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PERSEKUTUAN DALAM PENDERITAANNYA
D1. DIBACA
FILIPI 3:10-14
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dikehendaki Paulus dalam perikop ini?
2. Apa yang dilakukan Paulus untuk menangkapnya?
3. Mengapa Paulus melupakan apa yang terjadi pada masa lalunya?
4. Apa tujuan Paulus berlari-lari pada tujuan?
D3. DITERAPKAN
Paulus adalah salah satu murid Kristus yang pada kehidupan masa lalunya dikenal sebagai
penganiaya murid-murid Kristus. Sebagai seorang ahli Taurat, Saulus tentu mempelajari Taurat
lebih dalam dari kebanyakan orang pada masa itu, pemahamannya yang belum sempurna
membawanya pada keyakinan bahwa pengikut atau murid-murid Kristus pada waktu itu
adalah penyesat-penyesat yang menyimpang dari hukum Taurat dan harus dibinasakan karena
dapat menyesatkan banyak orang. Menganiaya dan membuat menderita murid-murid Kristus
bagi Saulus pada masa itu adalah bentuk ibadah yang menyenangkan Tuhan karena
mempertahankan Taurat yang diturunkan Tuhan. Namun perjumpaan dengan Yesus mengubah
hidup Saulus sedemikian rupa sehingga dalam suratnya kepada jemaat Filipi Paulus
menuliskan “Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya
sampah, supaya aku memperoleh Kristus, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku
sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan
kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang
kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitanNya dan persekutuan dalam
penderitaanNya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematianNya”. “Persekutuan
dalam penderitaanNya”, kalimat ini memperlihatkan suatu perubahan hidup yang tidak
sederhana dan hanya bisa terjadi karena kuasa Tuhan. Bagi Paulus, menderita bagi Kristus
adalah suatu keinginannya, suatu kebanggaan bahwa oleh kasih karuniaNya Paulus dapat
menderita dan dianiaya karena memberitakan Injil KerajaanNya. Bagaimana dengan hidup
saudara saat ini? Apakah saudara pernah mengalami penderitaan atau penganiayaan karena
nama Kristus? berbahagialah karena itu adalah karunia dari Tuhan seperti Paulus katakan
sebagai persekutuan dalam penderitaanNya di mana saudara menjadi serupa dengan Dia
dalam kematianNya. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
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SETERU SALIB KRISTUS
D1. DIBACA
FILIPI 3:17-21
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Teladan siapa yang harus diikuti sesuai dengan perikop yang dibaca hari ini?
2. Berapa banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus?
3. Siapa yang menjadi Tuhan mereka?
4. Di manakah kewargaan kita?
D3. DITERAPKAN
Salib Kristus adalah penderitaan karena melakukan kebenaran untuk menggenapi rencana
Bapa. Salib Kristus juga berarti mematikan daging dan segala keinginannya agar tidak
berkuasa lagi dalam kehidupan kita, sehingga benar-benar kehendak Tuhan yang dilaksanakan
dalam hidup kita. Sebaliknya seteru salib Kristus adalah orang-orang yang mengikuti keinginan
perut mereka, bagi mereka aib adalah kemuliaan dan pikiran mereka tertuju semata-mata pada
pikiran duniawi. Banyak orang akan hidup sebagai seteru salib Kristus yang dimulai dengan
menghindari penderitaan yang harus dilewati karena tidak mau repot dan menanggung resiko
ketika harus melakukan kebenaran atau menyatakan iman Kristus di tengah dunia. Tidak
sedikit orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus untuk menginginkan karir yang lebih
baik melakukan kompromi daripada karir mereka berhenti. Pada prinsipnya perjuangan
mereka belum sampai mencucurkan darah tetapi pikiran mereka telah melupakan kebenaran
yang telah tertanam dalam hidup bahkan sejak kecil. Bagaimana dengan hidup saudara saat
ini? Adakah penderitaan yang saudara alami karena melakukan kebenaran atau karena
mengakui Yesus sebagai juru selamat? Pastikan kita tidak berada pada posisi sebagai seteru
salib Kristus, suatu kehidupan yang dipenuhi oleh pikiran duniawi dan tidak mengejar
panggilan Tuhan dalam hidup tetapi mengejar urusan perut sebagai pusat dalam kehidupan
(ayat 20 Tuhan mereka adalah perut mereka). Saudara, mungkin kalimat “tuhan mereka adalah
perut mereka” jauh dari kehidupan saudara, tetapi waspadalah bahwa ketika kita mulai
menjauh dari kelompok pemuridan, karena sibuk dengan hal lain, cobalah datang kepada
pembimbing atau kakak rohani, berdoalah kepada Tuhan dan mintalah pimpinanNya untuk
mengarahkan saudara kepada kehendakNya dalam pekerjaan, dalam karir, dalam hal apapun
yang Tuhan percayakan kepada saudara saat ini. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan
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MENDERITA KARENA NAMA YESUS
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 5:34-42
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah Gamaliel? Pertimbangan apa yang diberikan Gamaliel kepada Mahkamah Agama?
2. Apa keyakinan Gamaliel mengenai pengajaran rasul-rasul pada saat itu?
3. Apa keputusan akhir yang dilakukan oleh Mahkamah Agama terhadap rasul-rasul yang
disidang?
4. Mengapa rasul-rasul meninggalkan sidang Mahkamah Agung dengan gembira sekalipun
mereka mengalami penganiayaan lebih dulu?
D3. DITERAPKAN
Pada jaman kisah para rasul ketika murid-murid memberitakan dan menyaksikan Kristus
kepada banyak orang bukanlah suatu tindakan yang lebih aman dari pada saat ini. Pada masa
itu pengikut Kristus dianggap sebagai penyesat dan harus dibinasakan karena menurut para
ahli agama para murid berusaha menyesatkan banyak orang dengan ajaran sesat. Dengan
jumlah minoritas ditambah penganiayaan tidaklah mudah untuk menjadi saksi Kristus pada
masa itu, namun sejarah mencatat pada masa itu jumlah pengikut naik berlipat karena
kesaksian murid-murid Kristus. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Selain karena kuasa Tuhan
yang menyertai dengan tanda-tanda ajaib juga karena murid-murid rela mengorbankan diri
mereka untuk siap mengalami penganiayaan demi nama Kristus. Bagi murid-murid pada masa
itu penderitaan yang mereka alami adalah suatu kelayakkan yang diberikan Tuhan untuk
mengalami penderitaan karena nama Yesus. Mereka bersukacita karena mereka memiliki
keyakinan bahwa tidak semua orang dilayakkan untuk menderita demi nama Kristus. Setelah
disesah oleh Mahkamah Agama yang melarang mereka untuk mengajarkan ajaran Kristus
mereka meninggalkan sidang dengan gembira, bahkan penganiayaan tidak menyurutkan
mereka untuk terus memberitakan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah mesias.
Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Pernahkah saudara mengalami aniaya karena nama
Yesus? Mungkin pada masa kini saudara tidak pernah mengalaminya, namun Yesus pernah
mengatakan: “Tetapi kamu ini, hati-hatilah! Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan
kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa
dan raja-raja karena Aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu
kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu kuatir akan apa
yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu
juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus.” Masa itu pasti datang
sekalipun kita tidak tahu waktu pastinya, namun kita bisa mempersiapkan diri kita, anak-anak
kita atau cucu kita, bahwa perkataan Yesus ini pasti akan terjadi. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan
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MENDERITA SEBAGAI PRAJURIT KRISTUS
D1. DIBACA
2 TIMOTIUS 2:1-5
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Sesuai dengan perikop ini tentang panggilan untuk menderita, hendaklah kita menjadi kuat
oleh apa?
2. Apa pesan Paulus mengenai kebenaran firman Tuhan yang disampaikannya kepada
Timotius? Apa artinya bagi saudara saat ini?
3. Menderita sebagai apa yang ditekankan dalam bacaan hari ini?
4. Mengapa sebagai prajurit yang sedang berjuang tidak boleh memusingkan diri dengan
soal-soal penghidupannya?
D3. DITERAPKAN
Menderita sebagai prajurit Kristus berarti menderita karena melakukan apa yang
diperintahkan oleh komandan yaitu Kristus sebagai komandan tertinggi. Seorang prajurit yang
sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya dengan
demikian ia berkenan kepada komandannya. Tidak memusingkan dirinya bukan berarti tidak
memikirkannya, ada yang memahami bahwa kalimat tidak memusingkan berarti tidak perlu
dipikirkan, pemahaman ini tentu tidak tepat. Semua yang Tuhan percayakan harus kita pikirkan
untuk tetap berkembang dan berlipat karena itu yang Tuhan kehendaki. Namun di dalam
menyelesaikan soal-soal penghidupan kita tidak perlu hingga pusing atau hal tersebut menjadi
prioritas utama dalam hidup sehingga kita bukan menderita sebagai prajurit tetapi menderita
karena soal-soal penghidupan. Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Apakah saudara
mengalami penderitaan sebagai prajurit Kristus atau menderita karena memusingkan diri
dengan soal-soal penghidupan? Kita memiliki komandan yang tahu mengenai apa yang
dibutuhkan dalam kehidupan kita, kita diberi kekuatan untuk mengelola kehidupan sebagai
pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai pengusaha atau sebagai keluarga
dengan baik, namun iblis dan dunia ini senantiasa memberikan intimidasi seolah-olah bahwa
Bapa di sorga tidak memikirkan soal-soal kehidupan kita, sehingga kita menjadi tertekan dan
menderita bukan karena Injil tetapi karena soal-soal penghidupan. Jadilah prajurit Kristus yang
terus mendengar arahan dan perintah dari komandan kita, ingatlah bahwa komandan kita
Yesus Kristus tidak mungkin membuat kita menderita karena soal penghidupan, Dia sangat
memperhatikan soal-soal penghidupan kita, namun pertanyaan sesungguhnya adalah :
“Apakah saudara sedang mengerjakan perintah atau amanat Komandan kita Yesus? (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
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DI ATAS BATU KARANG YESUS MENDIRIKAN JEMAATNYA
D1. DIBACA
MATIUS 16:15-20
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah Yesus menurut Simon dalam perikop yang kita baca hari ini?
2. Mengapa Yesus mengatakan bahwa “Berbahagialah engkau Simon…”?
3. Di mana Yesus mendirikan jemaatNya? Apakah alam maut dapat menguasainya?
4. Siapa yang diberikan kunci Kerajaan Sorga?
D3. DITERAPKAN
Yesus seringkali menggunakan ilustrasi untuk menggambarkan seperti apa jemaat yang
dibangunNya serta hubungan Dia dengan jemaatNya untuk memudahkan murid-murid
memahaminya. Pada bacaan hari ini Tuhan mengingatkan bahwa jemaatNya didirikan dan
dibangun dengan dasar batu karang. Batu karang menggambarkan fondasi atau dasar
bangunan yang sangat kokoh dan tidak mudah tergoncangkan oleh badai apapun. Secara
prinsip bangunan demikian seharusnya tahan terhadap guncangan apapun, namun suatu
bangunan tidak hanya tergantung dari dasarnya tetapi juga bagaimana bangunan di atasnya
dibuat dan dari material apa bangunan tersebut dibuat. Jadi persoalan sesungguhnya bukan di
dasar tetapi seperti apa dan bagaimana bangunan itu dibuat. “Entahkah orang membangun di
atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak
pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab
ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api
itu.“ Saudara, Yesus sudah memulai dengan sangat baik, mendirikan Kerajaan Allah di atas batu
karang, alam mautpun tidak akan bisa menguasainya atau sanggup bertahan terhadap
kekuatan Kerajaan Allah. Tugas Kristus sudah selesai, sekarang adalah bagian kita membangun
di atasnya, tentu bagaimana bentuknya dan material apa yang harus digunakan untuk tiap
bagiannya seharusnya mengikuti apa yang diinginkan oleh Raja kita. Persoalan sering terjadi
karena bangunan itu dibangun dengan pola pikir manusia dan keinginan manusia. Selain tidak
sesuai dengan keinginan Raja, bangunan ini juga rentan terhadap goncangan yang pasti akan
terjadi seperti dalam firmanNya di Ibrani 12:26-28 “Waktu itu suara-Nya menggoncangkan
bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji: "Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan
hanya bumi saja, melainkan langit juga." Ungkapan "Satu kali lagi" menunjuk kepada
perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa
yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan
kepada-Nya, dengan hormat dan takut.“ Bersyukurlah kita berdiri di atas dasar Kristus,
pastikan kita melakukan bagian kita dengan membangun di atasnya seperti yang
dikehendakiNya. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan
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KERINDUAN TUHAN UNTUK DIAM DI TENGAH UMATNYA
D1. DIBACA
KELUARAN 29:38-46
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Pada waktu kapankah bangsa Israel harus mempersembahkan korban setiap hari?
2. Apa kerinduan Allah bagi orang Israel?
3. Dengan tujuan apakah Allah menyatakan kehadiranNya?
D3. DITERAPKAN
Tahukah Saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu ingin berada dekat
dengan umatNya? Seperti gembala yang selalu hadir dan menggembalakan dombadombaNya, kita bisa melihat kerinduan Tuhan untuk diam di tengah-tengah umatNya,
bersekutu dengan mereka dan memberikan FirmanNya kepada mereka sepanjang hari. Hal ini
terlihat melalui kurban pagi dan kurban petang. Allah ingin bangsa Israel memulai dan
mengakhiri hari selalu bersama Tuhan dan dengan tuntunanNya.
Pada masa Perjanjian Baru, Allah kita tidak berubah. Dia tetaplah Allah yang selalu ingin
bersekutu intim dengan umatNya. Bahkan oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib, kita
sudah tidak perlu lagi mengurbankan hewan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Lalu, apa
yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk menjadi persembahan yang harum dan
menyenangkan hatiNya seperti masa Perjanjian Lama? Hidup kita. Hidup yang dipenuhi doa,
pujian, penyembahan. Hidup yang dikuasai oleh firman dan menghidupi firman Tuhan, baik
saat memulai hari maupun saat mengakhiri hari. Karena untuk itulah Kristus mati dan bangkit,
agar kita dapat mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan dan menyenangkan hatiNya.
Saudara, milikilah waktu pribadi bersekutu dengan Tuhan di waktu pagi sebelum memulai hari
dan sebelum istirahat di malam hari, dan jalanilah hari-hari kita dengan menghidupi kebenaran
Firman Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang senantiasa rindu bersekutu dan diam di tengahtengah kita anak-anakNya. Maka kita akan melihat hidup kita dituntun oleh Tuhan menggenapi
setiap rencanaNya yang indah yang Ia sudah siapkan bagi setiap kita bagi kemuliaanNya.
Amin. (AH.DD).
D4. DIDISKUSIKAN
Evaluasilah bagaimana saudara menjalani hari-hari saudara, apakah sudah terjebak dalam
kerutinan sehingga Tuhan tidak lagi menjadi yang terutama? Lakukanlah langkah praktis untuk
membangun keintiman saudara dengan Allah dan meresponi kerinduanNya.
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TUHAN AKAN DIAM BERSAMA-SAMA DENGAN MEREKA

D1. DIBACA
WAHYU 21:1-4
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 terjadi saat Yerusalem baru turun dari Sorga?
2. Apa yang Allah hapuskan di kota tersebut?
D3. DITERAPKAN
Saudara, pada nas pembacaan Kitab Suci hari ini, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Tuhan
menyiapkan langit dan bumi yang baru bagi umatNya. Uniknya, hal pertama yang Tuhan
sampaikan kepada Yohanes bukanlah menceritakan tentang megah atau indahnya langit dan
bumi baru tersebut, melainkan tentang hubungan antara Allah dengan umatNya. Tentang Allah
yang hadir di tengah-tengah umatNya, keintiman yang menjadi nyata.
Hal ini menunjukkan betapa berharganya hubungan di hadapan Tuhan, melebihi segalanya,
bahkan langit dan bumi yang baru sekalipun. Pada perenungan kita kemarin dan hari ini, kita
bisa melihat bahwa inisiatif hubungan yang intim antara Tuhan dan umatNya berasal dari
Tuhan. Allah rindu untuk selalu hadir di tengah-tengah umatNya, bersekutu intim dengan
mereka. Semua yang Allah sediakan dan janjikan semata-mata untuk bisa selalu hadir dan
bersekutu dengan umatNya.
Saudara, esensi dari umat Tuhan adalah kehadiran Allah yang berdiam di tengah-tengah
mereka dan persekutuan yang intim denganNya. Tanpa kehadiran Tuhan, semuanya adalah
kesia-siaan belaka. Sadarilah bahwa kehadiran Tuhan yang diam di dalam kita umatNya adalah
segalanya yang kita butuhkan di tengah-tengah dunia yang makin jahat ini. Jagalah kekudusan
hidup kita dan miliki persekutuan yang intim denganNya. Maka Tuhan akan disenangkan dan
namaNya dipermuliakan melalui hidup kita kepada banyak orang, dan semakin banyak orang
diselamatkan. Amin (AH.DD).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan kelompok PA saudara bagaimana wujud nyata Tuhan berdiam di antara
umatNya? Di antara saudara dan kelompok rohani saudara? Bagaimana agar orang lain bisa
merasakannya?
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RUMAH TUHAN PADA AKHIR ZAMAN
D1. DIBACA
HAGAI 2:1-9
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dikatakan Allah kepada Zerubabel ketika ia membangun kembali bait Allah yang
kedua?
2. Apa yang menjadi dasar Allah memerintahkan agar Zerubabel jangan takut?
3. Janji apa yang diberikan Allah tentang Rumah Allah di akhir zaman?
D3. DITERAPKAN
Zerubabel adalah bupati Yehuda yang dipakai Tuhan untuk membangun kembali bait Salomo
yang sudah hancur. Walaupun ada banyak tantangan, namun Zerubabel taat dan menguatkan
hatinya sampai bait tersebut berdiri.
Ada dua hal mengenai pembangunan bait suci yang perlu kita perhatikan :
1. Allah berkata ,”KUATKANLAH hatimu, hai Zerubabel…BEKERJALAH, sebab Aku ini
MENYERTAI kamu, demikianlah firman Tuhan semesta alam”. (Hagai 2:4)
2. Allah berjanji,”Adapun Rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebih
kemegahannya yang semula…dan di tempat ini Aku akan memberi damai sejahtera…”
(Hagai 2:9)
Perintah dan janji tersebut diberikanNya kepada Zerubabel di tengah proses pembangunan
bait suci dan kepedihan melihat bait suci yang mereka bangun seperti tidak ada artinya
dibandingkan dengan kemegahan bait suci yang terdahulu. (Ezra 3:12).
Hari ini bait suci atau rumah Tuhan tidak hanya berbicara tentang bangunan bait suci secara
fisik, tetapi juga kita orang percaya karena Firman Tuhan berkata “Tidak tahukah kamu, bahwa
kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?” 1 Korintus 3:16. Jadi kita
adalah bait Allah di akhir zaman.
Perintah dan janji Allah di masa Zerubabel mengandung arti jasmani dan rohani dan masih
berlaku bagi kita hari ini. Kita perlu menguatkan hati dan tetap bekerja membangun rumah
Tuhan, dengan terus menyelaraskan hidup kita sesuai firman dan memegang janjiNya. Janji
yang menyatakan bahwa Ia menyertai kita, bahwa Ia akan menyatakan kemegahanNya
melebihi yang pernah terjadi. Ketika kita berpegang pada hal ini, kita tidak akan putus asa saat
menghadapi berbagai masalah pribadi dan pelayanan. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan teman persekutuanmu seperti apa bayangan saudara tentang bait Allah
yang dipenuhi kemegahan tersebut? Bagaimana saudara menjadi bagian di dalamnya?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
KEJADIAN 25-26

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
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BANGSA-BANGSA AKAN DATANG KE RUMAH TUHAN
D1. DIBACA
YESAYA 2:1-5
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 terjadi pada hari-hari yang terakhir?
2. Apa maksud dari suku-suku bangsa pergi ke rumah Tuhan?
3. Menurut saudara apa bagian saudara sebagai bagian dari rumah Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Kita berada di masa-masa akhir zaman di mana manusia semakin mencintai dirinya sendiri.
Teknologi mungkin semakin maju tetapi tidak membuat kita lebih mampu menjawab masalahmasalah yang terjadi. Salah satu contohnya adalah handphone yang seharusnya membuat kita
lebih bisa berkomunikasi terkadang justru membuat komunikasi terputus di antara keluarga
dan teman. Tentu saja bukan handphone-nya yang salah, tapi bagaimana orang
menggunakannya yang menentukan apakah handphone itu akan mendatangkan keuntungan
atau masalah.
Ada banyak orang yang mencari kedamaian dan kasih yang sesungguhnya. Perceraian terjadi
di mana-mana, tingkat bunuh diri meningkat, masalah LGBT semakin meluas, pornografi
semakin merebak. Banyak rumah-rumah pemulihan dengan tema “bersatu dengan alam” di
dirikan, tempat di mana orang-orang ingin mencari kedamaian dan keluar dari stress yang
dirasakan. Orang rela membayar mahal untuk menemukan solusi dan kedamaian di sana
dengan bermeditasi, mendengarkan motivasi, mendengar lagu teduh dan melakukan berbagai
diet yang dianjurkan.
Di manakah solusi kehidupan dapat ditemukan? Firman Tuhan berkata rumah Tuhan harus
berdiri tegak dan dari rumah Tuhan keluar pengajaran bagi banyak bangsa yang berduyunduyun datang. Jika rumah Tuhan tidak menjadi solusi, maka tidak heran orang-orang
mencarinya ke tempat yang lain. Siapa yang harus mengajar dalam rumah Tuhan? Setiap orang
yang sudah percaya dan mau diajar akan bisa mengajar orang lainnya. Inilah pemuridan! Dari
rumah Tuhan keluar pengajaran bukan berarti bergantung kepada satu atau beberapa pendeta
yang berkhotbah setiap hari Minggu, tetapi bagaimana setiap anggota rumah Tuhan
mengalami kuasa pemuridan, sehingga mereka dapat mengajar dan membawa solusi bagi
orang-orang lainnya.
Apakah saudara sudah menjadi bagian dari rumah Tuhan yang menawarkan pengajaran dan
solusi? (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan rekan-rekan persekutuan atau rekan PA-mu bagaimana caranya agar
saudara bisa lebih lagi memperkuat diri saudara dalam pengajaran dan dimampukan untuk
mengajar orang-orang yang membutuhkan.
PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
KEJADIAN 27-29
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GEREJA SEBAGAI KELUARGA ALLAH
D1. DIBACA
EFESUS 2:17-22
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang datang dan memberitakan damai sejahtera?
2. Apa yang terjadi ketika kita beroleh jalan masuk kepada Bapa?
3. Seperti apa orang-orang yang percaya kepada Tuhan diumpamakan?
D3. DITERAPKAN
Keluarga adalah kesatuan terkecil yang didirikan oleh Tuhan dan menjadi inti dari
pertumbuhan seseorang. Mengapa gereja disebut sebagai keluarga? Karena di dalam
gerejalah seharusnya seseorang yang baru mengenal Tuhan bertumbuh. Sama seperti seorang
bayi tidak bisa bertumbuh sendirian, orang yang baru mengalami Lahir Baru pun tidak bisa
bertumbuh sendirian.
Ada banyak kemuliaan dan berkat yang dihasilkan dari keluarga yang sehat, sebaliknya ada
banyak kesakitan dan kekacauan yang muncul juga apabila keluarga tidak sehat. Sehat tidak
berarti bebas dari masalah, karena dalam keluarga tentu ada pembentukan, ada masalahmasalah kehidupan yang harus dihadapi. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah bersikap
sebagai anggota keluarga dalam rumah yang Tuhan tempatkan?
Orang tua dan kakak adik masih punya kelemahan dan tentu saja bisa membuat kesalahan. Jika
kita adalah keluarga, kita tentu tidak malah membicarakan, menjelek-jelekan dan menolak
mereka begitu saja. Kita mungkin kesal, tapi kita tetap mengampuni dan berusaha mencari
cara agar bisa membantu mereka dalam kelemahan mereka. Kita tidak akan bersikap cuek atau
merasa senang ketika anggota keluarga kita tertimpa masalah, tapi kita ikut memikirkan solusi
dan berdoa bagi mereka.
Gereja tidak akan menjadi kuat hanya dengan memperkokoh tampilan luarnya, seperti gedung
yang besar, acara-acara yang heboh, pengkhotbah yang hebat. Yang membuat gereja kuat
adalah apabila anggota-anggotanya benar-benar bersikap seperti keluarga, saling
membangun, saling mengasihi, saling mengampuni, saling menolong, saling memberi. Jenis
gereja yang seperti ini akan sangat menarik bagi banyak orang. Marilah kita menjadi anggota
keluarga Allah yang mewujudkan kehidupan keluarga dalam Kerajaan Allah itu terjadi. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Evaluasilah dengan pembimbing saudara bagaimana hati saudara mengenai keluarga dalam
rumah Tuhan. Apabila saudara belum merasakannya, bersikaplah jujur dan carilah solusi apa
yang saudara bisa lakukan agar kebenaran di atas terjadi dalam hidup saudara.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
KEJADIAN 30-31

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
AYUB 24-28

JANUARI 2020

11

KRISTUS ADALAH KEPALA GEREJA
D1. DIBACA
EFESUS 1:18-23
Bacalah ayat-ayat ini berulang-ulang supaya saudara dapat menangkap jalan cerita dan
mengerti cerita yang diungkapkan ayat-ayat ini!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang Bapa sediakan bagi orang-orang yang dipanggil-Nya?
2. Apa yang Bapa perbuat bagi Yesus Kristus?
3. Apa saja yang telah diletakkan di bawah kaki Kristus?
4. Yesus Kristus dianugerahkan Bapa kepada siapa sebagai apa?
5. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Kristus menjadi penguasa bagi segala sesuatu, dan
segala sesuatu itu dibawah kaki-Nya, apa kaitannya dengan jemaat?
D3. DITERAPKAN
Menjadi murid Yesus dan sebagai jemaat Yesus Kristus, rasul Paulus ingin agar kita mengerti
betapa besarnya PENGHARAPAN yang terkandung dalam pemanggilan kita sebagai orang
kudus-Nya. Jemaat Yesus Kristus, adalah orang yang percaya kepada-Nya, melalui
pemberitaan Injil Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan
kita diselamatkan oleh Yesus di atas kayu salib. Tuhan sedang membangun Gereja-Nya melalui
kesatuan dari orang-orang yang percaya. Tuhan sedang membangun Tubuh-Nya di bumi ini,
Gereja adalah Tubuh Kristus dan Kristus adalah Kepala dari Tubuh-Nya itu. Ketika segala
sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus, maka segala sesuatu berada di bawah kaki JEMAAT
yang adalah TUBUH KRISTUS. Dari tulisan rasul Paulus ini kita mengerti bahwa Allah Bapa kita
TELAH MENETAPKAN BAHWA GEREJA adalah PENGUASA DI BUMI ini sebagai Tubuh Kristus
yang menjadi TEMPAT BAGI ROH ALLAH BAPA untuk menjalankan PEMERINTAHANNYA. Jadi
Roh Allah disebut juga Roh Kristus atau Roh Kudus, adalah PEMIMPIN YANG BERKUASA DI
SEMESTA INI, melalui Tubuh Kristus yaitu Gereja dapat menyelenggarakan PEMERINTAHAN
ALLAH DI BUMI ini, inilah yang dikenal atau disebut KERAJAAN ALLAH di bumi ini. KRISTUS
adalah KEPALA JEMAAT itu adalah istilah lain yang mengatakan bahwa KRISTUS adalah
KEPALA GEREJA. Jadi KRISTUSLAH KEPALA PEMERINTAHAN KERAJAAN ALLAH DI BUMI INI.
GEREJA yaitu kumpulan dari orang-orang PERCAYA sekelompok orang yang dipanggil oleh
Allah menjadi JEMAAT ALLAH yaitu EXCLESIA. Exclesia adalah sekumpulan orang yang
percaya yang disatukan untuk membangun TUBUH KRISTUS di Bumi ini, yang BERKUASA
untuk MENJALANKAN PEMERINTAHAN ALLAH di Bumi ini. Kristus adalah Kepala Gereja yang
mengendalikan jemaat yaitu murid-murid Yesus sebagai pelaksana dari PEMERINTAHAN
KERAJAAN ALLAH itu. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
Apa peran setiap anggota Tubuh Kristus atau setiap jemaat dalam menjalankan Pemerintahan
Kristus, sebagai penguasa di semesta ini atau di bumi ini?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
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BATU HIDUP RUMAH ROHANI
D1. DIBACA
I PETRUS 2:1-5
Bacalah ayat-ayat ini berulang-ulang supaya saudara dapat menangkap jalan ceritanya dan
mengerti yang diungkapkan ayat-ayat ini!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang harus dibuang dari kehidupan orang percaya, agar mereka bertumbuh secara
benar di dalam mengerjakan keselamatan mereka?
2. Apa sebenarnya yang telah dimiliki dan telah dirasakan oleh orang-orang yang percaya
kepada Yesus?
3. Siapakah yang disebut sebagai BATU HIDUP yang telah dibuang oleh manusia tetapi apa
yang Allah perbuat bagi-Nya?
4. Apa maksudnya supaya kamu jadi batu hidup yang dipakai untuk membangun apa?
D3. DITERAPKAN
Saudara jemaat Tuhan, yang saya kasihi. Saudara adalah batu hidup yang sangat berguna buat
Tuhan, dan Dia ingin menggunakan saudara sebagai BATU HIDUP yang dipakai untuk
MEMBANGUN GEREJA TUHAN DI BUMI INI. Sebagai Batu Hidup, Tuhan mau agar saudara
mempersembahkan hidupmu untuk dijadikan anggota Tubuh Kristus yang juga sebagai
BANGUNAN BAIT ALLAH. ALLAH mau berdiam di muka bumi ini di dalam GEREJANYA atau
TUBUHNYA untuk menjalankan PEMERINTAHAN KERAJAAN ALLAH di muka Bumi ini. Dengan
Kehadiran Allah di Gereja-Nya Dia mau supaya Gereja memperlihatkan KUASA ROH KUDUS
melalui orang-orang percaya atau MURID-MURID YESUS. Petrus menganjurkan orang-orang
percaya agar rela mempersembahkan diri sebagai BATU HIDUP yang dipakai untuk
membangun RUMAH ROHANI sebagai tempat KEDIAMAN ROH ALLAH di muka Bumi ini. Dari
RUMAH ROHANI ini akan dipersembahkan PERSEMBAHAN ROHANI yang dipersembahkan
oleh IMAMAT KUDUS, yaitu orang-orang percaya sebagai sekumpulan imam Allah yang
dipimpin oleh ROH KUDUS untuk memuji Allah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
Apa fungsi orang-orang Percaya dalam membangun Bait Allah secara rohani dan apa yang
menjadi tujuan Tuhan dengan rumah rohani ini?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
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KAMULAH BANGSA YANG TERPILIH
D1. DIBACA
I PETRUS 2:6-10
Bacalah ayat-ayat ini berulang-ulang supaya saudara dapat menangkap jalan ceritanya dan
mengerti yang diungkapkan ayat-ayat ini!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang Tuhan tetapkan dan letakkan di Sion?
2. Siapakah yang disebut sebagai Batu Penjuru yang mahal itu?
3. Mengapa Batu itu dikatakan murah oleh mereka yang tidak percaya?
4. Apakah sebutan bagi orang percaya mengenai kedudukan mereka dihadapan Allah dan
apakah fungsi atau tugas mereka?
D3. DITERAPKAN
Saudara yang kekasih, suatu ketetapan Tuhan adalah bahwa Yesus satu-satunya yang menjadi
Batu Penjuru sebagai standar bagi umat manusia untuk di contoh, tidak ada oknum lain yang
dapat menjadi contoh atau teladan yang dapat diterima oleh Tuhan Allah. Tidak ada oknum lain
atau individu lain yang dapat dijadikan teladan atau contoh bagi kekudusan dan kebenaran
sehingga kita dapat layak untuk bisa menjadi imam dihadapan Allah. oleh karena Yesus Kristus
yang rela mati di kayu salib, sehingga orang percaya kepada-Nya beroleh PENYUCIAN,
PENGUDUSAN dan PEMBENARAN oleh KUASA DARAH YESUS YANG SUCI DAN MULIA. Oleh
karena KARYA YESUS YANG SEMPURNA, MENJADIKAN SEMUA ORANG PERCAYA LAYAK
MENJADI IMAM dihadapan Tuhan Allah. Dan orang percaya disebut sebagai IMAMAT RAJANI,
BANGSA YANG KUDUS, UMAT KEPUNYAAN ALLAH SENDIRI, supaya kamu MEMBERITAKAN
PERBUATAN-PERBUATAN TUHAN ALLAH yang ajaib, besar dan mulia. Yang TELAH
MEMANGGIL KITA DARI KEGELAPAN KEPADA TERANG-NYA yang AJAIB. Hanya oleh karena
iman dan kepercayaan seseorang dia beroleh keselamatan yang diakibatkan keselamatan
hanyalah USAHA dan PEMBERIAN ALLAH kepada siapa saja yang percaya kepada berita Injil
Yesus Kristus. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
Apakah keselamatan kita benar-benar kita peroleh hanya karena PEMBERIAN ALLAH dan
BUKAN ATAS USAHA dan PEKERJAAN kita?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
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DIBENTUK TUHAN SEJAK DARI DALAM KANDUNGAN
D1. DIBACA
MAZMUR 139:7-17
Bacalah ayat-ayat ini berulang-ulang supaya saudara dapat menangkap cerita dan mengerti
apa yang diungkapkan allah dalam ayat-ayat ini!
D2. DIRENUNGKAN
1. ALLAH disebut Maha Hadir atau OMNIPRESENT, ke mana pemazmur dapat lari dan tidak
ketemu dengan Allah?
2. Di segala tempat Allah itu ada, apa yang timbul dalam pikiran saudara mengenai
keberadaan saudara?
3. Apa yang dimaksud bahwa Tuhan Allah MENENUN aku dalam kandungan ibuku?
4. Apa yang dimaksud bahwa dalam kitabmu semuanya telah tertulis hari-hari hidupku
sebelum ada satu haripun dari padanya?
D3. DITERAPKAN
Saudara kehadiran Allah di mana saja disebut sebagai Allah Omni present, dengan demikian
maka tidak ada yang tersembunyi bagi Dia, bahkan Dia selalu hadir di dalam masa depan yang
belum kita alami, Dia sudah ada di sana. Namun hanya orang-orang yang menguduskan hati
dan hidupnya yang dapat melihat Allah dalam kemaha-hadiranNya. Sebagai anak-anak Allah
dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus kitapun menyadari bahwa tidak ada tempat kita
bisa melarikan diri dari Allah. Hal itu juga yang membuat kita seharusnya dengan sadar rela
menggantungkan pengharapan kita hanya kepada Dia yang Maha Hadir di seluruh tempat dan
waktu. Dengan itu maka benar apa yang pemazmur katakan bahwa Dia yang telah membentuk
kita sejak kita dalam kandungan ibu kita. Nah sepatutnyalah kita seharusnya menggantungkan
seluruh keberadaan kita kepada Dia yang sangat mengasihi kita. Dan hanya Dialah yang juga
dapat menjadi tempat PERLINDUNGAN dan Dialah juga satu-satunya yang dapat diandalkan
untuk tempat kita berharap dan tempat kita menggantungkan semua cita-cita kita, karena
Dialah yang membentuk kita. Firman-Nya mengatakan : Semua orang yang disebutkan dengan
nama-Ku, yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga Kujadikan!
(YESAYA 43:7). Saudara dengan itu, maka sepatutnyalah kita menyerahkan seluruh kehidupan
kita ke dalam pengawasan Dia agar hidup kita dapat mencapai apa yang Dia inginkan bagi kita,
sehingga hidup kita tidak MELESET dari RENCANA dan KEHENDAKNYA. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
Apakah hidup saudara-saudara saat ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan
kehendak-Nya?
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DIBUAT HAMPIR SAMA SEPERTI ALLAH
D1. DIBACA
MAZMUR 8:1-6
Bacalah ayat-ayat ini berulang-ulang supaya saudara dapat menangkap jalan ceritanya dan
dapat mengerti apa yang diungkapkan oleh allah dalam ayat-ayat ini!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dilakukan oleh bayi-bayi dan anak-anak yang masih menyusu terhadap Nama
Tuhan yang Mulia?
2. Apakah manusia berharga dihadapan Allah?
3. Apa yang Tuhan berikan kepada manusia sebagai ciptaan-Nya yang mulia dari antara
ciptaan lain?
D3. DITERAPKAN
Saudara di dalam Kasih Kristus, apakah manusia berharga di antara seluruh ciptaan-Nya? Ya,
semesta diciptakan dengan ucapan : “Jadilah terang! Maka Terangpun jadilah; “Jadilah bendabenda langit yang menerangi siang dan yang menerangi malam! Maka jadilah berbagai planet,
ada Matahari benda penerang di siang hari dan ada Bulan dan banyak bintang yang menjadi
benda penerang pada malam hari. Untuk menjadikan MANUSIA, TUHAN ALLAH bekerja
dengan tangan-Nya, Dia mengambil TANAH LIAT dan menjadikan MANUSIA SEBAGAI
BONEKA TANAH, kemudian DIA MENGHEMBUSKAN NAFAS-NYA kepada boneka tanah
manusia itu dan MANUSIA ITU HIDUP OLEH NAFAS ALLAH yang ditiupkan-Nya kepada
boneka tanah itu. Jadilah Manusia pertama : ADAM, segala sesuatu diciptakan oleh Allah
dengan SANGAT BAIK. Manusia diberi KUASA OLEH TUHAN untuk berkuasa untuk mengelola
dan mengayomi bumi. Malaikat JATUH KE DALAM DOSA, malaikat dibuang dari hadapan Allah.
Ketika Manusia jatuh ke dalam DOSA, TUHAN ALLAH TURUN MENCARI ADAM DI EDEN.
TUHAN ALLAH TELAH MERENCANAKAN SKENARIO BAGAIMANA AGAR MANUSIA KEMBALI
KEPADA-NYA. Bahkan Tuhan Allah telah berencana bahwa DIA AKAN MENGUTUS KRISTUS
MENJADI MANUSIA agar manusia dapat diPULIHKAN dari dosa, berbagai kejahatan dan
pemberontakannya terhadap TUHAN ALLAH. YESUS KRISTUS datang ke dunia untuk menjadi
DOMBA PASKAH ALLAH untuk menghapus dosa manusia sehingga manusia ditebus dan
disucikan, AGAR MANUSIA DAPAT KEMBALI BERGAUL DENGAN TUHAN ALLAH. Sungguh
ALLAH menjadikan MANUSIA SAMA SEPERTI TUHAN ALLAH. Setelah KARYA PENEBUSAN,
MANUSIA diampuni, disucikan dan diBENARKAN maka Tuhan Allah memeteraikan semua
orang yang percaya kepada YESUS KRISTUS dengan mengaruniakan ROH KUDUS kepada
mereka sehingga mereka DAPAT MENJADI SAMA DENGAN YESUS KRISTUS. TUHAN ALLAH
sesungguhnya berkehendak agar manusia rohani hidup dipimpin oleh ROH ALLAH sehingga
mereka menjadi sama dengan YESUS KRISTUS yang merupakan GAMBAR ALLAH. Dengan
kesamaan PIKIRAN, PERASAAN dan KEMAUAN manusia sama dengan PIKIRAN, PERASAAN
dan KEMAUAN KRISTUS maka target TUHAN ALLAH yang semula dapat dikembalikan oleh
KARYA YESUS KRISTUS dan OLEH KUASA ROH KUDUS, maka kehendak TUHAN yang semula
telah dipulihkan, MANUSIA DIBUAT HAMPIR SAMA DENGAN ALLLAH. AMIN. HALELUYA. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
DISKUSIKAN RENUNGAN INI DALAM KELOMPOK PA saudara!
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SIAP DIBENTUK UNTUK MENJADI SESUAI KEHENDAKNYA

D1. DIBACA
ROMA 9:20-24
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 pembuat periuk punya hak atas segumpal tanah?
2. Apakah ALLAH punya rencana yang buruk atas hidup kita?
3. Apakah pernah kita membantah ALLAH, apa respon-NYA?
D3. DITERAPKAN
Saudara, setiap orang dibentuk dan dipersiapkan ALLAH untuk pekerjaan baik. Untuk
pekerjaan yang mulia tentu proses pembentukannya berbeda dengan yang untuk pekerjaan
yang biasa-biasa saja. Membuat sebuah pot bunga dengan patung malaikat tentu
membutuhkan tanah liat atau batu dan alat-alat pertukangan yang berbeda. Sebuah karya seni
patung yang disebut maha karya sering dikerjakan bertahun-tahun, bahkan ada yang berpuluh
tahun.
Saudara, hidup kita seperti tanah liat di tangan penjunan, seperti segumpal tanah di tangan
pembuat periuk. ALLAH yang tahu rencana terbaik untuk hidup kita. ALLAH yang punya ide.
Sering kali kita membantah rencana ALLAH karena kita tidak paham, bahwa hidup kita adalah
milik DIA. DIA berhak sepenuhnya untuk membentuk kita sesuai dengan rencana-NYA. ALLAH
ingin memberitahukan rencana-NYA kepada kita, namun sering kita punya rencana sendiri.
Kalau kita datang kepada Tuhan, DIA pasti beritahukan kehendak-NYA.
Rencana ALLAH tidak pernah gagal. Kita tidak dapat menggagalkan rencana-NYA. ALLAH
setia, DIA akan terus membentuk kita, sekalipun harus berulang kali. ALLAH tidak pernah
bosan membentuk kita, sampai rencana-NYA terlaksana. Tujuh kali orang benar jatuh, dan
tujuh kali dia akan bangkit kembali. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA, apakah yang terjadi kalau membantah rencana ALLAH?
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MEMBANGUN DENGAN KRISTUS SEBAGAI DASAR

D1. DIBACA
1 KORINTUS 3:10-15
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 dasar kehidupan orang percaya?
2. Apakah yang harusnya dibangun di atas dasar itu?
3. Apakah yang sekarang kita bangun di atas dasar Kristus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, sebuah gedung atau bangunan umumnya ada dua bagian, dasar atau pondasi dan
bangunan itu sendiri. Semakin tinggi gedung akan dibangun, semakin dalam dan kokoh
dasarnya harus disiapkan. Gempa bumi akan menguji kekuatan dasar dan bangunan.
Bangunan yang kokoh dengan pondasi yang kuat, akan tahan terhadap gempa. Sebaliknya
bangunan dengan kualitas rendah dan pondasi tidak kokoh dalam sekejap akan roboh dilanda
gempa.
Kita semua memiliki dasar yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan doktrin atau
pengajaran tertentu. Pengenalan akan Tuhan Yesus akan menjadi dasar yang kuat bagi
kehidupan anak-anak Tuhan dalam pelayanan, kehidupan sosial maupun dalam pekerjaan. Kita
harus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pelayanan rohani harus didasarkan
pengenalan akan Tuhan.
Pelayanan adalah buah dari persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kegiatan pelayanan tidak
dapat menggantikan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kesibukan pelayanan tidak akan
menambah pengenalan kita akan Tuhan. Kesibukan kita dalam proses pengenalan akan Tuhan
(intim dengan Tuhan) akan menggerakkan kita untuk melayani. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan pembimbingmu, hubungan pelayanan dan persekutuan pribadi.
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ROH ALLAH DIAM DALAM HIDUP KITA
D1. DIBACA
1 KORINTUS 3:16-21
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 Roh Kudus dapat tinggal di dalam kita, padahal kita masih banyak kelemahan?
2. Apa dampak kehadiran Roh Kudus di dalam kita?
3. Bagaimana mengalami kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari?
D3. DITERAPKAN
Saudara, dalam perjanjian lama Roh ALLAH tinggal di luar, dalam perjanjian baru Roh ALLAH
memilih diam dalam hati manusia. Apakah Roh ALLAH dapat tinggal dalam hati atau roh orang
percaya, padahal masih mungkin berbuat dosa? Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita
dikuduskan sekali untuk selamanya, sehingga Roh ALLAH dapat diam dalam roh kita yang
kudus. Ingat kita dikuduskan sekali untuk selamanya (Ibrani 10:10).
Dalam perjanjian lama, orang Israel dituntun melalui firman tertulis (dua loh batu dan kitab
Taurat), dalam perjanjian baru kita dituntun sendiri oleh Roh ALLAH. Misalkan seluruh alkitab di
dunia lenyap, tuntunan ALLAH tidak akan lenyap, selalu tersedia melalui Roh ALLAH di dalam
kita. Alkitab dalam bentuk buku, baru terbit setelah mesin cetak ditemukan. Artinya selama
berabad-abad firman tertulis sangat terbatas (ditulis dalam gulungan kertas kayu), namun
gereja terus tumbuh.
Roh ALLAH yang diam di dalam kita sangat luar biasa, bahkan DIA sanggup menghidupkan
tubuh yang fana atau rapuh (Roh Kudus memberikan kesehatan ilahi, panjang umur dan awet
muda). 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). (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA saudara, bagaimana caranya mengalami karya Roh Kudus
dalam kesehatan.
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SEMUA ANAKMU AKAN MENJADI MURID TUHAN

D1. DIBACA
YESAYA 54:11-15
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 janji-janji Tuhan pada bangsa Israel?
2. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, apakah maksudnya?
3. Apakah saudara sudah menjadi murid Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Saudara, dalam amanat agung, perintah Tuhan Yesus sangat jelas : “Jadikan semua bangsa
murid-KU”. Menjadi murid Kristus, bukan murid GKKD atau murid pembimbing rohani. Dalam
kamus Bahasa Indonesia, murid artinya seorang (anak) yang sedang berguru (belajar). Murid
Kristus artinya seseorang yang sedang berguru kepada Tuhan Yesus. Dalam kamus Bahasa
Inggris Merriam Webster, disciples artinya seseorang yang menerima dan membantu
menyebarkan pengajaran. Murid Kristus, seseorang yang menerima pengajaran dari Kristus
(melalui seorang pembimbing) dan kemudian membantu mengajarkan kembali kepada orang
lain tentang Kristus, supaya orang itu menjadi murid Kristus juga.
ALLAH menjanjikan pemulihan kepada bangsa Israel dan kita, bahwa anak-anak kita
kualitasnya adalah murid Kristus. Anak-anak harus diajarkan tentang Kristus, bertumbuh
mengenal Kristus, mengalami Kristus, bergantung kepada Kristus, bukan kepada pembimbing
atau orang tua rohani.
Pemuridan yang berhasil adalah ketika seorang murid hidupnya bergantung kepada Kristus,
bukan kepada pembimbingnya. Menjadi murid Kristus adalah kehendak ALLAH. Sejak semula
ALLAH sudah memberikan mandat supaya manusia bertumbuh dan ber-multiplikasi.
Seseorang yang tumbuh dan dewasa secara alamiah akan menghasilkan keturunan rohani
(multiplikasi). Fokus kepada Tuhan Yesus (bertumbuh) dan mulailah ber-multiplikasi melalui
pemuridan. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan rekan-rekan PA, apakah hubungan kedewasaan
rohani.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
KELUARAN 4-6

rohani dan keturunan

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
KEJADIAN 22-24

JANUARI 2020

20

MENGASIHI JIWA-JIWA YANG TERHILANG
D1. DIBACA
MATIUS 22:34-40
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 hukum yang kedua dalam hukum taurat?
2. Apakah makna hukum kedua taurat dalam perjanjian baru?
3. Apakah arti kasih menurut saudara dan apa kata firman Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Saudara, ada dua perintah atau amanat Agung dalam alkitab. Amanat Agung (Great
Commission) dan Perintah Agung (Great Commandment). Lalu, mana yang menjadi prioritas?
Atau bagaimana urutan prioritasnya? Kalau keliru menempatkan prioritas akan
mengakibatkan kekacauan dalam kehidupan pribadi kita. Perintah Agung seharusnya menjadi
prioritas utama. Tanpa orang mengalami perintah agung, orang akan melakukan amanat
agung dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kasih ALLAH.
Tuhan Yesus memberikan perintah agung, perintah baru supaya saling mengasihi seperti
Kristus telah mengasihi. Yohanes 13:34 : “Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu
supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu
harus saling mengasihi”. Perhatikan bagian terakhir “SEPERTI AKU TELAH MENGASIHI”.
Untuk dapat saling mengasihi, maka kita harus mengalami kasih Tuhan Yesus.
Apakah definisi kasih? Dalam Yohanes 4:10 : “Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi
Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai
pendamaian bagi dosa-dosa kita”. Kasih bukanlah kasih kita kepada ALLAH, tetapi kasih
ALLAH yang mengalir dalam diri kita. Untuk mengasihi jiwa-jiwa, kita harus mengerti dan
mengalami kasih ALLAH terlebih dahulu. Orang-orang yang mengalami kasih ALLAH, dari
dalam hatinya akan mengalir kasih kepada semua orang. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkanlah, apakah motivasi kasih kita kepada jiwa-jiwa.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
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MEMPERCAYAKAN BERITA INJIL KEPADA ORANG LAIN

D1. DIBACA
2 TIMOTIUS 2:1-6
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah 2 TIMOTIUS 2:2.
D2. DIRENUNGKAN
1. Berita apakah yang sudah kita dengar agar dipercayakan kepada banyak orang?
2. Secara khusus kepada siapakah berita yang kita dengar itu kita sampaikan?
3. Coba sebutkan sikap yang harus kita miliki ketika tantangan yang kita hadapi untuk
menyampaikan berita injil tersebut?
D3. DITERAPKAN
Injil yang kita terima dan beritakan kepada banyak orang adalah Injil Kerajan Allah. Injil itu akan
tumbuh dan berbuah dan membangun Kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan ingin agar kita
mempercayakan berita injil itu kepada semua orang, secara khusus kepada orang-orang yang
dapat dipercayai yaitu orang-orang yang mau menerima Injil sekaligus mau menghidupi atau
melakukan Injil tersebut, bukan hanya mendengar dan melupakannya. Selain itu berita injil itu
harus disampaikan kepada orang-orang yang juga cakap mengajar orang lain artinya berita
injil itu harus disampaikan juga kepada banyak orang lain, supaya injil Kerajaan Allah semakin
berkembang luas. Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita bukan hanya
memberitakan injil tetapi kita harus memuridkan orang banyak, sampai terjadi proses
dimuridkan dan memuridkan sehingga tidak ada generasi yang hilang. Dalam proses
pemuridan itu ada kalanya kita menghadapi tantangan bahkan penderitaan. Namun karena
kita adalah prajurit yang baik dari Kristus Yesus maka kitapun harus rela menderita, tidak
memusingkan diri dengan soal-soal penghidupan, kita juga harus masuk dan ikut dalam
pertandingan iman agar kita beroleh mahkota sebagai juara, bahkan kita juga harus bekerja
keras supaya kita dapat menikmati hasil jerih lelah di dalam Tuhan. Oleh karena itu marilah kita
mempercayakan berita injil kepada generasi ini berapapun harga yang harus kita bayar. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara memiliki sikap yang teguh di
tengah penderitaan yang ada untuk mempercayakan berita injil kepada orang banyak.
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MENCERMINKAN KEMULIAAN TUHAN

D1. DIBACA
2 KORINTUS 3:14-18
Bacalah firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah 2 KORINTUS 3:18.
D2. DIRENUNGKAN
1. Karena dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Peristiwa apakah yang
membuat kemuliaan Tuhan itu dikembalikan kepada kita?
2. Siapakah yang memerdekakannya?
3. Kemuliaan siapakah yang kita terima dan cerminkan?
4. Apakah yang dapat membuat kita dapat diubah menjadi serupa dengan Yesus dalam
kemuliaan yang semakin besar?
D3. DITERAPKAN
Telah kita ketahui ketika manusia hidup dalam dosa mereka telah kehilangan kemulian Allah,
namun ketika kita bertobat di mana hati kita berbalik kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya
akan karya Yesus di kayu salib maka selubung yang menutupi hati kita diambil dari pada kita
sebab Roh Allah yang memerdekakan hati kita sehingga kita mulai mencerminkan kemuliaan
Tuhan, karena Roh Yesus yang adalah Roh Allah tinggal dalam hati kita. Tuhan berjanji bahwa
pada akhirnya Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaanNya bukan hanya di hati kita tetapi
juga terlihat dari wajah kita. Itulah sebabnya kita akan mengalami kemuliaan yang semakin
besar sehingga menjadi serupa dengan Yesus. Pergaulan kita dengan Roh Kudus akan
membuat bukan hanya roh kita tetapi jiwa kita akan mengalami perubahan di mana Roh Kudus
akan memerdekakan pikiran dan perasaan kita sehingga kita mulai memiliki pikiran dan
perasaan Kristus. Hal itu dapat terjadi ketika kita mulai merenungkan firman Tuhan yang dapat
memperbarui pikiran dan perasaan kita, selain itu kita persembahkan tubuh kita sebagai
persembahan kepada Tuhan karena tubuh yang diserahkan kepada Tuhan membuat kita terusmenerus menceminkan kemuliaan Tuhan. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara mengalami perubahan pikiran
dan mempersembahkan tubuh yang membuat saudara semakin menceminkan kemuliaan
Tuhan.
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JANUARI 2020
MENJADI SERUPA SEPERTI YESUS

D1. DIBACA
1 YOHANES 3:1-5
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah 1 YOHANES 3:2.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang Allah karuniakan kepada kita ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai
Tuhan Kita?
2. Apakah yang akan kita alami apabila Kristus menyatakan diriNya dalam pikiran, perasaan
serta tubuh kita?
3. Menurut saudara bagaimana cara Yesus menyatakan diriNya di dalam diri kita?
4. Kehidupan seperti apakah yang menunjukkan kita telah memiliki kehidupan Yesus Kristus?
D3. DITERAPKAN
Allah mengaruniakan kita Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Jalan kepada Bapa sorgawi
dan ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan maka Bapa menjadikan kita anakanakNya. Namun target Bapa dalam hidup kita adalah agar kita menjadi sama seperti Yesus di
mana Bapa akan membuat Yesus dinyatakan dalam hidup kita. Kita perlu mengalami proses
pembaharuan dalam pikiran dan perasaan serta kemerdekaan tubuh kita dari kuasa dosa dan
maut caranya adalah dengan diperbaharui oleh firman Tuhan serta tubuh yang selalu
diserahkan kepada Tuhan di mana kedagingan kita terus menerus disalibkan. Proses yang kita
alami itu terus-menerus sehingga kita menjadi sama seperti Yesus. Pikiran dan perasaan kita
sama seperti Yesus demikian juga perkataan dan perbuatan kita sehingga kita memiliki
karakter Yesus. Yesus sebagai yang sulung di antara banyak saudara dan kita adalah adikadikNya. Bukti dari hidup kita sama seperti Yesus adalah ketika kita hidup dalam kesucian
seperti kesucian yang dimiliki Yesus dan dosa tidak lagi menguasai kita. Kita mulai hidup
dengan merepresentasikan Yesus Kristus. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara mengalami bahwa Yesus
menyatakan diri dalam hidup saudara sehingga saudara dapat merasakan bahwa saudara
mulai mengalami keserupaan dengan Yesus.
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HUBUNGAN BAPA DAN YESUS

D1. DIBACA
MATIUS 3:13-17
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya. Secara khusus hafalkan MATIUS 3:17.
D2. DIRENUNGKAN
1. Pengalaman apakah yang dialami oleh Yesus sesudah Ia dibaptis oleh Yohanes?
2. Siapakah yang turun di atas kepala Yesus sesudah Ia dibaptis dengan air?
3. Apakah pernyataan Bapa yang menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dan bapa
adalah hubungan antara Bapa - Anak?
D3. DITERAPKAN
Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes maka langit terbuka, Roh Kudus turun ke atas Yesus dan
Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus dan Bapa menunjukkan serta menyatakan bahwa Allah Bapa,
Anak dan Roh Kudus adalah Tri Tunggal dan hubungan antara Yesus dan Allah Bapa adalah
hubungan Bapa dan Anak yang menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah yang adalah Bapa
itu sendiri. Karena Bapa berkata ”Inilah Anak-ku” dan hubungan antara Bapa dan Yesus di
dasari dengan kasih bapa, sehingga dikatakan ”Inilah Anak-Ku yang Kukasihi” dan Bapa sangat
senang dan menghargai Yesus sehingga dikatakan “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi,
kepadaNyalah Aku berkenan”. Hubungan Bapa dan Yesus merupakan hubungan Bapa dan
Anak, inilah yang Tuhan ingin terjadi atau ada dalam kehidupan pemuridan di gereja lokal, di
mana pemimpin gereja dan jemaat, pembimbing dengan yang dibimbing, hubunganya adalah
Bapa rohani dan anak rohani di mana dasar hubungannya adalah kasih. Tujuan akhirnya agar
dunia tahu dan melihat kehidupan Allah Tri Tunggal dalam kehidupan gerejaNya. Ketika
pemahaman hubungan ini dipulihkan maka kita akan mengalami pemuridan yang sejati seperti
yang dimaksudkan oleh Yesus ketika Dia memuridkan dua belas rasul sebelum Dia ke surga.
(LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara mempraktekkan hubungan bapak
dan anak dalam komunitas pemuridan tersebut.
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TELADAN YESUS DALAM PEMURIDAN
D1. DIBACA
YOHANES 17:1-10
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya. Secara khusus hafalkanlah YOHANES 17:8.
D2. DIRENUNGKAN
1. Dalam pemuridan yang dilakukan oleh Yesus apakah yang ingin Dia tanamkan dalam diri
murid-muridNya?
2. Bagaimanakah cara Yesus menanamkan pemahaman tentang hidup kekal dalam muridmurid-Nya?
3. Bagaimanakah sikap dan respon dari murid-murid Nya terhadap Yesus?
D3. DITERAPKAN
Yesus dalam memuridkan dua belas rasul dan menjadi teladan buat mereka, ini adalah esensi
dari sebuah pemuridan. Yesus menjadi teladan bagi kita dalam memuridkan banyak jiwa yang
Tuhan hantarkan ke dalam gereja. Dalam memuridkan Yesus punya tujuan agar muridmuridNya memahami dan mengalami hidup yang kekal, di mana mereka mengenal Bapa satusatunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Dalam proses
pemuridan yang dilakukan oleh Yesus agar Bapa dipermuliakan dan pemuridan itu merupakan
hal yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh Yesus. Kita harus memahami bahwa dalam
proses pemuridan kepada murid-muridNya agar mereka mengenal Bapa dan Yesus, maka
Yesus menyatakan nama Bapa kepada murid-murid-Nya. Yesus juga menyampaikan segala
firman yang telah Bapa sampaikan kepada Yesus juga senantiasa untuk murd-muridNya dan
Yesus telah dipermuliakan di dalam murid-muridNya. Respon dari murid-muridNya adalah
bahwa mereka telah menuruti firman Tuhan dan mereka semua telah menerima firman Tuhan
tersebut sehingga mereka percaya kepada Bapa yang telah mengutus Yesus dan percaya
bahwa Yesus diutus Bapa dan gereja bahwa Bapa dan Yesus adalah satu serta mereka menjadi
milik Bapa dan memahami hidup yang kekal. Ketika kita meneladani Yesus dalam memuridkan
maka tujuan illahi dalam pemuridan dapat kita selesaikan. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara apakah pola pemuridan yang dilakukan oleh Yesus
sudah saudara teladani?
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AMANAT UNTUK MEMURIDKAN

D1. DIBACA
MATIUS 28:16-20
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya. Secara khusus hafalkan MATIUS 28:19.
D2. DIRENUNGKAN
1. Kepada siapakah telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi?
2. Mandat apakah yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridNya juga kepada kita ?
3. Menurut saudara apakah esensi pemuridan?
4. Apakah yang Tuhan lakukan kepada kita saat kita mengerjakan pemuridan terhadap segala
bangsa?
D3. DITERAPKAN
Kepada Yesus telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dan dengan otoritas itulah Dia
berpesan dan menyuruh murid-muridNya juga menyuruh kita agar pergi memberitakan injil
dan menjadikan semua bangsa murid Yesus, maksudnya bukan hanya cukup menjadi orang
percaya saja. Murid yang Tuhan maksudkan adalah murid yang mencintai Yesus, meneladani
Yesus dan seperti Yesus. Oleh sebab itu Injil tidak hanya diberitakan atau hanya menjadikan
orang banyak cukup percaya saja kepada Yesus tetapi mereka harus diajar untuk melakukan
firman Tuhan dan bukan diajar hanya untuk cukup tahu atau cukup mengerti saja perintah
Tuhan. Oleh sebab itu esensi dari pemuridan adalah agar mereka menuruti segala perintah.
Dan perintah yang utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
dan dengan segenap akal budi dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Hal
yang sama yang terkandung dalam mengasihi sesama yaitu mengasihi jiwa-jiwa yang
terhilang, sehingga membuat banyak orang mengasihi dan mencintai serta merepresentasikan
Yesus. Kita harus taat untuk melakukan Amanat Agung ini. Dan janji Tuhan maka Dia akan
menyertai kita sampai akhir zaman yaitu orang-orang yang mengerjakan dan menyelesaikan
Amanat Agung Yesus. Marilah kita mulai dalam memberitakan Injil kepada banyak orang
kemudian mengajarkan mereka perintah Tuhan sehingga mereka menjadi murid yang sejati,
yaitu murid Yesus Kristus. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara dapat menyelesaikan Amanat
Agung dari Tuhan Yesus.
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BERITAKAN INJIL KEPADA SEGALA MAKHLUK
D1. DIBACA
MARKUS 16:15-18
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dimaksud dengan memberitakan Injil kepada segala makhluk?
2. Siapakah yang akan diselamatkan?
D3. DITERAPKAN
Kitab Injil Matius, Markus dan Lukas disebut sebagai Injil Sinoptik. Mengapa disebut sebagai
Injil Sinoptik, karena kemiripannya. Wikipedia menulis: Injil sinoptik seringkali menulis kisah
yang sama tentang Yesus, tetapi dengan penjelasan yang panjang dan berbeda, tetapi
memiliki urutan yang sama dan banyak menggunakan kata yang sama.
Tetapi kalau diperhatikan pada bagian akhir. Maka Injil Matius menulis tentang Amanat Agung
yang terdiri dari tiga ayat (Matius 28:18-20). Injil Markus menulis tentang Amanat Agung dalam
empat ayat (Markus 16:15-18). Sedang Kitab Lukas tidak menuliskan perintah Yesus untuk
memberitakan Injil. Tetapi mengisahkan tentang Kenaikan Yesus ke surga.
Gaya penulisan Markus memang agak berbeda, sehingga kita perlu memahami konteksnya
agar tidak salah memahami. Misalnya pada Markus 16:15 “….beritakanlah Injil kepada segala
makhluk.” Makhluk atau creature dalam Alkitab versi King James memang bisa membuat kita
berfantasi bahwa yang dimaksud adalah semua ciptaan Tuhan yang memiliki nyawa. Tetapi
kalau kita melihat firman Allah yang senada, maka yang dimaksud adalah jelas: makhluk yang
dimaksud adalah manusia. Matius menyebutnya sebagai: semua bangsa. Yohanes menyebut
“…supaya setiap orang..” (Yohanes 3:16).
Kemudian di ayat 16 dikatakan “Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan…” Lalu
apakah dibaptis adalah salah satu syarat untuk memperoleh keselamatan. Ayat firman Tuhan
yang senada justru tidak menyatakan hal itu. Ayat tersebut misalnya “Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus
Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari
dalam maut ke dalam hidup.” (Yohanes 5:24). Jadi ayat tersebut menyatakan bahwa
keselamatan jiwa akan diperoleh jika Seorang Allah Bapa telah mengutus Yesus. Artikel ini
tentu terlalu singkat untuk menjelaskan tentang doktrin keselamatan. Tetapi tidak ada ayat lain
yang menjelaskan bahwa baptisan adalah bagian dari syarat keselamatan. Baptisan perlu, iya,
tetapi itu lebih kepada deklarasi orang yang percaya kepada Injil bahwa mereka adalah orang
percaya. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, kapan engkau mengalami kelahiran baru.
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MELAKUKAN KEHENDAK BAPA DAN MENYELESAIKANNYA
D1. DIBACA
YOHANES 4:34-38
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah makanan Yesus?
2. Apakah yang sudah siap untuk dituai?
3. Mana yang lebih penting antara yang menabur dan menuai?
D3. DITERAPKAN
Pada tanggal 7 Desember 2019 yang lalu, dunia telah kehilangan satu tokoh pekabaran Injil,
yang melalui pelayanannya jutaan orang telah mendengar Injil dan memperoleh selamat, ialah
Reinhard Bonnke. Pada usia sembilan tahun, Bonnke menyatakan telah menerima panggilan
ilahi untuk pergi ke Afrika sebagai misionaris. Ia mengadopsi ini sebagai panggilan Allah bagi
dia untuk pergi melayani di Afrika. Katanya: “Afrika harus diselamatkan” atau “ Afrika dicuci
dalam darah Yesus”. Ini adalah kalimat yang sering dia ucapkan, yang menggambarkan
kerinduannya atas keselamatan penduduk di negara-negara Afrika.
Presiden Nigeria, Muhammadu Buhari, yang adalah seorang Muslim, memuji Bonnke, dengan
mengatakan bahwa kematiannya adalah “kehilangan besar bagi Nigeria, Afrika, dan seluruh
dunia.”
Reinhard Bonnke tentulah contoh yang sangat baik dari seorang yang mengerti panggilan
Allah bagi dirinya dan yang dengan setia melakukannya hingga akhir hidupnya. Ada banyak
tokoh lain baik yang terkenal maupun yang tidak, yaitu mereka yang setia melayani sebagai
pemberita Injil.
Saudara, Tuhan tidak memanggil kita semua sebagai penginjil. Karena dalam Tubuh Kristus,
ada banyak karunia-karunia rohani yang menyebabkan panggilan kita berbeda satu dengan
yang lainnya. Ada yang terpanggil untuk melayani di dunia pendidikan sebagai guru, atau di
dunia bisnis sebagai pengusaha mebel misalnya. Ya, ada banyak karunia, ada banyak gunung
atau ladang Tuhan di mana kita bisa melayani Tuhan sesuai dengan panggilan-Nya bagi kita.
Tetapi ada satu misi yang selayaknya sama-sama kita lakukan, yaitu misi Amanat Agung.
Dengan pemahaman kita atas misi Allah bagi dunia, maka di mana pun kita berada dan apa pun
profesi kita, kita bisa tetap melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, bagaimana kita bisa bersaksi dalam
pekerjaan atau profesi kita saat ini.
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TELADAN YESUS DALAM MEMBERITAKAN KERAJAAN ALLAH
D1. DIBACA
YOHANES 4:39-42
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang menyebabkan orang Samaria menjadi percaya?
2. Apa yang “disaksikan”/ diucapkan oleh perempuan Samaria?
3. Apa yang kemudian menyebabkan lebih banyak orang menjadi percaya?
D3. DITERAPKAN
Pada zaman Raja Daud dan anaknya Raja Salomo, Samaria masih menjadi bagian dari Kerajaan
Israel. Namun setelah kematian Salomo, Kerajaan Israel terpecah menjadi dua yaitu Kerajaan
Israel di wilayah utara dengan ibukota di Samaria dan Kerajaan Yehuda di wilayah selatan
dengan ibukota di Yerusalem. Oleh karena dosa raja-raja Israel maka wilayah Kerajaan Israel
yang terlebih dulu ditaklukkan dan warga Israel dibawa ke Babel. Sejak saat itu terjadi kawin
campur antara warga Yahudi dan non-Yahudi di wilayah Samaria. Itulah sebabnya orang Yahudi
menganggap warga Samaria sebagai kelas dua. Ada jurang pemisah antara orang Yahudi dan
Samaria.
Kisah Yesus yang dengan sengaja memberitakan Injil kepada perempuan Samaria adalah
teladan bagi kita untuk memberitakan Injil kepada orang yang berbeda budaya. Dan apa yang
Yesus lakukan, Dia bukan hanya berbicara kepada orang Samaria, dia berbicara kepada
seorang perempuan Samaria, dan bukan sembarang perempuan juga. Tetapi seorang
perempuan yang secara moral juga tidak baik, oleh karena dia memiliki lima suami dan saat itu
tinggal serumah dengan orang yang bukan suaminya.
Injil harus diberitakan, kabar baik tentang keselamatan itu harus diberitakan. Dan Yesus sudah
memberikan contoh bahwa Injil itu harus diberitakan kepada segala bangsa, melintasi batas
negara dan budaya.
Kisah Para Rasul 1:8 Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke
ujung bumi.”
“Perempuan Samaria” pada zaman ini bisa kita temui di mana saja. Artinya penginjilan lintas
budaya tidak mengharuskan kita untuk pergi ke tempat-tempat yang jauh. Tetapi bisa dimulai
dengan rekan kita di kantor atau di kampus yang berbeda suku, agama dan kebudayaan. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, bagaimana kita bisa bersaksi dalam
pekerjaan atau profesi kita saat ini.
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INI AKU, UTUSLAH AKU!
D1. DIBACA
YESAYA 6:1-8
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dilihat oleh Yesaya di Bait Suci?
2. Pertanyaan apa yang Yesaya dengar?
3. Dan apa jawab Yesaya?
D3. DITERAPKAN
Yesaya muda, hidup pada zaman Raja Uzia. Raja Uzia adalah salah seorang raja di Kerajaan
Yehuda, seorang raja yang dinobatkan pada usia enam belas tahun dan menjadi raja selama
lima puluh dua tahun. Tentang Uzia, alkitab mencatat bahwa dia menjadi raja yang melakukan
apa yang benar sehingga Kerajaan Yehuda menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Tetapi
setelah menjadi kuat, Uzia menjadi tinggi hati dan ia melakukan hal yang merusak. Misalnya ia
memasuki Bait Suci dan membakar ukupan, itu adalah pelanggaran serius, karena hanya imam
keturunan Harun-lah yang diijinkan untuk melayani di Bait Suci. Hingga akhirnya, sebelum
meninggal Uzia berpenyakit kusta.
Yesaya mendapat penglihatan pada saat matinya Raja Uzia. Yesaya melihat Tuhan di dalam Bait
Suci diiringi para Serafim, yaitu makhluk surgawi yang memiliki enam sayap. Penglihatan itu
sedemikian mulianya, sehingga ambang pintu Bait Suci bergetar dan ruangan dipenuhi asap.
Dan penglihatan itu diakhiri dengan perbincangan Tuhan dan Yesaya, “Siapakah yang akan
Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?” Maka sahutku: “Ini aku, utuslah aku!”
Mengalami penglihatan yang sedemikian mulia, maka tanpa ragu Yesaya menjawab “YA” atas
panggilan Tuhan. Cara Tuhan memanggil hamba-Nya memang berbeda, tidak semua melalui
peristiwa yang dramatis. Yesaya, Saulus atau Paulus memang melalui peristiwa yang
supranatural, tetapi para murid di gereja yang mula-mula, mereka dipanggil Tuhan melalui
perjumpaan dengan para rasul atau murid yang lain.
Kisah Para Rasul 16:14 Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lidia turut
mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah.
Tuhan membuka hatinya, sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus.
Paulus tiba di Makedonia dan melayani di sana, dan di tempat sembahyang Yahudi dia bertemu
dengan Lidia dan beberapa orang yang lain. Dan sejak saat itu Lidia menyerahkan hidupnya
untuk melayani Tuhan. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, sudahkah engkau mendengar panggilan
Tuhan. Kalau sudah ceritakan itu kepada rekan di kelompok pemuridan.
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PAULUS MEMBERITAKAN YESUS
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 28:23-28
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah tema khotbah Rasul Paulus di depan orang-orang Yahudi?
2. Apakah yang Paulus katakan mengenai orang yang menolak pemberitaan firman?
D3. DITERAPKAN
Paulus yang mengalami transformasi yang sangat dramatis, dari seorang penganiaya jemaat
menjadi seorang rasul yang sangat mengasihi Tuhan dan yang pelayanannya sangat efektif.
Sebagai seorang yang sangat cerdas dan sangat memahami hukum-hukum agama dan budaya
Yahudi. Setelah mengalami perjumpaan dengan Kristus, Paulus dipanggil untuk melayani baik
orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Pada masa awal pelayanannya banyak orang
Yahudi yang takut dan curiga, karena sebelumnya Paulus dikenal sebagai orang yang
menangkap orang-orang percaya. Kisah Para Rasul 9:26 Setibanya di Yerusalem Saulus
mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena
mereka tidak dapat percaya, bahwa ia juga seorang murid.
Tetapi tekad Paulus untuk memberitakan Yesus, tidak dapat dihentikan…unstoppable. Paulus
tetap memberitakan Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, baik kepada orang Yahudi maupun
non-Yahudi. Dan orang-orang Yahudi tepat seperti yang dinubuatkan para nabi, mereka
menolak dan tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias.
Yesaya 6:9,10 Kemudian firman-Nya: “Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa ini: Dengarlah
sungguh-sungguh, tetapi mengerti: jangan! Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap:
jangan! Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah
matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar
dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh.”
Dan tepat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, hal itulah yang terjadi hingga saat ini.
Itulah sebab mengapa Paulus banyak melayani orang-orang bukan Yahudi, karena mereka jauh
lebih siap untuk percaya kepada Mesias.
Saudara, dibandingkan dengan orang Yahudi maka suku-suku yang ada di Indonesia saat ini
tidak lebih sulit untuk mendengar Injil. Jadi marilah kita melanjutkan apa yang sudah dilakukan
oleh para murid di gereja yang mula-mula. Memberitakan Yesus! (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Apakah ada anggota keluarga kita
yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat?
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