JULI 2019
BERPUASA YANG DIKEHENDAKI TUHAN
D1. DIBACA
MATIUS 6:16-18
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Seperti apa muka atau wajah orang munafik ketika berpuasa?
2. Apa yang terjadi sesungguhnya ketika mereka sengaja memperlihatkan “wajah orang
puasa”?
3. Seperti apa wajah kita seharusnya saat berpuasa?
4. Apa tujuan Yesus mengatakan hal demikian?
D3. DITERAPKAN
Berpuasa pada masa itu menjadi suatu kegiatan ibadah yang sering dilakukan oleh
sebagaimana layaknya orang Yahudi yang melakukan kegiatan keagamaan. Tampaknya sesuai
dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa banyak orang pada saat itu melakukan puasa
untuk dilihat sebagai orang yang lebih beragama daripada yang lain, mereka dengan sengaja
memperlihatkan wajah orang yang berpuasa. Berpuasa tentu hal yang baik tetapi ketika
berpuasa menjadi suatu cara untuk memperlihatkan diri bahwa mereka adalah orang-orang
yang sangat beragama dan memperlihatkan diri bahwa mereka sedang mengikuti hal yang
benar agar dipuji pemimpin mereka atau orang lain maka Yesus mengatakan sebagai orang
munafik. Sama seperti doa demikian juga berpuasa Tuhan menghendaki kita melakukannya
secara pribadi bersama Tuhan, tidak perlu diumbar kepada orang lain untuk memperlihatkan
betapa “dekatnya” hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa dan berpuasa tidak menunjukkan
tingkat kerohanian kita dihadapan manusia, hanya Tuhan yang tahu hal-hal terdalam dalam
hidup kita. Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Pernahkah saudara berdoa dan
berpuasa karena supaya dilihat sebagai orang yang mematuhi aturan saja? Ataukah saudara
berdoa dan berpuasa karena memang saudara menginginkan suatu relasi yang lebih dalam
dengan Tuhan? Doa dan puasa saudara tidak akan membuat Tuhan lebih mengasihi Saudara
daripada yang lain, Saudara dilayakkan karena percaya akan pengorbanan Yesus, bukan doa
dan puasa saudara. Doa puasa seharusnya mengubah hidup saudara secara pribadi dimana
karakter Kristus semakin nyata dimanifestasikan, bukan sekedar memanifestasikan muka
muram seperti yang ditunjukkan orang Yahudi pada masa itu ketika berpuasa. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara
lakukan? diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 90-95
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JULI 2019
PENGABULAN DOA
D1. DIBACA
MATIUS 7:7-11
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang Yesus katakan mengenai setiap orang yang meminta dan mencari kepada Tuhan?
2. Seperti apa kebaikan bapa kepada anak-anaknya?
3. Seperti apa kebaikan Tuhan atau Bapa kita di sorga kepada kita anak-anakNya?
4. Mengapa masih banyak orang yang kecewa dengan Bapa di sorga?
D3. DITERAPKAN
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kebaikan Bapa di sorga kepada kita sebagai
anak-anak yang dikasihiNya. Tidak ada yang dapat menandingi kasih Bapa kepada kita, bapa di
dunia yang Dia ciptakan saja memiliki naluri normal untuk memberikan yang baik bagi anakanaknya, sudah tentu Bapa jauh lebih berkuasa, lebih kaya, lebih mampu, lebih mengetahui
masa depan yang terbaik bagi anakNya pasti akan memberikan yang terbaik bagi yang
meminta kepadaNya. Namun mengapa banyak orang merasa tidak menerima yang baik dari
Bapa, mengapa banyak orang kecewa kepada Bapa? Hal itu terjadi karena banyak orang tidak
mengenal Bapa. Orang-orang ini mengenal Bapa dari lingkungan mereka yang buruk, mungkin
juga mengenal Bapa dari orang tua mereka yang tidak pernah memanifestasikan kasih Bapa,
mungkin juga dari pikiran mereka yang sempit dan tidak pernah diperbaharui hari demi hari
seperti yang Bapa kehendaki. Orang-orang ini mungkin mengenal Bapa sebagai pribadi yang
dapat disuruh-suruh untuk mengabulkan segala keinginan doa mereka, sebagai pribadi yang
gampangan bisa diatur untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, dan masih banyak hal lagi.
Saudara, kita tahu bahwa begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini sehingga Ia mengaruniakan
anakNya yang tunggal demi menyelamatkan hidup Saudara agar Saudara mengalami hidup
yang kekal? Sadarkah kita bahwa pemberian itu sudah lebih dari cukup untuk memperlihatkan
bahwa Bapa sangat mengasihi Saudara. Jadi bila sampai hari kita terus meminta dengan tekun
tetapi belum terlihat apalagi termanifestasi jawaban doanya atau bahkan mungkin hal
mengecewakan atau kegagalan yang saudara alami maka tetaplah percaya dan belajarlah dari
peristiwa tersebut untuk mengenal Bapa lebih dalam lagi. Pengenalan yang lebih dalam
kepada Bapa adalah hal yang utama dalam hidup 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 :
MAZMUR 96-102
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JULI 2019
DOA YANG LAHIR DARI IMAN
D1. DIBACA
YAKOBUS 5:12-15
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang terutama dikatakan dalam perikop ini mengenai sumpah?
2. Apa yang dilakukan ketika menderita? ketika bergembira?
3. Apa yang terjadi jika ada diantara kita yang sakit?
4. Doa yang lahir dari apa yang menyelamatkan orang sakit itu?
D3. DITERAPKAN
Doa yang lahir dari iman, adalah doa yang timbul dari suatu keyakinan yang datang dari Firman
Tuhan baik melalui membaca Alkitab, mendengarkan Firman Tuhan yang disampaikan orang
lain, membaca buku rohani dimana Tuhan berbicara melalui hal tersebut. Doa yang
menyelamatkan harus lahir dari iman, dan datang dari pendengaran dan pendengaran akan
Firman Tuhan, bila doa tidak lahir dari iman maka itu sebatas perkataan yang tidak ada artinya
atau kegiatan yang sia-sia karena tidak ada kepercayaan di dalamnya. Doa yang lahir dari iman
selalu akan membawa kita kepada pengalaman baru bersama Tuhan, bukan sekedar kegiatan
biasa-biasa saja yang tidak berdampak bagi hidup rohani kita apalagi orang lain. Doa yang lahir
dari iman tidak pernah bertele-tele dan diulang-ulang seperti yang pernah Yesus katakan :
“Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak
mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan
dikabulkan”. Memang kita harus tekun berdoa dan gigih mendoakannya, namun pastikan
bahwa itu lahir dari iman, bukan lahir dari keinginan daging kita atau lahir dari pikiran kita.
Seringkali tanpa kita sadari doa-doa kita adalah seperti memberitahukan kepada Tuhan apa
yang harus Tuhan lakukan untuk kita, ingatlah bahwa Tuhan jauh lebih mengerti daripada kita,
mengapa kita memaksa Tuhan dengan jalan-jalan pikiran kita kepadaNya? Bagaimana dengan
hidup saudara saat ini? Ketika saudara berdoa, benarkah itu lahir dari iman? Jikalau saudara
menjadi tidak sabar dan kecewa bahkan menyalahkan keadaan atau orang lain karena apa yang
saudara doakan tidak terjadi, padahal itu hal yang saudara anggap baik, cobalah merenungkan
lagi apakah benar doa kita lahir dari iman kita kepadaNya? (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara
lakukan? diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 103-105
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JULI 2019
DOA ORANG BENAR
D1. DIBACA
YAKOBUS 5:16-20
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang seharusnya kita lakukan mengenai dosa kita sesuai perikop ini?
2. Apa yang terjadi dengan doa orang benar yang didoakan dengan keyakinan?
3. Apa yang bisa kita teladani dari Elia ketika berdoa?
4. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan jiwa orang dari maut?
D3. DITERAPKAN
Ada dua hal yang menjadi kata kunci untuk terjadinya kuasa yang sangat besar dapat
dimanifestasikan dari doa, yaitu : Orang benar dan keyakinan. Menjadi orang benar adalah hal
yang utama sebelum Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Amsal 28:9 mengatakan “Siapa
memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian”,
pelanggar hukum doanya adalah kekejian dihadapan Tuhan. Sekalipun seseorang dapat
berdoa berjam-jam sampai menungging tetapi orang tersebut melanggar hukum maka doa itu
tidak ada artinya, bahkan suatu kekejian. Hukum apa yang dilanggarnya? Bisa hukum/aturan
Tuhan, bisa hukum/aturan pemerintah kita seperti membayar pajak, memakai helm,
menggunakan seatbelt ketika duduk di mobil, dan sebagainya, masih banyak hal sederhana
yang seringkali bisa dilanggar oleh seseorang tanpa menyadari bahwa ketika orang tersebut
berdoa maka itu adalah kekejian. Kata kedua yang penting adalah keyakinan, kata ini
memanifestasikan kepercayaan kita kepada Allah. Yakin didoakan merupakan suatu proses
panjang dimana tindakan juga ikut menyertainya, iman/keyakinan tanpa perbuatan adalah
kosong, tidak ada artinya. Yakin didoakan berarti juga yakin untuk dilakukan. Bagaimana
dengan hidup saudara saat ini? Apakah saudara orang yang benar, ya kita orang yang
dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita tetapi karena darah Kristus, namun kita harus
juga menyadari bahwa sebagai orang yang dibenarkan selayaknya tindakan kita berpadanan
dengan penghargaan yang Tuhan berikan. Sekalipun kita orang yang dibenarkan namun
pelanggaran terhadap hukum atau aturan tetaplah menyakitkan hati Tuhan, tidak ada
kuasanya dalam doa yang dipanjatkan oleh orang yang memalingkan telinganya terhadap
hukum, namun doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara
lakukan? diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.

PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 106-107
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JULI 2019
DOA ORANG FARISI
D1. DIBACA
LUKAS 18:10-14
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Bagaimana kesimpulan saudara mengenai doa orang Farisi?
2. Bagaimana kesimpulan saudara mengenai doa pemungut cukai?
3. Siapa yang dibenarkan oleh Allah?
4. Apa yang terjadi dengan seseorang yang meninggikan diri?
D3. DITERAPKAN
Bila kita perhatikan doa orang Farisi ini diawali dengan hal yang benar yaitu ucapan syukur,
sebenarnya ini adalah awal doa yang tepat untuk diucapkan kepada Tuhan. Tuhan
menghendaki kita bersyukur untuk apapun yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita berdoa
kepadaNya. Namun ucapan syukur ini menjadi persoalan ketika ada kesombongan yang
diucapkan dan membandingkan diri dalam doanya terhadap orang lain. Ucapan syukur
seharusnya diucapkan karena seseorang yang tidak mampu melakukan tetapi sanggup
dilakukan karena pekerjaan Tuhan yang memberi kekuatan untuk melakukan hidup benar,
pekerjaan Tuhan yang memberi kelimpahan, pekerjaan Tuhan yang memampukan kita untuk
melakukan ibadah kepada Tuhan. Namun sayangnya orang Farisi ini lupa bahwa semua hal baik
yang dia lakukan bukanlah karena dirinya mampu melakukan semuanya itu tetapi karena Tuhan
memampukan dia untuk melakukan hal baik. Bahkan lebih parah lagi dalam doanya orang
Farisi tersebut memamerkan dirinya sebagai orang baik dan membandingkan dirinya dengan
perampok, orang lalim, pezinah, pemungut cukai. Doa orang Farisi adalah doa yang penuh
dengan kesombongan, bukan doa orang benar tetapi doa orang yang membenarkan dirinya.
Tuhan Yesus katakan barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Bagaimana dengan
hidup saudara saat ini? Pernahkah saudara tanpa sadar mengucapkan doa seperti doa orang
Farisi ini? Tuhan ingin kita datang kepadaNya dengan rendah hati, mengakui sebagai orang
yang dibenarkan karena anugerah Tuhan, bukan membenarkan diri sendiri. Ketika
kesombongan itu datang dalam doa, maka doa kita menjadi suatu ajang untuk meninggikan
diri dan merendahkan orang lain. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara
lakukan? diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 108-114

5

JULI 2019
BERPUASA UNTUK MENGUTUS
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 13:1-3
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 sedang dilakukan oleh jemaat di Antiokhia saat Roh Kudus berfirman?
2. Apa perintah yang Tuhan berikan?
3. Bagaimana respon dari jemaat Antiokhia tersebut?
D3. DITERAPKAN
Jemaat mula-mula menunjukkan kepada kita, bahwa kesungguhan mereka dalam mengikut
Kristus tidak hanya dengan berdoa, tetapi juga dengan berpuasa. Puasa yang mereka lakukan
bukan dalam rangka “menyogok” Tuhan agar melakukan seperti yang mereka inginkan, bukan
pula seolah-olah memberi “jasa” kepada Tuhan sehingga Dia harus membalasnya.
Mereka berdoa puasa dan Roh Kudus berbicara agar mengkhususkan Barnabas dan Saulus
untuk diutus bagi pekabaran Injil. Tidak berhenti sampai di situ, mereka pun menumpangkan
tangannya untuk pengurapan Tuhan turun atas Barnabas dan Saulus.
Pengutusan pekabaran Injil adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan karena
menyangkut keselamatan banyak orang. Dan jemaat di Antiokhia merespon suara Tuhan
dengan kesungguhan hati yang benar. Apakah akibatnya? Di ayat-ayat selanjutnya kita dapat
membaca bagaimana luar biasanya Roh Kudus bekerja dalam setiap pemberitaan Injil dan
pelayanan Barnabas dan Saulus.
Tuhan sangat berkenan dan disenangkan ketika kita berdoa dan berpuasa untuk pengutusan
pemberitaan Injil. Siapapun yang akan diutus, selama itu untuk pemberitaan Injil, Tuhan akan
menyertai dan memberkati pelayanan tersebut. Hanya untuk satu tujuan : agar semakin banyak
orang mendengarkan Injil Kristus dan diselamatkan.
Mari, kita berdoa dan berpuasa, seperti yang Tuhan ajarkan untuk setiap pengutusan
pemberitaan Injil Kristus. Dan kita akan semakin kagum melihat kuasa Tuhan yang bekerja,
banyak orang mengalami pertobatan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Kapankah terakhir kali Saudara berpuasa untuk semakin peka mendengar suara Tuhan dan
melakukan perintahNya? Mulailah praktekan kembali kehidupan doa dan puasa dalam hidup
Saudara!
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 115-118
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JULI 2019
ALLAH YANG MENCARI ADAM
D1. DIBACA
KEJADIAN 3:8-12
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya secara berulang-ulang, supaya Saudara
dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah?
2. Menurut Saudara apakah Tuhan sesungguhnya tahu dimana Adam dan Hawa berada?
3. Mengapa Tuhan masih bertanya dan mencari Adam dan Hawa?
D3. DITERAPKAN
Menurut Saudara, ketika Tuhan mencari Adam dan Hawa di Taman Eden, apakah Ia sungguhsungguh tidak tahu bahwa mereka bersembunyi dan sudah jatuh ke dalam dosa? Ketika kita
membaca ayat hari ini dan seluruh pasalnya, kita bisa mengerti bahwa Allah sesungguhnya
sudah mengetahui kejatuhan tersebut namun tetap ingin berhubungan dengan manusia.
Allah tidak membuang manusia sekalipun mereka jatuh ke dalam dosa. Ia bisa saja
melakukannya – karena ciptaanNya sudah rusak akibat dosa – serta menciptakan yang baru
yang sesuai keinginanNya. Namun Ia tidak melakukannya dan memilih untuk memperbaiki
segala kerusakan yang ada.
Kita patut bersyukur punya Allah yang luar biasa baik. Dia adalah Allah yang berinisiatif untuk
menyelamatkan (misioner), Allahlah yang yang pertama kali memutuskan untuk ke Taman
Eden dan mencari Adam dan Hawa yang dikasihiNya. Sampai hari ini Dia tetap bekerja,
melakukan misiNya menyelamatkan manusia.
Tuhan ingin memulihkan hubungan kita denganNya. Dia tidak mencabut kehendak bebas kita
sekalipun hal itu berpotensi disalahgunakan untuk berbuat dosa. Mengapa demikian? Karena
Allah menghendaki kita menyembah Dia dalam Roh dan Kebenaran, bukan seperti robot. Allah
menginginkan hati kita terpaut kepadaNya, bukan karena keterpaksaan.
Allah sudah lebih dulu mengasihi kita, menyiapkan rancangan keselamatan bagi kita bahkan
sebelum kita dilahirkan. Apakah kita sebagai muridNya punya hati yang juga misioner, yang
menghendaki agar semua orang diselamatkan? (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Berdoalah agar hati untuk memberitakan Injil ada pada Saudara dan bagikanlah kepada orang
sekitar Saudara yang belum mengenal Yesus bagaimana Ia datang untuk menyelamatkan
Saudara dan semua orang yang mau percaya kepadaNya.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 119:1-88
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JULI 2019
ALLAH MENCARI PENYEMBAH YANG BENAR
D1. DIBACA
YOHANES 4:21-24
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya secara berulang-ulang, supaya Saudara
dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah bangsa Samaria mengenal siapa yang mereka sembah?
2. Apa yang penyembah benar lakukan?
D3. DITERAPKAN
Setiap manusia punya kecenderungan untuk menyembah sesuatu atau seseorang dalam
hidupnya. Entahkah ia menyembah dirinya sendiri, tradisi atau nenek moyang, alam, atau
Tuhan. Intinya manusia bersikap tunduk, hormat dan memuja apa yang mereka anggap
sebagai pribadi yang berkuasa dan hebat.
Ternyata kebanyakan orang tidak benar-benar mengenal apa yang mereka sembah, terkadang
karena kebiasaan dan lingkungan, kita pun bisa ikut-ikutan menyembah. Tuhan Yesus berkata
bahwa bangsa Samaria menyembah apa yang mereka tidak kenal dan menegaskan betapa
pentingnya untuk mereka mengenal apa yang mereka sembah.
Bapa menghendaki penyembah benar yang menyembahNya dalam roh dan kebenaran dan Ia
tahu bahwa tidak seorang manusia pun sanggup untuk menjadi penyembah benar dengan
kekuatan dan pemahamannya sendiri. Itu sebabnya Yesus datang untuk menunjukkan dan
menolong kita bagaimana menjadi penyembah yang benar.
Pengenalan kita akan Allah dipulihkan dan diperbaharui ketika kita membuka hati untuk
Kristus. Ia menjadi kebenaran bagi kita sehingga kita layak untuk menyembahNya, dan Ia
menyingkapkan kebenaran bagi kita sehingga kita tidak lagi menjadi penyembah buta yang
hidup semaunya.
Dengan semua yang sudah dilakukanNya, pantaslah kita untuk menyembahNya dalam roh dan
kebenaran! (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan rekan persekutuanmu bagaimana prakteknya seorang yang
menyembah Allah dalam roh dan kebenaran?
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 119:89-176
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JULI 2019
ALLAH MENYATAKAN DIRI KEPADA ABRAHAM
D1. DIBACA
KEJADIAN 12:1-4
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya secara berulang-ulang, supaya Saudara
dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah perintah Allah kepada Abraham?
2. Apakah janji Allah bagi Abraham?
D3. DITERAPKAN
Dalam hidup kita, seringkali kita ditantang untuk melihat masa depan yang berbeda dari yang
kita alami dan bayangkan sekarang. Ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil sekarang
yang sesungguhnya adalah hasil dari iman dan harapan kita terhadap sesuatu.
Keputusan untuk memilih sekolah atau kampus, menikah, pindah pekerjaan atau memulai
bisnis, memiliki anak, dan seterusnya. Banyak di antaranya tidak mudah untuk diambil karena
kita harus meninggalkan zona nyaman.
Belajar dari kehidupan Abraham, Ia bergerak karena pernyataan Allah. Abraham menerima dari
Allah dua hal yang sangat penting, yaitu : Perintah dan Janji!
PerintahNya adalah agar Abraham pergi meninggalkan sanak saudaranya ke tanah perjanjian
dan janjiNya adalah Allah hendak menjadikan Abraham bangsa yang besar dan diberkati untuk
menjadi berkat. Abraham taat terhadap panggilan Allah dan kita pun merasakan berkat dari
ketaatannya hingga saat ini.
Saudara, dapatkanlah pernyataan Allah dalam hidup Saudara sehingga Saudara bisa
mengambil keputusan dalam hidup Saudara dengan keyakinan iman dan sanggup
menjalaniNya karena ada perintah dan janji Allah yang menyertai Saudara! (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Bagikanlah dengan rekan persekutuan Saudara perintah dan janji Allah apa yang Saudara
sedang dapatkan hari ini dan bagaimana respon Saudara terhadap pernyataan Allah tersebut?
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 120-132
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JULI 2019

10

ALLAH MENYATAKAN DIRI KEPADA ORANG PILIHANNYA
D1. DIBACA
YESAYA 49:3-6
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 firman Allah kepada nabi Yesaya?
2. Bagaimana respon Yesaya terhadap firman Allah tersebut?
3. Mengapa Allah berkata bahwa terlalu sedikit bagi Yesaya hanya menegakkan suku Yakub
dan mengembalikan orang Israel?
D3. DITERAPKAN
Seorang remaja berusia 13 tahun kehilangan sosok ayahnya yang meninggal dunia, dan
akhirnya ia jatuh ke dalam berbagai kenakalan remaja sampai narkoba. Hidupnya sangat kelam
sampai ia masuk ke dalam penjara dan kehilangan harapan.
Namun ia kemudian bertemu dengan Kristus dan mengalami pertobatan. Ia kemudian
memutuskan untuk ikut sekolah seminari selama satu tahun dengan tujuan untuk belajar
Alkitab dan melayani sebagai gembala jemaat di California. Namun di seminari, ia justru
akhirnya mengenal misi dan mendapatkan panggilan untuk menjadi misionaris bahkan
akhirnya ia menjadi missionaris yang begitu memberkati tanah Papua.
Remaja ini bernama James Allan Yost atau sering dikenal orang Jim Yost. Dia benar-benar
menyerahkan seluruh hidupnya untuk memberkati Papua.
Saudara seringkali apa yang kita pikirkan dan rencanakan berbeda dari yang Allah rencanakan.
Yesaya berpikir bahwa cukuplah ia menjadi hamba Allah dengan mengembalikan orang Israel
yang masih ada, tetapi panggilan Allah jauh lebih besar dari itu. Ia mau terangNya sampai ke
ujung bumi.
Di saat Yesaya berpikir ia telah bersusah-susah tanpa hasil, Allah tetap menegaskan bahwa
Yesaya adalah hambaNya dan Ia mau menyatakan keagunganNya melalui Yesaya.
Ada satu sikap hati Yesaya yang patut kita contoh. Yesaya mengakui bahwa hak dan upahnya
terjamin pada Tuhan sekalipun perasaannya tidak mendukung dan sekalipun panggilan Allah
sepertinya jauh dari bayangannya.
Mari kita teladani Yesaya. Ijinkan Allah menyatakan apa yang menjadi rencanaNya dalam hidup
Saudara, percaya dan taatilah! (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Adakah panggilan atau mimpi yang Tuhan pernah taruhkan dalam hidup Saudara? Bagikanlah
itu dengan pembimbing Saudara di tahap mana Saudara berada. Jangan ragu sekalipun
mungkin kelihatannya hidup Saudara masih jauh dari panggilan tersebut.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 133-139

JULI 2019
KESELAMATAN HANYA DITEMUKAN MELALUI YESUS
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 4:8-12
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Dalam Kisah Para Rasul 4:11, Petrus menggambarkan Yesus sebagai apa?
2. Apa yang dikatakan Petrus tentang keselamatan? Ayat 12
D3. DITERAPKAN
Istilah “Banyak jalan menuju Roma,” kadang menjadi filosofi yang dipercaya hampir semua
orang di dunia berkaitan dengan Allah. Mereka menganggap untuk masuk ke dalam sorga bisa
banyak cara yang di tempuh, tidak hanya dengan satu cara. Jadi orang bisa memilih agama apa
saja atau kepercayaan apa saja pasti dapat masuk sorga. KONSEP INI “NGAWUR” DAN
BANYAK MENJEBAK MANUSIA. Konsep ini adalah sebuah teori manusia sebagai usaha untuk
menemukan Allah, padahal itu tidak benar. Sebab yang memiliki sorga adalah Allah bukan
manusia, maka Allah sendiri yang akan menentukan jalan apa yang harus dilakukan manusia
agar bisa masuk sorga, jadi bukan menurut pikiran manusia.
Yesus adalah Allah, jadi Dia juga pemilik sorga. Yesus berkata hanya lewat Dirinya maka
manusia bisa sampai ke sorga, tidak dengan cara yang lain. Maka, bagi kita manusia yang mau
masuk sorga harus percaya dan beriman seperti yang Yesus katakan, sebab hanya itu satusatunya cara untuk bisa masuk sorga. Tidak ada keselamatan di dalam orang lain (αλλως-allos),
kemudian dilanjutkan dengan dipersempit menjadi tidak ada nama yang lain (ετερον–heteros)
kita harus (δει-dei) diselamatkan. Pemakaian kata-kata dalam ayat ini sudah cukup untuk
menjawab tuntas bahwa memang tidak ada keselamatan selain daripada Yesus, bahkan selain
dari nama Yesus Kristus. Tampak jelas bahwa kata 'sangkal' di sana benar-benar absolut, tanpa
syarat, bahwa tidak ada orang lain, bahkan tidak ada nama lain itu mutlak. Yesus Kristus satusatunya jalan bagi manusia untuk selamat. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara diskusikan di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin tentang
pengertian “Keselamatan hanya ditemukan melalui Yesus” ini.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 140-145
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SEGALA BANGSA AKAN SUJUD MENYEMBAH
D1. DIBACA
MAZMUR 86:8-13
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
Bagaimana menurut saudara tentang sikap menyembah yang benar kepada Allah?
D3. DITERAPKAN
Peristiwa kedatangan orang-orang Majus kepada Yesus dan sujud menyembah Dia serta
memberikan persembahan mereka kepadaNya berupa emas, kemenyan dan mur merupakan
salah satu peristiwa sejarah yang sangat penting di sekitar peristiwa kelahiran Yesus di dunia.
Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia, telah memanggil orang-orang Majus untuk
datang dan sujud menyembah Dia. Hal itu disampaikan oleh orang-orang Majus itu sendiri
kepada raja Herodes dan semua penduduk kota Yerusalem (Matius 2:2) dan bertanya-tanya :
"Di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintang-Nya di
Timur dan kami datang untuk menyembah Dia."
Betapa ajaibnya Yesus! Dia senantiasa memanggil segala bangsa untuk datang kepada-Nya
dan menyembah Dia adalah Tuhan. Yesus bersabda (Yohanes 6:38-40) Sebab Aku telah turun
dari sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang
telah mengutus Aku. Dan Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari
semua yang telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi supaya
Kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang,
yang melihat Anak dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku
membangkitkannya pada akhir zaman."
Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan umat-Nya dari dosa. Yesus senantiasa memanggil
banyak orang dari segala bangsa untuk datang kepada-Nya dan menerima keselamatan dari
Dia dan sujud menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kita sangat beryukur kepada Tuhan
sebab Dia telah menyelamatkan kita dari dosa dan api neraka. Kita wujudkan ucapan syukur
kita tersebut dengan sujud menyembah Yesus. Sujud menyembah Yesus berarti kita hidup
menurut segala perintah-Nya. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara bagikan kesaksian di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin
bagaimana kita menyembah Allah dengan benar.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 146-150

JULI 2019

13

PERSEMBAHAN HIDUP
D1. DIBACA
ROMA 12:1-4
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut Roma 12:1, apa nasehat Paulus tentang apa yang kita persembahkan kepada Allah?
2. Apa pula nasehat Paulus tentang kehidupan kita di dunia ini? Ayat 2
3. Apa yang dikatakan Paulus tentang Kasih Karunia? Ayat 3
4. Terakhir apa yang dikatakan Paulus tentang gambaran tubuh kita? Ayat 4
D3. DITERAPKAN
Dalam Roma 12:1, Paulus berkata, “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku
menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang
hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.”
Himbauan Paulus kepada jemaat di Roma ini adalah supaya mereka mempersembahkan diri
mereka kepada Allah, bukan sebagai persembahan hewan kurban di atas altar, sebagaimana
disyaratkan oleh Hukum Musa, melainkan sebagai persembahan yang hidup.
Di bawah Perjanjian Lama, Allah menerima pengurbanan hewan. Akan tetapi semuanya hanya
merupakan bayangan terhadap pengurbanan Domba Allah, Yesus Kristus. Oleh karena
pengurbanan-Nya yang sekali untuk selamanya di atas salib, sistem pengurbanan Perjanjian
Lama telah menjadi kadaluarsa dan tidak lagi berguna (Ibrani 9:11-12). Bagi mereka yang
memiliki iman yang menyelamatkan dan berada di dalam Kristus, satu-satunya cara ibadah
yang berkenan pada-Nya adalah mempersembahkan keseluruhan diri kita kepada Tuhan. Di
bawah kendali Allah, tubuh orang percaya yang fana harus diserahkan pada-Nya sebagai
senjata-senjata kebenaran (Roma 6:12-13; 8:11-13). (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara diskusikan di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin tentang
pengertian tentang topik “Persembahan Hidup”.
PEMBACAAN ALKITAB :
AMSAL 1-3
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DUNIA HARUS MENDENGAR KABAR BAIK LEBIH DULU
D1. DIBACA
ROMA 10:11-15
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
Bagaimana menurut saudara tentang topik “Dunia harus mendengar kabar baik lebih dulu”?
D3. DITERAPKAN
Sebagaimana yang kita sudah pahami bahwa keselamatan hanya melalui iman kepada Kristus.
Kebenaran tentang keselamatan ini dijamin oleh Allah. Namun, ada pertanyaan Jika kabar ini
sedemikian baik, mengapa masih banyak orang belum menerimanya?
Persoalan tersebut pasti bukan terletak pada kualitas keselamatan yang diberitakan juga
bukan terletak pada kualitas kemurahan Allah, namun dalam Roma 10:14-15a dijelaskan bahwa
persoalan ini terletak pada ketidakadaan para pembawa kabar baik. “Berseru” hanya
dimungkinkan jika orang itu lebih dahulu beriman; beriman hanya dimungkin kalau ia sudah
mendengar; mendengar hanya dimungkinkan jika ada orang lain yang memberitakan kabar
baik; memberitakan kabar baik hanya dimungkinkan jika ada yang diutus. Dari pihak Allah
tentu saja Ia menghendaki ada banyak utusan Injil. Persoalannya, apakah semua orang percaya
mau memberikan diri sebagai utusan Injil?
Keterlibatan kita dalam misi seharusnya dilihat sebagai hak istimewa dan anugerah yang besar
dari Allah. Allah bisa saja menyelamatkan semua orang pilihan tanpa menyertakan satu
pemberita injil sekalipun, sebagaimana Ia dahulu menyelamatkan Paulus (Kisah Para Rasul 9).
Namun. Bagaimanapun juga dalam kedaulatan dan kemurahan-Nya yang besar Allah telah
menetapkan untuk melibatkan manusia dalam proyek keselamatan di muka bumi. Ia tidak
hanya menetapkan hasil, tetapi juga seluruh rangkaian proses untuk mencapai hasil tersebut.
Di dalam proses itu, kita ditetapkan Allah untuk mengambil peranan di sana.
Terakhir, Paulus menutup tulisannya dengan mengutip ayat di Yesaya 52:7, bahwa bukan saja
hanya kabar baik yang diwartakan, melainkan juga “kaki-kaki” para pembawa kabar baik
(LAI:TB “kedatangan”, dalam versi Inggris “the feet of those/them”). Jika bunyi kaki mereka
saja sudah sedemikian indah, apalagi kabar yang mereka bawa! Marilah di tahun 2019 ini kita
kembali diingatkan tentang keindahan dan kebaikan ilahi dalam keselamatan. Dan biarlah kita
belajar berbagi keindahan dan kebaikan itu kepada semua orang. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara bagikan kesaksian di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin
tentang menjadi saksi Kristus dalam kehidupanmu sehari-hari.
PEMBACAAN ALKITAB :
AMSAL 4-6
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SEMUA ORANG TELAH BERBUAT DOSA
D1. DIBACA
ROMA 3:22-26
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
Bagaimana menurut saudara tentang topik “Semua orang telah berbuat dosa”?
D3. DITERAPKAN
Di dalam kekristenan kita mengenal dosa warisan. Ini adalah akibat dari dosa yang diperbuat
Adam, maka Adam mewarisi dosa kepada keturunannya/ semua manusia (Roma 5:15)… Tetapi
karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab, jika karena pelanggaran satu
orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah
dan karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus
Kristus.
Mengapa Adam yang berdosa namun keturunannya ikut berdosa? Karena Adam adalah
perwakilan dari manusia maka secara otomatis semua manusia ikut berdosa: mewarisi dosa
(Roma 5:12) .…Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan
oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena
semua orang telah berbuat dosa.
Apakah arti dosa warisan? Dosa warisan tidak sama dengan dosa perbuatan. Dosa perbuatan
artinya dosa yang diperbuat masing-masing orang sehingga setiap orang akan menanggung
akibat dari apa yang diperbuatnya (Contoh: Mencuri, Membunuh, Berzinah, dan sebagainya).
Sedangkan, dosa warisan artinya semua manusia (keturunan Adam) mengalami dampak dari
perbuatan Adam yaitu semua manusia harus menanggung akibat dosa dan memiliki kodrat
(nature) dosa. Apa saja akibat dosa itu? Akibat dosa adalah kutuk. Kutuk artinya manusia
terpisah dari Bapa selama-lamanya (berakhir dalam api kekal yaitu neraka). Apakah arti kodrat
dosa? Kodrat dosa adalah keinginan yang ada di dalam diri manusia untuk berbuat dosa. Dosa
(Chata) dalam hal ini adalah segala sesuatu yang meleset dari kehendak Bapa.
Sekalipun banyak orang menolak kodrat dosa. Namun, orang-orang tersebut tidak dapat
menyangkal bahwa sudah ada kodrat dosa di dalam diri setiap manusia. Bahkan, sejak manusia
masih kecil (Mazmur 51:5). Sebagai contoh: Tidak ada yang mengajarkan anak kecil untuk
berbohong, iri hati, marah, dan sebagainya namun kodrat dosa tersebut telah ada sejak kecil.
Tidak ada seorangpun yang dapat menanggung akibat dosa dan kodrat dosa selain Tuhan
Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib maka persoalan dosa warisan
terselesaikan. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara diskusikan dikelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin tentang
pengertian “Semua orang telah berbuat dosa”.
PEMBACAAN ALKITAB :
AMSAL 7-9
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UPAH DOSA ADALAH MAUT
D1. DIBACA
ROMA 6:20-23
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 terjadi dengan kehidupan kita ketika masih menjadi hamba dosa?
2. Apa yang dimaksud dengan maut?
3. Apa yang menyebabkan orang diselamatkan? Bagaimana mereka menerima kasih karunia
Tuhan Yesus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, seluruh manusia berdosa karena kejatuhan Adam, karena ketidaktaatan Adam. Dosa
itu menjalar ke seluruh dunia. Dosa menyebabkan manusia terpisah dari ALLAH selamanya.
Setiap orang di muka bumi ini memiliki rasa takut kepada maut selama hidupnya; …. dan supaya
dengan jalan demikian Ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam
perhambaan oleh karena takutnya kepada maut (Ibrani 2:15). Ada ungkapan menyatakan
bahwa “tidak ada ateis dalam lubang perlindungan”. Artinya semua orang takut kepada maut,
sehingga seorang yang tidak percaya kepada Tuhan kalau sudah diambang kematian akan
berseru kepada Tuhan.
Akar dari segala persoalan manusia sebenarnya karena dalam hati nurani mereka yang
terdalam tahu bahwa mereka orang berdosa dan patut di hukum. Mereka ketakutan
menghadapi apa yang menunggu mereka setelah kematian tiba. Ketakutan pada maut adalah
akar dari segala persoalan kehidupan manusia.
Syukur kepada ALLAH. Kasih karunia-Nya yang besar dinyatakan kepada semua orang
berdosa. Yesus telah mati di kayu salib untuk membayar dosa seluruh dunia. Ketidaktaatan
Adam menyebabkan manusia menjadi orang berdosa, sebaliknya ketaatan Tuhan Yesus
menyebabkan semua orang dapat diselamatkan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu
orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang
semua orang menjadi orang benar (Roma 5:19). Kasih karunia adalah kabar baik yang harus
diberitakan kepada semua orang berdosa. Mereka harus tahu, bahwa dosa mereka sudah
dibayar lunas, Tuhan Yesus menawarkan pembebasan dari maut selamanya. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA, bagaimana caranya supaya orang-orang berdosa menerima
kasih karunia Tuhan Yesus.
PEMBACAAN ALKITAB :
AMSAL 10-12
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SEGALA LIDAH MENGAKU YESUS KRISTUS TUHAN
D1. DIBACA
FILIPI 2:8-11
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus demi untuk menyelamatkan manusia berdosa?
2. Apakah yang dilakukan Bapa kepada Tuhan Yesus?
3. Apakah yang dirindukan ALLAH dari semua orang di bumi?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Tuhan Yesus adalah ALLAH yang turun ke bumi yang DIA ciptakan. DIA menjadi benih
dalam Rahim manusia berdosa. Ketika masih dalam rahim, memperoleh kehidupan dari
manusia yang DIA ciptakan. DIA lahir dari kandungan seorang manusia dan dibesarkan dalam
keluarga tukang kayu. DIA dibesarkan dalam segala keterbatasan. Bahkan DIA relah
direndahkan menjadi seorang hamba (budak).
Tuhan Yesus ketika ada di bumi adalah warga negara Romawi (Israel jajahan Romawi).
Statusnya sebagai warga negara menyebabkan Tuhan Yesus tidak boleh dihukum mati dengan
penyaliban. Hukuman salib hanya untuk pembunuh, pemberontak dan budak. Supaya Tuhan
Yesus dapat dihukum dengan cara di salibkan, maka statusnya sebagai warga negara Romawi
harus dicabut dan dijadikan budak terlebih dahulu. Oleh karena itu, sebelum disalibkan Tuhan
Yesus disesah oleh dua algojo, setelah itu Tuhan Yesus disalibkan.
Tuhan Yesus merendahkan diri, menjadi manusia bahkan menjadi seorang budak. DIA taat
kepada Bapa di sorga, supaya manusia berdosa memperoleh keselamatan. Oleh karena itu
ALLAH sangat meninggikan DIA, dan mengaruniakan nama segala nama. Supaya pada
akhirnya semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan.
Saudara, ingatlah bahwa ketaatan kepada Bapa akan mendatangkan kemuliaan. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan pembimbingmu, bagaimana meneladani ketaatan Tuhan Yesus kepada
Bapa.
PEMBACAAN ALKITAB :
AMSAL 13-15
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AKU MENYERTAI ENGKAU
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 18:8-11
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang di alami oleh Krispus dan keluarganya serta orang Korintus mendengar berita
yang disampaikan Paulus?
2. Apa yang dikatakan Tuhan untuk menguatkan Paulus untuk terus memberitakan injil?
3. Apa janji Allah kepada Paulus dan saudara ketika memberitakan injil?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Rasul Paulus tinggal di rumah seorang bukan Yahudi yang menyembah ALLAH.
Rumahnya berdekatan dengan rumah ibadat orang Yahudi. Mereka bertetangga. Mujizat
terjadi, kepala rumah ibadat Yahudi dan keluarganya percaya kepada pemberitaan injil yang
dilakukan Paulus. Selain mereka, ternyata banyak orang di Korintus yang percaya kepada
berita yang disampaikan Rasul Paulus. Jumlah mereka yang percaya sangat banyak. Kehadiran
saudara dinantikan di lingkungan tetangga dan kota. Mereka membutuhkan kabar baik seperti
orang-orang di Korintus.
Saudara, keberanian Rasul Paulus memberitakan injil kepada orang Yahudi dan non-Yahudi
diteguhkan oleh janji Tuhan, bahwa DIA menyertai Paulus, dan tidak seorangpun dapat
melakukan yang jahat kepada Paulus. Selain itu Tuhan meneguhkan Paulus, bahwa banyak
orang percaya di kota Korintus. Ketika kita pergi melakukan kehendak ALLAH untuk
memberitakan injil, pasti DIA akan meneguhkan dengan firman dan tanda-tanda ajaib.
Saudara, kita sekarang ada dalam Kristus, artinya kita tersembunyi di dalam Kristus. Saudara
senantiasa ada dalam perlindungan dan penyertaan Kristus. Itulah fakta rohani yang perlu kita
percayai. Dampak rohani keberadaan kita dalam Kristus sangat luar biasa. Berikut janji Tuhan
untuk direnungkan dalam Yesaya 54:14-15 ; Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau
akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari
kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah
dari pada-Ku; siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Mulai berdoa kepada Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa tetangga dan kota di mana Tuhan
tetapkan kita ada.
PEMBACAAN ALKITAB :
AMSAL 16-18
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MENGASIHI TUHAN DAN SESAMA

D1. DIBACA
MARKUS 12:29-32
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 terutama dan kedua?
2. Apakah orang Israel sanggup melakukannya?
3. Bagaimana caranya agar Saudara dapat mengasihi Tuhan dan sesama?
D3. DITERAPKAN
Saudara, pada masa perjanjian lama ada dua hukum, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap
hati, jiwa dan kekuatan serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dalam Matius 22
dikatakan : Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi”.
Mangkinkah manusia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan (segenap
artinya 100%). Mungkinkah manusia mengasihi Tuhan 100%? Tidak mungkin. Oleh karena itu,
dalam perjanjian baru, ALLAH menyatakan kasih-NYA. ALLAH mencurahkan kasih-NYA yang
tak terbatas itu. Apakah kasih? Dijelaskan dalam 1 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 usaha kita mengasihi
ALLAH dengan 100%, tetapi usaha ALLAH mengasihi manusia dengan mengirimkan Tuhan
Yesus bagi pendamaian dosa dunia.
Dapatkah saudara mengasihi ALLAH dan sesama? Kita mengasihi ALLAH kalau terlebih dahulu
kita menerima kasih ALLAH. Mengasihi ALLAH adalah respon alamiah apabila kita menerima
kelimpahan kasih ALLAH. Kalau kita mengalami kasih ALLAH maka akan muncul kasih kepada
ALLAH dan juga kepada sesama.
Jadi, janganlah berupaya mengasihi ALLAH, tetapi berusahalah untuk terus mengalami
perjumpaan dengan kasih ALLAH, maka saudara akan punya kekuatan untuk mengasihi ALLAH
dan jiwa-jiwa yang terhilang. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan rekan-rekan PA, bagaimana caranya mengalami kasih ALLAH setiap hari.
PEMBACAAN ALKITAB :
AMSAL 19-21
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BERSAMA MEMASYURKAN NAMA-NYA
D1. DIBACA
MAZMUR 34:1-4
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 menyebabkan Daud memuliakan dan memasyurkan nama TUHAN?
2. Apakah yang menyebabkan jiwa Daud bermegah?
3. Apakah Saudara selalu memuji-muji Tuhan seperti Daud?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Daud adalah seorang yang hidup dalam perjanjian lama tetapi memahami dan
mengalami kasih karunia Tuhan. Arti nama Daud adalah “BELOVED” atau yang dikasihi. Dalam
masa Daud, tidak ada pembatasan orang-orang untuk datang ke kemah tempat tabut ALLAH
disimpan. Daud memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ALLAH, sehingga dia begitu
sering memuji-muji ALLAH. Bahkan pada saat tabut ALLAH dipindahkan, dia rela menari-nari
di hadapan bangsa Israel untuk meninggikan ALLAH.
Saudara, oleh karena ketaatan Tuhan Yesus, sekarang kita dibenarkan (menjadi orang benar);
hubungan dengan ALLAH sudah dipulihkan, punya hubungan baik dengan ALLAH, berkenan di
hadapan ALLAH. Sekarang kita adalah orang-orang yang disukai ALLAH karena Tuhan Yesus.
Sekarang di dalam Kristus kita sudah dekat dengan ALLAH. Kedekatan Daud dengan ALLAH
membuat Daud senang me-masyurkan nama ALLAH. Terlebih lagi sekarang kita yang ada di
dalam Kristus, patutlah me-masyurkan nama-NYA setiap hari.
Saudara, kita di dalam Tuhan Yesus, mewarisi kebenaran-Nya, hikmat-NYA dan penebusanNYA (1 Korintus 1:30). Karena posisi ada dalam Kristus, maka segala berkat ALLAH selalu
tercurah bagi kita. ALLAH menjadi kota benteng dan gunung batu tempat perlindungan kita.
Karena posisi kita dalam Kristus, maka tidak ada yang sanggup untuk mengalahkan kita.
Layaklah kita me-masyurkan nama-Nya seperti Daud. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkanlah, Tuhan Yesus berkenan kepada ALLAH 100%. Saudara sekarang ada di dalam
Tuhan Yesus, yang berarti berkenan kepada ALLAH 100%, seperti Tuhan Yesus.
PEMBACAAN ALKITAB :
AMSAL 22-23
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CARA HIDUP GEREJA MULA-MULA
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 2:41-47
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya
secara khusus hafalkanlah Kisah Rasul 2:42.
D2. DIRENUNGKAN
1. Berapakah jumlah orang-orang yang dibaptis karena menerima Tuhan dan mengalami
baptisan Roh Kudus?
2. Sebutkanlah cara hidup jemaat mula-mula setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus.
3. Apakah dampak dari cara hidup gereja mula-mula?
D3. DITERAPKAN
Ketika Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah murid-murid Yesus, mereka semuanya
mengalami kebangkitan dan secara khusus Petrus yang menyangkal Yesus menjadi bangkit
dan berkhotbah sehingga ada tiga ribu orang yang percaya dan dibaptis. Lahirlah gereja mulamula. Mereka memiliki cara hidup yang baru di mana mereka selalu bertekun dalam pengajaran
rasul-rasul, dalam persekutuan juga mereka selalu memecahkan roti dan berdoa dalam
pertemuan yang mereka adakan. Hal itu menjadi gaya hidup mereka. Disamping itu mereka
juga hidup dalam kesatuan, senang berbagi atau memberi, penuh sukacita dan hidup dalam
ketulusan dan hidup dalam takut akan Tuhan akibatnya gereja mula-mula disukai orang,
sehingga ada banyak orang-orang yang bergabung bersama mereka. Rahasianya karena
mereka senantiasa mengalami kehadiran Tuhan, nyata di tengah- tengah mereka, karena
mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Tuhan juga ingin agar kehidupan gereja mula-mula
dialami oleh kita, gereja akhir zaman, dengan cara hidup dalam persekutuan yang manis
dengan Roh Kudus sehingga dihasilkan buah-buah kehidupan di mana kita haus dan lapar serta
antusias untuk bersekutu dengan saudara seiman, untuk berdoa, memecahkan roti serta
belajar dari rasul-rasul, sehingga banyak orang yang datang berhimpum bersama kita karena
mereka melihat kehidupan sorga di tengah-tengah kita. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara dapat mengaplikasikan
kehidupan jemaat mula-mula dalam komunitas saudara.
PEMBACAAN ALKITAB :
AMSAL 24-26
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GEREJA YANG MEMANIFESTASIKAN KRISTUS
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 4:29-32
Bacalah Firman Tuhan diatas dan Ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya
secara khusus hafalkanalah Kisah Para Rasul 4:31.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah penderitaan yang dialami oleh gereja mula-mula?
2. Apakah tindakan yang mereka lakukan ketika mereka mengalami ancaman?
3. Apakah isi doa mereka ketika mengalami ancaman?
4. Manifestasi apa yang mereka alami ketika berdoa?
D3. DITERAPKAN
Mengalami penderitaan merupakan ciri utama dari gereja mula-mula ketika mereka hidup
dalam kebenaran. Namun penderitaan tidak dapat menghalangi mereka untuk
memanifestasikan Yesus dan pekerjanNya. Mereka merespon penderitaan dengan cara berdoa
dan bukan mengeluh. Dan isi doa mereka bukanlah agar mereka terhindar dari penderitaan,
tetapi justru dalam penderitaan mereka ingin supaya diberikan keberanian untuk
memberitakan Injil dimana pemberitaan Injil tersebut disertai dengan tanda-tanda dan mujizat
serta orang-orang yang diinjili mengalami kesembuhan. Dan ketika mereka berdoa bukan saja
Tuhan menjawab doa mereka tetapi mereka mengalami manifestasi karena Kehadiran Tuhan
dimana di tempat mereka berkumpul bergoyang dan mereka mengalami kepenuhan Roh
Kudus, sehingga ketika mereka keluar dari persekutuan doa, Injil diberitakan dengan penuh
Keberanian.
Tuhan juga ingin agar manifestasi kehadiran Kristus yang nyata bagi dunia melalui gereja akhir
zaman. Namun kita harus belajar dan menghidupi pola dari gereja mula-mula dan rahasianya
adalah kerinduan yang besar agar Injil Kristus sampai kepada banyak orang. Walaupun ada
penderitaan dengan diawali melalui kehidupan yang selalu berdoa. Dan ketika kita berdoa
akan nyata manifestasi kehadiran Roh Kudus, sehingga saat injil diberitakan ada keberanian
dan tanda-tanda dan mujizat dalam nama Yesus terjadi dan kesembuhan dialami oleh banyak
orang. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana kehidupan doa telah membuat hidup
saudara memanifestasikan Kristus dan pekerjaanNya.
PEMBACAAN ALKITAB :
AMSAL 27-29

JULI 2019

23

KAMU ADALAH BAIT ALLAH

D1. DIBACA
I KORINTUS 3:16-19
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya
secara khusus hafalkanlah I Korintus 3:16.
D2. DIRENUNGKAN
1. Sebagai apakah tubuh kita menurut Firman Tuhan?
2. Mengapa tubuh kita disebut sebagai bait Allah?
3. Apakah sikap Allah jika kita membinasakan bait Allah?
4. Kehidupan yang bagaimanakah yang merupakan ciri khas bahwa kita adalah bait Allah?
D3. DITERAPKAN
Ketika kita mengalami kelahiran kembali maka Roh Allah tinggal di dalam hati kita, sehingga
tubuh kita menjadi bait Allah. Karena tubuh kita adalah tempat tinggal Roh Kudus maka kita
tidak boleh merusaknya atau membinasakannya karena jika kita merusaknya maka kita akan
berurusan dengan Roh Kudus sehingga dikatakan dalam I Korintus 3:17; Jika ada orang yang
membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus
dan bait Allah itu ialah kamu. Oleh Sebab itu hidup kudus adalah merupakan manifestasi dari
Roh Kudus yang bekerja dalam tubuh kita. Kita harus menjaga diri kita dari apa yang kita lihat,
kita baca dan tonton dengan mata kita sehingga tubuh kita tidak tercemar dengan hal-hal yang
kita lihat, baca dan tonton. Bukan hanya mata tetapi juga kita harus menjaga telinga kita dari
yang kita dengar dimana tubuh kita akan tercemar dari apa yang kita dengar. Berita bohong,
gosip, hal-hal yang najis harus kita hindari dari pendengaran kita. Demikian juga kita harus
menghindari mulut kita dari hal-hal yang tidak membangun tubuh kita melalui apa yang kita
makan dan minum, sehingga tubuh kita tetap terjaga kesehatannya. Kita juga harus menjaga
pikiran kita sehingga tidak tercemar dengan pikiran-pikiran dunia ini yang kotor dan sia-sia. Hal
yang sama juga kita harus menjaga diri kita dari apa yang kita pakai sehingga pakaian yang kita
gunakan betul-betul memanifestasikan bahwa kita adalah bait Allah yang kudus. Marilah kita
menjaga tubuh kita yang adalah bait Allah dari apa yang kita dengar dan lihat dan tonton, juga
dari apa yang kita pikirkan. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah di dalam komunitas saudara bagaimana caranya saudara dapat menjaga tubuh
saudara dari pencemaran dunia ini dan berkemenangan.
PEMBACAAN ALKITAB :
AMSAL 30-31
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JEMAAT ADALAH TUBUHNYA
D1. DIBACA
EFESUS 1:18-23
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah Efesus 1:23.
D2. DIRENUNGKAN
1. Kepada siapakah segala sesuatu telah ditaklukan?
2. Kepada siapakah Kristus telah diberikan dan sebagai apa?
3. Sebagai apakah jemaat dalam pandangan Tuhan?
4. Hal apakah yang perlu kita pahami sebagai tubuhNya?
D3. DITERAPKAN
Segala sesuatu telah diletakkan oleh Bapa di bawah kaki Yesus, karena ketaatan Yesus kepada
rencana Bapa di mana Yesus mati di salib dan pada akhirnya dibangkitkan dari antara orang
mati serta mendudukkan Yesus di sebelah kanan Bapa di sorga dan memiliki kedudukkan yang
lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan apapun bukan
hanya di dunia ini saja melainkan di dunia yang akan datang Yesus adalah Tuhan atas segala
sesuatu hal, yang luar biasa adalah Yesus itu telah diberikan kepada kita dan kita adalah
tubuhNya, Dia adalah kepala dari segala yang ada. Tuhan ingin agar kita, tubuhNya itu,
mengerti dan memahami bahwa kita adalah kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala
sesuatu, maksudnya adalah kita dapat merepresentasikan kelimpahan Allah tri tunggal
sebagaimana Yesus merepresentasikan Allah-Bapa dan Allah-Roh Kudus, sehingga dunia
dapat melihat Allah yang hidup melalui kehidupan kita sehari-hari. Sebagai tubuh, Tuhan ingin
agar kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilanNya. Kekayaan dan
kemuliaan yang ditentukanNya bagi kita dan kebesaran kuasaNya serta kekuatan kuasaNya di
dalam hidup kita semua hal tersebut yang membuat hidup kita dapat berkemenangan dalam
segala hal, penuh kekudusan Allah dan dapat merepresentasikan Allah yang maha besar. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara dapat menikmati dalam
kehidupan sehari-hari bahwa saudara adalah tubuh Kristus yang terus mengalami kepenuhan
Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
PEMBACAAN ALKITAB :
PENGKOTBAH 1-4
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DI BANGUN DENGAN KRISTUS SEBAGAI BATU PENJURU

D1. DIBACA
EFESUS 2:19-22
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah Efesus 2:22.
D2. DIRENUNGKAN
1. Sebagai apakah kita yang hidup di dalam Kristus?
2. Di bangun diatas dasar apakah sehingga kita menjadi orang kudus dan anggota keluarga
Allah?
3. Apakah peranan Yesus dalam menjadikan kita sebagai keluarga Allah dan bangunan Allah?
4. Apakah maksudnya bahwa Kristus Yesus sebagai batu penjuru?
D3. DITERAPKAN
Tuhan sendiri yang membangun gereja Nya dengan kebenaran yang sejati, sehingga sebagai
kumpulan warga orang-orang kudus yang menampakkan kekudusan Allah, tidak ada
ketidakudusan dan kecemaran dalam gereja, yang ada hanyalah kecermelangan Allah dan
tidak bercacat cela. Demikianlah pula sebagai keluarga Allah akan nampak kehidupan yang
saling mengasihi dan mengampuni dan saling menerima sebagai saudara-saudari di dalam
Kristus. Bahkan kita menjadi bangunan yang rapih tersusun sehingga menjadi bait Allah yang
kudus. Kokohnya gereja Tuhan karena dibangun diatas dasar rasul dan para nabi, dimana
mereka adalah orang-orang yang mendapat pewahyuan dari Tuhan. Bahkan Yesus diposisikan
sebagai batu penjuru, maksudnya supaya yang diajarkan oleh rasul dan nabi adalah atas dasar
Yesus. Yesus yang menyatukan apa yang diajarkan oleh nabi dan rasul, sehingga Yesuslah yang
menjadi fondasi atau dasar utama. Itulah sebabnya gereja yang dibangun Yesus tidak dapat
tergoyahkan dan alam maut tidak dapat menguasainya. Tuhan ingin agar kita benar-benar
memahami dan hidup dalam dasar yang benar yaitu berpusatkan kepada Yesus sehingga pada
akhirnya hidup kita sebagai tempat kediamaan Allah dan dunia akan melihat Yesus melalui
hidup kita. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara menjadikan Yesus sebagai pusat
kehidupan saudara sehingga Dia benar-benar sebagai batu penjuru.
PEMBACAAN ALKITAB :
PENGKOTBAH 5-8
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BANGSA YANG TERPILIH UNTUK MEMBERITAKAN KABAR BAIK

D1. DIBACA
I PETRUS 2:7-10
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah I Petrus 2:3.
D2. DIRENUNGKAN
1. Umat kepunyaan siapakah kita?
2. Bagaimanakah cara Allah menjadikan kita sebagai umat-Nya?
3. Apakah tujuan Allah menjadikan kita sebagai umatNya?
4. Selain umat kepunyaan Allah sebagai apakah kita dihadapan Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Yesus berkata bahwa diatas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatKu dan alam maut
tidak dapat menguasainya, itulah sebabnya Yesus memanggil kita keluar dari kegelapan dan
menerima terangNya yang ajaib supaya kita dijadikanNya umat kepunyaan-Nya sendiri dengan
cara percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam hidup
kita. Kita adalah gerejaNya dan kita adalah umatNya. Bahkan Tuhan juga mengatakan bahwa
kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Tujuan Tuhan
memanggil kita adalah untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia.
Perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan itu adalah karya-Nya sendiri yang sudah kita alami
ketika kita dipanggil dan dipilih oleh Dia. Keselamatan, pengampunan dosa, pengudusan serta
perubahan-perubahan hidup yang sudah kita alami ketika kita percaya kepada Yesus semua itu
karena belas kasihan serta kasih sayang Tuhan kepada kita. Apa yang kita alami di dalam Tuhan
itulah yang kita saksikan dan beritakan kepada dunia ini, sehingga banyak orang juga menjadi
percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh tertipu dengan situasi ini yang membuat kita lupa
tugas yang harus kita kerjakan dan selesaikan di bumi ini. Oleh sebab itu setiap saat di
manapun kita berada selama ada kesempatan marilah kita memberitakan perbuatan yang
ajaib dari Yesus Kristus. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah di dalam komunitas saudara bagaimna saudara tetap terjaga untuk mengerjakan
dan menyelesaikan tugas kita yaitu memberitakan kabar baik.
PEMBACAAN ALKITAB :
PENGKOTBAH 9-12
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KUASA YANG DIBERIKAN KEPADA GEREJA-NYA
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 1:6-9
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah permintaan para murid kepada Yesus, sebelum Yesus naik ke sorga?
2. Apakah makna jawaban Yesus, “Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu?”
3. Kemana saja para murid akan menjadi saksi?
D3. DITERAPKAN
Pada masa Perjanjian Lama, Allah berbicara kepada umat-Nya melalui perantaraan nabi, imam
dan sesekali melalui raja. Demikian juga pernyataan kuasa Allah acap kali dilaksanakan melalui
nabi, imam dan raja. Pernyataan kuasa Allah di depan Firaun melalui Musa dan Harun, adalah
contoh bagaimana Allah memakai nabi dan imam untuk menunjukkan kuasanya (Keluaran
7:1,2). Kitab 1 Tawarikh pasal 11, mengisahkan tentang bagaimana Tuhan mengurapi Daud
sebagai raja. Dan sejak saat itu kuasa Allah bekerja atas Daud yang menyebabkan Daud
memperoleh berbagai kemenangan dalam pertempuran-pertempuran.
Namun pada masa Perjanjian Baru, Allah membuat aturan yang baru. Bahwa kuasa diberikan
kepada orang percaya.
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.”
Dalam konsep Tubuh Kristus, maka Yesus adalah Kepala Gereja dan Gereja adalah Tubuh-Nya.
Dan Gereja yang dimaksud tentu bukan gedung gereja atau denominasi gereja, tetapi kita
umat yang percaya kepada Injil adalah Gereja. Dan Tuhan menghendaki agar pekerjaan-Nya di
bumi dilaksanakan melalui Gereja-Nya, yaitu kita.
Efesus 1:22,23; Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia telah
diberikan-Nya kepada jemaat sebagai Kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhNya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Ya, segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, yaitu Gereja-Nya, Jemaat-Nya, kita
orang-orang percaya. Lalu bagaimana agar kuasa Allah dapat terwujud melalui kehidupan kita.
Dengan iman dan anugerah Tuhan.
1 Korintus 12:9,10; Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang
lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan
kuasa untuk mengadakan mujizat,… (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan bagaimana engkau dapat mengalami anugerah iman dan kuasa!
PEMBACAAN ALKITAB :
KIDUNG AGUNG 1-8
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ANGGOTA TUBUH KRISTUS YANG MEMILIKI KARUNIA
D1. DIBACA
1 KORINTUS 12:7-11
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Untuk kepentingan apakah penyataan Roh itu diberikan?
2. Karunia Roh diberikan oleh siapa dan kepada siapa?
D3. DITERAPKAN
Pentakosta yang terjadi pada jemaat yang mula-mula adalah titik awal yang menjadi penanda
bahwa Jemaat Perjanjian Baru telah memasuki era yang baru, musim yang baru dimana Roh
Kudus dicurahkan dan karunia-karunia Roh Kudus dimanifestasikan.
Sejarah gereja mencatat bahwa karunia-karunia Roh itu termanifestasi hingga abad ketiga.
Baru pada abad keempat ketika Kaisar Romawi Konstantinus Agung (306-337 Masehi)
menjadikan agama Kristen sebagai agama dominan di Kekaisaran Romawi, justru sejak saat itu
kekristenan mulai meredup.
Pada masa modern, gerakan pentakosta dikenal melalui kebangunan rohani yang terjadi di
Azusa Street tahun 1906. Berbagai catatan sejarah mencatat bagaimana Roh Kudus
dicurahkan di gedung di Jalan Azusa, Los Angeles, Amerika Serikat. Karunia-karunia Roh
seperti karunia bahasa lidah, karunia kesembuhan terjadi dengan masif. Bahkan orang-orang
yang berjalan menuju gedung tersebut, tumbang dalam kuasa Roh.
Sejak saat itu, karunia-karunia Roh kerap ditemui di berbagai wilayah di seluruh dunia, dan
terjadi di berbagai strata sosial masyarakat. Di China, karunia dan kuasa Roh Kuduslah yang
menyebabkan terjadinya pertumbuhan jemaat dengan sangat pesat. Gereja-gereja bawah
tanah yang masih ada hingga saat ini adalah tempat dimana jemaat berkumpul dan karuniakarunia Roh termanifestasi secara masif.
Contoh kasus di China ini sangat inspiratif. Hamba Tuhan dari Amerika Serikat (AS), Morris
Cerullo pernah menyatakan: “All truth is parallel”. Ketika orang-orang percaya berdoa, maka
terjadi kebangunan rohani di China yang diteguhkan melalui tanda-tanda kuasa dan karunia
Roh. Hingga kemudian dilanjutkan dengan kebangkitan ekonomi yang sangat dahsyat.
Sehingga saat ini China menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS.
Parallel: apa yang terjadi kemudian di dunia nyata, telah terjadi lebih dulu di dunia roh.
Yeremia 29:7; Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk
kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan bagaimana engkau dapat menjadi perantara Roh untuk menjadi berkat
bagi bangsa dan negara.
PEMBACAAN ALKITAB :
YESAYA 1-4
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BANYAK ANGGOTA TETAPI HANYA SATU TUBUH
D1. DIBACA
1 KORINTUS 12:12-20
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Dalam ayat di atas jemaat diibaratkan sebagai apa?
2. Apakah arti “Andaikata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh?” (ayat 19)
3. Ada berapa banyak “tubuh”?
D3. DITERAPKAN
1 Korintus 12:20; Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh.
Yesus adalah Kepala dan Jemaat adalah tubuh-Nya. Hanya ada satu Kepala, yaitu Kristus. Dan
hanya ada satu Tubuh, yaitu Gereja-Nya. Dan siapakah yang dimaksud dengan Gereja-Nya: kita
umat percaya. Jadi kita mengenal konsep atau istilah Gereja sebagai perwujudan Tubuh
Kristus yang ada di seluruh dunia, Gereja seperti ini tidak dibatasi dengan suku, nasionalisme,
bahasa atau strata sosial. Dimana pun kita berjumpa dengan orang percaya, mereka adalah
saudara kita dalam Tuhan. Kita adalah anggota Gereja yang Kudus dan Am (umum).
Dalam perjalanannya, umat percaya semakin tersebar. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria
hingga ujung bumi. Kita di Indonesia termasuk yang disebut sebagai “ujung bumi”. Jadi
jemaat-jemaat lokal atau gereja-gereja lokal semakin tersebar ke seluruh dunia. Hingga
muncullah organisasi-organisasi yang mengatur dan mengelola gereja-gereja lokal tersebut.
Di Indonesia ada lebih dari seratus sinode gereja dan ada ribuan gereja lokal yang tersebar di
seluruh Indonesia, belum termasuk yang memiliki cabang di luar negeri.
Jadi ada Gereja yang adalah Tubuh Kristus. Dan ada gereja-gereja lokal yang ada di seluruh
dunia. Gereja-gereja lokal dari berbagai denominasi tentu memiliki nama yang berbeda, tetapi
ketika gereja yang berbeda memiliki dasar iman yang sama, yaitu percaya kepada Injil, artinya
percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Maka kita semua adalah bersaudara di dalam
Kristus.
Penting untuk kita pahami, bahwa tidak ada gereja yang terbaik. Tuhan tidak pernah meminta
kita bersaing dengan gereja apa pun untuk meraih posisi yang terbaik.
Sekali lagi, adalah salah kalau kita bersaing menjadi gereja yang paling top. Salah pula kalau
kita menghakimi gereja-gereja yang lain dan memandang rendah gereja yang lain. Tuhan ingin
kita menjadi gereja dan anggota gereja yang rendah hati, yang bersedia untuk melayani satu
dengan yang lain. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan bagaimana engkau dapat menjadi berkat bagi Gereja Tuhan yang Am.
PEMBACAAN ALKITAB :
YESAYA 5-8
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ANDA MEMBUTUHKAN YANG LAIN
D1. DIBACA
IBRANI 10:24-27
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Saling apa sajakah yang sepatutnya terjadi dalam komunitas orang percaya?
2. Pertemuan ibadah apa saja yang sepatutnya dihadiri oleh orang percaya?
D3. DITERAPKAN
Secara kodratnya anggota tubuh akan saling membutuhkan, tangan membutuhkan mata untuk
melihat, mata membutuhkan kaki untuk melangkah, dan seterusnya…
Demikian juga gereja lokal yang satu membutuhkan gereja lokal yang lain. Kita sebagai
anggota Tubuh Kristus, anggota Jemaat Lokal, juga akan membutuhkan saudara yang lain. Ya,
dalam kehidupan sosial kita pun, kita akan saling membutuhkan. Jika terjadi musibah di rumah
kita, maka yang paling kita butuhkan adalah tetangga terdekat, kemudian petugas keamanan
yang ada di kompleks perumahan. Tentu kita akan membutuhkan pengurus RT, RW, Kelurahan,
Kepolisian dan sebagainya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tidak ada satu
orang pun yang tidak membutuhkan orang lain.
Demikian juga secara rohani, karena kita adalah manusia rohani yang memiliki tujuan rohani,
yaitu agar menjadi serupa Kristus. Kita membutuhkan saudara-saudara seiman yang lain untuk
membantu kita bertumbuh dalam Tuhan. Ada saling ketergantungan yang Tuhan ciptakan,
agar kita jangan menjadi sombong sehingga tidak membutuhkan saudara yang lain untuk
menolong kita, menasehati kita, mendoakan kita. Bahkan Rasul Paulus yang sedemikian
perkasa, dengan rendah hati mohon untuk didoakan agar dia dijauhkan dari niat orang-orang
jahat. 2 Tesalonika 3:1,2 Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman
Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan
supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang
beroleh iman.
Mari kita doakan para pemimpin kita, pembimbing rohani kita, rekan-rekan dalam komunitas
PA atau persekutuan, tentu orang-orang yang kita layani. Nasehat Firman: Saling
memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, saling menasihati,
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Nasehati kalau ada saudara kita yang melakukan dosa dan kesalahan yang fatal. Tegur dia
dengan bertemu empat mata. Dan baiklah kita juga dengan rendah hati berharap agar ada
saudara yang bersedia menegur kita, ketika kita berbuat salah.
Dan jangan lupa untuk kita berdoa bagi orang tua dan saudara kandung kita. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan bagaimana engkau dapat saling menasehati.
PEMBACAAN ALKITAB :
YESAYA 9-12
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DIPERLENGKAPI AGAR MENJADI DEWASA PENUH
D1. DIBACA
EFESUS 4:11-16
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai Saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Jawatan apa saja yang ada dalam Tubuh Kristus untuk memperlengkapi umat Tuhan?
2. Apakah tujuan Tuhan memberikan para hamba Tuhan tersebut bagi umat Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Allah memiliki tujuan yang mulia bagi Gereja-Nya, bagi umat-Nya. Umat yang ditebus dengan
darah Putra Tunggal-Nya, dan Ia ingin agar umat tebusan-Nya “mencapai kesatuan iman dan
pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan
yang sesuai dengan kepenuhan Kristus” (Efesus 4:13).
Artinya Tuhan ingin agar Gereja-Nya memiliki pandangan yang sama tentang iman; memiliki
doktrin yang sama tentang Yesus sebagai Anak Allah; dan kita menjadi seorang yang dewasa
penuh (a really mature manhood, Amplified Bible); dan kita juga bertumbuh hingga mencapai
kedewasaan penuh seperti Kristus (unto the measure of the stature of the fulness of Christ,
KJV).
Itu adalah hal yang sangat luar biasa dan mulia, siapakah kita sehingga dilayakkan untuk
bertumbuh menjadi seperti Kristus. Untuk itulah Allah mengutus: rasul, nabi, penginjil,
gembala dan guru; agar umat pilihan-Nya: ditemukan, diajar, dinasehati, diperlengkapi dengan
segala makanan rohani yang dibutuhkan.
Bagi kita semua, penting untuk kita selalu memiliki kehausan dan kelaparan akan Firman Tuhan,
yaitu dengan membaca Firman secara teratur. Juga agar kita memiliki roh yang lembut agar
kita mudah disapa oleh Roh Kudus dan selalu bersedia untuk mentaati arahan dan juga
peringatan-Nya.
Dengan bergaul erat dengan Roh Kudus dan haus belajar Firman, kita juga akan dijagai dari
berbagai pengajaran keliru/sesat, yang bisa menyebabkan kita tidak memiliki kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, renungkan, betapa mulia tujuan Allah bagi kita Gereja-Nya. Diskusikan bagaimana
upaya yang layak untuk kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur dan agar kita bersamasama dapat tumbuh hingga mencapai kedewasaan penuh seperti Kristus.
PEMBACAAN ALKITAB :
YESAYA 13-17

