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Bertumbuh Dalam Kebajikan

VISI :

Membangun Keluarga Kristen yang mengasihi dan melayani Tuhan dan

MISI :

sesama
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.
MISI KEMAH
Menjadi representatif Penggembalaan Dalam Perhatian kepada Kebutuhan Jemaat di
masing-masing area kemah.
1. Mendorong dan menolong Jemaat Untuk bertumbuh Melalui Pembacaan Firman,
Saat Teduh dan menjadi pelaku firman.
2. Mendukung Seluruh Pelayanan di Gereja Lokal GPdI Mahanaim – Tegal
3. Multiplikasi Kemah Satu Tahun Satu Kali Melalui Penjangkauan Jiwa
4. Multiplikasi Pemimpin Satu Tahun Satu Kali.
TUJUAN –TUJUAN KEMAH
1. Hidup dalam Kekeluargaan
yang eratdan Saling Tolong Menolong –
PENGGEMBALAAN, Galatia. 6:2.
2. Hidup dalam persekutuan dengan firmanTuhan melalui Membaca, Merenungkan
dan melakukan serta Membagikan Firman untuk bertumbuh bersama dalam
kerohanian.
3. Mengerjakan Pelayanan yang Sesuai dengan talenta atau Karunia - PELAYANAN
4.
5.

Satu Kasih, Satu Jiwa, Satu Tujuan

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.

1. DASAR DARI KEBAJIKAN
Tujuan: Setiap Jemaat dapat mengerti apakah artinya kebajikan dan
memiliki motivasi yang benar saat kita melakukan kebajikan.
Pembukaan, Pujian dan Penyembahan (20 menit)
 Ucapkan Yel-Yel Khusus KeMah Saudara
 Bacakan dan ikuti “ 2Pe 1:5 Justru karena itu kamu harus dengan
sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu
kebajikan...”
 Lagu 1-3 (Pilihan lagu Sesuaikan dengan Tema Sharing)
Pembacaan uraian ayat Firman Tuhan (15 menit)
Mazmur 116:12-14 - Bagaimana akan kubalas kepada TUHAN segala
kebajikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan
menyerukan nama TUHAN, akan membayar nazarku kepada TUHAN di depan
seluruh umat-Nya.
Kebajikan adalah wujud nyata dari sebuah kebaikan. Kita bisa saja
menganggap diri kita baik tetapi orang lain baru dapat merasakannya ketika
mereka menerima wujud dari perbuatan baik kita. Namun ada satu hal yang
sangat penting untuk diperhatikan yaitu motivasi (mengapa kita
melakukannya atau atas dasar apa?). Jika motivasi kita untuk di puji atau
supaya di anggap sebagai orang yang penting, maka kebajikan kita dapat
menjadi sia-sia, 1 Kor 3:12-15.
Apakah motivasi yang pantas untuk kita miliki sebagai dasar kebajikan yang
kita lakukan?
1. Membalas Kasih Tuhan
Meskipun kita tahu bahwa kita tidak mungkin dapat membalas kasih
Bapa, yang sudah mengaruniakan Yesus untuk keselamatan kita, Bapa tetap
senang melihat kebajikan yang kita lakukan untuk pribadi-Nya. Dengan
demikian kita menjadi seorang pribadi yang tahu berterima kasih, tahu
bersyukur, dan tahu artinya mengapa kita harus mempermuliakan nama-Nya,
Mat. 25:40. Dengan demikian kita tidak hanya disebut orang yang beriman
tetapi sudah menambahkan iman tersebut dengan kebajikan. 2 Petrus 1:5
2. Untuk Menyalurkan Kebajikan Tuhan yang sudah kita terima, 2
Korintus. 8 : 14.

Apa jadinya jika kita hanya sebagai orang yang menerima saja dan tidak
pernah menyalurkannya? Ilustrasinya mungkin seperti Laut Mati yang tidak
ada kehidupan didalamnya. Airnya sangat asin karena hanya menerima air dari
sungai Yordan namun tidak pernah menyalurkannya. Jika demikian, kehidupan
rohani kita sendiri tidak menjadi sehat. Salurkanlah kebajikan yang sudah kita
terima. Bukan saja demi kebaikan orang lain namun juga demi kesehatan
rohani diri kita.
3. Supaya Bapa di Sorga dipermuliakan, Matius 5:16
Tuhan menghendaki supaya melalui kebajikan yang sudah diperbuatNya bagi kita, kita dapat menjadi garam dan terang yang akan memengaruhi
dunia ini. Sekecil apapun kebajikan yang kita lakukan yang berdampak besar
bagi hidup orang yang belum mengenal Tuhan, akan membuat mereka
mencari tahu siapa jati diri kita dan mengapa kita melakukannya. Hal yang
paling tepat adalah ketika mereka mengetahui bahwa kita adalah anak-anak
Bapa dan mereka akan memuliakan Bapa kita yang ada di Sorga.
Pendalaman Firman (30 menit)
 Bagaimanakah dengan Saudara, apakah yang mendorong Saudara
melakukan kebajikan selama ini? Beri Penjelasan!
Perencanaan &Evaluasi (15 menit)
 Renungkanlah tema minggu dan bagikan renungan saudara!
 Evaluasilah, kebajikan apa yang saudara terima dari Tuhan sepanjang
minggu lalu?
Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)
 Tuliskanlah pelajaran yang Saudara dapatkan dan kebajikan apa yang
Saudara akan lakukan sepanjang minggu ini?
Persekutuan 1 on

2. KEBAJIKAN KEPADA SAUDARA SEIMAN
Tujuan : Setiap Jemaat dapat menyalurkan kebajikan yang sudah mereka
terima dari Tuhan, pertama-tama kepada saudara seiman. Seharusnyalah
yang pertama-tama merasakan kebajikan kita adalah orang-orang terdekat
kita.
Pujian 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)
Matius 25:31-40
Iman jika tidak di tambah dengan kebajikan, maka iman itu hanya
seperti benih namun tidak pernah bertumbuh. Berkata tentang ‘Kasih’ namun
tidak kelihatan wujudnya dalam bentuk kebajikan. Jika kita berkata bahwa kita
sudah melakukan kebajikan, maka orang-orang terdekat dengan kitalah yang
lebih dulu merasakannya.Siapakah mereka?
Mereka adalah saudara-saudara-Nya Yesus, sesama anak-anak Tuhan,
ay.40. Mereka ada didekat kita. Mereka adalah orang-orang yang sedang alami
berbagai pergumulan hidup. Mereka sedang menunggu, siapa gerangan yang
dapat menolong mereka.
Apa saja bentuk-bentuk kebajikan yang dapat kita wujudkan menjadi
sesuatu yang dirasakan dan dinikmati saudara seiman kita.
1. Memberi Makan, Minum dan Pakaian, ay. 35a, 36a
Salah satu yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan kebajikan
dengan sangat sederhana adalah memberi makanan, minuman dan pakaian.
Ini adalahkebutuhan pokok manusia dan merupakan kebutuhan harian
mereka. Tanpa terpenuhinya kebutuhan pokok ini, mereka akan menderita
dan mengalami kesulitan untuk bisa bertahan hidup. Mungkin kita tidak bisa
memberi mereka makan, minum dan pakaian untuk seterusnya, namun
kepada siapa Tuhan menggerakkan hati kita untuk melakukannya, lakukanlah.
Walaupun tidak bisa memberi lebih, lakukanlah. Roma 15:1;Galatia 6:2

2. Memberikan Tumpangan kepada Orang Asing, Ay. 35b
Di zaman itu, tidak ada rasa aman bagi orang-orang yang sedang
dalam perjalanan. Mereka sebagai orang asing yang rawan mengalami
perampokan dan penganiayaan dari para penyamun. Mereka sangat
membutuhkan tumpangan ketika matahari mulai senja untuk menghindari
bahaya yang dapat mengancam nyawa mereka. Di zaman ‘now’ ini dengan
mengingat bahaya yang mungkin justru datangnya dari orang asing yang kita
terima menumpang dirumah kita, rasanya mustahil untuk melakukannya.
Mungkin kita bisa memberikan waktu sejenak untuk mendengar apa masalah
yang sedang mereka alami, yang meresahkan hidup mereka shg kita dapat
memberikan solusi yg tepat.
3. Kunjungan kepada yang Sakit dan yang ada di Penjara
Hari-hari ini kita banyak menemukan orang-orang yang dirawat di
rumah sakit penyebabnya adalah karena mengalami gangguan jiwa. Banyak
masalah, pikirannya kacau, perasaannya terluka dan kepahitan. Orang sakit
yang dikunjungi dan didoakan, akan menambah semangat hidupnya untuk
mengalami kesembuhan. Demikian juga orang yang di penjara. Mereka
terkadang merasa menjadi orang-orang yang terbuang dan dilupakan oleh
keluarga dan lingkungannya. Ketika dikunjungi, mereka merasa terhibur dan
dikuatkan untuk menyelesaikan masa tahanan mereka sampai selesai. 2 Tim
1:16
Pendalaman Firman (30 menit)
 Sharingkanlah, dampak apayang dialami, baik oleh orang yang melakukan
kebajikan ataupun orang yang menerima kebajikan?
Perencanaan &Evaluasi (15 menit)
 Buatlah sebuah proyek kebajikan yang sederhana yang dapat kita lakukan
kepada saudara-saudara seiman kita!!!
Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)
 Temukanlah dalam minggu ini, kemana kita akan menyalurkan kebajikan
kita!
Persekutuan 1 on 1

3. KEBAJIKAN KEPADA SEMUA ORANG
Tujuan : Setiap Jemaat dapat menyalurkan kebajikan yang sudah mereka
terima dari Tuhan, kepada semua orang juga tanpa membeda-bedakan
golongan ataupun latar belakang bahkan sampai kepada musuh sekalipun.
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)
Matius 5:13-16, 38-48 - Dalam pengajaran yang disampaikan Yesus kepada
murid-murid-Nya dan banyak orang yang mengikuti-Nya, Yesus mengajarkan
banyak hal tentang prinsip-prinsip Kebenaran tentang Kerajaan Allah dan
bagaimana warga dari Kerajaan-Nya melakukan kebajikan-kebajikan dalam
kehidupan mereka sehari-hari.Yesus mengajar bagaimana seharusnya sikap
mereka dihadapan Allah sangat menentukan apa yang mereka akan peroleh
dalam kehidupan (Matius 5:3-12) dan bagaimana tindakan mereka dihadapan
sesama manusia akan mencerminkan siapa diri mereka dan seperti apa Allah
yang mereka sembah. Beberapa contoh diantaranya:
1. Mereka adalah Garam dan Terang Dunia, Matius 5:13-16.
Mereka bukan disuruh menjadi Garam dan Terang Dunia, mereka adalah
Garam dan Terang dunia itu sendiri. Tuhan menaruh mereka untuk
memengaruhi dunia ini dengan apa yang telah Allah taruh di dalam diri
mereka. Sebagai garam dengan memberikan rasa ‘Kasih’ kepada dunia yang
hambar. Sebagai terang menuntun orang yang berjalan dalam kegelapan
menuju kepada pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Kebajikan-kebajikan
yang kita lakukan, akan membuat orang-orang dunia mau tidak mau akan
melihat bahwa kita berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Suatu saat
mereka akan datang dan bertanya mengapa kita melakukan kebajikan
tersebut. Itulah saatnya kita memperkenalkan siapa Bapa kita dan biarlah
Bapa saja yang dipermuliakan.
2. Mereka adalah Pribadi yang tidak Membalas Kejahatan dengan
Kejahatan melainkan dengan Kebaikan
Sudah merupakan sebuah hukum yang berlaku saat itu bahwa mata yang
dilukai harus dibayar dengan melukai mata orang yang melakukannya. Tetapi

Yesus memberikan sebuah Hukum Kasih dan Kebajikan yang jauh lebih mulia,
yaitu tidak membalas orang yang menampar pipi kanan kita. Merelakan jubah
kita jika ada orang yang memaksa meminta baju kita. Memberi lebih kepada
orang yang memaksa kita berjalan sejauh satu mil sambil mengangkat beban
mereka. Memberi kepada orang yang meminta ataupun meminjam, tanpa
berharap akan dikembalikan. Intinya adalah membalas perbuatan orang lain
dg kebaikan.
3. Mereka adalah Orang yang Mengasihi Musuh mereka bahkan
Mendoakan mereka.
Tuhan memberikan matahari dan hujan bukan saja kepada orang-orang yang
percaya kepada-Nya tetapi juga kepada orang jahat dan orang yang tidak tahu
berterima kasih. Itulah Kasih Tuhan. Diwujudkan-Nya dalam rupa-rupa
kebajikan kepada semua orang (Kisah 14:17). Seperti itulah seharusnya
kualitas kebajikan anak-anak Kerajaan. Seperti Bapa kita yang murah hati,
demikianlah kita anak-anak-Nya. Dan jangan pernah kuatir akan masa depan.
Bapa kita kaya dengan segala kebajikan yang akan diberikan-Nya kepada kita,
anak-anak-Nya (2 Korintus 9:8).
Pendalaman Firman (30 menit)
 Sharingkanlah, apa kesulitannya melakukan kebajikan kepada semua
orang, terutama kepada orang yang memusuhi kita?

Perencanaan &Evaluasi (15 menit)
 Temukan seseorang yang membuat saudara kecewa dan rencanakan
bertemu dengan mereka supaya mereka mengetahui bahwa saudara
hendak berdamai kembali dengan dirinya!!

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)
 Sepanjang Minggu ini, kita sudah mengampuni seseorang, berdamai
dengannya dan melakukan satu kebajikan kepada dirinya!!
Persekutuan 1 on 1

