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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 Mengasihi Tuhan dan Sesama dalam 
pertumbuhan Kualitas Kerohanian yang Dewasa, menuju gereja yang 
sempurna.  

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. 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. Berperan serta dalam Pemuridan dalam hal saling menasehati, 
memotivasi dan mendoakan .                                                                                                                                                                               

5. Mengerjakan amanat Tuhan dalam Penjangkauan Jiwa, baik jiwa 
yang lama terhilang, maupun jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. 

 



13.  Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki,  
Raja atas segala raja, Tuan atas segala tuan,  

dan Hakim yang adil. 
 

Pengakuan iman  percaya GpdI yang 13 :  Kami percaya Yesus 
Kristus sebagai mempelai laki-laki, Raja atas segala raja, Tuan atas 
segala tuan, yang akan datang untuk menghukum isi dunia dengan 
adil, dan akan memerintah dalam Kerajaan seribu tahun damai 
bersama mempelai perempuan yaitu Gereja-Nya.  

Tujuan: Setiap Jemaat dapat mengerti dan memahami bahwa 
Yesus sebagai mempelai laki-laki, dan Gereja Tuhan sebagai 
mempelai wanitanya.  

Pembukaan, 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) 
 Ada dua hal yang harus dibahas dalam bagian ini, yang 
pertama   tidak semua orang percaya mengerti bahwa Yesus bukan 
saja Tuhan dan juru selamat, tetapi juga sebagai mempelai laki-laki 
dari Gereja-Nya yang tidak lain adalah orang-orang yang percaya 
kepada penebusan darah Yesus. Hal ini merupakan gambaran 
hubungan yang intim antara Tuhan dan umat tebusan-Nya. Posisi 
Gereja Tuhan atau orang-orang percaya saat ini sedang 
dipersiapkan menjadi Gereja Tuhan yang dewasa sempurna, untuk 
siap menyambut dan dipertemukan dengan Yesus sebagai 
mempelai prianya, jadi posisi kita orang percaya sekarang ini masih 
dalam proses dipertunangkan, disiapkan menjadi mempelai yang 
dewasa dan suci. 2 Kor. 11:3. Gereja yang sempurna digambarkan 
dalam Wahyu. 12:1 – Gereja Tuhan berselubungkan matahari 
gambaran dari kemuliaan Allah, bulan dibawah kakinya artinya 



berdiri diatas dasar iman kepada Yesus Kristus Mahkota dua belas 
bintang diatas kepalanya berbicara tentang hikmat dan karunia-
karunia Roh Kudus menjadi mahkotanya. Gereja yang sempurna  
dilingkupi dengan kepenuhan kemuliaan Allah Bapa, Anak dan Roh 
Kudus.   Hal yang kedua :  Selain Yesus sebagai mempe;lai gereja 
Tuhan, Yesus sebagai Raja atas segala raja dan Tuan atas segala 
tuan. 1 Tim. 6:15, yang akan datang umtuk menhukum dunia ini 
dengan adil. Wahyu 20:10-15. Dan akan memerintah dalam 
Kerajaan seribu  tahun damai bersama mempelai perempuan yaitu 
Gereja Tuhan yang sempurna. Wahyu. 20:4,6. 
 
Kita sebagai gereja Tuhan sedang dipersiapkan menjadi mempela-
Nya.  
Alkitab memberikan petunjuk bagaimana kita dapat terus 
bertumbuh kearah kedewasaan, hal ini harus menjadi prioritas 
kehidupan rohani kita jangan sampai tidak bertumbuh dalam 
kedewasaan rohani, sebab Tuhan tidak akan mungkin menikahi 
gereja-Nya yang belum dewasa atau masih anak-anak rohaninya. 
Sejak dari mulai kita menerima Yesus, lahir baru didalam Kristus kita 
harus terus bertumbuh dengan menambahkan iman kita pada 
tingkat rohani seperti petunjuk firman dalam . 2 Petrus. 1:5-11. 
 
Kedatangan Yesus kedua kali sebagai hakim yang adil. Wahyu. 
20:10-15. 
Siap tidak siap Yesus pasti akan datang kembali, Ia datang bukan 
lagi sebagai manusia tetapi sebagai hakim yang adil untuk 
menghakimi dunia ini, selain menghakimi, Tuhan datang juga untuk 
gereja-Nya yaitu mempelai-Nya yang sempurna, sekaligus 
mempersiapkan Kerajaan-Nya di bumi ini selama seribu tahun 
damai di bumi ini. Sebagai gereja Tuhan kita harus mempersiapkan 
hari besar yang mulia itu. Pertama kita evaluasi pengiringan kita 
tahun lalu, apa yang menjadi penghambat untuk kita bertumbuh, 
hal ini perlu kita ketahui sebab jika tidak segera diperbaiki, maka 



perjalanan iman kita jalan ditempat tidak akan ada perubahan 
seperti tahun yang lalu 2018. 

Kedua layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dalam kasih, 
sebab melalui buah pelayanan inilah kita akan mendapatkan 
mahkota kehidupan untuk turut memerintah bersama dengan 
Tuhan selama seribu tahun damai di bumi.  Kita tahu bahwa 
keselamatan itu adalah pemberian Tuhan karena percaya, tetapi 
mahkota atau pahala untuk memerintah bersama Tuhan itu dari 
jerih payah kita melayani Tuhan. 

Pendalaman Firman (30 menit) 

 Sebagai Gereja Tuhan, apa yang akan saudara kerjakan, 
sementara menantikan kedatangan-Nya yang kedua kali ?  

Perencanaan & Evaluasi (15 menit) 

 Evaluasilah, hal-hal apa saja yang menurut saudara menjadi 
penghambat kemajuan kerohanian saudara.    

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan) 

 Tunjukkan komitmen saudara bahwa saudara harus lebih baik 
dari tahun kemarin. 

Persekutuan 1 on  
 
 



14.  Kebangkitan orang mati 
 

Pengakuan iman percaya GPdI yang ke 14:  Kami percaya 
kebangkitan orang kudus sebelum Kerajaan seribu tahun damai 
dan kebangkitan orang-orang berdosa sesudah kerajaan itu. Orang 
kudus akan menerima hidup yang kekal, orang berdosa akan 
menghadap Tahta Allah untuk menerima hukuman kekal dalam 
lautan api. Wahyu. 20:1-25 ; 1 Tesalonika. 4:16-17. 

Tujuan : Jemaat dapat mengetahui salah satu rahasia dibalik 
kematian, yaitu kebangkitan tubuh dan hal yang terjadi 
selanjutnya. 

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) 
          Hal yang penting diketahui oleh setiap orang percaya adalah, 
bahwa Gereja Tuhan  yang sempurna  akan diluputkan atau 
disingkirkan dari masa pemerintahan Anti Kris selama tiga setengah 
tahun di bumi sampai kepada kedatangan Yesus kedua kali setelah 
masa tiga setengah tahun pemerintahan Anti Kris, mereka akan 
menyongsong Tuhan melalui pengubahan tubuh yang baru tanpa 
alami kematian. Bagaimana dengan orang-orang percaya yang lebih 
dahulu meninggal sebelum masa ini terjadi ? Pada waktu Yesus 
datang kedua kalinya, mereka dibangkitkan lebih dahulu dalam 
tubuh yang baru, tubuh kebangkitan dan mendahului mereka yang 
disingkirkan dipadang gurun naik menyongsong Tuhan Yesus 
diangkasa, kemudian barulah orang-orang percaya yang masih 
hidup yaitu mereka yang disingkirkan di padang gurun diubahkan 
tubuhnya dan menyusul naik menyongsong Tuhan di angkasa. 1 



Tesalonika. 4:16-17. Selanjutnya apa yang akan terjadi dengan 
orang-orang kudus yang telah dibangkitkan itu. Di angkasa mereka 
berjumpa dengan Yesus, untuk mendapatkan ketentuan menerima 
mandat untuk memerintah dengan Tuhan pada Kerajaan seribu 
tahun damai di bumi 
 
Bagaimana dengan orang-orang yang mati diluar Tuhan sebagai 
orang berdosa ? Mereka juga akan dibangkitkan, tetapi pada 
kebangkitan kedua setelah masa Kerajaan seribu tahun damai di 
bumi, mengapa disebut sebagai kebangkitan kedua ?  Karena 
kebangkitan pertama terjadi sebelum masa Kerajaan seribu tahun 
damai yang dikhususkan bagi orang-orang percaya, sedangkan 
orang—orang yang berdosa dibangkitkan setelah masa Kerajaan 
seribu tahun damai.  Bagi orang-orang percaya dibangkitkan untuk 
bersama-sama memerintah bersama Tuhan, sementara orang-
orang berdosa dibangkitkan untuk menghadapi tahta pengadilan 
Tuhan , untuk menerima penghukuman. Wahyu, 20:6  

Pendalaman Firman (30 menit) 

 Cobalah Sharingkan, menurut saudara lebih menguntungkan 
manakah orang percaya yang lebih dahulu meninggal atau orang 
percaya yang alami penyingkiran di padang gurun ? 

 

Perencanaan & Evaluasi (15 menit) 

 Apa yang saudara persiapkan dalam masa penantian kedatangan 
Tuhan yang kedua kalinya. 

 

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan) 

 Pastikan saudara alami perubahan yang saudara rasakan dalam 
kemajuan kehidupan rohani saudara. 

Persekutuan 1 on 1 

 
 



15.  Langit dan Bumi baru. 
 
Pengakuan iman percaya GPdI yang ke 15 : Kami percaya langit 
dan bumi baru, yang berisi kebenaran tempat kediaman kekal 
umat tebusan darah Yesus. 2 Petrus. 3:13. 

Tujuan :  Jemaat dapat mengerti bahwa langit dan bumi yang 
sekarang ini akan dilenyapkan dan Tuhan menyediakan langit dan 
bumi yang baru yang bebes dari pencemaran dosa , tempat 
kediaman orang-orang percaya dalam kekekalan. 

Puji dan Penyembahan (20 menit) 

 Ucapkan Yel-Yel Khusus KeMah saudara dan Yel-yel Kemah 

 Ice Breaker 

 Lagu 1-3 (Pilihan lagu Sesuaikan dengan Tema Sharing) 
 

Pembacaan uraian ayat Firman Tuhan (15 menit) 
Tentang langit dan bumi yang baru, tidak sedikit dari orang Kristen 
yang mengetahui hal ini, selain jarang sekali dikhotbahkan 
pemahaman ini memang harus dipelajari secara detail lewat 
pelajaran Eskatologi yaitu pelajaran tentang hal-hal yang akan 
terjadi di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali 
hingga kesudahab zaman ini. Dalam bagian ini kita sedikit belajar 
tentang mengapa harus ada langit dan bumi yang baru. Pada 
awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini dengan baik, penuh 
dengan hadirat Tuhan khususnya bagi manusia yang secara 
istimewa ditempatkan di Taman Eden yang permai penuh suku cita 
dan tidak ada dosa. Kejadian selanjutnya pada umumnya kita tahu 
semua, bhawa manuisa digoda oleh Iblis yang memutyar balikan 
kebenaran firman Tuhan tentang larangan makan buah 
pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kej. 3:1-7.  
 
Manusia terpedaya oleh bujukan dan tiipu daya Iblis, mereka 
berdosa dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, 



dengan demikian mereka melanggar titah Tuhan. Manusia 
kehilangan kemuliaan Allah dan kehilangan kekekalannya, dan 
akibat dosa mereka ada dibawah kutuk dosa  dan masuk kepada 
kebinasaan. Mereka diusir dari taman Eden tempat kediamannya, 
dan mengembara di bumi beranak cucu yang lahir dalam dosa 
mereka, sehingga dikatakan semua orang telah berbuat dosa 
sehingga kehilangan kemuliaan Allah  Roma.3:23. Bukan saja 
kepada manusianya yang telah cemar dengan dosa, tetapi langit 
dan bumi ini juga telah berda dibawah penguasa dosa yaitu Iblis. 
Tetapi puji Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan manusia 
ciptaan-Nya, Allah membuka jalan keselamatan manusia dari kutuk 
dosa yang membinasakan . Allah Bapa mengaruniakan Yesus turun 
ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia lewat 
kematian-Nya di Salib Yoh. 3:16. Hanya setiap orang yang menerima 
penebusan darah Yesus dan menerima-Nya sebagai Tuhan dan juru 
selamatnya yang memiliki harapan yang pasti akan keselamatan 
dari kebinasan karena dosa , dan menikmati penyediaan Allah 
dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. 

Lewat karya penebusan Yesus di kayu salib, Allah membuat 
pemulihan kembali hubungan Allah dengan manusia yang telah 
putus akibat dosa, kehidupan kekal manuisa  yang telah dirampas 
Iblis dipulihkan kembali, semua yang menjadi hak manusia yang 
diperuntukkan bagi manusia dipulihkan. Demikan juga dengan 
langit dan bumi yang penuh dengan kecemaran dosa ini tidak luput 
dari perhatian Allah, tetapi bukan dipulihkan tetapi langit dan bumi 
yang lama ini dilenyapkan oleh Allah setelah masa Kerajaan seribu 
tahun damai di bumi yang lama ini selesai. Dan pada masa 
penghakiman terakhir di bumi Inlis dilemparkan bersama orang-
orang berdosa kedalam lautan api abadi, maka Tuhan menyediakan 
bumi dan langit bagi kediaman orang-orang kudus yang telah 
menerima penebusan darah Yesus. Wahyu. 21: 1-18.  Keadaanya 
seperti apakah di langit dan bumi yang bartu itu ? Disana tidak ada 



lagi air mata, tidak ada lagi perkabungan dan ratap tangis duka cita, 
sebab maut tidak ada lagi disana. Wahyu. 21:4. 

 

Pendalaman Firman (30 menit) 

 Sharingkanlah, Menurut saudara apakah semua orang percaya 
akan masuk kesana tanpa syarat ? Bacalah. Wahyu. 21:6-8. 
Untuk di diskusikan. 
 

Perencanaan & Evaluasi (15 menit) 

 Apakah selama ini kita sudah meiliki persiapan untuk dapat 
mendiami bumi dan langit yang baru 
 

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan) 

 Selalu terhubung dengan Tuhan, baik dalam kehidupan doa, 
ibadah dan praktek firman Tuhan dalam hidup masing-masing 

Persekutuan 1 on 1 
 


