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Selasa, 1 Januari 2013

D1 (Dibaca)
KRISTUS YANG HIDUP DI DALAM AKU
(GALATIA 2:15-21)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
dapat menangkap arti yang dikandungnya!

Kalender Pembacaan Alkitab Januari

PL 1.

Kej. 1-2:3

PL 2.

Ayb. 1-2:10

PB.

Mat. 1

D2 (Direnungkan)
1. Secara lahiriah Paulus bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain, apa maksudnya
pernyataan ini?

2. Dengan apa seseorang dapat dibenarkan?

3. Apa yang menyebabkan Paulus dibenarkan dihadapan Allah?

4. Apa yang dimaksud oleh rasul Paulus : “aku telah disalibkan bersama Kristus....?”

5.Bagaimana hidup Paulus di dalam dagingnya setelah dia PERCAYA Yesus?

D3 (Diterapkan)
Saudara, sebagai orang farisi yang fanatik Paulus cenderung untuk memiliki kehidupan yang
sangat disiplin karena kehidupan yang harus memperlihatkan ketaatan dan ketakutan
terhadap kutuk. Namun oleh anugerah Allah Yang Maha Pemurah itu, Saulus si ahli Taurat
menjadi seorang rasul yang menghidupi kehidupan yang penuh dengan kasih karunia.
Kehidupan yang benar-benar bebas dan merdeka; semua halal bagiku tapi apakah semua
berguna, apakah semua membangun? Kemerdekaan dan kebebasan tapi tidak berguna dan
tidak membangun apa untungnya untuk dikerjakan? Paulus menjadi seorang rasul yang
mengajarkan tentang Injil Kasih Karunia Allah. Dia bisa merasakan dan mampu mengajarkan
bagaimana peranan Roh Allah di dalam dia yang menjadi pusat kehidupannya. Suatu pelajaran
penting bagi kita dari apa yang Paulus katakan diatas; aku telah disalibkan bersama Kristus,
namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di
dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah mengasihi dan yang telah menyerahkan hidupnya untuk aku. Dia
benar-benar menyadari Kristuslah yang menggerakkan dia, Kristuslah yang berkarya melalui
dia. Begitu juga seharusnya dengan kita, tanggung jawab kita adalah menyerahkan hidup kita
untuk dikuasai-Nya dan diarahkan juga dikendalikan oleh Dia yang sudah membuktikan kasihNya kepada kita. Saudara, sudahkah engkau menyerahkan hidupmu bagi Tuhan?

D4 (Didiskusikan)
Berdoalah mempersembahkan hidupmu bagi Dia, biarkan Dia mengarahkan hidupmu dan
taatilah Dia, maka engkau akan melihat keberhasilanmu!

Hari Ke-01

Rabu, 2 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
BERDAMAI DENGAN SAUDARA KITA (MATIUS 5:17-26)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, supaya anda dapat menangkap jalan cerita dan
arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 2:4-25

PL 2.

Ayb. 2:11-3:26

PB.

Mat. 2

D2 (Direnungkan)
1. Apa tujuan Yesus datang ke dunia berkenaan dengan hukum Taurat?

2. Apa yang akan terjadi dengan hukum Taurat, sebelum itu dapat digenapi?

3. Apa yang akan terjadi jika orang mengabaikan hukum Taurat sebelum digenapi?

4. Siapa yang akan menduduki tempat yang tinggi di Sorga?

5. Apa yang menyebabkan seseorang bisa tidak masuk Sorga?

D3 (Diterapkan)
Saudara, dalam pergaulan kita di gereja maupun di masyarakat begitu juga di kantor kita
akan bertemu dengan berbagai orang dari latar belakang yang macam-macam. Ada kalanya
timbul persoalan karena berbagai alasan. Ada persoalan yang bisa membuat kita ketawa, ada
yang membuat kita kecewa, sedih mungkin juga marah, ataupun sakit hati. Namun Tuhan
Yesus sudah mengajar kita agar tidak membiarkan hati kita marah sampai matahari terbenam,
artinya bahwa secepatnya persoalan itu diselesaikan. Mengapa harus cepat diselesaikan?
Karena persoalan yang sampai ke hati dan dibiarkan lama tidak diselesaikan, hal itu dapat
menyebabkan timbulnya kepahitan dan kebencian. Yesus katakan kebencian dan amarah
adalah sama dengan pembunuhan. Yohanes katakan tidak memaafkan saudara karena begitu
bencinya juga termasuk pembunuhan. Yesus mengajarkan; jika engkau teringat bahwa ada
temanmu yang tersinggung atau sakit hati kepadamu dan engkau hendak beribadah maka
tinggalkan dulu ibadahmu dan berdamailah dengan saudaramu yang telah kau sakiti itu.
Saudara, sudahkah engkau berdamai dengan teman-temanmu?

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pengajaran pagi ini dengan teman KPAmu dan Pembimbingmu!

Hari Ke-02

Kamis, 3 Januari 2013

D1 (Dibaca)
KOMUNITAS YANG SALING MENJAGA DAN MELAYANI
(IBRANI 10:19-26)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam perikopnya,
supaya anda dapat menangkap jalan cerita dan arti yang
dikandungnya!

Kalender Pembacaan Alkitab Januari

PL 1.

Kej. 3

PL 2.

Ayb. 4;5

PB.

Mat. 3

D2 (Direnungkan)
1. Oleh apa kita bisa masuk ke dalam tempat kudus Allah?
2. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus sebagai seorang Imam Besar, untuk kita?
3. Apa yang harus kita pegang teguh?
4. Mengapa kita harus saling memperhatikan?
5. Mengapa kita dilarang untuk menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita?

D3 (Diterapkan)
Saudara, kita menyadari status kita saat ini sebagai kebenaran Allah di bumi ini, menyebabkan
kita patut berterima kasih kepada Allah yang menganugerahkan status itu. Kita diampuni
sehingga kita dibenarkan dan dikuduskan. Karena kasih karunia kita dapatkan status itu,
sehingga perlu bagi kita suatu pengayoman dari saudara kita supaya ada teman yang berjaga
bagi kita. Maka dianjurkan kepada kita supaya kita hidup dalam satu komunitas orang percaya
di mana kita saling mengasihi dan saling memperhatikan, supaya kita bisa saling menasihati,
saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Baik sekali kalau ada orang-orang
yang mau menolong dan menghibur kita. Karena dalam kehidupan ini ada banyak persoalan
sehingga banyak penyebab seseorang bisa mengalami tekanan. Jika seseorang sedang
tertekan dan ada seorang yang memperhatikan dia, maka dengan cepat orang itu dapat
ditolong dan dibebaskan dari tekanan yang dialaminya. Dengan adanya saudara yang
memperhatikan dan adanya saudara yang mau menasihati maka secepatnya orang-orang
yang memiliki persoalan dapat dibebaskan. Begitu juga dengan adanya perhatian dari temantemnan seperti itu maka tidak mungkin orang itu menghindari pertemuan-pertemuan ibadah
karena dia menemukan saudara yang mengasihinya. Beberapa orang menjauhkan diri dari
pertemuan ibadah karena mereka memiliki persoalan dengan saudaranya, dengan
pembimbing bahkan mungkin dengan pendetanya. Namun kalau ada teman-temanyang rela
mengayomi maka orang-orang yang memiliki persoalan dapat terjagai, dapat terhibur dan
juga dapat tetap mengalami pertumbuhan. Teman-teman yang pergi menghindari pertemuan
ibadah maka dia meninggalkan kesaksian yang buruk. Karena mereka disebut kalah, tidak
mau mengalah, tidak mau berbesar hati dan tidak sabar menunggu perubahan dari orangorang yang menyebabkan dia memiliki persoalan. Saudara, apakah engkau bersedia
memperhatikan temanmu yang berpersoalan? Hiburkanlah dia bahwa Tuhan tahu persis
semua peristiwa itu, Dia mau membentuk kita supaya kita menjadi sama seperti Yesus,
dewasa secara rohani!

D4 (Didiskusikan)
Berdoalah, dan perhatikan teman-temanmu yang sudah satu bulan tidak beribadah,
kunjungilah dia di rumahnya dan nasihatilah dia supaya jangan menjauhkan diri dari
pertemuan ibadah!

Hari Ke-03

Jumat, 4 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
ALLAH MENUNJUKKAN KASIH-NYA KETIKA KITA MASIH
BERDOSA (ROMA 5:1-11)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam perikopnya,
supaya anda dapat menangkap jalan cerita dan arti yang
dikandungnya!

PL 1.

Kej. 4;5

PL 2.

Ayb. 6;7

PB.

Mat. 4

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang kita dapatkan oleh iman kita?
2. Apa yang dapat menimbulkan ketekunan?
3. Apa yang menyebabkan pengharapan kita tidak mengecewakan?
4. Kapan Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita?
5. Apa yang mendamaikan kita dan apa yang menyelamatkan kita?

D3 (Diterapkan)
Saudara, Allah Yang Setia itu telah berjanji bahwa Dia akan membuat perseteruan antara ular
dan Hawa juga antara keturunan ular dengan Yesus keturunan perempuan itu. Yesus akan
meremukkan kepala iblis dengan kaki-Nya dan akan dipagut tumit-Nya. Peperangan itu telah
selesai dan kemenangan ada dipihak Yesus Kristus keturunan perempuan itu. Dan iblis
dikalahkan dan dia dilucuti semua kuasaannya dan semua kekuatannya. Bahkan saat ini
berbagai upacara mempermalukan setan diadakan di mana-mana, orang-orang percaya
mengalahkan dia dan membuat dia tontonan di muka umum. Banyak anak-anak iblis bertobat
dan menjadi anak-anak Tuhan. Mereka ditebus, diampuni, dikuduskan dan dibenarkan oleh
darah Yesus Anak Domba Paskah Allah. Tuhan telah memperlihatkan kasih-Nya kepada orangorang berdosa dua ribu tahun yang lalu, ketika Anak-Nya Yesus Kristus menderita sengsara
dianiaya bahkan mati di kayu salib. Ketika kita masih ada dalam kubangan dosa Dia
menyatakan kasih-Nya kepada kita, bahkan sebelum kita lahir, Tuhan telah memikirkan jalan
keluar dari masalah dunia ini. Masalah terbesar dunia saat ini adalah D O S A. Karena dosalah
maka kematian, kesakitan, kemiskinan, kebodohan menguasai dunia ini. Tuhan sudah
menyatakan kasih-Nya sehingga Dia memikirkan jalan keluar dari persoalan itu. Allah telah
memperlihatkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita
masih berdosa. Lebih-lebih lagi sekarang, karena kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita
pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab ketika kita masih menjadi musuh
diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah
diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Saudara, apakah anda kembali ragu
mengenai keselamatan anda, karena persoalanmu sangat berat? Dia yang setia itu sedang
mengerjakan pembentukanmu melalui persoalan itu, supaya engkau menjadi sama dengan
Yesus Anak-Nya. Sekalipun kita tidak setia, namun Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat
membatalkan janji-Nya dan Dia tidak dapat menyangkal diri-Nya.

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPAmu dan Pembimbingmu!

Hari Ke-04

Sabtu, 5 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
KASIH KARUNIA DILIMPAHKAN-NYA KEPADA SEMUA
ORANG (ROMA 5:12-21)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya supaya, anda dapat menangkap jalan cerita dan
arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 6-7:10

PL 2.

Ayb. 8

PB.

Mat. 5:1-20

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang menyebabkan maut itu menguasai semua orang?
2. Mengapa dosa tidak diperhitungkan pada zaman Nuh maupun Abraham
3. Apa yang ditimbulkan oleh kesalahan dan dosa Adam?
4. Apa akibat kebenaran dan ketaatan Yesus Kristus?
5. Apa akibat penghukuman terhadap Yesus bagi kita?
6. Apa fungsi hukum Taurat diberikan oleh Allah kepada Israel?

D3 (Diterapkan)
Saudara, hanya karena kasih karunia seteru atau musuh dapat diampuni. Kita yang pernah
memusuhi Tuhan dengan pemberontakan kita terhadap Dia. Hanya karena kasih-Nya, Dia
yang melakukan penebusan bagi kita. Tuhan mau supaya semua orang dapat merasakan kasih
karunia-Nya itu. Dia mau supaya tidak satupun orang jahat mati dalam kejahatannya, dia mau
supaya semua orang bertobat dan berdamai dengan Allah. Karena keselamatan kita diperoleh
hanya karena IMAN terhadap kasih karunia Allah yaitu :”PERCAYA KEPADA TUHAN YESUS”.
Kita diselamatkan hanya karena Kasih Karunia semata-mata, bukan karena kesalehan, karena
rajinnya kita beribadah, semata-mata karena rahmat Tuhan. Tuhan yang setia itu telah
menyediakan DOMBA PASKAH ALLAH yaitu Yesus Kristus, Dialah yang telah melakukan
ketaatan dan kesalehan, Dia melakukan semua syariat hukum Taurat dengan sempurna. Dia
juga bersedia dianiaya karena difitnah sebagai PENYESAT. Dialah Firman Allah yang Hidup itu.
Kematian-Nyalah yang menyelamatkan kita. Hanya karena kasih karunia oleh iman kita
diselamatkan. Hanya karena PERCAYA SAJA. Tuhan Yang pemurah itu tidak menuntut apa-apa
kecuali percaya saja kepada Yesus maka engkau diselamatkan. Sekalipun dosamu merah
seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain
kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan yang menyucikan hidup kita dengan
darah Anak-Nya, semata-mata karena belas kasihan, bukan hasil usaha dan hasil pekerjaan
kita. Keselamatan kita adalah HADIAH yaitu pemberian Allah. Saudara, kau dapatkan
keselamatanmu gratis. Bersediakah anda menceritakan kabar baik itu kepada orang-orang di
sekitarmu, sehingga mereka juga mendapatkan keselamatan yang gratis itu!

D4 (Didiskusikan)
Berdoalah, pergilah seseorang sedang menantikanmu, dia ingin mendengar kabar baik itu
hari ini mungkin dia sedang sekarat, temuilah dia!

Hari Ke-05

Minggu, 6 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
KARUNIA ROH UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA
(I KORINTUS 12:1-7)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya
yang utuh supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 7:11-8:19

PL 2.

Ayb. 9;10

PB.

Mat. 5:21-48

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang Paulus ingin agar jemaat mengetahui kebenarannya?

2. Perkataan apa yang tidak mungkin dapat dikatakan oleh seseorang yang berkata-kata oleh
Roh Allah?
3. Siapa yang mengerjakan pelayanan melalui jemaat Tuhan atau orang percaya?
4. Siapa yang melakukan perbuatan ajaib melalui jemaat Tuhan atau orang percaya?
5. Apa yang dikaruniakan kepada setiap orang percaya, untuk apa?

D3 (Diterapkan)
Saudara, rasul Paulus menginginkan agar semua orang percaya mengerti dan memahami
karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus adalah manifestasi dari suatu kemampuan
yang dimiliki oleh orang percaya karena Roh Kudus menguasai orang itu. Karunia Roh Kudus
merupakan suatu bukti dari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan seorang percaya. Karunia
Roh dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya untuk melengkapi orang percaya itu
dalam pelayanannya. Setiap orang percaya yang didiami oleh Roh Kudus akan didorong oleh
Roh Kudus untuk terlibat dalam pelayanan Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita, akan
bergerak melalui kita, untuk melakukan apa yang Dia mau kerjakan. Dialah yang
menggerakkan orang percaya melalui keinginan mereka untuk memuliakan Tuhan, yang telah
terlebih dahulu untuk mengasihi kita, umat yang dikasihi-Nya. Dia mau agar melalui jemaat
Dia bisa menyelamatkan semua orang yang dikasihi-Nya. Ada berbagai-bagai karunia Roh
yang dapat mengalir melalui orang-orang yang percaya kepada-Nya, namun ada satu karunia
yang khusus Tuhan anugerahkan kepada setiap orang percaya, yang pada akhirnya karunia itu
menjadi kasih karunia yang ditetapkan oleh Tuhan bagi dia dan menetap menjadi pelayanan
yang dianugerahkan-Nya kepada orang percaya itu. Apa gunanya karunia itu? Karunia itu
untuk menyatakan bahwa Dia hadir dalam hidup orang itu. Roh Allah tinggal dalam hidup
setiap orang percaya, dan karunia Roh Kudus sebagai bukti kehadiran-Nya. Karunia-karunia
Roh Kudus diberikan kepada seseorang sesuai kehendak Allah, untuk kepentingan jemaatNya. Saudara, apakah anda menyadari anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara? Apakah
anda mengetahui karunia apa yang dapat mengalir melalui hidupmu?

D4 (Didiskusikan)
Tanyakanlah kepada pembimbing PAmu, karunia Roh apa yang anda miliki?

Hari Ke-06

Senin, 7 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
SATU TUBUH TERDIRI DARI BANYAK ANGGOTA
(I KORINTUS 12:8-20)
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya dengan
berulang-ulang, agar anda dapat mengikuti jalan cerita dan
arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 8:20-9:29

PL 2.

Ayb. 11;12

PB.

Mat. 6:1-18

D2 (Direnungkan)
1. Siapakah yang mengaruniakan karunia Roh itu kepada setiap orang percaya, untuk apa?
2. Siapa yang mengerjakan karunia-karunia itu, secara khusus kepada siapa dianugerahkan
berdasarkan apa diberikan?
3. Terdiri dari apa saja Tubuh Kristus dibentuk?
4. Apa yang tidak boleh dikatakan oleh kaki kepada tangan?
5.Apa yang Allah telah berikan kepada setiap orang dalam Tubuh-Nya, sesuai dengan
kehendak-Nya?

D3 (Diterapkan)
Saudara, Gereja adalah Tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai-bagai macam orang. Ada
orang-orang yang berkulit berbeda, rambut yang berbeda, kebiasaan yang berbeda dan dari
budaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Tubuh Kristus dibangun dari berbagai-bagai
karunia Roh yang mengalir dari setiap anggotanya, berbagai-bagai perbedaan yang ada di
dalam gereja Tuhan. Akan tetapi Tuhanlah yang bekerja melalui setiap karunia-karunia itu,
Tuhanlah yang melakukan pelayanan-Nya melalui tiap-tiap orang yang dipakai-Nya, Dialah
juga yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ajaib atau mujizat-mujizat yang terjadi di dalam
dan melalui gereja-Nya. Tuhanlah yang beroperasi melalui anggota Tubuh-Nya. Gereja
sebagai Tubuh Kristus, satu Tubuh yang dibangun oleh berbagai anggota, sama dengan tubuh
kita. Tubuh terdiri dari berbagai organ-organ yang terletak pada tempatnya yang khusus
sesuai dengan fungsinya. Jadi setiap anggota memiliki tempat yang khusus dan memiliki
fungsi yang khusus juga. Begitu juga setiap orang percaya, Tuhan sudah mengaruniakan
kepada mereka satu atau lebih karunia dan juga tempat bagi mereka di dalam Tubuh-Nya,
supaya setiap orang percaya itu dapat berfungsi dan setiap orang percaya itu terlibat dalam
pelayanan. Tuhan tidak mau ada jemaat yang menjadi pasif dan menjadi penonton dan tidak
bisa terlibat dalam pelayanan. Agar mereka dapat terlibat maka Tuhan anugerahkan kepada
mereka minimal satu karunia Roh atau lebih. Saudara, apakah anda sudah mengetahui
karunia Rohani apa yang sering atau selalu mengalir melalui hidupmu?

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan pembimbing PAmu!

Hari Ke-07

Selasa, 8 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
KITA SALING MEMBUTUHKAN DALAM TUBUH KRISTUS
(I KORINTUS 12:21-31)
Bacalah firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang
sehingga anda dapat menangkap jalan cerita dan arti yang
dikandungnya!

PL 1.

Kej. 10-11:26

PL 2.

Ayb. 13;14

PB.

Mat. 6:19-7:6

D2 (Direnungkan)
1. Dapatkah tangan atau kaki berkata:”Aku tidak membutuhkan mata”, mengapa?
2. Apa yang harus dilakukan terhadap anggota yang kurang elok dan yang lemah?
3. Apa yang harus dilakukan di dalam Tubuh Kristus supaya tidak terjadi perpecahan?
4. Satu anggota menderita, semua turut menderita, akan tetapi jika seorang dihormati maka
bagaimana sikap kita, mengapa?
5. Apa yang harus kita lakukan untuk beroleh karunia-karunia utama?

D3 (Diterapkan)
Saudara, dalam pertumbuhan kita maka kita pernah berada dalam fasa bergantung
sepenuhnya disebut fasa dependent, kemudian kita memasuki fasa independent, fasa di mana
kita belajar untuk mandiri, dan ketika kita menjadi dewasa maka kita memasuki fasa
interdependent yaitu kita memasuki fasa di mana kita mengenal bahwa kita memiliki
kekurangan dan kelebihan. Seorang dewasa mengenal dirinya, dan dia harus
mengembangkan dirinya menjadi berkat bagi orang lain karena Tuhan menganugerahkan kita
karunia khusus. Tuhan mau memberkati kita dengan bakat atau talenta maupun karuniakarunia Roh dengan tujuan agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau agar kita
bisa saling bergantung oleh kita memiliki kekurangan dan kelebihan. Tuhan tidak menciptakan
superman, namun Tuhan mau agar Tubuh-Nya menjadi jawaban bagi setiap kebutuhan semua
orang di sekitar gereja-Nya. Tuhan mau supaya gereja-Nya menjadi berkat, di manapun
Jemaat Tuhan itu berada. Dia ingin agar setiap jemaat yang menjadi anggota dari gereja itu,
untuk mereka saling mengasihi, saling melayani dan saling bergantung satu sama lainnya.
Dan Tuhan mau supaya setiap anggota aktif dan terlibat dalam pelayanan di dalam gerejaNya. Dia mau supaya setiap anggota berperan serta dan rela menjadi berkat bagi saudaranya
maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Karena anugerah Allah terbesar bagi kita adalah RohNya, dan Roh itu yang menginginkan agar orang-orang yang belum memiliki Roh Tuhan dapat
memiliki Roh Allah itu. Tuhan mau supaya kehidupan yang dianugerahkan kepada kita sewaktu
Dia menganugerahkan Roh-Nya, kehidupan itu mengalir kepada setiap orang yang belum
memiliki kehidupan oleh Roh-Nya itu. Saudara, bersediakah anda membagikan kehidupanmu
kepada orang-orang di sekitarmu? Bersediakah menjadi berkat bagi orang-orang yang belum
percaya di sekitarmu?

D4 (Didiskusikan)
Berdoalah agar Tuhan membuka jalan bagimu untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang
di sekitarmu!

Hari Ke-08

Rabu, 9 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
BERNUBUAT LEBIH BERHARGA DARI BAHASA LIDAH
(I KORINTUS 14:1-5)
Bacalah bagian firman ini secara utuh dalam perikopnya berulangulang, sehingga anda dapat mengikuti jalan cerita dan arti yang
dikandungnya!

PL 1.

Kej. 11:27-12:20

PL 2.

ayb. 15

PB.

Mat. 7:7-29

D2 (Direnungkan)
1. Kepada siapa seseorang berkata-kata dengan bahasa lidahnya?
2. Kepada siapa kita berkata-kata dalam nubuat?
3. Apa isi nubuat yang berasal dari Roh Kudus?
4. Siapa yang membangun diri sendiri dan siapa yang membangun orang banyak?
5. Apa maksud Paulus : “orang yang bernubuat lebih berguna dari pada orang yang berbahasa
lidah..?”

D3 (Diterapkan)
Saudara, Paulus mendorong kita untuk dapat melatih diri kita untuk mengoperasikan semua karuniakarunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, secara pribadi maupun secara korporat. Dengan jelas
Paulus mengatakan bahwa setiap anak-anak Tuhan yang sudah percaya dikaruniakan satu karunia Roh
untuk dapat MENYATAKAN kehadiran Roh dalam hidup orang percaya itu dan karunia itu diberikan untuk
kepentingan bersama atau kepentingan jemaat, karunia itu bukan untuk kepentingan pribadi dan tidak
untuk mencari keuntungan, tapi karunia itu Tuhan berikan untuk pembangunan seluruh jemaat. Dengan
karunia Roh itu maka kita bisa lebih efektif dalam pelayanan kita. Jadi semua karunia yang Tuhan
anugerahkan bertujuan untuk dipakai membangun jemaat, untuk dapat kita membangun orang lain, kecuali
karunia berbahasa roh atau bahasa lidah, suatu karunia yang dapat dipakai untuk membangun manusia
rohani kita. Bahasa lidah adalah bahasa yang kita sendiri tidak mengerti pada waktu mengucapkannya,
hanya dengan iman bahwa kita mengatakan sesuatu kepada Tuhan Bapa kita. Karunia bernubuat adalah
karunia berkata-kata yang Tuhan anugerahkan kepada seseorang. Karunia bernubuat berguna untuk
membangun, menasihati dan menghibur. Dalam Perjanjian Lama bernubuat juga sering digunakan untuk
menegur bahkan mengecam orang berdosa, dalam Perjanjian Baru menegur sudah diatur oleh Tuhan Yesus
caranya. Bernubuat tidak lagi dipakai untuk menegur dan mengecam orang berdosa. Menegur dengan
berbicara empat mata. Jadi bahasa roh untuk membangun diri sendiri, bernubuat untuk membangun orang
banyak, dalam pertemuan jemaat sepatutnyalah kita membangun jemaat dan di rumah kita membangun
diri sendiri. Saudara, berdoalah dengan berbahasa lidah sekerap mungkin di rumah atau di tempat lain
sewaktu engkau sendirian, tapi berdoalah dengan suara keras dengan akal budimu agar saudaramu dapat
mengaminkan doamu dan mereka juga dibangun lewat doa-doa permohonan dan doa-doa pengucapan
syukur kita.

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan Pembimbingmu!

Hari Ke-09

Kamis, 10 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
BERNUBUAT UNTUK MEMBANGUN JEMAAT
(I KORINTUS 14:6-12)
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulang-ulang
sehingga anda dapat mengikuti jalan cerita dan dapat menangkap
arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 13;14

PL 2.

Ayb. 16;17

PB.

Mat. 8:1-27

D2 (Direnungkan)
1. Manakah yang lebih baik menyampaikan pengajaran atau menyampaikan pernyataan
dalam bahasa Roh?
2. Apa yang harus dilakukan jika kita berbahasa lidah di dalam pertemuan ibadah?
3. Mengapa Paulus mengatakan sia-sia perkataanmu yang kamu ucapkan di udara?
4. Bagaimana kita bisa menjadi asing dalam pertemuan ibadah kita?
5. Untuk apa Tuhan menganugerahkan karunia-karunia kepada kita orang percaya?

D3 (Diterapkan)
Saudara, Tuhan menganugerahkan berbagai-bagai karunia kepada jemaatnya, dan masing-masing
anggota dapat mengoperasikan karunia yang dimilikinya untuk kepentingan jemaat bersama, Tuhan
mau agar kita saling mengasihi, saling melayani dan juga saling membangun. Tuhan ingin agar
semua jemaat dapat mengoperasikan karunia bernubuat. Kita boleh bernubuat setiap orang dapat
melakukannya dan Tuhan sudah karuniakan kemampuan itu kepada setiap jemaat. Roh Kudus yang
dikaruniakan Tuhan kepada kita merupakan pemilik semua karunia-karunia itu, dan Dia ada di dalam
kita maka semua karunia itu ada di dalam kita. Bagaimana mengoperasikannya? Hal itulah yang kita
musti pelajari dan usahakan agar kita mahir mengoperasikannya, sehingga dapat dinikmati oleh
orang-orang di sekitar kita, jemaat Tuhan maupun bukan. Karunia berbahasa roh sangat penting
untuk membangun manusia roh kita. Berdoalah dengan bahasa roh itu dalam setiap kesempatan
yang ada, terlebih pada waktu anda sendirian. Akan tetapi gunakanlah karunia bernubuat sewaktu
anda bersama orang-orang lain, agar mereka dibangun oleh nubuatan yang saudara katakan.
Gunakanlah karunia bernubuat untuk membangun, manasihati dan menghibur saudara-saudara
kita, agar saudara-saudara kita mengalami pertumbuhan yang nyata secara rohani. Pertumbuhan
rohaninya akan memicu pertumbuhannya dalam bidang yang lain. Oleh karena itu maka marilah kita
gunakan sesering mungkin karunia bernubuat itu untuk membangun orang lain tapi kitapun akan
mengalami kebangunan kita sendiri, karena Tuhan mengajarkan terlebih berkat memberi daripada
menerima, jadi jika kita menggunakan karunia bernubuat untuk memberkati dan membangun orang
lain maka kita juga akan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan keinginan-Nya. Saudara latihlah dirimu
untuk bernubuat supaya semakin mahir mengoperasikan karunia itu, agar semakin efektif
pelayananmu!

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman seKPA dan Pembimbingmu!

Hari Ke-10

Jumat, 11 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
BAHASA ROH KITA TIDAK MEMBANGUN ORANG LAIN
(I KORINTUS 14:13-19)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya
supaya anda dapat mengikuti jalan cerita dan menangkap arti
yang dikandung di dalamnya!

PL 1.

Kej. 15;16

PL 2.

Ayb. 18;19

PB.

Mat. 8:28-9:17

D2 (Direnungkan)
1. Mengapa karunia menafsirkan bahasa roh penting bagi orang-orang yang suka berbahasa
roh?
2. Jika kita berdoa dengan bahasa roh maka bagaimana denan akal budi kita?
3. Jadi sepatutnyalah kita berdoa dengan ....... dan juga dengan ...............................kita.
4. Dapatkah saudaramu mengaminkan apapun yang kau doakan dengan bahasa rohmu,
mengapa mereka tidak bisa?
5. Dapatkah bahasa roh kita membangun saudara kita, mengapa?

D3 (Diterapkan)
Saudara, bahasa roh adalah sangat efektif untuk membangun manusia roh kita sendiri dan
nubuat dapat kita gunakan untuk membangun diri kita juga untuk membangun orang lain
yang mendengarnya. Karunia berbahasa roh disebut juga karunia berdoa, akan tetapi doa ini
merupakan doa yang langsung oleh roh kita disampaikan kepada Tuhan dan akal budi kita
tidak mengerti apa yang kita katakan, alkitab katakan keluhan yang tak terucapkan yang
keluar dari roh kita, namun Allah tahu apa maksud roh itu. Pentingkah berdoa dengan
berbahasa roh? Ya, karunia itu Tuhan anugerahkan karena karunia itu sangat penting. Karunia
itu juga disebut karunia doa dengan bahasa rahasia, karena tidak ada yang tahu apa yang kita
katakan, hanya Tuhan kita yang tahu apa maksud roh kita itu. Paulus menuliskan : “Demikian
juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya
harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa bagi kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang
tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu
bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.” Jadi berdoa
dengan berbahasa roh sangat baik dilakukan karena kita sedang berdoa untuk kepentingan
orang-orang kudus, akan tetapi doa-doa itu sangat berguna dilakukan pada waktu berdoa
sendiri maupun bersama-sama. Pada waktu pertemuan jemaat terutama pada waktu bukan
untuk berdoa khususnya sedang mengajar maka berbahasa lidah atau berbahasa roh tidaklah
membangun karena orang-orang tidak mengerti apa yang kita katakan. Oleh karena itu
Paulus juga pernah berkata :”Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan
lima kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain, dari pada beribu-ribu kata
dengan bahasa roh. Saudara, berdoalah dengan bahasa roh dan latihlah dirimu bernubuat!

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan Pembimbingmu!

Hari Ke-11

Sabtu, 12 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
SUNGGUH ALLAH ADA DI TENGAH-TENGAH KITA
(I KORINTUS 14:20-25)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya
yang utuh, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 17

PL 2.

Ayb. 20

PB.

Mat. 9:18-38

D2 (Direnungkan)
1 Apa yang Paulus maksudkan dengan :”Janganlah sama seperti anak-anak dalam
pemikiranmu, tapi jadilah anak-anak dalam kejahatan dan jadilah orang dewasa dalam
pemikiranmu?”
2 Apa yang telah ditulis oleh Taurat mengenai bahasa lain dan mulut orang asing, dapatkah
itu untuk meyakinkan umat Allah?
3 Apa yang menyebabkan orang baru dalam pertemuan jemaat dapat berkata bahwa kita
gila?
4 Apa yang dapat meyakinkan orang baru datang dalam pertemuan jemaat?
5. Apa yang dapat menyebabkan orang baru dalam jemaat mengatakan bahwa Allah ada di
tengah-tengah mereka?

D3 (Diterapkan)
Saudara, suatu sore saya dengan dua saudara PA saya pergi mengikuti satu kebaktian kebangunan
rohani yang dilakukan suatu yayasan rohani yang terkenal di kota Bandung. Pembicara pada waktu itu
adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal saat itu Om Tan, dia sudah almarhum dan dia seorang
peletak dasar dan perintis atau yang memulai mengajarkan penggunaan karunia-karunia Roh Kudus.
Pada waktu itu kami datang terlambat. Kami memasuki ruang kebaktian pada saat doa sudah dimulai
dan doa yang kami dengar adalah doa bahasa lidah dan doa itu diterjemahkan, sangat antusias
rasanya pada waktu itu, namun saya terkejut pada waktu kami masuk seorang bernubuat : “Ada tiga
orang hamba Tuhan datang kemari karena ingin menyelidiki pengajaran kharismatik, mereka datang
dengan kebingungan, hatinya belum tulus untuk belajar, diantara mereka ada yang memakai jubah
yang sobek.” Pada waktu kami masuk dan mendengarkan nubuatan itu saya merasa sangat
tertempelak karena, apa yang ada dalam pikiran saya dan kami pada waktu itu, dinubuatkan oleh
pendoa itu, dan memang kami datang karena ingin tahu dan ingin menyelidiki ajaran kharismatik itu.
Sejak pulang dari kebaktian itu saya mulai membuka hati dan kami mau membicarakan dan
mendiskusikan karunia-karunia Roh Kudus terutama tantang bahsa lidah atau bahasa roh. Kami
merasakan kehadiran Tuhan dan kami merasa Tuhanlah yang berbicara kepada kami lewat nubuatan
itu. Teman saya sangat terkagum-kagum dengan kehadiran Tuhan karena dia memang
menggunakan jaket yang seperti jubah yang panjang dan kain lapis dalam jubah itu memang sudah
sobek dan tidak seorangpun diantara kami tahu bahwa kain lapis dalam jubah teman itu sudah sobek.
Setelah kami pulang dari kebaktian itu, teman saya cerita bahwa benar dia menggunakan jubah yang
sobek kami benar-benar tertawa dan kami kagum kepada Tuhan. Lewat pengalaman itu kemudian
kami mengalami baptisan Roh Kudus, dan hingga hari ini saya ada dalam gereja Injili yang
kharismatik. Dengan dioperasikannya karunia nubuatan maka orang-orang baru akan dapat
merasakan kehadiran Tuhan dalam kebaktian-kebaktian orang percaya. Saudara, biarkanlah aliran
karunia-karunia itu keluar dari hidupmu untuk melawat orang-orang di sekitarmu!

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pqgi ini dengan teman-teman KPA dan Pembimbingmu!

Hari Ke-12

Minggu, 13 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
DI DALAM KRISTUS KITA KUDUS DAN TIDAK BERCACAT
(EFESUS 1:3-8)
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulangulang, sehingga anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan arti
yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 18

PL 2.

Ayb. 21

PB.

Mat. 10:1-25

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita di dalam sorga?
2. Apa yang Tuhan telah tentukan bagi kita sebelum dunia dijadikan?
3. Apa dasarnya Tuhan menentukan kita dan menjadikan kita anak-anak-Nya?
4. Oleh sebab apa kita beroleh penebusan yaitu pengampunan dosa kita?
5. Dalam bentuk apa Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya dengan limpah kepada kita?

D3 (Diterapkan)
Saudara, sejak kejatuhan Adam dan Hawa Tuhan sudah bernubuat bahwa akan ada seorang
keturunan wanita itu yang akan meremukkan kepala ular dan ular akan menghancurkan tumit
dari keturunan wanita itu. Tuhan pernah memusnahkan manusia dan meninggalkan keluarga
Nuh di bumi karena bumi sudah rusak dihadapan Allah dan penuh dengan kekerasan, karena
manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tuhan Yang Maha Pengasih itu juga telah
memiliki rencana untuk menyelamatkan manusia. Sejak dunia belum diciptakan Dia telah
menetapkan Kristus merupakan anugerah Allah bagi kehidupan manusia. Sebab di dalam
Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat
dihadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk
menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Oleh karena rencana-Nya itu
maka Dia menganugerahkan Yesus Kristus bagi umat manusia, supaya di dalam Dia kita
beroleh penebusan oleh pengorbanan-Nya di atas kayu salib. Oleh karya-Nya yang Agung
yaitu kematian-Nya dan pengorbanan-Nya maka Dia mendamaikan kita manusia berdosa
dengan Allah Bapa-Nya. Oleh Darah Anak Domba Allah itu maka kita dikuduskan, dibenarkan
dan disempurnakan, hanya karena satu korban Yang Mulia. Allah mau menjadi manusia dan
rela mengorbankan diri-Nya bagi umat ciptaan-Nya. Saudara, sadarkah anda bahwa di dalam
Kristus kita sudah dikuduskan, dibenarkan dan disempurnakan untuk selama-lamanya.
Saudara, pelihara dan hormati anugerah Allah itu, hiduplah sesuai dengan keadaanmu yang
telah ditentukan oleh Tuhan, kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya.

D4
(Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan Pembimbingmu!

Hari Ke-13

Senin, 14 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
KRISTUS SEBAGAI KEPALA SEGALA SESUATU
(EFESUS 1:9-14)
Bacalah bagian firman ini utuh dalam perikopnya berulangulang, sehingga anda dapat mengikuti jalan cerita dan arti
yang dikandungnya!

PL 1.

kej. 19

PL 2.

Ayb. 22

PB.

Mat. 10:26-11:1

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang Tuhan telah nyatakan kepada kita dalam Kristus?
2. Apa yang akan dipersatukan oleh Allah di dalam Kristus?
3. Apa bagian yang akan diperoleh oleh rasul Paulus?
4. Mengapa Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita?
5. Apa bagian yang Tuhan janjikan dan yang dimeteraikan dengan Roh Kudus?

D3 (Diterapkan)
Saudara, sejak semula Allah telah merencanakan bahwa sekali waktu Dia akan menjadikan Yesus Kristus
untuk menjadi KEPALA dari segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di Sorga. Dan
untuk itulah maka Dia telah menetapkan Yesus Kristus akan dikaruniakan kepada dunia ini menjadi Anak
Domba Allah yang akan dikorbankan bagi kita. Sebab di dalam Kristus dan oleh darah-Nya kita beroleh
penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada
kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sejak kebangkitan-Nya dari kematian-Nya maka Allah telah
berkata kepada-Nya bahwa Kristus akan tetap tinggal di Sorga sampai seluruh musuh-musuh-Nya
ditaruhkan sebagai alas kaki-Nya atau tumpuan kaki-Nya. Allah sedang mengerjakan rencana-Nya melalui
umat tebusan-Nya yaitu gereja-Nya. Oleh karena itulah sepatutnya gereja menyadari tanggung jawab dan
kelimpahan kasih karunia yang Allah telah sediakan bagi umat-Nya. Allah telah mengaruniakan Yesus bagi
kita dan saat ini Dia telah mengutus Roh-Nya tinggal di dalam kita, maka sepatutnyalah umat-Nya bisa
menjadi alat-Nya untuk melaksanakan rencana-Nya. Allah telah melimpahkan kasih karunia dan anugerah
kebenaran kepada umat-Nya, sepatutnya umat-Nya dapat hidup dan berkuasa oleh karena Yesus Kristus.
Akan tetapi banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari status mereka, mereka hidup dalam tekanan,
hidup dalam kemiskinan dan juga hidup dalam penderitaan karena sakit penyakit. Banyak umat Tuhan yang
tidak mengerti tentang Kasih Karunia Allah. Kehidupan mereka sangat jauh dari apa yang Tuhan sudah
tetapkan. Yesus katakan : Aku datang supaya mereka beroleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan.
Akan tetapi begitu banyak orang-orang yang percaya pada Yesus tinggal dalam kekurangan, kemiskinan dan
hidup dalam penderitaan. Hal ini harus menjadi satu bahan pelajaran dan diskusi bagi umat Tuhan, mengapa
mereka hidup tidak seperti apa yang Tuhan maksudkan? Tuhan ingin agar anak-anak-Nya menjadi kepalakepala juga di dalam berbagai aspek kehidupan ini. Bukan saja di Gereja atau di tengah-tengah jemaat kita
menjadi kepala, tetapi juga di dunia kerja Dia mau kita juga menjadi orang-orang yang berpengaruh. Dalam
semua aspek Tuhan ingin agar Dia menjadi KEPALA dari segala sesuatu, termasuk di bidang politik dan
pemerintahan. Dia mau ada anak-anak-Nya menjadi kepala di mana Tuhan dapat memerintah melalui
mereka. Saudara, apakah anda juga tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan bagi hidupmu?

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan Pembimbingmu!

Hari Ke-14

Selasa, 15 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
JEMAAT ADALAH TUBUH-NYA (EFESUS 1:15-23)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, sehingga anda dapat mengikuti jalan cerita dan arti
yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 20;21

PL 2.

Ayb. 23;24

PB.

Mat. 11:2-30

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang menyebabkan Paulus tidak berhenti mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat Efesus?

2. Mengapa Paulus meminta supaya Roh hikmat dan wahyu diberikan kepada jemaat Efesus?

3. Apa yang telah ditentukan oleh Allah bagi orang-orang kudus-Nya?

4. Apa yang telah diletakkan-Nya dibawah khaki Kristus?

5. Bagaimana hubungan jemaat dengan Kristus?

D3 (Diterapkan)
Saudara, Paulus menulis :”Dan segala sesuatu telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan Dia
telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhNya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu.” Dari pernyataan Paulus ini
kita bisa belajar bagaimana peran gereja yang seharusnya dalam segala kehidupan ini, namun saat
ini kita menyadari bahwa kehidupan gereja saat ini jauh dari apa yang telah direncanakan oleh Allah.
Sudah sepatutnyalah gereja berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Allah telah menetapkan
Kristus sebagai PENGUASA yang berkuasa saat ini di seluruh muka bumi ini. Akan tetapi keadaan
jemaat Tuhan sangat memprihatinkan sekali, sangat jauh dari keadaan yang seharusnya. Kristus
adalah kepala gereja dan jemaat adalah tubuh-Nya. Sudah sepatutnya gereja menjadi pelaksana
dari segala yang Dia sedang kerjakan. Jemaatlah pelaksana rencana-Nya, jemaatlah yang
melaksanakan semua janji Tuhan yang telah Dia katakan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aliran
kuasa yang sepatutnya mengalir dari Kristus kepada kita jemaat-Nya. Allah telah menganugerahkan
segala karunia rohani di Sorga bagi setiap orang percaya, namun sampai saat ini banyak sekali umat
Tuhan yang tidak menyadari keadaan ini, dibutuhkan Roh hikmat dan wahyu untuk menyingkapkan
langkah-langkah yang harus dilakukan oleh gereja untuk dapat menjadi pelaksana rencana-Nya. Dia
kepala dan kita tubuh-Nya, kitalah yang seharusnya bergerak bagi Sang Kepala, karena kitalah
tangan-Nya dan kitalah kaki-Nya, kitalah yang seharusnya mengerjakan apa yang Dia pikirkan.
Begitu besar kesenjangan yang terjadi antara Kristus dan gereja-Nya, seperti ada gangguan
komunikasi antara kepala dan tubuh-Nya. Ada banyak rencana-Nya yang seharusnya sudah
terlaksana, akan tetapi semua sedang terbengkalai. Saudara, teruslah berdoa supaya kepada kita
Tuhan membukakan hikmat dan wahyu bagaimana semua rencana-Nya itu dapat terlaksana.
Lakukanlah apa yang dapat kita lakukan supaya dapat terjadi apa yang Dia sudah katakan!

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan KPA dan Pembimbingmu juga teman segerejamu!

Hari Ke-15

Rabu, 16 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
SEBAB KARENA KASIH KARUNIA (EFESUS 2:1-10)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya
yang utuh, supaya anda dapat mengikuti jalan cerita dan
menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 22

PL 2.

Ayb.

PB.

Mat. 12:1-21

D2 (Direnungkan)
1. Siapa penguasa kerajaan angkasa?

2. Ketika keadaan bagaimana Paulus juga patut dimurkai Tuhan?

3. Dengan apa kita menerima kelimpahan kasih karunia Allah?

4. Mengapa kita tidak bisa diselamatkan oleh amal saleh dan ibadah kita?

5. Apa yang Tuhan ingin agar kita hidupi?

D3 (Diterapkan)
Saudara, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi
pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan
semata-mata karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, bukan karena kebaikan kita, bukan juga karena
kesalehan kita akan tetapi karena kasih karunia yang dianugerahkan dengan berkelimpahan kepada kita
orang berdosa. Keselamatan kita menjadikan kita orang yang luar biasa, kita menjadi anak-anak Allah.
Alkitab mengatakan sebagai anak Allah kita memiliki kuasa, dan kuasa yang kita miliki karena Allah
menganugerahkan Roh Kudus ke dalam hidup kita. Kuasa Roh Kuduslah yang menjadi kuasa kita. Bukan
hanya itu saja, tetapi kita juga menjadi warga Sorga di bumi ini. Kita memiliki tempat yang aman bersama
Kristus di Sorga. Bahkan juga di sorga telah tersedia berbagai karunia rohani yang Tuhan telah berikan
kepada kita. Dan di dalam takhta kasih karunia Kristus telah tersedia rakhmat Allah yang telah menyediakan
segala pertolongan yang kita perlukan tepat pada waktunya. Allah siap sedia menolong kita tepat pada
waktu kita membutuhkan pertolongan-Nya. Tuhan Yang Maha Baik itu telah mengaruniakan segala
keperluan kita di dalam Kristus Tuhan. Di dalam Dia semua kebutuhan, pertolongan, dan segala yang kita
perlukan telah disediakan berkelimpahan bahkan kuasa untuk hidup benar juga tersedia bagi umat-Nya,
sehingga tidak ada alasan untuk kita hidup dalam kekurangan, kalau itu terjadi hanya karena kesalahan
kita, bukan kesalahan Tuhan, kitalah faktor penyebab hal itu terjadi. Saudara, Tuhan Yang Maha Kasih itu
telah menyediakan segala keperluanmu di dalam Kristus, mengertikah saudara?

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan pembimbingmu!

Hari Ke-16

Kamis, 17 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
DIPERSATUKAN DI DALAM KRISTUS (EFESUS 2:11-23)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya yang
utuh, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan dapat
menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 23

PL 2.

Ayb. 28

PB.

Mat. 12:22-50

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang dimaksud dengan “sunat lahiriah?”
2. Apa yang menjadi keadaan dari orang-orang non Yahudi di dunia ini?
3. Apa yang terjadi dengan kematian Yesus?
4. Dengan apa orang Yahudi dan non Yahudi mendapat jalan masuk kepada Allah?
5. Siapa yang menjadi keluarga dan dipersatukan dalam Kristus?

D3 (Diterapkan)
Saudara, oleh anugerah Tuhan Dia telah menyelamatkan kita dan Dia telah menghidupkan kita bersama
dengan Kristus. Ada banyak orang yang menjadi jemaat Tuhan. Ada banyak latar belakang kehidupan yang
dipersatukan oleh kematian Kristus di salib. Kematian Kristus menyebabkan terjadinya rekonsiliasi atau
perdamaian antara manusia dengan Bapa-Nya, antara manusia dengan manusia antara budaya dan
peradaban manusia. Tuhan Allah telah merencanakan bahwa Kristus harus menjadi KEPALA dari segala
sesuatu yang ada di bumi ini dan yang ada di Sorga. Segala sesuatu dipersatukan di dalam Kristus. Bapa,
Roh Kudus dan Kristus menjadi satu dengan Jemaat-Nya, MENJADI SATU dengan Gereja-Nya. Dengan
persatuan itu sepatutnyalah kehidupan jemaat terangkat dan maju, namun ada kendala yang menyebabkan
kemajuan itu tidak konsisten terjadi pada jemaat Tuhan. Ada waktu di mana jemaat itu mengalami
kebangunan rohani, namun dalam waktu kemudian terjadi lagi stagnasi bahkan kemunduran, semua terjadi
karena jemaat tidak menyadari betapa besar anugerah Allah yang diberikan kepada jemaat-Nya. Sudah
sepatutnyalah jemaat mengerti mengenai kasih karunia ini lebih dari yang sudah-sudah. Banyak jemaat
yang hidupnya terpuruk karena mereka tidak mengerti kasih karunia. Banyak diantara mereka yang hidup
tertekan karena terintimidasi oleh tuduhan dan tekanan yang datang dari iblis. Disatukan bersama Kristus
seharusnya membuat jemaat dapat menikmati kemerdekaan penuhnya oleh kuasa dan berbagai anugerah
Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Bersatu dalam Kristus seharusnya membuat jemaat juga merasa
bahwa mereka bersaudara, tidak seperti sekarang ini. Kesatuan tubuh Kristus hanyalah slogan yang sering
digembar-gemborkan oleh para pemimpin dalam rangka untuk mencapai cita-cita pribadinya, cita-cita
kelompoknya, orang-orang yang tidak sependapat dengan mereka, mereka sebut tidak se DNA, seolah-olah
mereka memiliki DNA yang lebih unggul dari pada saudara-saudara mereka yang lain. Pernah terjadi
perbedaan pendapat diantara George Whitefield dengan Jhon Wesley maupun Charles Wesley. Seorang
pengikut George menanyakan apakah Jhon atau Charles akan masuk ke Sorga, dengan jelas George
Whitefield mengatakan bahwa kedua bersaudara itu akan menempati tempat yang lebih mulia dari dirinya.
Saudara, mereka berbeda pendapat sehingga mereka tidak lagi bersama-sama dalam gerakan kebangunan
rohani di Inggris, namun tidak ada rasa permusuhan sehingga mereka saling merendahkan atau
menghinakan saudaranya, bahkan tetap menghargai dan memperlihatkan hormat dan tidak menjelekkan
saudaranya, juga tidak menganggap saudaranya lebih rendah. Suatu budaya yang harus dipertahankan
bagi sesama saudara dalam Kristus. Bagaimana dengan kita saudara? Saudara, ada saja persoalan di
antaramu itu merupakan kekalahan. Perpecahan adalah tanda kekalahan pada gereja Tuhan. Perbedaan
pendapat itu adalah wajar, tapi berkelahi karena beda pendapat, nah itu yang salah. Perbedaan pendapat
merupakan ragam pesona yang dapat membuat sesuatu menjadi indah. Harmonisasi timbul karena
perbedaan yang diatur dan dikendalikan, seorang konduktor dibutuhkan untuk membuat harmoni semua
alat musik dalam suatu orkestra, berbeda namun bisa sepakat, itulah tanda kedewasaan. Mengalah
bukanlah kalah. Yesus Kristus kepala yang mempersatukan tubuh-Nya. Saudara, apakah anda menyatu
dengan jemaat Tuhan di mana engkau beribadah?

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan pembimbingmu!

Hari Ke-17

Jumat, 18 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
SATU TUBUH DAN SATU ROH (EFESUS 4:1-7)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya yang
utuh, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan menangkap
arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 24

PL 2.

Ayb. 29;30

PB.

Mat. 13:1-23

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat Filipi mengenai panggilan mereka?
2. Dalam hal apa kita bisa memperlihatkan kasih kita kepada saudara kita?
3. Apa yang harus diusahakan oleh jemaat di Filipi?
4. Pengharapan apa yang dikandung oleh panggilan kita orang percaya?
5. Apa yang menjadi ukuran bagi Tuhan untuk menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada masingmasing jemaat atau setiap orang percaya?

D3 (Diterapkan)
Saudara, tubuh Kristus dibangun oleh anggota-anggota yang terdiri dari berbagai latar belakang kehidupan,
karakter dan sifat-sifat yang berbeda-beda. Karena perbedaan-perbedaan itu maka sering terjadi perbedaan
pendapat. Perbedaan pendapat adalah sesuatu yang wajar karena masing-masing orang memiliki sudut pandang
sendiri-sendiri. Adalah wajar jika ada perbedaan pendapat, dan perbedaan pendapat bukan sesuatu yang salah atau
dosa, selama pendapat itu masih bernilaikan ketuhanan. Perbedaan pendapat baru dinyatakan salah kalau
perbedaan itu menjurus dan menimbulkan perpecahan, apa lagi kalau menimbulkan perselisihan yang
mendatangkan kepahitan. Perbedaan pendapat yang menimbulkan perkelahian, perpecahan yang timbul karena
timbulnya amarah. Paulus menganjurkan agar jemaat di Efesus sebagai orang-orang yang telah terpanggil
seharusnya hidup sesuai dengan panggilan mereka yaitu hidup sebagai orang-orang beriman kepada Yesus Kristus.
Hendaklah hidup dengan selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasih kita dengan saling membantu.
Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera: satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana
kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu
baptisan dan satu Allah dan Bapa dari semua. Tuhan mau kita hidup sebagaimana hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus
yang rela merendahkan diri-Nya untuk menaati Bapa-Nya. Tuhan Yesus yang selalu berjalan sebagai seorang hamba
dan berjalan sebagai seorang utusan yang selalu bertanya kepada Bapa-Nya dan selalu berhubungan dengan BapaNya. Hubungan yang selalu dibangun oleh Yesus kepada Bapa-Nya menyebabkan tidak ada perbedaan diantara
mereka, bahkan Yesus pernah mengatakan bahwa Dia tidak berbicara dari diri-Nya sendiri tapi Dia mengatakan apa
yang Bapa-Nya perintahkan untuk Dia katakan. Dia selalu mendapat arahan dari Bapa-Nya, dan Dia selalu berusaha
menyamakan pendapat-Nya dengan Bapa-Nya melalui doa dan persekutuan-Nya. Saudara, bagaimana dengan
anda, berapa sering saudara berbeda pendapat dengan pembimbingmu, dengan temanmu satu tim dalam
pelayananmu, atau dengan keluargamu. Apakah perbedaan itu mendatangkan hubungan baik atau perpecahan
diantara kalian?

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan Pembimbingmu!

Hari Ke-18

Sabtu, 19 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
KRISTUS ADALAH KEPALA (EFESUS 4:8-16)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang dalam perikopnya
yang utuh, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya
dan menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 25

PL 2.

Ayb. 31

PB.

Mat. 13:24-43

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang terjadi setelah Yesus naik kembali kepada Bapa-Nya?
2. Apa yang menjadi tugas dari orang-orang pilihan Tuhan yang mendapat anugerah
jawatan?
3. Tingkat pertumbuhan seperti apa yang disebut kedewasaan penuh?
4. Apa yang dapat mengombang-ambingkan pertumbuhan rohani seseorang jemaat Tuhan?
5. Apa yang menyatukan seluruh tubuh Kristus?

D3 (Diterapkan)
Saudara, perbedaan merupakan kekayaan yang ada di dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus disatukan oleh
Roh Kudus bukan untuk menjadi seragam tapi untuk bersatunya yang berbeda. Berbeda-beda tapi satu oleh
Roh Kudus. Semakin banyak orang semakin banyak sudut pandang, akan tetapi jika Roh Kudus diizinkan
mengarahkan yang berbeda itu, maka Dia akan menyatukan orang-orang yang berbeda sudut pandang itu.
Mengapa ada dua orang yang memiliki sudut pandang berbeda kemudian berpisah karena perbedaan sudut
pandang? Hal itu terjadi karena merasa bahwa sudut pandang dialah yang terbaik dan tidak ada yang baik di
luar pandangannya. Kalau kita sudah merasa pandangan dan pendapat kita sempurna, biasanya kita tidak
ingin lagi mendengarkan orang lain, kita cenderung untuk menutup telinga kita terhadap nasihat dan
petunjuk maupun pendapat saudara kita. Dan biasanya kalau itu terjadi maka kita masih bisa mengukur
apakah benar atau tidak pandangan kita melalui merenungkan kembali firman Tuhan dan membawanya ke
dalam doa, adakah suka cita yang lepas dan apakah ada damai sejahtera yang menetap. Jika jawabannya
adalah ya, maka bisa jadi kita benar dan peganglah kebenaran itu. Akan tetapi bersabarlah menunggu
teman kita yang belum sependapat dengan kita, bawakan terus dalam doa, kalau benar pendapat kita itu
maka WAKTU adalah PENGUJI yang setia. Apakah setelah sekian lama pendapat itu tetap, atau berubah
karena akhirnya kita menemukan sudut pandang yang berbeda dan menyebabkan pendapat kita juga
berubah. Apakah kita tidak bisa belajar kepada Yesus Kristus yang rela melepaskan kesetaraan dengan Allah
dan mau menjadi manusia? Yesus mau merendahkan diri-Nya dan menjadi sama dengan manusia, Dia rela
direndahkan, dicela, dimaki dan dipukuli. Bahkan Dia rela taat sampai mati sehingga Dia layak menjadi
KEPALA dari segala sesuatu, karena ketaatan-Nya itu maka Dia menjadi Kristus bagi dunia ini. Yesus Kristus
menjadi KEPALA bagi Gereja Tuhan. Dialah kepala yang menyatukan umat-Nya. Yesus Kristus menjadi
kepala dari tubuh-Nya, yang berkuasa atas semesta ini dan berkuasa juga di Sorga. Kerelaan Tuhan Yesus
untuk direndahkan oleh ciptaan-Nya membuat hati Bapa-Nya puas, sehingga Yesus Kristus diangkat
menjadi Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa. Saudara, apakah anda rela untuk mengalah dan mau
merendahlan diri seperti Yesus Kristus? Yesus rela melepaskan kedudukan yang setara dengan Allah dan
menjadi manusia, menjadi hamba dan belajar taat. Dia taat sampai mati di kayu salib, oleh karena itu maka
Dia menjadi Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan. Apakah anda bersedia mengubah pendapat
saudara, untuk bisa memenangkan orang yang berbeda dengan saudara?

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan pembimbingmu, berdoa supaya
perbedaan pendapat dalam gereja tidak merusak dan tidak menimbulkan kekalahan
bersama, melainkan akan menimbulkan harmonisasi dan kesatuan dalam tubuh Kristus!

Hari Ke-19

Minggu, 20 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
ANAK-ANAKKU (I YOHANES 2:1-6)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang sehingga anda dapat
mengikuti jalan ceritanya dan menangkap arti yang dikandung di
dalamnya!

PL 1.

Kej. 26

PL 2.

Ayb. 32;33

PB.

Mat. 13:44-14:12

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang dinasihatkan oleh Yohanes melalui suratnya ini kepada anak-anak rohaninya?

2. Apa yang Yesus lakukan terhadap dosa-dosa kita?
3. Apa tandanya seseorang mengenal Allah?
4. Siapakah yang disebut pendusta oleh Yohanes?
5. Dengan apa kita mengetahui bahwa kita berada di dalam Kristus?

D3 (Diterapkan)
Saudara, lewat surat dan tulisan rasul Yohanes ini kita belajar bagaimana sikap seorang bapa
rohani yang menjagai anak-anak rohaninya. Gereja sebagai keluarga Allah merupakan salah
satu gambaran bagaimana hubungan kita dengan Bapa di sorga. Kristus sebagai pemimpin
juga merupakan seorang Bapa bagi umat tebusan-Nya. Begitu juga kehidupan berjemaat di
dalam satu gereja lokal. Gereja yang dirintis oleh beberapa orang perintis akan berkembang
menjadi satu keluarga besar di mana para Penatua jemaat menjadi gembala dan menjadi bapa
rohani bagi jemaat itu. Bapa rohani berbicara mengenai pengayoman, yang merupakan
tanggung jawab para penatua. Satu gereja lokal dipimpin oleh beberapa orang penatua, maka
disebut para artinya jamak atau banyak, bukan satu. Alkitab mengajarkan bahwa dalam gereja
lokal maka para penatualah yang diangkat oleh Roh Kudus untuk menggembalakan jemaatNya. Para penatualah yang menjadi bapak dan menjadi pemimpin di dalam satu gereja lokal.
Para rasul adalah pemimpin bagi gereja-gereja lokal yang mereka rintis. Para rasullah yang
menetapkan para penatua yang diangkat oleh Roh Kudus. Menetapkan, mentahbiskan atau
mengukuhkan orang-orang percaya yang diangkat oleh Roh Kudus menjadi para penatua.
Yohanes sebagai Bapa rohani juga menyebut dirinya sebagai penatua sementara dia adalah
juga seorang rasul. Rasul Yohanes pernah menjadi penatua di jemaat Efesus yang dirintis oleh
Paulus dan dia juga pernah menjadi penatua di jemaat Yerusalem dan dibeberapa jemaat lokal
yang lain, terutama di gereja-gereja di Asia yang ditulis di kitab Wahyu. Gereja adalah keluarga
Allah, setiap anggotanya merupakan saudara yang saling mengasihi dan saling melayani satu
dengan yang lain. Saudara, apakah anda merasa sebagai salah seorang saudara bagi saudarasaudaramu di gereja Tuhan di mana engkau beribadah saat ini?

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan Pembimbingmu!

Hari Ke-20

Senin, 21 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
MEMBENCI SAUDARA BERARTI TINGGAL
DALAM KEGELAPAN (I YOHANES 2:7-11)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, supaya anda dapat mengikuti jalan
ceritanya dan menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 27

PL 2.

Ayb. 34;35

PB.

Mat. 14:13-36

D2 (Direnungkan)
1.
2.
3.
4.
5.

Apakah yang dimaksudkan dengan perintah lama oleh Yohanes?
Mengapa Yohanes menyebutkannya perintah baru juga?
Apa yang sedang lenyap dan apa yang telah bercahaya dalam jemaat Tuhan?
Siapa yang tinggal dalam kegelapan?
Siapa yang tinggal dalam penyesatan, mengapa dia tidak dapat melihat?

D3 (Diterapkan)
Saudara, rasul Yohanes mengatakan dalam suratnya : Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah
percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah; sebab banyak
nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Lewat peringatannya itu maka kita
sepatutnya juga untuk berhati-hati dan waspada. Lewat buahnya kita mengenal pohonnya. Perlu kita
meneliti setiap pengajaran yang kita dengarkan. Jika dalam pengajaran di mana ada provokasi yang
menghasut bahwa ajaran-ajaran di sekitar kita telah menyimpang dan ajaran yang kami ajarkan
adalah ajaran yang sempurna, perlu hati-hati untuk mendengarkannya, untuk itu maka sangat perlu
pengurapan Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kita, juga pengetahuan dan pengertian akan
firman Tuhan. Pengetahuan akan firman Tuhan juga berperan untuk meneliti satu ajaran yang benar
atau yang salah. Bagaimana kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran jika
kita tidak diawasi dan diayomi oleh saudara-saudara yang mendapat anugerah jawatan dari Roh
Kudus. Biasanya penatua – penatua dilengkapi oleh Roh Kudus dengan satu karunia jawatan, sesuai
dengan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus bagi dia maupun bagi jemaat yang dipimpinnya.
Pengajaran yang lahir dari kepahitan biasanya akan mengajarkan pemberontakan terhadap
kepemimpinan. Jika melalui pengajarannya kita dapatkan bau kepahitan ataupun bau kebencian,
maka perlu hati-hati, dengan pengajaran seperti itu. Jika seseorang mengajarkan sesuatu akan
tetapi kita tahu dia membenci saudaranya atau sedang pahit terhadap saudaranya maka perlu hatihati terhadap saudara kita itu, supaya saudara tidak mendapatkan transfer kepahitan yang dia alami
dan rasakan. Tidak mungkin seseorang berada dalam terang sekaligus pada waktu yang sama
sedang membenci saudaranya. Hal itu tidak mungkin dapat terjadi. Kebencian adalah buah dari
kegelapan, merendahkan saudara kita berarti menghinakan dia dan itu berarti menghinakan Yesus
yang mengasihi saudara kita itu. Tidak mungkin seseorang tinggal dalam terang dan gelap sekaligus
pada waktu yang sama. Biasanya gelap akan hilang jika terang telah datang, namun kalau kebencian
dan kesombongan masih dapat terdeteksi dari pembicaraan seseorang maka jelas dia masih berada
dalam kegelapan. Kegelapanlah yang menyebabkan timbulnya penyesatan. Kepahitan dan
kebencian kita kepada pemimpin dapat mendorong kita untuk menghasilkan pengajaran yang
menyimpang dan dapat menimbulkan agitasi yang tidak benar. Hal inilah benihnya penyesatan.
Saudara, apakah engkau sakit hati terhadap saudaramu atau salah seorang pemimpinmu?
Selesaikanlah persoalanmu dan berdamailah dengan dia, supaya jangan terhalang pertumbuhan
rohanimu!

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan Pembimbing!

Hari Ke-21

Selasa, 22 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
JANGANLAH KAMU MENGASIHI DUNIA
(I YOHANES 2:12-17)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 28

PL 2.

Ayb. 36;37

PB.

Mat. 15:1-28

D2 (Direnungkan)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karena apa dosa kita diampuni?
Siapa yang telah mengalahkan yang jahat?
Mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia?
Apa yang berasal dari dunia bukan dari Bapa?
Apa yang sedang dialami oleh dunia, mengapa?
Apa yang dialami oleh orang-orang yang melakukan kehendak Allah?

D3 (Diterapkan)
Saudara, sebagai seorang gembala atau sebagai seorang penatua jemaat, rasul Yohanes memberi
peringatan kepada jemaat yang pernah diayominya, supaya mereka tidak mengasihi dunia ini. Jika
seseorang mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam
orang itu. Mengasihi atau mencintai dunia timbul karena seseorang mengikuti keinginan matanya,
keinginan daging dan keangkuhan hidup yang tidak berasal dari Bapa, tapi berasal dari dunia ini.
Kasih akan dunia timbul karena pandangan kita ditujukan kepada sesuatu di dunia ini. Petrus
menganjurkan agar mata kita senantiasa memandang pada Yesus Tuhan kita. Sehingga beban yang
berasal dari dunia tidak menjadi tanggungan kita. Jika mata kita tertuju kepada Yesus maka kita akan
mengalami kelegaan dan kita akan memikul beban yang ringan dan enak, karena kita senantiasa
mendapat pertolongan tepat pada waktu kita membutuhkan. Kecintaan kepada dunialah yang
menyebabkan kasih Bapa itu hilang, maka dengan mudah berbagai persoalan dapat menimbulkan
kebencian, kepahitan, ketersinggungan, kemarahan dan berbagai dosa-dosa lainnya. Oleh karena
itu Yohanes menasihatkan agar kita tidak mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Marilah
kita mengasihi sesama kita dan menyatakan kasih kita dengan bertolong-tolongan satu dengan yang
lain, atau marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Janganlah hendaknya persoalan
yang kecil berubah menjadi kepahitan ataupun kebencian, yang tidak patut lagi terjadi pada anakanak Tuhan. Sudah tidak bisa lagilah kita mentolerir dosa-dosa itu tetap mencoba menjatuhkan kita.
Sudah waktunya kita tidak lagi dikuasai oleh daging yang sudah tersalib itu. Daging itukan sudah
disalibkan bersama Yesus, mengapa yang sudah mati itu masih berkuasa membawa anda ke dalam
kejatuhanmu. Sudahlah tiba masa, di mana kita menyadari bahwa Yesus sudah mati bagi kita supaya
kita hidup dan berkuasa. Dia sudah membayar segalanya bagi kita, dan Dia telah menyediakan
semua kebutuhan kita sesuai dengan kerelaan-Nya di dalam Kristus. Mari kita dengan berani
menghadap takhta kasih karunia Yesus Kristus, supaya kita mendapat anugerah dan rahmat
sehingga kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Mari kita mengarahkan mata
kita kepada Yesus supaya beban kita menjadi ringan dan kita mengalami kelegaan, karena Yesus
akan memberi jalan keluar dari masalah kita. Saudara, Yesuslah jawaban dan jalan keluar dari
masalahmu!

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan pembimbingmu!

Hari Ke-22

Rabu, 23 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
DUSTA TIDAK MENGHASILKAN KEBENARAN
(I YOHANES 2:18-21)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 29

PL 2.

Ayb. 38;39

PB.

Mat. 15:29-16:12

D2 (Direnungkan)
1. Apa tanda-tanda bahwa sekarang adalah waktu-waktu terakhir?
2. Siapakah orang-orang yang disebut antikristus itu?
3. Berasal dari mana orang-orang antikristus itu?
4. Apa yang menjadi sumber pengetahuan dan pengertian pada kita orang
percaya?
5. Apa yang tidak mungkin ada?

D3 (Diterapkan)
Saudara, alkitab mengatakan bahwa inilah waktu-waktu terakhir itu, atau istilah yang populer adalah akhir
zaman. Akhir zaman ditandai oleh hadirnya banyak antikristus, yaitu orang-orang yang menolak kehadiran
Yesus sebagai Kristus atau seorang yang diurapi untuk menjadi Mesias. Para ahli hukum Taurat di zaman
setelah kebangkitan Yesus menjadi orang-orang yang antikristus, mengapa? Karena mereka sangat malu
sekali, mereka mengetahui dan mereka diajar dan mengajarkan tentang kedatangan seorang Mesias,
mereka hafal ayat-ayat tentang Mesias, mereka sangat mengerti mengenai tanda-tanda seorang Mesias,
namun mereka tidak peka bahwa MESIAS yang mereka bicarakan dan mereka tunggu-tunggu kedatanganNya sedang melawat mereka dan melawat bangsa mereka. Kebangkitan Yesus dari kubur membuka mata
mereka bahwa orang yang mereka aniaya adalah Mesias yang mereka nantikan. Mereka benar-benar malu,
oleh karena itu mereka berdusta dan mereka dengan tegas dan keras menolak YESUS sebagai MESIAS.
Namun beberapa diantara mereka datang bertobat kepada Yesus dan mengikuti murid-murid Yesus akan
tetapi sebagian besar berubah menjadi antikristus, yang menentang pengajaran tentang ketuhanan Yesus
Kristus. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias yang menderita aniaya. Dusta menguasai pengajaran Yahudi
pada saat itu, karena mereka malu sekali. Mereka tahu kebenaran, akan tetapi mereka bantah dan mereka
membangun pengajaran yang sesat karena mereka tidak bersedia dipermalukan oleh kehadiran Mesias
yang berada di sekitar mereka. Rasul Paulus mengalami banyak aniaya dari mereka yang sangat antikristus
yaitu dari orang-orang Yahudi dan dari orang-orang Farisi, karena mereka telah disesatkan oleh pengajaran
antikristus. Demikian juga pada waktu ini akan banyak orang-orang yang akan mengikuti para antikristus
dengan munculnya pengajaran-pengajaran sesat tentang Yesus. Berbagai pengajaran sesat akan muncul
bahkan seorang manusia akan memproklamasikan dirinya sebagai antikris pada akhir zaman ini. Saudara
waspadalah, bangun hubungan yang intim dengan Bapa di Sorga dengan pertolongan Roh Kudus, jangan
jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah dan relakan dirimu dimuridkan dan memuridkan maka
engkau akan terawasi sehingga engkau tidak akan tertipu oleh berbagai angin pengajaran yang
menyesatkan yang beredar di sekitar kita.

D4
(Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan pembimbingmu!

Hari Ke-23

Kamis, 24 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
ANTIKRISTUS MENYANGKAL BAPA MAUPUN ANAK
(I YOHANES 2:22-27)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 30

PL 2.

Ayb. 40;41

PB.

Mat. 16:13-17:13

D2 (Direnungkan)
1. Siapakah antikristus itu?
2. Mengapa menyangkal Anak berarti menyangkal Bapa dan mengakui Anak berarti
mengakui Bapa?
3. Apa yang dijanjikan oleh Anak Allah yaitu Yesus Kristus?
4. Apa yang dilakukan oleh orang-orang antikristus itu terhadap jemaat Tuhan?
5. Bagaimana caranya Tuhan mengajari anak-anak-Nya?

D3 (Diterapkan)
Saudara, kelompok antikristus yang akan muncul ke depan ini kemungkinan besar adalah
kelompok yang menolak bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah
Mesias. Mereka yang meragukan kebenaran Alkitab. Banyak aliran agama Kristen mulai
mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh, sedikit berbau Alkitab dan banyak yang bukan
berdasarkan Alkitab. Ada kelompok sesat yang menambahkan Kitab Sucinya dengan tulisantulisan yang menurut mereka baru diwahyukan oleh Tuhan melalui nabi-nabi mereka.
Kelompok sesat yang benar-benar berasal dari kelompok Kristen Protestan yang tidak lagi
percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Kelompok agama yang menolak bahwa
Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Dia hanya seorang nabi, manusia yang
diciptakan oleh Tuhan. Kelompok-kelompok yang mengakui ketuhanan Allah Bapa tapi
menolak ketuhanan Yesus Kristus. Mereka mengakui dan mempercayai Tuhan Allah sebagai
satu-satu-Nya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, akan tetapi mereka menolak
ketuhanan Yesus, karena Dia hanya dihormati sebagai Juruselamat dan sebagai Nabi yang
terbesar di bumi dan di akhirat. Akan tetapi Yohanes jelas mengatakan bahwa Yesus adalah
satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, tidak ada jalan lain yang bisa membawa orang
sampai pada Bapa di Sorga. Yohanes dengan tegas mengatakan :”Sebab barangsiapa
menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barangsiapa mengakui Anak, ia juga memiliki
Bapa. Saudara, apakah engkau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Bersediakah engkau
menyaksikan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitarmu?

D4 (Didiskusikan)
Berdoalah dan bergaullah dengan teman-teman sekantormu, kenalilah orang damai
diantara mereka, layani dan beritakanlah Injil kepadanya!

Hari Ke-24

Jumat, 25 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
KITA DISEBUT ANAK-ANAK ALLAH
(I YOHANES 2:28 – 3:6)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kel. 31

PL 2.

Ayb. 42

PB.

Mat. 17:14-18:14

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang menyebabkan kita berani dan tidak malu pada hari kedatangan Tuhan?
2. Siapa yang lahir dari pada Tuhan?
3. Mengapa dunia tidak mengenal kita?
4. Siapa yang melanggar hukum Allah?
5. Apa akibatnya jika seseorang tidak mengenal Allah?

D3 (Diterapkan)
Saudara, betapa besarnya kasih Bapa yang dikaruniakan-Nya kepada kita, sehingga kita
disebut anak-Nya, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal
kita karena dunia juga tidak mengenal Allah. Yohanes mengatakan bahwa barang siapa yang
percaya kepada Yesus maka mereka akan diberi kuasa sebagai anak-anak Allah yaitu mereka
yang percaya kepada nama-Nya; yaitu orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan
daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oleh
karena kasih karunia, kita dijadikan anak-anak Allah, dan dikaruniakan Roh-Nya tinggal di
dalam kita, sehingga kita memiliki kuasa yang berasal dari kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Allah
inilah yang menyebabkan kita hidup oleh Roh bukan lagi oleh daging. Tuhan menginginkan
supaya kita hidup oleh Roh dan juga hidup dipimpin oleh Roh bukan oleh daging yang
membawa kita kepada kematian atau maut. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang
percaya kepada Yesus Kristus yang hidup dalam kemerdekaan dan kebebasan tidak lagi terikat
atau dikuasai oleh roh-roh jahat juga tidak lagi dikuasai oleh kebiasaan buruk dan kejahatan.
Kita adalah anak Allah yang memiliki kuasa dan memiliki hidup yang berkelimpahan. Tuhan
tidak malu mengakui bahwa kita adalah anak-anak-Nya. Karena Dia sangat mengasihi kita.
Karena kasih-Nya maka Dia mau menjelma menjadi manusia untuk menjadi daging. Karena
daging manusia telah jatuh ke dalam dosa maka dibutuhkan daging untuk menjadi korban
yang dipakai untuk menebus anak-anak manusia. Maka Allah menjadi manusia, dan Dialah
yang menjadi korban untuk menebus dosa manusia. Penebusan dan pengudusan manusia
hanya karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan karena kepercayaan itu maka allah
memeteraikan kita dengan Roh-Nya, maka kita disebut anak-anak Allah, yaitu anak manusia
yang dikuasai oleh Roh Allah. Saudara, bersediakah anda menjadi pewarta kepada orang di
sekitarmu bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya barangsiapa yang percaya mereka akan
dijadikan sebagai anak-anak Allah sama seperti kita.

D4 (Didiskusikan)
Berdoa dan beritakanlah kabar baik itu kepada orang-orang yang belum percaya di
sekitarmu!

Hari Ke-25

Sabtu, 26 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
ORANG-ORANG YANG TIDAK MENGASIHI SAUDARANYA
(I YOHANES 3:7-12)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
dapat menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 32-33:16

PL 2.

Mzm. 1;2;3

PB.

Mat. 18:15-35

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang tidak boleh kita biarkan terjadi pada kita?
2. Siapa yang berbuat dosa dari dulunya?
3. Apa tujuan Anak Allah datang ke dunia ini untuk menyatakan diri-Nya?
4. Siapa yang tidak dapat berbuat dosa lagi?
5. Disamakan dengan siapa orang-orang yang tidak mengasihi saudaranya?

D3 (Diterapkan)
Saudara, sejak kejatuhan Adam ke dalam dosa maka manusia dari zaman ke zaman dikuasai oleh dosa. Oleh
karena dosa itu maka iblis beroleh kekuasaan untuk menguasai dan membelenggu manusia. Berbagai
penderitaan manusia ditimbulkan oleh kuasa setan yang memperoleh kekuasaannya untuk menguasai
orang-orang adalah dari dosa orang itu. Kejahatan dan kebencian merupakan manifestasi dari dosa yang
menguasai manusia itu. Sejak kejatuhan manusia maka timbullah pembunuhan, pembunuhan pertama
lahir hanya karena cemburu. Kain cemburu mengapa Allah menerima persembahan Habil dan menolak
persembahan Kain. Berbagai kejahatan timbul oleh karena kemarahan ketersinggungan, irihati, dan
berbagai alasan yang kadang-kadang sangat sepele sekali. Akan tetapi semua dosa itu timbul karena iblis
menguasai anak-anak manusia. Hal itulah yang menyebabkan Allah menjadi manusia, supaya ada Anak
Manusia yang tidak dapat dikuasai oleh iblis dan dapat mengalahkan iblis. Yesus mengalami godaan sama
seperti manusia lainnya namun Dia tidak berdosa. Dalam kehidupan sehari-hari-Nya sebagai Anak Manusia,
Dia menjadi seorang Anak Manusia yang saleh, sangat menghargai sesama-Nya, sangat menghormati
orang tua-Nya, seorang yang mentaati Hukum Taurat, rajin beribadah ke sinagoge maupun setahun sekali
ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Seorang yang sangat menonjol kesalehan-Nya. Dia meminta
supaya Yohanes membaptis Dia sebagai tanda bahwa Dia bertobat kepada Allah. Dalam pelayanan-Nya Dia
selalu mengalahkan setan dan Dia melepaskan orang-orang yang dikuasai oleh setan, menyembuhkan
orang sakit bahkan membangkitkan orang mati. Namun dia difitnah sebagai seorang penyesat yang
menghujat Allah. Dia ditangkap, dianiaya dan dibunuh, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, naik
ke sorga. Dia melayani murid-murid-Nya dan dilatih-Nya agar mereka mampu menjadikan semua bangsa
murid-Nya. Dia lakukan itu semua karena kasih-Nya kepada manusia. Dia selamatkan manusia karena
Kasih-Nya, karena Dia adalah Allah yang maha kasih. Oleh karena itu Dia juga meminta supaya anak-anakNya atau murid-murid-Nya untuk saling mengasihi. Dia tidak ingin ada murid-Nya yang tidak mengasihi
sesamanya. Dia berkata kasih dan saling mengasihi merupakan tanda bahwa mereka murid-murid-Nya. Dia
mengatakan bahwa barangsiapa tidak mengasihi saudaranya tidak berasal dari Allah. Saudara, apakah
engkau mengasihi semua saudaramu? Bertobatlah dan kasihilah saudaramu dan kasihilah sesamamu!

D4 (Didiskusikan)
Selidikilah hatimu adakah seseorang yang tidak engkau sukai dan engkau sulit mengasihi dia?
Temuilah orang itu berdamailah dan nyatakanlah engkau mengasihi dia!

Hari Ke-26

Minggu, 27 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
MARILAH KITA MENGASIHI DENGAN PERBUATAN
(I YOHANES 3:13-18)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam perikopnya,
supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan menangkap
arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 33:17-34:31

PL 2.

Mzm. 4;5;6

PB.

Mat. 19:1-15

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang tidak perlu kita herankan?
2. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah tidak berada di dalam maut lagi?
3. Siapa yang disebut pembunuh manusia?
4. Bagaimana kita tahu bahwa kasih Allah berdiam di dalam kita?
5. Dengan apa kita sepatutnya mengasihi sesama kita?

D3 (Diterapkan)
Saudara, di dalam keluarga Allah atau jemaat-Nya maka kita hidup dengan berbagai-bagai
macam orang, ada orang-orang yang baru di dalam Tuhan ada yang sudah lama di dalam
Tuhan. Ada diantara saudara-saudara kita itu yang introvert dan ada juga yang extrovert, ada
yang masih belajar untuk mandiri, ada yang masih sangat bergantung kepada orang lain dan
ada juga yang sudah bisa saling bergantung. Ada yang suka menolong dan ada juga yang
gemar meminta tolong, ya ada bermacam-macam orang. Ada juga saudara-saudara yang
kaya dan ada yang tidak kaya. Ada saudara yang berpendidikan tinggi dan ada juga yang
sangat rendah pendidikannya. Dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk kita bisa saling
mengasihi dalam gereja yang jumlah jemaatnya sudah besar. Bahkan mungkin kita harus
membuat keputusan pribadi bahwa kita harus bisa menerima mereka seperti apapun perangai
mereka, dan itu benar-benar harus kita laksanakan. Karena kita tidak bisa membuat perlakuan
yang sama terhadap semua orang dalam jemaat itu, seharusnya memang kita harus bisa
mengenal mereka dan dari pengenalan itulah kita bertindak sesuai kebutuhan tiap pribadi itu.
Kita harus sudah siap untuk bisa menerima mereka dengan semua sikap dan kelakuan
mereka, saudara kita itu. Ada yang harus dilembutin ada yang biasa saja sudah cukup, bahkan
tidak jarang mereka bersikap kasar terhadap kita. Itulah saudara kita yang sudah dikasihi
Allah dan mereka adalah umat tebusan Allah. Mereka adalah buah hati Tuhan yang telah
ditebusnya, maka sepatutnya kita hati-hati terhadap mereka. Mengasihi bukan dengan katakata, akan tetapi dengan perbuatan atau tindakan kita, bahkan tidak jarang mengasihi dengan
pemberian yang dapat kita berikan dan dapat kita lakukan. Saudara, bersediakah anda
mengasihi bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan yang menyatakan kasihmu?

D4 (Didiskusikan)
Nyatakanlah kasihmu kepada seseorang yang rasanya engkau enggan melakukannya!

Hari Ke-27

Senin, 28 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
KITA BERASAL DARI KEBENARAN (I YOHANES 3:19-24)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
dapat menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 35

PL 2.

Mzm. 7;8

PB.

Mat. 19:16-20:16

D2 (Direnungkan)
1. Bagaiamana caranya kita dapat menenangkan hati kita dihadapan Allah?

2. Apa yang dapat kita lakukan jika hati kita tidak menuduh?

3. Mengapa kita bisa ragu-ragu dan hati kita menuduh kita?

4. Sebutkan dua perintah Allah kepada kita?

5.Dengan apa kita tahu Allah berdiam di dalam kita?

D3 (Diterapkan)
Saudara, Allah yang Maha Pemurah itu telah menjadikan Yesus yang tidak mengenal dosa,
menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Yesus Kristus kita menjadi KEBENARAN ALLAH di
muka bumi ini. Oleh pekerjaan Yang Mulia Allah kita, maka kita menjadi anak-anak-Nya yang
dibenarkan-Nya karena sangat dikasihi-Nya. Dia menganugerahkan Roh-Nya dan itulah
sumber kebenaran Dia ada di dalam hidup kita sehingga kita menjadi kebenaran-Nya. Kita
berasal dari kebenaran karena Allah yang memilih kita dan mengambil kita menjadi anak-Nya
karena Yesus Tuhan kita. Demikianlah kita mengetahui bahwa kita berasal dari kebenaran.
Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah Yang Mengasihi kita. Sebab
jika hati kita menuduh kita, maka Allah lebih berkuasa dari pada hati kita serta Dia mengetahui
segala sesuatu. Oleh karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta
kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk
mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tuhan yang kaya penuh dengan rahmat
itu, telah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam jenjang kehidupan kita. Yang
perlu kita ketahui adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan supaya semua kebutuhan kita itu
bisa kita ambil dan dapat digunakan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena dari
Dia, oleh Dia dan bagi-Nya segala sesuatu diciptakan. Saudara, apakah anda bersedia menjadi
alat bagi Dia untuk menyaksikan kebaikan-Nya bagi orang-orang di sekitar anda?

D4 (Didiskusikan)
Diskusikan pelajaran pagi ini dengan teman KPA dan Pembimbingmu!

Hari Ke-28

Selasa, 29 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)

PL 1.

Kej. 36

UJILAH ROH-ROH ITU (I YOHANES 4:1-6)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya supaya, anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
dapat menangkap arti yang dikandungnya!

PL 2.

Mzm, 9;10

PB.

Mat. 20:17-34

D2 (Direnungkan)
1. Mengapa kita tidak boleh langsung percaya kepada setiap roh-roh, melainkan
mengujinya?
2. Apa cirinya roh yang berasal dari Allah?
3. Apa pula cirinyaa roh antikristus?
4. Apa tandanya roh yang berasal dari dunia ini?
5.Bagaimana keadaan dari orang-orang yang tidak mau mendengarkan rasul Yohanes?

D3 (Diterapkan)
Saudara, jemaat Tuhan yang telah dikasihi oleh Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus yang rela
menderita sengsara hingga mati untuk menebus kita. Tuhan Yesus telah mengingatkan kita
anak-anak-Nya, bahwa ada masanya, akan datang orang-orang yang mengaku dirinya adalah
mesias. Pada zaman akhir akan datang penyesat-penyesat yang akan mengganggu keluarga
Tuhan. Mereka akan mengaku bahwa dia adalah Yesus, mereka akan mengadakan berbagai
mujizat sehingga banyak orang yang akan tersesat. Banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul
dan pergi ke seluruh dunia, mengajar banyak orang dengan tujuan menipu, bisa karena ingin
mengumpulkan uang atau mencapai tujuan jahat mereka adalah menyesatkan umat Tuhan.
Oleh karena itu maka rasul-rasul mengingatkan kita supaya kita tidak gampang menerima
semua ajaran yang beredar akan tetapi kita harus menguji roh-roh itu supaya kita tidak tertipu
dan tersesat oleh berbagai angin pengajaran. Roh yang berasal dari Tuhan Allah akan
mengakui bahwa Yesus telah datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan roh-roh yang tidak
mengakui Yesus bukan berasal dari Allah, dan roh itu adalah roh antikristus. Dan kita harus
lebih hati-hati lagi karena para penyesat itu juga mengaku Yesus, akan tetapi kita perlu hatihati terhadap ajarannya, karena sangat rapi dan penuh dengan tipu daya. Oleh karena itu,
bangun hubunganmu dengan Allah Bapa kita melalui pembacaan firman Tuhan, berdoa dan
jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Hati-hati dengan ajaran yang
menyimpang dan menyesatkan yang senantiasa akan melakukan perpecahan di dalam gereja
Tuhan dan keluarga Allah. Saudara, apakah anda pernah mengetahui ajaran-ajaran yang
menyesatkan yang menyebabkan timbulnya pemberontakan di dalam gereja? Hati-hati
terhadap ajaran seperti itu!

D4 (Didiskusikan)
Coba tanyakan semua teman-temanmu di gereja, apakah dia sudah di muridkan, jika
belum, bertindaklah muridkanlah dia!

Hari Ke-29

Rabu, 30 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
HARUSLAH KITA JUGA SALING MENGASIHI
(I YOHANES 4:7-12)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 37

PL 2. Mzm. 11;12;13;14
PB.

Mat. 21:1-32

D2 (Direnungkan)
1. Siapa yang lahir dari Allah?
2. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa mengasihi orang lain?
3. Dengan apa Allah menyatakan kasih-Nya?
4. Apa tujuan Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia?
5.Mengapa kita harus saling mengasihi?

D3 (Diterapkan)
Saudara, Tuhan Allah memberikan perintah-Nya di dalam Perjanjian Baru yaitu; supaya kita
percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya dan supaya kita saling mengasihi. Dua perintah
ini juga sebenarnya yang dikandung dalam Perjanjian Lama; Kasihilah Tuhan Allahmu dan
Kasihilah sesamamu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita sehingga kita dapat
melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Berulang kali Tuhan Yesus dan para rasul
menganjurkan dan menasihati supaya kita saling mengasihi. Bahkan Yesus mengatakan;
demikianlah orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku jika kamu saling
mengasihi. Oleh karena itu marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong
dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Dalam keadaan seperti sekarang ini maka perlu bagi
kita untuk saling memperhatikan. Saling terbuka dan saling percaya, sehingga kita dapat
saling menolong dalam berbagai pekerjaan dan pelayanan kita. Dalam pergaulan kita bisa ada
perbedaan pendapat dan hal itu seharusnya tidak menjadikan kita tidak lagi saling mengasihi.
Apa lagi kalau jadi bermusuhan, sangat jauh dari kehidupan murid Yesus. Bolehlah berbeda
pendapat dan mari kita budayakan untuk juga saling MENGHARGAI, karena perbedaan
pendapatkan tidak menyebabkan kita menjadi pesakitan atau terdakwa karena salah, kan
belum tentu pendapat-pendapat itu salah, semua itu masih perlu diteliti dan dipelajari, apakah
pendapat itu benar-benar salah, kan belum ada kepastian bahwa pendapat itu salah. Namun
kalaupun terbukti bahwa itu salah, kelak setelah dipelajari dan diteliti ternyata salah, maka
seharusnya rela juga dengan rendah hati mengaku bahwa orang yang berpendapat salah itu;
MEMANG SALAH. Kalau kehidupan saling mengasihi ini kita jalankan maka dengan mudah kita
bisa menghadapi berbagai pengajaran sesat dan dengan mudah kita bisa mengejar visi misi
pelayanan kita dan dengan mudah kita menghantarkan semua jemaat untuk dapat mencapai
visi misi pribadinya juga. Tuhan mau supaya kita saling mengasihi. Saudara, masihkah ada
seorang atau sekelompok saudara yang menyebalkan hati anda jika anda ketemu dengan dia
atau mereka? Apa kejahatan mereka? sudikah anda mengampuni mereka?

D4 (Didiskusikan)
Berdoa, temui orang-orang yang menyebalkan saudara, akui bahwa anda sebal melihat dia
dan berdamailah dengan dia!

Hari Ke-30

Kamis, 31 Januari 2013
Kalender Pembacaan Alkitab Januari

D1 (Dibaca)
DI DALAM KASIH TIDAK ADA KETAKUTAN
(I YOHANES 4:13-21)
Bacalah bagian firman ini berulang-ulang utuh dalam
perikopnya, supaya anda dapat mengikuti jalan ceritanya dan
dapat menangkap arti yang dikandungnya!

PL 1.

Kej. 38

PL 2.

Mzm. 15;16

PB.

Mat. 21:33-22:14

D2 (Direnungkan)
1. Apa yang telah dilihat dan disaksikan oleh Yohanes?
2. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah?
3. Apa tandanya bahwa kasih Allah telah sempurna di dalam kita?
4. Siapa yang disebut pendusta?
5. Jika seseorang tidak dapat mengasihi saudara yang dilihatnya, bagaimana kasihnya
terhadap Allah?
6. Apa perintah Allah tentang mengasihi?

D3 (Diterapkan)
Saudara, kasih adalah kuasa Allah yang sangat berpengaruh yang telah banyak mengubah
orang. Injil adalah bukti KASIH ALLAH yang terbesar. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, di
dalam kasih tidak ada hukuman, di dalam kasih ada pengharapan, kekuatan dan penghiburan.
Ketakutan akan sirna pada waktu kasih dinyatakan. Iman, pengharapan dan kasih ketiga hal
baik dan benar yang Tuhan anugerahkan, diantara ketiganya maka kasih adalah yang terbesar.
Kasih Allah menyebabkan kita beroleh keselamatan, karena kasih itu kita pasti tidak akan lagi
mendapat hukuman karena dosa-dosa kita yang lalu, sekarang dan yang akan datang. Oleh
karena kita sadar akan kasih Allah maka kita tidak lagi merasa takut untuk dihukum dan diadili,
walaupun kita harus terus memelihara rasa TAKUT AKAN TUHAN. Karena jika rasa takut akan
Tuhan tidak ada lagi pada kita, maka kita perlu hati-hati. Dia adalah Bapa kita yang baik,
namun jangan sampai karena Dia baik, kita tidak hargai lagi Dia. Dia Bapa yang baik namun Dia
tetap Allah Yang Maha Kudus dan Maha Kuasa. Dia baik karena Dia menghapuskan dosa kita,
bukan saja menghapus tapi juga melupakan dengan membuang jauh-jauh, sejauh Timur dari
Barat Dia membuang dosa kita dari hadapan-Nya. Dia tidak membicarakan kesalahan kita
pada waktu kita datang bertobat. Dia memeluk kita dengan erat dan tidak membicarakan
kesalahan kita, Dia memulihkan keadaan kita dan Dia tetap mengakui kita kekasih-Nya. Di
dalam kasih tidak ada ketakutan, tidak ada hukuman, di dalam kasih ada pemulihan dan
perbaikan supaya kita menjadi sama dengan Yesus Kristus Anak-Nya yang dikasihi-Nya itu.
Saudara, apakah anda takut terhadap seseorang? Mungkin engkau tidak mengasihi dia,
sehingga engkau tidak suka terhadap dia, bukan takut tapi benci terhadap dia, mungkin???

D4 (Didiskusikan)
Berdoa selidiki hatimu, apakah engkau mengasihi orang-orang yang engkau takuti? Jika
tidak maka berdamailah dengan saudaramu itu, temuilah dia dan akuilah bahwa engkau
marah, tersinggung karena sikap atau karena tindakannya!

Hari Ke-31

