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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 

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. 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 

 

 



7.      DISELAMATKAN UNTUK MELAYANI 

Tujuan : Setiap anggota memahami arti pelayanan, mengapa mereka 
harus melayani dan sudah terlibat dalam pelayanan. 

Sembah & Puji (20 menit) 

 Ucapkan Yel-Yel KeMah 

 Bacakan & Beri penjelasan singkat Misi KeMah yang ketiga 

 Lagu 1 : Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus 

Lagu 2 : Betapa Baiknya Engkau Tuhan 

Lagu 3 : Melayani-Melayani Lebih Sungguh 

  

Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit) 

Lukas 8:1-3 

 Dalam perjalanan pelayanan-Nya dari kota ke kota dan desa ke 

desa, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus karena pelayanan-

Nya dan murid-murid-Nya. Tidak sedikit dari mereka yang sudah menerima 

pertolongan Tuhan lewat mujizat dan kesembuhan, tergerak untuk 

melayani Yesus dan rombongannya dengan apa yang ada pada diri mereka. 

Mereka diselamatkan untuk dapat melayani bukan melayani supaya 

diselamatkan. Apa yang mereka lakukan bagi Yesus, menjadi contoh yang 

baik buat kita untuk melakukan hal yang sama ketika kita sudah 

diselamatkan.  

 

 Dari contoh hidup mereka, hal apa saja yang dapat dimanfaatkan 

untuk melayani Tuhan? 

 

1. Melalui Kesaksian hidup mereka 

 Setiap kita memiliki paling tidak satu kesaksian yang sangat 

berkesan yang dapat kita ceritakan kepada orang lain untuk 

memberitahukan kepada mereka bagaimana Tuhan menyelamatkan diri 

kita; bagaimana Tuhan mengubah hidup kita: bagaimana Tuhan 

menyembuhkan kita, dan lain sebagainya. Kesaksian yang kita alami khusus 

diberikan Tuhan kepada diri kita yang tidak akan terjadi pada siapapun. 

Kejadiannya mungkin saja sama, namun jalan ceritanya adalah milik diri kita. 

Tujuannya adalah supaya disaksikan dan menjadi berkat bagi banyak orang, 

terutama Tuhan dipermuliakan. 

 

2. Melalui Jabatan mereka 
 Pekerjaan dan jabatan dimana kita berada hari ini, tidak pernah 

terjadi secara kebetulan. Ini pastilah sudah melewati suatu proses yang 

panjang dan melewati berbagai-bagai keputusan dan pilihan. Tuhan punya 

maksud dan tujuan dengan menempatkan diri kita pada jabatan dan 

pekerjaan kita hari ini. Ingatkah cerita tentang anak perempuan Israel yang 

ada dirumah Naaman? Meskipun dia adalah seorang budak dan masih 

anak-anak, ia dipakai Tuhan untuk bersaksi kepada Naaman. Apatah lagi 

jika kita dipercayakan jabatan penting. Manfaatkanlah semua itu untuk 

melayani Tuhan. 

  

3. Melalui kekayaan mereka 

 Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, mengapa IA memberkati 

kita dengan kekayaan? Renungkanlah sejenak, apakah Tuhan hanya 

bermaksud memperkaya diri kita? Atau adakah IA bermaksud supaya kita 

memiliki kesempatan yang lebih banyak dan lebih luas, dengan memakai 

kekayaan kita bagi pelayanan? Bersyukurlah jika Tuhan memercayakan 

kekayaan kepada diri kita. Manfaatkanlah dan jangan sia-siakan. 

  

Pendalaman Firman (30 menit) 

 Mengapa ada orang yang sudah diselamatkan tidak ambil bagian 

dalam melayani? 

 Semua orang memiliki potensi untuk dapat melayani Tuhan. Bagaimana 

pendapat saudara? 

 

Perencanaan & Evaluasi (15 menit) 

 Datalah anggota KeMah yang belum ambil bagian dalam melayani 

 Pikirkan bagian apa yang tepat untuk saudara-saudara kita yang belum 

melayani! 

 Evaluasi Minggu lalu... 

 

Praktek Lapangan & Indikator Keberhasilan 

 75% anggota KeMah sudah melayani 

 25% anggota sudah melayani sesuai dengan kapasitas/kemampuan 

 

 Persekutuan 1 on 1 



8.      MELAYANI SESUAI DENGAN KARUNIA PELAYANAN 

Tujuan : Setiap jemaat mengerti dan dapat memahami bahwa mereka 
dapat ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan karunia pelayanan 
yang Tuhan berikan kepada mereka. 

Sembah & Puji (20 menit) 

 Ucapkan Yel-Yel KeMah 

 Bacakan & Beri penjelasan singkat Tujuan KeMah yang ketiga  

 Lagu 1 : Karena Amat Besar 

Lagu 2 : Ada Sukacita Dalam Melayani Tuhan 

Lagu 3 : Hidup Ini Adalah Kesempatan 

  

Pembacaan & Penyampaian Firman (15 menit) 

Roma 12:1-8, Kita tidak mungkin dapat membalas kasih Tuhan, meskipun 

seumur hidup kita berbuat baik dan melayani Dia. Apa yang kita lakukan 

dalam pelayanan adalah sebagai wujud kasih kita kepada-Nya. Namun 

kesempatan untuk melayani Dia, dapat dilakukan dengan lebih baik lagi 

yaitu sesuai dengan kapasitas dan karunia kita. Dengan demikian pelayanan 

kita lebih maksimal, punya pengaruh yang lebih luas dan lebih banyak 

orang yang akan diberkati.  

  

Marilah kita ambil bagian dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang 

Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sedikit mempelajarinya: 

1. Karunia untuk bernubuat baiklah, kita melakukannya sesuai 
dengan iman kita, Rom 12:6  
Orang yang memiliki karunia ini, biasanya cepat menangkap, 

mengerti dan menyatakan kehendak Allah. Mereka lebih senang terlibat 
dalam pelayanan doa, pujian penyembahan, Contoh: Yohanes Pembaptis 

2. Karunia untuk melayani, baiklah kita melayani; 
Orang yang memiliki karunia ini, biasanya cepat meresponi 

kebutuhan orang lain dengan ringan tangan memberikan bantuan 
pelayanannya. Biasanya lebih banyak terlibat dalam pelayanan praktis. 
Contohnya Martha dan Rut 

3. Karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar; 
Ia biasanya senang membaca, mengajar dan haus akan ilmu 

pengetahuan untuk dipelajari. Meraka sangat senang terlibat sebagai guru 
anak dan pengajar kelas belajar. Contoh: Apolos, Lukas 

4. Karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. 
Ia senang jika dapat memberi semangat kepada orang lain untuk 

mengalami pertumbuhan pribadi. Ia senang jika dapat melayani sebagai 
konselor, pelayanan kunjungan dan kesaksian. Contoh: Barnabas 

5. Karunia untuk memberi (membagi-bagikan sesuatu), hendaklah 
ia melakukannya dengan hati yang ikhlas; 
Ia sangat senang memberi bantuan untuk menolong orang-orang 

yang dalam keadaan kekurangan. Ia diberkati dalam keuangannya, dan itu 
disalurkannya kembali untuk menolong. Contoh. Abraham 

6. Karunia untuk memimpin, hendaklah ia melakukannya dg rajin; 
Ia dapat dengan mudah melihat apa yang harus ia lakukan dalam 

situasi-situasi sulit. Ia cepat mengambil inisiatif dan mampu memengaruhi 
orang lain ut mengikuti idenya. Contoh: Yusuf, Nehemia 

7. Karunia untuk menunjukkan kemurahan, hendaklah ia 
melakukannya dengan sukacita. 
Ia cepat bersimpati kepada orang lain, peduli terhadap kesusahan 

mereka, berusaha untuk menolong dan memberi penghiburan kepada 
orang yang sedang berduka. Contoh: Orang Samaria yg Murah hati dan 
Rasul Yohanes 
 

Pendalaman Firman (30 menit) 

 Jika Saudara sudah ambil bagian dalam pelayanan, apakah pelayanan 

tersebut sesuai dengan potensi saudara? 

 Dimana kemungkinan besar potensi karunia pelayanan saudara? 

 

Perencanaan & Evaluasi (10 menit) 

 Datalah anggota KeMah yang belum ambil bagian dalam melayani 

 Pikirkan bagian apa yang tepat untuk saudara-saudara kita yang belum 

melayani! 

 Evaluasi Minggu lalu... 

 

Indikator Keberhasilan (10 menit) 

 75% anggota KeMah sudah melayani 

 25% anggota sudah melayani sesuai dengan kapasitas/kemampuan 

 

 Persekutuan 1 on 1 



9.      MELAYANI SEBAGAI MURID TUHAN DALAM 
PEKERJAAN SEHARI-HARI 

Tujuan : Setiap jemaat mengerti dan dapat memahami bahwa sebagai 
murid Tuhan, mereka dapat melayani melalui bidang pekerjaan mereka 
sehari-hari. 

Sembah & Puji (20 menit) 

 Ucapkan Yel-Yel KeMah 

 Bacakan & Beri penjelasan singkat Tujuan KeMah yang Ketiga 

 Lagu 1 : Inilah Rinduku 

Lagu 2 : Dengar Dia Panggil Nama Saya 

Lagu 3 : Tuhan Ku Mau Menyenangkan-Mu 

  

Membaca & Mendengar Firman (15 menit) 

Kisah Para Rasul 9:36-43 

 Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita--dalam 

bahasa Yunani Dorkas. Tabita memiliki usaha membuat baju dan pakaian. 

Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Salah 

satunya membagikan baju dan pakaian yang dibuatnya kepada para janda. 

Ketika ia meninggal, banyak sekali orang yang kehilangan dirinya, terutama 

orang-orang yang merasakan kebaikannya. Tabita memang meninggal, 

tetapi ia telah meninggalkan banyak hal yang baik yang dapat dikenang. Ia 

bukanlah seperti rasul-rasul yang sepenuh waktunya melayani pekerjaan 

Tuhan, namun ia dapat melayani orang lain melalui pekerjaannya.   

 

Beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Tabita, antara lain: 

 

1. Ia adalah seorang murid Tuhan, apapun pekerjaannya 
 Yang dapat menjadi murid Tuhan bukan hanya laki-laki. Wanita 

juga dapat menjadi murid Tuhan. Meskipun Tabita bukan seorang Rasul, 

namun ia dapat menjadi murid Tuhan melalui pekerjaannya.  Apapun jenis 

pekerjaan kita, Tuhan menghendaki kita menjadi murid-Nya. Menjadi 

teladan bagi orang yang belum percaya, sehingga duniapun dapat 

dipengaruhi dalam segala bidang. Tuhan kiranya dipermuliakan oleh 

murid-murid-Nya dalam bidang pekerjaan apapun juga. 

 

2. Ia dapat lebih banyak bersaksi kepada orang lain dari berbagai 
kalangan melalui pekerjaannya 

 Bagaimana mungkin kita dapat menjadi berkat bagi dunia, jika kita 

hanya berkumpul di dalam gereja saja. Garam jika bertemu dengan 

garam menjadi ‘Gudang Garam’, sebuah istilah yang tak berguna 

karena tidak ada faedahnya. Melalui bidang pekerjaan kita, kesaksian 

hidup kita dapat menyentuh orang-orang yang belum menngenal 

Tuhan yang mungkin ada disekeliling pekerjaan kita sehari-hari. Jadi 

tunggu apa lagi 

3. Ia dapat melayani dan menjawab kebutuhan orang lain, melaui 

pekerjaannya. 

 Melalui pekerjaan, kita dapat ambil bagian lebih besar dalam 

bersaksi tentang Yesus. Jika kita dapat melayani mereka, tidak saja rohani 

mereka yang diberkati, jasmani mereka juga diberkati. Bukan saja kita dapat 

mengajarkan Firman dan mendoakan mereka, kita juga dapat memberkati 

mata pencarian dan pekerjaan mereka. Jadi saudara dapat melayani Tuhan 

melalui pekerjaan saudara dan jangan lupa memberkati. 

 

Sharing Firman (30 menit) 

 Berikan pendapat saudara mengapa kita harus bekerja! 

 Bagaimana kemungkinannya bahwa pekerjaan saudara dapat Tuhan 

pakai untuk melayani Dia? 

 

Perencanaan & EvaluasiIndikator Keberhasilan (10 menit) 

 Datalah anggota KeMah yang belum ambil bagian dalam melayani 

 Pikirkan bagian apa yang tepat untuk saudara-saudara kita yang belum 

melayani! 

 Evaluasi Minggu lalu... 

 

Praktek Lapangan & Indikator Keberhasilan (10 menit) 

 75% anggota KeMah sudah melayani 

 25% anggota sudah melayani sesuai dengan kapasitas/kemampuan 

 

 Persekutuan 1 on 1 

 


