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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 

 Menjadi Kepanjangan Lengan Penggembalaan Dalam Perhatian 

kepada Kebutuhan Jemaat 

 Menolong Jemaat Untuk Bertumbuh Melalui Pembacaan Firman dan 

Saat Teduh 

 Mendukung Seluruh Pelayanan di Gereja Lokal GPdI Mahanaim – 

Tegal 

 Multiplikasi Kemah Satu Tahun Satu Kali Melalui Penjangkauan Jiwa 

 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 



4.      FIRMAN TUHAN MEMBANGUN KEROHANIAN 

Tujuan: Setiap anggota memiliki waktu untuk membaca Firman Tuhan 
setiap hari, merenungkan dan membagikannya  

Pujian & Penyembahan (20 menit) 

 Ucapkan Yel-Yel KeMah 

 Bacakan & Beri penjelasan singkat visi KeMah 

 Lagu: 
1.     Kekuatan Dihidupku 
2.     Jangan Lelah 
3.     Aku Tahu Kau Slalu Sertaku  

  
Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit) 

Nehemia 8:1-19 
 Dibawah kepemimpinan Nehemia, bupati Yerusalem dan Ezra, 
seorang ahli Kitab, tembok Yerusalem yang tadinya roboh, dapat selesai 
di bangun kembali. Setelah selesai pembangunan tembok tersebut, 
mereka baru menyadari, apalah arti pembangunan secara fisik, bila tidak 
diikuti dengan pembangunan rohani mereka. Sebabnya itu, mereka 
sepakat meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab 
Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan TUHAN kepada Israel. 
 
Beberapa hal yang dilakukan Ezra terhadap Taurat (Firman Tuhan), yang 
sangat baik untuk kita tiru dalam membangun rohani kita. 
 

1. Membacakannya Dengan Jelas, Ay. 4 
 Karena saat itu kitab Taurat hanya ada satu-satunya, dan belum 

ada salinannya, maka untuk seluruh rakyat dapat mengetahui isinya, 

Taurat itu harus dibacakan dengan jelas. Dengan demikian isinya dapat 

diketahui dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan mereka sehari-

hari. Kita juga perlu membaca Firman Tuhan untuk mengetahui isinya. 

Bisa juga membacakannya, agar anak-anak kita yang belum bisa 

membaca dapat mendengarnya. Iman timbul dan dapat bertumbuh dari 

pembacaan dan mendengarkan Firman Tuhan. 

2. Memberi Keterangan-keterangan Supaya Firman Tuhan yang di 
Dengar, Dapat di Mengerti, Ay. 9 

 Jika Firman Tuhan hanya dibacakan, maka yang didapat hanyalah 
pengetahuan dan informasi. Tetapi ketika Firman Tuhan tersebut di beri 
keterangan-keterangan, maka yang mendengarnya akan lebih mudah 
mengerti dan memahaminya. Pengertian dan pemahaman dapat 
memberikan pencerahan serta menjadi alasan yang kuat kepada kita 
mengapa Firman tersebut harus ditaati. Alasan ini juga memotivasi kita 
mengapa kita harus mencintai firman-Nya. 
 

3. Meresponinya (ay. 10-13) dengan membagikan isi dan 
maknanya (Ay. 14, 19). 

 Ketika orang Israel mendengar dan mengerti isi kitab Taurat 
tersebut, hati mereka terharu dan sampai menangis (ay.10).  Ketika 
mereka mendapatkan perintah dari orang Lewi yang mengajarkan Taurat 
tersebut, mereka langsung meresponinya. Mereka segera membagikan 
sukacita yang mereka alami, karena Firman Tuhan tersebut, ay. 13. 
Meresponi Firman Tuhan dan membagikannya merupakan langkah awal 
kita dalam membangun kerohanian kita. 
  
Pendalaman Firman (30 menit) 

 Mengapa pembangunan kerohanian begitu penting bagi setiap 
orang percaya? 

  
Perencanaan & Evaluasi (15 menit) 

 Setiap anggota kemah wajib memiliki waktu untuk membaca Firman 
dan merenungkan. 

 Bagikan hasil renungan saudara kepada sesama anggota. 

 Evaluasi Minggu lalu:........................................................... 
 

Praktek Lapangan/Indikator Keberhasilan 

 75% anggota sudah mulai membaca Firman dan membagikannya. 

 Setiap KeMah memiliki daftar absen untuk membaca Alkitab 

Persekutuan 1 on 1 



5.      FIRMAN TUHAN MEMBERI TUNTUNAN 

 Tujuan: Setiap anggota memiliki waktu untuk membaca Firman Tuhan 
setiap hari, merenungkan dan membagikannya 

  
Pujian & Penyembahan (20 menit) 

 Ucapkan Yel-Yel KeMah 

 Bacakan & Beri penjelasan singkat Misi KeMah yang ke 2. 

 Lagu 
1.     FimanMu Pelita 
2.     FirmanMu Tuhan ( kukan terbang) 
3.     Aku Mengasihi Engkau Yesus (Kurenungkan Firman-Mu) 

  
Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit) 

Yosua 1:1-9 
 Setelah pergantian kepemimpinan dari Musa ke Yosua, Tuhan 
memberikan beberapa perintah kepada Yosua, yang akan menjadi 
penuntun dalam perjalanan kepemimpinannya, membawa bangsa Israel 
memasuki tanah Kanaan. Salah satu perintah-Nya adalah pada ayat 7, 
yaitu supaya mereka bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum 
yang telah diperintahkan oleh hamba Tuhan Musa; janganlah 
menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya mereka beruntung, ke 
manapun mereka pergi.  
 
Mari kita pelajari, mengapa Firman Tuhan ini penting bagi perjalanan 
Yosua memasuki tanah Kanaan? 

1. Firman Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa Janji Tuhan 
pasti digenapi (Ay. 3) 

Janji bahwa Bangsa Israel akan memiliki tanah Kanaan sudah dikatakan 

Tuhan kepada Abraham, jauh sebelum bangsa Israel memasuki tanah 

Kanaan,  Kejadian 15:18-21. Sekalipun memakan waktu ratusan tahun, 

Firman yang diucapkan Tuhan pasti digenapi. Melalui berbagai keadaan, 

situasi, kondisi semua janji Tuhan dalam Firman-Nya, berproses dan 

menuju kepada penggenapan isinya. Secara manusia mustahil tetapi bagi 

Tuhan segalanya mungkin. Percayakah Saudara? 

2. Firman Tuhan mengingatkan kepada Yosua bahwa Janji 
Penyertaan Tuhan akan menjadi pengalamannya (Ay. 5) 

 Yosua bukan saja melihat bagaimana Firman Tuhan digenapi 

dalam sejarah bangsa Israel tetapi juga digenapi dalam pengalaman 

pribadinya. Tuhan memakai dirinya membawa masuk bangsa Israel 

memiliki tanah Kanaan. Tuhan meneguhkan bahwa tidak akan ada 

seorangpun yang dapat bertahan menghadapi dirinya, sama seperti 

Tuhan menyertai Musa, demikian Tuhan menyertai Yosua. Kita perlu 

bertumbuh dalam iman dan mempersiapkan diri kita bahwa Tuhan dapat 

memakai diri kita untuk menggenapi Firman-Nya. 

3. Firman Tuhan harus diperkatakan dan direnungkan supaya kita 
dapat bertindak hati-hati, (Ay.8) 

 Dengan memperkatakan Firman Tuhan, kita akan lebih mudah 

mengingatnya kembali. Dengan mengingatnya kembali, kita memiliki 

kesempatan untuk dapat merenungkannya kembali. Pada akhirnya 

diharapkan Firman Tuhan menjadi ‘rhema’ dalam hidup kita. Banyak 

pengalaman yang sudah terjadi dipadang gurun yang hampir 

menewaskan seluruh bangsa Israel.  Meskipun mereka mendengar suara 

Tuhan di gunung Sinai, mereka melupakannya dan tidak bertindak hati2.   

Pendalaman Firman (30 menit) 

 Bagikan pengalaman saudara ketika mengalami janji Tuhan? 

 Bagaimana respon saudara ketika janji Tuhan tidak kunjung 
digenapi? 

  
Perencanaan & Evaluasi (15 menit) 

 Menghidupi Firman Tuhan yang sudah dibaca dengan doa 

 Evaluasi Minggu lalu:........................................................... 
 
Praktek lapangan 

 75% anggota sudah mulai membaca Firman dan membagikannya. 

 Setiap KeMah memiliki daftar absen untuk membaca Alkitab 

Persekutuan 1 on 1 



6.      FIRMAN TUHAN MEMBERI PERTUMBUHAN DAN 
MENDEWASAKAN 

Tujuan: Setiap anggota memiliki waktu untuk membaca Firman Tuhan 
setiap hari, merenungkan dan membagikannya  

Pujian & Penyembahan (20 menit) 

 Ucapkan Yel-Yel KeMah 

 Bacakan & Beri penjelasan singkat Tujuan KeMah yang pertama (lihat 
buku panduan pelayanan KeMah) 

 Lagu 
1.     Kurindu Setiap Waktu 
2.     Jalan Hidup Orang Benar 
3.     FirmanMu Berkata 

   
Pembacaan dan Penyampaian Firman (15 menit) 

2 Tim 3:10-17 
Paulus menulis surat kepada Timotius, mengingatkan kepadanya bahwa 
betapa penting mengalami pertumbuhan dan kedewasaan dalam 
kerohanian. Kekristenan tidak hanya bicara tentang berkat-berkat 
jasmani tetapi juga rohani yaitu dalam kekayaan kasih karunia 
Allah(Efesus 2:7). Ada dua hal menurut konteks ayat ini, yang 
menyebabkan kita dapat bertumbuh dan dewasa didalam Tuhan yaitu 
penderitaan dan pembacaan Firman Tuhan.  
 
Secara khusus kita akan melihat bagaimana Firman Tuhan menolong kita 
untuk bertumbuh menjadi dewasa. 

1. Firman Tuhan memberi keyakinan dan kekuatan meskipun 
harus menghadapi penderitaan, Tuhan pasti akan melepaskan, 
ay. 11,12, 14. 

 Pertumbuhan rohani salah satunya memang melewati 
penderitaan, meskipun kita tidak menyukainya, namun Firman Tuhan 
menegaskan bahwa orang percaya yang setia beribadahpun dapat 
mengalaminya. Namun disisi lain bahwa Firman Tuhan juga menegaskan 
bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari berbagai kesukaran dan 
penganiayaan.  Percayakah saudara akan hal ini? 

2. Firman Tuhan memberi hikmat untuk menghadapi berbagai 
kesukaran, ay. 15 

 Kita sangat membutuhkan hikmat Tuhan dalam menghadapi 
berbagai persoalan dalam kehidupan.  Terkadang pertolongan Tuhan 
sudah tersedia dengan cara yang ajaib, melalui segala kondisi dan Tuhan 
memakai siapa saja yang dikehendaki-Nya.  Namun terkadang kita tidak 
menyadarinya karena kekurangan hikmat. Jawaban Tuhan datang bukan 
hanya  melalui mujizat saja. Terkadang melalui pencerahan dalam hati 
dan pikiran kita. Cintailah Firman-Nya. Pertolongannya sudah 
disediakannya (Mazmur 19:8-12)   
 

3. Firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki 
kelakuan dan mendidik dalam kebenaran, kepada jalan 
keselamatan , Ay. 16. 

 Banyak hal yang dapat dilakukan oleh Firman Tuhan di dalam 
kehidupan kita. Asal saja kita bersedia membuka hati dan menaatinya, 
Firman Tuhan dapat menjadi begitu penting dalam kehidupan kita.  
Firman Tuhan dapat diibaratkan seperti sebuah peta perjalanan hidup 
kita untuk sampai kepada tujuan akhir yang sudah Tuhan maksudkan 
bagi kita.  
 
Pendalaman Firman (30 menit) 

 Bagaimana orang percaya dapat bertumbuh dalam penderitaan 
&  kesukaran? Berikan pendapat saudara? 

  
Perencanaan & Evaluasi (15 menit) 

 Sharingkan persoalan yang saudara hadapi dengan rekan one on one 
saudara di luar waktu KeMah dan saling mendoakan 

 Evaluasi Minggu lalu....................................................................... 
  
Praktek Lapangan 

 75% anggota sudah mulai membaca Firman dan membagikannya. 

 Setiap KeMah memiliki daftar absen untuk membaca Alkitab 

Persekutuan 1 on 1 


