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OKTOBER 2018
TUHAN MEMPERCAYAKAN SESUAI KAPASITAS

D1. DIBACA
MATIUS 25:14-18
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Seperti apakah hal Kerajaan Surga diumpamakan oleh Tuhan Yesus?
2. Berdasarkan apa tuannya memberikan berbeda-beda kepada hambanya?
3. Berapa yang dihasilkan oleh hamba yang menerima 5 dan 2 talenta?
4. Berapa yang dihasilkan oleh hamba yang menerima 1 talenta?
D3. DITERAPKAN
Perumpamaan ini bercerita tentang seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada para
hamba-hambanya. Sebagai seorang tuan yang pandai dan berpengalaman tentunya tuan ini
tidak sembarangan mempercayakan hartanya kepada hambanya, pasti perhitungan telah
dilakukan sebelumnya termasuk resiko terburuk yang harus ditanggungnya nanti. Bila kita
perhatikan masing-masing hambanya diberikan talenta sesuai kesanggupannya, apa arti
kesanggupannya? Ya, ini berbicara mengenai kapasitas yang dimiliki oleh para hambanya yang
tentunya telah dinilai sebelumnya oleh sang tuan itu. Tuan itu tahu persis kapasitas masingmasing hambanya dan dia mempercayakan hartanya sesuai kapasitas yang dimilikinya.
Pertanyaannya adalah bagaimana hamba yang satu memiliki kapasitas berbeda dengan
hamba lainnya? Tidak diceritakan dalam perumpamaan tersebut, tapi perlu kita ketahui bahwa
kapasitas tidak dibangun mendadak, kapasitas dibangun hari demi hari sehingga seseorang
dapat memiliki kapasitas yang semakin besar dalam hidupnya. Saudara, lihatlah hidup saudara
saat ini, itulah kapasitas saudara saat ini, itulah yang menjadi jawaban mengapa saya
dipercayakan sedikit sementara yang lain dipercayakan banyak? Mengapa saya begini-begini
terus hidup saya sementara orang lain semakin besar diberi kepercayaan dari Tuhan, ya itulah
kesanggupan saudara saat ini, syukuri dan nikmati itu sebagai berkat dan anugerah Tuhan dan
ingatlah bahwa Tuhan ingin saudara berusaha dengan tekun memperbesar kapasitas dengan
mengembangkan setiap apapun aset yang Tuhan percayakan kepada saudara saat ini. Saudara
tahu akhir perumpamaan ini? Ya, bila saudara setia dengan apa yang Tuhan sudah percayakan
saat ini dan berhasil melipatkan aset yang Tuhan percayakan berarti saudara mulai
memperbesar kapasitas saudara. Pilihan ada pada saudara, apakah saudara telah “nyaman”
dengan kondisi saat ini dan saudara bersyukur namun tidak pernah mengupgrade kapasitas
saudara? Ingatlah saudara ditebus oleh Tuhan menjadi hambanya bukan untuk kapasitas
sekecil saat ini terus menerus. Selamat meningkatkan kapasitas.(AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? diskusikan dengan kelompok PA dan persekutuan..
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
MARKUS 1:14-3:35
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OKTOBER 2018
PERTANGGUNG JAWABAN ATAS HARTA TUHAN
D1. DIBACA
MATIUS 25:19-23
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Setelah tuan itu pulang, apa yang dilakukannya terhadap para hambanya?
2. Apa yang diucapkan oleh tuan itu ketika hamba yang diberi 5 talenta membawa pulang laba
5 talenta?
3. Bagaimana dengan hamba yang diberikan 2 talenta? Apakah sama yang dikatakan tuan itu?
4. Apa yang dijanjikan tuannya kepada hambanya yang berhasil memberikan laba?
D3. DITERAPKAN
Ketika tuan itu pulang, maka dia melakukan perhitungan dengan seluruh hamba-hamba yang
telah dipercayakan hartanya. Pertanggung jawaban diminta oleh tuannya karena hambahambanya diberi kebebasan untuk mengelola hartanya dengan seluruh kemampuan yang
dimilikinya. Setelah tuannya menyerahkan hartanya dia pergi dan membebaskan seluruh
hambanya berkreasi, melakukan berbagai investasi, perdagangan atau apapun juga itu
terserah kepada mereka, yang jelas suatu waktu pada waktu yang telah ditentukan mereka
harus melaporkan seluruh apa yang telah diberikan tuannya itu. Saudara, seperti itulah Tuhan
kita, seluruh apa yang baik entah itu talenta, karunia rohani, kemampuan, bakat, harta,
pelayanan telah Tuhan percayakan kepada saudara, saudara diberi akal budi untuk memikirkan
yang terbaik, dan juga untuk senantiasa diperbaharui hari demi hari agar apa yang Tuhan
percayakan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bahkan menjadi semakin banyak. Pada
akhirnya pertanggungjawaban akan Tuhan minta karena saudara bukan robot yang terus
menerus bergerak sesuai dengan program, hanya robot yang tidak bisa dimintai
pertanggungjawaban karena yang membuatlah yang dapat diminta pertanggungjawaban.
Saudara memang diciptakan Tuhan tetapi bukan seperti robot yang tidak punya kehendak
bebas, saudara punya kehendak bebas dan kemampuan luar biasa untuk berkreasi dan
mengambil keputusan dengan hikmat dari Tuhan. Oleh sebab itu pada waktunya nanti Tuhan
akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara saat
ini. Bila saat ini tetap begitu saja, bahkan talenta itu tidak digunakan seperti hamba yang diberi
satu talenta maka segeralah ubah pola pikir saudara selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki
seperti dalam perumpamaan ini. Gunakan seluruh aset dan talenta yang Tuhan beri dengan
baik dan biarlah itu semakin berkembang untuk dipersembahkan kepada Tuhan.(AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? diskusikan dengan kelompok PA dan persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
MARKUS 4, 5
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OKTOBER 2018
TUHAN INGIN HARTANYA BERLIPAT

D1. DIBACA
MATIUS 25:24-30
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Berapa laba talenta yang dihasilkan oleh hamba yang diberi satu talenta?
2. Apa yang menjadi pikiran hamba itu sehingga dia tidak dapat memberikan laba kepada
tuannya?
3. Apa yang dikatakan tuannya kepada hamba 1 talenta ini?
4. Kepada siapa talenta yang tersia-sia itu diberikan pada akhirnya?
D3. DITERAPKAN
Salah satu yang menghalangi kita untuk berubah adalah pola pikir yang salah mengenai aset
atau talenta yang Tuhan percayakan. Hamba satu talenta ini memiliki pola pikir yang berbeda
dengan hamba yang lainnya, mungkin juga tuannya sudah mengetahui dari awal bahwa hamba
yang diberi satu talenta ini memiliki pola pikir yang tidak pernah mau diubahkan sehingga
tuannya hanya memberikan satu talenta saja. Talenta yang disimpan sebenarnya adalah
bentuk meremehkan apa yang tuannya sudah percayakan, dan sikap ini pada dasarnya
merugikan tuannya, mengapa? Kita tahu bahwa sebagai hamba tentunya harus bekerja untuk
menyenangkan tuannya, sebagai hamba tentu tuannya telah memberikan target kepada
hambanya untuk setiap yang dipercayakan kepada hambanya memberikan hasil yang baik dan
bahkan dalam perumpamaan ini berlipat dua kali. Untuk apa dia memperkerjakan seorang
hamba jika hamba tersebut malas untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang ditugaskan
tuannya? Saudara, bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Sudahkah yang Tuhan
percayakan kepada saudara menjadi semakin banyak dan berlipat? Entah itu pelayanan, entah
itu pekerjaan, entah itu harta. Apakah sudah berlipat menjadi semakin banyak? Baiklah kita
terus bekerja dan rajin sehingga apa yang Tuhan percayakan menjadi semakin banyak, bukan
untuk diri kita tetapi kita tahu bahwa semuanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan kita,
dialah yang layak mendapatkan hormat dan kemuliaan atas segala sesuatu aset yang telah
berlipat dalam hidup kita.(AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? diskusikan dengan kelompok PA dan persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
MARKUS 6:1-8:26
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OKTOBER 2018
KITA TIDAK DAPAT MENGABDI KEPADA DUA TUAN

D1. DIBACA
LUKAS 16:10-13
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapa yang akan setia kepada perkara yang besar?
2. Apakah yang terjadi bila kita tidak setia dalam hal Mamon yang tidak jujur?
3. Jika kita tidak setia dalam harta orang lain apakah yang terjadi?
4. Mengapa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan?
D3. DITERAPKAN
Saudara masih ingat mengenai hamba yang diberi satu talenta? Ada beberapa hal yang
menyebabkan hamba tersebut tidak berhasil menyenangkan hati tuannya, salah satunya
adalah dia lebih mengasihi dirinya daripada mengasihi tuannya. Hamba itu seharusnya
sepenuh hati dapat mengabdikan diri kepada tuan yang memberikan dia talenta, tetapi karena
dia punya “tuan lain” dalam hidupnya maka dia memutuskan untuk menyimpan talenta
tuannya dan dia melakukan apa yang baik dan benar menurut pandangannya sendiri. Jadi
dengan kata lain dia mengikuti egonya dan dialah tuannya sendiri. Firman Tuhan hari ini
mengingatkan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian maka
kita dapat membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Tuhan mengingatkan bahwa satusatunya tuan besar dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri, tidak ada yang lebih tinggi dari Dia.
Seringkali hamba yang tidak mengabdi sepenuhnya kepada Tuannya maka dia akan cenderung
mengikuti apa yang menjadi kemauannya saja. Orang-orang seperti ini tidak dapat diatur
karena mereka bekerja hanya mengikuti apa yang baik sesuai “pemahamannya” yang salah,
mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam hidupnya, pelayanan yang dipercayakan juga
begitu-begitu saja karena hanya bisa menyalahkan Tuannya. Bagaimana dengan hidup saudara
saat ini? Siapakah Tuan besar saudara? Benarkah Tuhan telah menjadi yang utama dalam hidup
saudara? Ataukah saudara yang menjadi tuan dan Tuhan menjadi hamba saudara? Yang bisa
disuruh-suruh dalam doa saudara untuk mengabulkan permintaan saudara? Tidak ada yang
salah dalam berdoa, tetapi pastikan bahwa Dialah Tuhan yang menjadi pemimpin saudara,
sudahkah saudara melakukan apa yang saudara doakan? Atau saudara hanya berdoa dan
biarlah Tuhan yang melakukan?(AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? diskusikan dengan kelompok PA dan persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
MARKUS 8:27-10:31
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OKTOBER 2018
HAMBA-HAMBA UANG
D1. DIBACA
LUKAS 16:14-18
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi hamba-hamba uang itu, ketika mendengar perkataan
Yesus mengenai mengabdi kepada dua tuan?
2. Apa yang Yesus katakan mengenai tingkah laku mereka dihadapan manusia?
3. Sekalipun mereka membenarkan diri dihadapan manusia, siapakah yang mengetahui isi hati
mereka?
4. Apakah yang dimaksud dengan: “sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah?”
D3. DITERAPKAN
Orang Farisi dalam perikop ini disebutkan sebagai hamba-hamba uang, ada beberapa
penafsiran memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Salah satu masalah dalam
kehidupan orang Farisi yang tersembunyi yang Yesus ingin ungkap disini adalah sikap
terhadap kekayaan atau meteri yang dimiliki oleh orang-orang Farisi yang dalam masyarakat
mereka dikenal sebagai orang terhormat dalam keagamaannya. Secara lahiriah mereka terlihat
melayani dalam ibadah dan sangat mengerti mengenai hukum-hukum Taurat dan
menjalankannya dalam kehidupan, namun Tuhan mengetahui bahwa sesungguhnya mereka
mengabdi kepada materi, ada tuan lain dalam kehidupan mereka selain Yehova yang
menurunkan kitab Taurat yang mereka amalkan setiap hari dihadapan orang banyak. Mungkin
juga banyak orang yang kagum dengan kehidupan orang farisi ini yang tentunya selain
mendapat tempat terhormat karena pengetahuan keagamaannya juga memiliki kekayaan
yang pasti tidak sedikit. Tidak ada yang tahu selain Tuhan siapakah sesungguhnya tuan yang
mereka sembah, tetapi Yesus mengatakan dalam perikop ini bahwa siapapun tidak dapat
mengabdi kepada dua tuan dan mereka tersinggung dengan pernyataan tersebut sehingga
mencemoohkan Yesus. Bagaimana dengan hidup saudara saat ini? Siapakah sesungguhnya
Tuan saudara? materi atau Tuhankah? Mungkin kita berpikir bahwa pastilah tuan kita adalah
Tuhan, itu memang seharusnya, tetapi kita harus tetap waspada karena materi/harta adalah
tuan yang jahat dan hamba yang baik. Apa artinya? Bila saudara menjadi hambanya maka
tanpa sadar saudara terus diseretnya kepada materi tanpa saudara sadari, tetapi bila saudara
menjadi tuannya maka materi/harta ini akan menjadi alat yang baik untuk menggenapi
rencana Tuhan di muka bumi. Jadi selama ini apakah materi/harta telah menjadi hamba yang
baik untuk saudara? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. (AK).
D4. DIDISKUSIKAN
Renungkan kebenaran Firman Tuhan hari ini, adakah yang Tuhan inginkan untuk saudara
lakukan? diskusikan dengan kelompok PA dan persekutuan.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
MARKUS 10:32-13:37
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OKTOBER 2018
TANGGUNG JAWAB YANG LEBIH BESAR DARI TUHAN

D1. DIBACA
YESAYA 60:3-6
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang membuat bangsa-bangsa dan raja-raja datang kepada kita?
2. Apakah yang membuat kita tercengang dan berbesar hati?
3. Semua kekayaan dan kemuliaan yang datang kepada kita pada akhirnya untuk apa?
D3. DITERAPKAN
Di dunia ini adalah hal yang wajar ketika seseorang menginginkan “lebih”. Misalnya yang tidak
punya kendaraan pribadi berharap bisa punya kendaraan pribadi berupa motor atau mobil.
Yang masih mahasiswa berharap bisa segera bekerja atau berbisnis agar mendapatkan uang
sendiri. Yang penghasilannya masih bernilai jutaan berharap bisa mendapat puluhan juta, yang
jabatannya masih dibawah ingin naik pangkat, dan seterusnya sebuah daftar panjang yang
tidak ada habisnya.
Tidak banyak yang menyadari bahwa ketika ia menginginkan lebih, maka ada tanggung jawab
dan konsekuensi lebih juga yang menyertainya. Misalnya dengan bergantinya kendaraan
seseorang dari motor menjadi mobil, itu berarti pengeluaran untuk bensin dan pemeliharaan
mobil pun akan bertambah. Dengan bertambahnya uang di rekening seseorang, ia punya
tanggung jawab lebih untuk mengelolanya dengan bijak, dengan naiknya jabatan, itu artinya
tuntutan dan tanggung jawab pekerjaan akan lebih banyak juga. Apakah kita mau tetap
berpaut pada Tuhan dan semua kelebihan tersebut dipakai untuk memberitakan kemasyuran
namaNya?
Ada orang-orang yang mempunyai lebih tapi tidak lebih berbahagia oleh kelebihannya. Ada
orang-orang yang mendapatkan apa yang diinginkannya tapi kemudian menjadi sombong dan
jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa dan akhirnya mereka kembali ke keadaan semula bahkan
lebih parah.
Hal apa yang saudara rindukan untuk ditambahkan dalam hidup saudara? Doakan dan mintalah
Tuhan untuk menolong supaya saudara mengerti tanggung jawab dan konsekuensi yang
menyertainya, sehingga saudara bisa mempersiapkan diri dan siap juga untuk mengalaminya.
(AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba bandingkan keadaan hidup saudara yang sekarang dengan yang dahulu, apakah saudara
sudah diberkati dan belajar untuk bertanggung jawab lebih dari keadaan satu tahun yang lalu?
JIka belum, pikirkanlah bagaimana cara saudara untuk memperbaiki keadaan hidup saudara
saat ini dan jika sudah, ceritakanlah kepada rekan persekutuanmu.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
MARKUS 14-16
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OKTOBER 2018
DATANGLAH KERAJAANMU
D1. DIBACA
MATIUS 6:9-13
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Kapan terakhir kali saudara memanjatkan doa Bapa Kami dengan segenap hati?
2. Mengapa doa Bapa kami ini menjadi doa yang penting?
3. Bagaimana saudara memahami dan menghidupi doa yang diajarkan Yesus ini?
D3. DITERAPKAN
Doa Bapa Kami yang diajarkan Yesus sangatlah dikenal dan sudah dihafal oleh banyak orang
Kristen maupun Katolik. Beberapa gereja bahkan mendoakannya dalam setiap ibadah. Apakah
Saudara hafal doa ini?
Tapi yang terpenting bukanlah hafal atau seringnya kita memanjatkan doa Bapa Kami tapi
seberapa kita menghayati doa ini dan menghidupinya. Setiap kalimat dalam doa ini
sesungguhnya punya arti yang sangat dalam dan berkuasa. Yesus datang bukan hanya untuk
menyelamatkan kita tapi untuk menegakkan KerajaanNya, untuk membawa kita hidup dengan
prinsip KerajaanNya di Bumi karena kita adalah “duta-duta Surga”.
Berapa sering kita berdoa “Datanglah KerajaanMu?” Tahukah Saudara kalimat singkat ini
berarti :
1. Kita mengakui dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Penguasa atau Raja yang berdaulat
dalam hati kita sehingga seluruh hati pikiran dan tindakan kita tunduk kepadaNya.
2. Kita berdoa agar apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kerajaanNya digenapi di bumi.
Ini bukanlah kalimat main-main! Kita tidak bisa berkata Datanglah kerajaanMu, sementara di
lain pihak kita mempertahankan kemauan kita sendiri. Standar dunia ini dengan standar
Kerajaan Surga seringkali jauh berbeda, namun dunia mengemasnya menjadi sesuatu yang
wajar. Saudara sudah berusaha untuk mengenal prinsip Kerajaan Surga? Seperti apa?
Siapa yang menjadi Raja dan penguasa dalam hidup Saudara? Pastikanlah! (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Cobalah untuk membuat aplikasi dari doa Bapa Kami khususnya “Datanglah kerajaanMu”
dalam hidup saudara dan selidikilah hati dan hidup saudara, apakah saudara sudah mejadi duta
Surga yang bisa dipercaya?
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
LUKAS 1, 2
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OKTOBER 2018
BERTOBATLAH, KERAJAAN SORGA SUDAH DEKAT

D1. DIBACA
MATIUS 3:1-6
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa pesan Yohanes yang sangat kuat diberitakan?
2. Bagaimana respon penduduk dari Yerusalem, seluruh Yudea dan daerah sekitar Yordan?
3. Menurut saudara, mengapa mereka bisa meresponi pesan Yohanes seperti itu?
D3. DITERAPKAN
Pertobatan berasal dari kata “Metanoia” yang artinya perubahan cara berpikir. Pertobatan
adalah bagian dari keselamatan. Tidak mungkin orang menyebut dirinya diselamatkan tanpa
adanya pertobatan dalam hatinya. Pertobatan seringkali diikuti dengan dukacita mendalam
dan penyesalan atas hidup yang lama, namun tidak semua dukacita menghasilkan pertobatan.
Contohnya ada dua orang wanita yang hamil diluar pernikahan, mereka mengalami kesedihan
dan kegalauan yang luar biasa. Wanita yang satu berdukacita karena rasa malu terhadap orang
tua dan gunjingan orang serta bingung dengan kehamilan yang tidak diharapkan. Sementara
wanita yang lainnya berdukacita terutama karena ia tahu bahwa ia sudah mendukakan hati
Tuhan dengan bergaul secara sembarangan. Menurut saudara wanita yang mana yang
mengalami pertobatan?
Pertobatan yang sejati akan mengubah cara berperilaku seseorang. Ia bukan hanya menyesal
dan memikirkan akibat dari dosanya, tetapi ada tindakan yang jelas untuk berbalik dari
dosanya dan tidak mengulang kembali hal tersebut dalam anugerah Allah.
Dalam masa Yohanes pembaptis, Kerajaan Surga dinyatakan sudah dekat karena merujuk pada
Yesus Kristus yang datang ke dunia. Dialah yang berkuasa menegakkan hukum Kerajaan Surga
yang seharusnya diikuti oleh manusia. Pada jaman sekarang, Kerajaan Surga bukan lagi dekat,
tapi tinggal di dalam kita. Maka betapa seharusnya pertobatan terjadi terus menerus dalam
hati kita mengiringi pertumbuhan kita dalam Dia dan menyempurnakan kita untuk menjadi
semakin serupa dengan Yesus yang bertahta di hati kita. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Apakah saudara masih mengalami pertobatan dalam hati saudara? Kapan terakhir kali saudara
mengalami pertobatan dan menikmati pengampunan serta arahan Tuhan untuk hidup
saudara? Bagikanlah dengan pembimbing saudara.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
LUKAS 3:1-4:15
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OKTOBER 2018
MASUK KE DALAM KERAJAAN SURGA
D1. DIBACA
MATIUS 5:17-20
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa hubungan Yesus dengan hukum Taurat?
2. Mengapa Yesus membandingkan kehidupan murid-muridnya dengan ahli Taurat dan orang
Farisi?
3, Apa yang membuat seseorang masuk ke dalam Kerajaan Surga?
D3. DITERAPKAN
Hari-hari ini mudah sekali kita menilai orang lain. Ada yang berpikir bahwa jika seseorang
sering berkata-kata hal rohani berarti dia adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Ada yang
mengukur kerohanian dari tingkat aktifitas pelayanan. Sementara beberapa lainnya justru anti
dengan aktivitas pelayanan dengan alasan “yang penting hidup saya benar”. Akhirnya kita
menilai orang lain dan diri sendiri semata-mata dari aktivitas yang terlihat.
Rupanya kecenderungan ini sudah ada sejak jaman Yesus, itu sebabnya Yesus menegur para
ahli Taurat dan orang Farisi dengan sangat keras karena secara kehidupan di luar, mereka
sangat beragama dan taat kepada Hukum Taurat, tetapi hatinya jauh dari Tuhan.
Allah selalu menilai dan bekerja dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Kita tidak bisa
memoles hidup kita di luar tanpa mengalami perubahan hati dan pertobatan yang sejati.
Kalaupun kita bisa memolesnya, bisa dipastikan itu tidak akan bertahan lama. Ingatlah, semua
aktivitas pelayanan dan perbuatan baik yang kita lakukan seharusnya lahir dari hati yang penuh
ucapan syukur atas Kerajaan Surga yang sudah kita terima, bukan sebaliknya kita mencoba
menyogok Tuhan dan manusia dengan perbuatan baik dan aktivitas kita. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Bagikanlah kepada rekan-rekan PA saudara, bagaimanakah saudara bertahan untuk
melakukan apa yang benar sekalipun tidak dilihat oleh orang lain karena menyadari
keselamatan yang saudara sudah miliki!

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
LUKAS 4:16-6:49
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MELAKUKAN KEHENDAK BAPA DI SORGA
D1. DIBACA
MATIUS 7:15-21
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Dari mana kita mengenal nabi palsu?
2. Apakah sifat alami pohon menurut perumpamaan ini?
3. Siapa yang masuk ke dalam Kerajaan Surga?
D3. DITERAPKAN
Ada seorang muda, ia berprestasi di sekolahnya, aktif di pelayanan gereja. Tidak seorangpun
yang tahu, bahwa di balik itu semua ia bergumul dengan pornografi dan pergaulan bebas.
Ada seorang bapak, bisnisnya sukses, tidak pernah terlambat perpuluhan dan terkenal sangat
murah hati dalam mendukung kegiatan pelayanan tetapi di rumah ia sering bertindak kasar
terhadap isterinya dan mengabaikan anak-anaknya.
Apakah yang terjadi sehingga banyak orang bisa hidup dengan cara yang berbeda di satu
tempat dan tempat lainnya? Seakan seperti ada topeng yang dikenakan, dualisme yang tidak
terlihat sampai akhirnya terbongkar karena dosa tidak pernah dapat disembunyikan.
Yesus dengan tegas menyatakan bukan orang yang berseru, “Tuhan, Tuhan, Tuhan” yang
masuk ke dalam Kerajaan Surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di Surga.
Yesus tahu bahwa tindakan berbicara lebih banyak daripada kata-kata!
Dalam perjalanan mengikut Tuhan, mungkin ada kalanya kita tersandung dan jatuh. Tetapi
orang yang sudah diselamatkan, pasti akan bangkit lagi. Mereka tidak dengan sengaja hidup
memakai topeng dan terus bertentangan dengan kehendak Bapa. Sebaliknya mereka akan
mencari pertolongan dan mengusahakan perubahan hidupnya. (AH).
D4. DIDISKUSIKAN
Apakah saudara pernah tidak melakukan kehendak Bapa? Bagaimana saudara bertobat dan
bangkit dari perkara tersebut untuk akhirnya melakukannya? Ceritakanlah kepada orang lain.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
LUKAS 7:1-9:50
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MENGALAMI HIDUP YANG BERUBAH
D1. DIBACA
1 KORINTUS 6:9-11
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya, berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya.
D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut 1 Korintus 6:9-10, macam orang-orang seperti apa yang tidak mendapat bagian
dalam Kerajaan Allah?
2. Apakah yang menjadi pembeda kehidupan kita sekarang dengan keadaan di masa lalu? Ayat
11
D3. DITERAPKAN
Kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan atau pemerintahan ala dunia. Kerajaan Allah tidak bisa
dibatasi teritori tertentu. Ia menembus batas negara, ras, dan budaya. Pertambahan
penduduknya bukan karena penaklukan melainkan karena pertobatan dan pembenaran.
Perluasannya juga bukan karena kekuatan dan kekerasan prajurit melainkan karena kasih dan
kedamaian yang dipancarkan warganya. Ini adalah Kerajaan yang senantiasa peduli dengan
perubahan hidup warganya. Kehidupan yang diwarnai dengan ketundukan kepada Sang Raja.
Salah satu bentuk pengakuan akan Kerajaan Allah adalah mengizinkan kehendak-Nya berlaku
atas kita (ayat 11).
Kalau kita adalah warga Kerajaan Allah yang sejati, maka seharusnya itulah kerinduan kita yang
terdalam. Kita rindu melihat kehadiran dan pemerintahan Tuhan makin terwujud dalam
lingkungan keluarga, komunitas, kota, bangsa, dan juga dalam hidup kita. Perubahan yang
besar itu seyogianya berdampak di segala segi kehidupan. Misalnya, Hubungan-hubungan
yang tadinya diwarnai dengan pertengkaran, iri hati, egoisme, saling menyakiti, berubah
menjadi hubungan yang penuh kasih, saling mengampuni dan saling melayani. Keluargakeluarga yang tadinya mengalami keretakan sampai berada di ambang perceraian dan
kehancuran, mengalami pemulihan. Anak-anak yang memberontak kepada orang tua
mengalami perubahan hati dan kembali kepada orang tuanya. Para pejabat yang korup menjadi
sadar akan kesalahannya dan mengaku di muka umum bahwa mereka telah menyalahgunakan
jabatannya untuk kepentingan diri mereka. Itulah yang akan terjadi jika Kerajaan Allah datang
di Bumi ini. Ya Tuhan, datanglah Kerajaan-Mu. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara sampaikan kesaksian di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin
tentang bagaimana saudara mengalami perubahan dalam kehidupan saudara.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
LUKAS 9:51-12:59
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HIDUP YANG BERPUSAT PADA KRISTUS
D1. DIBACA
KOLOSE 1:15-20
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 ayat di Kolose 1:15, 17 dan 18, bagaimana Yesus digambarkan?
2. Berdasarkan jawaban saudara di nomor 1 ini maka apakah anugerah yang kita peroleh? Ayat
20
D3. DITERAPKAN
dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi,
maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus
(Kolose 1:20).
Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah dalam hati dan kehidupan orang percaya untuk
melepaskan mereka dari yang jahat dan memimpin mereka berjalan dalam kebenaran. Yesus
menjadi pusat dalam kehidupan kita yang memimpin kehidupan kita. Dalam Kerajaan Allah itu,
kita adalah rakyatnya dan Yesus adalah Rajanya.
Tidak semua manusia termasuk sebagai rakyat dari Kerajaan Allah ini. Hanya mereka yang
percaya saja. Semua orang percaya berada dalam KerajaanNya saat ini. Kerajaan Allah itu
bukanlah sebuah tempat melainkan sebuah hubungan. Kerajaan Allah itu dinyatakan ketika
orang-orang percaya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup mereka. Bagaimanakah
manusia dapat memasuki Kerajaan itu? Dengan bertobat dan percaya kepada Kristus, dengan
menjadi murid Kristus dan memberikan hati kepadaNya dan membiarkan Dia membentuk
hidup kita dengan mengasihiNya. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba diskusikan di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin tentang pengertian
akuntabilitas dalam keuangan pribadi dan pelayanan kita kepada Tuhan.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
LUKAS 13-15
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KERAJAAN ALLAH SUDAH DATANG KEPADAMU

D1. DIBACA
MATIUS 12:26-30
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 Matius 12:26, apakah penyebab suatu kerajaan atau komunitas tidak bertahan
lama?
2. Gambaran apa yang terjadi bila Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah? Ayat 28
3. Apa yang dikatakan Yesus untuk rumah orang kuat? Ayat 29
4. Apakah yang harus kita lakukan untuk berhasil dalam mengerjakan pelayanan? Ayat 30
D3. DITERAPKAN
Tetapi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah
sudah datang kepadamu (Matius 12:28).
Tuhan Yesus berkata, "Kerajaan Allah sudah datang kepadamu”, maka ini berarti berkat-berkat
Kerajaan Allah diantaranya adalah : pengampunan, keselamatan, dan kehidupan kekal menjadi
milik yang dapat dinikmati oleh orang-orang yang percaya. Dan kita bisa menikmatinya tidak
hanya pada masa yang akan datang, melainkan juga pada masa sekarang ini. Selama berabadabad para nabi telah menubuatkan suatu masa, Allah akan menyatakan kekuasaanNya sebagai
Raja diatas Bumi. Nah, dalam Diri dan pelayanan Tuhan Yesus Kristuslah, masa ini telah
dinyatakan.
Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dengan kedatangan Diri-Nya sendiri, Kerajaan Allah itu
sebenarnya sudah datang, dan kuasa Allah yang berdaulat penuh itu pada akhirnya tampak
dengan nyata. Mujizat-mujizat yang mereka lihat dilakukan oleh Tuhan Yesus – yang mereka
sendiri juga lakukan dengan kekuatan Tuhan Yesus – adalah tanda yang jelas bahwa Kerajaan
itu sudah ada. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara diskusikan di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin tentang
pengertian Kerajaan Allah sudah datang kepadaMu.

PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
LUKAS 16:1-18:30
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INJIL ADALAH KEKUATAN ALLAH YANG MENYELAMATKAN

D1. DIBACA
ROMA 1:13-17
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. Apa keinginan Paulus menurut Roma 1: 15?
2. Apa keyakinan Paulus tentang kekuatan Allah? Ayat 16
3. Apakah ciri orang benar, menurut Ayat 17?
D3. DITERAPKAN
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga
orang Yunani. (Roma 1:16)
Dalam ayat 16 Paulus mengatakan : “Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil”.
Naskah Alkitab bahasa Yunani sebenarnya menggunakan kata “malu” Jadi, tulisan yang
sebenarnya yaitu “Sebab aku tidak malu dengan Injil Kristus”. Ucapan Paulus ini sangatlah
menarik karena Paulus yang mengatakan kalimat tersebut sebelumnya adalah orang yang
membenci Kristus dan para pengikut-Nya. Namun, setelah berjumpa, mengalami dan
diperbaharui oleh Kristus, Paulus tidak lagi malu akan Injil bahkan rela mati. Inilah sikap dan
jiwa seorang hamba Kristus.
“Injil adalah kekuatan Allah” (16). Ini berarti injil bukan suatu sistem, doktrin, filsafat atau kode
etik tertentu. Kata kekuatan dalam ayat ini menggunakan kata “dunamis” yang berarti
kekuatan Allah yang membawa kita dalam kelepasan, kesembuhan serta menyelamatkan dan
membuat orang percaya.
“Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah” (17). Kata kebenaran di sini memakai kata
“dikaiosune” = dibenarkan. Inilah yang Injil kerjakan yaitu membenarkan manusia berdosa
melalui karya Allah melalui AnakNya Yesus Kristus. Dan kebenaran ini bersifat final. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara diskusikan dan rencanakan di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau
pimpin untuk melakukan penginjilan.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
LUKAS 18:31-21:38
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KEKUATANNYA YANG NAMPAK DARI KARYANYA

D1. DIBACA
ROMA 1:18-23
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya Saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut Roma 1:18, apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah?
2. Bagaimana Allah memperkenalkan diriNya? Ayat 20
D3. DITERAPKAN
Sesungguhnya tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengetahui bahwa Allah ada.
Bentangan langit dan alam semesta merupakan penyataan keberadaan Allah. Seperti kita
dapat mengenal seorang penulis melalui tulisannya, atau seorang pelukis melalui lukisannya,
begitu pula kita dapat mengenal Allah melalui karya cipta-Nya. Siapakah yang tidak kagum
melihat Danau Toba atau keindahan dunia bawah laut di Bunaken, tetapi tidak takjub pada
kuasa Pribadi yang menciptakan semua itu? Seharusnya manusia merespons Allah yang
berkuasa itu dengan pujian dan penyembahan (ayat 21). Namun apa yang terjadi? Tindak
tanduk manusia malah menunjukkan perlawanan pada Allah.
Segala perbuatan manusia seolah-olah memperlihatkan anggapan bahwa Allah tidak ada:
menindas kebenaran dengan kelaliman (ayat 18), menyembah berhala (ayat 23, 25), dan
mengganti hubungan yang wajar dengan suami/istri dengan sesuatu yang menjijikkan yaitu
hubungan sesama jenis/homoseksual (ayat 26-27). Penolakan terhadap Allah mengarahkan
orang pada penyembahan berhala dan kemudian berlanjut pada kehidupan amoral. Maka Allah
akan menghukum mereka. Bukan hanya nanti, tetapi juga kini. Mereka dihukum dengan
mendapatkan apa yang mereka inginkan (ayat 24, 27 b). Terdengar enak? Tidak juga.
Ketidakpercayaan pada Allah akan mengarahkan orang pada kehidupan tanpa Allah. Berbuat
semaunya tanpa kendali dari Allah hanya akan membawa manusia pada kebinasaan kekal.
Betapa mengerikan dampak dosa bagi manusia. Bermula dari ketidakpercayaan dan berakhir
pada kebinasaan. Saudara tentu tidak ingin binasa, begitu pula dengan orang-orang di sekitar
saudara. Karena itu bicarakan hal ini dengan mereka mereka percaya kepada Yesus dan tidak
binasa. (FN).
D4. DIDISKUSIKAN
Coba saudara berikan kesaksian di kelompok pemuridan yang saudara ikuti atau pimpin
tentang hasil penginjilan yang dilakukan selama ini.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
LUKAS 22-24
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KARUNIA MENGETAHUI RAHASIA KERAJAAN SURGA

D1. DIBACA
MATIUS 13:10-13
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah maksudnya mengetahui rahasia Kerajaan Surga?
2. Apakah maksudnya yang mempunyai akan menerima?
3. Apakah maksudnya dengan Kerajaan Surga?
D3. DITERAPKAN
Saudara, kerinduan Allah adalah Kerajaan Surga datang atau terjadi di Bumi (datanglah
kerajaan-MU, jadilah kehendak-Mu, di Bumi seperti di Surga). Allah menghendaki nilai-nilai
Kerajaan-Nya mewarnai atau mempengaruhi semua aspek di Bumi; aspek keluarga, aspek
politik, aspek pendidikan, aspek bisnis, aspek hiburan dll. Kita semua menjadi mitra Tuhan di
Bumi untuk mewujudkan Kerajaan-Nya di Bumi ini. Apa yang terjadi ketika di Bumi seperti di
Surga? Diantaranya ; Sakit penyakit disembuhkan, kemiskinan dihancurkan, tidak ada
permusuhan, tidak ada kecurangan atau korupsi. Semua yang baik dan mulia terjadi. Kalau
Kerajaan-Nya hadir dalam keluarga, akan terjadi pemulihan; maka suasana harmonis akan
terjadi, semua persoalan ekonomi akan ada solusi, sakit penyakit dilenyapkan.
Saudara, kita tidak pernah akan mengalami Kerajaan-Nya dinyatakan apabila kita tidak
mengerti rahasia Kerajaan Surga. Namun tidak ada rahasia bagi sahabat-sahabat-Nya. Tuhan
Yesus menyebut kita adalah sahabat. Oleh karena itu, kita menerima karunia mengetahui
Kerajaan Surga. Semakin kita mengenal pribadi-Nya, maka semakin kita memahami Kerajaan
Surga. Mental kita harus berubah, dari hamba menjadi sahabat Tuhan Yesus.
Kerajaan Surga, adalah manifestasi Tuhan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Ketika kita
menempatkan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam seluruh aspek hidup kita, maka Kerajaan-Nya
nyata. Karena Dia adalah Raja dalam hidup kita, maka Kuasa Kerajaan akan mengalir dalam
hidup kita dan melalui hidup kita; mengubah hidup kita dan sekitar kita. Dia Raja yang sangat
penuh kasih karunia, menginginkan semua yang baik dan mulia terjadi bagi kita. (SN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dengan rekan-rekan PA bagaimana cara kita memahami Kerajaan Surga.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
YOHANES 1-4
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KEPADAMU KUBERIKAN KUNCI KERAJAAN SURGA

D1. DIBACA
MATIUS 16:16-20
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa maksudnya kunci Kerajaan Surga ?
2. Apa maksudnya mengikat dalam dunia akan terikat di Surga ?
3. Apakah saudara memegang kunci itu sekarang?
D3. DITERAPKAN
Saudara, pintu adalah bagian kecil dari sebuah rumah yang menjadi keluar masuk. Pintu
adalah bagian penting untuk mengakses apa yang ada di dalam rumah tersebut. Tanpa kunci,
kita tidak dapat masuk rumah dan menikmati semua fasilitas di dalam rumah itu. Dalam
Kerajaan Surga terdapat semua yang baik dan mulia. Di dalamnya ada hikmat dan kuasa yang
berlimpah-limpah. Di dalamnya ada kuasa yang menyembuhkan, ada semua hikmat yang
dibutuhkan dunia, ada segala kekayaan Surgawi. Semua anak Tuhan diberikan kunci untuk
masuk dan menikmatinya. Kerajaan Surga bukanlah tempat nanti setelah kematian, tetapi juga
dapat dinikmati sekarang. Oleh karena itu dalam doa Bapa Kami di katakan “ datanglah
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di Bumi seperti di Surga”. Artinya ketika Kerajaan Surga
dinyatakan, kita dapat menikmati suasana Surga.
Kunci adalah akses untuk masuk dalam satu tempat. Dalam nama Tuhan Yesus, kita
mempunyai akses masuk dalam Kerajaan Surga. Kita sudah ada di dalamnya. Namun belum
tentu kita sudah menikmatinya. Kita butuh iman untuk mewujudkan Surga di Bumi. Salah satu
bentuk iman adalah dengan kuasa perkataan. Kuasa untuk mengikat dan melepaskan.
Bagaimana kita memahami Kerajaan Surga? Bagaimana menghadirkan Kerajaan Surga dalam
kehidupan pribadi, keluarga dan lingkungan? Dengan membangun hubungan intim dengan
Sang Pemilik Surga; Tuhan Yesus. Semakin kita intim, semakin kita menyadari kekayaan Surga
di dalam Dia. (SN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam persekutuan, bagaimana kita menghadirkan Surga dalam kehidupan pribadi.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
YOHANES 5-7
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MELAKUKAN FIRMAN ALLAH HINGGA BERBUAH LEBAT

D1. DIBACA
MATIUS 13:19-23
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah saudara mengerti firman tentang Kerajaan Surga?
2. Apakah akibatnya apabila mendengar firman Kerajaan Surga tidak lengkap?
3. Bagaimana caranya supaya saudara mengerti firman tentang Kerajaan Surga?
D3. DITERAPKAN
Saudara, firman tentang Kerajaan Surga sangatlah penting untuk di dengarkan dan untuk
dimengerti. Kerajaan biasanya terdiri atas seorang Raja dengan segala perangkatnya, wilayah
yang dikuasai, rakyat yang dibawah pemerintahannya dan seperangkat hukum yang mengatur
kehidupan berkerajaan. Dalam Kerajaan , perkataan Raja adalah hukum yang mengikat dan
harus terlaksana atau terjadi. Kerajaan Surga juga mirip, dimana Tuhan Yesus adalah Raja dan
umat Tuhan adalah warga kerajaan sekaligus anak-anak Raja.
Saudara, kita sebagai gereja atau umat Tuhan menerima mandat Kerajaan Surga, yaitu untuk
mendatangkan Kerajaan Surga; di Bumi seperti di Surga. Supaya kita dapat melaksanakan
mandat itu, maka kita harus mengerti dengan jelas bagaimana sistem Kerajaan Surga bekerja.
Dapat dibayangkan apabila sebagai anak Raja, kita tidak mengerti pola kerajaan, maka kita
tidak dapat bekerja secara efektif dalam meluaskan pengaruh Kerajaan Surga di Bumi.
Saudara, kita perlu memahami pola Kerajaan Surga melalui Alkitab dan pergaulan kita dengan
Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus, dan juga melalui penolong kita yaitu Roh Kudus. Selain itu
dapat juga belajar melalui saudara-saudara yang sudah lebih dahulu menerapkan pola
Kerajaan Surga dalam hidupnya. (SN).
D4. DIDISKUSIKAN
Dalam persekutuan atau kelompok PA diskusikan seperti apa pola Kerajaan Surga itu bekerja.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
YOHANES 8:1-11:53
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MEMPRAKTEKKAN FIRMAN DENGAN TAAT

D1. DIBACA
YAKOBUS 1:19-24
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa kita harus cepat untuk mendengar? Apakah maksudnya?
2. Bagaimana cara membuang segala yang kotor dalam hidup kita?
3. Orang yang mendengar firman tanpa melakukannya seperti bercermin, apakah maksudnya?
D3. DITERAPKAN
Saudara, ada dua jenis firman Tuhan, yaitu Rhema dan Logos. Logos adalah firman yang kita
terima sebagai pengetahuan saja, sehingga tidak mengindahkan atau tidak berdampak
kepada kehidupan kita, alias hanya memenuhi pikiran dan pengetahuan saja. Rhema ada 2;
pertama ketika membaca Alkitab dan Roh Kudus menghidupkannya dalam hati, sehingga hati
kita bergelora karenanya. Kedua adalah ketika Tuhan secara langsung berbicara kepada kita,
dan itu pasti mengubahkan kita dan membangkitkan iman.
Saudara, kita perlu cepat mendengar kepada Firman Tuhan. Kita harus fokus dan memberikan
telinga kita kepada firman Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu yang khusus supaya kita
memperoleh firman Rhema itu. Kalau kita ingin mendapatkan emas, maka kita perlu mencari
dan menggali tanah, karena biasanya emas ada di lapisan bawah tanah. Demikian juga, kita
perlu menggalinya melalui saat teduh, pemahaman Alkitab dan penyembahan.
Apabila saudara menerima firman logos atau sebatas pengetahuan, maka melaksanakannya
adalah beban dan berat, tetapi apabila saudara menerima firman Rhema atau mendengar
suara-Nya, maka saudara akan punya kekuatan untuk melaksanakannya, sebab dalam Rhema
sudah ada kuasa untuk memampukan melaksanakan firman itu. Oleh karena itulah firman
Tuhan menjadi ringan untuk dilaksanakan. (SN).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikan dalam kelompok PA, bagaimana membedakan firman Rhema dan logos.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
YOHANES 11:54-14:31
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INJIL KERAJAAN MENJADI KESAKSIAN

BAGI SEMUA BANGSA
D1. DIBACA
MATIUS 24:9-14
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang, supaya saudara dapat
mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya!
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah maksudnya Injil Kerajaan itu?
2. Siapakah yang diberikan mandat untuk memberitakan Injil Kerajaan itu?
3. Mengapa perlu pemberitaan Injil Kerajaan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua
kali?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Injil Kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia sebelum kedatangan Tuhan
Yesus yang kedua kali kelak. Bapa sangat mengasihi dunia ini, sehingga tidak menginginkan
satu orang pun binasa. Oleh karena itu, Allah memberikan kesempatan kepada semua orang di
seluruh dunia untuk mendengarkan Injil Kerajaan Allah. Injil itu disampaikan melalui suatu
orang percaya yang mendengarkan mandat-Nya.
Injil Kerajaan itu adalah kabar baik yang ditawarkan kepada semua orang untuk memperoleh
pengampunan dosa, dan diperdamaikan dengan Allah. Kerajaan Surga menawarkan
perdamaian kepada orang berdosa (musuh Allah), dan Kerajaan Surga sudah menyediakan
harga perdamaian itu melalui korban Yesus di Kayu Salib. Saudara diberikan tugas untuk
mendamaikan orang berdosa dengan Allah. Kita harus mengumumkan kepada dunia,
permusuhan sudah selesai. Ketakutan akan maut sudah dihancurkan oleh Salib Kristus. Setiap
orang diundang untuk menerima perdamaian dengan Allah. Itulah Injil Kerajaan .
Saudara, sekarang kita adalah warga Kerajaan Allah sekaligus juga adalah raja-raja dalam
kerajaan-Nya. Setiap kita diberikan tugas untuk mempengaruhi area di mana kita ada dengan
nilai-nilai Kerajaan Allah; ada yang di area pendidikan, bisnis, pemerintahan, media, politik, dll.
Semua area memerlukan hikmat Kerajaan Allah. Saudaralah mitra Allah dan untuk
mewujudkannya. (SN).
D4. DIDISKUSIKAN
Dilakukan dalam persekutuan, bagaimana membawa pengaruh Kerajaan Allah dalam area
kerja masing-masing.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
YOHANES 15-17
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KITA BUKAN DARI DUNIA

SAMA SEPERTI YESUS
D1. DIBACA
I TIMOTIUS 6:17-20
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara memahami maksud
Tuhan dan mendapatkan rhema secara khusus. Hafalkanlah (Yohanes 17:16).
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang mengatakan bahwa kita bukan berasal dari dunia?
2. Dari pertanyaan nomor 2, berarti kita adalah utusan … , dan siapa yang mengutus kita?
3. Apakah yang Tuhan lakukan bagi kita selama kita berada di Bumi?
4. Kehidupan yang bagaimana yang menandakan bahwa kita adalah utusan Tuhan?
D3. DITERAPKAN
Karena kita percaya kepada Yesus dan KaryaNya yang menyelamatkan kita, maka kita menjadi
millik Tuhan dan karena kita milik Tuhan maka Yesus berkata bahwa kita bukan berasal dari
dunia ini sama seperti Yesus, kita hidup dalam Kerajaan Allah, pemerintahan Allah walaupun
kita tinggal di dunia ini. Hal yang penting kita pahami bahwa kita memiliki pola pikir dan gaya
hidup Kerajaan Surga, tidak dipengaruhi oleh pola dan gaya hidup dunia ini, sehingga kita
benar-benar berbeda dengan dunia ini. Kehadiran kita ke Bumi ini karena kita diutus Bapa kita,
tujuannya adalah untuk membawa pola pikir dan gaya hidup Surga sehingga dunia yang gelap
itu dapat diterangi oleh kehidupan Surga yang ada pada diri kita. Karena Tuhan ingin melalui
hidup kita, Surga dapat datang ke Muka Bumi dan kita dapat mewujudkan hati Tuhan agar
Kerajaan Allah datang ke Muka Bumi. Perlu kita ketahui bahwa selama kita berada di Bumi
sangatlah besar peranan Bapa dalam hidup kita diantaranya adalah Bapa selalu melindungi
kita dari yang jahat, dan Bapa selalu menguduskan hidup kita agar kita tidak menjadi serupa
dengan dunia ini sehingga hidup kita terpelihara dengan sempurna dan Tuhan ingin kehidupan
Surga itu nyata di tengah-tengah melalui kehidupan kita yang senantiasa dalam kesatuan sama
seperti Yesus dan Bapa adalah satu. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah di dalam komunitas saudara apakah saudara sudah menyatakan kepada dunia
bahwa saudara benar-benar bukan berasal dari dunia ini sama seperti Yesus?
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
YOHANES 18-21
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GAYA HIDUP MENGASIHI
SEPERTI BAPA DAN YESUS
D1. DIBACA
YOHANES 17:21-24
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami
maksud Tuhan dan mendapatkan rhema. Secara khusus hafalkanlah (Yohanes 17:22).
D2. DIRENUNGKAN
1. Apakah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita agar kita menjadi satu?
2. Kebersatuan yang seperti apakah yang Tuhan ingin kita hidupi?
3. Menurut saudara gaya hidup seperti apakah yang menunjukkan bahwa menjadi gereja
Tuhan yang bersatu?
D3. DITERAPKAN
Di dunia ini kita hidup dalam Kerajaan Allah, Pemerintahan Allah dan kita hadir untuk
membawa gaya hidup Kerajaan Allah dan kehidupan itu adalah kehidupan yang saling
mengasihi sama seperti Bapa dan Yesus yang saling mengasihi. Kemampuan kita untuk hidup
saling mengasihi bukan berasal dari kekuatan dan pengertian kita, tetapi perlu kita ketahui
bahwa pertama-tama Tuhan sudah memberikan kemuliaanNya kepada kita, kemulian itu
adalah Kodrat Ilahi yang memampukan kita hidup seperti Yesus hidup, sehingga karena Yesus
mengasihi Bapa maka kita pun dapat mengasihi orang lain termasuk musuh kita. Sebelumya
kita memahami hidup yang saling mengasihi maka kita perlu memahami kehidupan dari Yesus,
dikatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, kebersatuan itu diwujudkan melalui hidup yang
saling mengasihi antar Yesus dan Bapa. Dan kita oleh karena kuasa Yesus Kristus kita dapat
bersatu dengan Bapa dan mengasihi Bapa dan kebersatuan dengan Bapa itulah yang
membuat kita dapat mengasihi orang lain agar kita dapat senantiasa hidup mengasihi orang
lain tidak dibatasi oleh situasi dan keadaan maka kita perlu terus menerus mempraktekkan
hidup mengasihi orang lain, sehingga pada akhirnya kehidupan mengasihi ini menjadi gaya
hidup kita. Dan ini sebagai wujud bahwa ketika kita memilki Kerajaan Surga maka kita harus
hidup dalam gaya hidup Kerajaan Surga yaitu mengasihi. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara mempraktekkan gaya hidup
mengasihi.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
KISAH PARA RASUL 1-4
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PERBUAT SAMA SEPERTI YESUS
D1. DIBACA
YOHANES 13:13-17
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami
maksud Tuhan dan mendapatkan rhema. Secara khusus hafalkanlah (Yohanes 13:15).
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang menjadi guru dan Tuhan kita?
2. Apakah yang diberikan Yesus sebagai guru kepada murid-muridNya?
3. Coba saudara ceritakan teladan apakah yang diberikan oleh Yesus kepada muridmuridNya?
4. Perbuatan siapakah yang harus kita lakukan selama kita ada di Bumi?
D3. DITERAPKAN
Kita hidup dalam Kerajaan Allah dan Pemerintahan Allah, maka dalam seluruh hidup kita
seharusnya perbuatan Yesuslah yang kita lakukan. Dia menjadi teladan karena Dia adalah Guru
dan Tuhan. Sebagai Guru terhadap murid-muridNya, Yesus memberikan teladan dengan cara
membasuh kaki murid-muridNya, yang di dalamnya tersirat hidup untuk mengasihi orang lain.
Tidak merasa lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain dalam arti kata tidak hidup dalam
kesombongan tapi rendah hati serta memilki hati yang melayani. Harapan Tuhan Yesus agar
murid-muridNya tidak sombong tetapi hidup di dalam kasih dan memilki hati seorang hamba
yang senang melayani orang lain, sehingga murid-muridNya berbuat sama seperti Yesus. Ada
banyak hal yang dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus selama Dia ada di Bumi selain hal
diatas, diantaranya memberitakan injil, mengampuni orang lain mendoakan orang sakit,
mengusir setan, memberi makan orang banyak, mengajar di rumah-rumah ibadah. Singkat
cerita Yesus selalu berbuat baik. Tuhan ingin kita berbuat hal-hal seperti yang Yesus telah
perbuat karena kita harus meneladani Yesus. Marilah kita tidak jemu-jemu, semakin
melakukannya dengan mempraktekkan setiap kehidupan yang pernah Yesus lakukan selama Ia
ada di Bumi. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana caranya saudara mempraktekkan
kehidupan Yesus yang pernah dilakukanNya di Bumi.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
KISAH PARA RASUL 5:1-8:3
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SALING MENGASIHI
SAMA SEPERTI YESUS MENGASIHI
D1. DIBACA
YOHANES 13:31-35
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara mendapatkan maksud
Tuhan dan mendapatkan rhema. Secara khusus hafalkanlah (Yohanes 13:34).
D2. DIRENUNGKAN
1. Perintah apakah yang Yesus berikan kepada kita sebagai perintah baru?
2. Menurut saudara mengapa saling mengasihi merupakan perintah baru dari Tuhan?
3. Dengan kasih yang bagaimanakah kita mengasihi orang lain?
4. Apakah ciri-ciri dari murid Yesus?
D3. DITERAPKAN
Kehidupan utama dalam komunitas Allah Tri Tunggal (Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh
Kudus) adalah kehidupan mengasihi Firman Tuhan. Misal: Allah adalah kasih, maka gaya hidup
yang utama dalam Kerajaan Allah adalah hidup yang mengasihi. Itulah sebabnya Yesus
memberikan perintah baru kepada kita agar kita senantiasa hidup saling mengasihi. Hal ini
disebabkan karena Yesus telah mengasihi kita sehingga di dalam diri kita ada Kodrat Ilahi yang
membuat kita dapat mengasihi. Kasih yang kita salurkan adalah kasih yang pernah dan telah
kita alami sebelumnya atau kasih yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Sehingga di dalam
kehidupan jemaat Tuhan kita dapat mempraktekkan hidup saling mengasihi. Tuhan sangat
merindukan agar kita mempraktekkan kehidupan yang saling mengasihi, mengapa? Karena
kita yang percaya kepada Yesus adalah murid-murid Yesus, dan ciri yang utama dari muridmurid Yesus adalah hidup yang saling mengasihi. Dengan kehidupan yang saling mengasihi ini
Tuhan akan dikenal oleh banyak orang karena hanya Yesuslah yang hidup dan mengajar
kepada banyak orang tentang hidup dalam kasih karena Dia adalah kasih. Marilah kita terus
menerus mempraktekkan hidup yang saling mengasihi. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara senantiasa mempraktekkan hidup
yang saling mengasihi dalam segala hal.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
KISAH PARA RASUL 8:4-11:18
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SALING MENGASIHI DALAM KELUARGA
D1. DIBACA
KOLOSE 3:18-22
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara dapat memahami
maksud Tuhan dan mendapatkan rhema. Secara khusus hafalkanlah (Kolose 3:20).
D2. DIRENUNGKAN
1. Bagaimana sikap seorang isteri terhadap suami?
2. Bagaimana sikap seorang suami kepada isterinya dan sikap seorang bapak terhadap anakanaknya?
3. Bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tuanya?
D3. DITERAPKAN
Kita sedang hidup dan bergerak dalam Kerajaan Allah dan Pemerintahan Allah, sehingga
keluarga kita juga harus digerakkan oleh Kerajaan Allah, artinya memiliki pola pikir dan gaya
hidup Kerajaan Allah. Salah satu gaya hidup Kerajaan Allah adalah hidup saling mengasihi, oleh
sebab itu di dalam keluarga harus ada kehidupan yang saling mengasihi antara ayah, ibu dan
anak. Kita harus mempraktekkan gaya hidup Kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita.
Seorang ayah sebagai seorang suami maka dia harus mengasihi isterinya dan tidak berlaku
kasar terhadap istrinya, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Sebagai seorang
bapa maka kita tidak boleh menyakiti hati anak-anak yang membuat mereka tawar hati.
Demikian juga seorang isteri harus tunduk kepada suaminya dalam segala sesuatu seperti
jemaat tunduk kepada Kristus sang Kepala, dan juga seorang anak harus mentaati orang
tuanya dalam segala hal karena hal tersebut indah menurut pandangan Tuhan. Karena di
gerakkan oleh Kerajaan Allah maka gaya hidup saling mengasihi harus menjadi yang terutama
di tengah-tengah keluarga. Karena keluarga kita merupakan gambaran keluarga di Surga yaitu
antara Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Itulah yang merupakan kerinduan Tuhan
untuk di wujudkan dalam keluarga kita. Tuhan ingin agar kita senantiasa mempraktekkan
kehidupan yang saling mengasihi setiap hari di tengah- tengah keluarga kita. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara apa yang menjadi kendala sehingga saudara sulit
untuk mempraktekkan hidup saling mengasihi di tengah-tengah keluarga saudara.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
KISAH PARA RASUL 11:19-13:52
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MENGASIHI SAUDARA KITA
D1. DIBACA
I YOHANES 2:7-11
Bacalah Firman Tuhan diatas dan ulangi beberapa kali sampai saudara memahami maksud
Tuhan dan mandapatkan rhema. Secara khusus hafalkanlah (I Yohanes 2:10).
D2. DIRENUNGKAN
1. Menurut saudara apakah yang Tuhan maksudkan dengan perintah lama dan perintah baru?
2. Dalam Perintah Tuhan itu sikap apa yang harus kita lakukan dan sikap apa yang harus kita
tinggalkan?
3. Di gambarkan sebagai apa orang-orang yang membenci saudara?
D3. DITERAPKAN
Tuhan mengatakan dalam hidup hal mengasihi saudara seiman bukanlah perintah baru tetapi
perintah lama, maksudnya adalah Tuhan selalu mengingatkan perintah-perintahnya kepada
kita supaya kita tetap hidup di dalamnya, karena kita sering gagal untuk hidup saling mengasihi
maka perintah yang sudah lama itu terus di ingatkan kepada kita menjadi perintah baru supaya
kita tidak gagal dan berhenti untuk hidup senantiasa saling mengasihi, karena gaya hidup
Kerajaan Allah adalah saling mengasihi dan saling mengampuni. Kita harus di gerakkan oleh
gaya hidup Kerajaan Allah. Hal mengasihi ini merupakan hukum utama bagi Tuhan, sehingga di
katakan bahwa setiap orang yang mengasihi saudaranya ia tetap berada di dalam terang dan di
dalam orang itu tidak ada penyesatan, sehingga ciri-ciri orang yang mengalami penyesatan
adalah ketika kita mulai hidup tidak mengasihi saudara kita. Sebaliknya orang-orang yang
membenci saudaranya dia berada dalam kegelapan, bahkan jika orang-orang yang membenci
saudaranya mengangap dirinya ada di dalam terang, sesungguhnya ia sedang berdusta karena
ia tidak tahu tujuan arah hidupnya. Karena matanya telah dibutakan oleh kegelapan. Itulah
sebabnya Tuhan mengingatkan kita dengan keras agar kita benar-benar hidup
mempraktekkan gaya hidup saling mengasihi terutama kepada saudara seiman, saling
mengampuni, saling menerima dan bukan menggosipkan, menjelekkan, atau menghakimi
bahkan menggigit. (LM).
D4. DIDISKUSIKAN
Diskusikanlah dalam komunitas saudara bagaimana saudara selau mengambil inisiatif untuk
mempraktekkan gaya hidup mengasihi saudara seiman.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
KISAH PARA RASUL 14; YAKOBUS 1:1-3:12
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JANGAN MENGASIHI DUNIA
D1. DIBACA
1 YOHANES 2:12-17
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya secara berulang-ulang, supaya saudara
dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya, sampai
saudara mendapatkan rhema.
D2. DIRENUNGKAN
1. Karena apakah Yohanes menulis kepada anak-anak?
2. Karena apakah Yohanes menulis kepada bapak-bapak?
3. Apa yang terjadi ketika seseorang mengasihi dunia?
4. Siapakah yang akan hidup selama-lamanya?
D3. DITERAPKAN
Saudara, kita adalah manusia rohani dan bukan manusia duniawi yang adalah manusia lama
kita. Manusia lama kita senang untuk hidup secara duniawi dan melakukan hal-hal yang
duniawi, yaitu hal-hal yang baik menurut hukum-hukum dunia. Apakah itu?
1. Keinginan daging: yaitu keinginan jasmani kita yang dikuasai sedemikian rupa oleh dosa,
sehingga dimana pun keinginan daging berada, disitu juga terdapat dosa. Misalnya malas
bekerja, bersenang-senang tanpa batas, percabulan dan dosa-dosa seksual.
2. Keinginan mata: yaitu keinginan untuk memuaskan mata jasmani kita. Misalnya melihat
materi yang mengandung pornografi, melihat lawan jenis hingga timbul nafsu. Ingat apa
yang terjadi dengan Daud ketika melihat Batsyeba pertama kali. Ingat juga apa yang
diucapkan Ayub, “Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan
anak dara?” (Ayub 31:1).
3. Keangkuhan hidup: yaitu hasrat untuk dipuji dan dikagumi, ingat hanya Tuhan saja yang
layak untuk dipuji. Jika kita melakukan sesuatu dan orang memuji kita, kita bisa
mengatakan, “terima kasih”. Tetapi jika kita berbuat sesuatu hanya agar orang memuji kita,
sesungguhnya ego dan kesombongan kitalah yang ingin kita puaskan.
Saudara, Tuhan ingin agar kita menjadi manusia rohani, bukan saja kita sudah dilahirkan
kembali, tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita menyukai hal-hal yang dari Roh dan
jijik pada hal-hal yang dari daging. Ketika bangun pada pagi hari, kita merindukan bersekutu
dengan Tuhan sehingga kita berdoa dan menyembah Tuhan. Siang hari ketika di kampus atau
di kantor, kita dengar teman membicarakan hal-hal yang cabul, dan kita menjauh karena kita
jijik melihat itu. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, mari kita kuduskan tubuh dan jiwa kita dari hal-hal yang Tuhan tidak sukai.
PEMBACAAN ALKITAB KRONOLOGIS :
YAKOBUS 3:13-5:20
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MENJADI SEPERTI BIJI SESAWI
D1. DIBACA
MATIUS 13:31-35
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya secara berulang-ulang, supaya saudara
dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya, sampai
saudara mendapatkan rhema.
D2. DIRENUNGKAN
1. Setelah di tanam, menjadi sebesar apakah pohon dari biji sesawi?
2. Mengapa Kerajaan Surga diumpamakan ragi yang dicampurkan dalam tepung terigu?
3. Mengapa Yesus mengajarkan dalam bentuk perumpamaan, dan bukan sebuah pernyataan
langsung?
D3. DITERAPKAN
Saudara, Alkitab adalah Firman Allah yang Hidup. Untuk memahami Alkitab, maka kita harus
percaya bahwa Alkitab berasal dari Tuhan, ditulis oleh para penulis dengan ilham Roh. Manusia
tidak harus dan tidak bisa memahami langsung secara utuh kebenaran dalam Firman Allah.
Pencerahan oleh Roh Kudus dan pewahyuanlah yang akan membuat kita memahami. Itulah
sebab mengapa Yesus acapkali menjelaskan kebenaran dengan perumpamaan, karena
perumpamaan akan tersembunyi bagi orang yang tidak percaya, tetapi akan menjadi rhema
atau kebenaran yang dipahami oleh orang percaya. Dan perumpamaan juga bisa memiliki
makna yang berbeda, semakin orang mengenal Tuhan, maka ayat Firman yang sama akan
menjadi berbeda seturut waktu dan pengenalan dia akan Tuhan. Itulah sebab kita dianjurkan
untuk terus menerus membaca, karena kebenaran dalam Firman Allah tidak akan pernah kita
pahami secara langsung sekaligus.
Ada banyak perumpamaan tentang Kerajaan Allah, salah satunya adalah diumpamakan
sebagai biji sesawi. Yaitu biji yang paling kecil, tetapi ketika di tanam dan apabila sudah
tumbuh, sesawi itu lebih besar dari pada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga
burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya.
Ini adalah gambaran tentang Kerajaan Allah di Muka Bumi ini yang dibangun dari orang-orang
sederhana. Jemaat gereja yang mula-mula kebanyakan terdiri para nelayan, pedagang, ibu
rumah tangga. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, mereka
mulai memberitakan Injil dan mengalami aniaya oleh orang-orang yang tidak percaya. Tetapi
malah Firman Allah semakin luas tersebar. Ya, biji sesawi itu mulai menjadi tanaman perdu,
tanaman yang tinggi dan semakin besar. Kerajaan Allah semakin luas, semakin banyak orang
yang dimenangkan. Ya, biji sesawi itu tidak pernah berhenti bertumbuh.
“Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan menjadi imam-imam bagi
Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi.” (Wahyu 5:10). (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, sudah atau masihkah kita menjadi bagian dari prajurit Allah yang ikut membangun
Kerajaan Allah di Bumi ini?
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MENELADANI YESUS
MEMBERITAKAN INJIL KERAJAAN
D1. DIBACA
LUKAS 4:38-44
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya secara berulang-ulang, supaya saudara
dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya, sampai
saudara mendapatkan rhema.
D2. DIRENUNGKAN
1. Siapakah yang sakit, dan apa yang Yesus lakukan?
2. Di rumah Simon, apa saja yang Yesus lakukan?
3. Apa yang dimaksud dengan Injil Kerajaan?
D3. DITERAPKAN
Saudara, istilah Injil Keselamatan memang tidak ada di Alkitab, yang ada adalah Injil Kerajaan.
Injil artinya adalah kabar atau berita baik. Mengapa baik, karena memang sangat baik, ini
adalah kabar keselamatan bagi umat manusia yang percaya kepada apa yang Yesus telah
lakukan di Kayu Salib. “Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa
yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai
dengan Kitab Suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan, pada hari yang
ketiga, sesuai dengan Kitab Suci” (I Korintus 15:3,4). Jadi jika ada orang yang membuat
kategori, berita sukacita yang mengabarkan keselamatan adalah sebagai Injil Keselamatan.
Iya, tidak salah, karena isi berita Injil antara lain adalah tentang keselamatan, hanya memang
istilah tersebut tidak ada di Alkitab.
Lalu bagaimana dengan Injil Kerajaan atau Injil Kerajaan Allah. Dari ayat yang kita baca di atas,
disitu dikisahkan bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, juga menyembuhkan
orang-orang lain yang datang ke rumah Simon, bahkan banyak orang yang dilepaskan dari
setan. Dengan demikian cakupan dari Injil Kerajaan adalah lebih luas, bukan hanya
keselamatan jiwa, tetapi kesembuhan tubuh, jiwa dan roh.
Lukas 8:1; Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke
desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama dengan Dia.
Yesus bersama dengan murid-murid-Nya berjalan berkeliling untuk memberitakan Injil
Kerajaan. Amanat untuk memberitakan Injil Kerajaan tersebut masih berlaku hingga sekarang.
Tentu kita tidak bisa mengharapkan bahwa Yesus dan dua belas murid-Nya yang melakukan.
Tetapi kita umat percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan, kepada kitalah amanat itu dijalankan
pada masa kini. Markus 16:15-19; “...Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala
makhluk. .....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. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, marilah bersyukur atas apa yang terjadi saat ini, bersandarlah sepenuhnya kepada
Tuhan dan bersukacitalah oleh-Nya.
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HIDUP SEBAGAI ANAK-ANAK TERANG
D1. DIBACA
EFESUS 5:8-15
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya secara berulang-ulang, supaya Saudara
dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya, sampai
Saudara mendapatkan rhema.
D2. DIRENUNGKAN
1. Mengapa dulu kita disebut sebagai kegelapan?
2. Apa buah dari terang?
3. Apa yang akan ditelanjangi oleh terang?
D3. DITERAPKAN
Saudara, sebagai manusia rohani kita harus sungguh-sungguh menyadari atas dikotomi ini,
yaitu terang dan gelap. Dulu kita disebut kegelapan karena kita adalah bagian dari dunia yang
gelap, dunia yang terhukum karena kejatuhan Adam dan Hawa. Sejak Lucifer atau putera Fajar
dibuang dari Surga (Yesaya 14:12), yang di Kitab Wahyu disebut sebagai naga (Wahyu 12:3,4),
dan ketika di lemparkan ke Bumi dia menyeret sepertiga malaikat. Malaikat jahat inilah yang
kemudian menjadi roh-roh jahat dan mereka saat ini ada di dunia dan berusaha untuk menarik
orang menjauh dari Tuhan. Bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat dan Mahakuasa
yang tidak akan mengijinkan kita dicobai melebihi kekuatan kita (I Korintus 10:13), dan yang
berfirman bahwa Roh yang ada dalam kita lebih besar dari yang ada di dunia (I Yohanes 4:4).
Jadi yang harus kita lakukan adalah untuk tetap hidup di dalam terang. Bagaimana? Kita hanya
dapat hidup dalam terang jika kita juga mau untuk hidup di dalam dan dipimpin oleh Roh
Kudus. Hidup dengan kesadaran bahwa Roh Kudus ada senantiasa di dalam kita, untuk
menghibur dan juga untuk menolong dan menjaga kita. Ketika roh jahat mencoba untuk
menggoda kita melalui titik yang paling lemah dalam hidup kita, maka kalau kita hidup
dipimpin Roh, hati nurani kita pasti akan berbicara, mengingatkan kita untuk memilih yang
benar.
Kalau tadi disebutkan roh jahat akan mencobai kita melalui titik yang paling lemah, ya tiap-tiap
orang mempunyai titik yang lemah tersebut. Kenali apa yang menjadi kelemahan kita. Secara
umum, para pria khususnya, sering digoda melalui tiga “ta”: harta, takhta, wanita. Saat ini Iblis
juga sedang bekerja melalui teknologi informasi yang ada di komputer, gawai atau gadget:
hape atau ponsel, tablet atau “tab”. Ya, akses pornografi khususnya, sangat mudah diperoleh
melalui alat-alat tersebut. Jadi, kenali kelemahan kita, waspada terhadap tipu daya Iblis, dan
mohon agar Roh Kudus menolong kita untuk tetap hidup dalam terang. (PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, sudahkah engkau mengenali titik terlemah yang mungkin dipakai Iblis untuk
mencobaimu?
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GARAM DAN TERANG DUNIA
D1. DIBACA
MATIUS 5:13-16
Bacalah bagian Firman ini utuh dalam perikopnya secara berulang-ulang, supaya saudara
dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat menangkap arti yang dikandungnya, sampai
saudara mendapatkan rhema.
D2. DIRENUNGKAN
1. Apa yang terjadi pada garam yang tidak asin?
2. Mengapa kita disebut sebagai terang dunia?
3. Bagaimana seseorang bisa memuliakan Bapa di Surga?
D3. DITERAPKAN
Saudara, topik hari ini tentang Garam dan Terang Dunia, bagi sebagian besar dari kita, saya
percaya ini bukanlah topik yang baru. Bahkan mungkin sudah sangat sering kita baca dan kita
dengar baik di gereja bahkan di radio-radio Kristen. Firman Allah masih sama, rasa garam pun
masih sama, baik di Indonesia maupun di Israel, yaitu asin. Karena fungsi garam pada makanan
adalah untuk memberikan rasa asin, maka jika garam tersebut tidak lagi asin, maka tidak ada
lagi gunanya. Dibuang!
Matius 5:13 "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia
diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.
Saudara, Firman Allah sangat jelas, bahwa kita ADALAH garam dunia, kita sudah menjadi
garam dunia, bukan agar kita MENJADI garam. Karena kita sudah menjadi garam, maka agar
garam tersebut tidak dibuang, maka garam itu harus tetap asin.
Kita akan tetap asin dan tidak menjadi tawar jika hidup rohani kita bertumbuh. Orang berdosa
yang kemudian mengalami pertobatan sejati, ia akan merasakan kasih Allah yang luar biasa. Itu
acapkali disebut sebagai kasih yang mula-mula. Jika digambarkan tangga rohani, ia sudah
berpindah dari posisi minus menjadi nol dan positif satu. Pada masa positif satu ia mengalami
eforia oleh karena kasih Tuhan yang begitu dalam ia rasakan. Tetapi Tuhan ingin agar kita terus
bertumbuh hingga menyerupai Kristus.
Kolose 2:6-7 Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu
tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah
kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu
melimpah dengan syukur.(PW).
D4. DIDISKUSIKAN
Saudara, mari kita pelihara, kobarkan kasih kita yang mula-mula. Kita tapaki perjalanan rohani
kita, jangan undur dan menjadi tawar. Perjalanan naik itu mungkin tidak mudah, tetapi bersama
Yesus, kita pasti mampu.
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