NOVEMBER 2019
IMAN MENGALAHKAN DUNIA
D1. DIBACA
1 YOHANES 5:1-5
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Seperti apa tandanya orang yang lahir dari Allah?
2. Apa tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah?
3. Siapa yang mengalahkan dunia?
4. Apakah yang memberikan kemenangan bagi kita untuk mengalahkan dunia?
D3. DITERAPKAN
Dunia dan isinya diciptakan oleh Allah, pada mulanya seluruh ciptaanNya adalah baik, tetapi
kejatuhan manusia membuat dunia ini dikuasai oleh iblis. Namun kita tahu bahwa Yesus sudah
mengalahkan maut dan menebus manusia dari perbudakan iblis, setiap kita yang percaya
berhak menerima dan mengalami janjiNya. Kedatangan Yesus dimuka bumi tidak hanya untuk
mati diatas kayu salib dan menebus kita, namun juga mempersiapkan murid-muridNya
mengalahkan dunia. Yesus mendemonstrasikan bagaimana setiap FirmanNya berkuasa
mengubahkan orang-orang yang dijumpaiNya, yang sakit mengalami kesembuhan, yang
terikat mengalami kelepasan, bahkan yang mati dibangkitkan. Yesus telah memberi teladan
kepada kita murid-muridNya bagaimana iman yang mengalahkan dunia itu. Setelah Yesus naik
ke sorga, murid-muridNya melanjutkan untuk menyampaikan FirmanNya ke seluruh penjuru
dunia, hingga hari ini kita telah banyak mendengar bagaimana iman yang mengalahkan dunia
itu disampaikan kepada banyak orang dengan tanda-tanda ajaib yang menyertainya. hingga
mereka dipulihkan. Iman itu kita miliki namun iman itu bisa digunakan mengalahkan dunia
ketika disertai oleh perbuatan-perbuatan kita, mulai dari hal yang paling sederhana.
Bagaimana dengan hidup saudara saat ini, mungkin saudara telah banyak belajar dan
mendengar tentang iman, bahkan iman yang memindahkan gunung, tetapi tentu tindakan kita
harus selaras dengan iman yang kita ucapkan. Tidak sedikit orang mengatakan memiliki iman
bahwa Tuhan pasti akan membuat dia berhasil dan terus naik, namun untuk menepati janji
yang keluar dari mulutnya saja susah atau datang tepat waktu juga sangat jarang itu berarti
imannya tidak disertai perbuatan, bagaimana bisa mengalahkan dunia? Bagaimana dengan
hidup 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 :
LUKAS 19-20
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NOVEMBER 2019
IMAN YANG DIMILIKI MUSA
D1. DIBACA
IBRANI 11:23-27
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang menyebabkan setelah lahir Musa disembunyikan selama tiga bulan oleh orang
tuanya?
2. Apa yang menyebabkan setelah dewasa Musa menolak disebut anak puteri Firaun?
3. Bagaimana Musa membandingkan antara penghinaan karena Kristus dengan semua harta
Mesir?
4. Apa yang menyebabkan Musa tidak takut akan murka raja ketika meninggalkan Mesir
bersama bangsa Israel?
D3. DITERAPKAN
Kehidupan Musa adalah teladan yang luar biasa mengenai iman yang ditanam pada seorang
anak dari suatu keluarga yang percaya kepada Tuhan. Musa kecil mengalami kehidupan yang
ajaib, hampir dibunuh tetapi keluarga ini punya iman anaknya harus selamat. Sekalipun Musa
kecil harus “dihanyutkan” disungai tetapi oleh iman kedua orangtuanya Musa akhirnya
selamat menjadi anak angkat Firaun. Masa kecil Musa tetap ditangan orang tuanya sampai
pada waktu yang telah disepakati “dikembalikan” ke pengasuhan kerajaan Firaun pada waktu
itu. Kedua orang tuanya tidak menyia-nyiakan untuk menanam iman tentang Allah yang benar
kepada Musa sejak kecil, dan pada akhirnya iman inilah yang membawa Musa menjadi
pemimpin pada perjalanan bersejarah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Meskipun
begitu perjalanannya menjadi pemimpin tidaklah mudah, sejak lari dari Mesir karena imannya
Musa harus hidup sebagai gembala 40 tahun lamanya. Hingga pada suatu waktu yang
ditetapkan Tuhan, Musa dipanggil untuk memimpin pembebasan Israel dari Mesir. Musa
memang disertai Tuhan, tanda-tanda ajaib menyertai kepemimpinannya, namun membawa
bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian tidaklah mudah. Musa bisa kecewa, marah,
sakit hati, kesal meskipun hal itu dialami juga namun imannya membuat Musa berhasil
membawa bangsa ini di “pintu gerbang” tanah perjanjian. Perjalanan hidup Musa menjadi
teladan bagi kita bagaimana iman yang ditanam tetap hidup bahkan semakin kuat ketika
menghadapi tantangan dan hambatan. Musa tidak pernah menukar imannya kepada Allah
sekalipun hidup dalam lingkungan kerajaan Mesir yang penuh dengan budaya bangsa yang
menyembah berhala dan seegala kemewahan dunia dan juga sebaliknya di padang gurun
yang sunyi puluhan tahun lamanya. Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Mungkin
saudara sudah mengenal Yesus sejak kecil melalui sekolah minggu, namun bagaimana iman itu
sampai saat ini? Masihkah terus bertumbuh seiring bertambahnya usia saudara? Seiring
dengan semakin meningkatnya kesejahteraan saudara? Seiring dengan kesibukan yang
semakin meningkat dengan berbagai tanggung jawab yang ada di pundak 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 :
LUKAS 21-22
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YESUS MEMBAPTIS DENGAN ROH KUDUS
D1. DIBACA
MATIUS 3:9-12
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang Yohanes katakan mengenai pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik?
2. Sebagai tanda apa pembaptisan air yang dilakukan oleh Yohanes?
3. Siapa yang lebih berkuasa daripada Yohanes yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan
api?
4. Apa yang dilakukan Yesus dengan alat penampi ditanganNya menurut Yohanes dalam
perikop ini?
D3. DITERAPKAN
Yohanes dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, ketika berita tentang
pertobatan disampaikan oleh Yohanes maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem,
dari Yudea dan dari seluruh daerah sekitar sungai Yordan. Mereka datang mengaku dosa
mereka dan memberi dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Bagaimana mereka bisa
memiliki hati yang bertobat? Paling tidak ada dua hal yang menyebabkannya yang pertama
adalah karena Tuhan menggerakkan hati mereka dan kedua karena mereka pernah membaca
kitab taurat akan kedatangan Mesias sehingga memberi diri untuk dibaptis. Pada prinsipnya
berita yang disampaikan Yohanes adalah berita yang cukup keras bagi orang-orang pada
masa itu, namun tidak sedikit yang menanggapi berita tersebut, mereka adalah orang-orang
yang setia menantikan Mesias yang dijanjikan itu datang membebaskan Israel dan membawa
mereka kepada kejayaan seperti masa lalu. Satu hal yang penting selain Mesias adalah
mengenai Roh Kudus, suatu Pribadi yang diperkenalkan Yohanes dan kemudian diperjelas
oleh Yesus sendiri. Bila Yohanes membaptis dengan air maka Yesus akan membaptis dengan
Roh Kudus dan api. Baptisan Roh Kudus akan menjadi penting pada perjalanan pertumbuhan
rohani seseorang karena peran Roh Kudus begitu spesial dalam memimpin seseorang setelah
mengalami pertobatan untuk mengalami kehidupan yang berbuah. Yohanes katakan bahwa
Yesus sendiri akan membaptis denga Roh Kudus. Bagaimana dengan kehidupan rohani
saudara saat ini? Sudahkah mengalami baptisan Roh Kudus? Dampak apa yang saudara
dapatkan setelah mengalami baptisan itu hingga hari ini? Tetapkah bersemangat untuk
mengikut Yesus? Adakah buah yag terjadi dalam kehidupan Saudara? Bila baptisan air adalah
untuk pertobatan maka baptisan Roh Kudus salah satunya memampukan Saudara untuk
berbuah bagi Yesus. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB :
LUKAS 23-24
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ROH KUDUS YANG DIJANJIKAN
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 1:6-11
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang menjadi jawaban Yesus ketika seseorang menanyakan tentang masa pemulihan
kerajaan bagi Israel?
2. Apa yang kita terima kalau Roh Kudus turun ke atas kita?
3. Apa yang menjadi tujuan dari turunnya Roh Kudus atas hidup orang-orang yang percaya?
4. Apa yang dikatakan oleh dua orang berpakaian putih kepada murid-murid yang melihat
Yesus terangkat ke sorga?
D3. DITERAPKAN
Pertanyaan mengenai kapan pemulihan senantiasa menjadi hal yang menarik bagi banyak
orang hingga hari ini, namun persoalan yang sesungguhnya bukanlah masalah kapan
waktunya tetapi adakah orang bersedia menjadi saksiNya sehingga pemulihan itu bisa terjadi?
Yesus menyadari bahwa kehadiranNya di bumi sebagai manusia sangatlah terbatas untuk bisa
memberitakan dan membangun Kerajaan Allah. Oleh sebab itu Dia memilih murid-muridNya
untuk diperlengkapi secara khusus selama Yesus ada didunia dengan pengajaran dari Bapa.
Yesus mengajar murid-muridNya dengan cara mengajak mereka mengikutiNya kemanapun
Yesus pergi untuk memberitakan Kerajaan Allah. Murid-murid Yesus belajar dari apa yang
dikatakan dan dilakukan oleh Yesus ketika Dia melayani banyak orang dan berhadapan
dengan orang-orang yang tidak menyukai kehadiran mereka. Sekalipun murid-muridNya
banyak belajar dari Yesus namun itu tidak cukup, mereka memerlukan Roh Kudus yang akan
memberikan kuasa kepada mereka sehingga mereka dapat menjadi saksiNya dengan lebih
baik hingga ke ujung bumi. Saat ini Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah turun, dan saudara
menyaksikan bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa melalui murid-murid Yesus
membuat Injil Kerajaan Allah dapat diberitakan ke seluruh dunia, namun itu belum selesai,
karena masih banyak suku-suku bangsa yang belum mendengar tentang injil Kerajaan Allah.
Injil Kerajaan Allah dapat sampai kepada seluruh suku bangsa bila Saudara ikut ambil bagian
dalam Amanat AgungNya. Bagaimana dengan Saudara saat ini? Sudahkah menjadi muridmuridNya yang terus aktif untuk memuridkan dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus? Roh
Kudus yang dijanjikanNya sudah turun ke atas Saudara, saat ini keputusan senantiasa ada
pada Saudara, apakah terus bergerak mengikuti pimpinanNya sehingga semakin banyak
orang menjadi muridNya atau saudara sudah cukup puas dengan menikmati berkatberkatNya saja? (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk Saudara
lakukan? Diskusikan dengan kelompok PA dan Persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB :
YOHANES 1-2
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BAPTISAN ROH KUDUS
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 2:1-6
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang terjadi pada hari Pentakosta?
2. Apakah tanda dari mereka penuh dengan Roh Kudus?
D3. DITERAPKAN
Sebelum Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan akan mencurahkan Roh Kudus ke atas muridmuridNya (Kisah Para Rasul 1:8). Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka akan
menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus di seluruh dunia. Tuhan merencanakan agar
murid-muridNya melanjutkan pekerjaanNya di bumi, sebuah pekerjaan yang tidak mungkin
dilakukan memenangkan banyak jiwa dengan kekuatan sendiri saja.
Untuk itulah Roh Kudus diutus ke atas setiap orang-orang percaya, murid-murid Kristus. Roh
Kudus akan memampukan murid-murid Kristus untuk memberitakan Injil, melakukan banyak
perkara supranatural dan pada akhirnya membawa banyak orang mengalami pertobatan
kepada Tuhan. Oleh karena itu, mengalami baptisan Roh Kudus merupakan suatu keharusan
bagi para murid Kristus, apabila ingin menjadi saksiNya yang efektif. Tuhan menginginkan
agar orang-orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus yang sudah Dia sediakan.
Berbahasa Roh adalah salah satu tanda baptisan Roh Kudus atas orang-orang percaya.
Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan. Dia berdaulat untuk memberikannya kepada setiap
orang-orang percaya yang haus akan baptisan Roh Kudus, yang meminta kepada Bapa dalam
doa dengan iman.
Apabila Saudara telah mengalami kelahiran baru, rindukanlah untuk mengalami baptisan Roh
Kudus dari Bapa. Mintalah kepadaNya dalam doa dengan iman. Karena ketika baptisan Roh
Kudus itu tercurah atas Saudara, kuasaNya akan Saudara terima dan Saudara menjadi saksi
yang efektif bagi Kerajaan Surga. Banyak orang diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan.
Amin. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan pembimbing Saudara bagaimana dampak dari baptisan Roh Kudus bagi
hidup Saudara. Apabila Saudara belum mengalaminya, mintalah untuk dilayani. Apabila
Saudara sudah mengalaminya, berdoalah agar kuasaNya dinyatakan dalam keseharian
Saudara.
PEMBACAAN ALKITAB :
YOHANES 3-4
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KARUNIA ROH KUDUS MELALUI

BAPTISAN ROH KUDUS
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 19:2-8
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 Paulus tanyakan kepada murid-murid di Efesus yang sudah percaya?
2. Murid-murid di Efesus mengalami dua baptisan, apakah itu?
3. Apa hasil dari penumpangan tangan yang Paulus lakukan?
D3. DITERAPKAN
Ketika orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus, maka ia menerima karunia Roh Kudus.
Karunia Roh Kudus tidak sama dengan talenta atau bakat. Jika bakat atau talenta dapat
diperoleh dengan usaha manusia seperti dipelajari, bawaan lahir, kerja keras, latihan, dll, maka
karunia Roh Kudus tidaklah demikian. Karunia Roh Kudus hanya dapat diperoleh ketika
seseorang mengalami kelahiran baru dan dibaptis oleh Roh Kudus. Karunia Roh Kudus
sepenuhnya adalah kedaulatan Tuhan atas umatNya.
Karunia Roh Kudus merupakan kemampuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus kepada
orang-orang percaya untuk memuliakan Tuhan dan membangun jemaat. Setiap orang percaya
memiliki setidaknya satu karunia Roh Kudus dan bisa juga lebih. Semua karunia itu harus
digunakan untuk membangun umat Tuhan dan perluasan Kerajaan Allah di muka bumi. Oleh
karena itu, gunakanlah karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan sesuai tujuan dan fungsinya,
dan bukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
Apakah Saudara sudah mengalami baptisan Roh Kudus? Jika belum, rindukanlah dan mintalah
kepada Tuhan agar Saudara mengalaminya. Ketika Saudara mengalami baptisan Roh Kudus,
maka karunia Roh Kudus juga turun atas Saudara. Cari tahu apa saja karunia yang Roh Kudus
berikan pada Saudara. Berdoalah kepada Tuhan dan pelajari firmanNya agar Dia menuntun
Saudara untuk mengetahui karunia-karunia Roh Kudus yang Saudara miliki. Kemudian bahas
dengan pembimbing dan saudara seiman. Sehingga pada akhirnya Saudara dapat melayani
Tuhan dan menjadi saksiNya yang efektif sesuai dengan karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah
anugerahkan kepada Saudara bagi kemuliaanNya. Amin. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan pembimbing Saudara apa yang menjadi karunia Saudara? Apakah sudah
berkembang dan dipakai dengan maksimal?
PEMBACAAN ALKITAB :
YOHANES 5-6
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MEMBERI DIRI DIPIMPIN OLEH ROH
D1. DIBACA
GALATIA 5:16-21
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Untuk apakah hidup dalam Roh?
2. Mengapa Keinginan Roh dan keinginan daging tidak dapat berjalan bersama?
3. Seperti apakah keinginan daging dan keinginan Roh?
D3. DITERAPKAN
“Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh
Kudus ke padang Gurun” (Lukas 4:1). Sesudah Yesus berpuasa selama 40 hari dan berada di
padang gurun, Alkitab menjelaskan bahwa Iblis mencobai Yesus agar Ia menggunakan
KuasaNya untuk menunjukkan identitas Yesus sebagai Anak Allah. Namun Yesus menentang
setiap pekerjaan si Iblis dengan Firman yang dihidupi oleh Yesus walaupun tawaran tersebut
begitu menggiurkan.
Setelah Iblis gagal mencobai Yesus, Alkitab berkata dalam Lukas 4:14 “Dalam Kuasa Roh
kembalilah Yesus ke Galilea.” Setelah Yesus hidup dalam pimpinan Roh, dan menaati
FirmanNya, ia sudah berada 'dalam kuasa Roh' sepanjang perjalananNya melayani.
Perhatikan, 'hidup yang penuh Roh', akan mengantarkan kita pada manifestasi 'hidup dalam
kuasa Roh'.
Maksud dari Galatia 5:16-21 ini, termanifestasikan juga dalam hidup Kristus, bahwa hidup
kepenuhan Roh, dan dipimpin oleh Roh, bukan berarti kita bebas dari cobaan daging. Tetapi
justru hidup itu memberikan kita cara pandang yang benar mengenai kehendak Allah
sehingga kita bisa berkemenangan dari godaan daging.
Saudara, Yesus telah memberi diriNya untuk menjadi teladan bagi kita dalam hidup mengikuti
pimpinan Roh yang melawan keinginan daging. Dengan demikian, setiap kali kita berhasil
mengikuti pimpinan Roh untuk melawan keinginan daging, maka hidup kita akan
memanifestasikan 'Kuasa Roh'. Banyak dari kita yang berada dalam posisi dipenuhi oleh Roh,
dan hal tersebut adalah hal yang indah. Namun kita harus terus bergerak maju menjadi 'dalam
kuasa Roh' sehingga kita setiap saat berkemenangan dan tidak akan menuruti keinginan
daging. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan kelompok PA saudara, mengenai apa yang saudara doakan akhir-akhir
ini dan bagaimana hasil doa tersebut telah mengubah hidup anda.
PEMBACAAN ALKITAB :
YOHANES 7-8
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MEMIKIRKAN HAL-HAL YANG DARI ROH
D1. DIBACA
ROMA 8:5-9
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah perbedaan orang yang hidup menurut daging dan Roh?
2. Bagaimanakah orang yang hidup dalam daging di hadapan Allah?
3. Apakah yang menentukan seseorang itu milik Kristus?
D3. DITERAPKAN
Pembacaan firman hari ini menegaskan bahwa hanya orang yang berjalan dalam Roh akan
melihat penggenapan Firman Allah terjadi dalam hidupnya, karena di dunia ini, apapun yang
dipikirkan oleh seseorang pada akhirnya akan melahirkan tindakan dan menentukan
bagaimana hidupnya. Mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari
daging dan mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh.
Keinginan daging akhirnya melahirkan maut sementara keinginan Roh melahirkan hidup dan
damai sejahtera. Banyak orang percaya mungkin mengetahui hal ini. Namun sayangnya tidak
setiap orang percaya mau dengan sungguh-sungguh merenungkannya kalau belum sampai
dalam keadaan “kepepet”. Maut tidak hanya bicara tentang kematian jasmani, tapi semua
penderitaan dan kesakitan yang dihasilkan oleh dosa selama kita hidup.
Tahukah Saudara bahwa daging bukan hanya bicara dosa-dosa yang terlihat, tapi juga dosadosa yang tidak terlihat? Setiap usaha yang kita bangun dengan kekuatan sendiri itupun
adalah daging! Termasuk ketika seseorang mencoba hidup kudus dan melayani Tuhan dengan
kekuatannya sendiri. Adalah mustahil untuk kita bisa hidup dalam Roh dan menaati setiap
firmanNya dengan kekuatan kita sendiri. Perlu sebuah kerendahan hati untuk menyadari
bahwa kita membutuhkan kasih karunia setiap hari, bahwa kita butuh Roh Kudus untuk
memimpin kita, bahwa diluar Dia kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ini adalah kebenaran
dasar yang sangat memerdekakan! Jika Saudara memahami hal ini, hidup Saudara tidak akan
pernah sama lagi!
Pada akhirnya memikirkan hal-hal yang dari Roh menjadi sesuatu yang natural karena kita
tinggal dalam Dia. Karena kehidupan dan damai sejahtera Allah tinggal dalam kita sehingga
kita mau takluk kepadaNya setiap hari. Bahkan saat kita tergoda untuk memikirkan hal-hal
yang dari daging, dengan cepat kita mengalami pertobatan karena Roh Allah yang kita ijinkan
memimpin pasti akan memperingatkan kita. Saudaraku, perhatikanlah apa yang paling sering
Saudara pikirkan dan renungkan…piihan antara maut dan hidup ada di tangan Saudara! (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan persekutuan Saudara apakah hal-hal dari daging dan Roh yang paling
sering Saudara pikirkan? Bagaimana caranya Saudara belajar untuk takluk kepada Roh?
PEMBACAAN ALKITAB :
YOHANES 9-10
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OLEH ROH KITA MEMATIKAN PERBUATAN TUBUH
D1. DIBACA
ROMA 8:10-14
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dikerjakan Roh Kristus di dalam kita?
2. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidup?
3. Apa ciri-ciri dari anak Allah?
D3. DITERAPKAN
Kita sudah belajar bahwa ada perbedaan yang jelas antara hidup dalam daging dan Roh.
Pertanyaannya adalah Mengapa walaupun seorang Kristen yang sudah memiliki Roh Allah
dalamnya masih bergumul dengan keinginan daging? Bukankah roh kita sudah dijadikan baru
di dalam Yesus? Betul roh kita sudah dilahirkan kembali, tetapi dampak dari dosa di dalam
tubuh dan jiwa kita masih ada.
Selama bertahun-tahun kita membangun memori dan kebiasaan yang diakibatkan oleh dosa.
Pada saat kita lahir baru, Allah memang mengampuni seluruh dosa kita tetapi tidak serta
merta mengubah kebiasaan kita yang diakibatkan oleh dosa. Kitalah yang harus berperan
untuk menyerahkan tubuh dan jiwa kita kepadaNya dan menaklukan diri di bawah kuasa
RohNya sehingga akhirnya pola pikir dan kebiasaan kita pun ikut berubah.
Firman Tuhan banyak menekankan tentang pembaharuan budi, perubahan pola pikir,
semuanya itu tidak terjadi dalam satu kejadian ketika kita Lahir baru, atau mengalami lawatan
Tuhan di sebuah retreat; tapi peristiwa yang harus terus menerus terjadi dalam segala aspek
hidup kita seumur hidup sehingga akhinya kita semakin serupa dengan Kristus. Roh Allah yang
tinggal dalam kita memampukan proses itu terjadi dalam kita. Kita perlu belajar bagaimana
berjalan dalam Roh dan mematikan perbuatan daging kita dalam setiap proses tersebut. Hal
ini tidak nyaman, tapi pasti membawa berkat dan kebaikan buat hidup kita.
Contoh paling sederhana dari mematikan perbuatan daging adalah belajar untuk tidak
mengeluh. Setiap hari ada saja keadaan yang bisa membuat kita mengeluh, namun Firman
Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur dalam segala hal. Maukah kita belajar mendisiplin
daging kita dengan menghentikan pikiran kita yang penuh dengan keluhan dan memaksa diri
sendiri untuk bersyukur? (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dengan rekan persekutuan atau rekan PA SAudara bagaimana praktek
mematikan perbuatan daging dalan hidup Saudara mendatangkan berkat bagi Saudara!
PEMBACAAN ALKITAB :
YOHANES 11-12
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DIPIMPIN ROH UNTUK MENGHASILKAN BUAH ROH
D1. DIBACA
GALATIA 5:22-26
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut Galatia 5:22-23, apa saja yang termasuk buah Roh?
2. Apa yang harus dilakukan bagi kita yang telah menjadi milik Kristus? Ayat 24-25
3. Apa pula yang harus kita hindari menurut ayat 26?
D3. DITERAPKAN
Tatkala Yesus memilih ke 12 rasul maka tidak serta merta mereka mengalami perubahan hidup.
Hal ini terlihat bagaimana murid-murid yang dipilih Yesus mengalami juga pertengkaran dan
persaingan diantara para murid serta meninggalkan, menyangkal bahkan mengkhianati Yesus.
Namun, ketika Roh Kudus membaptis mereka barulah para Rasul ini mengalami perubahan
hidup dan menghasilkan buah-buah Roh yang dikaryakan oleh Roh Kudus dari dalam diri
mereka serta oleh ketaatan mereka pada pimpinan Roh Kudus.
Jadi, berdasarkan kejadian ini dapat disimpulkan bahwa pilihan Yesus atas para Rasul tersebut
tidaklah gagal/ salah, sekalipun pada awalnya hidup mereka masih belum berubah namun apa
yang dilakukan Yesus dengan membina, mengajar, melatih serta memberikan teladan pada
akhirnya menjadi dasar bagi kehidupan para Rasul. Dan setelah Yesus naik ke sorga kemudian
dilanjutkan penyertaanNya oleh Roh Kudus sampai akhirnya mereka menghasilkan buah-buah
Roh bahkan siap menjadi martir untuk membawa injil sampai ke bangsa bangsa. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara diskusikan tentang topik di Galatia 5:22-26 ini dan carilah contoh-contoh praktis
dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari.
PEMBACAAN ALKITAB :
YOHANES 13-15

NOVEMBER 2019
PENOLONG YANG MENYERTAI SELAMA-LAMANYA
D1. DIBACA
YOHANES 14:15-19
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut Yohanes 14:15, apa yang menjadi ciri orang yang mengasihi Tuhan?
2. Apa permintaan Yesus kepada Bapa, menurut ayat 16-17?
3. Apa janji Yesus sebelum meninggalkan bumi ini? Ayat 18-19
D3. DITERAPKAN
Salah satu keunikan dan perbedaan mendasar dalam kepercayaan kita kepada Tuhan bila
dibandingkan dengan kepercayaan dan agama manapun yaitu setiap orang yang percaya
kepada Yesus maka dikaruniakan Roh Kudus sebagai Penolong yang tinggal serta menyertai
kita selama lamanya.
Kata asli “Penolong” dalam bahasa Yunani mempunyai makna sebagai “seseorang yang
dipanggil untuk berjalan bersama dan memberi dorongan serta nasihat. Sedangkan,
pengertian “selama-lamanya” memiliki makna bahwa Roh Kudus secara PERMANEN diam
dalam hati orang-orang percaya (Roma 8:9; 1 Korintus 6:19, 2; 12:13). Pengertian “permanen”
ini juga sama dengan ayat di Efesus 1:13-14 dikatakan bahwa orang-orang percaya
“dimateraikan” oleh Roh Kudus sebagai jaminan sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu
penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya.” (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara diskusikan di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin tentang
bagaimana Roh Kudus menolong dan menyertai umat Tuhan di bumi ini sampai ke akhir jaman.
PEMBACAAN ALKITAB :
YOHANES 16-18
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PENGHIBUR YANG MENGAJARKAN SEGALA SESUATU

D1. DIBACA
YOHANES 14:20-26
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya secara berulang-ulang, supaya Saudara
dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut Yohanes 14:20-21 Bagaimana kita mengetahui bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan
Yesus di dalam kita?
2. Apa alasan Yesus ingin menyatakan diriNya di dalam kita? Ayat 23-24
3. Apa yang memampukan kita untuk melakukan perintahNya? Ayat 26
D3. DITERAPKAN
Yohanes 14:26 tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan
semua yang telah Kukatakan kepadamu.
Roh Kudus memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Dikatakan
bahwa Roh Kudus "... yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan
mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu." Jadi Roh Kudus yang
menuntun, mengajar dan mengingatkan kita untuk selalu melakukan segala sesuatu seturut
dengan kehendak Tuhan, karena Dia juga adalah Roh Kebenaran.
Roh Kuduslah yang memberi kita kekuatan dan kemenangan untuk menghadapi tantangan
dan pergumulan yang kita alami, karena ...Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab
kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa kepada Allah
dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan (Roma 8:26). (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara berikan kesaksian dikelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin
tentang bagaimana Roh Kudus menolong dan mengajarkan saudara saat mengalami
kesulitan/ masalah.
PEMBACAAN ALKITAB :
YOHANES 19-21
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NOVEMBER 2019
ROH YANG MENJADIKAN KAMU ANAK ALLAH

D1. DIBACA
ROMA 8:15-17
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya secara berulang-ulang, supaya Saudara
dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut Roma 8:15, apa perbedaan kita sebelum dan setelah percaya Kristus?
2. Apa ciri kita telah menerima Roh Kudus? Ayat 15-16
3. Apa yang dimaksus ahli waris menurut Ayat 17?
D3. DITERAPKAN
“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 (Roma 8:15-16).
Tuhan Yesus telah membayarkan mahal untuk kita mendapatkan status baru. Dimerdekakan
dari budak dosa dan dijadikan keluarga Allah. Identitas yang ada pada kita bukanlah sesuatu
yang murahan. Berubah status dari budak dosa menjadi anak Raja tidak langsung bisa kita
hidupi dengan konsisten. Kita butuh Roh Kudus untuk dapat menghidupinya.
Iblis sangat ingin menghancurkan identitas kita sebagi anak Raja untuk dikembalikan kepada
status di bawah perbudakan. Namun, Ketika kita mengerti identitas kita sebagai anak Allah,
maka kita tidak lagi akan diperhamba oleh apa yang berasal dari dunia dan menjadikan kita
ciptaan baru sebagai anak Bapa di surga. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara Diskusikan bersama di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin
tentang status kita sebagai anakNya menurut Roma 8:15-17.
PEMBACAAN ALKITAB :
KISAH PARA RASUL 1-3
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NOVEMBER 2019
BERUSAHA SUNGGUH MENGENAL TUHAN

D1. DIBACA
HOSEA 6:1-6
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya secara berulang-ulang, supaya Saudara
dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
Apa perbedaan kesungguhan kita sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Kristus
dibandingkan orang yang belum percaya kepada Yesus?
D3. DITERAPKAN
Ada pemahaman umum yang menyatakan bahwa untuk melakukan perintah Tuhan itu
diperlukan usaha yang kuat. Pengertian ini mungkin dipengaruhi konsep dari banyak
keyakinan dan agama yang memandang perintah-perintah Allah itu berat.
Namun, bersyukur bagi kita yang telah percaya kepada Yesus maka kita diberi penolong yaitu
Roh Kudus yang memampukan kita melakukan perintah-perintah Tuhan sehingga Perintah
Allah itu tidak ada yang menjadi berat. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara berikan kesaksian dikelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin
tentang bagaimana pengalaman saudara dipimpin Roh Kudus.
PEMBACAAN ALKITAB :
KISAH PARA RASUL 4-6
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NOVEMBER 2019
PENGHIBUR DI UTUS BAPA
D1. DIBACA
YOHANES 15:22-27
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang dimaksud dengan Roh kudus adalah Penghibur?
2. Apakah tujuan Bapa mengutus Roh kudus?
3. Bagaimana Roh kudus bekerja dalam hidup saudara?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa terlebih baik DIA pergi ke tempat Bapa,
supaya Roh kudus dapat dicurahkan. Roh kudus hadir secara Roh, dan tidak dibatasi oleh
tubuh. Oleh karena itu, Roh kudus dapat menyertai setiap orang dimanapun dan kapanpun.
Saat Yesus hadir di bumi, DIA dibatasi oleh tubuh jasmani, sehingga dibatasi tempat dan
waktu. Roh kudus diberikan untuk menyatakan kebenaran tentang ALLAH dan memberi
kesaksian tentang Yesus.
Roh kudus adalah Penghibur? Penghibur dalam Amplified Bible memiliki arti sangat luas;
Comforter-penghibur, Advocate-pembela, Intercessor-pensyafaat, Counselor-penasehat,
Strenghtener-pemberi kekuatan, Stanby-siaga.
Roh kudus sebagai penghibur, menghibur murid-murid yang saat itu terpisah dengan Yesus.
Dia juga penghibur kita saat kita mengalami kekecewaan dan kesedihan. Roh kudus adalah
pembela, saat anak-anak-NYA ditekan, Roh kudus diberikan untuk membela. Roh Kudus
sebagai pen-syafaat, karena dalam keadaan tertentu Roh Kudus yang bersyafaat melalui dan
di dalam roh kita dengan keluhan yang tidak terkatakan. Roh Kudus sebagai pemberi
kekuatan; Kita menerima KUASA saat Roh kudus dicurahkan. Kuasa yang memampukan kita
untuk melakukan perkara-perkara besar, untuk menyembuhkan yang sakit, mengusir setansetan, melepaskan yang terikat. Roh Kudus selalu siaga; Roh kudus tidak pernah tertidur atau
terlelap, Roh Kudus selalu siap untuk menolong saat kita membutuhkan. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA, bagaimana peran Roh Kudus dalam pelayanan kesembuhan
atas setiap sakit penyakit.
PEMBACAAN ALKITAB :
KISAH PARA RASUL 7-8
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ROH YANG MEMIMPIN
KE DALAM SELURUH KEBENARAN
D1. DIBACA
YOHANES 16:12-15
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah maksudnya Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran?
2. Apakah maksudnya seluruh kebenaran?
3. Yesus adalah kebenaran, apa hubungannya dengan kebenaran di atas?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Roh kudus diberikan kepada kita untuk menolong atau memimpin kita masuk dalam
seluruh kebenaran dan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Kebenaran yang dimaksud
adalah tentang siapa Tuhan Yesus dan bagaimana hidup dalam sistem kerajaan-NYA. Oleh
karena Yesus sendiri berkata DIA adalah jalan, kebenaran dan hidup. Seluruh kebenaran
berpusat kepada pribadi Kristus. Roh Kudus akan menyingkapkan siapa Kristus kepada kita,
sehingga kita dapat mengenal DIA dengan seluruh keberadaan-Nya. Pengenalan akan Kristus
memiliki kuasa untuk hidup saleh, kuasa untuk tidak mengikuti sistem dunia ini, kuasa untuk
berubah menjadi seperti Kristus sendiri.
Selain itu Roh kudus akan memimpin kita supaya memahami bagaimana hidup dalam
kerajaan-Nya, hidup dalam pemerintahan ALLAH, hidup sebagai warga kerajaan-Nya. Allah
ingin supaya kerajaan-Nya terjadi di dalam hidup kita, dan terjadi di bumi melalui hidup kita.
Roh Kudus di dalam kita adalah kuasa kerajaan ALLAH yang tidak tergoncangkan itu.
Gaya hidup kerajaan ALLAH adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita ada di dunia ini tetapi
tidak hidup menurut jalan dunia, tetapi menurut jalan kerajaan ALLAH. Dalam kerajaan-NYA
ada penyediaan, ada kesembuhan ada hikmat tak terbatas. Roh Kudus akan memimpin kita
kepada seluruh kebenaran (pengenalan akan Kristus) dan kebenaran bagaimana hidup
dengan prinsip-prinsip yang ada dalam kerajaan ALLAH. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan pembimbingmu, apa hubungan kebenaran (pengenalan akan Kristus) dan
kebenaran (Cara hidup kerajaan ALLAH).

PEMBACAAN ALKITAB :
KISAH PARA RASUL 9-10
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MENGENAKAN MANUSIA BARU
D1. DIBACA
EFESUS 4:17-24
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 anak Tuhan masih dapat hidup seperti orang dunia?
2. Apakah yang dimaksud dengan mengenakan manusia baru?
3. Bagaimana cara mengenakan manusia baru?
D3. DITERAPKAN
Saudara, kita semua adalah ciptaan baru. Benar-benar baru. Bukan hasil perbaikan atau
renovasi. Secara roh kita adalah manusia baru. Seperti ketika ALLAH menciptakan Adam dan
Hawa secara roh dalam kejadian 1:28-28. Secara roh kita sudah sempurna, tanpa cacat dan
tanpa cela. Roh kita kudus dan berkenan kepada ALLAH, oleh karena itu Roh kudus mau
tinggal dalam roh kita. Roh kudus menjadi materi (membungkus) roh kita, sehingga tidak
dapat tercemar lagi oleh dosa dan roh-roh dunia ini.
Secara roh kita adalah ciptaan baru, namun masih tinggal dalam tubuh yang berasal dari dunia
ini. Secara roh kita sudah sempurna, tetapi jiwa kita perlu dibaharui dan dikuduskan dengan
firman Tuhan. Secara roh kita sudah layak, tetapi jiwa dan tubuh kita perlu dipersembahkan
kepada Tuhan seluruhnya.
Karena kita ciptaan baru, maka jiwa dan tubuh kita harus ditundukkan kepada roh yang di
dalam kita. Jiwa dan tubuh harus mengikuti keinginan roh di dalam kita, roh di dalam kita itu
tunduk kepada Roh Kudus. Mengenakan manusia baru berarti memperbaharui pikiran agar
sesuai dengan pola pikir ciptaan baru. Kita harus mendapatkan pewahyuan tentang siapa kita
di dalam Kristus melalui perenungan firman yang terus menerus. Mengenakan manusia baru,
berarti apa yang ada di dalam roh (buah-buah roh) itu mengalir keluar melalui jiwa dan tubuh
kita. Manusia baru harus dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA saudara, bagaimana caranya mengenakan manusia baru.
PEMBACAAN ALKITAB :
KISAH PARA RASUL 11-13
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JANGANLAH MENDUKAKAN ROH KUDUS

D1. DIBACA
EFESUS 4:25-30
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa Roh kudus dapat berduka?
2. Apakah cirinya ketika Roh kudus berduka?
3. Perbuatan apa yang dapat membuat Roh kudus berduka?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Roh Kudus sangat lembut, tidak akan memaksakan kehendak-NYA. Roh kudus
adalah pribadi yang begitu menghargai kebebasan seseorang, Dia tidak akan campur tangan
tanpa se-ijin kita. Roh kudus akan mengetuk pintu hati dan menunggu respon kita membuka
pintu untuk Dia terlibat. Roh kudus adalah materai; membungkus (dari pencemaran dunia)
dan memberikan tanda bahwa kita milik ALLAH.
Apa yang dapat membuat Roh Kudus berduka? Dosa, dan ketika kita membatasi peranan Roh
kudus di dalam kita. Roh kudus berduka ketika kita terus hidup dalam dosa, padahal Roh
kudus ada di dalam kita untuk memberikan kekuatan dan kemenangan. Hati nurani kita
terganggu ketika kita jatuh dalam dosa dan Roh kudus dalam kita turut bersedih. Dosa
membuat kita tidak nyaman, dan kehilangan rasa damai.
Salah satu yang mendukakan Roh kudus adalah ketika kita membatasi peranan Dia dalam
kehidupan kita. Roh kudus adalah penolong yang senantiasa ada untuk kita. Roh kudus
berduka ketika kita mulai mengandalkan kekuatan dan pengalaman kita. Roh kudus berduka
ketika kita jarang minta tolong, karena merasa kita sanggup. Roh Kudus berduka ketika kita
jarang melibatkan Dia dalam kehidupan kita. Roh kudus akan berduka saat kita mulai
mengandalkan kebutuhan hidup kita kepada sistem dunia ini. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan rekan-rekan PA, apakah yang paling mendukakan Roh Kudus?
PEMBACAAN ALKITAB :
KISAH PARA RASUL 14-15
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HIDUP DALAM TAKUT AKAN TUHAN
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 9:26-31
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 hidup dalam takut akan Tuhan?
2. Mengapa kita perlu hidup dalam takut akan Tuhan?
3. Apakah dampaknya bila kita hidup takut akan Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Saudara, takut adalah dosa. Alkitab berkali-kali menyatakan supaya jangan takut. Lalu apakah
maksudnya kita harus hidup takut akan Tuhan? Takut dalam kalimat takut akan Tuhan,
bukanlah takut seperti orang yang sedang menghadapi teror, takut menghadapi ancaman,
takut menghadapi kekurangan atau takut kepada keadaan yang tidak kondusif. Takut yang
dimaksud adalah penyembahan dengan rasa hormat. Takut kepada Tuhan adalah respon
kepada kebesaran dan kedahsyatan Tuhan dengan merendahkan hati, menyembah DIA
dengan hormat. Kita biasanya menjauhi sesuatu yang membawa ketakutan, tetapi Ketakutan
kepada Tuhan akan menarik kita datang lebih dalam ke hadirat-NYA.
Takut akan Tuhan ialah membenci kajahatan (Amsal 8:13), takut akan Tuhan memperpanjang
umur (Amsal 10:27), dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar (Amsal 14:26).
Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan (Amsal 9:10).
Hidup takut akan Tuhan adalah hidup yang penuh hormat dan penyembahan kepada Tuhan.
Dalam penyembahan kepada Tuhan, akan terjadi impartasi karakter dan kuasa Tuhan. Semakin
kita hormat kepada Tuhan dan lebih dalam menyembah DIA, maka hidup kita akan semakin
diubahkan, menjadi semakin serupa dengan Kristus. (SRN).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkanlah, bagaimana sikap hormat dan penyembahan kita kepada Tuhan?
PEMBACAAN ALKITAB :
KISAH PARA RASUL 16-17
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HUJAT TERHADAP ROH KUDUS
D1. DIBACA
MATIUS 12:29-32
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang sampai Saudara
memahaminya dan secara khusus hafalkanlah MATIUS 12:31.
D2. DIRENUNGKAN
1. Hujat terhadap siapakah yang tidak dapat diampuni?
2. Coba sebutkan salah satu sikap yang dapat menghujat atau menghina Roh Kudus?
3. Sikap hati dan tindakan apakah yang harus kita lakukan terhadap Roh Kudus agar kita tidak
menghujat atau menghina pribadi itu?
D3. DITERAPKAN
Roh Kudus adalah pribadi Allah, Dia pribadi dari Allah Tri Tunggal yang sangat lembut, pribadi
yang memiliki perasaan yang membuat kita dapat memahami dan mengerti perasaan Tuhan.
Dan Dia senantiasa tinggal dalam kita dan menyertai kita. Oleh karena itu sikap yang
diinginkan oleh Roh Tuhan dalam hidup kita adalah rasa takut akan Tuhan dan rasa hormat
terhadap Roh Tuhan dan senantiasa menyadari bahwa kita hidup karena pribadi Roh Kudus,
sehingga tidak ada sikap dan perbuatan kita yang menghina Roh Kudus yang akhirnya dapat
menghujat Roh kudus yang dapat dimulai dari penentangan kita terhadap Roh Kudus melalui
perkataan, pikiran dan perbuatan kita. Karena kita tidak percaya bahwa pribadi itu adalah
pribadi yang menyertai kita dan hidup dalam diri kita dan penuh kuasa. Agar kita tidak
menghina atau menghujat Roh Kudus maka kita harus membangun pemahaman bahwa kita
percaya bahwa Roh Kudus itu ada, Dia tinggal dalam diri kita dan senantiasa menyertai kita.
Percaya bahwa Roh Kudus senantiasa masih berkarya di dalam hidup kita sehingga kita tetap
percaya akan karya dan perbuatan dari Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita harus juga
menjaga perkataan dan pikiran kita dari penentangan terhadap karya pribadi Roh Kudus dan
kita membangunnya lewat persekutuan pribadi yang intim dengan Dia sehingga seluruh
perbuatan hidup kita selalu memanifestasikan pekerjaan Roh Kudus dalam kita dan kita tidak
menentang Dia. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara membangun kehidupan yang
tidak menghina atau menghujat Roh Kudus?
PEMBACAAN ALKITAB :
KISAH PARA RASUL 18-20

NOVEMBER 2019
PERBENDAHARAAN YANG BAIK
D1. DIBACA
MATIUS 12:33-37
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah MATIUS 12:37.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang dikeluarkan oleh orang yang baik? Dan sebaliknya apakah yang dikeluarkan
oleh orang yang jahat?
2. Menurut saudara dari manakah sumber hal-hal yang baik dan yang jahat yang diperbuat
oleh seseorang?
3. Coba sebutkan hal-hal apakah yang harus kita jaga agar kita selalu mengeluarkan hal-hal
yang baik dalam kehidupan sehari-hari?
D3. DITERAPKAN
Setiap kita yang lahir dari Allah, setelah mengalami kelahiran kembali tidak memiliki lagi
sumber perbendaharaan yang jahat dalam hati kita, tetapi yang ada hanyalah perbendahaan
yang baik. Hal itu dapat kita pahami karena roh kita yang terdiri dari hati nurani, intuisi dan
persekutuan adalah tempat tinggal Roh Tuhan sehingga kita menjadi manusia rohani. Namun
dalam realitanya sering kali terjadi dalam hidup kita ada perbuatan jahat atau perbuatan yang
tidak berkenan dihati Allah. Hal ini terjadi karena ada bagian pribadi kita yang belum
diperbaharui oleh Tuhan yaitu jiwa kita yang terdiri dari pikiran, perasaan dan kehendak kita,
sehingga sering timbul perkataan dan perbuatan kita yang berasal dari pikiran dan perasaan
kita yang jahat dan menghasilkan dosa. Oleh sebab itu Tuhan ingin memperbaharui pikiran
kita lewat perenungan Firman Tuhan sehingga seluruh bagian pikiran kita diperbaharui.
Demikian juga tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Akibatnya tidak ada lagi perbuatan
jahat yang kita perbuat, karena kita tidak memiliki perbendaharan yang jahat tetapi
perbendaharaan yang baik, baik dalm roh, jiwa dan tubuh kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan
bahwa kita adalah terang dunia yang dapat menerangi kota dan saat-saat ini Tuhan ingin
terang itu bercahaya dari hidup kita yang telah diubahkan Tuhan, sehingga melalui hidup kita
sebagai murid Kristus, Bapa dipermuliakan. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana pikiran dan perasaan yang baru
menghasilkan perbuatan yang memuliakanTuhan.
PEMBACAAN ALKITAB :
KISAH PARA RASUL 21-23
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ARTI TAKUT AKAN TUHAN
D1. DIBACA
2 KORINTUS 5:11-16
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah 2 KORINTUS 5:14.
D2. DIRENUNGKAN
1. Untuk siapakah Yesus telah mati?
2. Dan bagi setiap kita yang telah mengalami kematian Yesus maka untuk siapakah kita
hidup?
3. Apakah ciri orang hidupnya untuk Yesus yang telah mati bagiNya?
4. Coba jelaskan apakah artinya takut akan Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Kristus telah mati bagi setiap orang, demikian juga bagi kita yang percaya kepada Dia, kita
harus memiliki pemahaman bahwa Yesus telah mati bagi kita, akibatnya kita tidak lagi hidup
untuk diri sendiri melainkan untuk Yesus dan hidup kita adalah milik Yesus. Sebagai milik Yesus
kita harus memiliki karakter takut akan Tuhan terhadap setiap apa yang kita pikirkan, pahami,
perkatakan dan lakukan dalam kendali dari rasa takut akan Tuhan, rasa hormat dan
penyanjungan kepada Tuhan juga memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan inilah yang
mempengaruhi seluruh kehidupan Rasul Paulus dimana didalam berkata-kata dan bersikap,
dia selalu ada penguasaan diri, berusaha melayani orang lain dengan kekuatan Tuhan tidak
mencoba untuk memuji diri sendiri dan sombong melainkan hidup dalam kerendahan hati,
lebih senang hidup yang memfokuskan diri pada hal-hal batiniah bukan lahiriah. Menilai orang
lain tidak dengan pandangan sendiri tetapi sesuai pandangan Allah, sampai akhirnya orang
lain melihat kemuliaan dan Karya Kristus dalam seluruh kehidupan Rasul Paulus. Tuhan juga
ingin agar kita hidup dalam takut akan Tuhan sehingga perkataan, pikiran dan perbuatan kita
selalu dikendalikan oleh penghormatan kepada Tuhan dan kesadaran akan kehadiran Tuhan
dalam seluruh hidup kita sehingga dunia melihat Kristus melalui hidup kita. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana tetap konsisten hidup dalam takut akan
Allah sehingga orang lain melihat Kristus melalui kehidupan saudara.
PEMBACAAN ALKITAB :
KISAH PARA RASUL 24-26
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TULUS HATI KARENA TAKUT AKAN TUHAN

D1. DIBACA
KOLOSE 3:22-25
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahaminya.
Secara khusus hafalkanlah KOLOSE 3:22.
D2. DIRENUNGKAN
1. Sikap seperti apakah yang harus dibangun ketika seorang hamba menaati tuannya?
2. Terhadap siapakah kita melakukan semua perbuatan baik kita?
3. Apakah yang akan kita terima ketika tunduk pada otoritas disertai rasa tulus hati karena
takut akan Allah?
D3. DITERAPKAN
Tuhan sedang mendidik kita gerejaNya untuk memilki hidup yang tunduk pada otoritas
dengan hati tulus karena takut akan Tuhan bukan untuk dilihat dan dihargai oleh manusia
tetapi ditujukan kepada Tuhan, sehingga ketundukan dan perbuatan baik yang kita lakukan itu
pastilah dengan segenap hati, tidak pura-pura. Dan Tuhan berjanji bahwa terhadap setiap
umatNya yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan hati tulus karena takut akan
Tuhan maka kita akan menerima upah dari Tuhan. Agar kita berhasil dalam menghidupi sikap
hati yang tulus karena takut akan Tuhan adalah memiliki pandangan bahwa kita adalah hamba
dan Tuhan adalah tuan kita, seorang hamba tidak memiliki hak apa-apa, yang ada hanyalah
sikap hati yang selalu ingin melakukan apa saja yang disuruh tuannya tanpa pamrih, selalu
menyenangkan tuannya, selalu membahagiakan tuannya tanpa menuntut imbalan apa-apa.
Dengan dapat melakukan apa yang disuruh tuannya maka seorang hamba sangat berbahagia
merasa bahwa dengan melakukan apa yang ditugaskan oleh tuannya hal itu merupakan
anugerah baginya. Dengan pemahaman bahwa Yesus adalah tuan kita dan kita adalah
hambaNya maka akan senantisa terbangun sikap hati yang tulus karena takut akan Tuhan,
karena menghormati Tuhan. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana senantiasa membangun ketulusan hati
karena takut akan Allah dalam setiap aspek kehidupan saudara.
PEMBACAAN ALKITAB :
KISAH PARA RASUL 27-28
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BERIBADAH DAN BERPUASA
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 13:1-4
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya. Secara khusus hapalkan KISAH PARA RASUL 13:2.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang dilakukan oleh beberapa nabi dan pengajar yang ada di dalam jemaat di
Antiokhia?
2. Apa yang Roh Kudus lakukan diantara mereka ketika mereka beribadah dan berpuasa?
3. Apakah yang Barnabas dan Saulus lakukan setelah mendengar pernyataan Roh Kudus?
juga yang dilakukan oleh pertemuan para nabi dan pengajar di Antiokhia?
D3. DITERAPKAN
Ketika para nabi, pengajar di Antiokhia sedang beribadah dan berpuasa maka Allah yang hadir
di tengah-tengah mereka berbicara melalui Roh Kudus yang hadir dalam doa dan puasa
mereka agar mereka mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas yang telah Tuhan
tentukan bagi mereka, yaitu untuk pergi diutus melayani beberapa tempat yang perlu
mendengar dan menerima Injil Kerajaan Allah. Dan karena disuruh oleh Roh Kudus maka
Barnabas dan Saulus berangkat dan kumpulan nabi dan pengajar itupun mengutus mereka
untuk melaksanakan tugas dari Tuhan. Dan Tuhan menyertai perjalanan mereka sehingga
berhasil. Tuhan juga ingin agar kita mengalami pekerjaan Roh Kudus yang sama disaat akhir
zaman dengan cara bergerak atas perintah Roh Kudus, Ibadah doa puasa bersama merupakan
wadah dimana Roh Kudus berbicara kepada gerejaNya, karena dimana dua tiga orang
berkumpul dalam nama Tuhan maka Tuhan hadir dan kehadiranNya yang kita hargai dan
hormati membuat Roh Kudus berbicara. Oleh karena itu Tuhan ingin agar kita membangun
kubu-kubu pertemuan doa dan puasa sehingga kita dapat bergerak untuk menjangkau jiwa
dengan arahan dari Roh Kudus dan kita pasti akan berhasil. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara dapat mempraktekkan doa
puasa bersama dan sekaligus mendengar arahan Roh Kudus untuk segala keperluan hidup
saudara.
PEMBACAAN ALKITAB :
ROMA 1-3
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BERKATA-KATA DALAM KEPENUHAN ROH KUDUS
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 13:5-10
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya. Secara khusus hapalkanlah KISAH PARA RASUL 13:9-10.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dialami oleh Paulus sebelum berkata-kata kepada Elimas yang mencoba untuk
menghalangi pekerjaan Tuhan?
2. Menurut saudara mengapa Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus?
3. Perkataan seperti apakah yang keluar dari mulut Paulus karena dia dipenuhi oleh Roh
Kudus?
D3. DITERAPKAN
Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus dan terus membangun keintiman dengan Roh Kudus
dalam doa dan puasa serta perenungan Firman Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang
dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang-orang yang dibaptis dan dipenuhi oleh Roh
Kudus bukan saja memperoleh karunia-karunia Roh Kudus tetapi dapat mengalami dan
bergerak dengan manifestasikan Roh Kudus, seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus,
ketika mereka berdoa dan berpuasa dan Roh Kudus berkata-kata dan mereka melakukan apa
yang disuruh oleh Roh kudus maka Paulus dalam perjalannya senantiasa dipenuhi oleh Roh
Kudus, karena kepenuhan Roh Kudus itulah dia berkata-kata dengan hikmat marifat Tuhan
untuk menghancurkan iblis yang mencoba menghalangi pekerjaan Paulus sehingga kuasa
Tuhan dinyatakan, kita perlu senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus dengan terus bergaul dalam
pengenalan yang dalam terhadap pribadi Roh Kudus, sehingga perkataan kita penuh dengan
hikmat dan kuasa Roh Kudus, untuk menghancurkan pekerjaan iblis, juga untuk membangun
dan memberkati orang lain, memberi semangat dan memberi kekuatan buat orang lain
bahkan bernubuat sehinga orang-orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia, apalagi
pada saat-saat ini orang-orang lebih cepat berkata-kata dari pada mendengar. Oleh sebab itu
marilah kita terus dipenuhi oleh Roh Kudus agar perkataan kita penuh kuasa. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara dapat mempraktekkan hidup
penuh dengan Roh Kudus sehingga dapat berkata-kata dengan penuh kuasa.
PEMBACAAN ALKITAB :
ROMA 4-7

NOVEMBER 2019

26

MANIFESTASI ROH KUDUS
YANG MENAKJUBKAN PENDENGAR
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 13:11-14
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang terjadi pada tukang sihir ketika Paulus berkata-kata dengan penuh kuasa?
2. Apa yang dilakukan gubernur melihat demontrasi kuasa Roh Allah?
D3. DITERAPKAN
Setelah Yesus naik ke sorga dan kemudian Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, maka
sejak saat itu kita bisa membaca di Alkitab bagaimana para murid menjadi berubah. Mereka
lebih berani bersaksi, pergi dari satu daerah ke daerah yang lain. Dan serupa dengan apa yang
Yesus Guru mereka lakukan, para murid dan orang-orang percaya di Gereja yang mulamula—mereka mendemontrasikan kuasa Roh Kudus dengan menyembuhkan banyak orang
dan melakukan banyak mujizat.
Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di pulau Siprus adalah penggenapan janji bagi orang
percaya.
Markus 16:17,18 Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan
mengusir setan-setan demi nama-Ku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru
bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka
tidak akan mendapat celaka; mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang
itu akan sembuh.”
Manifestasi kuasa Roh Kudus dibutuhkan agar orang yang skeptis atau peragu dan yang
bersikap masa bodoh, mereka dapat diubahkan. Ya, acapkali dibutuhkan hentakan kuat agar
orang yang acuh tak acuh menyadari bahwa Tuhan masih ada: bahwa Allah itu ada dan Dia
tetap hidup, dahulu, sekarang dan selama-lamanya.
Bagaimana Rasul Paulus dengan berani dapat berkata kepada tukang sihir, “...lihatlah, tangan
Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta...” Jawabannya adalah karena Rasul
Paulus, tahu bahwa Roh Allah yang mendorong dia untuk mengucapkan itu. Hubungan yang
erat dengan Tuhan, ketaatan dan kesetiaan Paulus, menyebabkan Paulus kenal betul suara
Roh Kudus. Dia bisa mengenali dengan jelas suara Roh, yang memimpin dan mengarahkannya.
(PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, bagaimana seseorang dapat mencapai
tingkat kedewasaan rohani dan pengenalan akan Tuhan, misalnya seperti yang Paulus alami.
PEMBACAAN ALKITAB :
ROMA 8-10
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MEMBERITAKAN FIRMAN ALLAH DENGAN BERANI
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 4:27-31
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa dikatakan Herodes dan Pontius Pilatus melawan Yesus, bukankah Yesus pada saat
itu sudah mati, bangkit dan naik ke sorga?
2. Doa seperti apa yang para murid minta kepada Tuhan?
3. Apa sebab tempat mereka berdoa menjadi bergoyang?
D3. DITERAPKAN
Setelah Yesus mati dan dikuburkan, para murid sempat mengalami kegalauan berat. Mereka
seperti anak ayam yang kehilangan induk, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bahkan
sempat kembali ke pekerjaan lama mereka sebagai nelayan. Tetapi setelah Yesus menemui
mereka secara pribadi dan setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi sangat berani.
Perilaku mereka berubah, kata-kata mereka sangat berwibawa.
Petrus yang sempat menyangkal Yesus sebanyak tiga kali, ketika ada orang lumpuh yang
meminta sedekah, dengan tegas Petrus berkata. “Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi
apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu,
berjalanlah!” Dan orang lumpuh itu pun sembuh. Ya, Petrus dan para murid lainnya menjadi
berubah, mereka dengan berani memberitakan Injil, bahkan di hadapan Mahkamah Agama.
Petrus seorang nelayan yang sederhana, tetapi dengan hikmat Allah dia bersaksi dengan
sangat jelas tentang jalan keselamatan yang hanya ada dalam Yesus.
Kisah Para Rasul 4:8 Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus: "Hai pemimpin-pemimpin
umat dan tua-tua,..”
Yang menyebabkan Petrus menjadi berani adalah karena dia dipenuhi Roh Kudus. Demikian
juga para murid yang sedang berkumpul di kota, dan mereka menyadari bahwa Herodes dan
Pontius Pilatus sedang mencari mereka. Yang mereka lakukan adalah berdoa, mohon Tuhan
memberikan kepada mereka keberanian untuk memberitakan Injil.
Dan Tuhan menjawab dengan segera, bahkan tempat mereka berdoa menjadi bergoyang.
Bukan karena gempa bumi tetapi karena lawatan Roh yang melanda para murid.
Tekanan yang hebat yang mereka alami telah menyebabkan para murid tidak memiliki
alternatif lain selain datang kepada Allah. Dan Tuhan dengan cepat mengambil ketakutan
mereka dan menjadikan mereka murid yang berani bersaksi. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, diskusikan dalam kelompok pemuridan, apakah engkau pernah mengalami lawatan
Tuhan. Seperti apa dan apa dampaknya bagimu.
PEMBACAAN ALKITAB :
ROMA 11-13
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KUASA YANG BESAR UNTUK MEMBERI KESAKSIAN
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 4:32-35
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai Saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dimaksud dengan “kuasa yang besar” rasul-rasul memberi kesaksian tentang
kebangkitan Yesus?
2. Apa yang orang percaya lakukan atas barang-barang milik mereka?
D3. DITERAPKAN
Memberitakan Injil kepada orang yang sama sekali belum mengenal Kristus memang tidak
mudah dilakukan. Terlebih jika orang tersebut bahkan tidak percaya bahwa Allah ada.
Almarhum Profesor Peter Wagner yang dikenal sebagai tokoh pertumbuhan gereja menulis
tentang sepuluh anak tangga yang harus dilewati oleh seorang atheis hingga memperoleh
selamat. Dan Tuhan Yesus tentu tahu benar tentang hal ini, sehingga beberapa kali Yesus
mengadakan mujizat dan hasil dari mujizat itu banyak orang yang akhirnya menjadi percaya.
Tanda dan mujizat akan menghentakkan orang yang skeptis untuk mulai berpikir bahwa ada
Allah yang mampu menyembuhkan dan mengadakan tanda dan mujizat. Ada Allah yang
bukan hanya mampu tetapi juga mau untuk menyelamatkan mereka dari hukum dosa.
Kisah Para Rasul 5:12, 14 Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara
orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan
yang erat. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan,
baik laki-laki maupun perempuan…
Allah memberi perintah kepada orang percaya untuk pergi memberitakan Injil, tetapi Dia juga
memberikan perlengkapan yang dibutuhkan. Perlengkapan itu adalah Firman-Nya. “Tandatanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya: mereka akan mengusir setan-setan demi
nama-Ku, …mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh.”
(Markus 16:17, 18)
Saudara, janji Firman Allah tidak berlaku otomatis, membutuhkan respon yang tepat dari
orang yang menerima. Seperti janji keselamatan yang diberikan kepada semua orang. Tetapi
hanya orang yang percaya yang akan diselamatkan. Demikian juga terhadap janji penyertaan
bagi orang yang pergi memberitakan Injil. Jika Firman ini menjadi rhema dalam diri kita
sehingga kita percaya tanpa sedikit pun keraguan. Maka kita akan melihat tanda dan mujizat
yang akan Allah lakukan di depan kita. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, dalam kelompok pemuridan, diskusikan seperti apa pengalaman lahir baru yang
engkau alami dan bagaimana pengalaman iman yang serupa dapat terwujud kembali ketika
engkau memberitakan Injil.
PEMBACAAN ALKITAB :
ROMA 14-16
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ROH KUDUS MENYINGKAPKAN HAL BARU
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 10:11-16
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Penglihatan apa yang dilihat oleh Petrus?
2. Dan apa yang diperintahkan kepada Petrus?
3. Dan bagaimana pula jawaban Petrus?
D3. DITERAPKAN
Rasul Petrus adalah salah seorang murid Tuhan yang sudah mengalami transformasi luar biasa
dalam kehidupannya. Dari seorang nelayan, dipanggil menjadi murid bahkan menjadi salah
satu dari tiga orang murid yang dekat dengan Yesus. Begitu semangat membela Yesus, tetapi
kemudian menyangkal. Setelah masa Pentakosta, Petrus menjadi rasul yang fenomenal oleh
karena wibawa dan hikmatnya. Tetapi ketika Roh Kudus memanggil dia untuk melayani
Kornelius seorang perwira Italia, Petrus menjadi ragu sehingga Roh Kudus harus memberikan
ilustrasi berupa penglihatan tentang binatang haram yang harus Petrus sembelih dan makan.
Sebanyak tiga kali Roh Kudus harus mengatakan bahwa “Apa yang dinyatakan halal oleh Allah,
tidak boleh engkau nyatakan haram.”
Dan sesungguhnya bukan hanya Petrus yang mempertanyakan peristiwa ini, ketika Petrus
kembali ke Yerusalem, dia diminta untuk mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius
kepada para rasul yang lain. (Kisah Para Rasul 11)
Melalui rangkaian peristiwa ini kita bisa melihat bahwa Roh Allah adalah Roh yang dinamis.
Hal-hal yang dulu dicatat sebagai hal yang haram, tetapi di masa Perjanjanjian Baru menjadi
tidak haram.
Pertanyaannya, apakah di masa kini Roh Kudus masih menyampaikan hal-hal yang baru, yang
belum diketahui. Saya percaya jawabannya adalah “ya”, tetapi semua jawaban itu akan ada
penjelasannya di Alkitab. Dengan kata lain, ada hal-hal yang saat ini masih tersembunyi yang
memang belum waktunya untuk dibukakan.
Amsal 25:2 Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah
menyelidiki sesuatu.
Roma 11:33 O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak
terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya! (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara renungkanlah, betapa mulia keajaiban jalan-jalan-Nya yang tak terselami!
PEMBACAAN ALKITAB :
1 KORINTUS 1-4
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ROH KUDUS MEMIMPIN ORANG KEPADA KEBENARAN
D1. DIBACA
KISAH PARA RASUL 10:30-34
Bacalah Firman Tuhan di atas dan ulangi beberapa kali sampai Saudara dapat memahami dan
menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dialami oleh Kornelius sebelum Petrus datang menemuinya?
2. Siapakah seorang berpakaian berkilau yang datang menemui Kornelius?
3. Selanjutnya apa yang dilakukan Petrus?
D3. DITERAPKAN
Tuhan menghendaki agar orang-orang berdosa diselamatkan, diselamatkan dari dosa. Karena
semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebab mengapa Allah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal yang seperti apa, hidup kekal dalam
Kristus Yesus Tuhan.
Dan itulah salah satu tema utama dalam Alkitab, keinginan Allah untuk memulihkan ciptaanNya, menyelamatkannya dan membawa mereka kembali kepada-Nya untuk hidup kekal
bersama Tuhan.
Kornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi yang disebut sebagai pasukan Italia, dia
tinggal di Kaisarea ibu kota Provinsi Iudea dalam Kerajaan Romawi. Alkitab mencatat sebelum
dia menerima Kristus, Kornelius adalah seorang yang takut akan Allah, ia banyak memberi
sedekah kepada orang Yahudi. Hingga suatu ketika Allah mengutus seorang malaikat untuk
berbicara kepadanya, memberi petunjuk tentang apa yang akan dia hadapi dalam beberapa
hari ke depan. Yaitu bagaimana dia harus menyuruh orang menjemput Petrus dan dia hanya
perlu menaati petunjuk yang akan disampaikan Petrus.
Disini kita melihat bagaimana Roh Allah bekerja dengan bebas, dengan cara-cara yang
berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Saulus bertobat setelah dia mendapatkan
penglihatan tentang Yesus. Dan sebagian besar orang Kristen di gereja yang mula-mula
bertobat setelah mendengar berita Injil yang disampaikan oleh para rasul.
Tetapi dalam kasus Kornelius kita melihat bagaimana Roh Kudus melakukan cara yang
berbeda dalam menyingkapkan jalan keselamatan hingga Kornelius dan orang-orang di
rumahnya bukan hanya bertobat, tetapi langsung dibaptis dan memperoleh karunia Roh
Kudus. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, Roh Kuduslah yang mampu menyingkapkan orang akan kebenaran. Dan Dia ingin
kita ambil bagian dalam pekerjaan besar dan mulia ini, khususnya untuk membawa orang
datang kepada Kristus.
PEMBACAAN ALKITAB :
1 KORINTUS 5-8

