anak prasekolah, saya mendapati 
seorang anak yang suka berlari ke sana kemari 
dan mengganggu teman-temannya. Akibatnya, hanya 

sedikit anak yang mau berteman dengannya. Namun, 
seorang gadis kecil tiba-tiba datang, tersenyum kepadanya 
dan duduk di dekatnya. Gadis kecil itu mengajak anak tadi 
berkenalan dan tak lama kemudian, 
anak itu menjadi tenang. Kelas yang 
semula gaduh pun menjadi damai.

Dalam kehidupan ini, ada 
“perusak damai” yang bercokol 
dalam diri manusia, yaitu dosa.  
Dosa dapat membuat manusia 
mengalami kegetiran, kepahitan, 
kekhawatiran, amarah, kebencian, 
dendam, iri hati, dan berbagai 
masalah lainnya. Dosa bahkan 
membuat seseorang tidak peka 
terhadap kejahatan yang ditimbulkannya, sama seperti 
seorang anak kecil yang tidak merasa bersalah mengganggu 
teman-temannya. Dosa membuat manusia kehilangan 
damai dalam dirinya, merusak hubungannya dengan 
manusia lain, dan memisahkan mereka dari Allah. 

Syukurlah, Allah tidak membiarkan kita terus diperdaya 
oleh dosa. Dia memberi kita jalan keluar. Kitab Suci berkata, 
“Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus 
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka” (2KOR. 

5:19). Melalui kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus 
Kristus, Allah memberi kita jaminan kelepasan dari segala 
dosa yang merusak damai. “Kristus tidak berdosa, tetapi 
Allah membuat Dia menanggung dosa kita, supaya kita 
berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan 
Kristus” (2KOR. 5:21 BIS).

Waspadalah terhadap si perusak damai dan datanglah 
kepada Yesus, damai sejahtera kita (EF. 2:14)!  

Hari ke-2Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Sesungguhnya, 
mata Tuhan tertuju 
kepada mereka 
yang takut akan 
Dia, kepada mereka 
yang berharap akan 
kasih setia-Nya. 
Mazmur 33:18

Marilah kita 
mengejar apa yang 
mendatangkan 
damai sejahtera dan 
yang berguna untuk 
saling membangun. 
Roma 14:19

Hendaklah 
dengan rendah 
hati yang seorang 
menganggap yang 
lain lebih utama 
dari pada dirinya 
sendiri. Filipi 2:3

Di mana ada 
kebenaran di situ 
akan tumbuh damai 
sejahtera, dan 
akibat kebenaran 
ialah ketenangan 
dan ketenteraman 
untuk selama-
lamanya. Yesaya 32:17

Allah membuat 
[Kristus] menang-
gung dosa kita, 
supaya kita berbaik 
kembali dengan 
Allah karena 
bersatu dengan 
Kristus.  
2 Korintus 5:21 BIS

Damai sejahtera melimpah saat kita  
mempercayai waktu dan cara Allah. 

Pilihan-pilihan kita setiap hari dapat mendatangkan 
atau justru menjauhkan damai sejahtera.

Damai sejahtera akan tercipta saat kita rela 
mendahulukan kepentingan sesama.

Hidup dalam kebenaran akan menghasilkan 
damai sejahtera yang kita rindukan.

Yesus datang untuk melepaskan kita 
dari segala dosa yang merusak damai.
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Indah pada Waktunya

Pernahkah Anda bertanya mengapa Allah sepertinya 
lambat bertindak? Anda merencanakan banyak hal, 
tetapi Allah tampak diam saja. Atau sebaliknya, Anda 

merasa Allah terlalu cepat membawa Anda ke dalam situasi 
tertentu. Anda merasa belum siap dan ingin mundur saja.

Kitab Suci mencatat dua pasangan yang pernah 
menghadapi pergumulan serupa. 
Pertama, Zakharia dan Elisabet—
pasangan yang setia kepada Allah 
tetapi tidak diberi keturunan hingga 
lanjut usia (LUK. 1:5-7). Apakah Allah 
lupa? Tidakkah Dia tahu situasi itu 
menjadi aib bagi keluarga imam? 
Meskipun Allah berjanji memberi 
mereka anak, Zakharia tak percaya 
dan dibuat bisu oleh Allah (LUK. 1:20).

Kedua, Yusuf dan Maria—
pasangan muda yang baru 
bertunangan. Belum lagi tiba hari pernikahan mereka, Allah 
sudah menitipkan bayi dalam kandungan Maria (LUK. 21:26-34; 

MAT. 1:18-25). Apakah Allah keliru? Tidakkah Dia tahu situasi 
ini bisa menghancurkan masa depan mereka? Yusuf bahkan 
hampir membatalkan pertunangan dengan Maria (MAT. 1:19).

Menganggap diri “lebih tahu” dari Allah dan berusaha 
memperbaiki  keadaan dengan upaya sendiri tidak akan 
membawa damai sejahtera. Allah tak pernah keliru. 
Kelahiran Yohanes dari rahim Elisabet dan kelahiran Yesus 
dari rahim Maria menggenapi rencana-Nya, seperti yang 
telah dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. 

Saat kehidupan tidak berjalan sesuai dengan harapan 
kita, ingatlah bahwa Allah tak pernah terlambat atau terlalu 
cepat bertindak. Dia akan menggenapi rencana-Nya yang 
sempurna, bukan rencana kita yang terbatas. Teruslah hidup 
menurut firman-Nya dan yakinlah bahwa Dia membuat 
segala sesuatu indah pada waktunya.   

Mari Mengejar Damai

Untuk mengenali sumber stres berat yang dialaminya, 
seorang pria diminta konselor menggambarkan 
situasi hidup yang ia rasakan. Setelah lama berpikir, 

ia menggambar mobil di secarik kertas, dan menjelaskan, 
“Hidup saya seperti mobil ini. Selama ini saya duduk di 
belakang, sementara orang-orang lain yang duduk di 
depan saling berebut memegang 
setir. Saya tidak bisa mengontrol 
jadwal saya, prioritas saya, bahkan 
hidup saya.” Pria ini mengakui 
bahwa telah lama ia membiarkan 
kesibukan mengatur hidupnya dan 
merampas damai sejahteranya. 

Pernahkah Anda mengalami hal  
serupa? Anda membiarkan situasi 
dan orang lain mengendalikan 
hidup Anda, lalu Anda bertanya-
tanya mengapa Anda kehilangan damai sejahtera. 

Kitab Suci menasihatkan kita, “Siapa mau . . . melihat 
hari-hari baik . . . ia harus mencari perdamaian dan berusaha 
mendapatkannya” (1PTR. 3:10-11). Di bagian lain kita membaca, 
“Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai 
sejahtera” (RM. 14:19). Mencari, berusaha, mengejar—semua itu 
adalah kata kerja aktif. Allah mengundang kita mengalami 
damai sejahtera yang disediakan-Nya melalui pilihan-
pilihan yang kita ambil secara bertanggung jawab setiap 
hari.

Mungkin itu berarti kita memilih berkata “tidak” pada 
aktivitas yang akan merampas waktu berkualitas bersama 
Tuhan dan keluarga kita. Mungkin itu berarti memilah 
dengan cermat perkataan yang keluar dari mulut kita, 
bersedia mengakui kesalahan kita, mendoakan orang yang 
menyakiti hati kita, atau melawan kebiasaan buruk kita.

Satu hal apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk 
“mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera”?  

Kursi Kosong

Di sebuah perayaan Natal, saya melihat seorang 
pemuda yang kerepotan menjaga beberapa 
kursi kosong di dekatnya. Jemaat lain yang baru 

datang terpaksa mencari kursi lain karena ia tidak mau 
memberikan kursi yang masih kosong kepada mereka. Ia 
diminta keluarganya untuk menyisakan beberapa kursi 
karena mereka datang terlambat. 
Seorang panitia menegur pemuda 
itu. Sayangnya, ia tidak terima 
dengan teguran itu, bahkan terjadi 
adu mulut, tepat di momen Natal 
yang semestinya penuh damai. 

Betapa mudah konflik tersulut. 
Dalam suratnya, Rasul Yakobus 

menyatakan bahwa salah satu akar 
konflik yang kerap muncul dalam 
hubungan dengan sesama adalah 
sikap mementingkan diri sendiri. Tiap pihak ingin haknya 
dipenuhi lebih dahulu. Sikap semacam itu selalu berujung 
pada kekacauan dan perbuatan jahat (YAK. 3:16). Yakobus 
mengingatkan para pengikut Kristus untuk bersedia 
mendahulukan kepentingan orang lain agar terwujud 
damai dalam kehidupan bersama. Sikap yang demikian 
adalah perwujudan hikmat yang berasal dari Allah. Ia 
berkata, “Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, 
selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas 
kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak 
munafik” (YAK. 3:17-18). 

Seperti Kristus bersedia mengesampingkan status 
keilahian-Nya demi keselamatan manusia dan perdamaian 
mereka dengan Allah (FLP.  2:1-11), orang percaya diminta 
untuk mendahulukan kepentingan dan kebaikan orang lain. 
Meski tidak mudah, kita dapat meminta Allah untuk 
menolong kita membawa damai dalam hubungan dengan 
sesama.   

Suara yang Memikat

Apa salahnya mencoba? Kamu bisa mendapatkan 
pengalaman yang luar biasa. Hidup hanya sekali, 
sayang betul kalau kesempatan ini dilewatkan!

Anda tahu itu adalah undangan yang menggiurkan 
sekaligus berbahaya. Namun, entah mengapa Anda menjadi 
tertantang untuk melakukannya. Mungkin itu tawaran 
membeli  sesuatu di luar kapasitas 
Anda atau menikmati sesuatu yang 
bukan bagian Anda. Mungkin itu 
ajakan memulai usaha dengan jalan 
pintas atau menjalin hubungan 
yang melanggar batas.

Suara semacam itu sangat 
menarik hati, seperti suara yang 
pernah memikat manusia pertama 
di Taman Eden, “Pada waktu kamu 
memakannya matamu akan terbuka, 
dan kamu akan menjadi seperti 
Allah” (KEJ. 3:5). Tiba-tiba, segala pemberian baik Allah terasa 
kurang. Aturan-Nya jadi meragukan. Manusia mulai 
menentukan “kebenaran” menurut versinya sendiri. Sejak 
saat itulah, kutuk dan permusuhan menggantikan berkat 
dan damai sejahtera yang tadinya disediakan Allah. 

Suara siapa yang paling kita dengar dalam hidup ini? 
Waspadalah bila suara itu membuat kita tak lagi bersyukur 
dan mengelola dengan baik apa yang sudah diberikan 
Allah. Waspadalah bila suara itu membuat kita tak lagi 
rindu dekat dengan Allah dan menaati firman-Nya. 

Agar tak mudah terpikat pada suara yang salah, latihlah 
diri untuk mengenali suara Kebenaran. Mulailah secara 
teratur mengisi diri dengan firman Allah, Sang Sumber 
Kebenaran, dan mintalah pertolongan Roh Kudus agar kita 
dapat menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. 
Allah menyatakan bahwa “di mana ada kebenaran di situ 
akan tumbuh damai sejahtera” (YES. 32:17).   

Perusak Damai

Saat mengajar anak-anak prasekolah, saya mendapati 
seorang anak yang suka berlari ke sana kemari 
dan mengganggu teman-temannya. Akibatnya, hanya 

sedikit anak yang mau berteman dengannya. Namun, 
seorang gadis kecil tiba-tiba datang, tersenyum kepadanya 
dan duduk di dekatnya. Gadis kecil itu mengajak anak tadi 
berkenalan dan tak lama kemudian, 
anak itu menjadi tenang. Kelas yang 
semula gaduh pun menjadi damai.

Dalam kehidupan ini, ada 
“perusak damai” yang bercokol 
dalam diri manusia, yaitu dosa.  
Dosa dapat membuat manusia 
mengalami kegetiran, kepahitan, 
kekhawatiran, amarah, kebencian, 
dendam, iri hati, dan berbagai 
masalah lainnya. Dosa bahkan 
membuat seseorang tidak peka 
terhadap kejahatan yang ditimbulkannya, sama seperti 
seorang anak kecil yang tidak merasa bersalah mengganggu 
teman-temannya. Dosa membuat manusia kehilangan 
damai dalam dirinya, merusak hubungannya dengan 
manusia lain, dan memisahkan mereka dari Allah. 

Syukurlah, Allah tidak membiarkan kita terus diperdaya 
oleh dosa. Dia memberi kita jalan keluar. Kitab Suci berkata, 
“Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus 
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka” (2KOR. 

5:19). Melalui kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus 
Kristus, Allah memberi kita jaminan kelepasan dari segala 
dosa yang merusak damai. “Kristus tidak berdosa, tetapi 
Allah membuat Dia menanggung dosa kita, supaya kita 
berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan 
Kristus” (2KOR. 5:21 BIS).

Waspadalah terhadap si perusak damai dan datanglah 
kepada Yesus, damai sejahtera kita (EF. 2:14)!  

Hari ke-2Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Sesungguhnya, 
mata Tuhan tertuju 
kepada mereka 
yang takut akan 
Dia, kepada mereka 
yang berharap akan 
kasih setia-Nya. 
Mazmur 33:18

Marilah kita 
mengejar apa yang 
mendatangkan 
damai sejahtera dan 
yang berguna untuk 
saling membangun. 
Roma 14:19

Hendaklah 
dengan rendah 
hati yang seorang 
menganggap yang 
lain lebih utama 
dari pada dirinya 
sendiri. Filipi 2:3

Di mana ada 
kebenaran di situ 
akan tumbuh damai 
sejahtera, dan 
akibat kebenaran 
ialah ketenangan 
dan ketenteraman 
untuk selama-
lamanya. Yesaya 32:17

Allah membuat 
[Kristus] menang-
gung dosa kita, 
supaya kita berbaik 
kembali dengan 
Allah karena 
bersatu dengan 
Kristus.  
2 Korintus 5:21 BIS

Damai sejahtera melimpah saat kita  
mempercayai waktu dan cara Allah. 

Pilihan-pilihan kita setiap hari dapat mendatangkan 
atau justru menjauhkan damai sejahtera.

Damai sejahtera akan tercipta saat kita rela 
mendahulukan kepentingan sesama.

Hidup dalam kebenaran akan menghasilkan 
damai sejahtera yang kita rindukan.

Yesus datang untuk melepaskan kita 
dari segala dosa yang merusak damai.

BACAAN HARI INI 
Mazmur 33

BACAAN HARI INI
1 Petrus 3:8-12

BACAAN HARI INI
Yakobus 3:13-18

BACAAN HARI INI
Kejadian 3

BACAAN HARI INI
2 Korintus 5:17-21



Indah pada Waktunya

Pernahkah Anda bertanya mengapa Allah sepertinya 
lambat bertindak? Anda merencanakan banyak hal, 
tetapi Allah tampak diam saja. Atau sebaliknya, Anda 

merasa Allah terlalu cepat membawa Anda ke dalam situasi 
tertentu. Anda merasa belum siap dan ingin mundur saja.

Kitab Suci mencatat dua pasangan yang pernah 
menghadapi pergumulan serupa. 
Pertama, Zakharia dan Elisabet—
pasangan yang setia kepada Allah 
tetapi tidak diberi keturunan hingga 
lanjut usia (LUK. 1:5-7). Apakah Allah 
lupa? Tidakkah Dia tahu situasi itu 
menjadi aib bagi keluarga imam? 
Meskipun Allah berjanji memberi 
mereka anak, Zakharia tak percaya 
dan dibuat bisu oleh Allah (LUK. 1:20).

Kedua, Yusuf dan Maria—
pasangan muda yang baru 
bertunangan. Belum lagi tiba hari pernikahan mereka, Allah 
sudah menitipkan bayi dalam kandungan Maria (LUK. 21:26-34; 

MAT. 1:18-25). Apakah Allah keliru? Tidakkah Dia tahu situasi 
ini bisa menghancurkan masa depan mereka? Yusuf bahkan 
hampir membatalkan pertunangan dengan Maria (MAT. 1:19).

Menganggap diri “lebih tahu” dari Allah dan berusaha 
memperbaiki  keadaan dengan upaya sendiri tidak akan 
membawa damai sejahtera. Allah tak pernah keliru. 
Kelahiran Yohanes dari rahim Elisabet dan kelahiran Yesus 
dari rahim Maria menggenapi rencana-Nya, seperti yang 
telah dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. 

Saat kehidupan tidak berjalan sesuai dengan harapan 
kita, ingatlah bahwa Allah tak pernah terlambat atau terlalu 
cepat bertindak. Dia akan menggenapi rencana-Nya yang 
sempurna, bukan rencana kita yang terbatas. Teruslah hidup 
menurut firman-Nya dan yakinlah bahwa Dia membuat 
segala sesuatu indah pada waktunya.   

Mari Mengejar Damai

Untuk mengenali sumber stres berat yang dialaminya, 
seorang pria diminta konselor menggambarkan 
situasi hidup yang ia rasakan. Setelah lama berpikir, 

ia menggambar mobil di secarik kertas, dan menjelaskan, 
“Hidup saya seperti mobil ini. Selama ini saya duduk di 
belakang, sementara orang-orang lain yang duduk di 
depan saling berebut memegang 
setir. Saya tidak bisa mengontrol 
jadwal saya, prioritas saya, bahkan 
hidup saya.” Pria ini mengakui 
bahwa telah lama ia membiarkan 
kesibukan mengatur hidupnya dan 
merampas damai sejahteranya. 

Pernahkah Anda mengalami hal  
serupa? Anda membiarkan situasi 
dan orang lain mengendalikan 
hidup Anda, lalu Anda bertanya-
tanya mengapa Anda kehilangan damai sejahtera. 

Kitab Suci menasihatkan kita, “Siapa mau . . . melihat 
hari-hari baik . . . ia harus mencari perdamaian dan berusaha 
mendapatkannya” (1PTR. 3:10-11). Di bagian lain kita membaca, 
“Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai 
sejahtera” (RM. 14:19). Mencari, berusaha, mengejar—semua itu 
adalah kata kerja aktif. Allah mengundang kita mengalami 
damai sejahtera yang disediakan-Nya melalui pilihan-
pilihan yang kita ambil secara bertanggung jawab setiap 
hari.

Mungkin itu berarti kita memilih berkata “tidak” pada 
aktivitas yang akan merampas waktu berkualitas bersama 
Tuhan dan keluarga kita. Mungkin itu berarti memilah 
dengan cermat perkataan yang keluar dari mulut kita, 
bersedia mengakui kesalahan kita, mendoakan orang yang 
menyakiti hati kita, atau melawan kebiasaan buruk kita.

Satu hal apa yang dapat kita lakukan hari ini untuk 
“mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera”?  

Kursi Kosong

Di sebuah perayaan Natal, saya melihat seorang 
pemuda yang kerepotan menjaga beberapa 
kursi kosong di dekatnya. Jemaat lain yang baru 

datang terpaksa mencari kursi lain karena ia tidak mau 
memberikan kursi yang masih kosong kepada mereka. Ia 
diminta keluarganya untuk menyisakan beberapa kursi 
karena mereka datang terlambat. 
Seorang panitia menegur pemuda 
itu. Sayangnya, ia tidak terima 
dengan teguran itu, bahkan terjadi 
adu mulut, tepat di momen Natal 
yang semestinya penuh damai. 

Betapa mudah konflik tersulut. 
Dalam suratnya, Rasul Yakobus 

menyatakan bahwa salah satu akar 
konflik yang kerap muncul dalam 
hubungan dengan sesama adalah 
sikap mementingkan diri sendiri. Tiap pihak ingin haknya 
dipenuhi lebih dahulu. Sikap semacam itu selalu berujung 
pada kekacauan dan perbuatan jahat (YAK. 3:16). Yakobus 
mengingatkan para pengikut Kristus untuk bersedia 
mendahulukan kepentingan orang lain agar terwujud 
damai dalam kehidupan bersama. Sikap yang demikian 
adalah perwujudan hikmat yang berasal dari Allah. Ia 
berkata, “Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, 
selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas 
kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak 
munafik” (YAK. 3:17-18). 

Seperti Kristus bersedia mengesampingkan status 
keilahian-Nya demi keselamatan manusia dan perdamaian 
mereka dengan Allah (FLP.  2:1-11), orang percaya diminta 
untuk mendahulukan kepentingan dan kebaikan orang lain. 
Meski tidak mudah, kita dapat meminta Allah untuk 
menolong kita membawa damai dalam hubungan dengan 
sesama.   

Suara yang Memikat

Apa salahnya mencoba? Kamu bisa mendapatkan 
pengalaman yang luar biasa. Hidup hanya sekali, 
sayang betul kalau kesempatan ini dilewatkan!

Anda tahu itu adalah undangan yang menggiurkan 
sekaligus berbahaya. Namun, entah mengapa Anda menjadi 
tertantang untuk melakukannya. Mungkin itu tawaran 
membeli  sesuatu di luar kapasitas 
Anda atau menikmati sesuatu yang 
bukan bagian Anda. Mungkin itu 
ajakan memulai usaha dengan jalan 
pintas atau menjalin hubungan 
yang melanggar batas.

Suara semacam itu sangat 
menarik hati, seperti suara yang 
pernah memikat manusia pertama 
di Taman Eden, “Pada waktu kamu 
memakannya matamu akan terbuka, 
dan kamu akan menjadi seperti 
Allah” (KEJ. 3:5). Tiba-tiba, segala pemberian baik Allah terasa 
kurang. Aturan-Nya jadi meragukan. Manusia mulai 
menentukan “kebenaran” menurut versinya sendiri. Sejak 
saat itulah, kutuk dan permusuhan menggantikan berkat 
dan damai sejahtera yang tadinya disediakan Allah. 

Suara siapa yang paling kita dengar dalam hidup ini? 
Waspadalah bila suara itu membuat kita tak lagi bersyukur 
dan mengelola dengan baik apa yang sudah diberikan 
Allah. Waspadalah bila suara itu membuat kita tak lagi 
rindu dekat dengan Allah dan menaati firman-Nya. 

Agar tak mudah terpikat pada suara yang salah, latihlah 
diri untuk mengenali suara Kebenaran. Mulailah secara 
teratur mengisi diri dengan firman Allah, Sang Sumber 
Kebenaran, dan mintalah pertolongan Roh Kudus agar kita 
dapat menerapkan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. 
Allah menyatakan bahwa “di mana ada kebenaran di situ 
akan tumbuh damai sejahtera” (YES. 32:17).   

Perusak Damai

Saat mengajar anak-anak prasekolah, saya mendapati 
seorang anak yang suka berlari ke sana kemari 
dan mengganggu teman-temannya. Akibatnya, hanya 

sedikit anak yang mau berteman dengannya. Namun, 
seorang gadis kecil tiba-tiba datang, tersenyum kepadanya 
dan duduk di dekatnya. Gadis kecil itu mengajak anak tadi 
berkenalan dan tak lama kemudian, 
anak itu menjadi tenang. Kelas yang 
semula gaduh pun menjadi damai.

Dalam kehidupan ini, ada 
“perusak damai” yang bercokol 
dalam diri manusia, yaitu dosa.  
Dosa dapat membuat manusia 
mengalami kegetiran, kepahitan, 
kekhawatiran, amarah, kebencian, 
dendam, iri hati, dan berbagai 
masalah lainnya. Dosa bahkan 
membuat seseorang tidak peka 
terhadap kejahatan yang ditimbulkannya, sama seperti 
seorang anak kecil yang tidak merasa bersalah mengganggu 
teman-temannya. Dosa membuat manusia kehilangan 
damai dalam dirinya, merusak hubungannya dengan 
manusia lain, dan memisahkan mereka dari Allah. 

Syukurlah, Allah tidak membiarkan kita terus diperdaya 
oleh dosa. Dia memberi kita jalan keluar. Kitab Suci berkata, 
“Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus 
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka” (2KOR. 

5:19). Melalui kedatangan, kematian, dan kebangkitan Yesus 
Kristus, Allah memberi kita jaminan kelepasan dari segala 
dosa yang merusak damai. “Kristus tidak berdosa, tetapi 
Allah membuat Dia menanggung dosa kita, supaya kita 
berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan 
Kristus” (2KOR. 5:21 BIS).

Waspadalah terhadap si perusak damai dan datanglah 
kepada Yesus, damai sejahtera kita (EF. 2:14)!  

Hari ke-2Hari ke-1 Hari ke-3 Hari ke-4 Hari ke-5

Sesungguhnya, 
mata Tuhan tertuju 
kepada mereka 
yang takut akan 
Dia, kepada mereka 
yang berharap akan 
kasih setia-Nya. 
Mazmur 33:18

Marilah kita 
mengejar apa yang 
mendatangkan 
damai sejahtera dan 
yang berguna untuk 
saling membangun. 
Roma 14:19

Hendaklah 
dengan rendah 
hati yang seorang 
menganggap yang 
lain lebih utama 
dari pada dirinya 
sendiri. Filipi 2:3

Di mana ada 
kebenaran di situ 
akan tumbuh damai 
sejahtera, dan 
akibat kebenaran 
ialah ketenangan 
dan ketenteraman 
untuk selama-
lamanya. Yesaya 32:17

Allah membuat 
[Kristus] menang-
gung dosa kita, 
supaya kita berbaik 
kembali dengan 
Allah karena 
bersatu dengan 
Kristus.  
2 Korintus 5:21 BIS

Damai sejahtera melimpah saat kita  
mempercayai waktu dan cara Allah. 

Pilihan-pilihan kita setiap hari dapat mendatangkan 
atau justru menjauhkan damai sejahtera.

Damai sejahtera akan tercipta saat kita rela 
mendahulukan kepentingan sesama.

Hidup dalam kebenaran akan menghasilkan 
damai sejahtera yang kita rindukan.

Yesus datang untuk melepaskan kita 
dari segala dosa yang merusak damai.
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Mencari Damai
Semua manusia merindukan damai dalam hidupnya, tetapi 
mengapa sepertinya damai begitu sukar dimiliki dan enggan 
menetap? Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti 
dalam hidup ini. Yang buruk kerap terjadi, sementara 
yang baik sulit untuk diraih. Beragam bencana alam dan 
kejahatan yang diperbuat manusia sungguh meresahkan 
jiwa. Konflik dengan orang lain terasa begitu sulit untuk 
didamaikan kembali. Kita menjadi gelisah, bahkan bertanya-
tanya kepada Sang Ilahi mengapa semua itu terjadi. 
 Kegelisahan itu tidak hanya terjadi di luar kita, melainkan 
juga berkecamuk di dalam batin. Hati kita ingin lepas dari 
rasa khawatir, kecewa, marah, dan stres. Yang kita rindukan 
adalah damai yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh 
siapa pun dan apa pun di dunia ini. Akankah damai itu 
ditemukan oleh setiap orang yang mencarinya? 
 Kami berharap ketika Anda membaca renungan-renungan 
khusus ini, ada kedamaian yang mulai mengalir di hati Anda, 
bahkan Anda akan menemukan sumber kedamaian yang 
sejati, sehingga pada gilirannya, Anda akan menjadi duta 
damai di mana pun Anda berada.
 Jika Anda ingin menerima buku atau materi lain yang akan 
menolong Anda membaca Kitab Suci, silakan menghubungi 
kontak yang tersedia atau mengunjungi situs kami di  
www.santapanrohani.org. Anda dapat menerima materi-
materi yang kami terbitkan tanpa dikenai biaya apa pun. 
Pelayanan kami didukung oleh persembahan kasih para 
sahabat kami.
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Dendam yang Padam

Natanael masih berusia 5 tahun saat melihat langsung 
ayah dan kedua saudaranya dibantai suatu siang 
ketika mereka hendak ke ladang. Sejak peristiwa 

pembantaian itu, kebencian Natanael terhadap pembunuh 
keluarganya terus membara. Ia bertekad suatu saat nanti 
akan membalaskan dendamnya.

Namun, jalan hidup Natanael 
berubah. Dalam persekutuan 
pemuda yang diikutinya, firman 
Allah berbicara kepadanya, “Pada 
dasarnya kami adalah orang-orang 
yang harus dimurkai, sama seperti 
mereka yang lain. Tetapi Allah yang 
kaya dengan rahmat, oleh karena 
kasih-Nya yang besar, yang 
dilimpahkan-Nya kepada kita, telah 
menghidupkan kita bersama-sama 
dengan Kristus, sekalipun kita telah 
mati oleh kesalahan-kesalahan 
kita—oleh kasih karunia kamu diselamatkan” (EF. 2:3-5). Hati 
Natanael diliputi kesedihan yang mendalam saat menyadari 
bahwa kebencian telah membutakan hatinya dari kasih 
karunia Kristus yang ingin menyelamatkan hidupnya. Ketika 
ia membuka hati untuk menerima anugerah keselamatan 
yang ditawarkan Kristus, Allah pun memadamkan rasa 
dendamnya dan memampukan dirinya untuk mengampuni 
para pembunuh keluarganya. 

Paulus menjelaskan tentang kuasa salib Kristus yang 
mendamaikan perseteruan antara Allah dan manusia (EF. 2:1-

10). Salib juga merobohkan tembok perseteruan yang 
memisahkan manusia (EF. 2:14). Sungguh, Tuhan Yesus Kristus 
datang sebagai Raja Damai (YES. 9:5). Maukah Anda 
didamaikan dengan Allah dan sesama? Terimalah anugerah 
keselamatan dari Allah. Pertikaian yang paling sulit dan 
pahit sekalipun dapat didamaikan-Nya.  

Duta Damai

Waktu masih kecil, kadang saya bertengkar dengan 
saudara saya. Sebagai tanda permusuhan, saya 
akan meniup jari kelingking tangan kanan saya 

ke arah “musuh” saya itu. Namun, setelah beberapa lama, 
kami ingin berdamai kembali. Tanda damai yang kami buat 
adalah dengan saling menempelkan jempol tangan kanan 
kami. Setelah itu, kami bermain 
bersama lagi dan melupakan semua 
pertengkaran yang pernah terjadi.

Bukankah kita semua ingin 
selalu hidup dalam damai? Kitab 
Suci memberi tahu kita bahwa 
Allah menginginkan umat manusia 
hidup dalam damai. Saat mengutus 
ketujuh puluh murid-Nya untuk 
melayani, Yesus memberi perintah, 
“Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih 
dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini” (LUK. 10:5). Damai 
sejahtera yang dimaksud adalah keadaan yang tenang, 
aman, tanpa permusuhan, sejahtera secara rohani dan 
jasmani. Yesus melanjutkan, “Jikalau di situ ada orang yang 
layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan 
tinggal atasnya” (AY.6). Dalam terjemahan lain, orang yang 
layak menerima damai sejahtera disebut juga sebagai “orang 
yang suka damai”, artinya mereka berminat pada damai 
yang datang dari Allah. Kehadiran orang yang suka damai 
membuat tempat tinggal mereka pun dilingkupi damai.

Perintah Yesus tersebut juga ditujukan kepada kita. Dia 
ingin agar damai sejahtera yang telah kita terima juga 
diteruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita diutus 
Sang Raja Damai untuk menjadi duta damai bagi dunia ini, 
dan tugas itu dapat kita mulai dari lingkar pergaulan kita 
yang terdekat. Mari melakukannya dengan setia karena 
Kristus berjanji selalu menyertai setiap orang yang 
melakukan perintah-Nya (MAT. 28:20).  

Hari ke-6 Hari ke-7

Karena Dialah 
damai sejahtera 
kita, yang telah 
mempersatukan 
kedua pihak 
dan yang telah 
merubuhkan 
tembok pemisah, 
yaitu perseteruan. 
Efesus 2:14

Kalau kamu 
memasuki suatu 
rumah, katakanlah 
lebih dahulu: Damai 
sejahtera bagi 
rumah ini. Lukas 10:5

Namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah 
yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. YESAYA 9:5

Sang Raja Damai mengutus kita, pengikut-pengikut-
Nya, menjadi duta damai di tengah dunia.
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Mencari Damai
Semua manusia merindukan damai dalam hidupnya, tetapi 
mengapa sepertinya damai begitu sukar dimiliki dan enggan 
menetap? Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti 
dalam hidup ini. Yang buruk kerap terjadi, sementara 
yang baik sulit untuk diraih. Beragam bencana alam dan 
kejahatan yang diperbuat manusia sungguh meresahkan 
jiwa. Konflik dengan orang lain terasa begitu sulit untuk 
didamaikan kembali. Kita menjadi gelisah, bahkan bertanya-
tanya kepada Sang Ilahi mengapa semua itu terjadi. 
 Kegelisahan itu tidak hanya terjadi di luar kita, melainkan 
juga berkecamuk di dalam batin. Hati kita ingin lepas dari 
rasa khawatir, kecewa, marah, dan stres. Yang kita rindukan 
adalah damai yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh 
siapa pun dan apa pun di dunia ini. Akankah damai itu 
ditemukan oleh setiap orang yang mencarinya? 
 Kami berharap ketika Anda membaca renungan-renungan 
khusus ini, ada kedamaian yang mulai mengalir di hati Anda, 
bahkan Anda akan menemukan sumber kedamaian yang 
sejati, sehingga pada gilirannya, Anda akan menjadi duta 
damai di mana pun Anda berada.
 Jika Anda ingin menerima buku atau materi lain yang akan 
menolong Anda membaca Kitab Suci, silakan menghubungi 
kontak yang tersedia atau mengunjungi situs kami di  
www.santapanrohani.org. Anda dapat menerima materi-
materi yang kami terbitkan tanpa dikenai biaya apa pun. 
Pelayanan kami didukung oleh persembahan kasih para 
sahabat kami.
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Materi kami tidak dikenakan biaya.  
Pelayanan kami didukung lewat  

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Dendam yang Padam

Natanael masih berusia 5 tahun saat melihat langsung 
ayah dan kedua saudaranya dibantai suatu siang 
ketika mereka hendak ke ladang. Sejak peristiwa 

pembantaian itu, kebencian Natanael terhadap pembunuh 
keluarganya terus membara. Ia bertekad suatu saat nanti 
akan membalaskan dendamnya.

Namun, jalan hidup Natanael 
berubah. Dalam persekutuan 
pemuda yang diikutinya, firman 
Allah berbicara kepadanya, “Pada 
dasarnya kami adalah orang-orang 
yang harus dimurkai, sama seperti 
mereka yang lain. Tetapi Allah yang 
kaya dengan rahmat, oleh karena 
kasih-Nya yang besar, yang 
dilimpahkan-Nya kepada kita, telah 
menghidupkan kita bersama-sama 
dengan Kristus, sekalipun kita telah 
mati oleh kesalahan-kesalahan 
kita—oleh kasih karunia kamu diselamatkan” (EF. 2:3-5). Hati 
Natanael diliputi kesedihan yang mendalam saat menyadari 
bahwa kebencian telah membutakan hatinya dari kasih 
karunia Kristus yang ingin menyelamatkan hidupnya. Ketika 
ia membuka hati untuk menerima anugerah keselamatan 
yang ditawarkan Kristus, Allah pun memadamkan rasa 
dendamnya dan memampukan dirinya untuk mengampuni 
para pembunuh keluarganya. 

Paulus menjelaskan tentang kuasa salib Kristus yang 
mendamaikan perseteruan antara Allah dan manusia (EF. 2:1-

10). Salib juga merobohkan tembok perseteruan yang 
memisahkan manusia (EF. 2:14). Sungguh, Tuhan Yesus Kristus 
datang sebagai Raja Damai (YES. 9:5). Maukah Anda 
didamaikan dengan Allah dan sesama? Terimalah anugerah 
keselamatan dari Allah. Pertikaian yang paling sulit dan 
pahit sekalipun dapat didamaikan-Nya.  

Duta Damai

Waktu masih kecil, kadang saya bertengkar dengan 
saudara saya. Sebagai tanda permusuhan, saya 
akan meniup jari kelingking tangan kanan saya 

ke arah “musuh” saya itu. Namun, setelah beberapa lama, 
kami ingin berdamai kembali. Tanda damai yang kami buat 
adalah dengan saling menempelkan jempol tangan kanan 
kami. Setelah itu, kami bermain 
bersama lagi dan melupakan semua 
pertengkaran yang pernah terjadi.

Bukankah kita semua ingin 
selalu hidup dalam damai? Kitab 
Suci memberi tahu kita bahwa 
Allah menginginkan umat manusia 
hidup dalam damai. Saat mengutus 
ketujuh puluh murid-Nya untuk 
melayani, Yesus memberi perintah, 
“Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih 
dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini” (LUK. 10:5). Damai 
sejahtera yang dimaksud adalah keadaan yang tenang, 
aman, tanpa permusuhan, sejahtera secara rohani dan 
jasmani. Yesus melanjutkan, “Jikalau di situ ada orang yang 
layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan 
tinggal atasnya” (AY.6). Dalam terjemahan lain, orang yang 
layak menerima damai sejahtera disebut juga sebagai “orang 
yang suka damai”, artinya mereka berminat pada damai 
yang datang dari Allah. Kehadiran orang yang suka damai 
membuat tempat tinggal mereka pun dilingkupi damai.

Perintah Yesus tersebut juga ditujukan kepada kita. Dia 
ingin agar damai sejahtera yang telah kita terima juga 
diteruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita diutus 
Sang Raja Damai untuk menjadi duta damai bagi dunia ini, 
dan tugas itu dapat kita mulai dari lingkar pergaulan kita 
yang terdekat. Mari melakukannya dengan setia karena 
Kristus berjanji selalu menyertai setiap orang yang 
melakukan perintah-Nya (MAT. 28:20).  

Hari ke-6 Hari ke-7

Karena Dialah 
damai sejahtera 
kita, yang telah 
mempersatukan 
kedua pihak 
dan yang telah 
merubuhkan 
tembok pemisah, 
yaitu perseteruan. 
Efesus 2:14

Kalau kamu 
memasuki suatu 
rumah, katakanlah 
lebih dahulu: Damai 
sejahtera bagi 
rumah ini. Lukas 10:5

Namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah 
yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. YESAYA 9:5

Sang Raja Damai mengutus kita, pengikut-pengikut-
Nya, menjadi duta damai di tengah dunia.
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Mencari 
Damai

Temukan tuntunan yang mengarahkan 
Anda pada sumber kedamaian yang sejati.



Mencari Damai
Semua manusia merindukan damai dalam hidupnya, tetapi 
mengapa sepertinya damai begitu sukar dimiliki dan enggan 
menetap? Ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti 
dalam hidup ini. Yang buruk kerap terjadi, sementara 
yang baik sulit untuk diraih. Beragam bencana alam dan 
kejahatan yang diperbuat manusia sungguh meresahkan 
jiwa. Konflik dengan orang lain terasa begitu sulit untuk 
didamaikan kembali. Kita menjadi gelisah, bahkan bertanya-
tanya kepada Sang Ilahi mengapa semua itu terjadi. 
 Kegelisahan itu tidak hanya terjadi di luar kita, melainkan 
juga berkecamuk di dalam batin. Hati kita ingin lepas dari 
rasa khawatir, kecewa, marah, dan stres. Yang kita rindukan 
adalah damai yang sejati, yang tidak bisa diberikan oleh 
siapa pun dan apa pun di dunia ini. Akankah damai itu 
ditemukan oleh setiap orang yang mencarinya? 
 Kami berharap ketika Anda membaca renungan-renungan 
khusus ini, ada kedamaian yang mulai mengalir di hati Anda, 
bahkan Anda akan menemukan sumber kedamaian yang 
sejati, sehingga pada gilirannya, Anda akan menjadi duta 
damai di mana pun Anda berada.
 Jika Anda ingin menerima buku atau materi lain yang akan 
menolong Anda membaca Kitab Suci, silakan menghubungi 
kontak yang tersedia atau mengunjungi situs kami di  
www.santapanrohani.org. Anda dapat menerima materi-
materi yang kami terbitkan tanpa dikenai biaya apa pun. 
Pelayanan kami didukung oleh persembahan kasih para 
sahabat kami.
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Materi kami tidak dikenakan biaya.  
Pelayanan kami didukung lewat  

persembahan kasih dari para pembaca kami.

Dendam yang Padam

Natanael masih berusia 5 tahun saat melihat langsung 
ayah dan kedua saudaranya dibantai suatu siang 
ketika mereka hendak ke ladang. Sejak peristiwa 

pembantaian itu, kebencian Natanael terhadap pembunuh 
keluarganya terus membara. Ia bertekad suatu saat nanti 
akan membalaskan dendamnya.

Namun, jalan hidup Natanael 
berubah. Dalam persekutuan 
pemuda yang diikutinya, firman 
Allah berbicara kepadanya, “Pada 
dasarnya kami adalah orang-orang 
yang harus dimurkai, sama seperti 
mereka yang lain. Tetapi Allah yang 
kaya dengan rahmat, oleh karena 
kasih-Nya yang besar, yang 
dilimpahkan-Nya kepada kita, telah 
menghidupkan kita bersama-sama 
dengan Kristus, sekalipun kita telah 
mati oleh kesalahan-kesalahan 
kita—oleh kasih karunia kamu diselamatkan” (EF. 2:3-5). Hati 
Natanael diliputi kesedihan yang mendalam saat menyadari 
bahwa kebencian telah membutakan hatinya dari kasih 
karunia Kristus yang ingin menyelamatkan hidupnya. Ketika 
ia membuka hati untuk menerima anugerah keselamatan 
yang ditawarkan Kristus, Allah pun memadamkan rasa 
dendamnya dan memampukan dirinya untuk mengampuni 
para pembunuh keluarganya. 

Paulus menjelaskan tentang kuasa salib Kristus yang 
mendamaikan perseteruan antara Allah dan manusia (EF. 2:1-

10). Salib juga merobohkan tembok perseteruan yang 
memisahkan manusia (EF. 2:14). Sungguh, Tuhan Yesus Kristus 
datang sebagai Raja Damai (YES. 9:5). Maukah Anda 
didamaikan dengan Allah dan sesama? Terimalah anugerah 
keselamatan dari Allah. Pertikaian yang paling sulit dan 
pahit sekalipun dapat didamaikan-Nya.  

Duta Damai

Waktu masih kecil, kadang saya bertengkar dengan 
saudara saya. Sebagai tanda permusuhan, saya 
akan meniup jari kelingking tangan kanan saya 

ke arah “musuh” saya itu. Namun, setelah beberapa lama, 
kami ingin berdamai kembali. Tanda damai yang kami buat 
adalah dengan saling menempelkan jempol tangan kanan 
kami. Setelah itu, kami bermain 
bersama lagi dan melupakan semua 
pertengkaran yang pernah terjadi.

Bukankah kita semua ingin 
selalu hidup dalam damai? Kitab 
Suci memberi tahu kita bahwa 
Allah menginginkan umat manusia 
hidup dalam damai. Saat mengutus 
ketujuh puluh murid-Nya untuk 
melayani, Yesus memberi perintah, 
“Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih 
dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini” (LUK. 10:5). Damai 
sejahtera yang dimaksud adalah keadaan yang tenang, 
aman, tanpa permusuhan, sejahtera secara rohani dan 
jasmani. Yesus melanjutkan, “Jikalau di situ ada orang yang 
layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan 
tinggal atasnya” (AY.6). Dalam terjemahan lain, orang yang 
layak menerima damai sejahtera disebut juga sebagai “orang 
yang suka damai”, artinya mereka berminat pada damai 
yang datang dari Allah. Kehadiran orang yang suka damai 
membuat tempat tinggal mereka pun dilingkupi damai.

Perintah Yesus tersebut juga ditujukan kepada kita. Dia 
ingin agar damai sejahtera yang telah kita terima juga 
diteruskan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita diutus 
Sang Raja Damai untuk menjadi duta damai bagi dunia ini, 
dan tugas itu dapat kita mulai dari lingkar pergaulan kita 
yang terdekat. Mari melakukannya dengan setia karena 
Kristus berjanji selalu menyertai setiap orang yang 
melakukan perintah-Nya (MAT. 28:20).  

Hari ke-6 Hari ke-7

Karena Dialah 
damai sejahtera 
kita, yang telah 
mempersatukan 
kedua pihak 
dan yang telah 
merubuhkan 
tembok pemisah, 
yaitu perseteruan. 
Efesus 2:14

Kalau kamu 
memasuki suatu 
rumah, katakanlah 
lebih dahulu: Damai 
sejahtera bagi 
rumah ini. Lukas 10:5

Namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah 
yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. YESAYA 9:5

Sang Raja Damai mengutus kita, pengikut-pengikut-
Nya, menjadi duta damai di tengah dunia.
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