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Satu Kasih, Satu Jiwa, Satu Tujuan 

 

VISI & MISI GPdI MAHANAIM - TEGAL 

VISI :  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 hidup dalam Persekutuan KeMah, 

Mengasihi Tuhan dan Sesama dalam Kualitas Kerohanian yang Dewasa 

serta Menjangkau Jiwa-Jiwa yang Terhilang bagi Tuhan”. 

MISI KEMAH 

1. Menjadi Kepanjangan Lengan Penggembalaan Dalam Perhatian 

kepada Kebutuhan Jemaat 

2. Menolong Jemaat Untuk Bertumbuh Melalui Pembacaan Firman dan 

Saat Teduh 

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. Hidup dalam Kekeluargaan  yang Akrab dan Saling Tolong Menolong 

- PENGGEMBALAAN 

2. Hidup dalam Membaca, Merenungkan dan Membagikan Firman - 

PERTUMBUHAN 

3. Hidup dalam Pelayanan yang Sesuai dengan Karunia - PELAYANAN   

4. Hidup dalam Pemuridan dan Bertumbuh bersama - PEMURIDAN 

5. Hidup dalam Penjangkauan Jiwa – PENGINJILAN 

 

 

 



10. HIDUP DALAM PERSEKUTUAN BERSAMA-SAMA 

Tujuan: Setiap jemaat memiliki persekutuan dalam Komunitas Sepakat 
dan bertumbuh bersama dalam saling mendoakan, Sharing Firman 
Tuhan dan  Pelayanan dalam KeMah 

Pembukaan, Pujian dan Penyembahan (20 menit) 

 Ucapkan Yel-Yel KeMah 

 Bacakan semua TUJUAN dari KeMah  

 Lagu 1-3 (Lihat di bagian belakang buku ini) 

 

Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit) 

Kisah 1:12-14 
 Setelah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, semua murid-murid 

taat terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus untuk tinggal di Yerusalem 

menantikan turunnya Roh Kudus atas hidup mereka. Dan ketika mereka 

setia menanti, sepuluh hari kemudian, janji Bapa digenapi. Turunlah Roh 

Kudus atas mereka, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saat itulah 

mereka menerima kuasa dan menjadi berani, baik memberitakan firman 

maupun bersaksi.   

 Hal apa saja yang mereka lakukan sampai janji Bapa digenapi 

dalam diri mereka? 

1. Mereka berkumpul bersama-sama. 
Tidak banyak yang mereka lakukan setelah Yesus, Guru mereka 

meninggalkan mereka naik ke sorga. Namun ini saat yang tepat untuk 
mereka berkumpul bersama sebagai murid dalam menantikan janji Bapa 
yang telah disampaikan oleh Yesus. Mereka berkumpul di tempat yang 
cukup luas, tempat mereka menumpang, berkumpul bersama dan berdoa. 
Sebuah tempat dimana mereka dapat saling berbagi pengalaman pribadi 
mereka ketika bersama Yesus. Diluar, mereka merasa ditolak sebagai 
pengikut Yesus, tetapi di dalam, mereka diterima sebagai sebuah keluarga, 
Keluarga Allah. 

 
 
   

2. Mereka memiliki persekutuan berdua-dua. 
 Saat mereka masuk dalam persekutuan yang lebih dalam satu 

dengan yang lain, mereka melakukannya berdua-dua. Setiap murid tidak 

ada yang merasa sendirian dalam sebuah persekutuan. Meskipun jumlah 

mereka besar, 120 orang, namun mereka ada dalam sebuah komunitas 

sepakat (Kompak). Mereka dapat menaikkan doa secara korporat 

(bersama-sama), namun juga saling mendoakan satu dengan yang lain 

dalam Kompak mereka. Dua atau tiga orang berkumpul dalam nama 

Yesus, Yesus hadir ditengah-tengah mereka (Matius 18:20) 

3. Mereka bertekun dengan sehati  dalam doa 
 Persekutuan yang mereka lakukan begitu efektif. Mereka bukan 

hanya sekedar berkumpul. Mereka mendengar dan merenungkan Firman, 

kemudian bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dua orang 

sepakat minta apapun juga dalam nama Yesus, niscaya permintaan 

mereka akan dikabulkan (Matius 18:19). Hasil daripada kesehatian begitu 

dahsyat. Tuhan menggenapi janji-Nya. Untuk mencapai kesehatian, 

dibutuhkan waktu, saling memercayai dan saling mendukung.  

Pendalaman Firman (30 menit) 

 Berikan pendapat Saudara mengenai pentingnya berkumpul, memiliki 

persekutuan berdua-dua dan perlunya bertekun dengan sehati dalam 

doa!!! 

 

Perencanaan & Evaluasi (15 menit) 

 Tingkatkan lagi waktu kita dalam saling mendoakan dengan 

men’sharing’kan pergumulan kita masing-masing untuk didoakan!!! 

 Evaluasi Minggu lalu... 

 

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan) 

 Seluruh anggota KeMah sudah mulai membangun hubungan satu 

dengan yang lain dalam doa dan sharing pergumulan hidup untuk 

didoakan disepanjang minggu berjalan. 

 

 Persekutuan 1 on 1 



11.HIDUP DALAM PERSEKUTUAN DAN BERTUMBUH 
BERSAMA 

Tujuan : Setiap jemaat memiliki persekutuan dalam Komunitas Sepakat 
dan bertumbuh bersama dalam saling memperhatikan, saling 
mendorong dan saling menasihati dalam KeMah 

Puji dan Penyembahan (20 menit) 

 Ucapkan Yel-Yel KeMah 

 Bacakan semua Misi dari KeMah  

 Lagu 1-3 (Lihat di bagian belakang buku ini) 

 

Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit) 

Ibrani 10:24-25 
 Dalam sebuah persekutuan, kita tidak hanya sekedar berkumpul, 

bertemu, menikmati kebersamaan kemudian pulang kerumah masing-

masing; minggu depan berkumpul dan berjumpa lagi, dan seterusnya. 

Tetapi bagaimana dengan hubungan kita dengan yang lain? Apakah ada 

hubungan yang terbangun di luar KeMah? Jika persekutuan hanya 

terbangun secara rutinitas, apalagi tidak ada tujuan yang jelas, maka lama 

kelamaan persekutuan akan menjadi dingin, dan tidak ada antusias lagi 

bagi anggota KeMah untuk hadir.  

 Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

persekutuan kita. Dan lakukanlah semuanya atas dasar KASIH 

1. Saling memperhatikan 
 Dalam banyak persekutuan yang berjalan secara rutinitas, bukan 

berarti tidak ada perhatian dari KK atau Fasilitator kepada anggota namun 

kurangnya perhatian yang melekat secara konsisten dan terukur. Biasanya 

perhatian timbul karena adanya suatu masalah yang muncul 

kepermukaan, diketahui dan perlu penanganan langsung. Bagaimana 

dengan anggota yang nampaknya baik-baik, namun pribadinya 

sebenarnya sedang putus asa, dalam kepahitan dan hati yang kosong. 

Apakah mereka sempat terperhatikan? 

 

2. Saling mendorong 
 Apa respon kita, ketika salah seorang anggota KeMah  mencerita-

kan masalahnya? Apakah kita segera meresponnya, mencarikan solusi dan 

memberinya bantuan? Atau malahan masalah tersebut menjadi bahan 

gosip untuk diceritakan kepada orang lain? Dalam persekutuan, hal ini 

menjadi tanggung jawab kita bersama, di tambah satu orang secara 

konsiten memberikan perhatian secara melekat dengan mendoakannya 

dan bersedia mendorong semangatnya untuk semakin bertumbuh dalam 

Tuhan. 

3. Saling menasihati 
 Apa yang akan kita lakukan jika salah seorang anggota kita jatuh 

dalam dosa? Apa lagi jika orang tersebut pernah melakukan perbuatan 

yang tidak menyenangkan kepada diri kita? Inikah saat yang tepat untuk 

menghakiminya? Kiranya kita tidak melakukan hal yang demikian, karena 

penghakiman yang sama akan ditujukan kepada diri kita. Baiklah kita 

memberikan nasihat kepadanya dengan kasih, karena kasih akan 

mendorongnya untuk bertobat. Ingatlah bahwa keadaan baik kita saat ini, 

juga karena ada seseorang yang pernah menasihati kita. 

Pendalaman Firman (30 menit) 

 Berikan pendapat saudara tentang pentingnya saling memperhatikan, 

saling mendorong dan saling menasihati dalam sebuah persekutuan!!! 

 

Perencanaan & Evaluasi (15 menit) 

 Tingkatkan lagi waktu kita dalam saling mendoakan dengan 

mensharingkan pergumulan kita masing-masing untuk didoakan!!! 

 Evaluasi Minggu lalu... 

 

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan) 

 Seluruh anggota KeMah sudah mulai membangun hubungan satu 

dengan yang lain dalam doa dan sharing pergumulan hidup untuk 

didoakan disepanjang minggu berjalan. 

 

 Persekutuan 1 on 1 



12. TEMPAT YANG TERBAIK UNTUK BERTUMBUH 

Tujuan : Setiap jemaat berinisiatif menciptakan suasana persekutuan 
yang baik bagi setiap jemaat untuk bertumbuh 

Pujian dan Penyembahan (20 menit) 

 Ucapkan Yel-Yel KeMah 

 Bacakan & Beri penjelasan singkat Visi dari KeMah  

 Lagu 1-3 (Lihat di bagian belakang buku ini) 

 

Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit) 

Filipi 2:1-11 
 Hidup dalam persekutuan bersama dalam Kristus: ada nasihat, 

ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas 

kasihan. Betapa baiknya dan indahnya, hidup dalam persekutuan yang 

demikian. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan bahwa Ia menemukan 

tempat untuk meletakkan kepala-Nya. Tuhan hadir ditengah-tengah 

persekutuan kita. Mazmur 133:3 katakan bahwa Tuhan memerintahkan 

berkat dan kehidupan kemana ada persekutuan yang demikian. 

Persekutuan yang demikian adalah tempat yang terbaik untuk setiap 

anggota dapat bertumbuh bersama sampai dewasa sesuai dengan 

kepenuhan Kristus.  

 Beberapa hal yang perlu ada untuk KeMah dapat menjadi tempat 

yang terbaik untuk setiap anggota dapat bertumbuh: 

1. Hidup dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, Ay. 2 
 Sudah berapa lamakah persekutuan KeMah kita berlangsung? 

Sudahkah nilai-nilai satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan terbangun? Jika 

KeMah kita diibaratkan sebagai sebuah rumah, inilah yang menjadi 

fondasi yang kuat untuk menopang rumah tersebut bertahan dalam setiap 

ujian ‘hujan , banjir dan angin’. Kasih menjadi motivasi kita, sejiwa menjadi 

kekuatan kita, setujuan menjadi fokus arah perjalanan KeMah kita.  Apa 

saja yang kita lakukan dalam KeMah harus dibangun atas dasar ini.  

 

2. Hidup tidak mementingkan diri sendiri dan mencari pujian, Ay. 3 
 Rasul Pauluspun berusaha untuk merendahkan diri dan tidak 

mencari kepentingan dirinya sendiri demi menyelamatkan dan 

memenangkan orang tersebut bagi Tuhan (1 Kor 9:19-22). Jika kita 

memiliki motivasi yang sama, kita akan berusaha menjadikan KeMah kita 

tempat bagi setiap anggota baru dapat bertumbuh sesuai dengan 

kebutuhan mereka. Anggota yang rohaninya sudah dewasa dapat 

membimbing anggota yang baru untuk juga bertumbuh bersama. 

3. Hidup mengenakan pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus 
Yesus, Ay. 5 

 Yang terutama dari semuanya adalah contoh yang sudah 
diberikan oleh Yesus bagi gereja-Nya. Yesus mengosongkan diri-Nya, 
mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia dan mati di kayu salib. 
Untuk apa Dia melakukan semua itu jika bukan untuk menyelamatkan dan 
memenangkan kita bagi kerajaan-Nya. Jika setiap anggota memiliki pikiran 
dan perasaan yang sama seperti Yesus, niscaya setiap anggota yang lebih 
dewasa rohani mau berkorban demi membangun saudara seiman lainnya 
sehingga semuanya dapat bertumbuh dewasa. 
 

Pendalaman Firman (30 menit) 

 Berikan pendapat saudara tentang pentingnya menjadikan KeMah 

tempat yang terbaik untuk bertumbuh!!! 

 

Perencanaan & Evaluasi (15 menit) 

 Tingkatkan lagi waktu kita dalam saling mendoakan dengan 

mensharingkan pergumulan kita masing-masing untuk didoakan!!! 

 Evaluasi Minggu lalu... 

 

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan) 

 Seluruh anggota KeMah sudah mulai membangun hubungan satu 

dengan yang lain dalam doa dan sharing pergumulan hidup untuk 

didoakan disepanjang minggu berjalan. 

 

Persekutuan 1 on 1 

 



KAMI BERKUMPUL MEMUJIMU 
Kami berkumpul memujiMu menyembahMu yang kudus 
Kami berkumpul memujiMu menyembahMu yang kudus 

 Pujilah Bapa, pujilah Anak,  
 pujilah Roh Kudus, Ketiga yang Esa 
 Pujilah Bapa, pujilah Anak,  
 pujilah Roh Kudus, Ketiga yang Esa 
 Haleluya, Haleluya, ha ha ha Haleluya, Haleluya  

 
KESUKAAN TUHAN KEKUATANKU 
Kita berkumpul bersama memuji Tuhan  
meninggikan nama-Nya Yesus  
Kita tanggalkan segala beban yang berat  
Puji dengan hati bersuka  

Kesukaan dari Tuhan kekuatanku,  
kekuatanku, kekuatanku,  
Angkat suaramu dan bersorak kepada-Nya  
kesukaan Tuhan kekuatanku 

 
BERTEMU DALAM KASIHNYA 
Bertemu dalam KasihNya, berkumpul dalam anugrahNya 
Bersukacita semua, di dalam rumah Tuhan 

oh.. saudaraku dan saudariku 
Tuhan cinta dan mengasihimu 
Mari bersuka-cita semua 
di dalam rumah Tuhan 

 
 
 
 

DALAM KRISTUS KITA BERSAUDARA 
Dalam Kristus kita bersaudara (3x) 
Sekarang dan selamanya 
Dalam Kristus kita bersaudara 

 Dalam Kristus ada kasih sayang (3x) 
 Sekarang dan selamanya 
 Dalam Kristus ada kasih sayang 

 
SATUKANLAH HATI KAMI 
Satukanlah hati kami, 'tuk memuji dan menyembah 
o Yesus, Tuhan dan Rajaku 
Eratkanlah tali kasih, di antara kami semua 
o Yesus, Tuhan dan Rajaku 
 Bergandengan tangan dalam satu kasih 
 Bergandengan tangan dalam satu iman 
 Saling mengasihi di antara kami 
 Keluarga kerajaan Allah 

 
RUKUN CINTA SATU SAMA LAIN   
Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan 
Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan 
 Tunjukkan saksikan, Tuhan minta buktinya 
 Tunjukkan saksikan, Tuhan minta buktinya 
 
 
 
 
 
 
 



KAMI BERKUMPUL TUHAN 
Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu 
Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu 
Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus 
Genapi firman-Mu jadikanku alat-Mu 
 Biar belas kasihanMu Bapa, Penuhi hati kami 
 Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu 
 Membakar hati yang rindu, untuk melayani-Mu 
 Sampai seluruh negri ini, Sampai seluruh bumi ini 
 Dipenuhi api kemuliaan-Mu 
 
SAAT KAMI BERKUMPUL 
Saat kami berkumpul Roh-Mu bekerja 
Ajar kami memuliakan nama-Mu 
Kala hati kami mulai menyembah 
Berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami 
 Kasih tuhan tak berkesudahan 
 Tak habis-habisnya rahmatNya 
 S'lalu baru s'tiap pagi, baru s'tiap pagi 
 Besar setiaMu Tuhan, besar setia-Mu 
 
JADIKAN KAMI SATU 
Kami rendahkan diri dihadapanMu 
Membawa hancur hati saat berseru 
Agar kami saling melengkapi tubuhMu 
Seperti Kau dan Yesus adalah satu 
 Jadikan kami satu s'perti kerinduanku 
 Agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu 
 Sebelum kami pergi membritakan kasih-Mu 
 Mulailah dari kami lebih dulu, Jadikan kami satu 

BERKARYALAH ROH KUDUS 
Berkaryalah Roh Kudus di sini,  
berkaryalah dengan kuasa-Mu 2X 
Jamahlah kami, jamahlah s'tiap hati 
Ubahkan kami jadi baru 
 Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa 
 Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu 
 Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa 
 Jadikan kami sama s'perti Yesus 
 
JADIKANKU RUMAH DOAMU 
Ku bawa hidupku s’karang, Ke tempat kudus-Mu Tuhan 
di mezbah-Mu ku serahkan, seluruh hidupku 
Penuhi hatiku s’karang, dengan urapan yang baru 
Agar aku lebih lagi, Mendengar suara-Mu 
 Jadikan aku Tuhan, Rumah doa-Mu 
 Agar semua suku bangsa,  
 Datang menyembah-Mu. 
 (2x) 
 
SAAT INDAH KUBERHADAPAN DENGANMU 
Saat indah kuberhadapan dengan-Mu 
Memandang wajahMu Yesus kekasih jiwaku 
Bawa daku erat dalam pelukan-Mu 
Menikmati kasih dan indah-Nya hadirat-Mu 
 Hadirat-Mu Tuhan kurasakan 
 Kekudusan-Mu Bapa penuhiku 
 Kurindu selalu diam dalam bait-Mu 
 Menikmati kasih anugrah-Mu 
 

 


