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New Calling
New Growth

(Khotbah HUT GPdI Mahanaim ke-30)

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.
2.
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. NEW CALLING – PANGGILAN ALLAH
(Dipanggil Keluar dari Gelap kepada Terang-Nya yang Ajaib)
Tujuan: Setiap jemaat perlu mengetahui bahwa dirinya berasal
dari kegelapan dan hidup didalamnya, namun belas kasihan Allah
yang besar telah memanggilnya keluar kepada terang-Nya yang
ajaib dan tinggal didalamNya
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)
1Pe 2:9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang
telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya
yang ajaib:
GPdI sudah berdiri 99 tahun yang lalu dan telah berkembang
berjumlah lebih kurang 20.000 gereja lokal yang ada tersebar dari
Sabang sampai Merauke juga di berbagai negara-negara lain. GPdI
tetap berpegang teguh pada Alkitab sebab firman Allah mengatakan
agar kita dapat mengawasi ajaran kita yaitu doktrin,sebab ajaran
yang sesat akan membawa kepada kebinasaan. GerejaPantekosta di
Indonesia jemaat Mahanaim Tegal atau lebih dikenal GPdI
Mahanaim Tegal sudah memasuki usia yang matang, yaitu 30 tahun.
Usia 30 tahun merupakan usia kedewasaan dalam hidup seseorang,
dimana ia harus ambil bagian untuk melayani menurut zaman
Perjanjian Lama. Sedang pada zaman Perjanjian Baru, kita dapat

melayani pada usia kapan pun, asal kita sudah mengetahui makna
pelayanan dan tujuan melayani.
Pada bagian pertama ini, sebagai umat Tuhan kita perlu
menyadari apa dan bagaimana maksud dan tujuan Tuhan dalam
Proses Pilihan dan Panggilan-Nya kepada diri kita.
1. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan
Efesus 1:4 Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum
dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapanNya. 1:5 Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh
Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan
kerelaan kehendak-Nya,




Pilihan Allah kepada kita orang percaya bukan karena hal
jasmani (keturunan Israel, Suku atau Golongan tertentu)
tetapi berdasarkan Kasih melalui Anak-Nya, Yesus.
Tuhan memilih kita, menguduskan kita sehingga tak bercacat
dihadapan_Nya(Ay. 4), untuk menjadi anak-anak-Nya (ay.5)
yang menyatakan kemuliaan-Nya (Maksud dan tujuan-Nya)
di dunia ini.

2. Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangNya yang ajaib.
Efe 2:1,2, Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaranpelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya,
karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati
penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang
bekerja di antara orang-orang durhaka.


Walaupun kita sudah dipilih oleh Allah di dalam Yesus,
manusia harus mengambil keputusan (karena dorongan Roh
Kudus, 1Kor 12:3) untuk meresponi Panggilan Allah ini
dengan tidak mengeraskan hati kita (Ibrani 3:15, 4:7)

melainkan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan
Juru selamat, Kisah 2:38, Roma 10:9-10.
3. Tuhan menentukan kita menjadi anak-anakNya
Ef 1:5 Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh
Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan
kerelaan kehendak-Nya,
i. Anak-anak Allah yang dikaruniakan untuk menerima segala
berkat rohani di dalam sorga, Efesus 1:3.
Berkat-berkat ini diperuntukkan bagi anak-anak-Nya
menjalani kehidupan di bumi ini, bagi pemeliharaan dalam
kehidupan
sehari-hari
(Matius
6:25-34),
maupun
perlengkapan untuk bertumbuh dalam hidup kerohanian, 2
Petrus 1:3-4. Sehingga walaupun mereka tinggal di dalam
dunia, mereka tetap diberi kemampuan untuk luput dari
hawa nafsu yang dapat membinasakan.
ii.

Anak-anak Allah yang dikaruniakan untuk mewarisi kerajaanNya, Matius 25:34
Setiap anak akan mewarisi sesuatu dari orang tuanya.
Demikian juga sebagai anak-anak Allah kita akan menerima
warisan yang akan dibagi-bagikannya kepada anak-anak-Nya,
Lukas 22:29. Itu sebabnya selama kita hidup di dunia ini,
patutlah kita menjaganya supaya tidak sampai kehilangan
hak waris kerajaan tersebut, Wahyu 3:11.

iii.

Anak-anak Allah yang akan memerintah bersama denganNya dalam kerajaan-Nya, baik di zaman 1000 tahun damai,
maupun untuk selama-lamanya, Wahyu 5:10, 20:4,6, 22:5.

Saat ini, Allah menghendaki anak-anak-Nya menghadirkan
bagaimana suasana kerajaan Sorga yang dipenuhi dengan
kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di bumi ini (Roma
14:17).
Pendalaman Firman (30 menit)
 Berikan penjelasan singkat Kebenaran apa saja yang Saudara
ketahui dari bahan sharing ini!! Dan apa saja yang Saudara perlu
lakukan? (Masing-masing orang, bagian perbagian.)
Perencanaan & Evaluasi (15 menit)
 ...
Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)
 Buatlah salinan ringkasan singkat dari bahan sharing ini, bagianperbagian untuk dihafalkan!!!
Persekutuan 1 on 1
 Saling mendoakan untuk terus dapat menjaga panggilan ini dan
setia sampai akhir.
 Saling mendoakan pergumulan hidup masing-masing.
KITA DIPILIH
Kita dipilih dari s'gala bangsa
Ya kita dipilih jadi umatNya
Kita dipilih dan dikuduskanNya
Bawa kemuliaan hanya bagi Dia
T'rimalah kemuliaan dan hormat kami
T'rimalah sembah kami pujian kami
T'rimalah kemuliaan dan hormat kami
T'rimalah sembah dan pujian kami

2. NEW CALLING – PANGGILAN ALLAH
(Panggilan Allah bagi Anak-Anak-Nya)
Tujuan: Setiap jemaat harus mengetahui bahwa ada panggilan
Allah dalam hidup mereka dan mereka perlu bertanggung jawab
untuk memenuhinya.
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)
1Pe 2:9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah
memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang
ajaib:
GPdI sudah berdiri 99 tahun yang lalu dan telah berkembang
berjumlah lebih kurang 20.000 gereja local yang ada tersebar dari
Sabang sampai Merauke juga di berbagai negara-negara lain. GPdI
tetap berpegang teguh pada Alkitab sebab firman Allah mengatakan
agar kita dapat mengawasi ajaran kita yaitu doktrin,sebab ajaran
yang sesat akan membawa kepada kebinasaan. Gereja Pantekosta
di Indonesia jemaat Mahanaim Tegal atau lebih dikenal GPdI
Mahanaim Tegal sudah memasuki usia yang matang, yaitu 30 tahun.
Usia 30 tahun merupakan usia kedewasaan dalam hidup
seseorang, dimana ia harus ambil bagian untuk melayani menurut
zaman Perjanjian Lama. Sedang pada zaman Perjanjian Baru, kita
dapat melayani pada usia kapanpun, asal kita sudah mengetahui
makna pelayanan dan tujuan melayani.

Beberapa panggilan Allah dalam 1 Petrus 2:9, yang perlu kita
ketahui dan bagaimana kita perlu bertanggung jawab untuk
memenuhinya?
1. Bangsa yang terpilih
1 Petrus 1:2 yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai dengan
rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya
taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya...
 Allah telah memilih kita melalui Anak-Nya, Yesus, untuk
menjadikan kita semua menjadi sebuah Bangsa Pilihan-Nya
secara rohani, seperti yang pernah dilakukan-Nya dalam
memilih Israel sebagai bangsa pilihan secara Jasmani, Efesus
1:4-5.
 Tujuan pilihan-Nya dapat kita bandingkan sewaktu IA
memilih bangsa Israel secara jasmani yaitu untuk menjadi
umat kesayangan-Nya, Ulangan 7:6. Sebagai umat
kesayangan-Nya sudah sepatutnya kita juga mau mengasihi
Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan,
Markus 12:30
2. Imamat yang Rajani
Wahyu 1:6,...dan yang telah membuat kita menjadi suatu
kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya!
 Allah telah memilih kita menjadi imam-imam dalam
kerajaan-Nya. Dalam Perjanjian Lama, para imam diangkat
secara khusus untuk melayani Allah dan Umat-Nya di Bait
Allah.
 Dalam Perjanjian Baru, semua orang percaya dipanggil untuk
melayani Tuhan, baik dalam organisasi gereja, maupun
dalam segala aspek bidang kehidupan kita. Melayani sampai

membawa umat mengalami perjumpaan dengan Tuhan
secara pribadi.
3. Bangsa yang kudus
Imamat 20:26, Kuduslah kamu bagi-Ku, sebab Aku ini, TUHAN,
kudus dan Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa
lain, supaya kamu menjadi milik-Ku.
 Panggilan selanjutnya adalah Allah memilih kita untuk
menjadi Bangsa yang Kudus, yang Allah pisahkan secara
khusus untuk menjadi milik kepunyaan-Nya.
 Tujuannya adalah supaya Orang Percaya memiliki gaya hidup
yang berbeda dengan orang-orang dunia. Supaya orangorang dunia dapat melihat kita bercahaya diantara mereka
seperti bintang-bintang di dunia, Filipi 2:15.
4. Umat kepunyaan Allah
1Ki_8:53 Sebab Engkaulah yang memisahkan mereka bagi-Mu
menjadi milik kepunyaan-Mu dari antara segala bangsa di bumi,
seperti yang telah Kaufirmankan dengan perantaraan Musa,
hamba-Mu, pada waktu Engkau membawa nenek moyang kami
keluar dari Mesir, ya Tuhan ALLAH!"
 Ini adalah meterai kepemilikan diri kita di dalam Yesus,
bahwa kita adalah sah milik-Nya, dibeli-Nya dengan harga
lunas bukan dengan emas dan perak tapi darah-Nya sendiri,
1Petrus 1:18-19; 1Korintus 6:20.
 Secara pribadi, Tuhan rindu memiliki persekutuan yang intim
dengan umat-Nya sebagai milik kepunyaan-Nya. Dia
menginginkan pribadi-Nya menjadi satu-satunya milik umatNya, dan tidak menginginkan diri kita tidak setia kepada-Nya.
Kidung Agung 2:16, 6:3.



Tuhan mencari para pelayannya yang setia untuk
memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada mereka,
1Timotius 1:12

Pendalaman Firman (30 menit)
 Berikan penjelasan singkat apa yang harus Saudara lakukan
dalam kehidupan sehari-hari sebagai tanggung jawab dalam
memenuhi panggilan ini? Pilih salah satu secara bergantian!
Perencanaan & Evaluasi (15 menit)
 Buatlah salinan ayat ini, tempelkan di tempat yang biasa
Saudara lewati, dan bacalah setiap kali Anda melihatnya!!!
Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)
 Hafalkanlah ayat ini, renungkanlah dan berdoalah setiap saat
agar panggilan ini tidak pernah hilang dari kehidupan Saudara!!!
Persekutuan 1 on 1
 Saling mendoakan untuk terus dapat menjaga panggilan ini dan
setia sampai akhir.
 Saling mendoakan pergumulan hidup masing-masing.
JANGAN LELAH
Jangan lelah, bekerja di ladang-Nya Tuhan
Roh Kudus yang b’ri kekuatan
Yang mengajar dan menopang
Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan
Yang selalu mencukupkan akan segalanya
Ratakan tanah bergelombang
Timbunlah tanah yang berlubang
Menjadi siap di bangun diatas dasar IMAN

3. TANGGUNG JAWAB KEKRISTENAN
Tujuan: Setiap jemaat harus menyadari bahwa ada tanggung
jawab rohani sebagai orang-orang yang sudah ada dalam pilihan
dan panggilan Allah.
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)
1Pe 2:9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang
telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya
yang ajaib:
Banyak orang yang belum percaya kepada Yesus, justru kecewa
dengan anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak mencerminkan
sebagai orang yang sudah mengerti pilihan dan panggilan Allah
dalam hidupnya. Mereka melihat orang-orang Kristen melayani,
namun hidupnya tidak menjadi berkat bagi sesamanya.
Tanggung jawab orang percaya yang sudah diselamatkan
memang harus terlibat dalam pelayanan. Namun yang lebih harus
kita perhatikan adalah bagaimana tanggung jawab kerohanian kita
sebagai orang-orang yang sudah melayani. Karena tanpa menjaga
kerohanian kita terus bertumbuh dalam kedewasaan, pelayanan kita
justru akan menjadi batu sandungan bagi orang lain.

Pada bagian ini, kita akan melihat bagaimana orang-orang dunia
dapat melihat kita sedang memberitakan perbuatan-perbuatan
Allah yang besar melalui tanggung jawab kerohanian kita.
Beberapa tanggung jawab kerohanian kita sebagai orang-orang
yang sudah ada dalam pilihan dan panggilan Allah:
1. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus
Kisah 1:4 ..., Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan
menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang-demikian kata-Nya--"telah kamu dengar dari pada-Ku. 5. Sebab
Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan
dibaptis dengan Roh Kudus."




Roh Kudus adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
perjalanan kerohanian anak-anak Tuhan. Yesus sendiri belum
memulai pelayanan-Nya sampai Ia dibaptis dan dipenuhkan
oleh Roh Kudus, Matius 3:16,17.
Penting sekali menyadari bahwa Roh Kuduslah, yang
melakukan lebih banyak dari apa yang dapat kita kerjakan.
Dia akan membuat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan
akan mengakui bahwa Tuhan sungguh ada, 1 Kor 14:25

2. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus
Roma 8:14 Semua orang, yang dipimpin Roh Allah, adalah anak
Allah.
 Roh Kudus yang telah mendorong kita untuk percaya kepada
Yesus adalah Roh yang dinamis. Artinya Dia memiliki
keinginan untuk terus bergerak dalam kehidupan kita. Dia
ingin memberikan buah-buah Roh-Nya kepada kita,
memenuhi dan memimpin hidup kita dalam seluruh
kebenaran Firman-Nya.



Penting sekali menyadari hal ini untuk perjalanan
kekristenan kita. Iblis akan terus berusaha menghentikan
perjalanan rohani kita melalui tipu dayanya. Satu-satunya
jalan untuk mengatasinya adalah bahwa hidup kita harus
dipimpin oleh Roh Kudus-Nya,Yohanes 16:13

3. Hidup dalam pengurapan Roh Kudus
2Co 1:21 Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersamasama dengan kamu di dalam Kristus, adalah Allah yang telah
mengurapi,




Kita perlu senantiasa juga, hidup dalam pengurapan Roh
kudus. Pengurapan Roh Kudus memampukan kita bukan
hanya untuk bertahan terhadap godaan dosa, melainkan
juga dapat menghancurkan kuasa Iblis yang dipakai untuk
menjatuhkan anak-anak Tuhan, Kisah 10:38.
Pengurapan Roh Kudus juga akan terus mengubahkan hidup
kita, hari lepas hari, semakin mulia, kembali kepada citra
Allah dalam hidup kita yaitu serupa dan segambar dengan
Yesus anak-Nya, 2Kor 3:18.

4. Menjaga meterai Roh Kudus yang sudah diberikan sebagai
jaminan kepada kita
1Kor 1:22 memeteraikan tanda milik-Nya atas kita dan yang
memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari
semua yang telah disediakan untuk kita.
 Roh Kudus yang sudah diberikan Allah kepada kita harus kita
jaga dan pelihara dengan cara tidak mendukakan pribadiNya. Roh Kudus adalah Pribadi yang Manis dan lembut. Ia
menyadarkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman
tanpa memaksa diri kita untuk ‘terpaksa’ menaatinya,
Yohanes 16:8.



Roh Kudus memberikan kerinduan untuk kita menyembahNya dalam roh dan Kebenaran, rasa lapar dan haus untuk
terus hidup dan bertumbuh dalam Kebenaran. Dialah
Penolong, Penghibur, Penuntun kehidupan kita. Tanpa-Nya
kita akan tersesat. Peganglah dan Jagalah baik-baik!!!

Pendalaman Firman (30 menit)
 Berikan penjelasan singkat Kebenaran apa saja yang Saudara
ketahui dari bahan sharing ini!! Dan apa saja yang Saudara perlu
lakukan? (Masing-masing orang, bagian perbagian.)
Perencanaan & Evaluasi (15 menit)
 ...
Praktek Lapangan (Indikator Keberhasilan)
 Buatlah salinan ringkasan singkat dari bahan sharing ini, bagianperbagian untuk dihafalkan!!!
Persekutuan 1 on 1
 Saling mendoakan untuk terus untuk Roh Kudus bekerja dalam
kehidupan Anda
 Saling mendoakan pergumulan hidup masing-masing.
KU YAKIN KAU HADIR DI SINI
Kumenyembah dalam kudus hadiratMu
Hampiri tahta kasih karuniaMu Bapa
Kekuatanku hanya dalam HadiratMu
Yesusku hanya Kaulah segalanya
Kuyakin Kau hadir disini
Kurasakan Kuasa yang tak terbatas
Kuyakin Kau nyata di sini
Kemenangan (Kesembuhan, Kelepasan) terjadi di sini

