BAHAN SHARING KEMAH
Agustus 2018
Bertumbuh Dalam Pengetahuan
17 Pengakuan Iman GPdI

Satu Kasih, Satu Jiwa, Satu Tujuan

VISI & MISI GPdI MAHANAIM - TEGAL
VISI :

1. Pengakuan iman pertama : Kami percaya Alkitab adalah
Firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus terdiri dari
66 buku : Kejadian sampai dengan Wahyu.

Membangun Keluarga Kristen yang mengasihi dan melayani Tuhan dan
sesama

MISI : Menjangkau jiwa dengan Injil, membina hingga dewasa didalam Kristus
dan melayani
VISI KEMAH
“ Terwujudnya Keluarga Kristen yang Mengasihi Tuhan dan Sesama dalam
pertumbuhan Kualitas Kerohanian yang Dewasa, menuju gereja yang
sempurna.

Tujuan: Setiap Jemaat dapat mengerti dan meyakini bahwa Alkitab adalah Firman
Allah itu sendiri.
Pembukaan, Pujian dan Penyembahan (20 menit)





Ucapkan Yel-Yel Khusus KeMah Saudara
Lagu 1-3 ( Sesuaikan lagu dengan tema Sharing )
Bacakan atau baca bersama-sama 2 Tim. 3:16, dengan membuka Alkitab. (
Usahakanlah semua anggota Kemah membawa Alkitab cetak )

MISI KEMAH
1. Menjadi representatif Penggembalaan Dalam Perhatian kepada Kebutuhan
Jemaat di masing-masing area kemah.
2. Mendorong dan menolong Jemaat Untuk bertumbuh Melalui Pembacaan
Firman, Saat Teduh dan menjadi pelaku firman.
3. Mendukung Seluruh Pelayanan di Gereja Lokal GPdI Mahanaim – Tegal
4. Multiplikasi Kemah Satu Tahun Satu Kali Melalui Penjangkauan Jiwa
5. Multiplikasi Pemimpin Satu Tahun Satu Kali.
TUJUAN –TUJUAN KEMAH
1.
2.

3.
4.
5.

Hidup dalam Kekeluargaan yang erat dan Saling Tolong Menolong –
PENGGEMBALAAN, Galatia. 6:2.
Hidup dalam persekutuan dengan firmanTuhan melalui Membaca,
Merenungkan dan melakukan serta Membagikan Firman untuk
bertumbuh bersama dalam kerohanian.
Mengerjakan Pelayanan yang Sesuai dengan talenta atau Karunia PELAYANAN
Berperan serta dalam Pemuridan dalam hal saling menasehati,
memotivasi dan mendoakan .
Mengerjakan amanat Tuhan dalam Penjangkauan Jiwa, baik jiwa yang
lama terhilang, maupun jiwa-jiwa yang belum diselamatkan.

Pembacaan uraian ayat Firman Tuhan (15 menit)

Tentang Alkitab ada yang berpendapat bahwa Alkitab adalah buku
yang berisi firman Allah, pendapat ini keliru , karena Alkitab bukan berisi
firman Allah, tetapi yang benar Alkitab adalah firman Allah itu sendiri.
Alkitab kita memang yang menulis adalah manusia, ada kurang lebih
40 orang yang menulis dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu,
dengan latar belakang yang berbeda-beda dalam kurun waktu 1500 tahun.
Yesaya adalah seorang nabi, Ezra adalah seorang imam, Matius seorang
pemungut cukai, Yohanes seorang nelayan, Paulus pembuat kemah, Musa
seorang gembala dan banyak lagi yang lainya dengan latar belakang yang
berbeda-beda. Sekalipun merupakan tulisan dari para penulis yang berbedabeda latar belakang dalam 15 abad, namun Alkitab tidak bertentangan satu
sama lain dan tidak mengandung kekeliruan apapun. Para penulis menyajikan
perspektif yang berbeda, namun semuanya memproklamirkan Allah yang esa
dan sejati yang sama, dan jalan keselamatan yang sama - Yesus Kristus (Yoh. 14
: 6; Kisah. .4:12)
Pada akhirnya, melampaui manusia sebagai penulis, Alkitab di tulis
oleh Allah. 2 Tim. 3:16- menyatakan bahwa Alkitab “ dinafaskan “ oleh Allah.
Melalui ilham Roh-Nya. Allah mengawasi para manusia yang menulis kitabkitab sehingga sekalipun mereka menulis dengan gaya tulisan dan kepribadian
mereka masing-masing, mereka tetap mencatat secara persis apa yang Allah
ingin mereka tuliskan. Alkitab tidak didikte oleh Allah, namun dituntun dan

diilhamkan oleh Allah secara keseluruhan. Alkitab bukan karangan manusia
tetapi murni dari ilham Allah yang dinafaskan kepada para penulisnya , mereka
melakukan oleh dorongan Roh Kudus. 2 Petrus. 1:21.
Inilah yang membedakan Alkitab dengan kitab-kitab lain yang mengklaim
bahwa datangnya dari Allah, tetapi Alkitab kita adaah firman Allah yang ya dan
amin, tidak ada sumber lain yang dapat menyamai otoritas Alkitab.

2. Pengakuan iman ke dua : Kami percaya Allah yang
Maha Esa dan kekal dalam wujud Trinitas : Bapa dan
Putera Dan Roh Kudus, Ke Esaan Nama-Nya yaitu :
TUHAN YESUS KRISTUS.

Pendalaman Firman (30 menit)

Tujuan : Setiap Jemaat dapat mengerti tentang ke Esaan Tuhan dalam wujud
Trinitas



Pujian dan Penyembahan (20 menit)

Sharingkan, mengapa masih saja ada orang Kristen yang belum
sepenuhnya menyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah, sehingga
mereka masih suka mencari jawaban untuk masalah hidupnya melalui
petunjuk ramalan dan orang pintar/dukun

Perencanaan &Evaluasi (15 menit)





Mulailah belajar untuk lebih dalam mengenal Alkitab kita, dengan
menghafal urutan kitab perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai
Maleakhi. Kemudian hafalkan juga urutan kitab perjanjian baru dari
Matius sampai Wahyu secara bertahap.
Evaluasilah, pribadi masing-masing apakah selama ini pegangangan hidup
kita hanya kepada Alkitab, atau masih berpegang kepada kepercyaan lain.

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)




Cobalah uji hafalan urutan kitab yang saudara sudah hafalkan dalam
pertemuan Kemah berikutnya.
Berkomitmenlah untuk menjadikan Alkitab sebagai satu-satunya sumber
kebenaran dan keselamatan .

Persekutuan 1 on 1





Ucapkan Yel-Yel Khusus KeMah saudara
Ice Breaker
Lagu 1-3 (Pilihan lagu Sesuaikan dengan Tema Sharing)

Pembacaan uraian ayat Firman Tuhan (15 menit)

Trinitas atau Tri tunggal Allah, itu bukan berarti Allah kita ada tiga,
tetapi menunjuk pada pribadi Allah yang Esa dalam Trinitas atau Tri tunggal .
Hal ini diyatakan dalam penciptaan manusia dalam Kejadian. 1:26 (Baca). “
Berfirmanlah Allah baiklah KITA menjadikan manusia ....”. Kata KITA dalam ayat
ini adalah jamak lebih dari satu. Kepada siapa Allah berkata-kata, ya kepada
pribadiNya yang lain dalam Diri-Nya. Untuk dapat lebih jelas dapat dilihat dari
manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Sama seperti
penciptanya kita manusia juga diciptakan satu dalam tiga bagian, yaitu tubuh,
jiwa dan roh manusia yang satu sama lainya tidak dapat dipisahkan. Masingmasing bagian memiliki perannya masing-masing, Tubuh berfugsi melalui lima
panca indera untuk segala aktivitasnya, sementara dijiwa ada kehendak, emosi
dan keinginan, bagian yang paling dalam yaitu roh manusia adalah tempat
manusia berinteraksi dengan Allah, ketiganya satu dalam segala aktivitasnya.
Daud dalam tekanan hidupnya juga melakukan hal yang sama seperti
Allah, ia berkata-kata kepada jiwanya sendiri sebagai bagian dari dirinya. Maz.
42:5, 11; 43:5. Demikan juga dalam memuji Tuhan. Maz. 57:8 ; 103:1,2,22. Ke
Esaan nama Trinitas Bapa, Putera dan Roh Kudus adalah : TUHAN YESUS
KRISTUS, karena baik Bapa, Putera dan Roh Kudus itu bukanlah nama, tetapi
gelar. Semua pria yang punya anak berhak dipanggil bapa, dan semua orang
yang masih punya orang tua dapat sebutan anak, demikian dengan Roh Kudus
itu juga bukan nama tetapi Roh yang Kudus. Ketiga dalam Ke Esaan Allah

adalah TUHAN YESUS KRISTUS. Bapa adalah TUHAN. Anak itulah YESUS dan
Roh Kudus itulah KRISTUS. Yesus merupakan wujud dari ke Esaan Trinitas
Allah. Kolose.1:15,16,19; Ibrani. 1:3.
Sama seperti tubuh, bukanlah jiwa dan jiwa bukalah roh dalam diri manusia,
demikian juga dengan Allah pencipta kita. Bapa bukan Anak dan Anak bukan
Roh Kudus tetapi ketigaNya berdiam dalam ke Esaan Allah dalam pribadi
Tuhan kita TUHAN YESUS KRISTUS.
Pendalaman Firman (30 menit)



Apa yang saudara ketahui tentang Trinitas Allah selama ini ?



Tentang Trinitas dalam iman Kristen paling sering menjadi bahan serangan
kritik agama lain, yang paling sering adalah dari toko sebelah. Apakah
saudara punya pengalaman tentang hal itu, ceritakanlah dan bagaimana
saudara menjawabnya.

Perencanaan &Evaluasi (15 menit)

 Selain membaca Alkitab, carilah ayat-ayat lain dalam Alkitab tentang
Trinitas dalam ke Esaan Allah karena masih banyak aya-ayat yang menjadi
referensi di dalam Alkitab.

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)



Bagikan ayat-ayat referensi yang saudara dapatkan kepada saudara
sesama kemah.

Persekutuan 1 on 1

3. Pengakuan iman yang ke Tiga : Kami percaya Allah
pencipta alam semesta dan manusia, seperti tertulis
dalam kitab Kejadian.
Tujuan : Setiap Jemaat dapat mengerti bahwa alam semesta dan manusia adalah
ciptaan Allah.
Puji dan Penyembahan (20 menit)





Ucapkan Yel-Yel Khusus KeMah saudara
Ice Breaker
Lagu 1-3 (Pilihan lagu Sesuaikan dengan Tema Sharing)

Pembacaan uraian ayat Firman Tuhan (15 menit)

Ada beberapa teori tantang terbentuknya alam semesta diluar kontek
kebenaran Alkitab. Yang pertama : Adalah teori BIG BANG ,teori ini
mengatakan bahwa alam semesta berawal dari kumpulan partikel atom yang
memadat, yang kemudian meledak dan pecahan-pecahannya kemudian
membentuk galaksi yang di dalamnya termasuk bumi dan planet-planet
lainnya. Teori kedua : Adalah teori BINTANG KEMBAR, teori ini mengatakan
bahwa pada mulanya alam semesta berawal dari bintang kembar, salah satu
dari bintang itu meledak dan partikel-partikel ledakannya membentuk galaksi
yang didalamnya termsuk bumi dan planet-planet lain, sementara bintang
satunya menjadi matahari. Teori ke tiga adalah : Teori NABULA , teori ini
mengatakan bahwa alam semesta asal muasalnya berasal dari kumpulan gas ,
yang terus membesar dan meledak kemudian pecahan gas itu membeku dan
membentuk galaksi dan planet-planet di alam semesta, dan gumpalan gas
yang terbesar itulah matahari. Semua teori ini jelas tidak benar karena
semuanya bertentangan dengan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah,
semua teori itu hanyalah pemikiran dan pendapat manusia yang sangat
terbatas. Alkitab dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Allahlah yang
menciptakan alam semesta ini, karena sebelum ada apa-apa, yang pertama
ada adalah Allah, dan Ia menciptakan bumi dan alam semesta ini, Kejadian.
1:1-31, Yoh. 1:1-3, Kolose. 1:16, Roma.4:17.
Teori tentang asal muasal manusia. Satu satunya teori asal manusia yang
terkenal dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan adalah teori DARWIN.

Nama lengkapnya Charles Robert Darwin – lahir di Inggris, 12 Desember 1809,
meninggal juga di Inggris pada 19 april 1882 pada usia 72 tahun. Darwin
berpendapat bahwa manusia itu berasal dari Kera yang berevolusi menjadi
manusia. Teori atau pendapat Darwin ini jelas bertentangan dengan kebenaran
Alkitab, karena manusia mengatasi ciptaan yang lain , diciptakan oleh tangan Allah
sendiri. Kejadian.2:7. Lebih mulia dari ciptaan yang lain karena dicipta menurut
gambar dan rupa Allah sendiri. Kejadian. 1:26-27.
Pendalaman Firman (30 menit)

 Sharingkanlah, apa yang membuat orang berpikir bahwa alam semesta ini
terbentuk dengan sendirinya karena proses yang terjadi seperti tiga teori di
atas, seolah-olah Allah itu tidak ada ?
 Apa pendapat saudara tentang teori Darwin, bahwa manusia itu berasal
dari Kera ?
Perencanaan & Evaluasi (15 menit)

 Temukan dan catat ayat-ayat penting yang menyatakan bahwa Allah yang
menciptakan alam semesta dan manusia melalui pembacaan Alkitab
saudara setiap hari.
Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)



Jadikan ayat-ayat tersebut sebagai referensi kebenaran Alkitab, kepada
orang- 0rang yang menanyakan bukti alkitabiah tentang penciptaan alam
semesta dan manusia oleh Allah.

