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VISI & MISI& NILAI GPdI MAHANAIM – TEGAL
Visi Gereja:
 Membangun keluarga Kristen yang mengasihi serta
melayani Tuhan dan sesama.
o Mahanaim punya visi membangun Keluarga Kristen,
yang mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama.
Misi Gereja:
 Menjangkau jiwa dengan Injil, membina hingga dewasa
dalam Kristus dan melayani.
o Untuk mencapai visi “Keluarga Kristen,” Mahanaim
punya misi mendewasakan orang-orang secara rohani
(Hanya orang dewasa yang siap membangun Keluarga)
Nilai Gereja Mahanaim:
 Disingkat ‘3M’:
Mengasihi, Melayani, Memperlengkapi.
Tema Mahanaim 2020 adalah Pertumbuhan Rohani.
 Kita perlu juga mempersiapkan hati, akal budi, dan roh kita
untuk bersama jemaat mengarah pada pertumbuhan
rohani bersama.

1. MENGASIHI (MENGALAMI KASIH TUHAN)
Tujuan: Setiap jemaat menyadari bahwa hal yang paling
mendasar dalam perjalanan kekristenan adalah mengalami
kasih Tuhan dan menyadari betapa besar kasih Allah kepada
mereka.
Pembukaan, Pujian dan Penyembahan (20 menit)
 Ucapkan Yel-Yel Khusus KeMah Saudara + Ice Breaker
 Lagu 1-3 (Menyesuaikan dengan Thema)
Pembacaan &Penyampaian Firman (15 menit)
Allah telah menyatakan kasih-Nya yang besar di tengahtengah kita, yaitu dengan mengutus anak-Nya yang tunggal ke
dalam dunia ini. Dia berharap apa yang dilakukan-Nya, benarbenar diresponi oleh setiap orang yang percaya sehingga
kekristenan kita bukan sekedar karena keturunan melainkan
karena mengalami kasih-Nya. Bagaimana kita dapat lebih lagi
mengalami kasih yang sudah Dia berikan-Nya kepada kita?
1. Melalui Kelahiran-Nya ke dunia
Yoh 3:16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
 Sadarilah betapa besar-Nya kasih Allah kepada manusia
yang berdosa. Dia tidak memandang hina manusia yang
telah hilang kemuliaan Allah karena dosa tersebut.
Justru Dia datang menjadi sama dengan manusia,

tinggal di antara kita dan merasakan kelemahankelemahan kita sebagai manusia.
 Tidak perlu merasa minder / rendah diri dengan
keberadaan lahiriah kita. Orang dapat merendahkan
status sosial, warna kulit, keadaan fisik kita, dsb.
Selama kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita, kita harus
percaya bahwa Dia juga memiliki rancangan yang indah
untuk kita.
2. Melalui kematian-Nya di atas kayu Salib.
2Ko_1:10 Dari kematian yang begitu ngeri Ia telah dan
akan menyelamatkan kami: kepada-Nya kami menaruh
pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami
lagi,
 Menurut Saudara mengapa Yesus mau mati di kayu salib
yang begitu ngeri dan masih sempat memohonkan
pengampunan untuk diri kita jika bukan karena Dia
mengasihi kita?
 Sadarilah bagaimana mungkin ada orang yang mau mati
bagi orang berdosa? Mengapa? Supaya melalui
kematian-Nya, Dia mendapatkan diri kita dapat kembali
kepada-Nya sebagai anak-anak-Nya.
3. Melalui kebangkitan-Nya dari Kematian
1Ko 15:17 Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka siasialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam
dosamu.

1Ko 15:26 Musuh yang terakhir, yang dibinasakan ialah
maut.
 Jika Kristus tidak dibangkitkan, sungguh sia-sia
kepercayaan kita. Mengapa? Seperti kebanyakan orang
yang
mengaku
dirinya
‘Juruselamat’
namun
kenyataannya, dirinya sendiri tidak dapat menang atas
kematian. Tidak demikian dengan Yesus. Dia bangkit
dari kematian menandakan bahwa kematianpun tidak
berkuasa atas diri-Nya.
 Demikianlah sebagai pengikut Kristus, kita harus dapat
meyakini bahwa kebangkitan-Nya adalah bukti betapa
Dia mengasihi kita. Kemenangan-Nya atas dosa dan
maut dipersembahkan-Nya demi kemenangan kita dan
menjadikan kita lebih dari pemenang (Roma 8:37).
Pendalaman Firman (30 menit)
 Bagaimana cara Saudara mengaplikasikan keyakinan
Saudara bahwa Tuhan mengasihi dirimu melalui:
a. Kelahiran-Nya
b. Kematian-Nya
c. Kebangkitan-Nya.
Pilihlah salah satu dan beri penjelasan singkat.
Perencanaan & Evaluasi (15 menit)
 Buatlah daftar hal apa saja yang paling sering Saudara alami
dari kasih Tuhan! Berkat, Kesembuhan, Perlindungan dsb.

Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)
 Alamilah Kasih Tuhan setiap hari melalui doa, perenungan
dan penyembahan.
Persekutuan 1 on 1
 Saling mendoakan untuk terus mengalami kasih Tuhan
setiap hari
 Saling mendoakan pergumulan hidup masing-masing.

2. MENGASIHI (MENYALURKAN KASIH TUHAN)
Tujuan: Setiap jemaat menyadari bahwa hal yang paling
mendasar dalam perjalanan kekristenan adalah mengalami
kasih Tuhan dan menjadi pribadi yang penuh dengan kasih
serta dapat menyalurkan kasih itu kepada orang lain.
Pembukaan, Pujian dan Penyembahan (20 menit)
 Ucapkan Yel-Yel Khusus KeMah Saudara + Ice Breaker
 Lagu 1-3 (Menyesuaikan dengan Thema)
Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit)
2Ko 5:14-15, Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena
kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati untuk
semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus
telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup,
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang
telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Setelah kita menjadi percaya, ada hal yang perlu kita
tindaklanjuti dari kasih Allah yang sudah kita terima dan alami.
Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan setelah kita menyadari
betapa Allah sangat mengasihi kita?
1. Mengasihi diri sendiri
Gal_5:14 Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu
firman ini, yaitu: "Kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri!"

 Sebelum dapat mengasihi sesama, kita harus belajar
mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Bagaimana
mungkin mengasihi sesama, jika diri kita sendiri tidak
kita sukai. Hal ini berarti menyalurkan kasih Allah
kepada diri kita sendiri. Hal ini tidak sama dengan
mementingkan diri sendiri.
 Mengasihi diri sendiri adalah menerima apapun
keadaan diri kita baik secara tampilan fisik, latar
belakang orang tua, suku ataupun kekurangan diri kita.
Kita harus percaya dan yakin bahwa apapun keadaan
kita, Allah tetap mengasihi kita dan memiliki rencana
yang terbaik berkenaan dengan keadaan kita. Sehingga
kita tidak akan terpengaruh dengan apapun anggapan
orang lain yang berusaha merendahkan diri kita (1
Yohanes 3:1; Yesaya 43:4)
2. Mengasihi sesama kita
Luk 10:36 Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut
pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang
jatuh ke tangan penyamun itu?" 37. Jawab orang itu:
"Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya."
Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, dan perbuatlah
demikian!" !
 Untuk dapat mengajar kita mengasihi sesama yang
paling tepat adalah mencoba mengenakan apa yang
orang lain alami kepada diri kita. Bagaimana seandainya
yang menderita itu adalah diri kita. Bukankah kita

sangat mengharapkan ada orang lain yang tergerak
hatinya menolong diri kita juga?
 Itu sebabnya orang yang dapat mengasihi sesamanya,
terlebih dahulu harus dapat mengasihi dirinya sendiri.
Jika kita sadar bahwa Tuhan sudah menolong kita
dengan anugerah-Nya, bukankah sudah sepatutnya kita
harus dapat mengasihi orang lain juga? Kalau kita tidak
dapat menolong secara materi, paling tidak jangan
mencemooh apalagi sampai membencinya.
3. Mengasihi pasangan kita
Efesus 5:32 Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan
ialah hubungan Kristus dan jemaat. 33, Bagaimanapun
juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu
seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati
suaminya.
 Sebelum menjadi suami istri, pasangan kita adalah
sesama kita. Jika kita memang tulus mengasihinya
sebelum menikah, pasti akan tetap mengasihi setelah
menikah. Perasaan bisa berubah setelah menikah
namun kasih yang tulus tidak akan berubah.
 Mengapa Tuhan memberikan Hawa kepada Adam?
Apakah Adam kurang berbahagia? Tidak demikian.
Adam sudah sangat berbahagia karena dia memiliki
Alllah sumber kebahagiaan itu. Hawa diberikan kepada
Adam supaya Adam dapat menyalurkan kasih yang
diterimanya dari Allah kepada Hawa.

Pendalaman Firman (30 menit)
 Seberapa yakin Saudara dapat mengasihi diri saudara
sendiri, sesama atau pasangan Saudara? Bagaimana
caranya? Pilih salah satu saja dan berilah penjelasan
singkat!
Perencanaan & Evaluasi (15 menit)
 Buatlah daftar bagaimana cara Saudara menyalurkan kasih
kepada diri sendiri, sesama dan pasangan?
Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)
 Latihlah diri saudara mengatakan “Aku mengasihimu”
sepanjang minggu ini! Kepada dirimu, keluargamu dan
pasanganmu!!!
Persekutuan 1 on 1
 Saling mendoakan untuk terus dapat saling mengasihi
seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita.
 Saling mendoakan pergumulan hidup masing-masing.

3. MENGASIHI (LEBIH LAGI MENGALAMI KASIH TUHAN)
Tujuan: Setiap jemaat menyadari bahwa hal yang paling
mendasar dalam perjalanan kekristenan adalah mengalami
kasih Tuhan dan terus semakin dalam mengalami kasih-Nya.
Pembukaan, Pujian dan Penyembahan (20 menit)
 Ucapkan Yel-Yel Khusus KeMah Saudara + Ice Breaker
 Lagu 1-3 (Menyesuaikan dengan Thema)
Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit)
Eph 3:18-19 Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan
segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan
panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan
dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala
pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam
seluruh kepenuhan Allah.
Kasih mula-mula kita kepada Tuhan sangatlah penting, namun
hal tersebut belum seberapa kuat untuk menghadapi godaan,
cobaan, ujian dan tantangan kehidupan. Faktanya banyak
orang Kristen yang kasihnya menjadi ‘dingin’. Apa yang harus
kita lakukan? Sebaiknya kasih kita yang semula kepada Tuhan
harus kita tingkatkan menjadi kasih dalam 3 dimensi kepada
Tuhan (Wider, deeper and Higher). Bagaimana caranya?
1. Memahami betapa lebar dan panjangnya kasih Yesus
Eph 2:13 Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu,
yang dahulu "jauh", sudah menjadi "dekat" oleh darah

Kristus. 14, Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah
mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan
tembok pemisah, yaitu perseteruan,
 Kasih yang Tuhan berikan kepada kita, juga dalam
bentuk ‘merubuhkan tembok pemisah, yaitu
perseteruan’. Di dunia ini banyak perbedaan yang dapat
dipakai Iblis untuk membuat manusia berseteru.
Perbedaan suku, warna kulit, golongan (kasta), dll. Kasih
Yesus lewat darah-Nya sudah mempersatukan kita
menjadi anak-anak Allah dalam sebuah keluarga
Kerajaan Allah.
 Dengan memahami betapa lebar dan panjangnya kasih
Allah kepada kita, kiranya menyadarkan kita bahwa
perbedaan
secara
lahiriah
bukan
untuk
dipermasalahkan tetapi menjadi kesempatan kita untuk
‘belajar’ mengasihi.
2. Memahami betapa dalamnya kasih Kristus
Mazmur 23:4 Sekalipun aku berjalan dalam lembah
kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau
besertaku; gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang
menghibur aku.
 Kebanyakan orang berpikir bahwa jika Tuhan mengasihi
kita, hal itu berarti tidak akan melewati banyak
kesukaran dalam kehidupan. Tidak demikian jika kita
ingin mengalami kedalaman kasih Allah. Ada banyak hal
yang kita tidak mengerti bahwa ketika Allah mendisiplin
diri kita atau mengizinkan kita melewati lembah

kekelaman, hal tersebut juga adalah wujud dari kasihNya.
 Sadarkah Saudara bahwa terkadang seperti itu juga cara
Allah mengasihi kita. Memberi disiplin untuk
mendewasakan kita. Melatih dan mengawasi kita ketika
berada di dalam lembah kekelaman untuk melatih iman
dan keyakinan diri kita bahwa Dia tidak pernah
meninggalkan kita.
3. Memahami betapa tingginya Kasih Yesus
Ibrani 8:1 Inti segala yang kita bicarakan itu ialah: kita
mempunyai Imam Besar yang demikian, yang duduk di
sebelah kanan takhta Yang Mahabesar di sorga,
 Segala upaya dikerjakan oleh Yesus dalam mengasihi
kita. Setelah Yesus naik ke sorga, Dia belum selesai
mengasihi kita. Dia mengambil posisi sebagai Imam
besar yang bersyafaat bagi kita, anak-anak-Nya yang
masih tinggal dalam dunia ini.
 Dari sorga, Dia mengaruniakan kepada kita segala
sesuatu yang sudah dijanjikan-Nya dalam Firman-Nya.
Dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan tinggal
di dalam kita dan menanti kegenapan dan pemulihan
segala sesuatu yang harus terjadi, barulah Dia datang
kembali menjemput umat kesayangan-Nya.
 Marilah kita terus mengasihi dan semakin mengasihi
dan melayani-Nya. Dengan apa kita dapat membalas
kasih-Nya, jika bukan inilah saatnya kita mengasihi Dia

dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan.
Amin.
Pendalaman Firman (30 menit)
 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kasih Tuhan
ketika Anda berada dalam lembah kekelaman atau sedang
mengalami masalah dan persoalan? Bagaimana Saudara
mengatasinya?

Perencanaan & Evaluasi (15 menit)
 Buatlah catatan pribadi apa maksud kasih Tuhan ketika
Saudara diberkati dengan melimpah dan ketika Tuhan
mengizinkan kesukaran datang dalam kehidupan Saudara!!!
Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)
 Ingatlah selalu dalam doa saudara bahwa betapa panjang
dan lebar kasih Tuhan, tinggi dan dalamnya kasih Yesus,
dalam segala hal.
Persekutuan 1 on 1
 Saling mendoakan untuk terus hidup dalam kasih Allah
 Saling mendoakan pergumulan hidup masing-masing.

