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

BAHAN SHARING 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”.

JULI 2017
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.
2.

Satu Kasih, Satu Jiwa, Satu Tujuan

3.
4.
5.

Hidup dalam Kekeluargaan yang Akrab dan Saling Tolong Menolong
- PENGGEMBALAAN
Hidup dalam Membaca, Merenungkan dan Membagikan Firman PERTUMBUHAN
Hidup dalam Pelayanan yang Sesuai dengan Karunia - PELAYANAN
Hidup dalam Pemuridan dan Bertumbuh bersama - PEMURIDAN
Hidup dalam Penjangkauan Jiwa – PENGINJILAN

1. PENGGEMBALAAN DALAM KEMAH
Tujuan : Setiap Jemaat dapat menjadi seorang Gembala bagi anggota
lainnya dan dapat saling tolong menolong dalam penggembalaan.
Puji & Penyembahan (20 menit)




Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan visi dan misi GPdI Mahanaim Tegal
Lagu:
1. Tuhan adalah gembalaku
2. Kucinta keluarga Tuhan
3. Bersama keluargaku melayani Tuhan

Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit)
Yohanes 21:15-19 (Ayat Referensi: Mazmur 23; Yohanes 10)
Sebelum Yesus naik ke sorga meninggalkan murid-murid-Nya, Ia bertanya
kepada Petrus secara pribadi, apakah Petrus mengasihi diri-Nya? Lalu
dari pengakuan Petrus, Yesus berpesan agar ia bersedia
menggembalakan domba-domba-Nya yaitu jiwa-jiwa yang sudah Ia
selamatkan. Kita juga dapat bertindak sebagai gembala, bukan dalam
artian gembala sebagai jabatan tetapi dalam hal fungsi yaitu perhatian
kepada anggota KeMah lainnya. Beberapa hal, mengapa pesan Yesus ini
begitu penting untuk kita laksanakan:
1. Wujud dari Mengasihi Tuhan adalah Mencari Domba-DombaNya yang Terhilang.
Sebelum kita dapat menggembalakan mereka, kita perlu menemukan
terlebih dahulu domba-domba-Nya yang terhilang. Gembala selalu
menghitung domba-dombanya sebelum masuk kekandang. Inilah bentuk
perhatian kasih kita sebagai seorang gembala 'kecil' kepada sahabatsahabat kita yang sudah lama tidak hadir di KeMah. Dimana mereka saat
ini? Yuh kita cari mereka, hubungi mereka dan bawa mereka kembali.

2. Wujud dari Mengasihi Tuhan adalah Memberi Makan, Minum
dan Merawat Domba-domba-Nya.
Domba perlu bertambah besar dan berkembang biak. Demikian setiap
anggota kemah perlu bertumbuh dewasa, termasuk diri kita. Caranya
dapat melalui sharing pengalaman kita yang memberkati atau juga
membagikan Firman yang sudah memmberkati diri kita. Jikalau ada
sahabat baru di KeMah, kita dapat ambil bagian untuk menggembalakan
dan membangun diri mereka.
3. Wujud dari Mengasihi Tuhan adalah Melindungi dan Membela
Domba-Domba-Nya dari Serangan Musuh yang Hendak
Membinasakan.
Seringkali ketidakhadiran rekan-rekan kita di KeMah karena pergumulan
dan masalah yang mereka sedang alami. Seharusnya ini menjadi
perhatian dan pergumulan kita di KeMah. Jangan sampai masalah dan
pergumulan mereka membuat mereka undur dan akhirnya terhilang.
Domba adalah binatang yang lemah, dan mudah untuk diserang oleh
musuh-musuh kehidupan. Mari ambil bagian turut serta untuk saling
melindungi satu dengan yang lainnya.
Pendalaman Firman (30 menit)


Sebagai tanda kasih kepada Tuhan, apakah Sdr. sudah menjadi
seorang gembala di Kemah? Berikan penjelasan!

Perencanaan & Evaluasi (15 menit)
1. Melakukan kunjungan kepada anggota yang sakit, kesusahan atau
yang lama tidak berangkat.
2. Melakukan kegiatan saling mendoakan antar anggota kemah.
3. Membentuk kelompok pemuridan 1 on 1
Praktek Lapangan/Indikator Keberhasilan
Sudah membentuk dan menetapkan nama-nama partner/ pasangan 1 on
1 sebagai sarana untuk saling menggembalakan
Persekutuan 1 on 1 (5-10 menit)

2. MENJADI SEORANG SAHABAT YANG PEDULI
Tujuan : Setiap Jemaat dapat menjadi seorang Sahabat bagi anggota
lainnya dan peduli untuk menolong
Puji & Penyembahan (20 menit)




Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan & Beri penjelasan singkat visi dan misi KeMah
Lagu:
1. Allah mengerti Allah peduli
2. Kau teman ku, ku teman mu
3. Tuhan Yesus setia

Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit)
Markus 2:1-12
Ada banyak orang yang sedang alami permasalahan dalam dirinya.
Potensi yang Tuhan berikan kepada mereka tidak berfungsi dengan baik
karena masalah-masalah tersebut. Bersyukurlah bahwa orang lumpuh
dalam cerita ini memiliki sahabat-sahabat yang baik dan peduli terhadap
permasalahan dirinya. Walaupun penuh dengan tantangan, melalui
kerjasama yang baik, sahabat-sahabatnya berhasil menolongnya dan
membawanya berjumpa dengan Yesus.
Apa yang dapat kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang
sedang berada dalam permasalahan?
1. Menjadi sahabat yang peduli terhadap permasalahan mereka.
Kita dapat saja turut merasakan kesusahan saudara-saudara kita, namun
sudahkan kita menjadi sahabat yang peduli, yang turun tangan menolong
mereka dalam kesusahan mereka? Walaupun kita belum dapat secara
tuntas menolongnya, sahabat yang kita tolong sudah merasakan
perhatian dan empati dari diri kita. Hal tersebut pastilah menguatkan
mereka dalam mengalami kasih persaudaran.

2. Menemukan rekan yang juga peduli terhadap permasalahan
mereka
Harus kita sadari bahwa kita memiliki sumber daya yang terbatas untuk
dapat menolong. Namun kita percaya bahwa rekan-rekan yang lain juga
banyak yang peduli hanya saja mereka terkadang membutuhkan orang
yang berinisiatif untuk memulainya. Mengapa harus menunggu orang
lain untuk memulainya? bukan kita juga dapat mengambil kesempatan
dan mulai mengomunikasikannya dengan rekan-rekan kita yang juga
peduli? Bukankah lebih banyak orang yang turut memikul, beban hidup
akan terasa lebih ringan?
3. Bekerjasama menemukan jalan keluar terhadap permasalahan
mereka.
Setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda-beda tergantung dari apa
yang Allah percayakan kepada mereka sebagai sebuah kemampuan. Ada
yang di bidang keuangan, sementara yang lainnya tenaga, waktu, ide
pemikiran dan koneksi (banyak mengenal orang) yang dapat membantu.
Diharapkan dengan banyak yang peduli, kita dapat menemukan solusi
yang terbaik sebagai jalan keluar bagi persoalan rekan kita.
Pendalaman Firman (30 menit)


Keuntungan apakah yang akan kita nikmati didalam KeMah, jika
setiap anggota adalah seorang sahabat? Jelaskan!

Perencanaan & Evaluasi (15 menit)
1. Membangun komunikasi yang efektif melalui telp, Hp, WA, BBM dan
media sosial lainnya.
2. Membangun persahabatan yang lebih akrab melalui kegiatan
keakraban
Praktek Lapangan/Indikator Keberhasilan



Sudah membentuk dan menetapkan nama-nama partner/ pasangan
1 on 1 sebagai sarana untuk saling menggembalakan.
Sudah mulai menjalankannya

Persekutuan 1 on 1 (5-10 menit)

3. MENJADI DOMBA-NYA TUHAN
Tujuan: Setiap anggota Kemah mempraktekan tindakan kasih satu
dengan yang lain.
Pujian & Penyembahan (20 menit)




Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan & Beri penjelasan singkat visi dan misi KeMah
Lagu:
1. B’rikanku hati
2. Satukahlah hati kami
3. Hatiku tenang berada dekatMu

Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit)
Matius 25:31-46
Saat penghakiman terakhir, ketika Yesus datang kembali dalam
kemuliaan-Nya bersama dengan semua malaikat-Nya, Ia akan
mengumpulkan semua orang yang percaya dan memisahkan mereka
sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba
disebelah kanan-Nya dan kambing disebelah kiri-Nya. Domba menerima
bagian dalam kemuliaan Kerajaan Sorga yang kekal, yang sudah
disediakan bagi mereka; sementara golongan kambing dienyahkan
kedalam api yang kekal.
Mari kita belajar faktor apa yang menentukan kita masuk kedalam
golongan domba atau kambing.
1. Domba-Nya Tuhan memiliki hati yang berbelas kasihan kepada
saudara-Nya Yesus yang paling hina.
Siapakah saudara-Nya Yesus yang paling hina? itulah orang-orang
percaya yang tak berdaya, yang sangat-sangat membutuhkan uluran
tangan dan kepedulian. Tidak pernah terpikirkan oleh domba-Nya Tuhan
bahwa perbuatan mereka diperhitungkan Tuhan untuk mendapatkan
pahala. Namun hati mereka yang berbelas-kasihanlah yang mendorong
mereka untuk tetap melakukannya.

2. Domba-Nya Tuhan memiliki kepekaan terhadap kebutuhan
saudara-Nya Yesus yang paling hina
Domba-domba mendengar suara gembalanya. Mereka peka untuk dapat
membedakan mana suara gembalanya, mana yang bukan. Demikianlah
hendaknya diri kita juga memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan yang
menggerakkan hati kita untuk memiliki mata, tangan, kaki dan hati-Nya
Yesus yang penuh dengan belas kasihan.
3. Domba-Nya Tuhan memiliki hati yang mau memberi dan
berkorban untuk saudara-Nya Yesus yang paling hina.
Tidak mungkin mengasihi tanpa bertindak untuk memberi. Tidak
mungkin kita berkata tentang kasih tanpa melakukan sesuatu. Yesus
berkata bahwa jika kita mengasihi Dia, kita pasti akan melakukan segala
perintah-Nya, bahkan rela menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabat
kita. Kasih tanpa tindakan tidak bernilai sama sekali. Ketika Bapa
mengasihi kita, Ia memberikan anak-Nya yang tunggal.
Pendalaman Firman (30 menit)


Kita bersukacita saat menerima, tetapi akan lebih bersukacita saat
dapat membagi. Ceritakanlah pengalaman saudara pada saat
melakukan tindakah kasih kepada sesama!

Perencanaan & Evaluasi ( 15 Menit)


Merencanakan kegiatan bersama untuk memberikan bantuan
kepada salah satu anggota KeMah di Area saudara.

Praktek Lapangan/Indikator Keberhasilan



Sudah membentuk dan menetapkan nama-nama partner/ pasangan
1 on 1 sebagai sarana untuk saling menggembalakan.
Sudah mulai menjalankannya.

Persekutuan 1 on 1 (5-10 menit)

