PERSEKUTUAN

SASARAN

PEMURIDAN

KEMAH

BERBAGI
BAHAN KEMAH JANUARI - JUNI 2017
GPdI MAHANAIM
oleh HANI PAULUS

1

SEMUANYA DIAWALI DENGAN ALLAH

Tujuan : Mengetahui bahwa Allah adalah Sumber dan untuk mengerti kehendak-Nya,
kita harus selalu terhubung dengan-Nya.

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan & Beri penjelasan singkat visi dan misi
GPdI Mahanaim Tegal

25’

Lagu 1 : Bapa Engkau sungguh baik
Lagu 2 : Segala Puji Syukur
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Betapa baik-Nya Engkau Tuhan
Kol 1:16 "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala
sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang
kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun
kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa; segala sesuatu
diciptakan oleh Dia dan untuk Dia."

15’

Kol 1:17 "Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala
sesuatu ada di dalam Dia.”
(Bacaan Kolose 1:1-29)

Allah-lah yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya termasuk
manusia. Kita akan melihat bagaimana Allah merancang segala
sesuatu melalui diri-Nya.
1. Segala sesuatu diciptakan ‘di dalam DIA’.
Sebelum ciptaan ada, semuanya sudah ada didalam diri-Nya.
Sebelum semua yang diciptakan dapat di lihat, semuanya sudah
ada didalam Dia. Semuanya berasal dari dalam diri-Nya.
2. Segala sesuatu diciptakan ‘oleh DIA’.
Semuanya tercipta oleh karena kehendak-Nya. Tidak ada satupun
yang tercipta yang tidak dikehendaki-Nya. Karena segala sesuatu
2

Hari / Tanggal :

terjadi karena kehendak-Nya, kita tidak dapat hidup tanpa mencari
tahu apa kehendak-Nya. Diluar kehendak-Nya, kita tidak dapat
berfungsi maksimal dan normal.
3. Segala sesuatu diciptakan ‘untuk DIA’.
Segala sesuatu yang Dia ciptakan ada maksud dan tujuannya. Tidak
ada satupun yang diciptakan tanpa maksud. Allah tidak pernah
menciptakan sampah. Prinsip utamanya adalah segala sesuatu
diciptakan untuk menyenangkan-Nya dan bagi kemuliaan-Nya.

Bagaimana hubungan pribadi Saudara dengan
Tuhan saat ini ?

30’

Beri Penjelasan jika saudara tidak memiliki jam
doa dan saat teduh (membaca dan merenungkan
Firman Tuhan) secara Pribadi, apa yang terjadi dan
mengapa ?

Sasaran :
Bagi yang memiliki jam doa dan saat teduh pribadi,
bagikanlah berkat apa yang saudara dapatkan saat
melakukannya !

20’

Sharingkanlah berdua dengan partner Saudara
dalam kemah untuk berkomitmen saling
mengingatkan setiap minggunya ?
Akhiri dengan doa sepakat !
3

2

JALAN HIDUP ORANG BENAR
Tujuan : Mengetahui bahwa hidup kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus dan bahwa
hidup benar perlu di jaga supaya tidak tercemar kembali oleh ketidakbenaran

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan & Beri penjelasan singkat visi dan misi
GPdI Mahanaim Tegal

25’

15’

Lagu 1 : Yesus Kau kebenaran
Lagu 2 : Jalan Hidup Orang Benar
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Aku mengasihi Engkau Yesus
Mazmur 1 :1-3, Berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam
nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang
kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan
Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, yang ditanam di
tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang diperbuatnya
berhasil.
(Bacaan Mazmur 1:1-6)

Kita dapat berkata bahwa kita adalah orang benar bukan karena
perbuatan-perbuatan baik kita tetapi oleh karena penebusan darah
Yesus Kristus Tuhan kita (Roma 5:9). Sebagai orang benar, patutlah
kita menjaga kehidupan kita terus menerus berjalan dalam Kebenaran
Tuhan yang akan terus menyucikan dan menguduskan hidup kita,
tubuh, jiwa dan roh kita. Melalui Mazmur 1:1-2, kita belajar beberapa
hal yang harus kita hidupi sebagai orang-orang benar

4
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BAGAIMANAKAH CARANYA?
1. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik
2. Tidak berdiri di jalan orang berdosa
3. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh
4. Kesukaannya ialah Firman Tuhan dan merenungkannya siang dan
malam.
Catatan :

Bagaimana kehidupan rohani saudara saat ini,
adakah perasaan takut atau malu untuk mengakui
bahwa Saudara adalah “orang benar” ?

30’

Tahukah Saudara apa sebabnya saudara merasa
tidak berlayak untuk mengakuinya ? Coba berikan
penjelasan !

Sasaran :
Sebagai ‘orang benar’ apa yang akan Anda lakukan untuk
tetap menjaganya ?

20’

Sharingkanlah berdua dengan partner Saudara dalam
kemah untuk saling mengingatkan setiap minggunya,
bagaimana usaha Saudara untuk menjaganya ?
Akhiri dengan doa sepakat !
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3

KELUARGA YANG MENGASIHI ALLAH
Tujuan : Allah mencari keluarga yang mengasihi-Nya, yang tahu melakukan
kehendak-Nya dan mencari perkenanan-Nya.

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan“Allah Mendirikan Gereja untuk Memenuhi 5
Tujuan-Nya yang Terdalam” (hal. 2 BPP)

25’

Lagu 1 : Engkau ada bersamaku
Lagu 2 : Bersama Keluargaku melayani Tuhan
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Aku mengasihi Engkau Yesus (Kurenungkan
FirmanMu)
“Kejadian 6:8 Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata
TUHAN" Inilah riwayat Nuh: Nuh adalah seorang yang benar
dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya; dan Nuh
itu hidup bergaul dengan Allah."
Bacaan : Kejadian 6 - 7

15’
Ditengah-tengah dunia yang rusak keadaannya, Tuhan menemukan
Nuh dan keluarga nya, sebuah keluarga yang berkenan dihati-Nya.
Seperti apakah kehidupan seorang Nuh ?
1. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Inilah awal dari semua yang Allah lakukan kepada manusia. Semua
karena kasih karunia Tuhan, bukan semata-mata karena perbuatan
baik manusia. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan karena Ia
mengasihi manusia. Ia mau menyatakan dan memberikan kasihNya kepada orang yang dikehendaki-Nya. (Roma 9:15-16)

6
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2. Nuh memiliki kehidupan yang benar dan tidak bercela.
Ditengahkeadaanduniayangrusak,masihadaorangyangmengasihiTuhan
dengansegenaphati,jiwa,akalbudidankekuatannya. SaatiniTuhanpasti
menemukankeluargasepertiini.MungkinkahituadalahkeluargaSaudara?
3. Nuh hidup bergaul dengan Allah.
DisinilahletakrahasiakehidupanNuhyangberkenankepadaTuhan.Iabergaul
denganAllah.IabelajarmemahamidanmengertihatidanpikiranAllah.Ia
berbicaradanbanyakbertanyakepadaAllah.IajugabanyakmendengarsuaraNya. Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya.
Bagaimanakah hubungan pribadi Saudara dengan
Tuhan? Apakah seperti hubungan Nuh dengan
Tuhan ?

30’

Bagaimana hubungan keluarga Saudara
dengan Tuhan ? Apakah mereka semua sudah
diselamatkan ?

Sasaran :
Apa yang akan Saudara lakukan bersama keluarga
untuk lebih lagi mengasihi Tuhan ?

20’

Sharingkanlah berdua dengan partner Saudara
dalam kemah untuk saling mengingatkan setiap
minggunya, bagaimana usaha Saudara untuk
mewujudkannya sepanjang Minggu ini !
Akhiri dengan doa sepakat !
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4

KUASA FIRMAN TUHAN
Tujuan : Mengetahui dan mengalami Firman Tuhan yang berkuasa, yang mampu
mengubahkan kehidupan kita

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan Bacakan Tujuan KeMah point 1 - 3 (Hal. 9 BPP)

25’

15’

Lagu 1 : Di saat ku bimbang Kau meneguhkanku
Lagu 2 : FirmanMu Tuhan p’lita bagi kakiku
(Ku kan terbang)
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Aku mengasihi Engkau Yesus
(Kurenungkan Firman-Mu)
Act 2:40 Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia
memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia
mengecam dan menasihati mereka, katanya: "Berilah dirimu
diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." 41 "Orang-orang
yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan
pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu
jiwa."
(Baca Kisah Para Rasul 2)

Orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, oleh
pemberitaan Firman Tuhan yang berkuasa, yang disampaikan
oleh Petrus, menghasilkan kira-kira tiga ribu orang yang percaya,
menerima Yesus dan dibaptis. Mereka mengalami kuasa Firman
Tuhan dan bertobat. Apa yang diperlukan untuk seseorang dapat
mengalami kuasa Firman ?
1.Mendengar Firman Tuhan, Ayat 37
Iman timbul dari mendengar Firman Tuhan. Itu sebabnya kita
perlu mendengar Firman Tuhan, agar iman kita menjadi kuat untuk
mempercayai Firman Tuhan yang kita sudah dengar.
8
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2. Menerima perkataan Firman Tuhan.
AgarFirmanTuhanitumenjadiiman,kitaperlumerenungkannya.Merenungkan
seperti memamah biak pada hewan mamalia. FirmanTuhan yang sudah
didengar perlu direnungkan dalam pikiran kita.
3. Mempercayai dan menindaklanjuti Firman Tuhan.
Dibagianinilah,kitaakanmulaimengalamikuasaFirman.Sepertiseorang
olahragawan,semakindiamelatihdirinya,semakincakapdiamenguasainya.
SemakinkitamenindaklanjutiFirmanTuhan,semakinkuatimandankepercayaan
kita.
Pernahkah Saudara mengalami kuasa Firman
Tuhan ? Coba ceritakan !
Menurut pengalaman Saudara, bagaimanakah
cara mengalaminya ?

30’

Sasaran :
Apakah Saudara ingin mengalami kuasa Firman
Tuhan ? Apakah sudah pernah membaca keseluruhan
Alkitab? Apakah Saudara ingin memulainya ?

20’

Mintalah partner Anda untuk mengingatkan kembali
bagaimana usaha Anda untuk mulai membacanya di
sepanjang Minggu ini !
Akhiri dengan Doa Sepakat !
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5

MENGHADAPI PERGUMULAN HIDUP
Tujuan : Mengerti bagaimana kehendak Tuhan untuk kita dalam menghadapi
berbagai pergumulan dalam kehidupan.

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan Tujuan KeMah Point 4 dan 5 (Hal. 9 BPP)

25’

15’

Lagu 1 : Bila Hati Terasa Berat
Lagu 2 : Allah Sumber Kuatku
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Kekuatan di hidupku, kudapat dalam Yesus
Mazmur 3:3 Tetapi Engkau, TUHAN, adalah perisai yang
melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang
mengangkat kepalaku. 4. Dengan nyaring aku berseru kepada
TUHAN, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus.
Sela. 5. Aku membaringkan diri, lalu tidur; aku bangun, sebab
TUHAN menopang aku!
Bacalah Mazmur 3:1-9.

Dalam perjalanan kehidupan, pasti ada saat-saat kita harus
menghadapi berbagai pergumulan kehidupan. Pergumulan bukan
sekedar diijinkan oleh Tuhan namun terkadang juga datang karena
kesalahan-kesalahan yang kita perbuat di masa lalu. Mari kita belajar
dari Mazmur 3, bagaimana kiat-kiat menghadapinya.
1. Memiliki pengenalan akan Tuhan
Ayat 4 - "Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah
kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku".

Pengenalan akan Tuhan memberikan keyakinan, dan kepercayaan
kepada diri kita bahwa ada Tuhan dan bahwa kita tidak akan seorang
diri dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini.
10
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2. Berdoa dan berseru kepada Tuhan

Ayat 5 - "Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari
gunungNya yang kudus.

3. Jangan takut menghadapinya

Ayat 6 - "Aku membaringkan diri, lalu tidur; aku bangun, sebab TUHAN menopang
aku!

Kita tidak akan pernah memiliki pengalaman bersama Tuhan jika
kita menghindari persoalan hidup. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah
yang dapat melawan ?

Berikan pendapat Saudara, mengapa terkadang
kita harus menghadapi persoalan yang berat, dan
hampir-hampir membuat diri kita tidak kuat ?
Ceritakanlah pengalaman Saudara !

30’

Sasaran :
Pernahkah
saudara gagal dalam menghadapi
pergumulan yang berat ? Apakah Saudara sudah dapat
menerima kenyataan tersebut ?
Mintalah partner Anda untuk mengingatkan kembali
bagaimana usaha Anda untuk menang atas pergumulan
hidup di sepanjang Minggu ini !

20’

Akhiri dengan doa Sepakat !
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6

PEPERANGAN ROHANI
Tujuan : Mengetahui apakah peperangan rohani itu dan bagaimana
memenangkannya

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan T ujuan-tujuan KeMah point 6 dan 7 (Hal.
9 BPP)

25’

15’

Lagu 1 : Allah yang Bela
Lagu 2 : Lebih dari Pemenang dalam s’gala perkara
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Aku tahu Kau s’lalu sertaku
Efesus 6:10-20 "Sesungguhnya hidup kita ini seperti dalam
situasi peperangan setiap hari, namanya peperangan
rohani. Kita memiliki musuh yang mengelilingi kita dan siap
menerkam kita saat kita lemah. Jangan beri kesempatan
kepada Iblis untuk melemahkan kita sesaatpun, karena
pintu hati yang terbuka sedikit saja, cukup untuk Iblis masuk
kedalamnya dan mulai menguasai diri kita."
Bacaan : Efesus 6

Hal apa saja yang perlu kita ketahui untuk mempersiapkan diri kita
dalam Peperangan Rohani?
1.Kekuatan kita yang sesungguhnya bersumber pada kuasa Tuhan,
ayat 10.
Jangan pernah mengandalkan kekuatan diri kita yang terbatas. Kita
punya kuasa Tuhan yang tak terbatas : Firman Tuhan, Roh Kudus,
darah Yesus, Nama Yesus.
2.Kita harus selalu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah,
ayat 11.
Mengenakannya pada pikiran, hati dan seluruh panca indra kita.
12
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3.Yang kita lawan adalah tipu muslihat iblis / kelicikannya, ayat 11b.
Musuh kita bukanlah orang yang membenci kita, mau
menghancurkan hidup kita, tetapi roh kegelapan yang menguasai
diri mereka.
4.Yang kita lawan adalah pengaruh iblis atas sistem dunia ini, ayat 12.
Mari kita tidak kompromi dengan sistem dunia ini yang sudah rusak.
Lawan dengan sistem Kerajaan Allah, Kebenaran, Damai sejahtera
dan Sukacita oleh Roh Kudus.
5.Seluruh perlengkapan senjata Allah ini diambil, dikenakan melalui
doa dan permohonan (Efesus 6:13,18) dan dipakai / dipergunakan
melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kita.
Apakah Saudara pernah mengalami peperangan
rohani dalam melawan godaan Iblis pada pikiran,
perasaan dan kehendak kita? Jelaskan !

30’

Apakah Saudara berhasil memenangkannya?

Sasaran :
Hal apakah yang paling mudah membuat Saudara kalah
dalam peperangan rohani dan jatuh dalam pencobaan ?

20’

Mintalah partner Anda untuk mengingatkan kembali
bagaimana usaha Anda untuk menang atas kelemahan
Saudara di sepanjang Minggu ini !
Akhiri dengan Doa Sepakat !
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7

SEMANGAT YANG MENYALA-NYALA
Tujuan :
Memiliki semangat yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan 12 Prinsip KeMah point 1 dan 2 (Hal. 10 BPP)

25’

15’

Lagu 1 : Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan
Lagu 2 : Biarlah Rohmu menyala-nyala & layanilah Tuhan
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Selidiki aku
Rom 12:11 Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12
Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam
kesesakan, dan bertekunlah dalam doa! 13 Bantulah dalam
kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu
untuk selalu memberikan tumpangan! 14 Berkatilah siapa
yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk!
15 Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan
menangislah dengan orang yang menangis!

Waktu kita percaya kepada Yesus, tidak ada harga yang kita bayar
untuk keselamatan kita. Semua mutlak karya Yesus di atas kayu salib.
Waktu kita bertekad untuk mengikut Tuhan Yesus dalam perjalanan
iman kita, ada harga yang harus kita bayar, 'Menyangkal diri', tetapi
waktu kita bertekad untuk melayani pekerjaan Tuhan, kita harus
siap membayar harga yang mahal, 'Memikul 'Salib'.
Mengapa ?
Melayani pekerjaan Tuhan memiliki konsekuensi yang lebih besar.
Terkadang ada korban materi, perasaan, bahkan nyawa kita sendiri.
Itu sebabnya mengapa orang-orang yang melayani pekerjaan
Tuhan, pada akhirnya banyak yang mundur dan menyerah. Tetapi
14
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jangan lupa bahwa melayani pekerjaan Tuhan, upah dan pahalanya
yang akan Dia berikan juga besar.
Bagaimana kita dapat terus menjaga roh yang menyala-nyala dalam
melayani pekerjaan Tuhan dapat tetap setia sampai akhir ?
1.Kita harus terhubung dengan ‘Sumber’, Yohanes 15:5.
Sumber menjamin ketersediaan yang dibutuhkan oleh sesuatu
untuk ia dapat terus dalam keadaannya yang semula. Tuhan adalah
Sumber Hidup kita.
2. Kita harus terhubung terus dengan panggilan hidup kita,
Kisah 20:24.
Terhubung dengan panggilan hidup kita akan terus memaksimalkan
diri kita seperti yang dikehendaki Tuhan saat IA menciptakan diri
kita.
Apakah roh yang menyala-nyala masih saudara
miliki dalam melayani pekerjaan Tuhan ?
Atau apakah ‘roh yang menyala-nyala’ itu sudah
padam ?

30’

20’

Sasaran :
Apakah yang saudara akan lakukan supaya roh
Saudara tetap menyala-nyala bagi Tuhan ?
Mintalah partner Anda untuk mengingatkan
kembali bagaimana usaha Anda untuk menjaga roh
Saudara tetap menyala-nyala di sepanjang Minggu
ini !
Akhiri dengan Doa Sepakat !
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MASA DEPAN Tujuan
KU SUNGGUH
ADA
:

Memiliki keyakinan akan pemeliharaan Tuhan meskipun dimasa yang sukar

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan 12 Prinsip KeMah point 3 dan 4 (Hal. 11 BPP)

25’

Lagu 1 : Bapa Engkau sungguh baik
Lagu 2 : Tuhan menetapkan langkah-langkah orang
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Allah peduli
Yer 29:11 "Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan
apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah
firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan
rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari
depan yang penuh harapan."

15’

Bacaan : Yeremia 29

Senang mendengar janji Tuhan mengenai masa depan. Namun
ketika melihat keadaan kita yang sukar hari ini, timbul pertanyaan
yang besar, “Bagaimana kita dapat sampai ke sana?”. Memang tidak
ada yang instan untuk sebuah pencapaian yang permanen. Kita
harus tetap percaya bahwa bagian Tuhan adalah menjamin apa
yang dikatakan-Nya pasti digenapi. Sekarang tinggal bagian kita
yang harus memulainya.
Hal apa saja yang perlu kita tindak-lanjuti?
1.Mencari tahu apa kehendak Tuhan yang harus dilakukan, Ayat 6
("supaya kamu...")

16
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2.Bertindak sesuai yang dikehendaki-Nya, Ay.5-6 (Dirikanlah...,
"buatlah..., ambillah...")
3. Membangun hubungan baik dengan siapapun, Ay. 7
("usahakanlah...")
4. Hati-hati agar tidak salah mengambil keputusan, Ay. 8 ("janganlah
kamu...")
5. Menanti dengan sabar dan bertekun sampai waktu-Nya Tuhan,
Ay.10 ("apabila...")

Apa yang sering terjadi, yang menyebabkan
Saudara meragukan janji Tuhan ?

30’

Bagaimana Saudara mengatasinya ?

Sasaran :
Apa yang akan Saudara lakukan untuk meyakini janji
Tuhan ketika masa-masa yang sukar terjadi ?
Mintalah partner Anda untuk mengingatkan kembali
bagaimana usaha Anda untuk tetap meyakini janji
Tuhan di sepanjang Minggu ini !

20’

Akhiri dengan Doa Sepakat !
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9

MENGALAMI YESUS YANG SUDAH BANGKIT
Tujuan : Mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan 12 Prinsip KeMah point 5 dan 6 (Hal. 11 BPP)

25’

15’

Lagu 1 : Tiada yang Seperti Engkau
Lagu 2 : Bangkit, s’rukan Nama Yesus
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Ku percaya Firman-Mu berkuasa
Yoh 20:16 Kata Yesus kepadanya: "Maria!" Maria berpaling
dan berkata kepada-Nya dalam bahasa Ibrani: "Rabuni!",
artinya Guru. 17 Kata Yesus kepadanya: "Janganlah engkau
memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi
pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada
mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan
Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." 18 "Maria Magdalena
pergi dan berkata kepada murid-murid: "Aku telah melihat
Tuhan!" dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu
kepadanya."

Ketika Yesus, Sang Guru mati, semua murid-murid-Nya menjadi
begitu sedih, bersusah hati bahkan mulai hilang pengharapan
mereka. Semua murid melupakan perkataan-Nya bahwa Ia akan
bangkit pada hari yang ke tiga. Semua murid takut dan mengurung
diri. Namun dalam kesedihan mereka, Maria, seorang dari wanitawanita yang pergi ke kubur Yesus mengalami sukacita yang besar. Ia
adalah orang pertama yang melihat Yesus yang sudah bangkit.
Apa ahasianya dan bagaimana kita juga dapat mengalami Yesus
yang sudah bangkit ?
1.Maria memiliki kerinduan yang besar, rasa haus dan lapar yang tidak
18
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tertahankan untuk berjumpa dengan Yesus (Ayat 11-15).
Ketika murid-murid yang lain sudah pulang tanpa bertemu Yesus
yang sudah dibangkitkan, Maria memutuskan untuk tetap tinggal
di sana dan menantikan kehadiran Yesus.
2. Maria memiliki rasa haus dan lapar yang tidak tertahankan untuk
mendengar suara Tuhan secara pribadi, lewat Firman-Nya (Ayat 16).
Ketika secara pribadi Yesus menyapa namanya, Maria tersentak dan
barulah menyadari bahwa itu adalah suara yang berbicara kepada
dirinya adalah suara Yesus Sang Guru.
3.Maria memiliki rasa haus dan lapar yang tidak tertahankan untuk
menjadi alat kemuliaan-Nya (Ay.17-18).
Maria tidak dapat menahan sukacitanya setelah mengalami pribadi
Yesus yang sudah bangkit. Dia pergi mencari para murid untuk
mengabarkan kabar sukacita tersebut.
Apa yang menjadi penghalang seseorang untuk
mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus ?
Apakah saudara pernah mengalaminya dan
bagaimana mengatasinya ?

30’

Sasaran :
Bagaimana kita dapat mengalami kuasa kebangkitan
Yesus setiap waktu ?
Mintalah partner Anda untuk mengingatkan kembali
bagaimana saudara mengalami kuasa kebangkitan
Yesus di sepanjang Minggu ini !

20’

Akhiri dengan Doa Sepakat !
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TIGA PENYEBAB DARI SEMUA MASALAH
Tujuan : Mengetahui sumber utama masalah dan bagaimana mengatasinya

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan 12 Prinsip KeMah point 7 dan 8 (Hal. 11,12
BPP)

25’

Lagu 1 : Ku Kagum Hormat akan Engkau
Lagu 2 : Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Aku Datang dan ku Bersujud

Mazmur 82:5 "Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa,
dalam kegelapan mereka berjalan; goyanglah segala dasar
bumi."

15’

(Bacaan Mazmur 82:1-8)

Seringkali masalah yang terjadi dalam hidup kita bukan datang dari
masalah itu sendiri namun juga dari respon kita ketika menghadapi
masalah tersebut. Kalau kita mau telusuri lebih dalam lagi mengapa
sampai kita memiliki respon yang buruk adalah karena kurangnya
pemahaman dan pengertian kita tentang kehidupan itu sendiri.
Dari ayat diatas mari kita belajar, apakah penyebab-penyebab dari
masalah?
1. Mereka tidak tahu / know not - Kurangnya pengetahuan.
Pengetahuan adalah bahan dasar untuk kita berpikir, berkata-kata
dan bertindak termasuk pengetahuan kita tentang Firman Tuhan.
Tanpanya, kita akan salah merespon dan salah dalam bertindak.
20
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2. Mereka tidak mengerti apa-apa / understand not - kekeliruan
kesalahpahaman.
Tanpa pengertian yang terjadi adalah kesalahpahaman. Untuk kita bisa
mengerti, caranya adalah lewat perenungan yang dalam dan bertanya
kepada Tuhan dalam doa dan penyembahan kita. Hati yang takut akan
Tuhan akan menerangkannya.
3. Dalam kegelapan mereka berjalan - Tidak punya tujuan / visi.
Ketidak-tahuan dan ketidak-mengertian akan membawa kita berjalan
dalam kegelapan yang berakhir kepada kehancuran.
Akibat dari semua ini “Goyanglah segala dasar bumi / foundation”.
Fondasi adalah prinsip-prinsip yang kita pakai dalam menyelesaikan
permasalahan dalam kehidupan. Kalau prinsip-prinsip ini goyang, dapat
dipastikan ‘rumah kehidupan’ kita cepat atau lambat pasti hancur.
Adakah masalah saudara yang belum terselesaikan
? Apa penyebabnya ?

30’

Bagaimana Saudara sudah berupaya
menyelesaikannya ?
Sasaran :
Buatlah perencanaan bagaimana kita dapat lebih
bijaksana menyelesaikannya ?
Mintalah partner Anda untuk mengingatkan kembali
bagaimana saudara mengalami kuasa kebangkitan
Yesus di sepanjang Minggu ini !

20’

Akhiri dengan Doa Sepakat !
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MENJADI ANAK-ANAK ALLAH
Tujuan : Mengerti bagaimana memiliki hubungan Pribadi dengan Allah sebagai
Bapa

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan 12 Prinsip KeMah point 9 dan 10 (Hal.12 BPP)
Lagu 1 : Bapa ku Datang pada-Mu
Lagu 2 : Kitalah Umat Pemenang
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Bapa Lembutkanlah Hatiku

25’

Galatia 4:6 "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah
menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru: "ya
Abba, ya Bapa!" 7 "Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak;
jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris, oleh
Allah."

15’

(Bacaan : Galatia 4)

Setiap orang yang percaya kepada Yesus dan yang menerima-Nya
sebagai Tuhan dan Juruselamat, di beri-Nya kuasa untuk menjadi
anak-anak Allah. Anak-anak yang dilahirkan bukan dari darah dan
daging tetapi oleh kuasa Firman Tuhan dan Roh Kudus yang berkerja
dalam hidup mereka. Masalahnya adalah banyak orang percaya
hanya memiliki status sebagai anak Allah namun tidak memiliki
hubungan dan pengenalan kepada Allah secara pribadi.
Tanpa pengenalan kepada Allah, umat Tuhan binasa. Apa yang
perlu kita lakukan untuk membangun hubungan yang akrab
dengan Allah sebagai Bapa ?

22
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1. Menjalin Hubungan dengan-Nya, melalui Doa
Doa
komunikasi dua arah dengan Tuhan. Kita menaikkan
permohonan, ucapan syukur, dan juga kita mendengar suara-Nya
dalam hati kita. Komunikasi adalah unsur utama yang sangat penting
dalam sebuah hubungan.
2. Menjalin kedekatan dengan-Nya, melalui Penyembahan
Kita dapat memuji seseorang dari jauh tetapi tidak mungin
menyembah dari jauh. Menyembah harus dilakukan dari jarak yang
dekat. Menyembah memberikan seluruh hidup kita kepada-Nya.
3. Menjalin pengenalan dengan-Nya, melalui Firman Tuhan.
Melalui hal ini, kita bukan saja berkata bahwa kita mengenal Allah
tetapi juga di kenal oleh Allah. Gal 4: 9.
Bagaimana jalinan hubungan, kedekatan dan
pengenalan Saudara kepada Tuhan akhir-akhir ini ?

30’

Adakah pengaruhnya bagi saudara dalam
kehidupan
sehari-hari ? Jelaskan !

Buatlah perencanaan bagaimana saudara akan
meningkatkannya ?
Mintalah partner Anda untuk mengingatkan kembali
bagaimana peningkatan saudara di sepanjang
Minggu ini !

20’

Akhiri dengan Doa Sepakat !
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MENYELESAIKAN PERLOMBAAN
Tujuan : Memahami bahwa hidup ini seperti perlombaan dan mengerti
bagaimana cara menyelesaikan perlombaan ini dengan baik sampai tahap akhir.

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan 12 Prinsip KeMah point 11 dan 12 (Hal.13 BPP)

25’

Lagu 1 : Eben Haezer
Lagu 2 : Biarpun Gunung-Gunung Beranjak
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Selidiki Aku
Ibrani 12:1-2
"Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang
mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban
dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan
tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita."

15’

(Bacaan : Ibrani 12)

Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus,
yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita
itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan
tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang
sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah.
Hidup ini seperti sebuah perlombaan iman dengan banyak orang
yang menyaksikannya. Mereka melihat bagaimana kita memulai
perlombaan tersebut dan bagaimana cara kita mengakhirinya
dengan baik. Memang mudah untuk memulai tetapi tidak
mudah menyelesaikannya. Ada banyak rintangan yang ada untuk
menghalangi dan coba menghentikan langkah kita.
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Kita akan belajar beberapa hal bagaimana kita dapat terus berlomba
dan menyelesaikannya sampai akhir dengan baik.
1.Tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi.
Beban adalah permasalahan, dosa adalah hidup yang belum diampuni.
Semuanya menjadi beban yang membuat kita lelah dan berat
melangkah.
2. Jaga ketekunan untuk terus berlomba sampai akhir.
Dalam perlombaan iman tidak sedikit pencobaan yang dipasang oleh
Iblis untuk menghentikan langkah kita. Tetaplah bertekun untuk terus
maju.
3.Fokuskan pandangan kita kepada Yesus.
Banyak hal juga yang dibuat Iblis untuk mengalihkan fokus kita kepada
kesenangan dunia. Kiranya Yesus tetap menjadi yang terindah bagi kita
lebih daripada keindahan dunia ini.
Pernahkah Saudara hampir saja menyerah dan
berhenti dari perlombaan iman ini ? Mengapa ?

30’

Bagaimana Saudara mengatasinya ?
Apa
yang saudara perlu lakukan untuk lebih
tekun dalam menyelesaikan perlombaan ini dan
mengakhirnya dengan baik ?
Mintalah partner Anda untuk mengingatkan kembali
bagaimana peningkatan saudara di sepanjang Minggu
ini !
Akhiri dengan Doa Sepakat !

20’
25
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ALLAH BEKERJA DI DALAM KITA
Tujuan : Mengetahui bahwa Allah ada dalam hidup kita dan mengerti bagaimana
kuasa Allah

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan & Beri penjelasan singkat visi dan misi GPdI
Mahanaim Tegal

25’

15’

Lagu 1 : Tak Terbatas KuasaMu Tuhan (Mujizat itu
nyata)
Lagu 2 : Jangan lelah bekerja di Ladangnya Tuhan
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Hatiku Tenang Berada Dekat-Mu

Efesus 3:20
"Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari
pada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata
dari kuasa yang bekerja di dalam kita"
(Bacaan : Efesus 3)

Terkadang kita putus asa melihat keadaan hidup kita dan kurang
menyadari apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita.
Rancangan-Nya sempurna bahkan sampai pada masa yang akan
datang, hari depan yang penuh harapan (Yeremia 29:11).
Tahukah Saudara ada Tuhan dalam hidup kita dan Dia terus bekerja
dalam diri kita melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan
pikirkan. Mari kita belajar bagaimana kuasa Allah mengerjakannya
dalam diri kita!
1.Kuasa Allah Bekerja Melalui Hubungan Kita dengan diri-NYA,
Yohanes 15:4,5.
Seperti ranting yang tidak dapat bebuah jika tidak terhubung
dengan pokok anggur, demikianlah hidup kita tidak dapat berbuah
jika kita tidak terhubung dengan-Nya.
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2. Kuasa Allah Bekerja Melalui Iman Kita (Ibrani 11 : 6).
Tanpa iman tidak mungin kita berkenan kepada-Nya. Hanya melalui
Iman, Allah bekerja dalam hidup kita.
3. Kuasa Allah Bekerja Melalui Potensi Diri Kita.
Allah sudah meletakkan dasar kekuatan dalam setiap manusia, melalui
potensi mereka. Hanya saja semuanya harus dikembangkan dan
dimaksimalkan. Allah bekerja dalam kita, ketika kita berfungsi seperti
yang dikehendaki-Nya.
Persiapkanlah diri kita menjadi wadah untuk Allah bekerja dengan
kuasa-Nya dan memakai diri kita bagi kemuliaan-Nya.
Pernahkah Saudara kecewa dengan Tuhan, diri Anda
dan keadaan hidup Anda ? (Sepertinya Allah tidak
peduli.)

30’

Apakah alasannya ? dan bagaimana Saudara
mengatasinya ?

Sasaran :
Apa yang perlu dilakukan supaya kuasa Allah bekerja
lebih lagi dalam hidup Anda ?

20’

Mintalah partner Anda untuk mengingatkan kembali
bagaimana saudara mengalami Allah bekerja di
sepanjang Minggu ini !
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LEBIH BANYAK BERBUAH
Tujuan : Mengetahui bahwa kita adalah carang, Yesus adalah pokok anggur.
Carang yang melekat pada pokok anggur pasti berbuah banyak

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan “Allah Mendirikan Gereja untuk Memenuhi 5
Tujuan-Nya yang Terdalam” (hal. 2 BPP)

25’

Lagu 1 : Tuhan Menetapkan Langkah-langkah orang
Lagu 2 : Yesus Pokok dan Kitalah Carang-Nya
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Ku bawa kepada-Mu, o Tuhan
Yoh 15:1-2
"Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah
pengusahanya. Setiap ranting pada-Ku yang tidak berbuah,
dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkanNya, supaya ia lebih banyak berbuah."

15’

(Bacaan Yohanes 15)

Yesus adalah Pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya
(Ay. 5a). Betapa Tuhan merindukan ada buah-buah yang dihasilkan
keluar dari hidup kita. Kunci untuk kita berbuah adalah tinggal
didalam-Nya (ay.4a). Tanpa tinggal didalam-Nya, tidak mungkin kita
bisa terus menerus berbuah.
Mari kita belajar bagaimana dan apa saja yang harus kita lakukan
untuk dapat terus berbuah didalam DIA ?
1. Mengetahui, mengerti dan memahami siapakah Sumber kita (ayat
4,5).
Kita hanyalah sebuah carang. Tanpa pokok anggur, tempat sebuah
carang melekat, apalah artinya carang. Sebuah carang hanyalah
ranting kering yang siap menjadi kayu bakar.
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2. Relakan Tuhan memotong setiap ranting yang tidak berbuah
(Ayat 2)
Masih banyak kelemahan kita yang dapat menghalangi kita untuk
bertumbuh. Serahkan hidup kita masuk dalam proses-Nya Tuhan.
Dia memaka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita untuk
memotong kedagingan kita.
3. Relakan Tuhan membersihkan kehidupan kita meskipun kita sudah
berbuah, supaya lebih lebat lagi berbuah (Ayat 2).
Melalui Firman, Roh Kudus dan kuasa Darah-Nya, Tuhan mau
membersihkan diri kita. Teruslah bersekutu dengan-Nya. Dia akan
membersihkan kita untuk terus berbuah.
Mari kita bersyukur sebagai ranting-ranting yang masih diberi
kesempatan oleh Tuhan untuk berbuah.
Buah adalah hasil perbuatan kita yang memuliakan
nama-Nya. Adakah penghalang-penghalang hidup
Saudara untuk mengeluarkan buah ?

30’

Bagaimana upaya saudara mengatasinya ?
Sasaran :
Apa yang perlu Saudara lakukan supaya hidup
Anda dapat berbuah lebih lebat dan terus menerus
berbuah ?

20’

Mintalah partner Anda untuk mengingatkan kembali
bagaimana usaha Anda untuk mengeluarkan buah di
sepanjang Minggu ini !
Akhiri Dengan Doa Sepakat
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MITRA KERJA ALLAH

Tujuan : Mengetahui bahwa Tuhan memiliki rancangan untuk manusia, dan Allah
menginginkan kesediaan kita untuk terlibat didalamnya. Tanpa Allah kita tidak mampu,
tanpa kita Allah tidak mau.

Ucapkan Yel-Yel KeMah
Bacakan“Allah Mendirikan Gereja untuk Memenuhi 5
Tujuan-Nya yang Terdalam” (hal. 2 BPP)

25’

Lagu 1 : Kar’na amat Besar
Lagu 2 : Dia Sungguh Baik (Dia mati bagiku)
Kesaksian [5’]
Lagu 3 : Aku mengasihi Engkau Yesus
(Kurenungkan Firman-Mu)
Yohanes 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."

15’

(Bacaan : Yohanes 3)

Allah adalah kasih. Ia tidak menginginkan manusia yang sudah jatuh
dalam dosa, berakhir pada kebinasaan. Dalam musyawarah sidang Ilahi
(Yeremia 23:18,22), Allah memutuskan untuk mengaruniakan anak-Nya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya memeroleh hidup yang
kekal. Untuk mewujudkan hal ini, Allah mengutus malaikat-Nya Gabriel
untuk melibatkan manusia dalam prosesnya. Dalam menyelesaikan
rancangan-Nya bagi manusia hari ini, Allah juga ingin kita terlibat
didalamnya. Bagaimana Allah melaksanakannya?
1.Tuhan mencari orang yang berkenan kepada-Nya (Luk 1:26-27; Roma
12:1-20).
Allah dapat memakai siapa saja namun dalam perkenanan-Nya, Ia
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memilih Maria, seorang perawan yang bertunangan. Maria yang
bisa menjaga dirinya untuk mengasihi dan berkenan kepada Tuhan.
2. Tuhan mencari orang yang mau membayar harganya (Lukas 1:31;
Matius 1:25)
Tuhan memilih orang yang siap membayar harga untuk dapat
dipakai-Nya. Maria mengambil resiko untuk mengandung bayi
Yesus sebelum dirinya dan Yusuf hidup sebagai suami istri.
3. Tuhan mencari orang yang mau menyerahkan kehendak-Nya
(Lukas 1:34-38).
Kelahiran Yesus terjadi karena ada Maria yang merelakan
kehendaknya, menanggung resiko yang besar mengandung bayi
Yesus. Ada Yusuf yang mengerti kehendak Allah dan melindungi
Maria selama kehamilannya. Dan masih banyak pribadi lagi yang
bersedia menjadi Mitra kerja Allah dalam menggenapi seluruh
rancangan Allah bagi bumi ini.
Apakah Saudara mengetahui bahwa Tuhan
sedang memakai diri Anda saat ini ? Jelaskan !

30’

Dalam hal apakah dan bagaimana hasilnya?
Apa yang perlu Saudara lakukan untuk melihat
rancangan Allah yang lebih jelas dalam memakai
hidup Anda ?

20’

Mintalah partner Anda untuk mengingatkan kembali
bagaimana usaha Anda untuk mengeluarkan buah di
sepanjang Minggu ini !
Akhiri dengan Doa Sepakat !
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