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AKAR SEGALA KEJAHATAN BUKANLAH UANG
D1. DIBACA
1 TIMOTIUS 6:6-10
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Ibadah yang disertai rasa cukup memberikan apa kepada kita? Mengapa?
2. Menurut saudara apa yang disebut cukup itu?
3. Orang yang seperti apa yang akan terjatuh ke dalam pencobaan?
4. Apakah akar dari segala kejahatan itu?
D3. DITERAPKAN
Pada dasarnya uang bukanlah akar segala kejahatan namun cinta uang lah yang menjadi akar
dari segala kejahatan, uang sama seperti benda lain yang netral. Semua orang pasti
membutuhkan uang namun kita tahu bahwa tidak semua hal dapat dibeli dengan uang. Dalam
proses membangun manusia rohani diperlukan kemampuan kita belajar untuk menjadikan
uang sebagai budak yang baik, bila tidak maka uang akan menjadi tuan yang kejam dalam
hidup kita. Mengapa bisa begitu? Ya, uang bila dapat dikelola dengan baik memiliki
kemampuan untuk memberkati banyak orang atau menjawab kebutuhan materi yang
diperlukan untuk seluruh misi Kerajaan Allah dapat diselesaikan di muka bumi. Tuhan
menggunakan alat pembayaran ini sebagai salah satu alat untuk menggenapi misiNya,
sehingga umatNya harus dapat menjadi bendaharanya Tuhan. Persoalannya adalah ketika
umat Tuhan menjadi lebih mengasihi uang daripada Tuhan yang memercayakan uang tersebut
kepada anak-anakNya. Cinta akan uang telah terbukti membawa banyak orang bahkan hamba
Tuhan kepada jerat yang membelit dan bila tidak diselesaikan akar persoalannya akan sampai
kepada masalah-masalah pidana yang berurusan dengan hukum negara. Bagaimana dengan
hidup saudara saat ini? Apakah saudara cinta akan uang? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa
saudara tidak cinta akan uang? Apakah saudara merasa kehilangan atau kesedihan yang dalam
apabila uang saudara hilang? Apakah saudara kesal bila mendapatkan informasi bahwa barang
yang baru saja saudara beli harganya ternyata lebih mahal? Apakah saudara lebih suka
menunda pembayaran kartu kredit atau cicilan ketika ada hal yang saudara inginkan untuk
dibeli lebih dahulu? Mungkin ini sepele tatapi banyak orang berurusan dengan kejahatan
dimulai dari hal-hal sepele mengenai cinta akan uang. Biarlah Firman Tuhan hari ini membuat
kita bertanya kepada diri sendiri, benarkah kita tidak memiliki akar dari segala kejahatan yaitu
cinta akan uang? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 SAMUEL 18-20
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MENUAI APA YANG KITA TABUR
D1. DIBACA
2 KORINTUS 9:6-11
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Bagaimana tuaian orang yang menabur banyak?
2. Mengapa kita harus menabur/memberi dengan menurut kerelaan hati kita?
3. Apa tujuan Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kita?
4. Apakah Allah menyediakan benih untuk kita tabur?
D3. DITERAPKAN
Hukum tabur tuai tidak hanya berbicara mengenai berkat Tuhan atau tentang hidup
kelimpahan, tetapi juga bagian dari proses yang harus dijalankan dalam membangun tubuh
Kristus. Seperti layaknya suatu pohon yang dimulai dari benih yang ditabur oleh penanamnya
tidak akan pernah menjadi pohon yang berbuah dan siap dituai bila tidak dimulai dari taburan
benih. Selain menabur benih tentu juga menabur waktu dan tenaga yang digunakan untuk
menyiram dan memelihara pohon tersebut hari demi hari secara konsisten mengikuti waktuwaktu yang tepat. Siapakah yang menuai taburan tersebut? Ya tentu saja yang utama adalah
penaburnya selain banyak orang yang diberkati oleh buah yang dihasilkan dari pohon tersebut.
Tuhan ingin kita menabur sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan, Dia telah
menyediakan benih dalam hidup kita untuk kita sebarkan melalui talenta yang Tuhan
percayakan. Tuhan ingin kita melakukan dengan kerelaan hati ketika kita menabur melalui
talenta kita, tidak hanya itu, selain itu Tuhan ingin kita dapat melakukan dengan konsisten,
sama seperti petani yang konsisten merawat tanamannya hingga waktunya dituai. Bagaimana
dengan hidup saudara saat ini? Sudah pasti kita memiliki talenta atau karunia yang diberikan
Tuhan untuk ditabur dalam rangka memberkati dan membangun tubuh Kristus. Masih aktif dan
konsistenkah saudara menabur dengan apa yang Tuhan sudah percayakan pada saudara?
Jangan berhenti menabur, mungkin hari ini kita belum melihat buahnya karena mungkin belum
waktunya atau mungkin kita belum konsisten menabur dan merawatnya. Hukum tabur tuai
pasti digenapi, jadi menaburlah terus dengan segala benih yang Tuhan percayakan,
konsistenlah dan saudara pasti menuai. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 SAMUEL 21-24

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
HAKIM-HAKIM 10-12
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PEMBANGUN YANG KUAT DAPAT MENGELOLA UANG
D1. DIBACA
MATIUS 25:14-26
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Diumpamakan seperti apa hal Kerajaan Surga dalam perikop ini?
2. Apakah jumlah talenta yang diberikan untuk setiap hambanya sama?
3. Apakah laba yang dihasilkan masing-masing hamba itu sama?
4. Apa yang terjadi ketika hamba yang diberi satu talenta menyembunyikan talenta tersebut?
D3. DITERAPKAN
Perikop yang kita baca hari ini mengingatkan kembali bahwa seorang yang membangun
dirinya dan tubuh Kristus perlu mengembangkan kemampuan untuk mengelola setiap talenta
yang Tuhan percayakan sehingga menghasilkan laba yang menguntungkan Tuan kita.
Bagaimana cara mengelola talenta yang Tuhan percayakan juga terlihat dari cara kita
mengelola uang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada beberapa prinsip penting mengenai
talenta ini. Prinsip pertama, Tuhan akan memercayakan kita sesuai dengan kemampuan yang
kita miliki, dan itu hanya Tuhan yang mampu melihatnya. Jadi bila hari ini saudara dipercayakan
sejumlah kekayaan dari Tuhan, itu berarti adalah kemampuan saudara saat ini, kita tidak perlu
iri mengapa yang lain dipercayakan lebih banyak, bersyukurlah untuk apa yang sudah ada di
tangan saudara saat ini. Prinsip kedua, Tuhan ingin kekayaan yang sudah dipercayakan
dilipatgandakan untuk kepentinganNya, bukan untuk kita. Untuk maksud ini tentu kita bekerja
sesuai dengan seluruh kemampuan yang kita punya, kita disiplin dan tepat menggunakan
sesuai arahan Tuhan, kita gunakan untuk rencana Tuhan bukan keinginan kita sehingga pada
akhirnya kekayaan itu berlipat. Prinsip ketiga, Tuhan akan memercayakan lebih banyak lagi
apabila kita berhasil melipatgandakan dan mempersembahkan kembali kepada Tuan kita. Tiga
prinsip di atas pasti saudara sering mendengar bukan? Jadi bagaimana dengan kehidupan
keuangan saudara atau keluarga saudara saat ini? Sudahkah ketiga prinsip di atas kita lakukan
dan saudara mengalami bagaimana keuangan/ kekayan saudara berlipat hari ini? Puji Tuhan
untuk itu, kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan, dan lanjutkan untuk terus menjadi
bendaharanya Tuhan dalam mengelola kekayaan Tuhan yang dipercayakan kepada saudara.
Tapi bagaimana bila saudara mengalami masalah keuangan saat ini karena gagal mengelola
dengan baik? Teruslah berharap pada Tuhan bukan pada uang pada masa sulit ini, sementara
itu dengarkan suara Tuhan dengan bantuan saudara seiman atau pembimbing rohani saudara,
karena kegagalan itu menunjukkan saudara perlu nasehat orang lain selain dari Tuhan secara
pribadi. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 SAMUEL 25-27

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
HAKIM-HAKIM 13-15

APRIL 2020

4

SALING MENOLONG DALAM MEMENUHI KEPERLUAN
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 4:32-35
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang menjadi pemahaman jemaat mula-mula mengenai kepemilikan?
2. Bagaiamana rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus?
3. Mengapa tidak ada seorangpun dari murid-murid yang kekurangan?
4. Apa yang dilakukan para rasul dengan persembahan hasil penjualan yang diletakkan di
bawah kaki mereka?
D3. DITERAPKAN
Dalam Kisah Para Rasul ini kita melihat bagaimana cara jemaat mula-mula menggunakan
kekayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Mereka hidup dalam kasih karunia yang
melimpah-limpah, semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu
dan hasil penjualannya diserahkan kepada para rasul untuk dapat dibagi-bagi kepada setiap
orang sesuai dengan keperluannya. Praktek seperti ini untuk kondisi saat ini mungkin tidak bisa
sepenuhnya dilakukan, namun prinsip pentingnya harus bisa dilakukan dalam komunitas murid
Kristus. Saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan dalam suatu komunitas adalah
hal seharusnya menjadi budaya dalam kehidupan murid-murid Kristus. Tidak ada manusia atau
keluarga yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan komunitas, bahkan keluarga dengan
kemampuan materi yang berlebih pun tetap membutuhkan komunitas agar mengalami
kehidupan rohani yang utuh dan benar. Prinsip dalam Kisah Para Rasul ini adalah bagaimana
kelebihan yang lain mencukupkan kekurangan orang lain, sehingga semua bisa bertumbuh
bersama dalam menggenapi rencana Tuhan. Keluarga yang kekurangan tetap mengandalkan
Tuhan sementara keluarga yang berkelimpahan tidak mengandalkan kekayaan atau kelebihan
materi mereka dan siap diarahkan Tuhan untuk mencukupkan yang berkekurangan. Bagaimana
dengan kehidupan saudara saat ini? Pernahkah saudara ketika berada pada masa-masa sulit
ditolong oleh saudara seiman? Pernahkah saudara ketika saat ini telah mengalami kelimpahan
menolong saudara lain yang dalam kesulitan? Kita semua pernah diijinkan Tuhan melewati
masa sulit dalam hal apapun, namun Tuhan juga mengirimkan penolong untuk membantu kita
dalam masa itu. Mari kita terus praktekkan kehidupan saling tolong menolong dimulai dari
komunitas pemuridan kita. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 SAMUEL 28-31

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
HAKIM-HAKIM 16-18
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SEMUA ORANG TELAH BERDOSA
D1. DIBACA
ROMA 3:20-26
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Hal apa yang ditunjukkan oleh hukum Taurat?
2. Mengapa dikatakan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah?
D3. DITERAPKAN
Ketika Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama. Allah menciptakan Adam menurut
gambar dan rupa Kita, yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh. Alkitab Amplified
menjelaskan bahwa “menurut rupa” bukanlah menurut rupa secara fisik, tetapi keserupaan
dalam kepribadian dan moral. Jadi Adam memiliki keserupaan dengan Allah dalam hal
kepribadian dan moral. Semua sifat-sifat yang baik sudah dimiliki oleh Adam. Tetapi kita tahu
bahwa akhirnya Adam jatuh dalam dosa oleh karena dia mendengar dusta yang dikatakan
Setan, dan dia percaya. Adam dan juga isterinya Hawa kemudian diusir dari Eden. Mereka hidup
seperti manusia biasa, yang mengenal sakit penyakit hingga akhirnya mereka pun mati.
Sejak saat itu anak-anak dan semua keturunan Adam akan mengalami hal yang sama. Mereka
sudah kehilangan kemuliaan Allah. Mereka akan mengalami kesulitan dalam kehidupan.
Dengan jerih payah mereka akan bekerja supaya dapat bertahan hidup. Dan pada akhirnya
mereka semua akan menemui ajal.
Akibat dosa Adam, semua keturunannya telah menanggung dosa sejak dilahirkan. Bayi yang
lahir sudah memiliki potensi untuk berbuat dosa sekali pun mereka tidak diajar untuk berdosa.
Kain belum pernah melihat orang membunuh sesamanya. Tetapi akibat dosa ayah dan ibunya,
Kain sudah memiliki potensi untuk berbuat dosa. Dan hal itu terwujud ketika dia cemburu
dengan adiknya.
KEJADIAN 4:4,5 Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing
dombanya, yakni lemak-lemaknya; maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban
persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan-Nya. Lalu hati
Kain menjadi sangat panas, dan mukanya muram.
Akibat iri hati kepada Habel, hati Kain menjadi panas, emosinya meluap dan mukanya pun
muram, hingga akhirnya dia tega membunuh adik kandungnya.
Potensi dosa yang sama juga ada pada setiap anak yang dilahirkan setelah peristiwa itu. Kita
semua telah menjadi orang berdosa. Dan akan tetap menjadi orang berdosa hingga kita
percaya kepada Yesus. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, bagaimana seseorang bisa melakukan
perbuatan dosa.
PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
2 SAMUEL 1-3

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
HAKIM-HAKIM 19-21

APRIL 2020

6

UPAH DOSA ADALAH MAUT
D1. DIBACA
ROMA 6:20-23
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang disebut hamba dosa?
2. Apa yang dilakukan oleh orang yang masih menjadi hamba dosa?
3. Apakah arti maut?
D3. DITERAPKAN
Apakah yang dimaksud dengan “dosa”. 1 YOHANES 3:4 Setiap orang yang berbuat dosa,
melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa adalah
ketika seseorang melanggar hukum Allah. Hukum Allah yang mana? Yang paling dasar adalah
Taurat, tetapi selain Taurat, Alkitab juga mencatat nilai-nilai, prinsip-prinsip kebenaran yang
Tuhan ingin agar manusia lakukan. Lalu bagaimana jika ada orang yang tidak membaca Alkitab
dan tidak tahu hukum-hukum-Nya.
ROMA 2:14,15 Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri
sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka, walaupun mereka tidak memiliki
hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu
mereka menunjukkan, bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati
mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela.
Setiap orang memiliki hati nurani, dan hati nurani itu seperti kompas yang akan menunjukkan
mana arah yang benar, mana yang salah. Misalnya ada orang yang sama sekali tidak pernah
mengenal Alkitab, tetapi ketika dia akan mencuri, maka ada suara dalam hati yang melarang.
Itulah hati nurani. Dengan demikian, setiap orang pernah dengan sengaja dia melawan hukum
Allah yang tertulis dalam hati.
Jadi semua orang telah berbuat dosa dan upah atau akibat perbuatannya itu, dia mengalami
maut, atau death dalam Alkitab King James, yang artinya adalah kematian. Kematian yang
dimaksud bukan hanya kematian fisik, tetapi juga kematian rohani. Karena kalau yang
dimaksud adalah kematian fisik saja, maka setiap kali orang berbuat dosa, seharusnya dia
langsung mati. Suatu saat setiap orang akan mengalami kematian fisik. Tetapi kematian fisik
bukanlah akhir dari kehidupan, mereka juga akan mengalami kematian abadi di alam
kekekalan. Itulah “maut” atau kematian rohani kekal ketika nyawa seseorang keluar dari tubuh
jasmaninya. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, ceritakan dalam kelompok pemuridan, bagaimana kehidupan Saudara dulu, sebelum
menerima Kristus.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
2 SAMUEL 4-7

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
RUT
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KARENA BEGITU BESAR KASIH ALLAH
D1. DIBACA
YOHANES 3:14-18
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dilakukan oleh Musa di padang gurun?
2. Mengapa dikatakan bahwa Yesus diutus oleh Allah Bapa, bukan untuk menghakimi?
3. Lalu apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Yesus?
D3. DITERAPKAN
Ketika Allah menyuruh Musa untuk membawa orang Israel dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Kita
bisa membaca di Kitab Keluaran hingga Ulangan, bagaimana berulang kali mereka
memberontak kepada Tuhan. Mereka mengeluh dan membandingkan dengan “kenikmatan”
hidup di Mesir sekalipun dalam penganiayaan Firaun. Mereka membuat lembu emas, ketika
mereka tidak sabar menantikan Musa yang sedang menghadap Allah. Bahkan sesudah mereka
mengalami kemenangan oleh karena pertolongan Tuhan, mereka masih juga mengeluh
dengan mengatakan bahwa makanan yang Tuhan berikan membuat mereka muak. Akibatnya
banyak orang Isarel yang mati oleh karena ular tedung.
BILANGAN 21:8 Maka berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu
pada sebuah tiang; maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup."
Ular tedung dari tembaga yang Musa buat melingkar di tongkatnya dan yang kemudian
diangkat oleh tangannya, itulah yang kemudian menyelamatkan orang Israel dari kematian.
Perjalanan bangsa Israel di gurun pasir adalah gambaran orang berdosa di masa kini. Tentu
untuk menyelamatkan manusia dari kematian kekal, tentu tidak bisa dengan ular tembaga
yang diangkat oleh Musa. Ular tersebut hanya menyelamatkan mereka dari kematian karena
dipatuk ular tedung.
Lalu siapakah yang dapat menyelamatkan manusia berdosa dari kematian rohani kekal. Hanya
Allah saja yang sanggup. Seperti dulu Allah menyelamatkan bangsa Israel dari kematian
jasmani. Saat ini hanya Allah saja yang mampu menyelamatkan manusia dari kematian kekal.
Hanya pada masa Perjanjian Baru, Allah tidak bisa memakai Musa atau tokoh-tokoh lain untuk
menyelamatkan manusia. Ya, karena yang harus diselamatkan adalah jiwanya dari hukuman
kekal. Sehingga Allah harus merelakan Anak Tunggal-Nya untuk lahir sebagai manusia, dan
ketika dewasa Dia memberitakan Kabar Keselamatan. Inisiatif itu berasal dari Tuhan, dan itu
Allah lakukan semata-mata karena kasih-Nya kepada manusia yang seharusnya pantas untuk
mati oleh karena dosa-dosa yang diperbuatnya. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, adakah hal di bumi yang dapat melukiskan
kasih Allah Bapa.
PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
2 SAMUEL 8-12

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
1 SAMUEL 1-3
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KRISTUS MATI UNTUK KITA
D1. DIBACA
ROMA 5:8-12
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Kapankah kita masih menjadi seteru Allah?
2. Darimanakah dosa masuk ke dalam dunia?
D3. DITERAPKAN
Dosa.
Itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa isterinya, ketika mereka dengan sengaja tidak
melaksanakan apa yang Allah perintahkan.
Dosa, itu juga yang membuat semua orang menjadi seteru atau musuh Allah. Allah yang
selayaknya disembah telah dijadikan seteru oleh umat manusia.
Itulah sebabnya Allah merancangkan karya keselamatan yang mulia. Yesus, Putra tunggal Bapa
harus lahir di bumi. Bukan untuk menjadi penguasa, tetapi untuk menderita hingga mati di kayu
salib. Jenis hukuman mati yang paling menyebabkan penderitaan. Karena hanya dengan cara
itulah, manusia yang berdosa dapat diselamatkan, dapat dipulihkan, dapat kembali dimuliakan
oleh Tuhan.
Ya, oleh Kristus maka kita diperdamaikan kembali dengan Allah Pencipta. Hubungan kita
dipulihkan agar kita diubahkan. Ya, diubahkan. Perilaku kita yang buruk diubahkan. Sebagai
pribadi kita semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus.
2 Korintus 3:18 But we all, with open face beholding as in a glass the glory of the Lord, are
changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. (KJV)
2 Korintus 3:18 … maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang
semakin besar. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan untuk anugerah-Nya yang tidak mungkin kita mampu
balas seumur hidup kita.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
2 SAMUEL 13-15

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
1 SAMUEL 4-8
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PENYAKIT DAN KESENGSARAAN KITA DIPIKULNYA
D1. DIBACA
YESAYA 53:1-7
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Tentang siapakah tokoh yang dilukiskan oleh Nabi Yesaya?
2. Apa saja yang tokoh tersebut lakukan bagi umat manusia?
D3. DITERAPKAN
Dosa yang dilakukan oleh Adam telah menyebabkan manusia terpisah dari Allah pencipta. Dan
dosa itu menyebabkan manusia mengalami penyakit dan penderitaan. Para ibu akan
mengalami kesakitan ketika melahirkan. Tanah pun ikut terkutuk sehingga para bapak dan para
pria harus bekerja dengan bersusah payah untuk mencari rejeki seumur hidupnya. (Kejadian
3:16-19)
Ya, dosa tidak hanya menyebabkan manusia mengalami kematian secara rohani, tetapi dosa
juga telah membawa penyakit dan kesengsaraan. Berbagai jenis penyakit baik yang
menyerang tubuh maupun jiwa, telah menyebabkan manusia mengalami penderitaan bahkan
ada yang langsung mengalami kematian jasmani.
Karena dosa juga sehingga manusia harus bekerja keras untuk memperoleh makanan atau
uang yang mereka bisa gunakan untuk membeli berbagai macam kebutuhan. Dan jika
keinginan untuk memperoleh kesenangan jauh melampaui kebutuhan yang wajar. Ini pun akan
menyebabkan manusia jatuh dalam perangkap cinta akan uang. Dan ini adalah dosa.
1 TIMOTIUS 6:10 Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai
duka.
Penyakit dan kesengsaraan itulah yang akan dialami oleh manusia. Itulah sebab Yesus mati
bagi kita. Dan kematian-Nya di kayu salib, bukan hanya untuk keselamatan jiwa kita, tetapi juga
untuk menebus kesengsaraan dan penyakit kita.
YESAYA 53:4,5 Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan
kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia
tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita; ganjaran
yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita
menjadi sembuh.
Beriman kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhanlah yang akan menyebabkan kita
terhindar dari sakit penyakit dan berbagai kesengsaraan jasmani lainnya. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, bagaimana menerapkan kebenaran firman
Tuhan bagi kesehatan kehidupan kita: kebugaran jasmani, rohani dan juga kebugaran finansial!
PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
2 SAMUEL 16-18

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
1 SAMUEL 9-12

APRIL 2020

10

KORBAN PENEBUS SALAH
D1. DIBACA
YESAYA 53:8-12
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang sehingga saudara dapat
menangkap jalan ceritanya dan dapat mengerti prinsip-prinsip yang dikandung dalam cerita
itu.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang terjadi bagi hamba Tuhan yang menderita itu,yang diakibatkan oleh
pemberontakan umat-Nya?
2. Bagaimana akhir hidupnya dan penguburannya?
3. Mengapa Tuhan ingin meremukkan dia dan apa yang akan diperolehnya?
4. Apa ganjaran dari kesusahan Jiwa hamba Tuhan yang menderita itu?
D3. DITERAPKAN
Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, perikop firman ini merupakan suatu NUBUATAN yang
akan direalisasi oleh YESUS KRISTUS, Yesuslah hamba Tuhan yang menderita itu. Yesus yang
hidup dalam kesusahan Jiwa, ketika Dia mengalami siksaan pada akhir hidup-Nya. Dia disesah
dengan cambuk yang berkait, sehingga ketika Dia dicambuk, maka bagian tubuh yang terkena
cambuk pasti TERLUKA, karena terkait oleh tulang atau logam yang dikaitkan pada ujung
cambuk, yang digunakan oleh tentara Romawi yang menyambuki Dia. Dalam kesakitan yang
luar biasa itulah Dia dipaksa untuk mengangkut kayu salib yang akan dipakai untuk
menyalibkan Dia. Setelah kematian-Nya, Dia dikuburkan dan pada hari yang ketiga Dia bangkit
dari kematian-Nya dan Dia naik ke surga. APAKAH YANG SEDANG DILAKONI OLEH YESUS
KRISTUS DALAM HIDUPNYA? DIA diutus oleh Bapa-Nya menjadi manusia agar Dia MENJADI
KORBAN PENEBUS SALAH dari MANUSIA dan DUNIA ini. LIMA PULUH HARI SETELAH
KEBANGKITAN-NYA, BAPA mencurahkan Roh-Nya, maka Yesus Kristus melalui pelayanan para
murid-Nya, DIA memperoleh begitu banyak orang PERCAYA dan ALLAH membangun jemaatNya. Dari setiap strata sosial manusia, ada murid Yesus yang mengabdi kepada Yesus Kristus,
ada pedagang ada pembesar-pembesar, ada Raja, ada Kaisar Romawi, ada anggota parlemen
di berbagai negara. Ada Presiden, sebagai UPAH KESETIAAN-NYA, ALLAH BAPANYA
mendirikan GEREJA sebagai EXCLESIA-NYA. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
DISKUSIKANLAH : MENGAPA orang-orang ini bisa sangat percaya dan rela mengabdi kepada
YESUS, dan menjadi bagian dari KERAJAAN ALLAH dan banyak diantara mereka yang setia
sampai mati?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
2 SAMUEL 19-21
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KEMENANGAN OLEH YESUS KRISTUS
D1. DIBACA
I KORINTUS 15:53-58
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya yang UTUH, supaya saudara dapat
mengikuti jalan cerita dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang harus dikenakan oleh daging yang dapat binasa ini?
2. Apa yang dimaksud dengan kuasa dosa adalah Hukum Taurat?
3. Siapa yang menganugerahkan kemenangan kepada kita?
4. Apa yang menyebabkan jerih payah kita di dalam Kristus tidak akan sia-sia?
D3. DITERAPKAN
Saudara ketika iblis berpikir untuk membunuh Yesus dan melaksanakannya dan seolah-olah dia
berhasil membunuh Yesus, sebenarnya dia terperangkap dalam kebodohannya sendiri. Iblis
tidak sadar kalau dia sedang menghantar YESUS UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN
BAPANYA. Iblis tidak menyadari bahwa YESUS SEDANG BERJUANG MELAWAN KERAJAAN
GELAPAN yang diketuai Iblis dan antek-anteknya. Yesus dalam ketaatan penuh melakoni
semua kejadian di sekitar-Nya yang MENUNTUT KETAATANNYA kepada PERINTAH, SEMUA
TUGAS DARI BAPANYA, Yesus sebagai DOMBA PASKAH, KORBAN PENEBUS DOSA DUNIA,
YESUS SEBAGAI JURUSELAMAT DUNIA. BAHKAN DIA MENYADARI SESUATU yang tidak
diketahui oleh iblis, yaitu bahwa YESUS HARUS MATI TERGANTUNG DI KAYU SALIB. Iblis
terjebak dalam nafsunya ingin membunuh Yesus dengan pikiran, jika gembalanya dibunuh
maka dombanya akan terserak-serak dan mudah untuk dikuasai oleh iblis. Iblis terkena jebakan
BATMAN oleh YESUS. Iblis menghantar YESUS mengerjakan PEKERJAAN BAPANYA dan
MENYELESAIKAN TUGAS YANG DIPERINTAHKAN BAPANYA kepada-Nya, yaitu menjadi JURU
SELAMAT DUNIA. YESUS MATI iblis sangat senang, di kuburkan dan iblis tidak SADAR dengan
KEMATIANNYA maka YESUS KEMBALI MENJADI ROH DAN FIRMAN YANG BERKUASA, maka
tanpa iblis sadari berhadapan dengan Yesus sebagai KRISTUS yang BERKUASA maka Yesus
melucuti Kerajaan kematian, YESUS MENGAMBIL KUASA yang pernah diserahkan oleh ADAM
ketika ADAM JATUH KE DALAM DOSA di EDEN. ROH KUDUS membangkitkan YESUS dari
kematian dan YESUS menjadi KRISTUS YANG BANGKIT DARI KUBUR, JASADNYA MEMAKAI
TUBUH YANG DI BANGKITKAN, TUBUH YANG SEMPURNA seperti TUBUH ADAM SEBELUM
JATUH KE DALAM DOSA. TUBUH yang dibuat oleh ALLAH yaitu TUBUH YANG KEKAL yang
tidak akan mengalami kematian lagi. Seperti TUBUH YANG AKAN KITA DAPATKAN KELAK DI
SURGA. YESUS MENANG dan KEMENANGAN YESUS inilah sumber kemenangan kita. ALLAH
MENGANUGERAHKAN kemenangan ke dalam hidup kita dengan menganugerahkan ROH
KUDUS ke dalam kita, dan kemenangan inilah yang harus selalu kita andalkan dalam setiap
kehidupan kita, kemenangan YESUS KRISTUS. Amin. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
Apa yang menyebabkan kemenangan Yesus dapat dijadikan kemenangan seseorang di dunia
ini?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
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YESUS MATI UNTUK MENYELESAIKAN TUGAS BAPANYA
D1. DIBACA
YOHANES 19:26-30
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam perikopnya, supaya saudara dapat
mengikuti jalan cerita dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa arti percakapan Yesus dengan Yohanes mengenai Maria dan sebaliknya?
2. Apakah Yesus mati karena pembunuhan atau penyaliban?
3. Mengapa Yesus tidak meminum sampai banyak anggur asam itu?
4. Apa yang Yesus katakan ketika Dia selesai dengan mencicipi Anggur asam itu dan apa
maksud-Nya?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Misi Yesus datang ke dunia ini adalah melakukan pekerjaan Bapa-Nya dan menyelesaikan pekerjaan
Bapa itu. Apa tugas itu? Dia datang ke dunia ini menjadi manusia dan menjadi seorang hamba Tuhan sebagai
NABI yang dijanjikan, Dia datang untuk meluruskan hukum Tuhan, Dia datang untuk menjadi DOMBA
PASKAH ALLAH, Dia datang sebagai JURU SELAMAT atau MESIAS bagi umat-Nya, KORBAN
KESELAMATAN BAGI DUNIA yang terhilang ini. Iblis beberapa kali ingin MEMBATALKAN KEDATANGAN
YESUS KE DUNIA INI. Pembunuhan anak laki-laki yang berumur dua tahun di Betlehem Efrata, Yesus dicobai
oleh Iblis dengan mempercepat kehadiran-Nya sebagai MESIAS dengan melompat dari bubungan Bait
Allah. Yesus memuridkan orang-orang yang Dia pilih dan orang-orang yang PERCAYA KEPADA-NYA, Yesus
mengajar dengan berkuasa dan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan Yesus meluruskan SABATH, YESUS
meluruskan pengajaran tentang persepuluhan, tentang Doa dan Puasa dan meluruskan pengajaran tentang
HUKUM TAURAT. Dan karena itu maka orang-orang Farisi marah terhadap Dia, karena semakin banyak orang
yang PERCAYA KEPADA PENGAJARAN YESUS KRISTUS. Dalam kemarahan orang-orang Farisi menghasut
orang-orang Yahudi untuk mulai menentang Yesus dengan sebutan bahwa Dia adalah PENYESAT,
MENGHINA HARI SABATH, MENGHUJAT ALLAH dengan menyebut diri-Nya Anak Allah. Orang-orang Farisi
dan Imam Besar sangat MARAH ketika YESUS DISEBUT MESIAS oleh orang banyak. YESUS ditangkap dan
diadili oleh Imam Besar dan oleh Pilatus, Yesus difitnah sebagai RAJA YANG akan menggulingkan KAISAR
ROMAWI, Yesus diadili dan divonis mati oleh IMAM BESAR YAHUDI. Pilatus menyetujui YESUS HARUS MATI
DI SALIB. Tidak ada seorangpun yang tahu bahwa Yesus harus menghadapi itu semua sesuai dengan
skenario Bapa-Nya. Itulah TUGAS UTAMANYA yaitu MATI DI GANTUNG DI KAYU SALIB. Dengan siksaan dan
berbagai aniaya yang dialami-Nya, Yesus tidak berteriak untuk membela diri-Nya, Dia bagaikan induk
kambing domba yang dibawa ke PEMBANTAIAN diam, Yesus di salibkan, Dia mengampuni orang-orang
yang menyiksa-Nya, setelah Dia tergantung selama enam jam, dunia menjadi GELAP GULITA, Dia berteriak
ELI-ELI LAMASABAKHTANI, Dia meminum air anggur asam, anggur asam disediakan oleh tentara orang
Roma sebagai ANASTESI supaya orang-orang yang di salib tidak merasa sakit dan kurang kesadarannya;
Yesus tidak mau meminum anggur asam itu, ketika Dia tahu yang Dia minum anggur asam maka Dia tahu
bahwa saat-Nya MATI TIBA dan DIA MATI bukan karena KEHILANGAN DARAH, BUKAN KARENA
PEMBUNUHAN ATAU PENYALIBAN, Yesus mati karena DIA MENYERAHKAN NYAWA-NYA KEPADA
BAPANYA. YESUS pernah berkata seorangpun tidak ada yang dapat mengambil Nyawa-Ku dari pada-Ku.
YESUS MATI KARENA DIA MENYERAHKAN NYAWANYA KEPADA BAPANYA. (RS).

D4. DIDISKUSIKAN
Apakah benar bahwa : YESUS atau ISA menurut saudara muslim bahwa Dia tidak mati di salib. Yesus tidak
mati dibunuh oleh orang YAHUDI?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
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KEBANGKITAN YESUS
D1. DIBACA
YOHANES 20:11-18
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya saudara dapat
menangkap jalan cerita dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa Maria Magdalena menangis di kuburan Yesus?
2. Apakah Maria Magdalena mengetahui ada malaikat di kuburan Yesus?
3. Mengapa Maria Magdalena tahu bahwa yang memanggil namanya adalah Yesus?
4. Kata Yesus jangan sentuh Aku, karena Aku belum pergi kepada Bapa-Ku, apa maksud
Yesus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Petrus mengatakan dengan jelas dalam tulisannya : Sebab juga Kristus telah mati
sekali untuk segala dosa kita, Ia, yang telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia,
tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh juga Ia pergi memberitakan Injil
kepada roh-roh yang di dalam penjara. Pada hari ketiga Yesus dibangkitkan dan mengenakan
TUBUH KEBANGKITAN dalam keadaan seperti itu Dia menemui murid-murid-Nya. Paulus
dengan jelas mengatakan bahwa Yesus selama empat puluh hari Dia berulang-ulang
menampakkan diriNya kepada murid-murid-Nya dan kepada keluarga-Nya di Galilea,
YAKOBUS dan YUDAS penulis Surat dalam Alkitab adalah adik-adik kandung Yesus yang
bertobat dan PERCAYA PADA YESUS SEBAGAI MESIAS ketika YESUS TELAH BANGKIT DARI
KEMATIANNYA. KEBANGKITAN YESUS disaksikan oleh LEBIH DARI LIMA RATUS ORANG yang
TELAH MENGENAL YESUS dan yang TELAH PERCAYA pada YESUS. Dan Yesus
MENAMPAKKAN DIRI JUGA kepada orang-orang pilihan-Nya. Jadi KEBANGKITAN YESUS
benar-benar TERJADI, MURID-MURID YESUS sebagai SAKSI MATA dari KEHIDUPAN YESUS
SEBAGAI MESIAS. KUASA KEBANGKITAN YESUS juga terus bekerja sampai saat ini di muka
bumi ini. KUASA itu yang menyebabkaan adanya GEREJA TUHAN di MUKA BUMI ini sampai
sekarang masih terus bekerja. Kuasa itu yang MENDORONG orang PERCAYA terus menjadi
SAKSI KRISTUS sampai saat ini. Kuasa itu yang mendorong begitu banyak yang mau percaya
dan terus memberitakan INJIL Yesus Kristus sampai saat ini, bahkan saya percaya
PEMBERITAAN INJIL KASIH KARUNIA akan terus diberitakan SAMPAI SETIAP SUKU, KAUM,
BAHASA DAN BANGSA mendengar KESAKSIAN tentang YESUS KRISTUS barulah
KESUDAHAN SEGALA SESUATU TERJADI. BARULAH KIAMAT itu terjadi. HALELUYA, AMIN.
(RS).
D4. DIDISKUSIKAN
Apa yang terjadi dan apa yang membangkitkan YESUS DARI KUBURNYA?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
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DIHIDUPKAN DALAM PERSEKUTUAN DENGAN KRISTUS

D1. DIBACA
I KORINTUS 15:20-26
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya yang utuh, sehingga saudara dapat
mengerti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Sebagai apa Yesus dibangkitkan dari antara orang yang telah mati?
2. Persekutuan dengan Adam menghasilkan kematian maka apa yang diperoleh seseorang ketika
Dia bersekutu dengan Kristus?
3. Apa yang akan terjadi ketika Kristus menyerahkan Kerajaan-Nya kepada Bapa-Nya?
4. Siapa saja yang akan dibangkitkan setelah Yesus Kristus?
D3. DITERAPKAN
Saudara yang kekasih Kebangkitan Yesus merupakan realisasi dari apa yang Allah tetapkan bagi
PUTRANYA. Paulus katakan bahwa YESUS HARUS MENAATI BAPA-NYA SUPAYA DIA MENGALAMI
KEBANGKITAN DARI KEMATIANNYA SEBAGAI MANUSIA atau kematian-Nya sebagai seorang
hamba Tuhan yang taat. Dalam suratnya kepada jemaat Filipi rasul Paulus mengajarkan bagaimana
Yesus RELA MERENDAHKAN DIRINYA menjadi sama dengan kita, bahkan Yesus mengambil posisi
sebagai HAMBA dan Dia berlaku sebagai HAMBA TUHAN YANG TAAT SAMPAI MATI. Oleh karena itu
maka Dia dibangkitkan dari KEMATIANNYA sebagai manusia. Dia dibangkitkan menurut Roh, dan
semua orang yang bersekutu dan berada di dalam Dia, maka orang itu juga akan mengalami
KEBANGKITANnya ketika kebangkitan orang percaya itu terjadi. Barang siapa percaya kepada Dia
dan tetap berada di dalam Dia maka Yesus katakan : AKU AKAN MEMBANGKITKAN DIA DIAKHIR
ZAMAN! Kejatuhan Adam membawa semua orang ke dalam kerajaan maut, KEBENARAN,
KETAATAN, KESALEHAN YESUS KRISTUS menyebabkan semua orang yang berada di dalam
persekutuan dengan Dia mengalami apa saja yang YESUS PERBUAT. DIA TELAH MELAKUKAN
SEGALA SESUATU BAGI ORANG YANG PERCAYA BERADA DALAM PERSEKUTUAN DENGAN DIA.
Kita diampuni, disucikan dibenarkan dan diselamatkan oleh karena PEKERJAAN ATAU KARENA
USAHA YESUS KRISTUS. Persekutuan dengan Yesus di dalam Roh Kudus menyebabkan kita juga
dibangkitkan berasama Kristus dan di tempatkan pada tempat yang sama yaitu di surga. HALELUYA,
AMIN. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
Bagaimana caranya supaya kita berada di dalam Kristus dan bersatu dengan Bapa.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
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MEMERINTAH BERSAMA YESUS
D1. DIBACA
WAHYU 20:1-6
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam perikopnya, supaya saudara mengerti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandung di dalamnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa begitu mudahnya malaikat itu menangkap naga, si ular tua yang disebut setan atau iblis
itu, dan tidak ada PERLAWANAN SAMA SEKALI?
2. Apa yang dilakukan oleh malaikat itu terhadap setan iblis itu?
3. ULAR TUA itu telah dibelenggu dalam lubang yang dalam itu, maka apa yang terjadi dalam
kehidupan di bumi?
4. Ada siapa yang dilihat oleh Yohanes yang akan memerintah bersama Kristus dalam KERAJAAN
1000 tahun di bumi ini?
5. Mengapa mereka dibangkitkan, dan apakah semua orang mati sudah bangkit pada kebangkitan
pertama ini?
6. Apa yang dialami oleh mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama ini?
7. Bersama siapa ikut memerintah, di mana?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Yohanes melihat dalam penglihatannya bahwa KELAK akan terjadi seperti yang dia lihat :
bahwa seorang malaikat akan turun dari surga memegang kunci jurang maut dan satu rantai besar di
tangannya, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya seribu tahun
lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut , dan menutup jurang maut itu dan
memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa di bumi, sebelum
berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya.
Yohanes melihat bahwa ada takhta-takhta dan orang-orang duduk di atasnya; kepada mereka
diserahkan KUASA UNTUK MENGHAKIMI. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal
kepalanya karena kesaksian tentang YESUS dan karena Firman Allah; yang tidak menyembah
binatang itu atau patungnya dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka; dan
mereka hidup kembali dan MEMERINTAH SEBAGAI RAJA BERSAMA DENGAN KRISTUS untuk masa
seribu tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa seribu tahun
itu. Inilah KEBANGKITAN PERTAMA. Berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam
kebangkitan pertama itu. Kematian yang ke dua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan
menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama
dengan Dia, seribu tahun lamanya. Jadi pemerintahan seribu tahun merupakan agenda Tuhan
sebelum PENGHAKIMAN TERAKHIR TERJADI dan sebelum BUMI dan LANGIT BARU.
Saudara, siapkan dirimu supaya bisa menjadi bagian dari orang percaya yang dibangkitkan pada
Kebangkitan Pertama, HALELUYA. AMIN. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
SIAPA SAJA YANG BISA IKUT DALAM KEBANGKITAN YANG PERTAMA, SEHINGGA BISA
MEMERINTAH BERSAMA YESUS KRISTUS DALAM KERAJAAN SERIBU TAHUN?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
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TUBUH DOSA YANG HILANG KUASANYA
D1. DIBACA
ROMA 6:5-10
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Kapan saudara mati bersama Tuhan Yesus?
2. Kapan saudara bangkit bersama Tuhan Yesus?
3. Apakah orang mati dapat berbuat dosa? Lalu bagaimana yang mati bersama Tuhan Yesus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan di baptis kita mati bersama dengan
Tuhan Yesus dan bangkit bersama Tuhan Yesus pula. Ketika kita di celupkan/di tenggelamkan
dalam air, kita mati dan di kuburkan bersama Tuhan Yesus. Ketika kita ke luar dari air, kita
bangkit bersama Tuhan Yesus pula. Jadi, manusia lama kita sudah mati dan di kuburkan. Kita
bangkit dengan roh yang baru dan taat.
Sebelum di lahirkan kembali, manusia adalah hamba dosa. Hamba hampir sama dengan
tawanan. Kita tidak dapat ke luar dari kuasa dosa. Kita tunduk dan taat kepada kuasa dosa.
Oleh karena itu, kecenderungan manusia untuk berbuat dosa tidak dapat dikalahkan oleh apa
pun selain oleh kematian. Orang mati tidak dapat berbuat dosakan? Syukur kepada ALLAH,
kita sudah mati bersama Tuhan Yesus. Kecenderungan dosa juga sudah mati. Kuasa dosa sudah
mati. Kita menjadi orang merdeka, bebas dari kuasa dosa, dari perhambaan dosa, dari tawanan
dosa. Berbuat dosa bukan lagi karena kita tawanan dosa, tetapi karena menyerahkan
kemerdekaan kepada dosa.
Saudara, tubuh dosa kita sudah hilang kuasanya. Artinya saudara dapat hidup benar, punya
kuasa untuk hidup benar. Mengapa kadang masih dapat berbuat dosa? Karena menyerahkan
pikiran kita kepada pikiran sia-sia. Ketika pikiran jauh dari firman, maka pikiran itu akan menjadi
perbuatan sia-sia. Jagalah pikiran kita dengan selalu menyelaraskan dengan firman, melalui
perenungan firman dan pujian syukur. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA, mengapa ada anak-anak Tuhan yang sulit berubah dan sering
berbuat dosa.
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MENYERAHKAN ANGGOTA TUBUH

SEBAGAI SENJATA KEBENARAN
D1. DIBACA
ROMA 6:11-14
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah saudara hidup di bawah kasih karunia atau taurat?
2. Apakah maksudnya Senjata kebenaran?
3. Mengapa saudara harus menyerahkan tubuh untuk senjata kebenaran?
D3. DITERAPKAN
Saudara, kita sekarang hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum taurat. Kita hidup
di bawah tuntunan Roh Kudus, bukan hukum yang tertulis. Dalam perjanjian baru, sekarang kita
memiliki roh taat dan Roh kudus sebagai penolong. Maka inilah perjanjian yang Kuadakan
dengan kaum Israel sesudah waktu itu," demikianlah firman Tuhan. "Aku akan menaruh hukumKu dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka Aku akan menjadi
Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-Ku.
Kalau dahulu kita adalah hamba dosa, sekarang kita sudah merdeka. Namun demikian, kita
bukanlah robot, jadi kita harus dengan sukarela menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi
senjata kebenaran. Lidah kita menjadi senjata kebenaran, tangan dan kaki kita menjadi senjata
kebenaran, mata dan telinga kita menjadi senjata kebenaran. Seluruh anggota tubuh kita
menyatakan kebenaran ALLAH; menyatakan pribadi ALLAH, menyatakan kuasa ALLAH,
menyatakan kekudusan ALLAH.
Saudara, masih ingat kisah Tuhan Yesus mengubah lima roti dan dua Ikan? Lima roti itu di
tangan Tuhan Yesus sanggup mengenyangkan lima ribu orang dan sisa 12 bakul. Kita punya
lima indra atau panca indra. Serahkan kepada Tuhan, supaya DIA memberkati dan memecahmecah hidup kita. Maka kita akan menjadi berkat yang besar bagi kota dan bangsa ini. Tuhan
akan memperbesar kapasitas rohani kita. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan pembimbingmu, apakah maksudnya menjadi senjata kebenaran?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 RAJA-RAJA 12-14

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
MAZMUR 17, 35 54, 63

APRIL 2020

18

MENJADI HAMBA KEBENARAN
D1. DIBACA
ROMA 6:15-22
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah di bawah kasih karunia kita bebas berbuat dosa?
2. Bagaimana caranya menjadi hamba kebenaran?
3. Apakah buah kehidupan hamba kebenaran?
D3. DITERAPKAN
Saudara, kita sekarang hidup di bawah kasih karunia bukan taurat. Taurat menuntut kita hidup
benar, kasih karunia memampukan kita hidup benar. Taurat meminta kita berusaha untuk
mengasihi Tuhan, kasih karunia memberikan kemampuan untuk mengasihi Tuhan. Taurat
menyadarkan kita orang berdosa, kasih karunia menyadarkan kita sudah dibenarkan. Kasih
karunia membuat kita dapat hidup dalam kemenangan dan membenci dosa.
Saudara, seorang hamba atau budak tidak memiliki hak apa pun, termasuk hak untuk hidup.
Seorang hamba hanya melakukan kehendak tuannya saja. Bahkan seorang hamba dapat
dibunuh oleh tuannya. Tuhan Yesus menyerahkan kemerdekaan-Nya dan menjadi seorang
hamba, sehingga secara hukum pada waktu itu boleh di salibkan. Tuhan Yesus menjalani
upacara perubahan status dari orang merdeka menjadi hamba melalui penyesahan
(sedangkan secara fakta hukum saat itu, Tuhan Yesus tidak boleh di salibkan).
Saudara, kita sudah merdeka, tetapi perlu secara sadar dan sukarela menyerahkan
kemerdekaan itu kepada Tuhan Yesus, sehingga kita menjadi hamba kebenaran. Menjadi
hamba Tuhan, yang adalah Kebenaran kita. ALLAH mau memakai kita menjadi hamba-hambaNYA, menyatakan kebenaran-NYA. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA saudara, bagaimana caranya menjadi hamba kebenaran.
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KUBUR YANG KOSONG
D1. DIBACA
YOHANES 20:1-8
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa murid-murid belum menyadari kebangkitan-NYA?
2. Apakah arti kebangkitan Tuhan Yesus?
3. Bagaimana caranya mengenakan manusia baru?
D3. DITERAPKAN
Saudara, minggu lalu kita merayakan paskah perjanjian baru, kebangkitan Tuhan Yesus dari
kematian. Penderitaan Tuhan Yesus sampai di kayu salib dan kematian Tuhan Yesus untuk
menebus kita dari dosa, sedangkan kebangkitan-Nya untuk membenarkan kita. Kebangkitan
Tuhan Yesus menyatakan bahwa kita sekarang adalah orang benar.
Saudara, Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Dan jika Roh Dia, yang telah
membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah
membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang
fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu (Roma 8:11). Kehadiran Roh ALLAH di dalam
roh kita memiliki dampak juga bagi jiwa dan tubuh jasmani kita. Roh ALLAH memberikan kita
kuasa untuk menang terhadap dosa. Selain itu, Roh ALLAH membangkitkan tubuh jasmani
yang fana. Fana artinya menurun kemampuannya, sakit, pendek umur. Sehingga oleh Roh
ALLAH di dalam kita, sekarang kita dapat sehat, awet muda dan panjang umur.
Kubur kosong membuktikan DIA sudah bangkit. Roh yang membangkitkan Tuhan Yesus ada di
dalam kita, sehingga kita juga dibangkitkan dalam segala perkara yang baik. Marilah kita
berjalan dengan kuasa kebangkitan itu. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan rekan-rekan PA, bagaimana pengaruh Roh Kudus bagi kesehatan tubuh
anak-anak Tuhan.
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MENGENAL DIA DAN KUASA KEBANGKITAN-NYA
D1. DIBACA
FILIPI 3:7-12
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang dimaksud mengenal Tuhan itu? Apa bedanya dengan mengetahui Tuhan?
2. Mengapa Paulus masih merindukan untuk mengenal Tuhan, padahal DIA menulis sebagian
besar alkitab perjanjian baru?
3. Apakah saudara memiliki kerinduan untuk terus mengenal DIA?
D3. DITERAPKAN
Saudara, pada akhir hidupnya Rasul Paulus masih menyatakan kerinduannya untuk mengenal
Tuhan Yesus lebih dalam lagi, padahal beliau begitu banyak mendapatkan pewahyuanpewahyuan. Bahkan lebih 50 persen alkitab perjanjian baru diwahyukan melalui Rasul Paulus.
Paulus menyatakan bahwa pengenalan akan Tuhan lebih mulia dibandingkan dengan
pencapaiannya sebelum bertobat. Bahkan dia menyebutkan semua pencapaiannya sebelum
bertobat adalah sampah.
Saudara, keinginan Paulus untuk semakin mengenal Tuhan Yesus seharusnya menjadi visi
hidup semua anak Tuhan. Semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, akan
mengubahkan hidup kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. ALLAH menghendaki
kita semua menjadi semakin serupa Tuhan Yesus.
Tahukah saudara, bagian dari visi kita adalah menjadi gereja yang senantiasa antusias.
Antusias memiliki arti mengalami pewahyuan dari Tuhan, atau semakin mengenal pribadi-NYA.
Orang-orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, akan memiliki kerinduan
untuk melihat bangsa-bangsa penuh kemuliaan-NYA. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkanlah, apakah kerinduan untuk mengenal DIA masih menyala-nyala?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 RAJA-RAJA 21-22

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
2 SAMUEL 1-4

APRIL 2020

21

MENGARAHKAN DIRI KEPADA APA YANG DIHADAPAN KITA
D1. DIBACA
FILIPI 3:13-17
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah FILIPI 3:13.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang menjadi tujuan hidup dari Paulus?
2. Coba sebutkan dua hal yang dilakukan oleh Paulus agar tujuan itu dapat tercapai?
3. Hal apakah yang perlu kita teladani dari hidup rasul Paulus?
D3. DITERAPKAN
Paulus mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan fokus kepada sebuah tujuan seperti juga
Yesus berkata matamu adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu,
tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Kita akan berhasil dalam segala hal ketika kita
fokus kepada visi yang Tuhan sudah berikan kepada kita tidak menyimpang ke kanan dan ke
kiri, karena ada sebuah kekuatan dalam hidup yang fokus kepada tujuan. Paulus setelah
percaya kepada Tuhan dia juga memiliki sebuah tujuan yang sangat jelas yaitu mengenal Yesus
dan kuasa kebangkitanNya dan memiliki persekutuan dalam penderitaanNya, di mana
akhirnya Paulus beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan tentang Yesus itulah yang
Paulus ingin ceritakan dan sebarluaskan. ”Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami
nasehati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada
kesempurnan dalam Kristus. Itulah yang ku usahakan dan ku pergumulkan dengan segala tenaga
sesuai dengan kuasaNya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Paulus berhasil
menggenapinya namun bisa saja ada tantangan dan rintangan bagi dia untuk mengerjakannya
tetapi ada beberapa hal yang membuat dia berhasil melewati setiap tantangan tersebut yaitu
Paulus melupakan apa yang dibelakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang
dihadapannya, Paulus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, Paulus berlari-lari
kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, Paulus memusatkan pikiran dan pengertiannya
kepada tujuan atau visi dari Tuhan, Tuhan ingin agar kita fokus dan mengarahkan diri kita
kepada pengenalan akan kematian dan kebangkitan Yesus serta fokus dalam kehidupan kita
untuk terus menerus senantiasa memberitakan akan kematian dan kebangkitan Yesus, marilah
kita bangkit untuk mengerjakannya. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara sejauh mana saudara sudah fokus terhadap visi
pemberitaan kematian dan kebangkitan Yesus.
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SERUPA DENGAN TUBUHNYA YANG MULIA
D1. DIBACA
FILIPI 3:16-21
Bacalah firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah FILIPI 3:21-22.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang menyebabkan Paulus menangis?
2. Apakah ciri-ciri dari orang-orang yang hidupnya menjadi seteru Yesus?
3. Sebagai warga negara Kerajaan Allah apakah nasehat Paulus yang harus kita yakini atau
hidupi?
D3. DITERAPKAN
Paulus menasehati jemaat Filipi sambil menangis karena masih banyak orang yang hidupnya
sebagai seteru salib Kristus, yang seharusnya sebagai anak Tuhan mereka harus menjadi
sepikiran dan setujuan dengan salib Kristus yaitu mau menjadi serupa dengan Kristus. Itulah
sebabnya Paulus mengatakan, “Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat;
karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti
waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir dan hanya
hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat,
dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan
sehati sejiwa untuk iman yang timbul dari Berita Injil. Karena dalam realitanya bisa terjadi
dalam kehidupan umat Tuhan bahwa dalam perjalanan mereka mengikuti Tuhan tidak mau
diubahkan sehingga mereka bukan menjadi satu dalam kehidupan Yesus tetapi menjadi seteru
salib Yesus di mana yang menjadi Tuhan mereka adalah perut mereka artinya fokus mereka
adalah kepentingan daging mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka
semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Mereka hidup sebagai manusia manusiawi atau
manusia duniawi dan tidak memperhatikan kehidupan manusia rohani mereka. Nasehat Paulus
kepada gereja Tuhan adalah bahwa kita ini adalah warga negara surga dan terus menantinantikan Tuhan, dengan demikian pikiran kita diubahkan menjadi seperti Yesus dan pada
akhirnya tubuh kita diubah menjadi serupa dengan tubuh Yesus karena karya Roh Kudus dalam
hidup kita sehingga tujuan Allah menjadi tujuan kita yaitu mengalami kepenuhan Yesus. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara dapat terus menikmati hidup
yang diubahkan sehingga memiliki tubuh ilahi.
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APRIL 2020
MELAKUKAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG LEBIH BESAR

D1. DIBACA
YOHANES 14:12-17
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah YOHANES 14:12.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah janji Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada Dia?
2. Pekerjaan yang bagaimanakah dibandingkan dengan yang telah Yesus lakukan?
3. Kepada siapakah kita meminta agar hal-hal di atas terjadi dan apakah tujuannya?
D3. DITERAPKAN
Gereja akhir jaman adalah tubuh Kristus, yang merupakan kepenuhan Kristus yang memenuhi
semua dari segala sesuatu. Berarti gereja yang dimaksud adalah gereja yang jemaatnya
memiliki karakter seperti Yesus dan berjalan dengan kuasa dari Yesus itulah sebabnya Yesus
berkata bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus bahkan
lebih besar dari yang dilakukan oleh Yesus dan orang yang percaya kepada Dia berarti memilki
iman di dalam Yesus bahkan imannya Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus adalah iman yang
membuat kita diselamatkan karena percaya, tetapi imannya Yesus adalah iman yang dapat
memindahkan gunung seperti yang Yesus katakana, ”Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang
siapa berkata kepada gunung ini : Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut! Asal tidak bimbang
hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya
membuat mujizat-mujizat terjadi seperti yang dilakukan oleh Yesus. Selain kita percaya kepada Yesus
maka Kita harus meminta dalam nama Yesus maka Yesus akan melakukannnya. Kemudian
tujuannya agar Bapa dipermuliakan di dalam Yesus Kristus. Mungkin sampai saat ini kita masih
jauh dan realitanya yang sebenarnya seperti janji Tuhan namun Yesus telah memberikan
kepada kita kuasa Roh Kudus yang dapat menolong kita untuk merealisasikan janji Tuhan
bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus bahkan lebih besar (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara dapat merealisasikan janji Tuhan
untuk melakukan pekerjaan Yesus.
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HIDUP SEBAGAI ORANG-ORANG YANG TELAH DIPANGGIL

D1. DIBACA
EFESUS 4:1-6
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya. Secara khusus hafalkan EFESUS 4:1.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah nasehat Paulus terhadap jemaat Efesus ketika dia berada di penjara?
2. Sikap seperti apakah yang dimiliki oleh orang-orang yang berpadanan dengan panggilan
itu?
3. Selain sikap-sikap di atas maka apakah yang harus diusahakan orang-orang yang
berpadanan dengan panggilan Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Nasehat Rasul paulus kepada jemaat Efesus ketika Ia dalam penjara agar setiap jemaat
memiliki hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Maksudnya adalah agar jemaat
Efesus menghidupi dan mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, seperti nasehat
Rasul Paulus “Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar
dari Dia, yang telah memanggil kamu ke luar dari kegelapan kepada terangNya yang ajaib. Jadi
jemaat Efesus punya panggilan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah
mengubah hidup mereka. Namun mereka juga harus hidup berpadanan dengan panggilan itu
dengan cara hidup berpadanan dengan panggilan itu dengan cara hidup yang selalu rendah
hati, lemah lembut dan sabar. Dan hidup selalu mengasihi dalam hal saling membantu. Juga
selalu berusaha untuk memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera satu tubuh dan
satu Roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan dan satu Allah.
Tujuannya adalah agar panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada jemaat Efesus dapat
diselesaikan dengan baik, supaya tidak terjadi perpecahan dan disharmoni yang menyebabkan
Injil Kerajaan Alah tidak lagi diceritakan oleh jemaat Efesus. Bagi kita haruslah hidup dalam
kebenaran agar panggilan pemberitaan Injil terus kita kerjakan dan selesaikan sehingga kita
hidup sebagai jemaat yang telah dipanggil oleh Tuhan. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara senantiasa hidup sebagai orangorang yang telah dipanggil.
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HIDUP YANG BERPADANAN DENGAN INJIL KRISTUS
D1. DIBACA
FILIPI 1:27-30
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya. Secara khusus hafalkanlah FILIPI 1:27.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah nasehat Paulus terhadap jemaat Filipi?
2. Apakah maksudnya hidup berpadanan dengan Injil Kristus?
3. Apakah harga yang harus dibayar jika kita mau hidup berpadanan dengan Injil Kristus?
D3. DITERAPKAN
Kita harus hidup berpadanan dengan Injil yang telah kita terima dan yakini di mana kita harus
berjuang untuk iman yang timbul dari Berita Injil yang telah kita terima, walaupun ada
tantangan dari si jahat ketika kita ingin hidup sesuai dengan Injil Kristus melalui orang-orang
yang menentang pengenalan akan Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya : “Setiap
orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut
Aku karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi
barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya jadi untuk hidup
berpadanan dengan Injil Kristus kita harus meneladani Yesus dengan cara mau sangkal diri,
pikul salib dan mau ikut Yesus dalam segala hal bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Bahkan
Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita dianugerahkan bukan hanya percaya kepada
Yesus. Apalagi kita hidup berpadanan dengan Injil Yesus bukan hanya meneladani kehidupan
Yesus tetapi kita juga harus menceritakan nama Yesus. Dan dalam hal ini akan ada banyak
rintangan dan halangan yang terjadi karena iblis tidak suka kalau nama Yesus diberitakan di
mana-mana tapi kita tetap mengupayakan menceritakan Injil Kristus. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam Komunitas saudara bagaimana saudara senantiasa hidup berpadanan
dengan Injil Kristus.
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INJIL HARUS DIBERITAKAN KEPADA SEMUA BANGSA
D1. DIBACA
MARKUS 13:6-13
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Bagaimanakah sikap kita seharusnya ketika mendengar deru perang dan berbagai
bencana?
2. Apakah peringatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus?
3. Apa yang harus dilakukan kepada semua bangsa?
D3. DITERAPKAN
Kita tahu sekarang bahwa saat ini adalah masa-masa akhir zaman. Penggenapan nubuatan
semakin nyata, bangsa bangkit melawan bangsa, bencana di mana-mana, penganiayaan atas
umat Tuhan dan ketidakpedulian akan Tuhan. Terkadang kita seperti terkaget-kaget ketika
mendengar berita-berita di TV atau media sosial, tentang pembunuhan balita oleh seorang
anak remaja, tentang LGBT, tentang perceraian, dan semua kejahatan yang sebagian dianggap
“wajar”. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa hal-hal tersebut
memang akan terjadi.
JANGANLAH GELISAH! JANGANLAH KUATIR!
Itulah peringatan Tuhan Yesus bagi kita. Ia tahu bahwa hati kita akan gelisah, itu sebabnya Ia
memperingatkan kita. Bagaimana kita tidak gelisah dan kuatir dengan semua berita yang kita
dengar dan alami? Satu-satunya cara adalah lebih berfokus kepada Allah dan firmanNya. Iman
dibangun oleh pendengaran akan firman Tuhan.
Ketika kita melihat keadaan sekitar, kita perlu mengingat bahwa di atas semua kebutuhan, ada
kebutuhan yang paling utama atas setiap orang, yaitu kebutuhan akan KESELAMATAN jiwa. Itu
sebabnya Yesus mengingatkan bahwa INJIL HARUS DIBERITAKAN DAHULU KEPADA SEMUA
BANGSA. Dari pada kita gelisah dan hanya memikirkan diri sendiri, kita patut untuk mengingat
perintahNya, ada banyak orang yang butuh Injil di tengah keadaan dunia yang berantakan ini.
Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Berdoalah dan cari kesempatan untuk dapat menjadi saksi dan memberitakan Injil kepada
orang-orang di sekitar saudara. Bagikanlah pokok doa tersebut kepada rekan-rekan
persekutuan saudara.
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INJIL KERAJAAN YANG MENJADI KESAKSIAN
D1. DIBACA
MATIUS 24:8-14
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Bagaimana keadaan akhir zaman?
2. Apa yang terjadi Ketika kedurhakaan semakin bertambah?
3. Apa yang harus terjadi sebelum tiba kesudahan zaman?
D3. DITERAPKAN
KASIH tetap menjadi topik utama di dalam dunia ini. Di tengah dunia yang semakin cepat,
berkembangnya teknologi dan media sosial, manusia tetap merindukan kasih yang nyata.
Orang mengejar kasih sedemikian, sehingga walaupun itu bukan kasih yang sejati, mereka
tetap rela memperjuangkannya. Bagaimana orang mengejar “Like” dan “comment” di social
media, bagaimana anak-anak muda berpacaran bebas, beberapa sampai hamil atau aborsi,
beberapa pria dan wanita yang sudah menikah berselingkuh. Semua dilakukan karena
merindukan kasih yang lebih nyata, walaupun akhirnya kecewa.
Di tengah kasih yang menjadi semakin dingin dan egois, dunia perlu melihat bahwa masih ada
kasih yang sejati. INJIL adalah KABAR BAIK tentang KASIH ALLAH. Orang-orang dapat
menyadari kasih Allah, jika kita sebagai orang percaya memancarkan kasih Allah tersebut. Bagi
mereka, kasih Allah tidak langsung kelihatan, tapi orang percaya dapat mereka lihat.
Saudara, apakah kita tinggal di dalam kasih Allah dan membagikannya kepada sekitar kita?
INJIL KERAJAAN tidak hanya kata-kata tapi harus menjadi kehidupan, kesaksian yang nyata.
Kita menjadi duta atau wakilnya Allah yang menyatakan bagaimana hidup sebagai warga
negara Kerajaan Allah. Bagaimana kita menjadi kesaksian jika kita masih mudah mengeluh,
mementingkan diri sendiri dan bergosip?
Marilah kita menyelidiki hidup kita dan membawanya dalam terang Tuhan, agar kita menjadi
bagian dari kegerakan Allah untuk membawa Injil Kerajaan sampai ke seluruh dunia! (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan rekan-rekan persekutuan saudara bagaimana agar Injil bisa dinyatakan
menjadi kesaksian bagi lingkungan dimana saudara berada!
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KERELAAN MEMBERITAKAN INJIL DAMAI SEJAHTERA
D1. DIBACA
EFESUS 6:13-17
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa sajakah itu perlengkapan senjata Allah?
2. Apakah yang menjadi ketopong keselamatan dan pedang Roh yang kita gunakan?
D3. DITERAPKAN
Beberapa bulan ini sedang marak berita tentang tersebarnya virus corona di seluruh dunia.
Pemerintah pun bertindak tegas dalam upaya pencegahan virus yang terus semakin menyebar
dengan berbagai macam upaya. Mulai dari himbauan untuk menghindari kerumunan, tinggal di
rumah, sekolah diliburkan, kerja di rumah, hingga ditutupnya akses penerbangan ke luar dan
dalam negeri.
Kabar mengenai virus corona menuai banyak reaksi dari masyarakat. Ada yang panik, waspada,
bahkan ada yang masih tidak peduli. Yang pasti berita tentang virus corona bukanlah suatu
kabar yang baik dan membawa damai sejahtera termasuk bagi anak-anak Tuhan.
Inilah saatnya anak-anak Tuhan untuk berdiri teguh dan mengenakan seluruh perlengkapan
senjata Allah yaitu berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbajuzirahkan keadilan,
berkasutkan kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang Roh yang berasal dari
firman Allah dan berperang melawan ketakutan, kekhawatiran, penguasa-penguasa,
penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh jahat di udara (Efesus 6:12).
Roh Kudus sudah membekali kita dengan segala perlengkapan untuk memberitakan kabar
yang membawa damai sejahtera, yaitu kabar Injil keselamatan yang membawa sukacita dan
damai sejahtera dalam Kristus. Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman,
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus (Roma 14:17.) Kita yang
mengenakan seluruh perlengkapan harus terus maju memberitakan Injil dengan tak putusputusnya sebab kabar damai sejahtera itulah yang dibutuhkan dunia pada hari-hari ini. (AH.BG).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan pembimbing saudara apa yang menjadi penghalang bagi saudara untuk
memberitakan Injil Allah? Carilah solusinya bersama.
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MEMBERITAKAN KABAR KESUKAAN
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 13:28-39
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah kabar kesukaan yang diberitakan oleh Paulus?
2. Apakah yang didapatkan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus?
D3. DITERAPKAN
Injil disebut sebagai KABAR BAIK, KABAR KESUKAAN. Betulkah seperti itu? Pada
kenyataannya, tidak sedikit orang yang menganggap Injil sebagai kabar biasa saja. Mereka
yang tinggal di negara yang bebas beribadah, besar dalam keluarga Kristiani sudah sangat
biasa mendengar nama Yesus sehingga seringkali kehilangan arti dan sukacita Injil bagi hidup
pribadi mereka.
Alkisah seorang pelukis Jerman bernama Stenberg sedang melukis seorang gadis Gipsi di
studionya. Proses melukis memerlukan beberapa hari, sehingga pada suatu hari gadis Gipsi
tersebut melihat lukisan Yesus sedang di salib di studio Stenberg. Ia bertanya terus menerus
siapakah orang dalam lukisan itu. Akhirnya Stenberg yang terganggu karena terus ditanya
menceritakan kisah Yesus. Kisah yang sudah dihafalnya sejak kecil.
Gadis Gipsi ini tidak pernah mendengar kisah Yesus, ia mendengarkannya dengan seksama.
Akhirnya Stenberg selesai melukis gadis Gipsi ini, ia pun membayarnya sesuai perjanjiannya. Di
saat terakhir pertemuan mereka, gadis Gipsi ini berkata, ”Selamat tinggal Pak. Bapak tentu
mengasihi Yesus lebih dari apapun di dunia ini untuk apa yang telah Ia lakukan bagi Bapak”.
Stenberg tersentak, perkataan gadis itu bagaikan pisau yang merobek topeng
kemunafikannya. Ia menjadi malu dan gelisah karena ia sadar bahwa selama ini kekristenannya
hanya kepura-puraan belaka.
Ada banyak orang yang sesungguhnya menantikan Injil seperti gadis Gipsi tersebut. Mereka
yang menantikan, sungguh-sungguh menghargai Yesus sampai rela menyerahkan nyawanya
demi iman mereka yang baru. Namun sayangnya, banyak orang Kristen yang sudah memiliki
Yesus justru hidup sembarangan dan menyia-nyiakan iman mereka.
Saudara, mari renungkan apakah Saudara masih menganggap Injil sebagai kabar kesukaan
bagi hidup saudara pribadi? Apakah saudara masih bisa merasakan sukacitanya bersekutu
dengan Tuhan? Biarlah Injil sungguh-sungguh menjadi kabar kesukaan bagi hidup kita terlebih
dahulu, dengan demikian kita mengalirkannya kepada orang-orang lain yang membutuhkan.
(AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan rekan-rekan PA saudara bagaimana Injil menjadi kabar baik bagi hidup
saudara hari ini. Renungkan Mazmur 51:12 bersama-sama dan jadikanlah doa saudara hari ini.
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MEMBERITAKAN PERBUATAN BESAR TUHAN
D1. DIBACA
1 PETRUS 2:5-9
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah maksudnya kita dipergunakan sebagai batu hidup?
2. Siapakah yang dimaksud dengan batu penjuru yang mahal?
3. Untuk apakah kita dipanggil menjadi imamat yang Rajani?
D3. DITERAPKAN
Petrus menyebut umat Kristen sebagai Imamat yang Rajani. Sebutan ini tidak ditunjukkan
kepada orang-orang tertentu yang memiliki jabatan atau posisi dalam gereja, tetapi seluruh
jemaat. Zaman perjanjian lama memang Imam yang punya posisi khusus untuk mendengar
suara Tuhan dan melakukan pelayanan kepada umatNya. Namun di masa Perjanjian Baru, kita
semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Kita adalah Imamat yang Rajani,
artinya kita adalah Imam sekaligus Raja.
Apa artinya hal ini? Artinya sebagai imam, kita bertugas untuk membawa orang-orang di
sekeliling kita mengenal Allah. Sebagai raja, kita memerintah bersama Allah untuk memberi
dampak bagi dunia ini sampai Kerajaan Allah ditegakkan di bumi seperti di surga. Peran
Imamat yang Rajani bisa kita lakukan di manapun kita berada dan dalam posisi apa pun, baik di
keluarga, pekerjaan, sekolah, gereja, dan masyarakat.
Kita tidak boleh lagi memisah-misahkan kehidupan kita antara yang rohani dan yang tidak.
Seluruh kehidupan kita adalah Rohani! Seluruh kegiatan yang kita lakukan akan mencerminkan
perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat meyakinkan orang lain tentang
hebatnya Tuhan yang kita sembah, jika kita sendiri tidak mengalami kebesaranNya dalam
hidup sehari-hari?
Saudara, ingatlah bahwa saudara adalah Imamat yang Rajani! Bersikaplah sebagaimana
patutnya seorang Imam dan Raja. Bawalah segala perkara di hadapan Tuhan dan saksikanlah
perbuatan besarNya dalam hidup saudara untuk Saudara bagikan kepada sekeliling saudara.
(AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkanlah perbuatan besar Allah dalam hidup saudara dan saksikanlah kepada seseorang
yang saudara kenal.
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