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Yesus ketika bersama-sama dengan murid-murid-Nya dalam kehidupan
sehari-hari melakukan kehendak Bapa dengan cara memberitakan Injil,
menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan,
serta berbuat baik, memberikan makan orang banyak, dan lain-lain karena
Dia diurapi Roh Kudus. Dia mendengar perintah Roh Kudus,
mengandalkan Roh Kudus serta diurapi oleh Roh Kudus.
"Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah
mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang
tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan
orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan
telah datang." (Lukas 4:18-19).
Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea,
mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu
tentang Yesus dari Nazaret: bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh
Kudus dan kuat kuasa, Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik
dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, sebab Allah
menyertai Dia. (Kisah Para Rasul 10:37-38).
Hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus, Dia ingin umat-Nya,
gereja-Nya mengalami kuasa Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan
Yesus di muka bumi. Oleh sebab itu Yesus berjanji untuk mengutus Roh
Kudus yang akan menolong kita untuk mengasihi Dia dengan cara
melakukan perintah-perintah-Nya sebab tanpa pribadi Roh Kudus yang
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"Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku
akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang
Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh
Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia
dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai
kamu dan akan diam di dalam kamu. (Yohanes 14:15-17).
Hal tersebut sudah menjadi kerinduan dari Bapa agar Gereja Tuhan
mengalami pribadi Roh Kudus dan diurapi oleh Roh Kudus. Ketika Yehezkiel
menerima Firman Tuhan maka kerinduan Tuhan adalah agar Roh Allah
tinggal dalam hati manusia.
Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu
dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan
kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu
dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan
tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Ku dan melakukannya.
(Yehezkiel 36:26-27).
Dari apa yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel digenapi ketika Yesus
mengutus Roh Kudus ke dunia ini setelah Ia naik ke surga, sehingga ketika
kita dilahirkan kembali, Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Seperti yang
Paulus katakan dalam Roma 8:15-16: 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!” Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa
kita adalah anak-anak Allah.
Bahkan menurut Yohanes 14:15-17, Roh Kudus bukan hanya diam dalam kita
tetapi Roh Kudus juga menyertai kita dan penyertaan-Nya bagi hidup kita
adalah pengurapan yang tidak terbatas. Pengurapan itu adalah pengurapan
yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata
bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan maka kita beroleh kuasa.
Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan
Samaria dan sampai ke ujung bumi." (Kisah Para Rasul 1:8).
Bukan hanya Dia diam dalam kita dan mengurapi kita tetapi Yesus berkata
bahwa kita juga mengenal Dia. Berarti kita dapat memiliki persekutuan
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yang dapat menjadi arahan bagi hidup kita untuk mengerjakan dan
menyelesaikan rencana-Nya dari hari ke hari. Untuk hal ini kita perlu
membangun rasa lapar dan haus akan Tuhan, dan kerinduan yang sangat
mendalam untuk mengenal pribadi Tuhan.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka
akan dipuaskan. (Matius 5:6).
Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan
persekutuan dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan
Dia dalam kematian-Nya. (Filipi 3:10).
Oleh sebab itu jemaat Tuhan, pahamilah bahwa Roh Kudus ada tinggal
dalam hatimu dan Roh Kudus juga mengurapi kita serta persekutuan kita
dengan Roh Kudus membuat kita ditarik dan didesak oleh Tuhan untuk
mengenal pribadi Roh Kudus, sehingga ketika kita menghadapi dan
menjalani hari-hari di mana pandemi Virus Corona sedang terjadi, kita
mengalami kemenangan dan hidup tetap dalam damai sejahtera Tuhan,
sehingga kita dapat menolong bangsa dan dunia ini untuk melewati masamasa sulit ini.
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BERDIRILAH TEGUH, JANGAN GOYAH
GIATLAH DALAM PEKERJAAN TUHAN
D1. DIBACA
1 KORINTUS 15:54-58
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 digenapi ketika yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati?
2. Apakah yang dimaksud sengat maut dalam perikop ini?
3. Mengapa kita mengucap syukur kepada Allah?
4. Apa yang menyebabkan seluruh jerih payah kita, untuk giat dalam pekerjaan Tuhan tidak
sia-sia?
D3. DITERAPKAN
“Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati
ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis: "Maut
telah ditelan dalam kemenangan.” Kebangkitan Kristus merupakan kemenangan bagi
gerejaNya, karena kebangkitanNya memberikan kuasa kepada gereja atas maut. Gereja pada
masa kini seharusnya berdiri pada posisi pemenang seperti yang dikehendaki oleh Yesus
sebagai kepala gereja. Persoalannya adalah gereja sebagai tubuh Kristus seringkali ketika
menghadapi goncangan dan intimidasi, melupakan bahwa kita “sudah mengenakan yang tidak
dapat binasa”, akibatnya menjadi kuatir dan takut. Wabah virus covid bulan-bulan terakhir ini
tidak sedikit menimbulkan intimidasi bagi umat Tuhan. Ada berbagai respon dari ketakutan
dan ketidakpercayaan seperti berlebihan menimbun barang dan makanan (panic buying), itu
yang terlihat, sedang yang tidak terlihat yang juga timbul dalam hatinya ketakutan yang tidak
sedikit. Meskipun sebenarnya virus ini menyerang tubuh tetapi manusia sendirilah yang
membawanya dalam pikiran dan jiwa sehingga menimbulkan ketakutan dalam pikiran. Firman
Tuhan hari ini mengingatkan bahwa maut sudah dikalahkan dan tetaplah untuk giat dalam
pekerjaan Tuhan dan jangan goyah. Jangan goyah, berarti kita tidak perlu merasa ketakutan,
ketakutan dapat merugikan tubuh kita sendiri, tetaplah bergiat dalam pekerjaan Tuhan, berarti
manusia rohani kita terus melayani sehingga tubuh rohani kita tetap terjaga kesehatannya dan
tidak mudah lemah terhadap banyak hal yang terjadi di sekeliling kita. Bagaimana hidup
saudara saat ini? Jangan goyah dan tetap giat dalam pekerjaan Tuhan sekalipun mungkin
bisnis berjalan lambat atau bahkan berhenti, sekalipun sebagai karyawan mungkin di
rumahkan dengan setengah gaji, bersabarlah karena masa ini pasti bisa kita lewati bersama
kuasa Tuhan yang senantiasa menjagai hidup kita. Berdirilah teguh karena saudara memiliki
dasar yang kokoh yaitu Kristus. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
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BAGI KAMULAH JANJI ITU DAN BAGI ANAK-ANAKMU

DAN BAGI ORANG YANG MASIH JAUH
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 2:32-39
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang kaum Israel harus tahu dengan pasti tentang Yesus yang telah disalibkan?
2. Bagaimana respon orang-orang Israel pada waktu itu ketika mendengar kotbah Petrus?
3. Bagaimana jawaban Petrus atas pertanyaan mereka?
4. Bagi siapa saja janji mengenai Mesias ini diberikan?
D3. DITERAPKAN
Pada masa Kisah Para Rasul ini sejarah mencatat bagaimana Roh Kudus yang telah dicurahkan
memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya bagi murid-murid Kristus tetapi juga bagi
banyak orang Yahudi dan non Yahudi pada masa itu. Demonstrasi mujizat kesembuhan dan
kelepasan membuat banyak orang mulai berpikir ulang mengenai Yesus yang telah disalibkan
dan dibangkitkan oleh Allah. Tidak hanya mengenai mujizat tetapi juga kehidupan para murid
Kristus yang diubahkan sehingga membuat banyak orang menyukai mereka dan semakin
bertambah jumlah pengikut Kristus hingga berkali lipat. Ya, pada waktu itu janji mengenai
pencurahan Roh Kudus mulai digenapi dan itu tidak hanya bagi orang Yahudi dan keturunan
mereka tetapi juga bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh
Tuhan Allah kita. Saudara, kita semua sebagai orang percaya telah menerima janji itu, Roh
Kudus telah memimpin kita sejak kita percaya kepada Kristus hingga saat ini ketika saudara
membaca renungan ini. Hari ini kita semakin menyadari bahwa peranan Roh Kudus dalam
hidup kita semakin sangat penting. Ada banyak peristiwa yang mungkin tidak pernah kita
pikirkan sebelumnya tetapi Roh Kuduslah yang telah mempersiapkan agar kita siap
menghadapinya. Hari ini dalam kondisi PSBB yang ditetapkan pemerintah biarlah ini memberi
kesempatan kepada Roh Kudus untuk terus memimpin kita dengan mengingatkan akan setiap
janji Firman Tuhan yang berlaku atas hidup kita dan atas anak-anak kita atas seluruh orangorang yang telah dipanggil Tuhan untuk menjadi umatNya. Bagaimana dengan hidup saudara
saat ini? Seperti apa Roh Kudus mempersiapkan saudara menghadapi masa pandemik ini? Dan
bagaimana Roh Kudus menguatkan saudara untuk melewati masa ini? Bersama Roh Kudus
yang memimpin kita, mari kita terus pegang janji Tuhan, yakinlah tidak ada satupun janjiNya
yang tidak digenapi. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 TAWARIKH 6
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PENOLONG YANG MENYERTAI SELAMANYA
D1. DIBACA
YOHANES 14:15-18
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa tandanya seseorang mengasihi Tuhan?
2. Siapa yang diminta Yesus kepada Bapa untuk menyertai kita selama-lamanya?
3. Mengapa dunia tidak mengenal Roh Kebenaran?
4. Mengapa murid Kristus mengenal Roh Kebenaran?
D3. DITERAPKAN
Kisah tiang awan dan tiang api pada masa Perjanjian Lama memberikan gambaran bagaimana
Tuhan yang setia memimpin bangsa pilihanNya keluar dari perbudakan menuju tanah
perjanjian. Tuhan bukan hanya Tuhan yang bisa membebaskan bangsa pilihanNya dengan
keajaiban tetapi juga Tuhan yang menyertai perjalanan mereka hingga apa yang dijanjikanNya
digenapi dan bisa dinikmati oleh bangsa ini. Pada Perjanjian Baru Yesus menjanjikan Penghibur
kepada murid-muridNya, pada waktu itu Yesus sudah mendekati akhir masa tugasNya di bumi,
Dia harus mati dan dibangkitkan untuk kembali ke Surga. Selanjutnya tugas memberitakan Injil
Kerajaan Allah diserahkan kepada murid-muridNya dan orang-orang yang nantinya
mendengar Injil dan percaya dan menjadi murid-muridNya juga seperti kita saat ini. Saudara,
Yesus telah menyelesaikan dengan sempurna tugasNya dan Dia mengutus kita untuk
melanjutkan agar kebenaranNya dan Janji-janjiNya digenapi melalui hidup kita. Dia tahu
bahwa kelak murid-muridNya akan mengalami banyak pergumulan dan guncangan, oleh
sebab itu Dia tidak meninggalkan kita, murid-muridNya sendirian. Yesus meminta Bapa untuk
memberikan Roh Kudus sebagai Penolong yang akan setia menemani kita sampai selamalamanya. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Apakah di depan, saudara melihat
begitu banyak ancaman dan kekuatiran yang mencoba mengintimidasi saudara untuk terus
berjalan dalam panggilanNya dan masuk ke “tanah perjanjian”? Penolong yang diberikan Bapa
akan memampukan saudara melewati masa depan dengan kemenangan demi kemenangan,
sekalipun ada banyak pergumulan dan perjuangan yang harus kita hadapi. Teruslah maju,
jangan mundur atau bahkan berpikir untuk balik badan seperti bangsa Israel ketika hendak
memasuki tanah perjanjian. Ada banyak janjiNya yang tidak mungkin bagi pikiran atau
kemampuan kita tetapi menjadi mungkin karena Roh Kudus sebagai Penolong yang akan
memampukan kita mewujudkan janjiNya yang luar biasa bagi hidup kita dan bangsa-bangsa
yang percaya kepadaNya. Teruslah melayani dan menggenapi panggilanNya karena Penolong
itu selalu menyertai 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 BERURUTAN
1 TAWARIKH 7-8

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
1 TAWARIKH 13-16
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PRIBADI ALLAH YANG DIUTUS
OLEH YESUS KEPADA MURIDNYA
D1. DIBACA
YOHANES 16:7-11
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa lebih berguna bagi murid-murid untuk Yesus pergi?
2. Apa yang dilakukan oleh Penghibur itu ketika Dia datang?
3. Mengapa dunia perlu diinsafkan akan dosa?
4. Mengapa dunia perlu diinsafkan akan penghakiman?
D3. DITERAPKAN
Ketika Yesus dibangkitkan dan naik ke Surga, Dia meminta murid-muridNya untuk menantikan
Roh Kudus yang akan diutusNya. Yesus menyadari bahwa tugas atau mandat yang diberikan
kepada murid-muridNya bukanlah mandat yang sembarangan. Mandat untuk memberitakan
Injil Kerajaan memerlukan otoritas dan wibawa Ilahi untuk meneguhkan pemberitaan mereka.
Untuk itulah Roh Kudus diutus sebagai penolong dan penghibur kepada seluruh murid yang
percaya kepada Yesus. Dunia ini tidak mudah bisa menerima kematian Yesus sebagai penebus
dosa, untuk itu diperlukan RohNya yang menyertai murid-murid dalam menyampaikan
kebenaran agar dunia insaf akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara, mungkin tidak
jarang kita beprikir bagaimana menyampaikan atau menjelaskan tentang kebenaran Kristus
kepada orang-orang dunia yang mungkin lebih pandai dari kita sehingga menjadi yakin akan
keselamatan oleh Yesus, itulah peran Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita, Roh
Kuduslah yang mampu menginsafkan manusia berdosa akan dosa-dosanya. Ilmu pengetahuan
atau teknik persuasi apapun bila tidak disertai oleh pimpinan Roh Kudus tidak akan membuat
orang dunia menjadi paham akan Injil Kerajaan yang menyelamatkan. Mereka sudah dibutakan
oleh filsafat dunia ini dan segala pengetahuan yang mereka miliki, sehingga hanya Roh
Kuduslah yang akan menyatakan kebenaran itu secara pribadi dalam hidup mereka. Jadi
bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Ingatlah bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam
hidup kita untuk suatu mandat yang harus kita laksanakan. Roh Kudus dicurahkan dan
memimpin kita bukan hanya untuk menjagai dan melindungi kita atau memberkati kita tetapi
lebih dari itu Roh Kudus ingin agar hidup kita mewujudkan mandat Ilahi, hidup kita
menggenapi apa yang menjadi keinginan Tuhan, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang
dengan memberitakan Injil Kerajaan yang menyelamatkan orang berdosa dari hukuman kekal.
(AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 TAWARIKH 9-11

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
MAZMUR 1-2, 15, 22-24, 47, 68
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ROH TUHAN YANG DICURAHKAN ATAS SEMUA MANUSIA
D1. DIBACA
YOEL 2:28-32
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKA
1. Nubuat apa yang disampaikan dalam Yoel mengenai Roh Kudus bagi semua manusia?
2. Apa yang terjadi dengan anak-anak, teruna-teruna dan orang-orang tua pada hari
pencurahan itu?
3. Di mana mujizat-mujizat akan terjadi sesuai dengan ayat ini?
4. Siapa yang termasuk orang-orang yang terlepas sesuai dengan ayat terakhir yang kita
baca?
D3. DITERAPKAN
Pada masa Perjanjian Lama RohNya hanya tinggal pada orang-orang tertentu seperti Nabi atau
Raja sesuai yang dikehendakiNya, dan tentunya hal ini disertai tanda-tanda ajaib yang
menyertai orang-orang yang “dihinggapi” Roh Allah pada masa itu. Sebagai contoh Ketika
pada zaman Nabi Elia kita bisa melihat bagaimana Tuhan mendemonstrasikan api turun dari
langit melalui nabi Elia yang menyebabkan nabi-nabi Baal yang menyesatkan dibunuh, Nabi
Elia juga menyampaikan hal-hal yang akan terjadi yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel
dan semua nubuatan tersebut digenapi. Otoritas dan tanda-tanda ajaib menyertai nabi karena
Roh Tuhan ada pada Nabi tersebut dengan tujuan untuk menggenapi rencana Tuhan atas umat
pilihanNya. Pada masa Perjanjian Baru perkataan Tuhan melalui Nabi Yoel digenapi dengan
pencurahan Roh Kudus yang dimulai pada jaman para Rasul seperti yang diteguhkan oleh
perkataan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2:17 “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 Yoel: Akan terjadi pada hari-hari
terakhir--demikianlah firman Allah--…dan seterusnya”. Hari ini kita mengalami bagaimana Roh
Kudus memimpin setiap kita, bukan hanya pendeta atau penatua saja yang dipimpin oleh Roh
Kudus, kita semua adalah anak-anakNya yang tidak hanya dipenuhi tetapi seharusnya juga
dipimpin oleh Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus harusnya menghasilkan demonstrasi kuasa Ilahi
dan karakter Ilahi yang lebih dahsyat lagi, namun kita semua tahu bahwa hal itu belum tercapai
hingga saat ini. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita lupa bahwa seharusnya tidak hanya
mendemonstrasikan kuasaNya tetapi juga karakterNya. Tidak sedikit yang yakin kalua sudah
dipenuhi Roh Kudus tetapi karakternya tidak memperlihatkan karakter Ilahi, tidak memiliki
komitmen yang jelas, tidak mau diarahkan oleh para pemimpin dengan alasan mendapat
pewahyuan dan Roh Kudus, dan sebagainya. Bagaimana dengan hidup saudara saat ini?
Adakah saudara telah memanifestasikan kuasa dan karakter Ilahi untuk memberkati banyak
orang? Pastikan tidak hanya demonstrasi kuasa Ilahi tetapi juga karakter Bapa ada dalam hidup
kita dan memberkati banyak orang di sekitar kita, karena itulah tujuan dari pencurahan RohNya
atas semua manusia. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 TAWARIKH 12-14
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TURUNNYA ROH YANG DIJANJIKAN
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 2:1-6
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang terdengar dan terlihat pada hari Pentakosta?
2. Ada berapa bangsa yang berkumpul pada saat pencurahan Roh Kudus?
D3. DITERAPKAN
Pentakosta berarti hari ke lima puluh setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Selama empat puluh
hari di dunia setelah kebangkitan-Nya, Yesus, berulang kali menyatakan diri kepada para murid
bahwa Ia adalah Tuhan yang hidup. Bahwa maut tidak berkuasa atas-Nya. Ia berpesan supaya
murid-murid menunggu di Yerusalem! (Kisah Para Rasul 1:2-4).
Setelah menunggu selama sepuluh hari, Roh Kudus turun ke dalam dunia, pada hari
Pentakosta. Dan Alkitab mencatat terjadi perubahan rohani yang sangat besar dimulai pada
hari Pentakosta tersebut. Perubahan itu meliputi antara lain:
Karunia Roh dicurahkan, para murid berbahasa yang sebelumnya tidak mereka ucapkan. Dan
Alkitab mencatat karunia-karunia Roh yang lain satu demi satu termanifestasi.
Para Rasul menjadi pribadi yang nampak berbeda, mereka menjadi orang yang berani untuk
bersaksi. Bandingkan Petrus yang menyangkal Yesus tiga kali, menjadi Petrus yang berani
memberitakan kehidupan Yesus, dan siap menanggung segala risiko.
Pertobatan terjadi dengan sangat mudah, karena Roh Kudus yang memberikan urapan dan
otoritas kepada para pengkhotbahnya dan orang-orang yang mendengarkan pun sudah Roh
Kudus siapkan. Pertobatan tiga ribu orang pada hari Pentakosta, bukan karena Petrus yang
hebat, tetapi karena Roh Allah yang memang telah menyiapkan segala sesuatu.
Di kemudian hari, sejarah gereja mencatat peristiwa-peristiwa yang mendekati dengan
keadaan yang terjadi di gereja yang mula-mula tersebut. Mereka menyebutnya sebagai
peristiwa “Kebangkitan Besar” atau Great Awakening, dengan tokoh-tokohnya seperti John
Wesley, George Whitefield., Charles Finney dan banyak anak Tuhan yang tidak dikenal tetapi
Tuhan pakai untuk membawa kebangunan rohani di Inggris hingga Amerika. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, apakah akan ada Great Awakening dalam
waktu dekat?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 TAWARIKH 15-17

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
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ROH YANG MENJADIKAN KITA ANAK ALLAH
D1. DIBACA
ROMA 8:14-17
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang disebut sebagai anak Allah?
2. Apa yang diterima oleh orang-orang percaya?
3. Sebagai anak Allah, apa yang kita terima?
D3. DITERAPKAN
Kematian dan kebangkitan Yesus telah mengubah segala-galanya secara rohani. Apa yang
dahulu mustahil dilakukan dalam Perjanjian Lama, menjadi mungkin setelah kebangkitan Yesus
dan terlebih setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Hukum-hukum rohani
berubah, kalau dulu orang harus melalui para nabi dan imam untuk mendengar suara, arahan,
pimpinan Allah. Menurut hukum yang baru, setiap orang yang telah dilahirkan kembali, dapat
mendengar pimpinan Allah secara pribadi.
Mengapa demikian? Karena ketika seseorang dilahirkan kembali, maka secara rohani memang
ada yang berubah, Roh Allah tinggal di dalam Dia. Roh itu yang menjadikan kita sebagai anakanak Allah.
Galatia 3:26 Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus.
Roma 8:14 Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak Allah.
Oleh iman, kita percaya bahwa Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Oleh iman kita percaya
bahwa kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Oleh iman pula, kita percaya bahwa kita
mampu untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dan oleh iman juga kita percaya bahwa kita
menjadi ahli waris yang berhak untuk menerima janji-janji Allah.
Janji Allah atas hal-hal dasar kekristenan seperti: jaminan keselamatan, jaminan pengampunan
dosa, jaminan kemenangan (atas dosa), jaminan jawaban doa dan jaminan bimbingan Tuhan.
(PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, apakah engkau tidak lagi ragu atas lima
jaminan dasar yang Tuhan berikan?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 TAWARIKH 18-21
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ROH KUDUS YANG MEMPERBARUI
D1. DIBACA
TITUS 3:4-7
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Karena apa kita diselamatkan?
2. Apakah yang menjadi hak kita sebagai orang yang telah diselamatkan?
D3. DITERAPKAN
Judul renungan hari ini adalah “Roh Kudus yang memperbarui”. Memperbarui apa?
Memperbarui perilaku yang buruk menjadi baik, memperbarui karakter yang buruk menjadi
lebih baik. Menghilangkan, mengurangi sifat buruk dari temperamen yang dimiliki dan
menggantinya dengan yang baik.
Masalahnya apakah hal itu mungkin terjadi? Para ahli psikologi memiliki banyak versi tentang
hal ini. Umumnya mengatakan ada yang bisa diubah, ada yang tidak mungkin berubah. Orang
yang malas, sulit berubah menjadi rajin; orang yang pemarah biasanya akan tetap menjadi
pemarah sampai tua; orang yang pemalu akan tetap selamanya menjadi pemalu. Orang yang
rendah diri, akan sulit menjadi percaya diri dengan sehat, bahkan jika kebablasan orang yang
rendah diri berubah menjadi orang yang tinggi hati alias sombong.
Ya, hanya Roh Kudus saja yang kita terima setelah kita dilahirkan baru, yang sanggup
mengubah perilaku, sifat, karakter dan kebiasaan kita yang buruk dan diubah menjadi baik.
Proses itu ada di jiwa kita, kita tahu bahwa di dalam jiwa terdapat pikiran, emosi dan kehendak.
Tubuh kita akan kembali ke tanah, kelak kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Roh
kita sudah diselamatkan, dan roh kita bersifat abadi, ketika kita dipanggil Tuhan, maka roh kita
akan bersama-sama dengan Tuhan.
Titus 3:7 supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima
hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita.
Ya, sebagai orang yang dibenarkan, kita berhak menerima hidup yang kekal.
Jadi masalahnya kembali kepada jiwa kita. Relakah kita untuk terus menerus dibentuk oleh Roh
Tuhan. Ingat keputusan itu ada di jiwa kita, karena kita masih memiliki pikiran dan kehendak.
Ketika Roh Kudus sedang mengajar kita tentang kesabaran, tentu Dia akan ijinkan kita
menghadapi masalah-masalah yang menguji kesabaran kita. Demikian juga untuk hal-hal yang
lain. Semoga kita menjadi pribadi yang peka pada pimpinan Roh dan senang untuk diajar. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, dalam kelompok pemuridan di mana engkau ada, apakah engkau bersedia untuk
rekan PAmu membantumu untuk melihat kekuranganmu?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 TAWARIKH 22-24

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
2 SAMUEL 8-9, 1 TAWARIKH 18
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ROH KUDUS DIAM DI DALAM TUBUH KITA
D1. DIBACA
1 KORINTUS 6:17-20
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Bagaimana agar seseorang dapat menjadi satu roh dengan Tuhan?
2. Apa kata firman Tuhan tentang percabulan?
3. Apa saja yang Allah telah beli dengan lunas?
D3. DITERAPKAN
Di masa Perjanjian Lama terdapat beberapa contoh di mana Roh Allah tinggal sementara pada
manusia dan kemudian pergi. Roh Tuhan pernah menguasai Simson sehingga Simson menjadi
kuat, Roh Tuhan juga pernah tinggal di dalam Daud dan kemudian pergi dari Daud.
Mazmur 51:13 Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu
yang kudus dari padaku! Lalu bagaimana di masa Perjanjian Baru.
1 Korintus 6:17, 19a Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan
Dia. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam
kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, …
Kematian dan kebangkitan Yesus telah menyebabkan aturan itu berubah, undang-undangnya
berubah. Tirai Bait Allah yang terbelah dari atas ke bawah ketika Yesus menyerahkan nyawaNya kepada Allah Bapa, telah mengubahkan cara Tuhan berhubungan dan berkomunikasi
dengan umat-Nya. Saat ini bagi kita yang percaya, Roh Allah itu ada di dalam kita. Bukankah itu
luar biasa? Ya! Tubuh kita adalah Bait Roh Kudus! Itu sangat luar biasa…..
Tetapi setelah kita tahu bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita, bukan berarti kemudian kita
menjadi pasif. Tuhan ingin agar kita tetap aktif yaitu dengan senantiasa mengikatkan diri kita
pada Tuhan. Dan tidak menyerahkan anggota-anggota tubuh untuk percabulan. Firman Allah
dengan sangat tegas menyatakan bahwa umat Tuhan harus waspada terhadap dosa
percabulan.
1 Korintus 6:18 Jauhkanlah dirimu dari percabulan! Setiap dosa lain yang dilakukan manusia,
terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya
sendiri.
Ada dosa yang terjadi di dalam diri umat Tuhan, yaitu dosa percabulan. Jadi kita tetap patut
waspada dan berjaga-jaga. Jangan menjadi lengah. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, dalam kelompok pemuridan, maukah engkau saling mendoakan agar terhindar dari
setiap kecemaran yang dapat menjauhkan kita dari kasih Allah?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 TAWARIKH 25-27
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YESUS DIURAPI UNTUK
MENYAMPAIKAN KABAR BAIK
D1. DIBACA
YESAYA 61:1-4
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. Pribadi siapakah yang dinubuatkan oleh nabi Yesaya?
2. Lalu apakah tugas dari tokoh yang nabi Yesaya nubuatkan tersebut?
D3. DITERAPKAN
Kelahiran Yesus sebagai Anak Allah, sebagai Mesias atau Juru Selamat, bukanlah rencana
mendadak. Jauh sebelum kedatangannya di dunia, para nabi di Perjanjian Lama telah
menubuatkan, artinya menuliskan kepastian kedatangan-Nya di dunia.
Tentang kelahiran-Nya: Yesaya 7:14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan
kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan
melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel. Yesaya 9:5 “Sebab
seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; lambang
pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah
yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.”
Tentang apa yang akan dialami oleh Yesus, Yesaya menulis sangat rinci dalam Yesaya pasal 53.
Beberapa di antaranya adalah: Yesaya 53:3 Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh

kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup
mukanya terhadap dia dan bagi kitapun dia tidak masuk hitungan.
Dan Firman yang terdapat pada pasal 61, diucapkan oleh Yesus sendiri, yang menjadi
penegasan atas apa yang menjadi tugas-Nya selama di dunia.
Lukas 4:18,19 “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang
buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat
Tuhan telah datang.”
Yesus telah diurapi untuk menyampaikan kabar baik. Saat ini Dia telah duduk di sebelah Allah
Bapa. Tetapi Dia meninggalkan tubuh-Nya di muka bumi untuk melanjutkan pekerjaan-Nya.
Dan kitalah anggota Tubuh Kristus yang Allah telah urapi untuk mengabarkan kabar sukacita.
(PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, mari bersama-sama kita bersaksi menceritakan kasih Yesus, dimulai dengan
menceritakan apa yang telah Yesus kerjakan dalam hidup kita.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
1 TAWARIKH 28-2 TAWARIKH 1

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
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JANJI KABAR BAIK YANG DIGENAPI
D1. DIBACA
LUKAS 4:22-23
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. Mengapa orang-arang Nazaret membenarkan Yesus?
2. Mengapa orang-orang Nazaret heran mendengar khotbahnya?
3. Mengapa Yesus mengingatkan orang-orang Nazaret, perumpamaan yang meminta Yesus
untuk melakukan, apa yang Dia lakukan di tempat lain?
4. Apa sebab Yesus mengatakan: ”Tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya”.
D3. DITERAPKAN
Saudara yang kekasih, Ketika Yesus mengatakan bahwa: ”Hari ini telah genaplah, nas ini
sewaktu kamu mendengarnya”. Yesuslah orang yang dinubuatkan yang akan diurapi oleh
TUHAN ALLAH dan ROH TUHAN tinggal di dalam Dia. Yesus diurapi untuk: “Mengabarkan
KABAR BAIK kepada orang-orang MISKIN, memberitakan PEMBEBASAN kepada orang-orang
tawanan, dan penglihatan kepada orang-orang yang buta, untuk membebaskan orang-orang
yang tertindas, untuk memberitakan TAHUN RAHMAT TUHAN TELAH DATANG”. Semua yang
dinubuatkan oleh YESAYA, semua dilakukan oleh YESUS setelah DIA DIPENUHI OLEH ROH
KUDUS, setelah Dia dibaptis oleh YOHANES PEMBAPTIS. Yesus mengusir setan,
menyembuhkan orang-orang dengan berbagai penyakit, orang buta melihat dan orang-orang
lumpuh berjalan. Namun ketika di Nazaret, Yesus tidak banyak menyembuhkan orang sakit dan
tidak ada mujizat yang terjadi, hal ini terjadi karena mereka tidak percaya kepada YESUS dan itu
menyebabkan DIA TIDAK LELUASA MELAKUKAN SEMUA PEKERJAAN-NYA, bahkan
KELUARGA-NYA adik-adikNya pun tidak percaya kepada-Nya. Hal yang wajar dan LOGIS.
Karena YESUS berada di Nazaret selama tiga puluh tahun dan semua orang di kota itu
mengenal Dia, dan mereka semua tahu dan kenal KEBAIKAN-NYA, KESALEHAN-NYA,
KESOPANA-NYA, BAGAIMANA DIA bekerja sebagai tukang kayu untuk membantu IbuNya,
Maria, untuk membiayai keluarga itu, karena ayahNya telah meninggal dunia. Hal itu yang
menyebabkan orang-orang Nazaret bertanya: “Dari mana KUASA ILAHI YESUS KRISTUS DI
DAPAT-NYA? Sebenarnya inilah berita yang dikhotbahkan oleh YESUS di NAZARET. Sebagian
orang-orang Nazaret itu mengerti dan membenarkan Dia, tetapi banyak juga dari mereka yang
tidak percaya dan mereka MEMPERTANYAKAN SUMBER KUASANYA ITU. Saudara, YESUS
tidak terganggu dengan semua keraguan mereka itu, mereka yang ragu, tidak mengalami
kesembuhan, tidak bisa melihat dan mengalami mujizat, namun begitu banyak orang diluar
kota Nazaret yang percaya dan mengalami berbagai pekerjaan Roh Kudus melalui YESUS
KRISTUS. Banyak orang yang percaya kepada YESUS sebagai KRISTUS atau MESIAS, dan
mereka yang mengalami kesembuhan, mujizat dan berbagai BERKAT ILAHI yang mereka alami,
dan NUBUATAN YESAYA yang telah dinubuatkan TUJUH RATUS TAHUN sebelumnya telah
terealisasi di dalam YESUS KRISTUS sebagai MESIAS dan KRISTUS. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
Siapa yang mengurapi YESUS, dengan apa TUHAN ALLAH mengurapi YESUS?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
2 TAWARIKH 2-5
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DIURAPI UNTUK BERBUAT BAIK DAN MENYEMBUHKAN
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 10:37-40
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam perikopnya, supaya saudara dapat
mengikuti jalan cerita dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapa yang dimaksud Petrus yang sudah tahu semu kabar tentang Yesus Kristus?
2. Siapa yang mengurapi YESUS, dengan apa DIA diurapi, sehingga Dia memiliki KEKUATAN
DAN KUASA?
3. Apa yang menyebabkan Yesus ketika Dia berkeliling, YESUS berbuat baik dan DIA
menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis?
4. Siapa yang disebut oleh PETRUS, SAKSI dari semua cerita dan kebenaran tentang YESUS
yang tersebar di seluruh YUDEA dan seluruh YERUSALAM dan ISRAEL pada saat itu?
5. Mengapa PETRUS berkata bahwa para RASUL disebut sebagai saksi dari penganiayaan,
penyaliban dan kematian-Nya?
D3. DITERAPKAN
Saudara yang kekasih, ketika PETRUS di rumah KORNELIUS, berkhotbah tentang YESUS KRISTUS. PETRUS
menceritakan semua yang dilakukan oleh YESUS KRISTUS sepanjang pelayanan DIA. Setelah DIA dibaptis
oleh YOHANES PEMBAPTIS dan ROH KUDUS turun KE ATAS-NYA, dan ALLAH BAPA MENYATAKAN:
”BAHWA YESUSLAH ANAK-NYA YANG DIPERKENAN OLEH-NYA, BAPA MAU SUPAYA SEMUA ORANG
MENDENGARKAN DIA. Setelah Roh Kudus membawa Dia ke padang Gurun untuk dicobai oleh iblis. Roh
Kudus juga membawa Dia untuk melakukan tugas-Nya yang TELAH DITENTUKAN OLEH BAPANYA. YESUS
pernah berkata: ”MAKANANKU adalah MELAKUKAN dan MENYELESAIKAN PEKERJAAN BAPA-KU. Yesus
berjalan di YERUSALEM, di seluruh YUDEA, seluruh GALILEA dan SAMARIA. PELAYANAN YESUS KRISTUS
menyebabkan IMAM-IMAM, orang-orang FARISI dan PARA AHLI TAURAT marah dan mereka iri hati karena
begitu banyak orang YAHUDI yang DATANG DAN PERCAYA kepada YESUS KRISTUS. Kecemburuan orangorang Farisi, para ahli Taurat dan imam-imam Yahudi membuat mereka marah dan terus mencari kesalahan
YESUS KRISTUS, mereka menuduh YESUS tidak berasal dari TUHAN ALLAH karena YESUS tidak menaati
aturan dan tidak menghargai HARI SABAT. YESUS MENGECAM orang-orang FARISI mengenai
PERSEPULUHAN, YESUS MENGATAKAN: ”CELAKALAH KAMU, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
HAI KAMU ORANG-ORANG MUNAFIK“. Perkataan Yesus ini menyebabkan para imam, orang-orang Farisi
dan para ahli Taurat bersepakat untuk MEMBUNUH YESUS KRISTUS, mereka mencari kesempatan untuk
menangkap Dia. Beberapa kali Yesus lolos dari penangkapan diri-Nya oleh orang-orang Farisi. Ketika
menjelang PASKAH mereka berencana menangkap YESUS karena mereka MENDUGA BAHWA YESUS pasti
datang untuk merayakan ibadah PASKAH YAHUDI. YUDAS bersekongkol dengan para imam Yahudi dan
Farisi untuk menangkap YESUS KRISTUS. Setelah YESUS dan murid-murid-Nya melakukan makan PASKAH.
YUDAS pergi menemui ahli-ahli Taurat untuk menangkap YESUS KRISTUS, setelah mereka melakukan
transaksi, dan YUDAS beroleh uang sebanyak tiga puluh keping perak. Penangkapan Yesus dilakukan dan
membawa Yesus ke Bait Allah dan imam-imam juga imam besar menginterogasi YESUS dan banyak saksi
palsu yang mengajukan kesaksian mereka tentang Yesus, hanya banyak kesaksian mereka saling
bertentangan. Imam besar bertanya kepada Yesus: “Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah
ENGKAU MESIAS, ANAK ALLAH atau tidak? JAWAB YESUS: “ENGKAU telah mengatakannya. Akan tetapi,
Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha
Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Oleh jawaban Yesus itu maka mereka memutuskan YESUS
HARUS MATI. KARENA YESUS MENGHUJAT ALLAH. Semua murid mendengar dan melihat bagaimana
YESUS dianiaya, disalibkan dan DIA mati di atas kayu salib, di kuburkan dan pada hari ke tiga Dia bangkit dan
selama empat puluh hari YESUS MENAMPAKKAN DIRI-NYA KEPADA MURID-MURID-NYA sehingga semua
murid-Nya adalah SAKSI DARI KEHIDUPAN YESUS KRISTUS SELAMA PELAYANAN-NYA SAMPAI YESUS
NAIK KE SURGA. (RS).

D4. DIDISKUSIKAN
Apa yang menyebabkan para MURID ITU BERANI BERSAKSI BAGI YESUS DI Yerusalem, di seluruh YUDEA,
seluruh SAMARIA bahkan sampai ke ujung bumi?

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
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ALLAH YANG TELAH MENGURAPI KITA
D1. DIBACA
II KORINTUS 1:20-24
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 yang dimaksud oleh Paulus bahwa Kristus adalah “YA” bagi semua janji Allah?
2. Siapa yang meneguhkan Paulus dan semua orang percaya di dalam Kristus?
3. Dengan apa Allah meneguhkan orang-orang percaya di dalam Kristus?
4. Mengapa rasul Paulus membatalkan rencana kedatangannya ke Korintus?
5. Rasul Paulus tidak menginginkan terjadinya sesuatu kepada jemaat Korintus, apakah
sesuatu itu?
D3. DITERAPKAN
Saudara, dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, dia mengecam kelakuan
beberapa jemaat yang kehidupannya sangat menyimpang dari kehidupan orang percaya.
Sebagai jemaat Kristus tidak pantas mereka hidup seperti itu. mereka hidup dalam perpecahan
karena hidup sebagai kelompok-kelompok jemaat yang mengagumi hamba-hamba Tuhan
tertentu. Mereka hidup dalam kelompok Petrus, kelompok Apolos, kelompok Paulus dan ada
yang dari kelompok Yesus Kristus. Dan ada juga yang melakukan dosa yang sangat
memalukan, dan orang-orang dunia yang tidak percaya saja tidak akan melakukannya, ketika
itu dosa itu dianggap sangat memalukan dan sangat cemar, ketika seorang laki-laki
bersetubuh dengan ibu dari isterinya, sehingga rasul Paulus katakan itu adalah perbuatan
hewan. Namun ketika KASIH SEMAKIN DINGIN DAN DOSA SEMAKIN MERAJALELA DAN
KEJAHATAN SEMAKIN GILA. Sekarang sudah tidak jarang kita mendengar bagaimana seorang
isteri mengaku dia berhubungan dengan mertuanya, bagaimana seorang ibu mertua
bersetubuh dengan suami puterinya, itu bukan cerita langka lagi saat ini. Ketika rasul Paulus
mengecam jemaat Korintus, bahkan dia ingin datang ke Korintus untuk mendoakan orang yang
melakukan dosa itu diserahkan kepada iblis supaya iblis menggocoh dia, namun jiwanya
diselamatkan. Mengapa orang yang melakukan dosa separah itu masih bisa diselamatkan dan
tidak dibuang ke neraka? Hal itu terjadi karena orang-orang yang berbuat dosa itu, pernah
mengalami PENEGUHAN DI DALAM KRISTUS dan mereka adalah orang-orang yang pernah
diurapi TUHAN ALLAH dan mereka adalah bagian dari BAIT ALLAH di mana ROH ALLAH DIAM
DI DALAM TUBUH MEREKA.
Saudara, rasul Paulus membatalkan kedatangannya ke Korintus dan mengirimi mereka
suratnya yang ke dua, di mana di dalam suratnya ini rasul PAULUS MENGHIBUR JEMAAT
KORINTUS SUPAYA MEREKA TIDAK TERUS TERTEKAN dan terus tinggal dalam kesedihan
mereka tapi supaya mereka yang berdosa dan telah bertobat oleh TEGURAN DAN KECAMAN
OLEH SURAT RASUL PAULUS YANG PERTAMA, diajar dan disadarkan kembali bahwa mereka
sudah di dalam Kristus dan mereka memiliki PENGURAPAN ALLAH yaitu ROH KUDUS di
DALAM TUBUH MEREKA. Dalam suratnya yang ke dua, rasul Paulus MENGHIBUR JEMAAT
KORINTUS, MENGINGATKAN MEREKA BAHWA MEREKA TELAH MEMILIKI SESUATU YANG
MULIA yaitu ROH KUDUS sebagai HARTA ROHANI YANG SANGAT MULIA. Rasul PAULUS
mengajar mereka untuk HIDUP sebagai JEMAAT KRISTUS. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
Bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa hidup dipimpin oleh ROH KUDUS?
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2 TAWARIKH 9-12

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
MAZMUR 32, 51, 86, 122

MEI 2020

14

DIURAPI OLEH ROH KUDUS UNTUK HIDUP PENUH KUASA
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 1:6-9
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya yang utuh, sehingga saudara dapat
mengerti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang ditanyakan salah seorang murid kepada Yesus?
2. Kerajaan Israel akan dipulihkan, kapan dan bagaimana itu terjadi?
3. Bagaimana para murid akan berkuasa?
4. Kuasa apa yang Roh Kudus akan berikan kepada mereka?
D3. DITERAPKAN
Saudara, setelah kebangkitan Yesus Dia memperlihatkan diri-Nya kepada murid-murid-Nya, untuk
membuktikan bahwa apa yang Dia firmankan dan katakan sebelumnya kepada murid-murid-Nya,
SEMUA BENAR TERJADI DAN MURID-MURID ADALAH SAKSI DARI SEMUA KEJADIAN ITU. Semua
murid menjadi sadar dan percaya sesungguhnya bahwa YESUS guru mereka adalah MESIAS,
KRISTUS dan RAJA ISRAEL yang telah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun sebelumnya. Itulah
sebabnya ada murid yang menanyakan itu kepada-Nya: “TUHAN, maukah ENGKAU pada masa ini
memulihkan kerajaan bagi ISRAEL? Jawabnya: ”Engkau tidak perlu mengetahui, masa dan waktu,
yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima KUASA kalau ROH
KUDUS TURUN KE ATAS KAMU, dan kamu akan menjadi SAKSI-KU di YERUSALEM dan di seluruh
YUDEA dan SAMARIA dan sampai KEUJUNG BUMI.
Saudara, YESUS mengatakan bahwa ketika ROH KUDUS TURUN ke ATAS KAMU, kamu akan
menerima KUASA. ROH KUDUS ada DI DALAM KITA SEBAGAI METERAI (EFESUS 1:13- 14), ROH
KUDUS MEMBUNGKUS DAN MENAUNGI KITA, DIA MEMELIHARA DAN MENJAGA KITA (YOHANES
10:29-30), ROH KUDUS DI ATAS KITA SEBAGAI SUMBER KUASA ATAS KITA (KISAH PARA RASUL 1:8)
DAN ROH KUDUS DI DEPAN KITA MEMIMPIN KITA (GALATIA 5:25) ADA EMPAT KEADAAN YANG
MEMPERLIHATKAN FUNGSI ROH KUDUS.
Saudara, ROH KUDUS ada pada kita merupakan bukti TUHAN SUDAH MENGURAPI KITA (YESAYA
61:1; II KORINTUS 1:21-22; KISAH PARA RASUL 10:38; LUKAS 4:18), YESUS diurapi oleh BAPA-NYA
setelah DIA KELUAR DARI AIR, SETELAH DI BAPTIS OLEH YOHANES PEMBAPTIS, pengurapan itu
sepenuhnya bergantung kepada ROH KUDUS yang memenuhi atau menguasai kita. Ketika seseorang
yang sudah percaya dipenuhi oleh ROH KUDUS artinya DI KUASAI ROH KUDUS maka dia memiliki
PENGURAPAN YANG PERMANEN. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkannya, kalau dia mau
menjadi SAKSI-KRISTUS dia MAMPU karena KEMAMPUAN ITU DATANG DARI KERJA ROH KUDUS
YANG ADA DI DALAM KITA. Oleh karena itu KUASA itu TELAH ADA PADA KITA SESUAI DENGAN
KEPERCAYAAN KITA. IMAN KITA MENENTUKAN KERJANYA. KALAU KITA PERCAYA MAKA TIDAK
ADA YANG MUSTAHIL. MASALAHNYA ADALAH KITA BERIMAN, PERCAYA ATAU 'YAKINIKU'. IMAN
TIMBUL DARI MENDENGARKAN FIRMAN KRISTUS. LOGOS yang kita baca dan renungkan OLEH
ANUGERAH ALLAH BERUBAH MENJADI RHEMA itulah IMAN. JADI IMAN TIDAK BERASAL DARI
LOGOS TAPI FIRMAN KRISTUS YAITU RHEMA. RHEMALAH SUMBER IMAN YANG BERKUASA.
Contoh : beberapa orang hamba TUHAN MENENGKING VIRUS CORONA, dia mendengar Tuhan
berkata kepada mereka dan mereka tengking virus corona itu, namun apa yang terjadi? inilah bukti
'YAKINIKU' ITU BUKAN IMAN, dia tahu bahwa mungkin bisa kita lakukan (MARKUS 11:23-24), tapi
apakah TUHAN PERINTAHKAN? Rasul PAULUS katakan dengan jelas dalam GALATIA 5:25 “JIKALAU
KITA HIDUP OLEH ROH, BAIKLAH HIDUP KITA JUGA DIPIMPIN OLEH ROH”. Jadi sangat penting kita
senantiasa terhubung dengan Roh Kudus supaya DIA senantiasa bisa MENGARAHKAN kita. (RS).
D4. DIDISKUSIKAN
Bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa hidup dipimpin oleh ROH KUDUS?
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MENCERMINKAN KEMULIAAN TUHAN
D1. DIBACA
II KORINTUS 3:15-18
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 yang dimaksud oleh rasul Paulus dengan sampai saat ini, jika orang-orang YAHUDI membaca kitab
suci mereka ada selubung yang menyelubungi hati mereka?
2. Hati yang berbalik kepada Tuhan, apa maksudnya atau apa artinya?
3. Kalau ada Roh maka ada KEMERDEKAAN, kemerdekaan apakah yang dimaksudkan oleh rasul Paulus?
4. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, siapa yang dimaksud oleh rasul Paulus dengan KITA
SEMUA?
5. TUHAN mau supaya kita DIUBAH menjadi SERUPA dengan GAMBAR-NYA dalam kemuliaan yang semakin
besar, bagaimana ini mungkin terjadi, ini terjadi pada KITA SEMUA JEMAAT TUHAN?

D3. DITERAPKAN
Saudara, ketika kita percaya kepada YESUS dan menerima YESUS SEBAGAI JURUSELAMAT DAN TUHAN
BAGI HIDUP KITA, maka BAPA MENGANUGERAHKAN ROH KUDUSNYA KE DALAM KITA, SEBAGAI
METERAI BAHWA kita telah menjadi milik Dia. ROH KUDUS itu berada di dalam kita dan SANGAT INGIN
BERSEKUTU DENGAN KITA, namun bergantung kepada kita, apakah kita menyadari kehadiran-Nya atau
tidak, sepenuhnya ada pada kita. ROH KUDUS akan mulai menolong dan memberi damai sejahtera dan suka
cita di dalam hati kita. Dia sangat ingin mengarahkan kita, Dia ingin membawa kita mengalami
KEMERDEKAAN, KEBEBASAN dan DIA ingin AGAR KITA RINDU BERSEKUTU DENGAN YESUS KRISTUS
atau DENGAN ALLAH BAPA. Namun DIA menunggu kita untuk memulai, DIA TIDAK INGIN KITA MENJADI
ROBOT, DIA ingin agar kita rela menyerahkan TUBUH KITA untuk dikuasai-Nya, DIA MAHA TAHU jadi DIA
INGIN agar kita rela menyerahkan seluruh hidup kita kepada-Nya untuk diPULIHKAN, DIBEBASKAN,
MERDEKA, RINDU INGIN MENGENAL BAPA lebih dari hari-hari sebelumnya, artinya keinginan mengenal
Bapa semakin besar dari hari ke hari, mengapa karena ROH KUDUS selalu mengajar dan membuktikan
KASIH ALLAH dan selalu mengingatkan akan KASIHNYA YANG BESAR dan SANGAT BESAR. ROH KUDUS
SANGAT INGIN MEMBAWA KITA MENGENAL KASIH ALLAH YANG TAK TERBATAS dan juga TIDAK
BERSYARAT, DIA SANGAT MENGASIHI KITA KARENA KITA MAU PERCAYA KEPADA FIRMAN-NYA, MAU
PERCAYA KEPADA JANJI-NYA. TUHAN MAU SUPAYA lewat pengenalan kita akan BAPA KITA, KITA akan
mengenal KASIHNYA YANG DIA KERJAKAN MELALUI YESUS PUTERA TUNGGALNYA. KASIH ALLAH BAPA
DIKERJAKAN OLEH YESUS DI SEPANJANG HIDUPNYA. ROH KUDUS mau supaya kita bisa mengenal KASIH
KRISTUS sebagai BUKTI KASIH BAPA kepada kita. ROH KUDUS mau supaya kita belajar bagaimana YESUS
MENAATI BAPANYA, LEWAT ARAHAN ROH KUDUS YESUS HIDUP MENAATI Bapanya, sepanjang Dia hidup
di muka bumi ini. Dan setelah Yesus diurapi oleh BAPANYA setelah Dia dibaptis YOHANES PEMBAPTIS, dan
ROH KUDUS turun ke ATAS DIA, SEJAK ITU DIA TAAT DAN SELALU DIARAHKAN OLEH ROH BAPA-NYA ITU.
nah inilah suatu gaya hidup yang dianjurkan oleh rasul PAULUS untuk kita hidupi. Jika kita hidup oleh Roh,
maka hendaklah hidup kita dipimpin oleh ROH. ROH KUDUS MEMIMPIN YESUS KRISTUS ketika Dia hidup
sebagai ANAK MANUSIA. ROH KUDUS juga ingin selalu MEMIMPIN SETIAP KITA ORANG PERCAYA tapi
tidak sebagai ROBOT, YESUS TIDAK JADI ROBOT DI BAWAH KENDALI ROH KUDUS, namun kita TAHU
BAGAIMANA YESUS selalu BERDOA KEPADA BAPANYA, ngapain DIA, YESUS berdoa kepada BAPANYA?
KARENA ANAK DAN BAPA SATU, NGAPAIN DIA BERDOA? Saudara YESUS sedang memuridkan para
RASUL, karena itu DIA HARUS MENGAJARKAN CARA HIDUPNYA YANG BENAR KEPADA MURIDMURIDNYA. YESUS MEMPERLIHATKAN BAGAIMAN DIA HIDUP BERGANTUNG KEPADA BAPANYA
MELALUI ARAHAN ROH KUDUS, ROH BAPANYA. Inilah cara hidup rasul Paulus dan rasul itu mau supaya kita
juga hidup seperti itu dalam FILIPI 2:5-11, rasul mau supaya kita hidup seperti YESUS, SEHINGGA PIKIRAN,
PERASAAN DAN KEMAUAN KRISTUS menjadi MILIK KITA. Ketika kita memiliki PIKIRAN, PERASAAN DAN
KEMAUAN KRISTUS itu adalah kehidupan kita yang BARU sebagai BUKTI BAHWA ROH KUDUS turun ke
ATAS kita, kita ber sedia menyerahkan tubuh dan seluruh hidup kita untuk DIKENDALIKAN OLEH ROH
KUDUS, itulah BUKTI BAHWA kita telah hidup diBAWAH KENDALI ROH KUDUS, maka KEMULIAAN ALLAH
dan KEMULIAAN KRISTUS nyata dalam kehidupan kita. PENGURAPAN ALLAH DALAM HIDUP KITA
MEMBAWA KITA MENJADI SAKSI KRISTUS dan menghantar kita hidup dalam KEMULIAAN ALLAH.
Haleluya. (RS).

D4. DIDISKUSIKAN
Sebagai orang percaya apakah hatimu masih terselubungi, sehingga ketika engkau membaca Alkitab sering
ngantuk dan tidak bergairah. Bagaimana menghilangkan selubung itu?
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DIPENUHI DI DALAM SELURUH KEPENUHAN ALLAH
D1. DIBACA
EFESUS 3:18-21
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 dipenuhi kepenuhan ALLAH?
2. Bagaimana caranya supaya kita dipenuhi kepenuhan ALLAH?
3. Apakah arti mengenal Kasih ALLAH yang melampaui segala pengetahuan?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Apakah yang dimaksud dengan dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan ALLAH dalam
Efesus 3:19b? Kalimatnya memang agak sulit untuk dipahami. Untuk mempermudah bacalah
dalam versi alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, yang berbunyi sebagai berikut : “Semoga

kalian mengenal kasih Kristus itu, sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang
sempurna”. Jelas sekali. Kepenuhan ALLAH artinya Kepribadian ALLAH memenuhi kita,
sehingga kita semakin serupa dengan Kristus.
Saudara, supaya kita semakin memiliki pribadi ALLAH yang sempurna, kita harus belajar
mengenal kasih ALLAH. Kasih ALLAH itu dinyatakan dalam diri Kristus melalui pengorbananNYA di kayu salib. Mengenal kasih ALLAH sama dengan mengenal Kristus. Mengenal lebih
dalam dari sekedar memahami. Mengenal berkaitan dengan hubungan pribadi, sedangkan
memahami baru terbatas pengetahuan pribadi
Ada dua tahap pertumbuhan orang percaya seperti dicatat dalam Efesus 3, yaitu tahapan
memahami kasih ALLAH (panjang, lebar, tinggi, dalam). Kita perlu belajar tentang kasih
ALLAH dengan benar, melalui akal budi kita. Tahap kedua adalah mengenal kasih ALLAH yang
melampaui akal. Kasih ALLAH memang tidak masuk akal, namun dapat diterima oleh hati.
(SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA, sampai tahap mana pertumbuhan rohani masing-masing
pribadi saat ini. Memahami dan mengenal atau dalam tahap memahami saja.
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ROH KUDUS ADALAH PRIBADI ALLAH

D1. DIBACA
MATIUS 3:13-17
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa Tuhan Yesus datang kepada Yohanes untuk dibaptis?
2. Seperti apakah digambarkan kehadiran Roh Kudus?
3. Apakah yang dikatakan suara dari surga ketika Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, permulaan pelayanan Tuhan Yesus di bumi terjadi setelah peristiwa dibaptis oleh
Yohanes. Bayangkan sejenak, seorang yang tidak berdosa memberi diri dibaptis sebagai tanda
pertobatan? Anak ALLAH dibaptis oleh seorang yang berdosa. Betapa rendah hatinya Tuhan
Yesus. Betapa taatnya Tuhan Yesus pada kehendak Bapa. Ketaatan dan kerendahan hati
mendatangkan pengurapan Roh Kudus. Sering pengurapan di gambarkan dengan aliran air, di
mana air selalu mencari daerah yang rendah. Pengurapan itu mengalir kepada orang-orang
yang rendah hati.
Ketika Tuhan Yesus selesai di baptis, ada dua hal terjadi. Roh kudus dicurahkan, dan Tuhan
Yesus diurapi Roh kudus. Kemudian ada suara dari surga yang mendeklarasikan perkenanan
Bapa kepada Tuhan Yesus. Tanpa perkenanan ALLAH, kita semua tidak mungkin dapat
melayani.
Roh Kudus adalah pribadi ALLAH yang digambarkan pula seperti merpati; pribadi yang
lembut. Kehadiran Roh Kudus sangat vital. Bahkan Tuhan Yesus menyebutkan lebih baik DIA
pergi supaya Roh kudus dicurahkan. Kehadiran Roh Kudus pada perjanjian baru adalah tinggal
dalam roh atau hati orang percaya. Roh Kudus hadir untuk memimpin hidup orang-orang
percaya dari dalam. Roh Kudus hadir sebagai pribadi ALLAH yang menyertai. Kehadiran Roh
kudus dalam hati lebih luar biasa dari pada kehadiran ALLAH dalam tiang awan dan tiang api.
ALLAH hadir di dalam bukan di luar. Kehadiran Roh Kudus bersifat sangat pribadi dan intim.
(SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan pembimbingmu, perbedaan peranan Roh Kudus dalam perjanjian baru dan
perjanjian lama.
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ROH KUDUS BERBICARA UNTUK

MENGARAHKAN JEMAAT
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 13:1-3
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat?
2. Kapan roh Kudus berbicara kepada pertemuan jemaat tersebut?
3. Apakah peranan Roh Kudus dalam hidup kita?
D3. DITERAPKAN
Saudara, gereja mula-mula sampai dengan lebih dari 15 abad tidak memiliki alkitab seperti saat
ini. Alkitab dicetak setelah ditemukan mesin cetak pada abad 15. Lalu, bagaimana jemaat dapat
bertumbuh dan terpelihara tanpa alkitab? Melalui pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul /
penatua dan melalui bimbingan Roh Kudus secara pribadi kepada masing-masing orang
percaya. Bahkan pada saat jemaat mula-mula terbentuk, mereka dipimpin para rasul yang
sebagian besar bukan orang terpelajar. Roh Kudus membentuk dan memberikan arahan
kepada jemaat.
Saudara, sering kita melupakan kehadiran pribadi Roh Kudus. Sekalipun kita tekun
mempelajari alkitab, namun tanpa tuntunan Roh Kudus, maka kita seperti membaca buku
dunia saja. Alkitab tanpa Roh kudus hanya jadi pengetahuan belaka yang kehilangan kuasa
yang mengubahkan.
Saudara, dalam perjalanan kerasulannya, Paulus selalu mengandalkan tuntunan Roh Kudus,
entah harus pergi ke suatu kota atau harus tinggal di dalam satu kota. Sekalipun Paulus adalah
seorang yang sangat pintar dengan hukum Taurat, dia menganggap pengetahuannya itu
sampah. Paulus memberikan dirinya dipimpin dan diarahkan Roh kudus. Roh Kudus yang
mengarahkan Paulus, juga akan mengarahkan kehidupan kita. Roh kudus yang menuntun
pertumbuhan jemaat mula-mula tanpa alkitab seperti sekarang, Roh kudus yang sama itu juga
akan menuntun pertumbuhan kita. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA saudara, bagaimana caranya mendengarkan tuntunan dan
arahan Roh Kudus
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ROH KUDUS DAPAT BERDUKA
D1. DIBACA
EFESUS 4:29-32
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah Roh Kudus dapat berduka?
2. Apakah maksudnya Roh Kudus berduka?
3. Apa saja tindakan yang mendukakan Roh Kudus?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Roh Kudus adalah pribadi ALLAH yang hadir dalam roh/ hati setiap orang percaya.
Kehadiran Roh Kudus selain sebagai materai keselamatan, juga untuk menjadi penolong kita
dalam mencapai tujuan ALLAH. Roh kudus juga membawa kuasa yang dahsyat, seperti yang
terjadi ketika murid-murid pertama kali menerima Roh kudus. “Tetapi kamu akan menerima
Kuasa kalau Roh kudus turun ke atas kamu (Kisah Para Rasul 1:8). Anak-anak Tuhan memiliki
kuasa ALLAH untuk melakukan perkara-perkara besar bersama kehadiran Roh Kudus.
Dalam teks Bahasa Aram, mendukakan Roh kudus memiliki arti yang sedikit berbeda, yaitu
membatasi kuasa Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus tidak direspon dengan baik, bahkan
diabaikan. Suara Roh kudus tidak diperhatikan dengan seksama. Kita tidak mengandalkan
kehadiran Roh kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kita merasa mampu melakukannya dengan
diri sendiri. Kita libatkan Roh Kudus hanya pada saat-saat tertentu saja, saat kesulitan atau
kritis. Itulah yang mendukakan Roh Kudus, ketika kita membatasi keterlibatan Roh Kudus
dalam kehidupan kita.
Pemahaman yang kurang terhadap pribadi Roh Kudus menyebabkan kita kehilangan kuasa
yang luar biasa. Kehadiran Roh Kudus membuat orang yang biasa-biasa saja menjadi luar
biasa. Kehadiran Roh Kudus mengubahkan Petrus seorang nelayan tanpa Pendidikan menjadi
seorang yang mengubahkan sejarah dunia. Libatkan Roh Kudus, supaya Dia tidak berduka.
(SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan rekan-rekan PA, bagaimana mengetahui kita sedang mendukakan Roh
Kudus.
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BERSEKUTU UNTUK MENGENAL DIA DENGAN BENAR

D1. DIBACA
EFESUS 1:15-19
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 dibutuhkan untuk mengenal DIA dengan benar?
2. Apa yang menyebabkan seorang anak Tuhan salah mengenal Tuhan?
3. Seberapa besar kemuliaan yang ditentukan bagi kita?
D3. DITERAPKAN
Saudara, ALLAH memanggil kita untuk bersekutu dengan DIA secara intim. ALLAH Mencari
penyembah-penyembah yang benar. Oleh darah-NYA sekarang kita menjadi orang-orang
benar, yaitu orang-orang yang layak dan berkenan kepada ALLAH. Sekarang kita tanpa takut
lagi dapat datang kepada ALLAH, menghadap takhta kasih karunia-NYA. Dalam persekutuan
dengan DIA, kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan ALLAH dengan benar. Semakin
intim maka semakin kita mengenal ALLAH; mengenal kemuliaan yang ditentukan bagi kita.
Saudara, pemahaman yang keliru terhadap pribadi ALLAH akan membuat pengenalan kita
juga salah. Kita dapat kehilangan keintiman dengan DIA. Contoh, apabila kita memandang
ALLAH sebagai ALLAH yang menghakimi, maka kita kesulitan datang kepada DIA dengan
keberanian. Contoh lain, kita menganggap penyakit dari TUHAN, sehingga sulit mengalami
mujizat kesembuhan. Iman kita dasarnya salah.
Mengenal DIA adalah visi hidup semua anak-anak TUHAN. Bahkan Rasul Paulus pada akhir
pelayanan-nya membuat pernyataan indah dalam Filipi 3:8 : “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 “. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkanlah, apakah saudara saat ini hidup dalam persekutuan yang intim dengan ALLAH
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ROH YANG MENYERTAI SELAMA-LAMANYA
D1. DIBACA
YOHANES 14:15-18
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah YOHANES 14:16.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan?
2. Siapakah yang Yesus berikan kepada kita untuk menolong kita agar dapat menuruti segala
perintah-Nya?
3. Apakah tugas dari Roh Kudus bagi hidup kita?
D3. DITERAPKAN
Yesus berjanji bahwa Dia akan mengutus Penolong yang lain untuk menolong kita agar dapat
mengasihi Tuhan dengan cara menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan
menyertai kita selama-lamanya, penyertaan-Nya melalui kehidupan Yesus yang tinggal dalam
hati kita ketika kita mengalami kelahiran kembali selain itu di luar dari hidup kita Dia menyertai
kita melalui pengurapan-Nya yang ada di atas kita. Dalam Yehezkiel 36:26-27 Tuhan berjanji
bahwa Dia akan memberikan kepada bangsa Israel hati yang baru dan roh yang baru ke dalam
batin mereka dan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, dengan diberikan hati
yang taat. Bukan hanya hati yang baru tetapi Roh Tuhan akan diberikan untuk diam dalam batin
mereka dan Tuhan akan membuat mereka hidup menurut ketetapan Tuhan dan dapat hidup
berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan serta melakukannya. Dan bagi kita hal itu
digenapi ketika kita lahir kembali. Kita menerima Roh Allah tinggal dalam kita. Hal itu
dijelaskan dalam Roma 8:15-16: “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!” Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh
kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah”. Dan Roh Kudus tidak hanya tinggal dalam kita
tetapi Dia juga mengurapi kita, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 61:1-2: Roh Tuhan Allah ada
padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku; Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan
kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk
memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang terkurung
kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat uhan dan hari pembalasan Allah
kita, untuk menghibur semua orang berkabung, Jadi Roh Kudus tinggal dalam kita dan
mengurapi kita, itulah sebabnya dikatakan bahwa Ia menyertai kita selama-lamanya. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara mengalami pertolongan dari Roh
Kudus dalam bersaksi.
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ROH MENOLONG BERSAKSI TENTANG YESUS
D1. DIBACA
YOHANES 15:24-27
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah YOHANES 15:26.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang dibenci oleh dunia?
2. Apakah tugas kita agar dunia tidak membenci Yesus?
3. Siapakah yang diutus oleh Yesus iuntuk menolong kita bersaksi tentang Yesus Kristus?
D3. DITERAPKAN
Roh Kudus adalah Penghibur yang diutus oleh Yesus adalah dari Bapa. Dia adalah Roh
Kebenaran yang akan menolong kita untuk bersaksi tentang Yesus. Dalam hal bersaksi kita
harus mengalami terlebih dahulu pribadi Yesus dalam hidup kita, bagaimana kita telah
diselamatkan oleh Dia bahkan hidup kita diubahkan oleh Dia. Apa yang kita alami bersama
Yesus itulah yang kita saksikan, seperti apa yang Yohanes katakan dalam I Yohanes 1:1-3: Apa

yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami,
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang Firman Hidup
- itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya
dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada
bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami
lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun
beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa
dan dengan anakNya, Yesus Kristus. Namun Roh Kudus sangat berperan karena Dia akan
menolong kita untuk bersaksi. Apakah yang menjadi peranan Roh Kudus itu Pertama Dia
memberi keberanian kepada kita untuk bersaksi sebab, sering kali kedagingan kita dan tipu
muslihat iblis menghalangi kita untuk memberitakan Injil. Kedua Roh Kudus dapat memberikan
beban atau belas kasihan dari Bapa terhadap jiwa-jiwa yang terhilang dan Roh Kudus yang
berperan untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan yang ketiga
Roh Kudus memberikan kuasa dan pengurapan bagi kita untuk bersaksi. Oleh karena itu
marilah kita bergaul dengan Roh Kudus untuk mengalami pertolongan dan arahan dari Dia
untuk memberitakan Injil. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara mengalami pertolongan dari Roh
Kudus dalam bersaksi.
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MEMBERITAKAN INJIL
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 13:1-7
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah KISAH PARA RASUL 13:4.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang Roh Kudus katakan kepada mereka ketika sedang beribadah dan berpuasa?
2. Apakah yang mereka lakukan setelah Roh Kudus berkata kata kepada mereka?
3. Apakah yang dilakukan oleh Barnabas dan Paulus setelah mendapat perintah dari Roh
Kudus?
D3. DITERAPKAN
Karena Roh Kudus berkarya dan bertanggung jawab atas keselamatan setiap orang, maka
Dialah yang memimpin kita untuk melangkah memberitakan injil. Namun ketika Ia ingin
memakai kita maka kita harus masuk dalam pola Tuhan dalam melakukannya. Hal itu dapat kita
lihat dari pembacaan Kisah Para Rasul 13:1-7 di mana karena disuruh oleh Roh Kudus, Barnabas
dan Saulus pergi berangkat untuk menyampaikan Injil. Hal pertama yang harus kita lakukan
adalah bangun persekutuan doa dan ibadah kepada Tuhan bahkan berpuasa tentunya dengan
ketulusan dan kelaparan akan hadirat Tuhan dan kerinduan untuk mengasihi Tuhan dengan
cara melakukan perintah Tuhan. Hal yang ke dua maka Roh Kudus akan berbicara kepada kita
seperti Dia berbicara dalam ibadah yang dilakukan oleh Saulus dan Barnabas dengan
beberapa rekannya yang lain dengan perintah yang spesifik yaitu agar mereka mengkhususkan
Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah ditentukan bagi mereka. Hal yang ke tiga maka
Saulus dan Barnabas diutus dengan cara menumpangkan tangan ke atas Saulus dan Barnabas.
Hal ke empat Saulus dan Barnabas pergi karena ketaatan kepada perintah dan arahan dari Roh
Kudus. Karena disuruh oleh Roh Kudus mereka berangkat untuk memberitakan Injil. Mereka
berangkat ke berbagai kota dan pulau untuk memberitakan Injil di rumah-rumah ibadah,
terhadap orang biasa maupun pejabat dan banyak diantara mereka yang bertobat. Roh
Kuduslah yang memimpin perjalanan mereka untuk memberitakan Injil. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara mengalami pimpinan Roh Kudus
dalam memberitakan Injil.
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KENAIKAN TUHAN YESUS
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 1:7-11
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya. Secara khusus hafalkan KISAH PARA RASUL 1:11.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang malaikat katakan ketika murid-murid menatap Yesus ketika Ia naik ke surga?
2. Sebelum Yesus naik ke surga apakah pesan-Nya terhadap murid-murid-Nya?
3. Untuk apakah Yesus mengutus Roh Kudus kepada kita?
D3. DITERAPKAN
Setelah Yesus dibangkitkan dari kematian-Nya selama empat puluh hari, Ia berulang-ulang kali
menampakkan diri kepada murid-murid-Nya sebelum Dia naik ke surga. Yesus naik ke surga
dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tujuan Yesus naik ke surga adalah pertama untuk
menyediakan tempat bagi kita di surga sehingga kita akan berada pada tempat yang sama
dalam kekekalan sehingga kita tidak perlu gelisah memikirkan kehidupan setelah kematian
(Yohanes 14:1-3). Yang ke dua Yesus berada di surga untuk terjadinya pemulihan di bumi,
pemulihan bangsa-bangsa dan gereja Tuhan untuk mempersiapkan mempelai wanita yang
akan menyambut mempelai pria yaitu Yesus yang akan datang kedua kalinya (Kisah Para Rasul
3:21). Yang ke tiga adalah agar Yesus mengutus Roh Kudus datang ke bumi. Namun benar yang

Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu, jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku
tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan
mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa,
kebenaran dan penghakiman. (Yohanes 16:7-8). Jadi Yesus naik ke surga dan Dia mengutus Roh
Kudus agar bangsa-bangsa dipulihkan, bertobat dan datang menyembah kepada Yesus. Dan di
pihak lain gereja akhir zaman dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi rekan Tuhan yang
meletakkan musuh-musuh Yesus menjadi tumpuan kaki-Nya dan Yesus memerintah diantara
musuh-musuh-Nya. Dan gereja akhir zaman yaitu kita yang dibangkitkan oleh Tuhan yaitu
gereja yang mengalami kepenuhan Yesus. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara apa dampak kenaikan Yesus ke surga bagi kehidupan
saudara?
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RASUL-RASUL MENANTIKAN JANJI-NYA
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 1:12-14
Bacalah firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya. Secara khusus hafalkanlah KISAH PARA RASUL 1:14.
D2. DIRENUNGKAN
1. Setelah rasul-rasul dari Bukit Zaitun kembali ke Yerusalem, mengapa masih berkumpul di
ruang atas?
2. Apakah yang mereka lakukan selama berada di ruang atas?
3. Bagaimana sikap mereka dalam doa bersama tersebut?
4. Apakah janji Tuhan bagi mereka sehingga mereka berdoa dengan tekun dan sehati?
D3. DITERAPKAN
Setelah dari Bukit Sion di mana murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan Yesus naik ke surga,
mereka berangkat menuju Yerusalem dan mereka berkumpul di ruang atas. Hal tersebut
mereka lakukan karena mereka sedang menantikan janji dari Yesus bahwa Yesus akan
membaptis mereka semua dengan Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus dalam mereka akan
menjadikan mereka sebagai saksi yang penuh kuasa di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai
ujung dunia. Ada beberapa prinsip yang membuat mereka mengalami kebangunan dan
lawatan Roh Kudus dalam doa-doa yang mereka naikkan diantaranya: pertama mereka berdoa
janji Tuhan bahwa mereka harus menantikan Tuhan dalam doa di mana mereka akan
mengalami baptisan Roh Kudus dan janji tersebut membuat mereka memiliki keyakinan yang
sama karena mereka memiliki janji yang sama itu sebabnya mereka berdoa dengan sehati di
mana tidak ada agenda dan pokok doa yang lain kecuali meminta agar mereka di baptis oleh
Roh Kudus. Yang ke dua di mana sebagai akibat dari yang pertama maka mereka tekun dalam
berdoa tak jemu-jemu karena mereka yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan
digenapi. Dan yang ke tiga karena janji Tuhan, sehati dan tekun maka doa yang mereka naikkan
adalah doa yang lapar dan haus akan curahan Roh Kudus di mana mereka membutuhkan realita
kehadiran Tuhan yang membuat mereka berani menghadapi masa di depan setelah Yesus naik
ke surga. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara hidup dalam prinsip-prinsip doa
di atas untuk mengalami penggenapan janji Tuhan.
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RUMAH BAPA YANG DISEDIAKAN BAGI JEMAAT-NYA
D1. DIBACA
YOHANES 14:1-4
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya. Secara khusus hafalkanlah YOHANES 14:2.
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa Yesus mengatakan kepada murid-murid-Nya supaya jangan gelisah tapi percaya?
2. Apakah tujuan Yesus pergi ke rumah Bapa?
3. Apakah tujuan Yesus kembali ke dunia setelah pergi ke rumah Bapa?
D3. DITERAPKAN
Setelah Yesus mati dan di kuburkan dan bangkit serta duduk di sebelah kanan Allah Bapa maka
Dia tahu bahwa murid-murid-Nya akan merasa ditinggalkan selama-lamanya, tetapi sebelum
Yesus naik ke surga Dia memberi pengertian kepada murid-murid-Nya bahwa tujuan Dia ke
surga adalah untuk menyediakan tempat bagi mereka yaitu tempat yang sama dimiliki oleh
Yesus yaitu di rumah Bapa, sehingga murid-murid-Nya tidak perlu gelisah tetapi tetap percaya
kepada janji Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Yesus bahwa kematian bukan akhir dari
segalanya namun kita juga akan mengalami kebangkitan dan memiliki tempat di surga yaitu di
rumah Bapa yang sama menjadi tempat Yesus.
Apakah yang menjadi tujuan Yesus menyediakan tempat bagi kita? Tujuannya adalah karena
Dia ingin kita berada pada tempat yang sama dengan Dia di dalam kekekalan bersama selamalamanya. Tujuan ini sangat luar biasa di mana kita dan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Yesus dan
Roh Kudus menjadi satu kesatuan yang abadi. Hal ini dapat kita pahami karena doa Tuhan
Yesus untuk murid-murid-Nya dalam Yohanes 17:22-24: Dan Aku telah memberikan kepada

mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama
seperti Kita adalah satu:Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka
sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa
Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku. Ya Bapa, Aku mau supaya, di
manapun Aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Aku, mereka yang telah
Engkau berikan kepada-Ku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku....
Kita dan Allah Tritunggal dalam kekekalan di rumah Bapa. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana pemahaman saudara tentang Yesus
menyediakan tempat di rumah Bapa bagi kita dapat mengubah kehidupan saudara untuk
mencintai Yesus.
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SAKSI BAHWA ALLAH TELAH MEMBANGKITKAN YESUS
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 3:12-15
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang menjadi saksi Yesus telah dibangkitkan dari kematian?
2. Dengan kuasa manakah Petrus melakukan mujizat-mujizat saat itu?
3. Mengapa Petrus menegur orang banyak pada saat itu?
D3. DITERAPKAN
Ketika Yesus dibangkitkan pada hari ke tiga setelah kematianNya, beberapa murid-murid
Yesus yang mengunjungi kubur merasa heran dan hampir tidak percaya bahwa kuburNya
sudah kosong sampai Yesus menampakkan diri pada mereka. Bahkan ketika saksi itu
menceritakannya pada murid yang lain, murid-murid tidak percaya bahwa itu Yesus, sampai
akhirnya Yesus menampakkan diri kepada mereka saat sedang berkumpul sehingga mereka
percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan. Tidak berhenti sampai di situ, murid-murid yang
ditinggalkan ketika Yesus terangkat, awalnya merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan
sampai Roh Kudus turun ke atas mereka semua dan mulai melakukan pengabaran Injil dengan
menjadi saksiNya (Kisah Para rasul 1:8).
Yang menjadi saksi bahwa Allah membangkitkan Yesus bukan hanya murid-murid Yesus pada
waktu itu. Kita semua yang telah menerima Yesus dan memiliki Roh Kudus adalah saksi dari
kebangkitanNya. Kehidupan kita sehari-hari haruslah secara nyata menyaksikan
kebangkitanNya. Jika kita katakan bahwa kita percaya Yesus telah bangkit, tapi hidup kita
penuh dengan keputusasaan dan kemarahan, bukankah hal itu menjadi bertentangan?
Karakter Kristus, kasih, karunia-karunia Roh, dan kuasaNya adalah bukti bahwa Kristus hidup
dalam kita. Biarlah hidup kita memancarkan kemuliaan Allah bagi dunia ini sampai Ia datang
kembali atau sampai kita dipanggil olehNya. (BG. AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan pembimbing saudara, hal apa dalam hidup saudara yang bisa
menyatakan kebangkitan Yesus!
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SAMPAI WAKTU PEMULIHAN SEGALA SESUATU
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 3:16-21
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang menguatkan orang lumpuh itu untuk menerima kesembuhan?
2. Karena Allah telah menggenapi firmanNya, apakah yang harus kita lakukan?
3. Di manakah Kristus sampai waktu pemulihan segala sesuatu?
D3. DITERAPKAN
Ketika orang yang lumpuh sejak lahirnya disembuhkan oleh Tuhan, Petrus mendapat
kesempatan untuk memberitakan Injil di hadapan orang-orang Israel di Bait Allah. Petrus
mengatakan bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi.
Apa artinya?
Kata pemulihan yang digunakan adalah apokatastasis, yang berasal dari kata apokathistemi,
yang artinya “mengembalikan seperti keadaan semula”, “pengembalian sesuai bentuk/ posisi
sempurna sebelum kejatuhan”. Ini artinya, Allah sangat menghendaki segala sesuatu yang
sudah rusak di dunia ini dikembalikan dan dipulihkan seperti sedia kala, sebelum kejatuhan
manusia ke dalam dosa. Ia ingin manusia dan segala sesuatu yang dirusak iblis, dipulihkan
kembali seperti semula, sesuai tujuan awal diciptakan oleh Tuhan. Lalu, mengapa Kristus harus
naik dan tinggal di surga, dan bukan di bumi sampai waktu pemulihan segala sesuatu?
Bagi Kristus, memulihkan segala sesuatu adalah hal yang sangat mudah. Bahkan, jika Ia mau, Ia
tidak perlu susah-susah turun ke dunia dan memulihkan dunia yang rusak ini. Ia dapat saja
memusnahkannya dan membuat dunia baru yang jauh lebih baik. Namun Allah mengasihi dunia
ini dan menginginkan setiap orang beroleh hidup yang kekal bersamaNya, sesuai tujuan awal
manusia diciptakan. Itu artinya Ia harus memulihkan segala sesuatu, namun Ia tidak mau
mengerjakannya seorang diri saja, melainkan bersama dengan umat tebusanNya. Itulah
sebabnya Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, yaitu agar Ia
dapat memulihkan dunia ini melalui saudara dan saya. Ia memakai kita anak-anakNya sebagai
alatNya, rekan kerjaNya, sahabatNya untuk bersama-sama denganNya memulihkan dunia ini
dan membawa semua orang kepada Kristus.
Saudara, Kristus bangkit dan naik ke surga bukan untuk meninggalkan umatNya, melainkan
agar Roh Kudus turun dan bekerja lebih dahsyat lagi bagi pemulihan segala sesuatu melalui
kita anak-anakNya. Mari, berilah diri saudara seutuhnya bagi Allah, karena Ia ingin memulihkan
segala sesuatunya bersama dengan saudara dan saya sebagai partnerNya. Amin. (DD.AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan rekan-rekan saudara, apakah hal yang saudara lihat perlu dipulihkan
baik dalam hidup saudara maupun hidup orang-orang yang saudara kasihi. Doakanlah dan
ambillah langkah nyata menuju pemulihan tersebut!
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DUDUK DI SEBELAH KANAN BAPA
D1. DIBACA
MAZMUR 110:1-5
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 ditetapkan atas musuh-musuhNya?
2. Seperti apakah tentaranya Tuhan yang maju dalam peperangan?
D3. DITERAPKAN
Setelah Kristus bangkit, Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di
sebelah kanan melambangkan kehormatan dan kepercayaan. Allah memberikan tempat
terhormat kepada Kristus setelah Ia mengalahkan musuh-musuhNya, yaitu iblis dan pengikutpengikutnya, dan menyelamatkan kita umatNya melalui karyaNya di kayu salib. Duduk di
sebelah kanan Allah Bapa di surga juga menunjukkan bahwa segala kuasa telah diberikan
kepada Kristus, termasuk atas musuh-musuhNya yang sudah Ia kalahkan. Ia memerintah
sebagai Raja di atas segala raja. Lalu, apakah hubungannya dengan kita umatNya?
KemenanganNya atas maut dan kuasa Kristus yang tak terbatas itu telah dianugerahkan
kepada kita umatNya, sehingga kita pun memiliki kemenangan dan kuasa Kristus. Oleh karena
itu, kita tidak perlu lagi takut kepada iblis, karena oleh Kristus iblis telah dikalahkan. Kita
berkuasa atasnya karena Kristus ada di dalam kita. Namun, Allah menghendaki kuasa yang Dia
berikan tidak hanya berakhir di kita saja, melainkan kita pakai untuk menyatakan pribadiNya
kepada banyak orang di luar sana yang belum mendengar tentang Kristus dan karya salibNya
bagi mereka. Dia mau kita memberitakan Injil dengan penuh kuasa kepada banyak orang,
sehingga semua orang boleh mendengar tentang Kristus, mengalami keselamatan yang Ia
anugerahkan, menikmati hubungan yang intim dengan Bapa, dan menerima kuasa yang sama
dari Kristus seperti yang kita terima. Itulah kehendak Bapa. Melalui karya salib Kristus, Ia
menginginkan setiap orang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal
bersamaNya.
Saudara, gunakanlah kemenangan dan kuasa Kristus Sang Raja yang sudah ada dalam dirimu
untuk melaksanakan Amanat AgungNya. Karena untuk itulah karya salibNya, agar tak
seorangpun binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersamaNya di surga, sesuai dengan
tujuan awal manusia diciptakan olehNya. Amin. (DD. AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Saksikanlah kepada satu orang hari ini tentang kemenangan yang sudah Yesus kerjakan dalam
hidup saudara. Jika saudara belum mengalaminya, maka saudara perlu sungguh-sungguh
datang kepada Tuhan untuk mengalami kemenangan itu!
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JAUH LEBIH TINGGI DARI SEGALA PEMERINTAHAN
D1. DIBACA
EFESUS 1:19-23
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Bagi siapakah kehebatan kuasaNya dinyatakan?
2. Seperti apa kehebatan kuasaNya yang dikerjakan di dalam Kristus?
3. Apa yang telah diletakanNya di bawah kaki Kristus?
D3. DITERAPKAN
Semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, apapun agamanya akan mengakui bahwa
Allah yang disembahnya Maha Kuasa. Jadi pengetahuan bahwa Allah itu Maha Kuasa sudah
umum, pertanyaan yang lebih hakiki adalah seberapa jauh kita sungguh-sungguh percaya akan
kekuatan kuasaNya?
Di mata seorang anak, orang tua adalah sosok yang hebat dan serba tahu. Tapi walau begitu
jika tidak ada kepercayaan yang terbangun, tidak ada komunikasi yang terjalin, maka sang anak
tidak akan berlari kepada orang tuanya ketika ia membutuhkan sesuatu. Sebagai Bapa, Ia
sudah melakukan apa pun yang diperlukan agar kita bisa hidup dalam kepercayaan penuh,
sekarang tinggal bagian kita sebagai anak, apakah kita mau hidup dalam kepercayaan dan
mengalami janjiNya digenapi.
Saudara, apa yang saat ini Saudara sedang gumulkan? Mungkin ketidakcocokan dengan orang
tua, perselisihan dengan pasangan atau adik kakak, kekesalan kepada pemimpin di tempat
kerja atau pelayanan, kekuatiran bahwa atasan saudara akan membuat keputusan-keputusan
yang merugikan saudara, atau sakit penyakit, atau hal lainnya. Firman Tuhan katakan kuasaNya
begitu hebat, jauh lebih tinggi dari SEGALA pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan tiaptiap nama yang dapat disebut. Dan SEGALA SESUATU telah diletakanNya di bawah kaki
Kristus. Itu artinya apapun yang saudara gumulkan hari ini, percayalah bahwa kuasaNya jauh
lebih hebat.
Bagian saudara adalah terus menempatkan diri sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus yang
mengakui Dia adalah Kepala dan Tuhan. Jangan biarkan perasaan dan pemikiran saudara
mendominasi segalanya, tetapi biarkanlah Ia memenuhi saudara dengan pribadiNya sampai
saudara menang! (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Dapatkanlah janji secara khusus bagi pergumulan saudara dan mulailah deklarasikan janji
tersebut. Nyatakan bahwa Dia Tuhan atas hidup saudara dan bagikanlah dengan pembimbing
saudara.

PEMBACAAN ALKITAB BERURUTAN
ESTHER 1-5

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS
1 RAJA-RAJA 3-4

MEI 2020
MEMBANGUN ORANG LAIN

31

D1. DIBACA
1 KORINTUS 14:1-5
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 harus kita kejar dan usahakan?
2. Apa yang terjadi ketika seseorang bernubuat?
3. Apa yang terjadi ketika seseorang berkata-kata dalam bahasa roh?
D3. DITERAPKAN
Ada dua perintah Tuhan yang membutuhkan keaktifan dari kita, yaitu kejarlah kasih dan
mengusahakan untuk memperoleh karunia Roh, terutama karunia untuk bernubuat.
Ternyata mengasihi dan bernubuat adalah sesuatu yang patut kita kejar!
Masih banyak orang yang berpikir bahwa karunia nubuat adalah karunia khusus bagi beberapa
orang saja. Pemahaman tentang nubuatan seringkali masih mengarah kepada “ramalan” masa
depan atau “teguran” atas dosa-dosa dan kehidupan pribadi seseorang. Namun jika kita
melihat Firman Tuhan di atas, nubuatan tidaklah seperti itu.
Karunia nubuat ada dengan tujuan untuk MEMBANGUN, MENASIHATI DAN MENGHIBUR.
Bahkan kalaupun kita hendak menegur seseorang, tujuan akhirnya haruslah dalam rangka
membangun.
Saudara, kita pasti pernah mengalami saatnya menegur atau marah dengan emosi atau benarbenar dengan kasih. Walaupun ada orang tua beralasan bahwa sedang mendisiplin anak
karena mengasihi mereka, tapi harus diakui bahwa tidak jarang ada emosi dan kepentingan diri
kita sendiri yang bercampur di sana, misalnya karena malu dilihat orang, karena sedang sibuk,
merasa terganggu, dan sebagainya.
Kita perlu kembali kepada Firman Tuhan, kasih bukanlah perasaan tapi sebuah keputusan yang
harus dengan aktif kita latih dan kembangkan! Bagaimana caranya? Mulailah lihat kebutuhan
orang-orang di sekitar kita, beri perhatian, beri waktu dan sumber daya yang kita milki. Doakan
orang-orang di sekitar saudara termasuk orang-orang yang mungkin saudara rasa
menyusahkan dan sampaikanlah dengan kasih apa yang menjadi pesan Tuhan.
Marilah kita bersama-sama menghidupi hal ini agar nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan
lewat hidup kita! (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Berdoalah saat ini bagi beberapa orang secara khusus, mintalah petunjuk Tuhan apa yang
saudara bisa lakukan untuk menyatakan kasih dan bernubuat bagi mereka dan lakukanlah
dengan segera. Bagikanlah kepada rekan-rekan saudara apa yang saudara dapatkan Ketika
mempraktekan hal ini.
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Ulang Tahun Jemaat - Mei
Nama
Tgl
Supriyadi
1
Sudadi
1
Eka Meydawati
1
Tjandrawati
1
Tuty Magdalena
1
Ribkah Timotius
2
Posma B Hutahaean
2
Rengga Tarigan
2
Ewin Panjaitan
2
Melinda Widaningsih 3
Senja Nur Aldilla
3
Lenny R Sinambela
3
Shamantha F Limbong 3
Emilia
3
Ellis Wong
3
Suminah
4
Meilia Rosaria
4
Fitri Geovani Sinaga 4
Maylin
4
Nego Sihombing
4
Susanto
4
Sugeng Andreas
4
Mesdy Sidauruk
4
Marintan Nababan
4
Rainer C D Tambunan 4
Meylina
5
Santun Sinaga
5
Masa Ulina Sembiring 5
Maryati Habeahan
5
Evi Sulistyo
5
Yohanis H Asmorom 5
Sih Prakensi
6
Ezra Ayuliyanti
6
Sabarina Br. Sembiring 7
Elisabeth Mariana T.
7
Esther Mintarsin
7
David Fransiscus S
8
Henri Bengsel Sagala 8
Harauli Simanjuntak
9
Husen S W Kusuma
10
Fernando Situmorang 11
Janson Damanik
11
Gita Priskilla P
11
Santo Deli
12
Fitri Meylina Tobing
12
Erwin
12
Entin
12
Robert Wits Manuhua 12
Nining
13
Ribka A Wenas
13
Keith Evangel Samuel 13
Kasnawati
13
E Y Putra Sihombing 13
Ristama N. Gultom
13
Poppy Meily Sumanti 14
Mastor Siregar
14
Anita Agnes Sutandi 14
Lanih
14
Chastro Sinaga
15
Ahmad Suwari
15
Milala Sembiring
15

Departemen
Keluarga Bandung Timur
Area Pengembangan
Prospek Bandung Barat
Prospek Bandung Barat
Area Pengembangan
Keluarga Bandung Selatan
Keluarga Bandung Barat
Area Pengembangan
Keluarga Bandung Selatan
Pelajar Bandung Barat
Keluarga Bandung Timur
Mahasiswa
Prospek Bandung Barat
Prospek Bandung Timur
Pengajaran
Prospek Bandung Barat
Prospek Bandung Timur
Pelajar Bandung Timur
Keluarga Bandung Timur
Keluarga Bandung Timur
Prospek Bandung Barat
Keluarga Bandung Timur
Prospek Bandung Barat
Profetik
Pelajar Bandung Timur
Mahasiswa
Keluarga Bandung Timur
Prospek Bandung Timur
Prospek Bandung Barat
Prospek Bandung Barat
Mahasiswa
Area Pengembangan
Pelajar Bandung Timur
Keluarga Bandung Timur
Pelajar Bandung Timur
Area Pengembangan
Pelajar Bandung Timur
Mahasiswa
Keluarga Bandung Timur
Keluarga Bandung Barat
Mahasiswa
Keluarga Bandung Timur
Pelajar Bandung Timur
Keluarga Bandung Selatan
Mahasiswa
Real Much
Area Pengembangan
Keluarga Bandung Selatan
Keluarga Bandung Timur
Mahasiswa
Pelajar Bandung Timur
Area Pengembangan
Mahasiswa
Keluarga Bandung Timur
Area Pengembangan
Keluarga Bandung Timur
Prospek Bandung Barat
Prospek Bandung Barat
Mahasiswa
Area Pengembangan
Mahasiswa

Nama
Tgl
Erhulinawati Ingeten 15
Meidi Situmorang
15
Hasoloan Pasaribu
16
Magnita N Christy
16
Aditya Petra Prasetya 16
Ezra M Abednego
16
Diana
17
Nurhaendah Gultom 17
Priskila Febriminarsih 17
Rosiana
17
Christopher F Harefa 17
Alex Chandra
18
Sondy A Pananjung
18
Marinsan Habeahan
18
Ny Sitanggang
19
Meylisa
19
Maria Magdalena
19
Vera R Napitupulu
20
Meirin Nurhasanah
20
Trijoko Sutjianto
20
Wigati
20
Mei Rismawati
20
Parlindungan Sirait
20
Wanda D Silalahi
20
Kristino
21
Renny
21
Adi Revi Y Anugerah 21
Agus Mulyo Santoso 21
Suginarti
22
Joeginanti
22
Mayerni Sidabalok
22
Danarta Subarti
22
Elias Predi
22
Krestian Sofyan Harefa 22
Megawati Bagariang 23
Susy
23
Reyuan D Kurniawan 23
Adi Putera Mahardhika 24
Eddy Susanto
24
Fery Simarta
24
Angelice Jennie
24
Len E Dornita Manalu 25
Dewi Safitri Habeahan 25
Novy M Aritonang
25
Bunga Boru Sagala
25
Yohana M Manutty
27
Sorta Meralda Tobing 27
Cepy Cahyadi
27
Chintya Dewi Purba
27
Reddy. S
28
Nova Meilani
28
Oloan Alfoncius
28
Arifin Tampubolon
29
May Rany Sirait
29
Wawan Yusuf
30
Lydia. St Kurnia
30
Agus Sudarko
30
Novita S M Simbolon 30
Rebecca Febe
31
P. Sigit Permata P
31

Departemen
Prospek Bandung Barat
Area Pengembangan
Keluarga Bandung Timur
Pelajar Bandung Timur
Prospek Bandung Timur
Pelajar Bandung Timur
Prospek Bandung Barat
Area Pengembangan
Mahasiswa
Prospek Bandung Timur
Pelajar Bandung Barat
Pelajar Bandung Barat
Pelajar Bandung Timur
Keluarga Bandung Timur
Keluarga Bandung Timur
Prospek Bandung Barat
Keluarga Bandung Timur
Keluarga Bandung Timur
Keluarga Bandung Selatan
Anak-anak Bandung Timur
Keluarga Bandung Timur
Profetik
Mahasiswa
Keluarga Bandung Timur
Prospek Bandung Barat
Pelajar Bandung Timur
Anak Raja
Keluarga Bandung Barat
Keluarga Bandung Timur
Mahasiswa
Area Pengembangan
Pelajar Bandung Barat
Profetik
Keluarga Bandung Timur
Prospek Bandung Barat
Pelajar Bandung Barat
Keluarga Bandung Barat
Keluarga Bandung Barat
Keluarga Bandung Selatan
Pelajar Bandung Timur
Mahasiswa
Area Pengembangan
Keluarga Bandung Timur
Mahasiswa
Area Pengembangan
Area Pengembangan
Prospek Bandung Barat
Real Much
Keluarga Bandung Barat
Area Pengembangan
Anak-anak Bandung Timur
Area Pengembangan
Keluarga Bandung Barat
Keluarga Bandung Timur
Mahasiswa
Area Pengembangan
Keluarga Bandung Barat
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Ulang Tahun Pernikahan Jemaat - Mei
Suami
Oloan Alfoncius
Egi
Janes Susanto
Jonner Sitorus
Daniel Kurnia
Erwin
Rambert Gandaputra
Sigit Wiriyantoro
Agus Saryanto
Parlindungan Sirait

Isteri
Shamantha Fransisca Limbong
Lidiyawati
Debby Silviany
Sabarina Sembiring
Lydia. St Kurnia
Nova Meilani
Lydia Yuliani
Maria Ike Rahayu
Milly Katrina Purwantina
Rouli Martha Lasma

Tgl
1
3
6
7
8
10
19
22
26
28

.: INFORMASI REKENING BANK
Perpuluhan
Misi Luar/ Dalam Kota
Diakonia, Alat
Gedung

:
:
:
:

BCA a/n GKKD BDG Pusat AC. 4373010475
BCA a/n Robinson SP S Drs / Tinuk Minatun AC. 8090207831
BNI’46 Cab.UNPAD a/n GKKD-BDG PUSAT AC. 0023407974
BCA Cab. Ahmad Yani a/n Robinson SP S Drs /
Tinuk Minatun AC. 8090206908
Gedung Bandung Barat
: BCA Cab.Riau a/n Eti Ajuning Dewi /
Tinuk Minatun AC. 0860514443
Gedung Bandung Selatan : BCA Cab.Pasir Kaliki a/n Jenni Messwati DR /
Tinuk Minatun AC. 8480177194
PJPM
: BCA Cabang Ahmad Yani 2, a/n Febe Esti Isnawasari /
Tinuk Minatun, a/c 8090263006
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