JUNI 2019
MENJADI SATU DENGAN APA YANG SAMA

DENGAN KEBANGKITANNYA
D1. DIBACA
ROMA 6:5-9
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang terjadi ketika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematianNya?
2. Apa yang kita harus tahu tentang manusia lama kita?
3. Siapa yang telah bebas dari dosa?
4. Mengapa maut tidak berkuasa lagi atas Kristus?
D3. DITERAPKAN
Menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematianNya berbicara mengenai bagaimana
kematian manusia lama dalam kehidupan kita yang harus terjadi. Kematian manusia lama bisa
terjadi karena Yesus lebih dulu menyerahkan diriNya untuk disalibkan hingga mati untuk
menggantikan manusia yang berdosa yang seharusnya patut untuk mendapatkan hukuman.
KebangkitanNya diantara orang mati memperlihatkan bahwa maut tidak berkuasa lagi dan
kuasa kebangkitan disediakan bagi semua orang yang mau menerima karya penebusan Yesus
ini. Saudara, kuasa kebangkitan Yesus kita terima dan tidak ada yang bisa menghalanghalangi kita untuk menanggalkan manusia lama yang memang harus mati. Ketika kita menjadi
satu dengan apa yang sama dengan kematianNya maka kita juga akan menjadi satu dengan
apa yang sama dengan kebangkitanNya. Kita bisa mengalahkan maut karena kuasa
kebangkitan Yesus, tidak ada lagi yang bisa memperbudak kita, pilihan sekarang ada pada
saudara, mau bangkit dalam kuasa kebangkitanNya atau tetap hidup dengan manusia lama
saudara. Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Benarkah manusia lama saudara sudah
mati? Ya, setiap hari saudara harus mematikan manusia lama hingga kuasa kebangkitan
Kristus itu semakin kuat nyata dalam hidup Saudara. Bila saudara kesulitan untuk mematikan
manusia lama saudara maka terbukalah kepada kelompok pemuridan dimana saudara berada,
katakan dengan terbuka kepada pembimbing PA untuk dibantu mendoakan dan memberikan
jalan keluar. Teruslah berada dalam komunitas yang hidup, jangan menjauh dari pertemuanpertemuan rohani yang membangun dan memperbaharui hati dan pikiran saudara. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara
lakukan? diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 1-4
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JUNI 2019
HUKUM YANG TERUTAMA
D1. DIBACA
MATIUS 22:34-40
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang ditanyakan oleh Ahli Taurat kepada Yesus?
2. Apa kata Yesus mengenai hukum yang terutama dan pertama?
3. Apa kata Yesus mengenai hukum yang kedua?
4. Mengapa pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi?
D3. DITERAPKAN
Pada dasarnya sekalipun hukum Taurat dan kitab para nabi terdiri dari ribuan kalimat yang
menuliskan bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama serta aturan-aturan
yang menyertainya namun intinya hanya terdiri dari dua kalimat yaitu : “Kasihilah Tuhan,
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal
budimu.” Kalimat kedua: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.” Kebenaran
selalu sederhana, persoalannya adalah manusia yang melakukannya butuh penjelasan
panjang untuk dapat melakukan dua kalimat diatas. Hal itu terjadi mungkin karena
kemampuan manusia yang terbatas untuk memahami, mungkin juga karena banyak alasan
yang dibuat untuk menghindari sehingga dibuatlah aturan-aturan yang lebih panjang
sehingga diharapakan tidak ada alasan lagi untuk melanggarnya, dan kemungkinan lainnya.
Namun Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bersama, sekalipun kita sudah membaca
seluruh kitab hingga berapa kalipun namun inti yang harus kita pahami hanya dua kalimat
diatas. Seringkali tidak sedikit orang mendiskusikan kebenaran-kebenaran Firman Tuhan yang
“berat”, ini tidak salah, namun menjadi persoalan hidupnya bila dua hukum yang utama dan
pertama itu diabaikan. Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Mengasihi Tuhankah
saudara? Mengasihi sejauh mana? Segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi? Dalam
kelompok pemuridan yang hidup dua hal inilah yang seharusnya menjadi inti seluruh tindakan
yang akan dilakukan. Bagaimana saudara mengasihi Tuhan lebih baik lagi dan bagaimana
tindakan saudara untuk mengasihi sesama baik dalam kelompok pemuridan maupun sesama
manusia yang belum mengenal Yesus sebagai Juru selamat. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara
lakukan? diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 5-7
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JUNI 2019
MENGAJARKAN PERINTAH
DENGAN BERULANG-ULANG
D1. DIBACA
ULANGAN 6:4-9
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang harus didengarkan oleh orang Israel pada waktu itu mengenai Tuhan?
2. Perintah siapa yang harus diperhatikan?
3. Seperti apa perintah itu harus diajarkan kepada anak-anak kita?
4. Kapan kita bicarakan perintah itu?
D3. DITERAPKAN
Bangsa Israel adalah bangsa yang mendapat anugerah untuk mengenal Allah yang Esa, bila
kita perhatikan bagaimana Tuhan memperkenalkan diri maka kita bisa belajar bahwa Dia
memulainya dari suatu keluarga, yaitu keluarga Abraham. Suatu keluarga dipisahkan dan
dibawa Tuhan dengan suatu visi untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Keluarga menjadi
bagian utama dimana kebenaran bisa disampaikan dan dipraktekkan setiap hari dalam
suasana keterbukaan/apa adanya karena mereka adalah satu keluarga yang senantiasa
memiliki banyak waktu untuk bersama. “Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang
kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila
engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun.”
Perintah ini tidak main-main, kata “harus” bisa berarti tidak ada alternatif lain yang bisa kita
buat agar perintahNya dapat dipahami dengan benar dan masuk ke dalam hati dan pikiran
sehingga pada akhirnya menjadi gaya hidup. Sesuatu yang kita pikirkan dan renungkan setiap
hari lebih sangat berdampak daripada sesuatu yang kita renungkan hanya setiap minggu,
apalagi kita renungkan setiap bulan sekali atau bahkan setiap setahun sekali (pada akhir
tahun). Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Bila saudara sebagai orang tua yang sudah
memiliki anak apakah saudara telah mengajarkan kebenaran kepada anak-anak setiap saat?
atau saudara menyerahkan ke guru sekolah minggu atau ke pembimbing PA? Guru sekolah
minggu ketemu seminggu sekali, pembimbing PA ketemu umumnya paling rajin seminggu
sekali, bahkan ada yang sebulan sekali. Bagaimana kita mempertanggung jawabkan perintah
diatas? Bila saudara sebagai pembimbing PA bagaimana saudara mengajarkan kepada anakanak rohani yang Tuhan percayakan kepada saudara ? Rutinkah PA saudara atau bila sudah
ada kesepakatan waktu saja bisa PA? Marilah kita kembali kepada apa yang Tuhan sudah
perintahkan, tidak ada alternatif 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 :
AYUB 8-10
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JUNI 2019
MENGASIHI DENGAN
MEMBERIKAN PENGAMPUNAN
D1. DIBACA
MATIUS 6:12-16
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Seperti apa kita minta diampuni kesalahan kita kepada Tuhan?
2. Apa perasaan kita ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita?
3. Apa yang menjadi permohonan doa kita kepada Tuhan mengenai pencobaan?
4. Siapakah yang empunya Kerajaan dan Kuasa sampai selama-lamanya?
D3. DITERAPKAN
Perintah kedua dari perintah utama adalah “mengasihi sesamamu manusia”, mengasihi
diimplementasikan dengan memberi, karena mengasihi tanpa memberi adalah sesuatu yang
“abstrak”. Memberi dapat dilakukan dalam banyak hal, memberi waktu, memberi perhatian,
memberi uang dan sebagainya, namun hari ini Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita harus
memberi pengampunan sebagai bentuk mengasihi sesama manusia. Pemberian
pengampunan kepada kita yang berdosa sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, apapun dosa kita
dan keberadaan kita, oleh iman dan percaya kita akan pengorbanan Yesus ketika kita
mengakui kesalahan kita, maka kita diampuni. Karena Tuhan sudah memberi pengampunan
maka kita punya pengampunan tersebut sehingga kita bisa memberi pengampunan kepada
orang yang bersalah kepada kita sebagai wujud kasih Tuhan. Itulah sebabnya mengapa dalam
doa yang diajarkan Tuhan Yesus disebutkan: “dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami”, pengampunan adalah
pemberian berharga tidak hanya bagi orang yang bersalah kepada kita tetapi juga bagi kita
sendiri yang telah melepaskan pengampunan. Ketika kita melepas/memberi pengampunan
maka kita juga melepas “algojo-algojo” yang bisa menyesakkan hidup kita bahkan membawa
banyak penyakit untuk pergi jauh meninggalkan kehidupan kita. Bagaimana dengan hidup
saudara saat ini? Sudahkah saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara?
Mengampuni berarti tidak mengingat-ingat lagi apa kesalahan yang telah orang lain perbuat
kepada kita, sekalipun “bekas”nya mungkin masih ada tetapi ketika kita melihat “bekas” itu
maka yang ada bukan sakit hati atau kecewa tetapi rasa syukur. Kita bersyukur bahwa Yesus
sudah memberikan pengampunan jauh lebih banyak daripada pengampunan yang kita
berikan kepada orang yang bersalah kepada kita. Saudara, “bekas” atau “luka” itu terlalu kecil
bila dibandingkan apa yang Yesus berikan kepada kita bukan? (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 11-13
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JUNI 2019
BERDOA BAGI MEREKA YANG MENGANIAYA KAMU
D1. DIBACA
MATIUS 5:43-48
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang dikatakan Yesus tentang musuh kita?
2. Mengapa kita perlu mengasihi dan mendoakan musuh kita?
3. Karena Bapa kita sempurna, bagaimanakah kita seharusnya?
D3. DITERAPKAN
Apa yang terpikirkan ketika memikirkan seseorang yang tidak Saudara sukai?
Apakah timbul perasaan tidak senang, marah, bahkan ingin melakukan sesuatu yang tidak baik
untuk membalasnya? Kebanyakan orang berpikir demikian. Namun melalui Firman Tuhan hari
ini, Tuhan menunjukkan bahwa Ia mengerti akan pikiran dan perasaan kita terhadap musuh
kita.
Menariknya, Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu di luar nalar kita, yaitu “Kasihilah
musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu”
.
Fantastis bukan?!
Benar. Tapi, mengapa Tuhan ingin kita melakukannya? Ada beberapa alasan penting.
Pertama, Tuhan ingin menunjukkan anak-anak Allah dimampukan untuk mengerjakan hal-hal
yang melebihi apa yang dunia mampu kerjakan, termasuk dalam hal mengasihi. Dengan
demikian dunia akan melihat kasih Tuhan yang luar biasa besar bagi semua orang. Bila dengan
kekuatan sendiri, kita tidak akan pernah mampu mengasihi musuh kita dan berdoa bagi
mereka. Hanya mereka yang telah mengalami kasih Kristus yang mampu mengerjakannya.
Kedua, Tuhan ingin agar anugerah keselamatanNya tidak berhenti sampai pada kita saja,
tetapi diteruskan kepada orang lain, bahkan kepada mereka yang kita anggap tidak layak
sekalipun. Bukankah kita pun adalah musuh Allah dan tidak layak menerima kasihNya?
Namun, Tuhan tetap mengasihi kita, bahkan memberi anugerah pengampunan melalui Yesus
anakNya yang tunggal.
Saudara, Tuhan adalah sempurna dan kasihNya pun sempurna, tidak ada kebencian yang
sanggup membatasinya. Oleh sebab itu, Dia menginginkan kita anak-anakNya mewarisi
“DNA” ini, sehingga kasih kita pun sempurna kepada semua orang, tidak terkecuali kepada
musuh dan setiap orang yang menganiaya kita. (Aris, dkk).
D4. DIDISKUSIKAN
Berdoalah bagi orang yang Saudara tidak sukai dan Saudara rasa menyulitkan hidup Saudara.
Bagikanlah kepada rekan persekutuanmu apa dampak dari doa yang Saudara lakukan.
PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 14-16
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JUNI 2019
DIUTUS UNTUK MENGASIHI JIWA YANG TERHILANG

D1. DIBACA
LUKAS 9:1-6
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Dengan tujuan apakah Yesus mengutus murid-muridNya?
2. Apa syarat untuk murid-muridnya pergi?
3. Bagaimana respon dari murid-murid Yesus saat diutus?
D3. DITERAPKAN
Firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi dengan sempurna dan terus aktif bekerja
agar semua orang diselamatkan. Ia juga menginginkan agar murid-muridNya melakukan hal
yang sama seperti yang Ia kerjakan. Namun, Tuhan tidak sembarangan mengutus muridNya.
Sebelum mereka diutus, Ia memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk menguasai setansetan, menyembuhkan penyakit dan memberitakan Injil Kerajaan Allah.
Ketika Tuhan berkata : “Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa
tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju... ” Tuhan sangat serius menjamin
pemenuhan kebutuhan murid-muridNya dan menghendaki agar mereka hanya fokus pada
keselamatan jiwa-jiwa terhilang daripada sekedar kuatir akan kebutuhan hidupnya.
Kerinduan Tuhan terhadap murid-muridNya pada masa kini pun tetap sama, yaitu agar kita
tidak pernah berhenti mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan terus aktif bekerja
memberitakan Injil Kerajaan Allah serta menjawab kebutuhan hidup mereka. Kuasa yang sama
yang Tuhan berikan kepada kedua belas muridNya yang terdahulu, juga Ia berikan kepada
kita, murid-muridNya di masa kini.
Tuhan sudah memampukan kita. Keputusan ada di tangan kita untuk aktif bekerja bersama
Tuhan, jangan menjadi pasif dan egois.
Mari, teruskanlah kasihNya kepada semua orang yang terhilang. Karena sama seperti
terhadap kita dahulu, Tuhan juga mengasihi dan ingin menyelamatkan serta memulihkan
mereka. (Aris, dkk).
D4. DIDISKUSIKAN
Pandanglah sekeliling Saudara, siapakah jiwa-jiwa yang terhilang dan butuh kabar baik?
Berdoalah dan mulai bergerak memberitakan Injil kepada mereka!
PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 17-20
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JUNI 2019
BELAS KASIHAN TERHADAP

JIWA YANG TERHILANG
D1. DIBACA
MATIUS 9:35-38
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 lakukan saat Ia berkeliling kota dan desa?
2. Mengapa Yesus berbelas kasihan saat melihat orang banyak?
3. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridNya saat Ia melihat orang banyak tersebut?
D3. DITERAPKAN
Kemajuan teknologi hari-hari ini membuat manusia semakin mudah untuk mendapatkan
informasi. Tapi ingatlah, apa yang ditampilkan di dalam berita dan sosial media seringkali
tidak seperti yang sebenarnya. Apa yang ditampilkan oleh orang-orang di sekitar kita tidak
selalu apa adanya.
Pernahkah Saudara terkejut mendengar tokoh-tokoh terkenal yang bunuh diri? Mereka
tampak sudah memiliki segalanya, terkenal, cantik dan tampan, kaya, namun mengalami
depresi.
Saudara, pandanglah orang-orang di sekeliling Saudara!
Jangan puas dengan hanya melihat apa yang tampak di luar. Banyak orang di luar tertawa tapi
dalam hatinya merana, banyak pasangan yang berada di ambang perceraian, banyak anak
muda yang tampak “exist” tapi dalam hatinya kosong. Masih banyak orang yang mengalami
kesulitan ekonomi dan bergumul dengan sakit penyakit. Kita membutuhkan belas kasihan
Yesus agar bisa memandang orang-orang sekeliling kita dengan cara yang berbeda.
Mungkin Saudara bergumul dengan bos yang kasar, atau dengan mertua yang cerewet, atau
rekan kerja pelayanan yang karakternya begitu menyebalkan. Di belakang sifat dan tindakan
seseorang selalu ada alasan, mungkin mereka memiliki masa lalu yang suram atau mereka
tidak pernah tahu Kasih Kristus yang mampu menolong mereka keluar dari sifat buruk mereka.
Maukah Saudara membawa rasa kesal Saudara kepada Tuhan dan mulai bertanya kepadaNya
apa yang Saudara bisa lakukan bagi mereka?
“Tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit”, apakah Saudara mau menjadi pekerja yang
membagikan kasih Tuhan bagi jiwa-jiwa yang membutuhkanNya? (Aris, dkk).
D4. DIDISKUSIKAN
Pikirkanlah orang-orang sekeliling Saudara, mulailah untuk berdoa secara khusus bagi 2 orang
dari antara mereka dan memikirkan secara aktif apa yang Saudara bisa lakukan bagi mereka!
Lanjutkan terus sampai Saudara melihat perubahan terjadi.
PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 21-23
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JUNI 2019
JUALLAH SEGALA MILIKMU

IKUTLAH AKU
D1. DIBACA
MATIUS 19:16-22
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa pertanyaan yang diajukan oleh orang muda tersebut kepada Yesus?
2. Bagaimana Yesus menjawab pertanyaan orang muda tersebut?
3. Mengapa orang muda itu kemudian pergi dengan sedih hati?
D3. DITERAPKAN
Jika kita perhatikan pembicaraan antara orang muda dengan Yesus. Sekilas kita melihat tidak
ada yang salah dengan pertanyaan orang muda ini, ia bertanya tentang hidup yang kekal,
sebuah pertanyaan yang baik.
Masalahnya ada pada kepercayaan yang dimiliki orang muda ini; ia menganggap Yesus adalah
guru tapi bukan TUHAN. Jika Yesus itu bukan Tuhan, maka sia-sialah kepercayaan kita akan
Dia.
Hal yang kedua adalah orang muda itu bertanya “Perbuatan baik apa?”. Rupanya ia berpikir
bahwa ia bisa mendapatkan hidup yang kekal dengan perbuatan baik. Bahkan dengan berani
ia mengatakan bahwa ia sudah menjalankan seluruh hukum Taurat sejak masa mudanya,
sesuatu yang mustahil bisa dilakukan.
Dan Yesus yang mengetahui isi hati orang muda ini menantangnya untuk melepaskan apa yang
dia andalkan selama ini, “Juallah segala milikmu…” Demi hidup yang kekal sewajarnya kita akan
rela melepaskan apapun, namun orang muda ini pergi dengan sedih hati karena memang
hatinya belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan.
Apa yang Saudara andalkan hari ini? Apakah Yesus adalah sungguh-sungguh Tuhan yang
berkuasa dalam hidup Saudara? (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan apakah ada hal-hal dalam hidup Saudara yang belum rela Saudara lepaskan
kepada Tuhan? Ambilah komitmen untuk mengalami perubahan yang nyata dalam hal
tersebut dan bagikanlah dengan pembimbing Saudara.
PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 24-28
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JUNI 2019

ROH KUDUS
YANG AKAN DICURAHKAN
D1. DIBACA
YOEL 2:28-32
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Kepada siapakah Roh Allah dicurahkan?
2. Apa yang terjadi ketika Roh Allah dicurahkan?
3. Siapakah yang akan diselamatkan?
D3. DITERAPKAN
Peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta (Kisah Para Rasul 2:1-4) merupakan
penggenapan dari apa yang Tuhan firmankan melalui perantaan nabi Yoel. Kita juga
mendapatkan bagian dari janji yang sama.
Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, pengurapan yang bekerja dalam pelayanan Tuhan Yesus
bekerja juga di dalam kita. Pekerjaan yang Yesus lakukan akan dapat kita lakukan juga oleh
Roh Kudus yang mengurapi kita. Pengurapan Roh Kudus atas Tuhan Yesus memampukan kita
memberi dampak bagi orang sekitar kita.
Karya Roh Kudus memerdekakan dan memulihkan hidup manusia. Kita diangkat dari
kehancuran dikembalikan menjadi seperti yang Tuhan rancang. Kita dipulihkan kembali untuk
menjadi alat bagi Dia untuk menyatakan keagungan-Nya melalui hidup kita.
Apa yang Yesus lakukan, juga dapat kita lakukan oleh Roh Kudus yang berdiam di dalam kita.
Menjelang kedatangan-Nya yang kedua kali, Roh Kudus mengubahkan umat-Nya untuk
menjadi mempelai Kristus yang sempurna. Roh Kudus yang mengubahkan kita umat-Nya
menjadi mempelai yang dewasa, tanpa cacat cela, kerut ataupun noda.
Gereja-Nya menjadi penuh hikmat Allah, hidup dalam kemuliaan dan bergerak dalam otoritas
Kerajaan Allah. Hidup dalam keserupaan dengan rupa dan gambar Kristus. Itu semua adalah
karya Roh Kudus. Karena itu kita harus mendoakan hal ini, dan memiliki kerinduan untuk
mengenal lebih dalam Pribadi Roh Kudus. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan rekan persekutuan Saudara bagaimana Saudara bisa semakin mengenal
suara Tuhan sehingga saudara dapat dituntun dalam setiap keputusan hidup Saudara.

PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 29-31
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MEMBAPTIS DENGAN ROH KUDUS
D1. DIBACA
MATIUS 3:8-11
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut Matius 3:11, Apa yang dikatakan Yohanes tentang baptisan?
2. Baptisan apa yang dilakukan oleh kita? Ayat 11
3. Siapa yang membaptis Roh Kudus dan apa yang dikatakan Yohanes tentang pribadi
tersebut? Ayat 11
D3. DITERAPKAN
Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka
meninggalkan Yerusalem, dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang - demikian kata-Nya -- "telah kamu dengar dari pada-Ku. Sebab Yohanes membaptis dengan
air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." (Kisah Para Rasul 1:4-5).
Hal menarik menjelang Yesus naik ke Surga, ia mengingatkkan dalam Kisah Para Rasul 1:4
supaya murid muridNya tidak meninggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa yaitu
pencurahan Roh Kudus. Selanjutnya, Yesus meneguhkan ucapan Yohanes yang tertulis di
Matius 3:11 dengan menjelaskan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi sebentar lagi
murid-muridNya akan di baptis dengan Roh Kudus.
Apa yang dimaksud dengan “membaptis dengan Roh Kudus?” Dalam Matius 3:11, istilah
“baptisan Roh Kudus” diungkapkan pertama oleh Yohanes pembaptis. Kemudian ia pun
menjelaskan bahwa bentuk baptisan ada 3 jenis, yaitu Baptisan air yang merupakan tanda
keselamatan dan dilakukan oleh Yohanes sedangkan baptisan Roh Kudus (dalam Efesus 1:13
dijelaskan bahwa Roh Kudus adalah materai keselamatan) itu dilakukan/dicurahkan
sepenuhnya oleh Tuhan sendiri. Adapun Baptisan Api merupakan gambaran pemurnian dan
hal inipun dilakukan oleh Tuhan sendiri. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara diskusikan tentang topik baptisan Roh Kudus di kelompok pemuridan yang
saudara ikuti atau pimpin.
PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 32-34
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11
PENTAKOSTA

D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 2:1-4
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Dalam Kisah Para Rasul 2:1-4, siapa yang ada ditempat itu saat Pentakosta terjadi?
2. Bagaimana suasana dan bentuk pernyataan Roh Kudus saat terjadi Pentakosta? Ayat 2-3
3. Apa manifestasi saat mereka dipenuhi Roh Kudus? Ayat 4
D3. DITERAPKAN
Pada bulan ini, umat Kristen seluruh dunia merayakan Pentakosta. Memang hari raya ini tidak
seterkenal Natal atau Paskah, padahal Pentakosta adalah perayaan tonggak penting dalam
sejarah Kekristenan. Bahkan bisa dikatakan Pentakosta adalah hari lahirnya gereja.
Apa Pentakosta itu? Dalam Kisah Para Rasul 2:1-4 dituliskan bahwa … “Ketika tiba hari
Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit
suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk;
dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap
pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai
berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka
untuk mengatakannya.” (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara ceritakan pengalaman saudara serta rekan-rekan lainnya saat mengalami
Baptisan Roh Kudus di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin.
PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 35-37

JUNI 2019

MENJADI SAKSI
PERBUATAN ALLAH YANG BESAR

D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 2:5-13
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. Dalam Kisah Para Rasul 2:6 Apa yang terjadi saat rasul-rasul dipenuhi Roh Kudus?
2. Apa reaksi orang banyak ketika melihat rasul rasul dipenuhi Roh Kudus? Ayat 6-13
D3. DITERAPKAN
Pada saat pencurahan Roh Kudus ini, di Yerusalem tengah berkumpul orang-orang dari segala
bangsa untuk merayakan Shavuot (perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hulu hasil
dipersembahkan kepada Allah (lihat Imamat 23:17).
Kemudian ketika terjadi Pentakosta, herannya bahasa roh yang diucapkan murid-murid Yesus
bisa dipahami jelas oleh ribuan peziarah yang datang ke Yerusalem tersebut. Ucapan itu berisi
tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah (ayat 11). Mereka semua yang hadir
begitu takjub dengan kejadian itu namun ada pula yang mengatakan rasul-rasul ini sedang
mabuk (ayat 13). (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara diskusikan di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin tentang
tujuan Allah pada saat terjadi Pentakosta.
PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 38-39
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NUBUAT PENCURAHAN ROH KUDUS

YANG DIGENAPI
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 2:14-18
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. Apa yang dilakukan Petrus untuk menjelaskan kejadian Pentakosta? Ayat Kisah Para Rasul
2:14-15
2. Apa yang dikatakan Petrus tentang Pentakosta? Ayat 16-18
D3. DITERAPKAN
… Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata
seorang kepada yang lain: "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir: "Mereka sedang
mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu, dan
dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka: "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua
yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak
mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul sembilan, tetapi itulah yang
difirmankan Allah dengan perantaraan nabi Yoël (Kisah Para Rasul 2:12-16)
Dalam upaya menerangkan dan menjelaskan kepada yang hadir di Yerusalem maka
selanjutnya Petrus menyampaikan khotbah pertamanya. Dia menginterpretasi momen pagi
itu dengan nubuatan nabi Yoel, dimana Allah berjanji akan mencurahkan RohNya kepada
semua manusia, memberi kuasa pada manusia untuk melakukan hal-hal ajaib. Ini yang menjadi
tanda dari datangnya 'Hari Tuhan' (Kisah Para Rasul 2:16-21; Yoel 2:28-32). (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara berikan kesaksian di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin
tentang bagaimana pengalaman saudara mengutamakan Yesus dalam kehidupan.
PEMBACAAN ALKITAB :
AYUB 40-42
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ROH KEBENARAN
PENOLONG KITA
D1. DIBACA
YOHANES 14:15-19
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. Menurut Yohanes 14:16-17 Apa yang dikatakan Yesus tentang pribadi Roh Kudus?
2. Apa yang dikatakan Yesus tentang penyertaanNya kepada kita? Ayat 18
D3. DITERAPKAN
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang
lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya (Yohanes 14:16)
Kata 'Penolong' ini adalah parakletos. Di dalam versi Alkitab bahasa Inggris, kata ini
diterjemahkan macam-macam: advokat, penolong, penghibur, penasihat. Secara harafiah,
parakletos adalah seseorang yang dipanggil untuk mendampingi. Di luar Alkitab, parakletos
punya makna seperti kuasa hukum atau representasi hukum. Orang yang membantu kita di
ruang sidang, pembela kita, jurubicara kita. Jadi, pengertian parakletos punya dua sisi. Ada
sisi halus yaitu sebagai penolong, penghibur, penasihat. Tetapi juga ada sisi lainnya yaitu
menjadi pembela atau pelindung dari musuh-musuh.
Roh Kudus menyertai dan datang ke dalam hati kita seperti seorang sahabat yang membela
kita. Saat dunia menekan kita, saat iblis menggoda kita, saat hati kita sendiri menghakimi kita,
Roh Kudus berseru lebih jelas: “Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam
Kristus Yesus (Roma 8:1). Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu
menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh
Roh itu kita berseru ya Abba ya Bapa (Roma 8:15).” (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara berikan kesaksian di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin
bagaimana pengalaman saudara dipimpin Roh Kudus.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 1-8
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ROH KUDUS
PENGHIBUR KITA
D1. DIBACA
YESAYA 8:19-22
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dilakukan orang-orang yang mengasihi Allah?
2. Apa hubungan kasih Allah dan ketaatan kepada Allah?
3. Apa yang akan di ajarkan oleh Roh Kudus kepada kita?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Tuhan Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus untuk menyertai muridmuridNya dan kita semua. Janji penyertaan Tuhan Yesus melalui RohNya diberikan kepada
seluruh orang percaya dari generasi ke generasi. Tuhan Yesus ketika hadir di bumi dibatasi
oleh tubuh jasmani, tetapi setelah DIA naik ke surga, peranNya digantikan Roh Kudus yang
tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus menyertai kita selama 24 jam sehari,
sepanjang tahun dan sepanjang waktu. Roh Kudus hadir di dalam roh kita semua.
Roh Kudus yang disebut juga Penghibur dalam terjemahan amplified Bible memiliki arti
(peran), diantaranya sebagai berikut : 1. konselor, yaitu tempat kita semua meminta nasehat.
Apapun yang membutuhkan nasehat, Roh Kudus siap sedia untuk membimbing kita. 2.
Pembela, pada saat kita membutuhkan pembelaan, Roh Kudus selalu siap membela kita dari
penghakiman dan dakwaan si jahat. Dia membela kita saat ada dalam keadaan terjepit. 3.
pendoa Syafaat, Roh Kudus yang membuat kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak
terkatakan. 4. Penghibur, Roh Kudus selalu ada untuk menghibur kita saat kita sedang
kecewa, sedih atau berduka. 5. Pemberi Kekuatan, Roh Kudus selalu ada untuk memberikan
kekuatan baru bagi semua anak-anak Tuhan yang membutuhkan.
Saudara, Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa terlebih baik DIA pergi ke surga supaya Roh
Kudus dicurahkan. Marilah untuk membangun keintiman dengan Roh Kudus, supaya kita
dapat menikmati kehadiranNya yang luar biasa. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA, bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 9-16
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UCAPAN BAHAGIA
D1. DIBACA
MATIUS 4:1-5
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika ada bersama dengan murid-murid Nya di bukit?
2. Apakah yang dimaksud dengan ucapan bahagia?
3. Mengapa Tuhan Yesus perlu mengajar murid-muridnya tentang kebahagiaan?
D3. DITERAPKAN
Saudara, ucapan bahagia adalah salah satu kotbah yang terkenal, ada disebut juga kotbah di
bukit. Bahagia dalam bahasa Yunani-nya memiliki arti berkelimpahan secara spiritual, senang
dan bahagia. Tuhan Yesus sedang mengajarkan kebahagiaan yang sejati. Semua orang ingin
berbahagia selama ada di bumi ini. Tidak ada seorangpun manusia yang tidak ingin bahagia.
Tentulah semua orang tertarik dengan kebahagiaan.
Bahagia pertama yang diajarkan adalah bahagia mereka yang miskin di hadapan Allah. Ingat!
Ini bukan miskin jasmani, tetapi mereka yang miskin secara rohani, yaitu mereka yang menolak
bergantung kepada kecakapannya, tetapi lebih memilih untuk bergantung kepada Allah.
Mereka tidak merasa dirinya penting, tetapi Allah yang lebih utama.
Bahagia kedua adalah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Duka cita
yang dimaksud adalah duka cita karena menyesali dosa dan karena itu bertobat. Allah yang
akan mengangkat beban akibat dosa tersebut. Allah selalu sediakan rahmatNya. Bahagia
berikutnya adalah bagi mereka yang lembut hatinya, mereka yang tidak mempertahankan
haknya, tetapi menyerahkannya kepada Allah. Mereka akan memiliki (mewarisi) bumi. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan pembimbingmu, bagaimana menerapkan ucapan bahagia, khususnya
bahagianya orang yang lemah lembut.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 17-20
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BERBAHAGIA MEREKA YANG HAUS

DAN LAPAR AKAN KEBENARAN
D1. DIBACA
MATIUS 5:6-10
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa mereka yang haus dan lapar akan kebenaran akan dipuaskan ?
2. Apa yang dimaksud dengan murah hati?
3. Siapakah yang dikatakan empunya Kerajaan Surga?
D3. DITERAPKAN
Saudara, yang dimaksudkan kebenaran dalam ayat di atas bukanlah firman Tuhan, tetapi
hubungan baik dengan Tuhan. Posisi rohani yang senantiasa diterima Allah. Jadi orang yang
haus dan lapar akan kebenaran adalah orang orang yang merindukan hubungannya dengan
Allah dipulihkan. Orang-orang yang ingin ada di hadapan Allah dan bergaul dengan Allah.
Mengapa mereka akan dipuaskan Allah? Sebab Allah terlebih rindu untuk memiliki
persekutuan dengan manusia. Sejak semula manusia diciptakan untuk bersekutu dengan
Allah. Dosa merusak persekutuan yang intim manusia dengan Allah. Orang yang rindu akan
kebenaran bertemu dengan kerinduan Allah untuk membenarkan dan membangun kembali
persekutuan dengan manusia.
Dalam Matius 6:33, diajarkan untuk mencari dahulu Kerajaan Allah dan kebenaranNya.
Kebenaran yang dimaksud sama dengan kebenaran di atas, yaitu cara berhubungan baik
dengan Allah. Posisi yang senantiasa diterima Allah. Tuhan Yesus sudah mati di salib dan
bangkit untuk memberikan pengampunan dan pembenaran. Setiap orang yang percaya pada
kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dianugerahkan kebenaranNya, menjadi orang benar.
Statusnya berubah dari orang berdosa menjadi orang benar. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan dan ucapkanlah sesering mungkin, “saya orang benar, karena dibenarkan Tuhan
Yesus”.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 21-25
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BERBAHAGIALAH BILA KARENA
NAMA TUHAN KITA MENDERITA

D1. DIBACA
MATIUS 5:11-16
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah saudara pernah mengalami kebahagiaan dalam penderitaan karena nama Tuhan?
2. Apakah upahnya mereka yang menderita karena nama Tuhan?
3. Bagaimana kita menghadapai penderitaan karena nama Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Saudara, salah satu kebahagiaan anak-anak Tuhan adalah ketika diijinkan Tuhan mengalami
penderitaan karena nama Tuhan. Itu termasuk bagian dari kasih karunia dari Allah. Tidak
semua anak-anak Tuhan yang mengalami penderitaan tersebut. Kebahagiaan ini adalah jenis
kebahagiaan yang dirindukan para rasul ketika ada di dunia. Sebagian besar para rasul
menjadi martir. Bahkan Petrus meminta disalibkan terbalik ketika dia dihukum mati karena
Injil. Petrus merasa tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus.
Mengapa para rasul dan orang Kudus gereja mula-mula begitu bahagia karena penderitaan
yang mereka alami? Karena mereka memandang upah yang besar di surga. Selain itu mereka
menganggap bahwa menderita karena nama Tuhan adalah kehormatan besar dari Tuhan.
Menderita seperti Tuhan Yesus sudah menderita adalah kesukaan besar bagi mereka yang
mengalami besarnya kasih Allah.
Saudara, janganlah menderita karena kesalahan, jangan pula sengaja cari penderitaan dalam
pelayanan, tetapi biarlah kasih karunia yang membawa kita dalam penderitaan karena
namaNya. Upahnya besar di surga. Itulah kebahagiaan bagi mereka yang menderita karena
namaNya. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan rekan-rekan PA, kapan terakhir menderita karena nama Tuhan.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 26-31
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BERBAHAGIALAH HAMBA

YANG BERJAGA-JAGA
D1. DIBACA
LUKAS 12:36-40
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 yang menyebabkan hamba itu mau menantikan tuannya pulang pada tengah
malam?
2. Apakah yang akan dilakukan tuannya ketika mendapati hambanya menantikan kepulangan
mereka?
3. Apakah yang saudara lakukan menantikan kedatangan Tuhan Yesus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, salah satu bentuk kebahagiaan yang diajarkan Alkitab adalah kebahagiaan karena
ketekunan dan kesetiaan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam
ayat di atas hamba yang setia tahu pasti bahwa tuannya akan pulang, walaupun tidak tahu
dengan tepat jam kepulangan tuannya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah
pasti, walaupun kita tidak mengetahui waktu tepatnya. Sambil menantikan kedatanganNya
kembali, maka bagian kita adalah terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab rohani yang
diberikan kepada kita masing-masing. Ketika DIA kembali, kita didapatinya setia dengan
tugas dan tanggung jawab yang dipercayakanNya.
Saudara, setiap anak-anak Tuhan sudah diberikan tugas dan tanggung jawab dalam dunia ini,
yang berbeda satu sama lain. Untuk melaksanakannya kita diperlengkapi dengan talenta dan
karunia-karunia Roh Kudus. Kita masih ada di dunia ini untuk bekerja bagi DIA.
Alangkah indahnya apabila DIA datang kembali, kita sedang menunggu DIA di ladang yang
dipercayakanNya kepada kita. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkanlah, apakah talenta dan karunia Roh Kudus yang kita miliki sudah digunakan untuk
menyenangkan Tuhan Yesus?
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 32-35
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BERBAHAGIALAH ORANG YANG
KESUKAANNYA TAURAT TUHAN
D1. DIBACA
MAZMUR 1:1-6
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya,
secara khusus hafalkanlah Mazmur 1:2
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah orang yang berbahagia?
2. Apakah yang menjadi kesukannya bagi orang yang berbahagia?
3. Seperti apakah orang-orang yang berbahagia sesuai dengan Firman Tuhan diatas?
4. Bagaimanakah aplikasi dalam hidup saudara tentang kesukannya adalah Taurat Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Tuhan mengajar kita agar memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan maksudnya senang dan
menyukai serta mengutamakan perkataan Tuhan atau Firman Tuhan. Kesukaan terhadap
Firman Tuhan tidak akan terjadi sebelum kita meninggalkan kesukaan akan dunia ini, baik
dalam pikiran, hati dan tindakan oleh karena itu dikatakan bahwa kita tidak boleh berdiri di
jalan oran berdosa, tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh, caranya dengan
membuang pola pikir dunia, perasan dan hati yang cinta dunia ini sehingga kita sama sekali
tidak memiliki kehidupan dunia sehingga terbangunlah kecintaan akan Tuhan dan diawali
dengan menyukai Firman Tuhan. Bukti dari menyukai Firman Tuhan adalah merenungkan dan
melakukan setiap perintah Tuhan, Tuhan katakan bahwa orang yang menyukai Firman Tuhan
adalah orang yang berbahagia mengapa? Karena mereka seperti pohon yang selalu
menghasilkan buah pada musimnya. Pohon yang di tepi aliran air sehingga daunnya tidak
pernah layu dari kehidupan kita selalu berhasil atau diberkati. Bukankah setiap kita ingin sekali
memiliki hidup yang diberkati. Caranya adalah milikilah kesukaan akan Firman Tuhan dan
utamakanlah Firman diatas segalanya. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana caranya saudara tetap konsisten
membangun kehidupan yang senantiasa menyukai Firman Tuhan?
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 36-39
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BERBAHAGIALAH ORANG YANG

DI TUTUP DOSANYA
D1. DIBACA
MAZMUR 32:1-5
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya,
secara khusus hafalkanlah Mazmur 32:2.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang berbahagia menurut Firman Tuhan di atas?
2. Menurut saudara apakah yang mengawali sebuah pengampunan?
3. Orang-orang yang tidak mau mengaku dosa di samakan dengan apakah menurut Mazmur
32:2?
D3. DITERAPKAN
Tuhan menyatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang pelanggaran dan
dosanya diampuni, di mana dosa kita bukan hanya di tutupi oleh Tuhan tetapi di bersihkan.
Sebagai anak Tuhan yang sudah lahir baru kita sebagai orang benar, bukan orang berdosa
namun dalam perjalanan hidup kita dalam ketidaktaatan bisa saja kita jatuh dalam dosa dan
kita tetap disebut sebagai orang benar. Hal itu dapat menyebabkan Roh Kudus yang tinggal
dalam kita menjadi berduka. Itulah sebabnya dosa harus dibereskan dan Tuhan tetap
menyediakan pengampunan dan hal tersebut harus diawali dengan pengakuan dan
keterbukaan kita kepada Tuhan. Sebab jika kita tidak mengakui dosa kita maka kita disebut
sebagai penipu, menganggap remeh dari dosa. Supaya nyata keadilan Tuhan maka dosa harus
diakui maka Tuhan berikan pengampunan itulah sebabnya Daud berkata “Dosaku
kuberitahukan kepadaMu dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan, aku berkata: “Aku akan
mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaraku dan Engkau mengampuni kesalahan
karena dosaku”. Tuhan ingin agar kita jujur kepada Dia akan dosa kita serta mengakuinya,
sehingga kita menjadi berbahagia karena Tuhan menutupi dosa-dosa kita. Janganlah simpan
dosa tetapi marilah kita mengakuinya. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara apabila ada dosa yang belum kita bereskan kepada
Tuhan atau orang lain yang mana hal tersebut terus menyiksa kita, supaya saudara dapat
ditolong untuk menyelesaikannya.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 40-45
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BERBAHAGIALAH ORANG YANG
MENARUH KEPERCAYAANNYA PADA TUHAN

D1. DIBACA
MAZMUR 40:1-6
Bacalah firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali supaya Saudara mendapatkan rhema.
Secara khusus hafalkanlah Mazmur 40:1-6.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah orang berbahagia menurut Firman Tuhan diatas?
2. Bagaimanakah sikap hati dan perbuatan orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan?
3. Menurut saudara apakah penyebab kita harus menaruh percaya kepada Tuhan?
4. Apakah yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang menaruh percaya kepada Dia?
D3. DITERAPKAN
Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang menaruh kepercayaanya kepada Tuhan adalah
orang-orang yang berbahagia. hal itu disebabkan karena Tuhan menyatakan bahwa Dia
berkuasa, sanggup dan Dia juga dapat mengatasi segala-galanya serta Dia tidak pernah
berdusta terhadap janji-janjiNya yang diberikanNya kepada kita. Dia, Tuhan yang dapat
diandalkan, namun bisa saja kepercayaan kita kepada Tuhan mengalami pengujian itulah
sebabnya Tuhan juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa menanti-nantikan Tuhan
dengan cara hidup senantiasa dalam ucapan syukur, juga hidup senantiasa berdoa dan memuji
Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Penantian itu bisa saja sebagai
padang gurun bagi kita untuk mengalami didikan dari Tuhan agar kita sabar, tekun dan tidak
cepat putus asa agar kita tidak terus menerus menjadi bayi rohani tetapi menjadi orang yang
dewasa dan Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan menyatakan
rancangan kebaikannya kepada kita dan perbuatan-perbuatanNya itu terlalu banyak sehingga
tidak dapat dihitung sebab itu Tuhan katakan bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Ini
menjadi kesaksian bagi dunia. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara berkemenangan dalam segala
pergumulan hidup ketika menaruh kepercayaan kepada Tuhan.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 46-50

JUNI 2019

23

JANGANLAH KUATIR

AKAN HIDUPMU
D1. DIBACA
MATIUS 6:25-29
Bacalah firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai Saudara mendapatkan rhema.
Secara khusus hafalkanlah Matius 6:25.
D2. DIRENUNGKAN
1. Terhadap apakah kita tidak boleh kuatir?
2. Menurut saudara apakah yang Tuhan lebih perhatikan, pakaian, makanan dan minuman
atau kehidupan kita?
3. Apakah penyebab kita kuatir?
4. Dapatkah iman dan perjalanan rohani kita bertumbuh jika kita selalu kuatir?
D3. DITERAPKAN
Secara umum kebutuhan manusia adalah makanan, minuman, dan pakaian. Tuhan mengajar
kepada kita agar kita tidak kuatir akan kebutuhan-kebutuhan di atas karena bagi Tuhan
kehidupan kita jauh lebih penting dari kebutuhan yang sementara itu, karena kehidupan kita
adalah hal yang kekal di mata Tuhan. Perlu kita renungkan sebenarnya bahwa apa penyebab
dari suatu kekuatiran dalam hidup kita kebanyakan penyebabnya adalah karena tidak percaya,
kita kurang percaya kepada Tuhan dan ketidakpercayaan disebabkan karena kurangnya
pengenalan akan Tuhan dan kurangnya pengenalan akan Tuhan disebabkan karena kita
kurang bergaul dengan Tuhan. Semakin kita bergaul dengan Tuhan dalam doa dan FirmanNya
semakin dalam kita tahu dan kenal akan kasih, kuasa, dan pribadi Tuhan. Bagi kita dan
semuanya itu baik dan luar biasa adanya karena Tuhan itu tidak ada keburukannya, tidak ada
kelemahannya, dan lain-lain dan kita selalu dibawa kepada pengalaman di mana Tuhan itu
baik. Hal tersebut dapat membuat kita semakin dan semakin percaya kepada Dia dan pada
akhirnya tidak ada alasan bagi kita untuk kuatir terhadap apapun kebutuhan kita untuk
dipenuhi oleh Tuhan. Sebab itu janganlah kamu kuatir. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara dapat berkemenangan dari
kekuatiran terhadap kebutuhan saudara sehari-hari.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 51-57
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CARI DAHULU
KERAJAAN ALLAH
D1. DIBACA
MATIUS 6:30-34
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara rhema. Secara khusus
hafalkanlah Matius 6:33.
D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut saudara apa yang menjadi penyebab banyak anak-anak Tuhan kuatir?
2. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah?
3. Apakah yang harus kita cari dalam hidup sehari-hari?
4. Apakah maksudnya mencari Kerajaan Allah?
D3. DITERAPKAN
Penyebab dari sebuah kekuatiran adalah karena tidak atau kurang percaya. Kurang percaya
karena kita memilki fokus yang kurang tepat terhadap pribadi yang harus kita andalkan atau
percaya. Tuhan memberikan pikiranNya kepada kita yaitu pikiran yang cerdas untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Orang yang tidak mengenal Allah orang yang bodoh
mereka fokus dalam pekerjaan dan bisnis hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apa
yang mereka harus makan, minum dan pakai. Dan jika kita fokus terhadap hal itu maka
fokusnya tidak kekal dan dapat tergoncangkan itulah sebabnya Tuhan ingin agar kita fokus
kepada Kerajaan Allah, di mana Kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Kita juga
memahami bahwa Paulus pernah ajarkan bahwa Kerajaan Allah bukan soal makanan dan
minuman tetapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya
Yesus mengajarkan agar kita mencari Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya maka segala sesuatu
yang kita perlukan dan butuhkan akan ditambahkan jadi jika kita bekerja dan berbisnis bukan
fokus kepada mencari uang untuk kebutuhan hidup kita tetapi membangun Kerajan Allah
bekerja dan berbisnis sesuai dengan pola Kerajaaan Allah, memperioritaskan rencana Tuhan
bukan rencana kita sehingga prinsip pemenuhan kebutuhan hidup kita berbeda dari orang
dan bangsa yang tidak mengenal Allah. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara menerapkan prinsip Kerajaan
Allah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saudara sehingga saudara mengalami
segala sesuatu di dalam Tuhan..
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 58-65
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DI MANA HARTAMU

DI SITU HATIMU
D1. DIBACA
LUKAS 12:29-34
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali supaya saudara mendapatkan rhema
dan secara khusus hafalkanlah Lukas 12:34.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang harus kita utamakan dalam hidup kita agar kita tidak cemas akan apa yang
kita makan, minum dan pakai?
2. Bagaimana caranya agar hati kita tidak dipenuhi oleh cinta harta tetapi cinta akan Tuhan?
3. Menurut saudara tindakan apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita
tidak cinta harta dan uang tetapi cinta Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Dalam kehidupan sehari-hari Tuhan ingin agar kita tidak cemas akan apa yang kita makan dan
minum serta pakai itulah sebabnya Dia ingin kita fokus dan memprioritaskan KerajaanNya
sampai kita benar-benar memiliki KerajaanNya, karena hanya KerajaanNya yang kekal dan
tidak tergoncangkan. Pemahaman kita tentang Kerajaan Allah haruslah mulai dari hati yang
mencintai Tuhan. Karena janji kita yaitu memiliki hati yang mencintai Tuhan maka cinta akan
dunia ini akan lenyap. Iblis sedang membawa banyak anak-anak Tuhan untuk mencintai dunia
ini, mencintai hal-hal yang tidak kekal diantaranya harta dan uang. Hal itu dimulai dari hati
yang mencintai harta dan uang. Itulah Tuhan mempertegas umatNya agar hati mereka tidak
dimiliki oleh dua tuan ”Tidak seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika
demikian, Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada
yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah
dan kepada mamon. Tuhan ingin agar hati kita terus menerus dipersembahkan kepada Dia dan
membiarkan Dia berkuasa atas hati kita karena akan sangat bisa terjadi di mana hartamu
berada, di situ juga hatimu berada dikarenakan kita mulai mencinta dunia ini. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara tetap menjaga hati saudara
sehingga walaupun saudara memilki harta dan uang tetapi hati saudara tetap tertuju kepada
Tuhan dan mencintai-Nya.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 66-69
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DEMI KERAJAAN ALLAH
D1. DIBACA
LUKAS 18:28-30
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang telah dilakukan oleh Petrus?
2. Apa saja hal-hal yang Tuhan “ijinkan” untuk ditinggalkan guna mengikut Kristus?
3. Kapan ganjaran atas dedikasi seseorang kepada Tuhan akan Tuhan balas?
D3. DITERAPKAN
Dulu ketika paham komunisme masih berjaya, banyak penganut paham tersebut yang
menjadikan loyalitas pada partai sebagai prioritas utama. Bagi para pengikut militan,
komunisme adalah segala-galanya. Lebih daripada harta, lebih penting dibandingkan
keluarga, bahkan jika dibutuhkan…nyawa mereka akan mereka berikan demi membela
komunisme.
Ajaran kekristenan tidak mengajarkan fanatisme buta, Firman Allah mengajarkan kita untuk
mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan kita (Ulangan 6:4,5).
Firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk memikul salib dan mengikut Yesus. Lalu apa yang
harus menjadi respon pengikut Kristus? Di dalam Tuhan, tidak ada “keharusan”, karena
kepada kita tetap diberikan kehendak bebas. Jadi seseorang tetap dapat memilih untuk
mengasihi Tuhan, sangat mengasihi Tuhan, atau sangat-sangat mengasihi Tuhan…..tetapi
tetap terbuka untuk bertindak sebaliknya!
Ketika Petrus dengan segenap hati berseru untuk tidak menyangkal Tuhan, itu adalah pilihan
Petrus, yang kemudian tidak terbukti, karena ia kemudian menyangkal hingga tiga kali. Tetapi
setelah hari Pentakosta, Petrus mengalami perubahan yang sangat dramatis, atau istilah masa
kini: mengalami transformasi hati! Bahkan sejarah mencatat, ketika ia ditangkap, Petrus rela
bahkan untuk mati di salib dengan posisi terbalik, karena dia merasa tidak layak di salibkan
seperti Tuhan.
Saudara, Tuhan ingin agar kita selalu bertumbuh, hari demi hari perilaku kita, karakter kita
semakin diubahkan menjadi semakin menyerupai Kristus….. Ketika selesai mengikuti retreat
mungkin kita mengalami eforia, di mana kasih kita meluap-luap kepada Tuhan. Tetapi lebih
penting jika kita bisa secara konsisten, terus menerus mengalami transformasi menjadi
semakin serupa Kristus. (PM).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan bagaimana engkau dapat mengalami transformasi hati secara terus
menerus.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 70-73
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USAHAKAN MENGERTI KEHENDAK TUHAN
D1. DIBACA
EFESUS 5:15-20
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Seperti apakah hidup yang dikatakan “seperti orang bebal”?
2. Bagaimanakah selayaknya kita menggunakan waktu kita?
3. Apa yang harus kita usahakan supaya kita jangan menjadi bodoh?
D3. DITERAPKAN
Dulu almarhum ayah saya sempat bertanya ke seorang pendeta di gerejanya, apakah di jaman
sekarang orang masih bisa mendengar suara Tuhan? Hal itu beliau tanyakan karena anaknya,
yaitu saya, pernah mengatakan bahwa anaknya itu suka mendengar suara Tuhan…… Di
kemudian hari setelah saya mendengar cerita ini, tentu saya tersenyum, karena yang saya
maksud “mendengar suara Tuhan”, bukan berarti saya mendengar secara audible, seperti
Musa mendengar suara Allah. Yang saya maksud sebagai “mendengar” adalah memperoleh
kesan, keyakinan atas pimpinan atau arahan Tuhan dalam kehidupan saya sehari-hari.
Efesus 5:17 Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti
kehendak Tuhan.
Tuhan ingin agar kita tidak menjadi orang yang bodoh atau bebal. Ya, kita bisa menjadi orang
bodoh dalam segala hal, jika kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Baik bodoh dalam bidang
rohani, moral tetapi juga bodoh secara akademis. Lalu bagaimana supaya kita menjadi pintar,
ya dengan mengerti kehendak Tuhan. Karena dengan mengerti kehendak Tuhan, kita akan
diberi hikmat untuk memahami banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup sehari-hari. Dan
bukankah itu berarti kita menjadi pintar?
“Mengerti kehendak Tuhan” sangat kita butuhkan agar kita bisa maju secara rohani. Secara
umum kepada manusia Tuhan sudah memberikan hati nurani untuk membedakan yang baik
dari yang buruk. Tetapi Tuhan ingin agar kita tidak hanya sekedar mengerti secara moral,
perbedaan yang benar dan yang salah. Karena kalau hanya itu, orang yang belum lahir baru
juga mengerti, misalnya mereka tahu bahwa mencuri, membunuh itu salah. Tuhan ingin agar
kita bahkan mengerti dan bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang
sempurna (Roma 12:2).
Jadi ketika kita bertumbuh sebagai seorang manusia rohani, Roh Allah akan memimpin kita
untuk semakin peka dan mampu membedakan berbagai “suara” atau “kesan” yang ada dalam
hati kita. Dan kita bisa berlatih agar menjadi semakin peka yaitu dengan mentaati kehendak
Tuhan yang dinyatakan baik melalui Firman, maupun melalui kesan atau suara Roh Tuhan
dalam hati kita. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan bagaimana engkau dapat semakin memahami arahan dan pimpinan
Tuhan dalam hidupmu.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 74-77
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BERIMAN DALAM SEGALA HAL
D1. DIBACA
IBRANI 11:1-5
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai Saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah iman memerlukan preseden, atau kejadian yang lebih dulu sebagai contoh?
2. Bagaimana alam semesta tercipta?
3. Apa yang membedakan Habel dari kakaknya, Kain?
D3. DITERAPKAN
Ibrani 11:1 Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala
sesuatu yang tidak kita lihat.
Atas dasar pengertian iman dalam ayat di atas, maka gradasi atau tingkatan iman adalah
sangat lebar. Seorang penganut paham ateisme, tidak mempercayai adanya Tuhan atau dewadewa yang lain. Banyak orang bukan Kristen yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Orang Kristen
yang sudah lahir baru percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi banyak juga orang Kristen
yang sudah lahir baru, tetapi tidak percaya bahwa mujizat masih berlangsung hingga masa
kini. Banyak catatan dan testimoni dari orang-orang yang menyaksikan sendiri bagaimana
orang-orang mati dibangkitkan, dan itu terjadi pada jaman moderen ini.
Ilustrasi ini menggambarkan betapa luas tingkatan atau level percaya/iman yang bisa
seseorang miliki. Andai kata seorang yang sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat ada
pada posisi +1, seorang ateis ada di posisi – (minus) 100 dan menjadi serupa Kristus adalah +
(plus) 100. Maka iman seseorang juga akan memiliki gradasi yang sedemikian lebar. Dan Tuhan
ingin agar kita terus bertumbuh menjadi semakin serupa Kristus, dalam perilaku, karakter dan
juga….iman.
Dengan melihat luasnya dimensi iman, maka kita akan terus belajar percaya dan beriman
hingga kita bertemu dengan Tuhan di surga. Lalu dari mana kita dapat memiliki iman. Dari
Firman Allah!
Roma 10:17 Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
Iman adalah bentuk percaya kita kepada Tuhan. Atas dasar apa kita percaya, karena Tuhan
yang mengatakannya, dari mana kita tahu bahwa Tuhan mengatakan sesuatu, dari Firman!
Itulah sebabnya semakin banyak kita membaca Firman, semakin banyak ayat yang kita hapal,
semakin banyak Firman yang kita dengar, akan semakin mudah Roh Allah memakai ayat-ayat
Firman tersebut untuk menjadi benih iman, yang menjadi landasan tindakan iman kita. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan bagaimana agar engkau dalam waktu dekat bisa memiliki iman sesuai
dengan arahan Roh Allah dalam hidupmu.
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 78-79
Menurut KBBI : preseden/pre·se·den/ /présédén/ n hal yang telah terjadi lebih dahulu dan dapat dipakai sebagai contoh:
inilah saatnya menciptakan langkah-langkah yang adil sebagai -- untuk masa depan
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TANPA IMAN TIDAK MUNGKIN

BERKENAN KEPADA ALLAH
D1. DIBACA
IBRANI 11:6-12
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Kepada siapa Allah akan memberikan upah?
2. Atas dasar apa sehingga Nuh dapat memiliki iman?
3. Apakah kaitan antara iman dan ketaatan Abraham?
D3. DITERAPKAN
Saudara, kita adalah manusia rohani. Hidup kita sepatutnya berbeda dibandingkan dengan
kehidupan sebelum kita dilahirkan kembali.
Galatia 2:19b-20 Aku telah disalibkan dengan Kristus; namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku
sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi
sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi
aku dan menyerahkan diri-Nya untuk aku.
Manusia lama kita telah turut disalibkan bersama dengan Kristus. Kita adalah manusia baru,
karena kita sudah menjadi Bait Roh Kudus karena Roh Allah sudah berdiam di dalam kita. Dan
tujuan Roh Allah adalah agar kita semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Dan tujuan ini
akan tercapai kalau kita bersedia hidup dipimpin Roh Kudus. Dengan hidup dipimpin Roh
Kudus, maka kita TIDAK akan hidup sembarangan. Kita akan berupaya untuk hidup
mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan.
Ibrani 11:6 Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barangsiapa
berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah
kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan, kita tidak berusaha mengatasinya dengan
kekuatan kita sendiri, tetapi kita bertanya kepada Tuhan. Dan kemudian bertindak atas dasar
keyakinan yang kita peroleh dari Tuhan. Dengan jalan ini, kita sedang menaruh percaya kita
kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan.
Saudara, kurang lebih seperti inilah siklus kehidupan kita sebagai manusia rohani. Pertama,
selalu mengandalkan Tuhan, yang mengakibatkan kita pada akhirnya untuk memiliki iman
kepada Tuhan. Kedua, selalu mencari apa yang berkenan kepada Tuhan, bukan apa yang kita
(kedagingan kita) sukai.
Peringatan bagi kita: “hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.”
(Galatia 5:16) (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan bagaimana saudara bisa memiliki kehidupan iman yang berkelanjutan….
PEMBACAAN ALKITAB :
MAZMUR 80-85
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BERDOA SEPERTI YANG TUHAN YESUS AJARKAN
D1. DIBACA
MATIUS 6:9-13
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai Saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa Yesus meminta kita berdoa agar nama Bapa dikuduskan?
2. Jika kita bersalah, apa yang patut kita lakukan?
3. Mengapa Tuhan meminta kita berdoa “tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat”.
D3. DITERAPKAN
Sebagai orang percaya, Tuhan ingin agar kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan,
sedemikan erat sehingga kita bisa memahami kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Karena
Tuhan adalah Roh, maka kita hanya bisa berkomunikasi dengan Tuhan secara rohani. Kita bisa
berdoa baik dengan suara yang terdengar atau berdoa dalam hati. Ya, Roh Allah akan
mendengar doa yang kita naikkan sekali pun kita tidak mengucapkannya. Karena Tuhan-lah,
yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang
setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. (Yeremia 17:10).
Ayat yang kita baca di atas adalah petunjuk Tuhan untuk menolong kita menaikkan pokokpokok doa yang penting. Sangat penting karena ini menyangkut hal-hal dasar yang patut kita
lakukan.
Ÿ Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu: kita berdoa agar kita juga kudus,
sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan juga dikuduskan.
Ÿ Datanglah Kerajaan-Mu: doa kita agar Allah hadir sebagai Raja, pertama-tama dalam hidup
kita, juga dalam rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan kita
Ÿ Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga: dengan tulus kita mohon agar kehendak
Tuhan saja yang jadi, dalam hidup kita, dengan seluruh kemuliaan dan kuasa-Nya.
Ÿ Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya: kita berdoa agar selalu
mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, termasuk kebutuhan makanan,
pakaian dan berbagai kebutuhan lainnya.
Ÿ Dan ampunilah kami akan kesalahan kami: ketika kita menyadari telah melakukan
kesalahan, kita akui kepada Tuhan dan mohon pengampunannya.
Ÿ Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami: kita juga patut berdoa
untuk orang yang bersalah kepada kita dan memberi pengampunan kepada mereka.
Ÿ Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan: Tuhan bisa mengijinkan kita dicobai.
Tetapi adalah salah kalau oleh karena keinginan kita yang buruk sehingga kita diseret dan
dipikat ke dalam pencobaan (Yakobus 1:14)
Ÿ Tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat: roh jahat, kuasa gelap itu nyata. Setan akan
berusaha agar kita berbalik dari Tuhan dan menjadi hambanya. Itulah sebab Tuhan
mengajar kita untuk berdoa supaya kita menang atas upaya apa pun yang Setan coba
untuk menghancurkan iman kita kepada Tuhan. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dan bagikan pengalamanmu dalam berdoa. Kapan terakhir Tuhan
menjawab doamu?
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