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PELAKU FIRMAN
D1. DIBACA
YAKOBUS 1:22-25
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 seseorang menipu dirinya sendiri?
2. Diumpamakan seperti apa orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukan?
3. Hukum yang sempurna adalah hukum yang apa?
4. Seseorang disebut berbahagia jika mendengar dan melakukan apa?
D3. DITERAPKAN
Seseorang menipu dirinya sendiri bila hanya menjadi pendengar firman tetapi tidak melakukannya. Ia
diumpamakan seperti seseorang yang melihat mukanya di cermin kemudian menyadari bahwa mukanya
harus dirapikan tetapi tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Bila seseorang menipu dirinya
sendiri maka banyak orang tidak akan percaya akan firman yang diucapkan dari mulutnya karena mereka
tidak melihat itu terjadi dalam hidup orang tersebut. Mengapa Tuhan ingin kita menjadi pelaku firman? Tidak
hanya berhubungan dengan diri kita sendiri yang harus selalu diubahkan oleh firmanNya setiap hari, tetapi
karena kita juga diberi mandat menjadi saksiNya bahwa firmanNya berkuasa mengubahkan hidup kita.
Orang tidak pernah percaya kuasa firman Tuhan bukan karena Tuhan tetapi karena melihat hidup kita yang
tidak mengalami perubahan karena kita hanya menjadi pendengar tetapi tidak melakukan atau salah
melakukan firman Tuhan sesuai pemikiran kita sendiri. Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Apakah
kita mau menipu diri kita sendiri dan akhirnya orang juga tidak percaya akan firman karena tidak melihat itu
berkuasa mengubahkan kehidupan kita? Saudara, bukan firman Tuhan yang tidak berkuasa tetapi orang
tidak pernah melakukannya atau salah melakukannya sehingga kuasa firman itu tidak dapat
dimanifestasikan dalam kehidupannya. Mari kita renungkan bersama, bagaimana firman Tuhan berbicara
kepada kita melalui pembacaan firman, melalui pemimpin, melalui kotbah yang kita dengar, melalui saudara
seiman yang lain, sudahkah kita menanggapinya dan melakukan seperti apa yang firman Tuhan inginkan?
Ataukah kita banyak berargumentasi dengan pemikiran kita sendiri dan menganggap semua itu tidak tepat
dan akhirnya kita tidak pernah melakukannya? Gampang mengujinya, apakah semakin hari hidup kita
semakin mengalami perbaikan atau tidak di situ terlihat apakah saudara hanya sebagai pendengar dan
berhenti di situ saja atau lanjut hingga melakukannya. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan?
Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
ULANGAN 7-8

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
BILANGAN 16-17
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UJIAN SEORANG PEMBANGUN
D1. DIBACA
MATIUS 7:24-27
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Sesuai perikop yang kita baca, seperti apa orang yang bijaksana itu?
2. Apakah yang terjadi ketika turun hujan dan badai melanda rumah orang bijaksana itu?
3. Seperti apa orang bodoh diilustrasikan dalam perikop ini?
4. Bagaimana kondisi rumah orang bodoh ketika hujan dan badai melanda rumah yang
didirikannya?
D3. DITERAPKAN
Dalam bacaan hari ini kita belajar bahwa kebodohan dan kebijaksanan tidak ditentukan dari seberapa pandai
orang tersebut tetapi ditentukan dari apakah dia hanya mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukan
atau mendengar dan melakukan perkataan Tuhan. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebodohan pasti
akan terlihat pada waktunya, ketika persoalan datang dan melanda kehidupannya. Sebenarnya persoalan
melanda semua orang, baik orang bodoh maupun bijaksana tidak dapat mengendalikan persoalan agar tidak
datang kepadanya. Seorang pembangun diuji dari hasil bangunannya, apakah bangunan tetap tegak berdiri
ketika beban yang memang senantiasa ada di sekitarnya dapat ditanggungnya. Bila bangunannya roboh
pastilah ada masalah yang terjadi, ada kesalahan yang harus ditelusuri penyebabnya dan harus diakui sehingga
tidak terjadi dikemudian hari. Tuhan menghendaki agar sementara kita terus menjadi berkat bagi orang lain
kita perlu senantiasa membangun diri sendiri dengan benar sehingga dapat membangun orang lain juga dengan
benar. Tuhan ingin sebagai pemimpin dalam level apapun dapat membangun dirinya sendiri dengan benar
sehingga membawa seluruh orang yang dipimpinnya untuk membangun juga dengan benar. Bagaimana respon
saudara terhadap tekanan, bagaimana respon saudara terhadap kekecewaan, terhadap saudara yang lain atau
pembimbing atau anak rohani yang menurut saudara tidak tepat tindakannya? Apakah saudara menjadi
marah, kecewa atau meninggalkan komunitas? Saudara, kualitas pembangun saudara ditentukan dari
seberapa baik saudara merespon itu semua sehingga tetap dalam kebenaran Tuhan. Bangunan itu roboh ketika
ada badai kekecewaan, kemarahan yang tidak terkendali lagi dan saudara bisa melihat itulah hasil
pembangunan saudara, sederhana bukan? Jadi seperti apa saudara telah membangun bait Allah dengan benar
dalam hidup saudara? Lihatlah hidup saudara saat ini? Lihatlah apakah bangunan itu tahan uji? (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara lakukan?
Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
ULANGAN 9-10

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
BILANGAN 18-20
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MEMBANGUN ROH YANG KUAT
D1. DIBACA
1 YOHANES 4:1-6
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa kita harus menguji setiap roh?
2. Bagaimana kita bisa mengenali bahwa yang bekerja adalah Roh Allah?
3. Apa ciri roh antikristus?
4. Seperti apa roh anak-anak Allah yang berasal dari Allah?
D3. DITERAPKAN
Roh yang kuat selalu berasal dari Allah, roh itu mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia,
sementara roh antikristus tidak pernah mengakui bahwa Yesus berasal dari Allah. Sesuai dengan bacaan kita
roh antikristus sudah datang ke dunia dan mencoba untuk memengaruhi manusia dalam bentuk nabi-nabi
palsu. Roh antikristus sudah pasti dengan tipudaya yang kuat bahkan tidak menutup kemungkinan banyak
orang bijaksana akan disesatkan bila tidak waspada. Hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa kita
mempunyai Roh Kudus yang lebih kuat daripada roh-roh apapun yang ada di dalam dunia. Namun
persoalannya bukan pada Roh Kudus tetapi pada roh kita atau manusia rohani kita, karena kelemahan kita Roh
Kudus ditugaskan Bapa untuk membantu membangun manusia rohani kita agar bertumbuh dan semakin kuat,
namun banyak hal di dunia ini termasuk kedagingan kita serta jiwa kita yang memengaruhi pertumbuhan
manusia rohani. Manusia rohani yang kuat dicirikan atau dimanifestasikan dengan karakter-karakter baik
yang kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari, manusia rohani yang kuat tidak hanya bisa dirasakan dalam
roh tetapi juga dimanifestasikan dengan karakter yang baik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari kita.
Roh yang kuat akan membuat disukai banyak orang sehingga seperti jaman kisah para rasul banyak orang akan
datang bergabung karena mereka memanifestasikan roh yang kuat. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah
saudara dapat memiliki karakter misalnya setia dan dapat dipercaya? Itu adalah salah satu dari bagian besar
karakter yang harus muncul pada roh yang kuat. Saudara, tidak sedikit orang fasih berbicara hal-hal rohani
namun mereka tidak memiliki roh yang kuat, hal itu terlihat ketika keluar emosi tidak terkendali, ketika tidak
dapat dipegang perkataannya, ketika tidak setia dengan apa yang dipercayakannya, semuanya ini
memanifestasikan roh yang tidak kuat. Bagaimana dengan saudara? Silakan direnungkan dan mintalah orang
terdekat saudara membantu. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan? Diskusikan
dengan kelompok PA dan Persekutuan

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
ULANGAN 11-13

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
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PEMBANGUN YANG TAHAN BANTING
D1. DIBACA
1 KORINTUS 4:10-14
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Penderitaan apa yang dialami oleh Paulus yang diceritakan dalam bacaan hari ini?
2. Apa yang Paulus lakukan bila dimaki?
3. Apa yang Paulus lakukan bila dianiaya?
4. Apa maksud Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus?
D3. DITERAPKAN
Paulus adalah rasul yang telah meletakkan dasar keselamatan kepada beberapa jemaat di berbagai kota, kata
“ahli bangunan” yang Paulus katakan mengacu kepada pelayanannya sebagai pemberita Injil Kerajaan Allah
yang meletakkan dasar yang kokoh yaitu Kristus sendiri sebagai dasar keselamatan dari orang-orang yang
dilayaninya. Pelayanannya sebagai ahli bangunan bukanlah tanpa kendala ataupun penderitaan, seperti yang
diceritakannya dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa Paulus telah mengalami apa yang namanya lapar,
haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara, melakukan pekerjaan tangan berat untuk menghidupi
dirinya dan orang-orang yang melayani bersama dia. Bagi dia mengalami aniaya, difitnah atau dimaki orang
adalah hal yang biasa dihadapi dan sudah menjadi resiko dari pekerjaannya sebagai pembangun jemaat Allah.
Paulus adalah pembangun yang tahan banting, sehingga pada akhirnya menghasilkan banyak buah-buah
pelayanan yang dapat memberkati banyak orang hingga hari ini. Saudara, mungkin kita belum apa-apanya
dibanding Paulus, namun seringkali kita kalah ketika kita “merasa” teraniaya oleh perkataan saudara seiman
bukan karena Injil Kerajaan, merasa diabaikan oleh orang lain dan tidak dianggap berarti sehingga kecewa dan
memutuskan untuk keluar dari pelayanan dengan kekecewaan, padahal itu masih belum apa-apanya
dibandingkan Paulus. Paulus katakan bahwa dirinya telah menjadi sama dengan sampah di dunia karena di
mana-mana ditolak, dianiaya namun Paulus tetap setia dengan apa yang Tuhan tugaskan kepadanya. Ya,
kehidupan kita hari ini memang tidak sama seperti pada masa Paulus, namun setiap kita masing-masing
memiliki pergumulan sendiri sebagai pembangun, firman Tuhan hari ini mengingatkan untuk kita tahan
banting dengan tetap memberkati orang yang menganiaya kita, menjawab dengan ramah sekalipun difitnah
dan disalah mengerti. Jika persoalan dan masalah bukan dari saudara mengapa harus mundur? Mengapa
saudara menjadi kendor? Biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan kita menjadi pembangun yang
tahan banting. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan? Diskusikan
dengan kelompok PA dan Persekutuan.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
ULANGAN 14-16
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MENGALAMI KUASA TUHAN
D1. DIBACA
1 RAJA-RAJA 17:7-16
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan menangkap arti
yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang Elia jumpai di Sarfat?
2. Apa yang Elia perintahkan untuk dilakukan kepadanya?
D3. DITERAPKAN
Allah adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Di dunia ini tidak ada hal yang terjadi secara
kebetulan, termasuk peristiwa kekeringan yang melanda wilayah Sidon di sebelah timur sungai Yordan. Sungai
menjadi kering oleh karena hujan tidak turun untuk jangka waktu yang lama.
Dalam situasi yang sulit itu Allah ingin kita belajar memahami sifat-sifat-Nya. Pertama, Allah meminta Elia
untuk pergi menemui seorang janda yang miskin. Kedua, bukannya langsung menolong janda tersebut malah
Elia meminta agar janda itu melakukan hal-hal yang sulit, yaitu meminta: air, minyak dan tepung. Bahkan
memintanya untuk membuat roti, karena Elia perlu makan. Janda dan anak perempuannya tentu saja cemas,
karena itu adalah minyak dan tepung terakhir yang mereka miliki. Tetapi Elia minta supaya dia dibuatkan
dulu, baru kemudian kalau masih ada bahan yang lain, untuk janda dan anaknya.
Kita tahu bahwa akhirnya janda tersebut taat dan ia serta anak perempuannya menyaksikan mukjizat
bagaimana tepung dan minyak itu tidak berkurang setelah digunakan berkali-kali.
Yang janda tersebut lakukan adalah tindakan iman. Bersedia menaati perintah Tuhan, walaupun belum
menyaksikan hasil atas ketaatannya. Dan hal-hal yang serupa dengan ini yang Allah ingin wujudkan.
Mengapa? Karena Dia Allah yang tidak hanya berkuasa tetapi yang mengasihi kita dan Ia ingin agar kita
mengalami kasih dan kuasa-Nya.
Roma 8:28 Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Musim kering, resesi ekonomi, pemutusan hubungan kerja (phk) massal, bencana alam…..bagi kita yang
percaya, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Allah ada di balik peristiwa itu, dan Dia ingin kita tidak
bersikap negatif, tetapi justru agar kita mengambil langkah iman, seperti kisah janda di Sarfat yang sudah kita
baca di atas. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, bagaimana Tuhan menolongmu dari tekanan kesulitan
dalam kehidupan.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
ULANGAN 17-20

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
BILANGAN 26-27

MARET 2020

6

MENGALAMI KUASA ROH ALLAH
D1. DIBACA
2 KORINTUS 3:14-18
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan menangkap arti
yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang dimaksud Paulus, yang memiliki pikiran tumpul?
2. Mengapa pikiran mereka masih tumpul?
3. Apakah yang dimaksud dengan “di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan? ”
D3. DITERAPKAN
Menurut Wikipedia, pada tahun 2012 agama Kristen adalah agama yang paling banyak pemeluknya, yaitu 31,5
persen dari populasi dunia. Artinya satu dari tiap tiga orang penduduk dunia beragama Kristen.
Kisah Para Rasul 11:26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil
mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
Di Antiokhia pertama kali orang percaya disebut sebagai Kristen. Dan Antiokhia bukanlah wilayah Israel,
Antiokhia terletak di Turki bagian Selatan. Sangat ironi bahwa umat Israel yang dari keturunannya lahirlah
Yesus, justru saat ini sebagian besar dari mereka masih menantikan Mesias. Hanya 0,2 persen dari populasi
orang Israel yang beragama Kristen. Mayoritas pemeluk Kristen di Israel justru orang Arab.
Mereka inilah yang oleh Paulus disebut memiliki pikiran yang tumpul. Ya, ada selubung tebal yang
menghalangi mereka untuk percaya pada Injil. Bersyukur bahwa Roh Kudus bermurah hati pada orang-orang
bukan Yahudi, sehingga kita beroleh anugerah menjadi orang percaya.
Dan anugerah yang sama pula yang akan membawa kita untuk semakin mengalami kuasa Roh Allah. II Korintus
3:18 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena
kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarNya, dalam kemuliaan yang semakin besar.
Oleh anugerah-Nya, maka selubung itu diangkat dari kita, dan tanpa selubung, maka mudah bagi kita untuk
merasakan hadirat-Nya, mendengar suara-Nya, arahan-Nya, tuntunan-Nya dalam hidup kita. Sehingga benar,
oleh kuasa Roh-Nya, kita akan semakin diubahkan. From glory to glory. Dari satu tingkat kemuliaan menuju ke
tingkat kemuliaan yang semakin mulia. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, ceritakan pengalaman pribadi dipimpin oleh Roh Allah.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
ULANGAN 21-23

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
BILANGAN 28-30
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SEMAKIN TENGGELAM DALAM HADIRAT TUHAN
D1. DIBACA
YEHEZKIEL 47:1-6
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan menangkap arti
yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Penglihatan apakah yang dilihat nabi Yehezkiel di depan Bait Suci?
2. Ke arah mana air mengalir?
3. Pada jarak berapa air itu menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi lagi?
D3. DITERAPKAN
Memahami Kitab Yehezkiel bukanlah perkara yang mudah. Berbeda misalnya ketika kita membaca Kitab
Amsal, yang mudah dimengerti dan bisa langsung dipraktikkan. Nabi Yehezkiel sering diberi penglihatan atau
vision. Dan penglihatan yang Yehezkiel lihat juga bukan penglihatan yang biasa, sering benda yang dilihat juga
bukan benda yang biasa kita temui sehari-hari.
Karena berupa penglihatan, maka apa yang kita baca dalam pasal 47 ini menjadi multi tafsir. Misalnya ada yang
menafsirkan hasta sebagai tahun. Lalu apakah kita harus percaya dengan penafsiran tersebut. Ya, kita boleh
percaya atau tidak, sekali lagi karena itu berupa tafsiran.
Lalu apa pengertian yang bisa atau yang mudah disepakati tentang air mengalir tersebut. Yang saya pahami
adalah itu berbicara tentang progres. Progres pertumbuhan rohani kita. Ketika lahir baru maka pemahaman
kita tentang Tuhan baru sebatas mata kaki. Tetapi seiring waktu, ketika kita menjadi semakin dewasa,
pengenalan kita akan Tuhan menjadi semakin dalam, semakin lengkap, mulai dari setinggi lutut, pinggang
hingga lebih tinggi dari kepala kita.
Tuhan ingin agar kita bertumbuh menjadi semakin dewasa. Kita bertumbuh dan tenggelam dalam hadiratNya. Ketika air itu menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi, maka hanya Allah saja yang tampak dalam
kehidupan kita. Ego kita sudah luruh, temperamen dan sifat-sifat yang buruk tidak lagi tampak. Ya, hal-hal
buruk dalam jiwa kita yang tadinya masih menonjol, telah disapu bersih oleh air kuasa firman Tuhan.
Kita tentu tahu bahwa setelah kita dilahirkan baru, maka proses untuk menjadi semakin serupa Kristus itu
terjadi dalam jiwa: pikiran, emosi, keinginan. Sifat-sifat atau karakter yang ada sejak kita dilahirkan dan
tumbuh dalam pola pengasuhan orangtua dan lingkungan. Itu semua perlu dimurnikan, dalam arti dibuang apa
yang buruk, dan yang baik dipertahankan dan dikembangkan. Dan sifat-sifat baik yang belum ada, Tuhan akan
tambahkan sejalan dengan pertumbuhan rohani kita. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, kapan terakhir Tuhan menegur sifat kita yang buruk. Sifat
apakah itu dan dengan cara apa Tuhan menegur saudara.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
ULANGAN 24-27
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PERJUMPAAN DENGAN TUHAN YANG MENGUBAHKAN
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 9:1-9
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan menangkap arti
yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa permintaan Saulus kepada Imam Besar?
2. Apa yang terjadi dalam perjalanan Saulus ke Damsyik?
3. Apa yang terjadi setelah Saulus mendengar suara Yesus?
D3. DITERAPKAN
Paulus adalah penulis Alkitab yang paling produktif, total ada 13 Kitab, dimulai dari Kitab Roma hingga Kitab
Filemon. Dan betapa Kitab-kitab tersebut, yang ditulis oleh Paulus dengan ilham atau pewahyuan dari Roh
Kudus telah menjadi berkat bagi jutaan orang dari masa ke masa. Lalu siapakah Paulus? Sebelum bertemu
dengan Yesus di jalan menuju ke Damsyik, Paulus yang kala itu bernama Saulus adalah seorang Farisi yang
pandai, taat pada ajaran Taurat dan yang kemudian menjadi salah seorang tokoh yang menganiaya orang-orang
percaya.
Lahir di kota Tarsus, di wilayah Turki masa kini, Saulus dibesarkan di Yerusalem. Belajar Taurat di bawah
pimpinan Gamaliel, pada masa mudanya Saulus adalah seorang Farisi yang dididik menurut mazhab yang
paling keras dalam agama Yahudi. Selain itu Saulus juga menjadi warga negara Roma saat dia dilahirkan, sekali
pun dia seorang Yahudi. Kemungkinan warga negara tersebut dia warisi dari ayahnya yang berjasa kepada
Kerajaan Romawi atau ayahnya membeli kewarganegaraan tersebut.
Jadi pada masanya, Saulus muda adalah seorang yang cemerlang, sangat pintar, terpandang, warga negara
kelas satu. Sehingga jika Saulus tidak berjumpa dengan Yesus, dia akan bertumbuh menjadi seorang tokoh
masyarakat yang terhormat.
Tetapi dalam kedaulatan-Nya--dan mungkin saja, banyak orang yang berdoa agar Saulus bertobat--Allah
menjumpai Saulus secara pribadi. Ya, Allah hendak memakai Saulus menjadi alat yang luar biasa di tanganNya. Dan peristiwa supra natural yang dialami Saulus akhirnya mengubahkan sama sekali jalan hidup Saulus.
Dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan dan bertumbuh menjadi pemberita Injil, pemimpin Kristen, rasul,
penulis yang efektif dan produktif.
Filipi 3:7,8 Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari
pada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus… (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, sudah seberapa efektifkah kita dalam merespon panggilan
Tuhan dalam hidup kita.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
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KETETAPAN TUHAN UNTUK ORANG-ORANG PILIHANNYA
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 9:10-18
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan menangkap arti
yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang Tuhan perintahkan kepada Ananias?
2. Pernyataan Tuhan apakah yang akhirnya membuat Ananias pergi menemui Saulus?
3. Apa yang terjadi setelah Ananias menumpangkan tangan ke atas Saulus?
D3. DITERAPKAN
Saulus akhirnya bertobat, dia dibaptis dan kemudian menjadi tokoh yang menggoncangkan dunia. Tetapi
melalui ayat firman yang kita baca ada dua orang tokoh lain yang Tuhan pakai menjadi perantara sebelum
Saulus bertobat dan dibaptis.
Yang pertama adalah Yudas yang membuka rumahnya untuk menjadi tempat tinggal sementara bagi Saulus.
Alkitab tidak menjelaskan dengan rinci, siapakah Yudas yang menyediakan rumah bagi Saulus. Yang pasti oleh
karena jasa Yudas, maka Saulus yang saat itu dalam keadaan buta, ada yang merawat. Hospitality, kemurahan
hati untuk menerima tumpangan, ternyata berdampak besar bagi Kerajaan Allah.
Tokoh yang berikut adalah Ananias. Ia adalah salah seorang murid Tuhan, dikenal sebagai seorang yang baik,
seorang yang soleh (Kisah Para Rasul 22:12). Ketika dalam suatu penglihatan Tuhan menyuruhnya untuk
datang ke Saulus, Ananias enggan karena dia tahu betapa Saulus adalah seorang yang jahat. Tetapi akhirnya dia
taat, dan oleh karena ketaatannya maka seorang tokoh besar, dilahirkan!
Tidak semua orang Tuhan tetapkan untuk menjadi tokoh yang berdampak besar. Siapa pun tidak bisa bekerja
seorang diri, perlu ada tim yang solid sehingga pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dapat diwujudkan. Dalam
kedaulatan-Nya, Allah bisa saja melewati Yudas dan Ananias untuk mengubahkan seorang Saulus menjadi
Rasul Paulus. Tetapi cara Tuhan berbeda, Dia ingin agar ada orang-orang yang bersedia menaati-Nya untuk
bekerja sama memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan.
Dan saat ini pun tidak ada orang yang sanggup untuk bekerja sendiri dalam melayani Tuhan. Almarhum Billy
Graham, Reinhard Bonnke dan para penginjil besar lain di abad modern ini, bukankah mereka juga masih
membutuhkan tim yang solid untuk melayani Tuhan. Mereka yang menyiapkan panggung, menyebarkan
undangan, dan yang kemudian menindaklanjuti dengan membimbing orang-orang yang menerima Kristus
sebagai Juru Selamat. Ya, Tuhan membutuhkan saudara dan saya bersama dengan para hamba Tuhan—siapa
pun itu—untuk bersama-sama memenangkan jiwa bagi Kristus. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, apa peran kita dalam pembangunan Kerajaan Allah di dunia
ini.
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KASIH KARUNIA SEBAGAI PEMBANGUN
D1. DIBACA
I KORINTUS 3:6-11
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang sehingga saudara dapat menangkap jalan
ceritanya dan dapat mengerti prinsip-prinsip yang dikandung dalam cerita itu.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapa yang menanam, dan siapa yang menyiram, namun siapakah yang sangat penting dalam pertumbuhan
benih itu?
2. Apakah ada beda upah yang akan diterima oleh Apolos dan rasul Paulus?
3. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada rasul Paulus?
4. Apa yang harus diperhatikan oleh PEMBANGUN berikutnya?
D3. DITERAPKAN
Saudara yang kekasih, Tuhan yang memanggil Saulus menjadi Paulus dan melengkapi dia sebagai Rasul yang
menanam Jemaat, memanggil Apolos untuk merawat jemaat itu dengan mengajar mereka menjadi jemaat yang
kuat, namun sangat JELAS KITA BACA, TUHANLAH yang MENGANUGERAHKAN PERTUMBUHAN
BAGI JEMAAT itu. Kalau JEMAAT BERTUMBUH itu bukan karena usaha manusia tapi karena ada KASIH
KARUNIA yang KRISTUS ANUGERAHKAN kepada jemaat itu. Hal ini SANGAT PERLU KITA mengerti, ada
PERKENAN TUHAN, GOD PAVOR itu adalah KUASA yang MENGHIDUPKAN sebagai SUMBER
PERTUMBUHAN YANG ROH KUDUS KERJAKAN di tengah-tengah kita. Lewat pelajaran ini kita membaca
Paulus menanam, Apolos menyiram namun yang MEMBERI PERTUMBUHAN ADALAH ROH KUDUS. Itu
sebab mengapa Tuhan mau supaya kita LAHIR BARU supaya ROH KUDUS dianugerahkan kepada kita untuk
MENGAJAR, MENGINGATKAN kita dan MENGARAHKAN kita. PAULUS mendapat KASIH KARUNIA
dari YESUS KRISTUS sebagai KEPALA GEREJA untuk menjadi PEMBANGUN. RASUL PAULUS menyadari
bahwa Dia beroleh ANUGERAH dari ROH KUDUS untuk membangun Gereja Tuhan. KASIH KARUNIA atau
ANUGERAH adalah SESUATU YANG TIDAK LAYAK KITA TERIMA, karena pemberian itu sangat
BERHARGA, SANGAT MAHAL, TIDAK BISA DIBELI maka diANUGERAHKAN.
Saudara, kalau kita beroleh KESEMPATAN menjadi DIAKEN, PEKERJA, PENDETA MUDA, PENDETA,
PENATUA, ini bukan karena JASA KITA, tapi ini adalah ANUGERAH TUHAN. Saudara apapun yang kita
lakukan jika ROH KUDUS tidak BEKERJA, KITA MAU MENGHASILKAN APA? Oleh karena itu, mari kita
menghargai ROH KUDUS, TUHAN YANG MAHA KUDUS yang hadir di tengah-tengah GEREJA kita. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
DISKUSIKANLAH dengan teman-teman sekelompok PAmu! BAGAIMANA dan APAKAH YANG BISA
MENYEBABKAN TUHAN menganugerahkan KASIH KARUNIANYA? APA YANG MENYEBABKAN
PERKENANAN TUHAN BEKERJA DI TENGAH-TENGAH KITA?
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AKU TIDAK MAU KASIH KARUNIA INI MENJADI SIA-SIA!
D1. DIBACA
I KORINTUS 15:7-11
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya yang UTUH, supaya saudara dapat mengikuti jalan
cerita dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah YAKOBUS yang dimaksudkan dalam ayat Firman Tuhan ini?
2. Mengapa Paulus mengatakan bahwa dia adalah rasul yang paling HINA?
3. Kesadaran Paulus tentang kehinaan dirinya, menyebabkan dia SANGAT MENGHARGAI ANUGERAH
YESUS KRISTUS dalam bentuk apa dia lakukan?
4. Apa yang menjadikan itu terjadi di dalam Paulus?
D3. DITERAPKAN
Saudara yang saya kasihi, Saulus adalah seorang TERORIS yang sangat KEJAM pada zaman itu. Dia
MENGANIAYA jemaat TUHAN. Dia berusaha untuk membuat Jemaat Yesus yang mula-mula di
YERUSALEM, supaya mereka MURTAD dan meninggalkan GEREJA dan KEMBALI menjadi PENGIKUT
AGAMA YAHUDI yang dikenal dengan nama YUDAISME. Paulus melakukan misi untuk menangkapi umat
Tuhan dan menganiaya mereka bahkan mereka telah membunuh seorang DIAKEN GEREJA MULA-MULA :
STEFANUS. YESUS menemui SAULUS SEORANG MUDA FARISI YANG RADIKAL DI JALAN lurus ke
DAMASKUS, dalam sinar yang menyilaukan mata Saulus jatuh rebah ke tanah dan Yesus menyapa dia :
”Saulus-Saulus mengapa engkau MENGANIAYA AKU?” Karena itu Paulus sadar, dia bisa menjadi seorang
rasul bukan karena jasanya atau karena usahanya, dia benar-benar menyadari bahwa kerasulannya adalah
ANUGERAH YESUS KRISTUS, karena dia sedang melakukan KEJAHATAN terhadap JEMAAT TUHAN, dan
KETIKA itu YESUS MENEMUINYA dan MENJADIKAN DIA RASUL atau UTUSAN untuk
MEMBERITAKAN INJIL KASIH KARUNIA kepada orang-orang KAFIR yang tidak mengenal ALLAH.
Karena itu maka Paulus tidak mau KASIH KARUNIA yang DIANUGERAHKAN kepadanya menjadi SIA-SIA
MAKA DIA BEKERJA LEBIH KERAS dari rasul-rasul Tuhan yang sudah ada sebelumnya.
Saudara, apakah anda seorang yang LAYAK menjadi PEKERJA, DIAKEN dalam GEREJA TUHAN? Adakah
engkau anak mami yang baik, kudus, sabar, selalu mau mengalah kepada orang-orang di sekitarmu? Karena itu,
makanya engkau menjadi pekerja, diaken, pemusik, penyanyi atau singer di Gereja?
Saudara, HANYA karena KASIH KARUNIA kamu diselamatkan karena IMAN, itu bukan hasil usahamu, ITU
PEMBERIAN TUHAN, itu bukan hasil pekerjaanmu. Diselamatkan, dimuridkan, dijadikan pekerja, dijadikan
diaken, semua adalah KASIH KARUNIA yang DIANUGERAHKAN TUHAN YESUS. Oleh karena itu JAGA
KEHORMATAN yang TUHAN ANUGERAHKAN yang saat ini ada padamu! JADIKANLAH HIDUPMU
BERARTI BAGI : keluargamu, ayah, ibu, kakak dan adikmu, keluarga besarmu, tetanggamu, teman
sekolahmu, teman sekantormu, anak buahmu dll, orang-orang di sekitarmu! (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
APA YANG YESUS KEHENDAKI ENGKAU LAKUKAN BAGI ORANG-ORANG DI SEKITARMU! Dan
bagaimana itu bisa dilakukan?
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KEKAYAAN KASIH KARUNIA YANG MELIMPAH
D1. DIBACA
EFESUS 2:4-10
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam perikopnya, supaya saudara dapat mengikuti jalan cerita
dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang menghidupkan kita saat ini sehingga kita bisa hidup bersama dengan KRISTUS?
2. Apa dan di mana kewargaan kita saat ini, mengapa bisa?
3. Apa tujuan Tuhan menganugerahkan kita kehidupan di dalam YESUS KRISTUS?
4. PEKERJAAN apa yang TUHAN SEDIAKAN untuk saudara jalani dalam hidup barumu?
D3. DITERAPKAN
Saudara, kalau hari ini kita bisa diselamatkan oleh TUHAN, apakah yang menyebabkan kita beroleh KASIH KARUNIA
ALLAH itu? Saudara, kita bisa MENERIMA KASIH KARUNIA itu, SEPENUHNYA karena ALLAH ITU BAIK, dan karena
KEBAIKANNYA SAJA kita bisa diselamatkan dan diberikan HIDUP BARU di DALAM YESUS KRISTUS dan SADARKAH
saudara bahwa roh kita di SEMPURNAKAN oleh DARAH YESUS dan KEHADIRAN ROH KUDUS di dalam hidup kita
sehingga dan karena itu KITA BERADA DI SURGA SAAT INI BERSAMA DENGAN KRISTUS? APA TUJUAN TUHAN?
ALKITAB mengatakan dengan JELAS dalam bagian firman ini kita baca dan renungkan dan pelajari dengan baik! Dan di
dalam KRISTUS YESUS IA (ALLAH) telah MEMBANGKITKAN kita juga dan MEMBERIKAN TEMPAT bersama-sama
denga DIA di SURGA, supaya PADA MASA YANG AKAN DATANG IA MENUNJUKKAN kepada kita KEKAYAAN KASIH
KARUNIA-NYA yang MELIMPAH-LIMPAH, sesuai dengan KEBAIKANNYA terhadap KITA DALAM KRISTUS YESUS.
Allah mau supaya kita menyadari betul bahwa HANYA karena KASIH KARUNIA kita diselamatkan dan karena
ANUGERHNYA kita bisa HIDUP BENAR di dalam KRISTUS YESUS. Ada banyak orang BERUSAHA untuk MENCARI
DAN BERUSAHA MENGENAL TUHAN, namun mereka tidak menemukan Tuhan, sehingga mereka membuat AGAMA. A :
TIDAK; GAMA = KACAU jadi agama, adalah aturan yang dibuat supaya tidak kacau. KEKRISTENAN adalah HUBUNGAN
dengan YESUS KRISTUS, HIDUP DI DALAM KRISTUS YESUS. KEKRISTENAN sebenarnya adalah HIDUP DIPIMPIN
OLEH ROH KUDUS. Di dalam KRISTUS YESUS kita MENERIMA berbagai KASIH KARUNIA, KARUNIA-KARUNIA
ROHANI dari ROH KUDUS dianugerahkan kepada kita. Roh Kudus adalah Roh Allah = nafas Allah. Sadarkah kita bahwa kita
MENERIMA sesuatu yang sangat berharga bagi-Nya, yaitu ROHNYA. Bagaimana jika Allah tidak memiliki Roh- Nya, TIDAK
MEMILIKI NAFASNYA? BUKANKAH DIA ALLAH YANG MATI? Saudara, adalah orang yang sangat BERUNTUNG,
DIPILIH dan DIJADIKAN ANAK ALLAH, Bukan karena engkau BAIK, CANTIK, PINTAR, dll, bukan. Semata-mata karena
KEBAIKANNYA SAJA engkau dipilih dan diberinya IMAN sehingga engkau BERKENAN kepada-Nya. Sadarilah saudara ada
perkenanan Allah dalam hidupmu karena IMAN yang dianugerahkan-Nya kepadamu, oleh IMAN itu mari kita bergerak
bersama ROH KUDUS dan DENGARKAN ARAHANNYA supaya hidupmu tidak disesatkan oleh berbagai ANGIN
PENGAJARAN YANG MENYESATKAN umat. (RS).

D4. DIDISKUSIKAN
SEPERTI APAKAH KELIMPAHAN KASIH KARUNIA yang TUHAN AKAN BERIKAN KEPADAMU? Seperti apakah
EVERLASTING AND OVERFLOWING LOVE itu? Sehingga kita bisa saling mengasihi dengan sesama kita dalam JEMAAT
GKKD- BP ini?
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MENERIMA KELIMPAHAN KASIH KARUNIA
D1. DIBACA
ROMA 5:15-17
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya saudara dapat menangkap jalan cerita dan dapat menangkap
arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa akibat pelanggaran Adam?
2. Apa dan bagaimana MAUT (KEMATIAN ) bisa menguasai umat manusia?
3. Apa yang ALLAH ANUGERAHKAN di dalam Yesus Kristus?
4. Akibat KEBENARAN YESUS KRISTUS apa saja yang dapat kita terima di dalam Dia?
D3. DITERAPKAN
Saudara, akibat kejatuhan Adam ke dalam DOSA maka SEMUA KETURUNAN ADAM dikuasai oleh MAUT karena semua orang, anakanak Adam TELAH BERBUAT DOSA. Tidak ada seorang manusiapun yang tidak berbuat dosa, SEMUA ORANG TELAH BERBUAT
DOSA sehingga mereka kehilangan KEMULIAAN ALLAH. Seorang bayi manusia tidak perlu diajar untuk berbohong, berbuat jahat
atau BERDOSA, dan mereka ahli berbuat dosa, ahli menjadi munafik, ahli untuk menjadi orang sombong, mereka ahli dalam berbuat
dosa. Karena Adam, semua keturuanannya mengalami MAUT dan KEMATIAN. SYUKURLAH OLEH YESUS KRISTUS, DIA ANAK
ALLAH rela menjadi manusia. FIRMAN ALLAH itu menjelma menjadi ANAK MANUSIA. KARENA KEBAIKAN ALLAH maka
YESUS menjadi manusia, sama seperti kita, Dia rela merendahkan diri-Nya, menjadi HAMBA yang datang MELAYANI manusia.
Sebagai HAMBA ALLAH, Dia hidup sebagai MANUSIA. Dia hidup dalam KESALEHAN, kesederhanaan, kalau tidak disebut
kemiskinan, karena Dia mau lahir sebagai anak Yusuf dan Maria yang hidup sangat sederhana sebagai tukang kayu. Ketika Dia sudah
diurapi dengan ROH KUDUS oleh BAPANYA, banyak orang yang TIDAK PERCAYA, SULIT PERCAYA, karena Dia adalah anak tukang
kayu. YESUS sebagai MESIAS, HIDUP DALAM KESALEHAN dan KEBENARAN, Dia hidup senantiasa berhubungan dengan BapaNya dan selalu mencari ARAHAN BAPANYA sehingga hidup-Nya efektif dan DIA MENJADI ANAK DOMBA PASKAH ALLAH yang
DARAHNYA menjadi sumber KESELAMATAN, PENGHAPUS DOSA DUNIA, PERSEMBAHAN DARAHNYA MENYENANGKAN
HATI ALLAH sehingga Allah RELA BERDAMAI DENGAN MANUSIA dan DIA MENGAMPUNI DOSA dan KESALAHAN ORANGORANG YANG PERCAYA KEPADA YESUS. Ketika YESUS dihukum di atas kayu SALIB maka DIA TELAH MEMBAYAR semua
DOSA kita dan DARAHNYA MENGHAPUS SEMUA DOSA DUNIA. Apakah yang YESUS PERBUAT DALAM HIDUPNYA? Yesus
hidup dalam kesederhanaan bahkan dalam kemiskinan, Dia hidup dalam kesalehan dalam ketaatan kepada kehendak Bapa-Nya. Dia
rela dihakimi dan dihukum oleh manusia bahkan dibunuh oleh manusia yang akan Dia TEBUS. Oleh karena KESEMPURNAAN YESUS
maka semua orang percaya mendapat KASIH KARUNIA YANG BERLIMPAH. KASIH KARUNIA ALLAH di dalam YESUS KRISTUS
adalah SESUATU YANG SANGAT MAHAL DAN BERHARGA, kita ditebus bukan dengan emas dan perak, tapi oleh DARAH YANG
MAHAL. KARENA SANGAT MAHAL dan TIDAK MUNGKIN seorangpun bisa membelinya dengan apapun. Dosa menyebabkan
manusia tidak layak lagi beroleh KEMULIAAN ALLAH. Manusia kehilangan kemampuannya untuk berbuat BENAR, KUDUS, JUJUR,
TIDAK SOMBONG tapi mereka menjadi AHLI dan BEGITU BERSEMANGAT UNTUK BERBUAT DOSA. Karena begitu BESAR
KASIH ALLAH, maka DIA MENGARUNIAKAN YESUS KRISTUS untuk DUNIA ini, sehingga BARANGSIAPA yang PERCAYA
KEPADANYA tidak akan BINASA tapi mereka BEROLEH HIDUP YANG KEKAL. Oleh sebab KASIH KARUNIA kamu diselamatkan
oleh IMAN itu bukan hasil usahamu, itu PEMBERIAN ALLAH, itu BUKAN HASIL PEKERJAANMU; JANGAN ADA YANG
MENYOMBONGKAN DIRI. Berbagai KASIH KARUNIA ALLAH di dapat bukan karena kita BAIK, SALEH, KUDUS dan KARENA
DOA PUASA ATAU KARENA KITA MENCARI ALLAH. Karena kitab ROMA mengatakan dengan JELAS tidak ada orang yang
MENCARI ALLAH, tidak ada SEORANGPUN yang BENAR, SEMUA MENYELEWENG, NAMUN KARENA BEGITU BESAR
KASIH ALLAH maka DIA yang MENDATANGI kita, DIA yang MENGUSAHAKAN KESELAMATAN KITA. Bahkan Dia SUDAH
MEMBAYAR SEMUA HUTANG DOSA KITA MAKA KITA SAAT INI sudah bisa MERDEKA. TIDAK PERLU LAGI MEMBAYAR
HUTANG DOSA DAN KUTUKNYA. Ada satu prinsip dalam ilmu HUKUM disebut double jeopardy, kalau hukuman sudah pernah
dilakukan maka tidak ada lagi tuntutan hukum dalam perkara yang sudah selesai itu. NAH KARENA ITU, maka tidak boleh lagi iblis
menuntut manusia dalam perkara apapun yang hukumannya SUDAH DI BAYAR OLEH YESUS, maka itu sebab seorang yang PERCAYA
PADA YESUS mereka adalah orang yang BEBAS DARI HUKUMAN APAPUN. Tidak layak lagi kita sakit karena dosa kita, YESUS
sudah membayarnya. Bahkan sebenarnya kita tidak PATUT LAGI MISKIN karena YESUS SUDAH HIDUP MISKIN KARENA KITA,
ayo mari kita BEKERJA maka berkat TUHAN sudah MENANTIKAN KITA JIKA KITA PERCAYA. Apapun yang YESUS SUDAH
BAYAR di KAYU SALAIB, maka KITA TIDAK PERLU LAGI MEMIKUL AKIBAT DOSA kita, jika kita di dalam YESUS KRISTUS.
Saudara, jangan mengandalkan dirimu dan USAHAMU, tapi ANDALKANLAH JANJI DAN FIRMAN ALLAH yang telah dimeterai
dengan DARAH dan KARYA YESUS DI SALIB, andalkanlah KASIH KARUNIA yang senantiasa diANUGERAHKANNYA kepada
ORANG PERCAYA YANG SENANTIASA BERGAUL DENGAN ROH KUDUS. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
APA SEBAB KITA SERING GAGAL DALAM HIDUP, PEKERJAAN dan PELAYANAN KITA?
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YESUS KRISTUS SEBAGAI DASAR YANG BENAR DAN KUAT
D1. DIBACA
I KORINTUS 3:11-16
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya yang utuh, sehingga saudara dapat mengerti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
Mengapa Yesus Kristus disebut dasar bagi bangunan bait Allah?
2. Bagaimana seharusnya orang membangun kehidupannya sebagai bait Allah?
3. Apa ujian yang akan membuktikan bahwa pekerjaan seorang baik atau tidak?
4. Mengapa tubuh kita disebut Bait Allah?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Tuhan tidak mempunyai tubuh karena DIA adalah ROH, DIA MAHA HADIR, namun tidak seorang
manusiapun mampu melihat keberadaan-Nya, karena Allah itu adalah Roh. Allah sangat merindukan suatu hubungan
dengan manusia yang DIA CIPTAKAN. TUHAN sangat merindukan hubungan dengan manusia yang DIA CIPTAKAN
dengan KEMULIAANNYA, SEGAMBAR dan SERUPA dengan Dia. DOSA menyebabkan manusia diusir dari
TAMAN EDEN di mana dulu ALLAH sering datang ke TAMAN itu supaya bisa berhubungan dengan ADAM dan
HAWA. ALLAH rindu bersekutu, TUHAN mendatangi MANUSIA untuk bersekutu. Ayub pernah berkata : ”Apakah
gerangan manusia, sehingga dia Kau anggap agung, dan Kau perhatikan, dan Kau DATANGI SETIAP PAGI, dan Kau
uji setiap saat? Begitu rupa TUHAN memerhatikan manusia, diperbudak oleh setan dengan berdosa. Betapa sulitnya
mereka untuk hidup BENAR, KUDUS dan HIDUP MULIA, maka TUHAN SANGAT INGIN MENOLONG
MANUSIA. MAKA oleh karena BEGITU BESAR belas kasihan TUHAN, TUHAN MENCARI WAKTU untuk
menyatakan KASIHNYA itu kepada manusia. TUHAN ALLAH mengutus NABI-NABI di perjanjian lama. Nabi-nabi
tidak bisa menolong manusia, karena mereka juga manusia yang telah berbuat dosa, dan karena mereka adalah
keturunan Adam yang berdosa juga. Maka oleh BELAS KASIHAN TUHAN, DIA mengutus FIRMANNYA YAITU
PUTRA TUNGGALNYA YESUS KRISTUS menjadi MANUSIA. DIA MENJADI MANUSIA SEMPURNA SERATUS
PERSEN MANUSIA sama dengan kita, dilahirkan dari seorang perempuan. Hidup sebagai HAMBA TUHAN, DIA
melayani dengan memuridkan manusia untuk dijadikan murid dan rasul-Nya. Dan dalam kesalehan, ketaatan kepada
perintah Bapa-Nya, Dia menyelesaikan MISINYA dan DIA dianiaya, diludahi, dipukuli dan DISALIBKAN, MATI dan
DIKUBURKAN namun pada hari yang ketiga BANGKIT dari ANTARA orang mati. Setelah kebangkitan-Nya maka
Dia MENYATAKAN DIRINYA bahwa DIA ADALAH benar-benar MESIAS dan sebagian manusia PERCAYA kepadaNYA setelah KEBANGKITANNYA, bahkan ADIK-ADIKNYA baru bisa percaya seratus persen bahwa abang mereka
adalah mesias ketika Yesus MENAMPAKKAN DIRINYA, begitu juga para MURIDNYA, mereka BENAR-BENAR
PERCAYA setelah PERJUMPAAN MEREKA DENGAN YESUS KRISTUS. Yesus menyatakan PERINTAHNYA :
“JADIKANLAH SELURUH BANGSA MURID-KU!” Sejak semula ALLAH menciptakan manusia SEGAMBAR dan
SERUPA dengan ALLAH, keinginan dan rencana ALLAH ini merupakan KEINGINAN KEKAL ALLAH, dan manusia
bisa menjadi GAMBAR dan SERUPA dengan ALLAH kalau mereka memiliki PIKIRAN, PERASAAN dan
KEMAUAN KRISTUS oleh karena itu maka MANUSIA HARUS PERCAYA KEPADA YESUS sehingga mereka
MENERIMA ANUGERAH ROH KUDUS. ROH Kudus yang akan MEMULIHKAN, MENGAJAR dan
MEMBENTUK MANUSIA menjadi serupa dan segambar dengan ALLAH. YESUS harus menjadi DASAR
KEHIDUPAN MURID-MURID YESUS YANG BERPUSATKAN KRISTUS. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
MENGAPA HARUS YESUS YANG MENJADI DASAR KEHIDUPAN MANUSIA untuk selamat dan menjadi
segambar dan serupa dengan Allah?
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TIDAK LAGI DI KUASAI OLEH DOSA
D1. DIBACA
ROMA 6:11-14
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam perikopnya, supaya saudara mengerti jalan ceritanya dan dapat
menangkap arti yang dikandung di dalamnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa artinya mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah?
2. Mengapa ada orang percaya yang jatuh bangun dalam dosa tertentu?
3. Mengapa kita perlu menyerahkan diri kita kepada Allah?
4. Apa pengaruh hukum Taurat terhadap Dosa?
D3. DITERAPKAN
Saudara ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus maka sebenarnya orang itu sudah putus hubungan dengan
hukum Taurat dan itu yang menyebabkan dia juga sudah mati terhadap dosa. Dan ketika orang itu dibaptis di dalam
Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka seluruh dosanya diampuni dan hidupnya disucikan dan mulailah orang itu
mengalami PEMULIHAN. Setelah kita mengalami pengudusan karena diampuni, maka Allah mengaruniakan ROH
KUDUS kepadanya. ROH KUDUS menjadi AGEN PEMULIHAN bagi orang yang percaya. Ketika kita PERCAYA
maka sebenarnya kita sudah mati bersama Kristus, kita dihisabkan ke dalam KEMATIAN KRISTUS, dan oleh ROH
KUDUS kita juga sudah diperlengkapi dengan KUASA KEBANGKITAN YESUS KRISTUS. BAPTISAN merupakan
simbol kepada PENGUBURAN dan KEBANGKITAN, PENGUBURAN DILAKUKAN BAGI kematian daging atau
KEDAGINGAN kita. Dan kita mengalami kelahiran kembali yang disimbolkan dengan keluarnya kita dari air
baptisan. Ketika kita dibaptiskan itu berarti kita menguburkan kedagingan yang telah mati dan kita mengalami
kelahiran kembali oleh kehadiran ROH KUDUS di roh manusia kita. Manusia terdiri dari : ROH, JIWA dan TUBUH
KITA. Kelahiran kembali menyebabkan kebangkitan roh kita oleh hadir-Nya ROH KUDUS di roh kita dan karenanya
roh kita disempurnakan oleh kelahiran kembali, jiwa kita di proses dan mengalami perubahan dan pemulihan,
sedangkan tubuh kita mengalami proses kematian kedagingan kita. Dengan hadirnya ROH KUDUS dalam hidup kita
maka kita bisa mematikan kedagingan kita supaya kita tidak lagi hidup oleh daging atau kedagingan kita. Keinginan
daging berlawanan dengan keinginan Roh, keduanya saling bertentangan. Ketika kita hidup oleh Roh maka sifat
kedagingan kita sebenarnya sudah tidak aktif lagi, namun jika oleh LINGKUNGAN KITA, KENGINAN DAGING,
KEINGINAN MATA dan KEANGKUHAN HIDUP, maka sifat daging kita atau kedagingan itu bisa aktif lagi, supaya
kedagingan tidak berkuasa lagi maka daging harus dimatikan oleh bantuan Roh Kudus, atau disalibkan supaya MATI
dan TIDAK BERKUASA LAGI. JIKA DAGING tidak berkuasa lagi maka kita akan MERDEKA atau BEBAS dari
kejatuhan terhadap dosa. Dengan bantuan Roh Kudus kita bisa mematikan atau menyalibkan kedagingan kita, dan hal
ini bisa menyebabkan KUASA DOSA itu lumpuh bahkan bisa dimatikan. Paulus menuliskan : GALATIA 5:24-25
“Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan
keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.” Saudara, jika kita hidup oleh
Roh, maka kita tidak lagi mengikuti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh,
dan keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. ROMA 8:13
”Sebab, jika kamu hidup menurut daging kamu akan mati; tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatanperbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ketika kita hidup oleh Roh dan hidup kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak
dikuasai lagi oleh daging, maka hidup kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
APA ITU KEINGINAN DAGING, KEINGINAN MATA DAN KEANGKUHAN HIDUP YANG SELALU
MENYEBABKAN KITA MENGIKUTI KEINGINAN DAGING?
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AKU TELAH MATI DAN HIDUP UNTUK ALLAH

D1. DIBACA
GALATIA 2:18-21
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang dimaksud dengan mati untuk hukum taurat?
2. Apakah maksudnya bukan lagi aku sendiri yang hidup?
3. Apakah dampak kehadiran Tuhan Yesus dalam hidupmu?
D3. DITERAPKAN
Saudara, secara rohani setiap orang yang percaya kepada Kristus, manusia lamanya sudah mati disalibkan
dengan besama Kristus. Kita adalah ciptaan baru, benar-benar baru. Bukan yang lama direnovasi atau
diperbaiki, tetapi benar-benar baru sama sekali. Kita adalah manusia baru yang berasal dari surga. Yesus mati
di kayu salib untuk memenuhi tuntutan hukum taurat atas dosa kita, sehingga kita sekarang tidak lagi di bawah
penghukuman tetapi ada di bawah kasih karunia.
Sebagai ciptaan baru, kita ditakdirkan untuk tidak lagi hidup sendiri dan untuk diri sendiri, tetapi hidup
Bersama dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang diam di dalam roh kita. Roh itu bersaksi dengan roh
kita, bahwa kita adalah anak-anak terkasih dari Bapa di surga. Kita hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi
untuk Kristus yang telah mati untuk kita.
Kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup anak-anak Tuhan seharusnya semakin hari semakin nyata (Realita
kehadiran Tuhan), dan berdampak pada kesehatan tubuh, pada perubahan pola pikir, perubahan gaya hidup
dan membawa mukjizat. Bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun disertai Tuhan melalui tiang awan
dan tiang api, sehingga bangsa-bangsa yang melihatnya gemetar, demikian pula kehadiran Tuhan dalam hidup
kita seharusnya terlihat nyata dan membuat orang-orang sekitar kita memuliakan ALLAH. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA, apa dampak kehadiran Tuhan dalam hidup kita yang seharusnya dialami diri
sendiri dan orang di sekitar kita.
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SIAPA YANG ADA DALAM KRISTUS

ADALAH CIPTAAN BARU
D1. DIBACA
2 KORINTUS 5:14-18
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah maksudnya ciptaan baru?
2. Apakah maksudnya ada di dalam Kristus?
3. Apakah saudara dampak nyata sebagai ciptaan baru?
D3. DITERAPKAN
Ketika kita percaya Kristus, mukjijat terbesar terjadi, kita menjadi ciptaan baru. Bukan pembaharuan,
renovasi atau dibentuk ulang dari materi yang lama (refusbished). Kita benar-benar baru, segar dan baru.
Apakah yang baru? Bukan tubuh dan jiwa kita. Kita memiliki roh yang baru, berasal dari surga. Tubuh kita
tidak ada yang berubah, kemampuan pikiran kita juga masih sama, yang berubah menjadi baru adalah roh-nya.
Memiliki roh yang baru, yang kudus dan tak bercela, memungkinkan Roh Kudus tinggal di dalam kita, bersama
kita dan menjadi penolong yang setia di dalam kita. Memiliki roh yang baru dan Roh kudus, otomatis akan
berdampak juga pada tubuh dan jiwa. Roh kudus akan menghidupkan tubuh kita yang fana (penurunan fungsi
karena usia), sehingga kita dapat memiliki tubuh yang sehat dan awet muda. “Dia yang memuaskan hidupmu
dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung rajawali“ (Mazmur 103:5 ISH)
Sebagai ciptaan baru kita memiliki keistimewaan dibandingkan mereka yang belum menjadi ciptaan baru.
Orang-orang dunia bekerja keras untuk sukses dengan hanya memiliki dan mengembangkan talenta saja,
sedangkan kita memiliki karunia-karunia Roh Kudus di samping talenta. Seharusnya anak-anak Tuhan tampil
lebih baik dari pada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kita harus terus kembangkan talenta dan karuniakarunia Roh kudus, sehingga dapat menjadi orang-orang yang berpengaruh, menjadi kepala dan bukan ekor,
menjadi raja dalam berbagai bidang. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan pembimbingmu, hubungan ciptaan baru, talenta dan karunia-karunia Roh kudus.
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PEMBANGUN YANG MENGALAMI

PEMBARUAN PIKIRAN
D1. DIBACA
ROMA 12:1-5
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan?
2. Kapan pembaharuan akal budi harus dilakukan?
3. Apakah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati?
D3. DITERAPKAN
Saudara, sebagai ciptaan baru kita memiliki roh yang sempurna dengan seluruh buah-buah Roh. Di dalam roh,
kita sudah memiliki segala berkat dari surga. Di dalam roh kita memiliki sumber daya yang tak terbatas, ada
Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kita adalah orang-orang yang luar biasa secara roh.
Namun sumber daya surgawi yang luar biasa itu belum termanifestasi, belum keluar, belum nyata. Seperti
harta karun yang tersembunyi karena tidak tahu tempat menyimpannya. Atau seperti memiliki kekayaan
dalam peti besi yang kuncinya kita tidak tahu di mana.
Saudara, supaya sumber daya surgawi yang tak terbatas itu dapat mengalir, nyata dalam kehidupan, dan kita
nikmati, kita perlu pembaharuan pikiran. Pikiran itu ibarat kunci untuk mengambil kekayaan dalam roh.
Pikiran itu ibarat keran untuk membuka sumber air surgawi. Pikiran kita harus dibarui sehingga sesuai dengan
firman Tuhan, sesuai dengan siapa kita di dalam roh.
Pikiran harus dibarui setiap hari melalui persekutuan yang intim dengan ALLAH; melalui penyembahan, dan
perenungan firman ALLAH. Kita harus mengalami pertumbuhan dalam pengenalan akan ALLAH secara
konsisten. Setiap hari kita perlu mendengar suara Tuhan. Iman timbul karena mendengar suara Tuhan. Iman
terjadi ketika pikiran kita sesuai dengan pikiran roh atau sesuai perkataan ALLAH di dalam roh. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA saudara, bagaimana caranya mengalami keintiman dengan ALLAH sampai
dapat mendengar suara Tuhan.
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PEMBANGUN YANG DIBARUI DALAM ROH
D1. DIBACA
EFESUS 4:21-24
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa manusia lama masih harus ditanggalkan ?
2. Bagaimana cara menanggalkan manusia lama itu?
3. Bagaimana caranya mengenakan manusia baru?
D3. DITERAPKAN
Saudara, sekalipun kita sudah menjadi ciptaan baru namun seringkali cara hidup kita masih sama dengan
orang-orang yang tidak mengenal ALLAH. Kita masih mengenakan manusia lama. Secara roh sudah menjadi
ciptaan baru, tetapi belum mengalami pembaruan di dalam pikiran, sehingga perbuatannya masih
menunjukkan manusia lama. Secara roh kita sudah sempurna, tetapi kesempurnaan secara roh itu belum
mengubah pikiran kita yang lama.
Saudara, yang dimaksud dengan manusia lama adalah cara hidup yang masih sama dengan cara dunia,
dipimpin oleh keinginan daging. Manusia baru adalah cara hidup yang dipimpin oleh Roh. Bagaimana cara
mengenakan manusia baru? Melalu pembaruan pikiran. Pembaruan pikiran adalah cara untuk menanggalkan
manusia lama dan mengenakan manusia baru. Pikiran kita disesuaikan dengan pikiran roh, pikiran yang sesuai
firman ALLAH.
Pembangunan manusia rohani sebenarnya adalah proses supaya manusia roh kita lebih menonjol. Identitas
kita sebagai anak-anak ALLAH terlihat jelas oleh dunia. Akan tiba masanya, dunia akan melihat dengan jelas
anak-anak Tuhan dinyatakan, bahkan tampilan fisik akan berbeda. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan rekan-rekan PA, bagaimana pembaruan pikiran sehingga manusia lama ditanggalkan.
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LAWAN IBLIS DENGAN IMAN YANG TEGUH
D1. DIBACA
1 PETRUS 5:6-11
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang sering membuat saudara kuatir?
2. Darimana sumber kekuatiran itu?
3. Apakah yang dilakukan iblis dan bagaimana mengatasinya?
D3. DITERAPKAN
Saudara, kita harus tahu dengan pasti bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis, dan
menjadikannya tontonan umum. “Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan
menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan-Nya atas mereka” (Kolose 2:15). Kata dilucuti
dalam Bahasa Yunani Apekduomai, mengacu kepada upaya pelucutan pasukan tentara yang kalah oleh tentara
yang menang. Panglima tentara yang menang akan melucuti panglima tentara yang kalah dari segala atribut
kebesarannya sehingga nyaris telanjang. Setelah panglima, kemudian anggota pasukan yang menang akan
melucuti anggota pasukan yang kalah secara berjenjang.
Tuhan Yesus panglima kita, suda mengalahkan iblis dan pasukannya. Tuhan Yesus sudah menang, dan
melucuti panglima iblis. Oleh karena itu, bagian kita adalah melucuti setiap pekerjaan pasukan iblis. Kita
sudah menang, bagian kita adalah menyatakan kemenangan dengan melucuti pasukan iblis.
Iblis digambarkan dengan singa yang berkeliling dari jauh dan mengaum. Iblis tidak punya lagi kuasa.
Senjatanya sekarang adalah tipuan dan dakwaan (auman singa=dakwaan). Kita harus memiliki kebenaran
firman Tuhan supaya dapat melawan tipuan dan dakwaan iblis. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkanlah, apakah saudara saat ini masih bergumul dengan dakwaan iblis, lawan dengan kebenaran?
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ROH YANG LEBIH BESAR

D1. DIBACA
I YOHANES 4:2-6
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya. Secara khusus
hafalkanlah I YOHANES 4:4.
D2. DIRENUNGKAN
1. Dari manakah kita berasal? Dengan demikian Roh apakah yang tinggal dalam diri kita?
2. Apakah buktinya bahwa kita berasal dari Allah?
3. Bagaimanakah keberadaan Roh Allah yang tinggal dalam diri kita? Dan melalui itu apakah
yang dapat kita kalahkan?
D3. DITERAPKAN
Kita tidak menerima roh dunia ini ketika kita mengalami kelahiran kembali tetapi kita menerima Roh Allah
dan Roh Allah yang membuat kita memiliki posisi sebagai anak Allah. Roh Allah itu membuat kita mengakui
bahwa Yesus berasal dari Allah dan Yesus adalah Tuhan. Dan kita pun dapat mengenal Allah karena Roh Allah
itu yang membawa kita mengenal Allah bahkan dapat membuat kita bersekutu dengan Roh Allah dengan
memanggil “Ya Abba Ya Bapa” ini haruslah yang menjadi dasar keyakinan kita sebagai seorang Kristen. Kita
perlu memahami hal tersebut karena ada banyak roh-roh dunia ini yang coba menekan mengintimidasi serta
menipu kita lewat penyesatan dan pengajaran –pengajaran palsu dari iblis, juga lewat apa yang kita lihat dan
yang kita baca serta panah-panah api si jahat yang selalu mengoda kita. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang
mengalami kejatuhan tersesat oleh tipuan si jahat dan ingin membawa kita untuk tidak memercayai bahwa
Yesus adalah anak Tuhan. Namun keyakinan yang kuat dan hubungan yang mendalam antar kita dan Roh Allah
yang hidup dalam kita dapat membuat kita mengalami hidup yang berkemenangan terhadap tipuan roh-roh
jahat, karena Roh Allah yang tinggal dalam roh kita jauh lebih besar dari pada roh-roh di dunia ini dan Allah
menetapkan kita dapat mengalahkana roh-roh dunia ini kita harus terus membangun keintiman dengan Tuhan
dalam roh kita sehingga kehidupan Roh Tuhan dalam kita terus terbangun dan kita tetap terjaga dari godaan
apapun dapat kita atasi. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara dapat menikmati kemenangan dalam segala hal
karena memiliki pemahaman bahwa Roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini
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MENDENGAR BAIK-BAIK SUARA-NYA

D1. DIBACA
ULANGAN 28:1-6
Bacalah firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya. Secara khusus
hafalkanlah ULANGAN 28:1.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati?
2. Menurut saudara apakah maksudnya baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan bagaimanakah cara
saudara menerapkannya?
3. Apakah akibatnya bagi kita ketika kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya? Coba
sebutkan sebanyak enam hal
D3. DITERAPKAN
Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa saat ini Tuhan masih terus berbicara kepada kita dan kita dapat
mendengar suara Tuhan. Hal itu disebabkan karena kita memiliki Roh Allah dan karunia-karunia Roh Kudus
terus dilimpahkan kepada kita agar kita terus mengalami hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kita tidak
menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada
kita I Korintus 2:12. Kita harus senantiasa mendegar suara Tuhan melalui persekutuan pribadi dengan Dia dan
memperoleh perintahnya dan kita harus melakukanya dengan setia, konsisten dan terus menerus. Maka Allah
berjanji bahwa hidup kita akan diberkati oleh Dia. berkat-berkat akan datang kepada kita sebagai akibat dari
ketaatan kita kepada perintahNya. Tuhan berkata bahwa Ia akan mengangkat kita di atas segala bangsa di
bumi, bukan menjadi orang-orang yang biasa tetapi menjadi orang yang luar biasa. Di manapun kita berada
pastilah kita diberkati di kota, di ladang termasuk di sekolah, di kampus, di rumah di lingkungan kita,
dipekerjaan dan bisnis kita. Hal-hal yang kita kerjakan pastilah berhasil, sumber ekonomi kita harus benarbenar hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia tetapi dapat
menjadikan seperti apa yang Tuhan firmankan. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam komunitas saudara bagaimana saudara hidup dengan mendengarkan suara Tuhan dan
melakukan dengan setia.
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BERPEGANG PADA JANJINYA

D1. DIBACA
ULANGAN 28:7-12
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya. Secara khusus
hafalkanlah ULANGAN 28:9.
D2. DIRENUNGKAN
1. Coba sebutkan dua perintah Tuhan yang harus kita lakukan menurut bacaan di atas?
2. Apakah maksudnya berpegang pada perintah Tuhan?
3. Apakah yang Tuhan perintahkan dan limpahi atas hidup kita ketika kita hidup berpegang
pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk mendengar suaraNya dengan baik-baik dan melakukan dengan setia
tetapi Tuhan juga menyuruh kita untuk berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang
ditunjukkannya. Tujuannya agar kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri yang dapat mengakibatkan kita
jatuh. Berpegang pada perintah Tuhan maksudnya dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan selalu memegang
dan mengandalkan firman Tuhan. Walaupun kita dalam kondisi yang sangat sulit dan tertekan. Maka kita akan
melihat dan mengalami bagaimana Allah memerintahkan berkat atas hidup kita dalam segala usaha yang kita
kerjakan bahkan Dia akan melimpahi kita dengan penghasilan yang melimpah. Tuhan janji akan membuka
perbendaharaanNya sehingga kita mengalami kelimpahan, berkat surgawi senantiasa menghujani hidup kita
sehingga kita selalu memberi pinjaman kepada orang lain. Bukan hanya sampai di situ tetapi Tuhan juga akan
membuat musuh-musuh kita berjatuhan di jalan berlari meninggalkan kita ketika mereka akan menyerang dan
menghancurkan kita, musuh berlari tungang langgang dari hadapan kita. Oleh sebab itu sangat penting bagi
kita untuk terus menerus berpegang pada perintah Tuhan serta hidup menurut jalan-jalan Tuhan. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara dapat mengalami kelimpahan berkat Tuhan
karena berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan-jalan Tuhan.
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JANGAN KUATIR AKAN HIDUPMU
D1. DIBACA
MATIUS 6:25-30
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan menangkap arti
yang dikandungnya. Secara khusus hafalkan MATIUS 6:33.
D2. DIRENUNGKAN
1. Tentang apakah yang tidak perlu kita kuatir? mengapa?
2. Apakah akibatnya jika kita mengalami kekuatiran akan hidup?
3. Bagaimanakah sikap Bapa terhadap kebutuhan kita?
4. Apakah yang harus kita cari terlebih dahulu agar kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Tuhan mengerti akan kecendrungan hati manusia yang selalu kuatir akan kebutuhan hidup sehari-hari,
diantaranya makanan, minuman dan pakaian. Dan hal ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang tidak
mengenal Allah, tetapi anak-anak Tuhan juga bisa hidup dalam kekuatiran yang sama seperti orang yang tidak
mengenal Tuhan. Tuhan mengajar kepada kita bahwa kita tidak perlu kuatir karena dimata Tuhan hidup kita
jauh lebih berharga. Jika Allah memelihara burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai juga
tidak mengumpulkan bekal namun diberi makan oleh Bapa, demikian pula Tuhan dapat mendadani rumput di
ladang, hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Maka kita pun harus percaya bahwa Tuhan lebih
memerhatikan kita dibandingkan burung-burung di udara serta rumput-rumput yang di ladang. Itulah
sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kuatir, tetapi kita harus memiliki kepercayaan yang penuh terhadap
kasih Tuhan pada kita. Karena kita kuatir maka hal itu akan menghentikan langkah kita untuk mengalami
kehidupan bersama Tuhan. Perintah Tuhan yang harus kita taati adalah mencari Kerajaaan Allah, yaitu hal-hal
yang kekal dari Tuhan maka segala sesuatu yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita. Utamakan
Tuhan dalam segala aktifitas kita maka kita akan menyaksikan bagaimana berkat Tuhan selalu melimpah atas
kita (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara mengalami kelimpahan di dalam hidup karena
mencari dahulu Kerajaan Allah dan kebenaranNya.
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CARILAH PERKARA YANG DI ATAS
D1. DIBACA
KOLOSE 3:1-4
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan menangkap arti
yang dikandungnya. Secara khusus hafalkanlah KOLOSE 3:1.
D2. DIRENUNGKAN
1. Perkara-perkara apakah yang harus kita cari dari pikiran kita?
2. Untuk memikirkan dan mencari hal perkara-perkara yang di atas, apakah yang harus mati terlebih dahulu
dalam diri kita?
3. Apakah yang akan Kristus nyatakan ketika kita senantiasa berpikir, mencari perkara di atas
serta mati terhadap diri sendiri?
D3. DITERAPKAN
Tuhan sedang membangkitkan umat yang lebih dari pemenang karena Yesus sudah membuka jalan
kemenangan bagi kita menang terhadap dosa, cobaan iblis, ambisi-ambisi pribadi dan kedagingan. Dan dari
Kolose 3:1-4, Allah menyatakan kiat-kiat sampai akhirnya. Kristus menyatakan diriNya dalam kita dan kita
pun menyatakan diri bersama Kristus dalam kemuliaanNya. Pertama tama ketika kita mengalami kelahiran
kembali kita harus mencari perkara-perkara yang di atas yaitu perkara-perkara yang kekal, yang tidak
kelihatan di mana hal tersebut adalah tentang Kristus dan rencanaNya. Setelah kita mencari perkara-perkara
di atas maka kita harus memfokuskan pikiran kita untuk perkara-perkara yang di atas karena dalam hidup
sehari-hari kita selalu bermasalah dalam pikiran kita. Caranya adalah dengan mengisi dengan firman Tuhan
sehingga pikiran kita menjadi selaras dengan pikiran Tuhan. Namun sebelum kita mencari perkara di atas dan
memikirkannya, maka kita harus terlebih dahulu mati terhadap kedagingan, keangkuhan, ambisi-ambisi
pribadi kita menjadi kosong dan tidak ada lagi, yang ada hanyalah Kristus dan rencanaNya. Ketika Kita
membangun gaya hidup seperti di atas maka ketika Kristus menyatakan diriNya maka pribadi Kristus akan
nyata di dalam dan melalui hidup kita dengan kemulian yang luar biasa. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara membagi pola hidup mencari dan memikirkan
perkara di atas dan mati terhadap kedagingan sehingga hari-hari hingga hidup saudara dapat menyatakan
Kristus.
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MEMATIKAN YANG DUNIAWI
D1. DIBACA
KOLOSE 2:5-10
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan menangkap arti
yang dikandungnya. Secara khusus hafalkan KOLOSE 2:5.
D2. DIRENUNGKAN
1. Hal-hal apakah yang merupakan perkara-perkara duniawi?
2. Sama dengan apakah hal-hal duniawi tersebut di mata Tuhan
3. Bagaimana sikap hati kita terhadap segala sesuatu yang duniawi tersebut?
4. Dalam kehidupan sehari-hari apakah yang harus kita buang dan apakah yang harus kita
kenakan?
D3. DITERAPKAN
Hidup berkemenangan dimulai dari pemahaman bahwa Yesus yang hidup dalam diri kita dan pribadi kita telah
mati yaitu keangkuhan dan keegoisan di mana di dalamnya ada keinginan daging, keinginan mata dan
keangkuhan hidup untuk senantiasa mengalami hidup yang berkemenangan maka kita harus mematikan
segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Halhal duniawi tersebut adalah merupakan berhala bagi kita yang menyebabkan kita menjadi orang yang
menyembah berhala. Orang-orang yang telah mati terhadap dosa maka mereka senantiasa membuang sifat
marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor serta dosa-dosa dan kebohongan, manusia lama tersebut
harus ditinggalkan. Namun kita tidak boleh berhenti hanya dengan meninggalkan manusia lama tetapi kita
harus mengenakan manusia baru yaitu berkata jujur memikirkan hal-hal yang sedap di dengar, sabar, hidup
dalam kekudusan, saling mengasihi dan mengampuni sehingga nyata bahwa kita adalah manusia baru, ciptaan
baru karena Tuhan akan membawa kita menjadi serupa dengan Yesus maka harus terus menerus diperbarui
dalam pikiran sampai kita memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Yesus di mana pada akhirnya
kita memiliki pikiran dan perasaan Yesus menjadi serupa dengan Yesus. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara mengalami hidup berkemenangan karena mati
terhadap hal-hal yang duniawi.
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MEMPERHATIKAN YANG TIDAK KELIHATAN
D1. DIBACA
2 KORINTUS 4:16-18
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut Saudara bagaimana bisa manusia lahiriah merosot, tapi manusia batiniah dibarui?
2. Apakah yang dikerjakan oleh penderitaan?
3. Bagaimanakah sikap hati kita saat menghadapi penderitaan?
D3. DITERAPKAN
Firman Tuhan yang kita baca pagi ini sangat bertentangan (kontradiktif). Di satu sisi Paulus menceritakan
bagaimana kondisi fisiknya semakin menurun, namun di sisi lain manusia rohnya tetap terbangun. Paulus
memahami bahwa penderitaan yang ia alami saat ini berguna untuk melatih otot rohaninya agar semakin kuat.
Dia belajar mengarahkan pandangannya hanya kepada Allah dan kepada janjiNya sekalipun itu tidak
kelihatan. Ya, itulah Paulus. Ia hidup oleh iman kepada Allah, hidup dengan perspektif kekekalan. Lalu,
bagaimana dengan kita?
Memang ada banyak ungkapan yang menggambarkan pengharapan, seperti “ada pelangi sehabis hujan”,
“habis gelap terbit terang”, dll. Namun seringkali sulit untuk melihat pengharapan yang indah setelah melalui
banyak penderitaan, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Lebih mudah mempercayai “banjir sehabis hujan”
daripada “pelangi sehabis hujan”. Tetapi justru di saat-saat kegelapan itulah waktu yang tepat untuk melatih
otot-otot rohani kita, mengarahkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa kita tidak akan
pernah menyerah dengan kondisi yang ada saat ini, karena kita tahu Dia Allah yang setia dan tak pernah
meninggalkan kita anak-anakNya.
Bila saudara mengalami penderitaan hari-hari ini, ingatlah semua yang telah Tuhan perbuat dalam hidup
Saudara hingga saat ini, bagaimana Ia tidak pernah meninggalkan saudara, bahkan di masa-masa tersulit
sekalipun dan pertolonganNya selalu tepat waktu. Mari tetap berharap kepada Allah. Setiap janjiNya adalah
“Ya dan Amin” sehingga kita akan dimampukan menghadapi apapun tantangan yang ada di depan. Adalah
keputusan Saudara apakah Saudara mau hidup oleh iman dan tetap melayani Dia. Jangan pernah menyerah
dan Saudara akan melihat bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dia rindu
menyatakan kemuliaanNya lebih lagi melalui hidup Saudara. Haleluya. Amin. (AH.DD).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan dan bagikanlah dengan pembimbing saudara, apakah hal-hal yang tidak kelihatan yang bisa
saudara pegang saat ini dalam situasi saudara?
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DIBERKATILAH ORANG YANG MENGANDALKAN TUHAN
D1. DIBACA
YEREMIA 17:5-7
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 Tuhan tentang orang yang mengandalkan manusia?
2. Apakah firman Tuhan tentang orang yang mengandalkan Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Latar belakang ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah pilihan bangsa Yehuda untuk tidak
mengandalkan Tuhan, dan bergantung pada bangsa lain yang masih menyembah berhala. Tidak hanya itu,
mereka bahkan mengolok-olok Yeremia dan firman Tuhan yang ia sampaikan.
Kondisi ini juga sering terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan di masa sekarang. Dari pada mencari Tuhan,
ikut menderita karena mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan dan mengandalkanNya, kita lebih memilih
cara cepat dengan mengandalkan orang lain, kemampuan kita, bahkan bila perlu dengan cara curang agar hasil
yang kita inginkan segera tercapai.
Dengan memilih tidak mengandalkan Tuhan, kita sebenarnya sedang ada pada posisi meremehkan Tuhan
karena menganggap Dia tidak mampu memenuhi yang kita butuhkan serta menolong kita di masa kesesakan.
Hal ini membuka celah bagi iblis untuk masuk dan “menawarkan” bantuannya dalam hidup kita. Tawaran iblis
seringkali menarik, yaitu hasil yang instan tanpa perlu mengerjakan firman Tuhan, tanpa perlu menunggu
apalagi menderita. Inilah yang akan membawa kita kepada kutuk. Dan kutuk inilah yang Tuhan ingin
hindarkan dari hidup kita. Dia tidak suka anak-anakNya hidup dalam kutuk.
Saudara, berkat Tuhan memang diikuti dengan prasyarat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di
dalamnya. Mungkin kelihatannya tidak enak buat daging kita, namun percayalah, perlindungan dan
kenyamanan yang sejati datangnya dari Tuhan, sekalipun kita mungkin harus melewati banyak tantangan dan
kesulitan dari dunia ini. PenyertaanNya adalah sesuatu yang pasti. Jangan diperdaya oleh keamanan dan
kenyamanan semu yang ditawarkan oleh dunia dan iblis, karena semuanya akan bermuara kepada kebinasaan.
Sebab tidak ada yang cuma-cuma dari iblis. Anugerah hanya ada di dalam Tuhan. Lakukanlah firmanNya
dengan setia dan andalkanlah Dia dalam segala aspek hidup kita. Maka kita akan menikmati penyertaan dan
berkatNya dalam hidup kita sesulit apapun tantangan dan penderitaan yang ada di depan. Amin. (AH.DD).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan rekan persekutuan atau rekan PA saudara, bagaimana hidup saudara saat
mengandalkan Tuhan dan saat tidak mengandalkan Tuhan. Dengarkan kesaksian rekan-rekan lain, agar
saudara semakin diteguhkan.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 SAMUEL 4-8

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
YOSUA 22-24

MARET 2020

29

TIDAK MUNGKIN MENGABDI KEPADA DUA TUAN
D1. DIBACA
MATIUS 6:19-24
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Di manakah sebaiknya kita mengumpulkan harta kita?
2. Mengapa tidak ada manusia yang dapat mengabdi kepada dua tuan?
3. Kepada siapa kita harus taat dan mengabdi?
D3. DITERAPKAN
Dalam mengendarai sebuah mobil, hanya bisa ada satu supir karena jika ada dua supir, tidak ada tujuan pasti
dan kesamaan cara mengendarai mobil sehingga kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Dalam sebuah
tim olahraga basket, hanya ada satu pelatih. Karena jika ada dua pelatih yang bekerja, para atlet basket akan
mengalami kebingungan mendengar instruksi dari dua pelatih sekaligus, maka tim tersebut akan sangat sulit
memenangkan pertandingan.
Dua ilustrasi di atas adalah contoh bahwa dalam situasi apapun tidak mungkin bagi kita untuk membagi hati
kita kepada lebih dari satu hal. Sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dan dikasihiNya, kita perlu tahu
bahwa Allah tidak ingin anak-anakNya tidak sepenuhnya taat dan mengabdi kepada dunia yang sudah
dikalahkanNya di atas kayu Salib. Ia merindukan kita mengikutiNya 100%. Ketaatan 99% sama dengan
ketidaktaatan!
1 Timotius 6:6-8 mengajarkan kepada kita bahwa hidup beribadah dalam Kristus akan membuat kita merasa
cukup bahkan disertai dengan keuntungan yang besar sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia
dan kita tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Lalu ayat 9:10 mengajarkan pada kita bahwa mereka yang ingin
kaya (yang menuruti nafsu duniawi) terjatuh ke dalam pencobaan, jerat, dan nafsu yang mencelakakan.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang.
Saudara, saatnya kita membereskan dalam hati kita segala hawa nafsu duniawi yang masih tertinggal termasuk
kecintaan kepada uang (mamon) karena hal itu menentang Allah. Persahabatan dengan dunia adalah
permusuhan dengan Allah. Saatnya kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah karena
hanya Dia yang bisa menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera yang kekal. (AH.BG).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan pembimbing saudara, bagaimana kondisi hati saudara saat ini, siapakah yang saudara
sedang layani dan apa yang menjadi fokus hidup saudara?
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MAMON YANG TIDAK JUJUR
D1. DIBACA
LUKAS 16:10-13
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Bagaimanakah prinsip tentang kesetiaan yang Yesus ajarkan dalam perikop ini?
2. Apakah yang dimaksud dengan setia dalam hal mamon yang tidak jujur?
3. Apa yang Saudara pahami perkara harta dan tuan dalam perikop ini?
D3. DITERAPKAN
Mamon berasal dari bahasa Aramic berarti “Something confided or deposited” (sesuatu yang dipercayai atau
disimpan). Mamon sering dikonotasikan dengan kekayaan dan dianggap sebagai kekayaan sesuatu yang
mendatangkan godaan besar untuk berbuat dosa, namun kekayaan sendiri adalah sesuatu yang netral, karena
dapat dipergunakan untuk sesuatu yang baik maupun buruk. Kekayaan sendiri tidaklah hanya melulu tentang
uang atau harta, tapi bakat, kemampuan, kesehatan, hubungan dan segala sesuatu yang bisa kita kelola, itu
semua harus dipandang sebagai sebuah kekayaan.
Kuncinya adalah kita semua adalah bendahara yang dipercayakan oleh Tuhan dengan berbagai kekayaan.
Bagaimana sikap kita sebagai seseorang yang dipercayakan? Apakah kita menyadari bahwa semua yang kita
miliki bukan milik pribadi, tapi titipan Tuhan yang harus dipergunakan dengan bijaksana? Dikatakan bahwa
barangsiapa tidak setia dan tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak setia dan tidak benar juga dalam
perkara-perkara besar. Yesus menekankan dengan jelas di sini bahwa kesetiaan dan kebenaran dalam hal kecil
itu sangat penting.
Mengapa kita harus setia dalam hal mamon yang tidak jujur? Mamon yang tidak jujur merujuk pada sesuatu
yang menggoda manusia untuk menjadi hamba uang, kalau sudah menjadi hamba uang, hati seseorang akan
bercabang dan tidak lagi taat kepada Tuhan. Yesus berkata, jika kepada mamon yang tidak jujur saja kita tidak
bisa setia dan benar bagaimana kita bisa dipercaya dalam hal lainnya. Perkara uang adalah hal yang dihadapi
sehari-hari, jika kita tidak setia dalam harta orang lain, bekerja dengan malas-malasan, meminjam dan tidak
membayar, tidak jujur saat memegang uang perusahaan, kita tidak akan mampu mengelola harta pribadi.
Marilah kita belajar menjadi cerdik dan setia dalam mengelola mamon, mempergunakannya bagi kemuliaan
Tuhan. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Bagaimana saudara mengelola setiap harta yang Tuhan sudah percayakan pada saudara? Apakah ada hal yang
perlu diperbaiki? Bagikanlah kepada pembimbing dan sahabat yang dipercaya agar saudara dapat melakukan
langkah perbaikan yang real.
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KELEBIHANMU MENCUKUPKAN KEKURANGAN MEREKA
D1. DIBACA
2 KORINTUS 8:12-15
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat mengikuti jalan
ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Bagaimanakah sikap hati kita yang seharusnya saat memberi?
2. Berdasarkan apa pemberian yang kita lakukan?
3. Untuk apa kita memberi?
D3. DITERAPKAN
Ada beberapa prinsip yang penting di dalam hal memberi dalam ayat renungan kita hari ini :
1. Pemberian kita perlu dilakukan dalam KERELAAN. Jika Saudara memberi dengan hati yang
tidak rela, saudara kehilangan arti dan berkat dari pemberian tersebut. Pernahkan saudara memberi sambil
mengeluh? Atau memberi sambil mengharapkan balasan?
2. Kita memberi dari apa yang ada pada kita. Ini adalah prinsip yang penting! Saudara tidak
akan bisa memberi sesuatu yang saudara tidak punya. Allah tidak pernah meminta kita untuk memberikan
sesuatu yang tidak kita miliki. Saudara tidak perlu sampai harus berhutang dan berdarah-darah secara jiwa
dan emosi demi supaya saudara bisa memberi. Jika saudara ingin bisa memberi banyak, maka jadilah
PENUH dalam kasih karuniaNya, milikilah kelimpahanNya sehingga saudara tidak pernah kehabisan
sumber untuk memberi.
3. Kita tidak sepatutnya memberi semata-mata karena “kasihan”. Belas kasihan memang baik,
tapi tujuan Tuhan mengajar umatNya untuk memberi bukanlah semata-mata untuk memberikan
keringanan tapi agar terjadi keseimbangan, di mana setiap orang SALING memberi, SALING
berkontribusi. Tidak ada seorangpun yang begitu miskin sehingga tidak mampu memberi karena
pemberian tidak berbicara semata-mata soal uang atau barang, tetapi banyak hal seperti waktu, kasih,
perhatian, keahlian, tenaga, dan banyak hal lainnya.
Apakah saudara sudah memberi berdasarkan prinsip di atas?(AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkanlah prinsip memberi di atas dan kaitkanlah dengan hidup saudara, point mana yang sudah saudara
terapkan dan mana yang belum, diskusikanlah dengan kelompok PA atau persekutuanmu!
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