Markus
(3)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Semua orang tua berharap anaknya belajar baik
dengan guru yang baik. Sehingga mereka berminat tentang tingkat pendidikan guru dan hasil
masuk universitas mereka. Jika tingkat pendidikkannya cukup tinggi dan di universitas yang
banyak mahasiswanya, merurut mereka itu universitas yang berkualitas, mereka berpikir bahwa
dialah guru yang baik. Memang belajar dengan
guru yang baik itu merupakan berkat TUHAN.
Tetapi syarat seperti yang dipatok di atas itu
sungguh tidak cocok. Sebenarnya sebagian
besar siswa kurang mengerti pengajaran guru
pada saat belajar. Hanya beberapa siswa-siswi
saja yang mengerti. Memang guru juga pusing
karena mereka susah memahami. Akhirnya guru
juga mengajar hanya untuk siswa yang memahami dengan baik. Tentu siapapun guru bisa
mengajar siswa yang pintar. Namun hanya guru
yang baik saja bisa mengajar siswa yang tidak
pintar. Mereka guru yang baik itu terus sabar
kepada siswa-siswa yang kurang pintar dan
mereka merendahkan pandangan dirinya supaya
memahami siswa-siswi yang susah memahami.
Di sisi kita ada guru yang begitu benar dan baik.
Dia telah turun dari sorga supaya merendahkan
pandangan diri-Nya dan terus mengajar secara
berulang-ulang dengan kesabaran. Ialah Yesus
Kristus.

Tema

Yesus mengajar kita
dengan kesabaran
Bacaan Minggu

Markus 7~9

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Yesus mengajar kita dengan kesabaran - Markus (3)

Pada waktu Yesus melayani, banyak orang berbondong-bondong datang kepada-Nya. 12 murid yang
Yesus panggil, murid-murid lain bersama. Bahkan 5 ribu orang berkumpul. Mereka disembuhkan penyakit dan dicukupi makanan sehari-hari oleh Yesus. Namun sebagian besar mereka tidak memahami
pengajaran Yesus walaupun sudah melihat banyak mujizat dan mendengar banyak perumpamaan.
Kadang ada orang yang mengaku iman seperti perempuan Siro-Fenisia, tetapi juga ada orang yang
mengaku iman dan langsung menegor seperti Petrus. Namun Yesus terus mengajar mereka dengan
kesabaran.

Message Minggu

1 Timoti 1.12~17

Siapa yang paling terkenal dalam hal kesabaran?
Dalam buku rekor dunia dituliskan rekor tentang
tidak makan terpanjang, tidak minum terpanjang,
tidak tidur terpanjang dan lain-lain tentang
kesabaran. Namun dalam sejarah dunia ini ahli
paling terkenal tentang kesabaran adalah Allah.
Sejak manusia berbuat dosa, pada waktu mulamula, sampai sekarang, TUHAN tetap memelihara kita dengan terus sabar. Hari ini kita akan
merenungkan tentang kesabaran Yesus. Dia
terus sabar selama melayani di dunia ini.
Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabaran-Nya
Dalam surat 1 Timotius, Paulus berkata tentang
kesabaran Yesus. Dia mengaku dirinya, bahwa
aku tadinya seorang penghujat dan seorang
penganiaya. Pada zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel yang menjadi umat TUHAN melalui
perjanjian itu tidak menjaga perjanjian dengan
TUHAN dan iman akan Allah. Mereka juga menganiaya orang-orang miskin. Akibatnya mereka
dibuang ke Babel selama 70 tahun. Orang Israel
dibingungkan oleh hukuman TUHAN. Tetapi
sebenarnya TUHAN telah sabar selama seribu
tahun lebih supaya bangsa Israel kembali kepada
TUHAN. Dan Dia mengembalikan bangsa Israel
ke Kanaan dengan hati belas kasihan setelah 70
tahun. Pada waktu itu TUHAN lagi mulai sabar.
Setelah pembuangan Babel, bangsa Yehuda

2

menjadi bangsa yang berpegang pada adat
istiadat nenek moyang. Itu tidak sesuai dengan
kehendak TUHAN. Mereka hanya fokus menuruti
adat istiadat nenek moyang. Rasul Paulus juga
demikian itu. Namun TUHAN terus sabar kepada
mereka. Akhirnya Paulus sadar tentang kesabaran TUHAN dan mengaku demikian, "aku telah
dikasihani-Nya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman."
Kemudian dia berkata lagi, "tetapi justru karena
itu aku dikasihani, Yesus Kristus menunjukkan
seluruh kesabaran-Nya." Kita hidup karena
kesabaran Yesus.
TUHAN yang terus sabar bagi kita
Alkitab adalah tulisan tentang kesabaran TUHAN.
Pada zaman Nuh, TUHAN tetap sabar selama
120 tahun setelah memproklamasikan hukuman.
Pada waktu janji dengan Abraham, akan memberi
tanah Kanaan kepada keturunan Abraham, Dia
masih sabar selama 400 tahun kepada penduduk
tanah Kanaan. Setelah perjanjian gugung Sinai,
TUHAN tetap sabar 1.000 tahun, akhirnya Dia
masih sabar selama 2.000 tahun setelah Yesus
naik.
Jika TUHAN tidak sabar sampai sekarang, kita
tidak bisa hidup. Sebab itu, kita, orang Kristen
juga harus hidup dalam kesabaran dalam iman.

Catatan Minggu

Rencana hidup secara Rohani

Langkah-langkah merenungkan
Firman Tuhan dengan buku ini

Minggu

1. Berdoa
Supaya mendengar suara Tuhan dan
taat kepada bimbingan Tuhan.
2. Membaca
Secara total, kemudian baca
untuk memahami lebih dalam.

Senin
ulang

3. Membuat kesimpulan
dengan pertanyaan untuk ringkasan, tulis di
bagian yang kosong.

Selasa

4. Menulis
tentang pengajaran Tuhan, Yesus, Roh
Kudus, dunia dan manusia dari bacaan,
juga menulis perintah yang wajib dilakukan atau dilarang dan janji Tuhan.

Rabu

5. Cek
poin praktek, kemudian menulis tentang
rencana yang akan dilakukan dalam sehari
lebih detail.

6. Berdoa
dengan pengakuan rencana praktek.

Kamis

Jumat

Sabtu
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Minggu

Apa yang menajiskan kita?
Markus 7:1~23

1

Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. 2 Mereka melihat, bahwa beberapa orang
murid-Nya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. 3 Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak
makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka
berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka; 4 dan kalau pulang dari
pasar mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya.
Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. 5 Karena itu orang-orang Farisi dan
ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada-Nya: "Mengapa murid-murid-Mu tidak
hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan
najis" 6 Jawab-Nya kepada mereka: "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai
orang-orang munafik! Sebab ada tertulis: Bangsa ini memuliakan Aku dengan
bibirnya, padahal hatinya jauh dari pada-Ku. 7 Percuma mereka beribadah kepada-Ku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. 8
Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." 9
Yesus berkata pula kepada mereka: "Sungguh pandai kamu mengesampingkan
perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. 10 Karena Musa telah berkata: Hormatilah ayahmu dan ibumu! dan: Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. 11 Tetapi kamu berkata: Kalau seorang
berkata kepada bapanya atau ibunya: Apa yang ada padaku, yang dapat
digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban--yaitu
persembahan kepada Allah--, 12 maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat
sesuatupun untuk bapanya atau ibunya. 13 Dengan demikian firman Allah kamu
nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal
lain seperti itu yang kamu lakukan." 14 Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka: "Kamu semua, dengarlah kepada-Ku dan
camkanlah. 15 Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat
menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." 16 (Barangsiapa bertelinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar!) 17
Sesudah Ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak,
murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya tentang arti perumpamaan itu. 18 Maka
jawab-Nya: "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya Tidak tahukah
kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak
dapat menajiskannya, 19 karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam
perutnya, lalu dibuang di jamban" Dengan demikian Ia menyatakan semua
makanan halal. 20 Kata-Nya lagi: "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang
menajiskannya, 21 sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat,
percabulan, pencurian, pembunuhan, 22 perzinahan, keserakahan, kejahatan,
kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. 23 Semua hal-hal
jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang."
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran
bagiku?

Ajaran tentang
dunia & manusia.
Perintah & janji
untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa orang Farisi berselisih dengan muridmurid Yesus?
2. Menurut Yesus, apa yang menajiskan manusia
sesungguhnya?
Orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari
Yerusalem berselisi dengan murid-murid Yesus
karena mereka makan dengan tangan najis,
yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Yesus
kasihan kepada mereka sebab mereka tidak
paham kehendak TUHAN yang lebih penting
dari pada adat istiadat nenek moyang. Yesus
berkata bahwa semua hal-hal jahat ini timbul
dari dalam dan menajiskan orang. Kita bukan
dinajiskan oleh sisa makanan, melainkan dinajiskan oleh hal-hal jahat yang timbul dari
dalam. Itu menajiskan mulut, pikiran dan hidup
kita. Yesus berkata tentang hal-hal jahat itu
seperti demikian; segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan,
keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu,
iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Tentang ini, Rasul Paulus berkata bahwa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan
berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati,
amarah dan lain-lainnya termasuk perbuatan
daging. (Gal. 5)
adat istiadat nenek moyang (3)
Adat Istiadat itu menjadi lebih kuat dan detail
setelah pembuangan Babel karena mereka
berpikir bahwa mereka dihukum karena tidak
menuruti hukum Taurat. Mereka ingin menjaga
kesucian diri tetapi tidak mengasihi dan tidak
menghargai jiwa. Yesus berkata tentang itu.
Praktek Menolak pikiran yang menajiskan diri
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Senin

Tetapi makin dilarang-Nya mereka,
makin luas mereka memberitakan
Markus 7:24~37

24

Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus.
Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang
yang mengetahuinya, tetapi kedatangan-Nya tidak dapat
dirahasiakan. 25 Malah seorang ibu, yang anaknya perempuan
kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang Dia, lalu
datang dan tersungkur di depan kaki-Nya. 26 Perempuan itu
seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada
Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. 27 Lalu Yesus
berkata kepadanya: "Biarlah anak-anak kenyang dahulu,
sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anakanak dan melemparkannya kepada anjing." 28 Tetapi perempuan itu menjawab: "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di
bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anakanak." 29 Maka kata Yesus kepada perempuan itu: "Karena
kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah
keluar dari anakmu." 30 Perempuan itu pulang ke rumahnya,
lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang
setan itu sudah keluar. 31 Kemudian Yesus meninggalkan
pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau
Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. 32 Di situ orang
membawa kepada-Nya seorang yang tuli dan yang gagap dan
memohon kepada-Nya, supaya Ia meletakkan tangan-Nya
atas orang itu. 33 Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari
orang banyak, sehingga mereka sendirian, Ia memasukkan
jari-Nya ke telinga orang itu, lalu Ia meludah dan meraba
lidah orang itu. 34 Kemudian sambil menengadah ke langit
Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya: "Efata!",
artinya: Terbukalah! 35 Maka terbukalah telinga orang itu dan
seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. 36 Yesus berpesan kepada orang-orang
yang ada di situ supaya jangan menceriterakannya kepada
siapapun juga. Tetapi makin dilarang-Nya mereka, makin
luas mereka memberitakannya. 37 Mereka takjub dan
tercengang dan berkata: "Ia menjadikan segala-galanya baik,
yang tuli dijadikan-Nya mendengar, yang bisu dijadikan-Nya
berkata-kata."
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa Yesus menyembuhkan anaknya
perempuan kerasukan roh jahat?
2. Bagaimana Yesus menyembukan seorang
yang tuli dan yang gagap?
Yesus datang di daerah Tirus untuk beristrahat.
Namun orang-orang daerah itupun mencari
Yesus dan seorang perempuan yang anak
perempuannya kerasukan roh jahat itu datang
kepada Yesus untuk meminta mengusir setan
yang merasuk anaknya. Namun Ia tolak dengan
menyebut anjing kepada perempuan, seorang
Yunani. Tetapi perempuan itu berkata "Benar,
Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga
makan remah-remah yang dijatuhkan anakanak." Setelah mendengar itu, Yesus berkata,
"Pergilah sekarang sebab setan itu sudah
keluar dari anakmu." Kemudian Yesus kembali
ke daerah Galilea dan menyembuhkan seorang
yang tuli dan yang gagap. Sebenarnya Yesus
bisa menyembuhkannya hanya dengan berkata. Namun dalam kisah ini, Yesus memasukkan
jari-Nya ke telinga orang itu, lalu meludah dan
meraba lidah orang itu. Kemudian berkata
kepadanya: "Efata!" Hal ini dituliskan dengan
detail. Yesus melayani demikian supaya kita
melihat satu persatu dengan detail dan memahami cara dan kehendak Tuhan.
Tetapi anjing yang di bawah meja juga
makan remah-remah... (28)
Peristiwa ini bukan tentang diskriminasi. Yesus
memohon penyangkalan diri. Ketika orang-orang
memohon kepada orang lainpun mereka harus
merendahkan diri. Bahkan untuk memohon
kepada Tuhan, mereka harus menyangkal diri.
Praktek Menyangkal diri dan memohon hanya kepada Tuhan
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Selasa

Yesus mengajar berulang-ulang
Markus 8:1~21

1

Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya,
dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil
murid-murid-Nya dan berkata: 2 "Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan
kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti Aku dan
mereka tidak mempunyai makanan. 3 Dan jika mereka Kusuruh
pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab
ada yang datang dari jauh." 4 Murid-murid-Nya menjawab:
"Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka
roti sampai kenyang" 5 Yesus bertanya kepada mereka: "Berapa roti
ada padamu" Jawab mereka: "Tujuh." 6 Lalu Ia menyuruh orang
banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ketujuh roti itu,
mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya
kepada murid-murid-Nya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. 7 Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, Ia menyuruh supaya
ikan itu juga dibagi-bagikan. 8 Dan mereka makan sampai kenyang.
Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa,
sebanyak tujuh bakul. 9 Mereka itu ada kira-kira empat ribu orang.
Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. 10 Ia segera naik ke perahu
dengan murid-murid-Nya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. 11 Lalu
muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus.
Untuk mencobai Dia mereka meminta dari pada-Nya suatu tanda
dari sorga. 12 Maka mengeluhlah Ia dalam hati-Nya dan berkata:
"Mengapa angkatan ini meminta tanda Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi
tanda." 13 Ia meninggalkan mereka; Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. 14 Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa
membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam
perahu. 15 Lalu Yesus memperingatkan mereka, kata-Nya: "Berjagajagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." 16
Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain:
"Itu dikatakan-Nya karena kita tidak mempunyai roti." 17 Dan ketika
Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata:
"Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti Belum
jugakah kamu faham dan mengerti Telah degilkah hatimu 18 Kamu
mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai
telinga, tidakkah kamu mendengar Tidakkah kamu ingat lagi, 19pada
waktu Aku memecah-mecahkan lima roti untuk lima ribu orang itu,
berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan"
Jawab mereka: "Dua belas bakul." 20 "Dan pada waktu tujuh roti
untuk empat ribu orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan
roti kamu kumpulkan" Jawab mereka: "Tujuh bakul." 21 Lalu kataNya kepada mereka: "Masihkah kamu belum mengerti"

8

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa perbedaan mujizat 5 roti 2 ikan antara 7
roti 2 ikan?
2. Apa yang Yesus awaskan kepada murid-muridNya?
Ketika mujizat 5 roti 2 ikan, murid-murid Yesus
datang kepada Yesus dan berkata tentang orang
banyak yang lapar. Tetapi sekarang siapapun tidak
datang kepada Yesus sekalipun sudah lewat 3 hari
lamanya. Akhirnya Yesus berkata, "Hati-Ku tergerak
oleh belas kasihan kepada orang banyak ini." Tetapi
jawaban murid-murid-Nya tetap sama, "Bagaimana
di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi
mereka roti sampai kenyang?" Sehingga Yesus
bertanya, "Berapa roti ada padamu" Dan memberi
makanan kepada 4.000 orang dengan 7 roti 2 ikan.
Namun orang-orang Farisi masih meminta suatu
tanda dari sorga. Mereka telah melihat mujizat dan
mendengar kabar tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit, mecukupi orang lapar. Tetapi ini
bukan mujizat yang mereka ingin lihat. Menurut
Yesus, itu ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Yesus
berkata, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap
itu!" Tetapi murid-murid-Nya tidak mengerti.
Hati-Ku tergerak oleh belas kasihan kepada
orang banyak ini (2)
Yesus menaruh belas kasihan kepada orang-orang.
Tetapi murid-murid-Nya tidak. Jika merekapun
tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak
itu, maka ketika Yesus memanggil mereka, harus
langsung membawa roti dan ikan sedikitpun karena
telah melihat mujizat Yesus. Namun mereka tidak
begitu. Hati mereka masih belum dibaharui.

Praktek Tergerak oleh belas kasihan dan menolong orang-orang yang dikasihani itu
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Rabu

Orang yang mengikut Yesus,
harus memikul salibnya
Markus 8:22~9:1

22

Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Betsaida. Di situ
orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon
kepada-Nya, supaya Ia menjamah dia. 23 Yesus memegang tangan
orang buta itu dan membawa dia ke luar kampung. Lalu Ia meludahi
mata orang itu dan meletakkan tangan-Nya atasnya, dan bertanya:
"Sudahkah kaulihat sesuatu" 24 Orang itu memandang ke depan, lalu
berkata: "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan,
tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." 25 Yesus meletakkan lagi
tangan-Nya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh
melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu
dengan jelas. 26 Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya
dan berkata: "Jangan masuk ke kampung!" 27 Kemudian Yesus beserta
murid-murid-Nya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea
Filipi. Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-murid-Nya, kata-Nya:
"Kata orang, siapakah Aku ini" 28 Jawab mereka: "Ada yang mengatakan: Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia, ada pula
yang mengatakan: seorang dari para nabi." 29 Ia bertanya kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah Aku ini" Maka jawab Petrus:
"Engkau adalah Mesias!" 30 Lalu Yesus melarang mereka dengan keras
supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. 31
Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa Anak
Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tuatua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit
sesudah tiga hari. 32 Hal ini dikatakan-Nya dengan terus terang. Tetapi
Petrus menarik Yesus ke samping dan menegor Dia. 33Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-murid-Nya Ia memarahi
Petrus, kata-Nya: "Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan
apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." 34
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus
menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. 35Karena
siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan
karena Injil, ia akan menyelamatkannya. 36 Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. 37Karena apakah
yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya 38 Sebab barangsiapa
malu karena Aku dan karena perkataan-Ku di tengah-tengah angkatan
yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusiapun akan malu karena
orang itu apabila Ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi
malaikat-malaikat kudus." 9:1 Kata-Nya lagi kepada mereka: "Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada
yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa Kerajaan Allah
telah datang dengan kuasa."
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana Yesus berkata setelah sembuhkan seorang buta?
2. Menurut Yesus, siapa Mesias?
Sekali lagi dituliskan dengan detail tentang
kisah menyembuhkan seorang buta. Yesus
membawa dia ke luar kampung. Kemudian Ia
meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan-Nya atasnya dan bertanya: "Sudahkah
kaulihat sesuatu?" selanjutnya Ia meletakkan
tangan-Nya lagi pada mata orang itu sampai
orang itu sungguh-sungguh melihat. Kemudian
ketika berjalan di sekitar Kaisarea Filipi, Yesus
bertanya kepada murid-murid-Nya: "Kata
orang, siapakah Aku ini?" Jawabannya macam
-macam dan Petrus berkata "Engkau adalah
Mesias!" Saat itu Yesus baru mengajar tentang
kematian dan kebangkitan Yesus. Petrus
menarik Yesus ke samping dan menegor Dia.
Namun Yesus memarahi Petrus dan berkata
"Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus
menyangkal dirinya, memikul salibnya dan
mengikut Aku."

Mesias (29)
Murid-murid Yesus dan orang Israel merindukan kerajaan Kristus di dunia secara politik.
Tetapi Yesus berkata bahwa Ia menderita,
dibunuh dan akan bangkit sesudah 3 hari.
Menurut Yesus, Mesias akan menyangkal diriNya, memikul salib-Nya. Jika ingin menjadi
murid-Nya juga harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya.
Praktek Meninggalkan segala sesuatu untuk memikul salibnya sendiri
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Kamis

Tidak mengerti
sekalipun melihat kemuliaan-NYa
Markus 9:2~13

2

Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan
Yohanes dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu
Yesus berubah rupa di depan mata mereka, 3 dan pakaianNya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorangpun di
dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. 4
Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa,
keduanya sedang berbicara dengan Yesus. 5 Kata Petrus
kepada Yesus: "Rabi, betapa bahagianya kami berada di
tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk
Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." 6 Ia berkata
demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya,
karena mereka sangat ketakutan. 7 Maka datanglah awan
menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara:
"Inilah Anak yang Kukasihi, dengarkanlah Dia." 8 Dan
sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling
mereka, mereka tidak melihat seorangpun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. 9 Pada waktu mereka turun
dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya
mereka jangan menceriterakan kepada seorangpun apa yang
telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari
antara orang mati. 10 Mereka memegang pesan tadi sambil
mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan
"bangkit dari antara orang mati." 11 Lalu mereka bertanya
kepada-Nya: "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata, bahwa Elia
harus datang dahulu" 12 Jawab Yesus: "Memang Elia akan
datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya,
bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak
Manusia, bahwa Ia akan banyak menderita dan akan dihinakan 13 Tetapi Aku berkata kepadamu: Memang Elia sudah
datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak
mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia."
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana reaksi murid-murid Yesus pada
waktu melihat Yesus berubah rupa di
gunung yang tinggi?
2. Pada waktu turun dari gunung, apa yang
Yesus pesankan kepada mereka?
Mereka, 3 murid Yesus menjadi takut pada
waktu melihat kemuliaan Yesus dan tidak bisa
mengerti situasi ini. Petrus berkata "Rabi, baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk
Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia."
Namun dituliskan, sebab tidak tahu apa yang
harus dikatakannya. Pada waktu mereka turun
dari gunung, Yesus berpesan supaya mereka
jangan menceriterakan kepada seorangpun apa
yang telah mereka lihat itu. Tetapi mereka
masih bingung dan mendadak bertanya tentang
Elia. Menurut Yesus, Elia yang akan datang
mendahului Mesias itu sudah datang. Dia adalah Yohanes pembaptis. Namun banyak orang
tidak mengerti tentang dia.

Ia berkata demikian, sebab tidak tahu...
karena mereka sangat ketakutan (6)
Banyak orang percaya meminta kepada TUHAN supaya melihatkan kemuliaan dan mujizat
dari sorga. Namun sebagian besar mereka
tidak akan mengerti dan heran dengan takjub.
Lebih pentingnya memahami rencana TUHAN
melalui Firman dari pada melihat muzijat.

Praktek Berdoa untuk mengerti kemuliaan Tuhan dan bimbingan Tuhan
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Jumat

Angkatan yang tidak percaya
Markus 9:14~32

14

Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada muridmurid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni muridmurid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu
dengan mereka. 15 Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus,
tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. 16 Lalu
Yesus bertanya kepada mereka: "Apa yang kamu persoalkan dengan
mereka" 17 Kata seorang dari orang banyak itu: "Guru, anakku ini
kubawa kepada-Mu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia.
18
Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya
ke tanah; lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya
menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu,
supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." 19 Maka
kata Yesus kepada mereka: "Hai kamu angkatan yang tidak percaya,
berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu Berapa lama lagi
Aku harus sabar terhadap kamu Bawalah anak itu ke mari!" 20 Lalu
mereka membawanya kepada-Nya. Waktu roh itu melihat Yesus,
anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke
tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. 21 Lalu Yesus
bertanya kepada ayah anak itu: "Sudah berapa lama ia mengalami
ini" Jawabnya: "Sejak masa kecilnya. 22 Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan
kasihanilah kami." 23 Jawab Yesus: "Katamu: jika Engkau dapat
Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya!" 24 Segera ayah
anak itu berteriak: "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya
ini!" 25 Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegor roh jahat itu dengan keras, kata-Nya: "Hai kau roh
yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan
engkau, keluarlah dari pada anak ini dan jangan memasukinya lagi!"
26
Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang
anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati,
sehingga banyak orang yang berkata: "Ia sudah mati." 27 Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. 28 Ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-murid-Nya
sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka: "Mengapa kami tidak
dapat mengusir roh itu" 29 Jawab-Nya kepada mereka: "Jenis ini tidak
dapat diusir kecuali dengan berdoa." 30 Yesus dan murid-murid-Nya
berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu
diketahui orang; 31 sebab Ia sedang mengajar murid-murid-Nya. Ia
berkata kepada mereka: "Anak Manusia akan diserahkan ke dalam
tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan tiga hari
sesudah Ia dibunuh Ia akan bangkit." 32 Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada-Nya.

14

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa Yesus menyebut “Angkatan yang
tidak percaya” kepada mereka?
2. Apa syarat mujizat yang Yesus beritahukan?
Yesus berkata kepada murid-murid-Nya dan
orang-orang sekitarnya, "Hai kamu angkatan
yang tidak percaya." Murid-murid di sana telah
mengusir roh jahat dan memberitakan Injil
dengan kuasa dari Yesus. Tetapi kuasa itu
sudah hilang. Kenapa? Menurut Yesus, sebab
tidak percaya. Ayah yang meminta mengusir
roh jahat dari anaknya itu juga berkata, "Jika
Engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami." Dia berkata demikian itu karena tidak
cukup percaya Yesus dan tidak yakin. Sehingga Yesus berkata, "Jika Engkau dapat tidak
ada yang mustahil bagi orang yang percaya!"
Kepada murid-murid juga Ia berkata, "Jenis ini
tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa."
Yesus menegor mereka sebab kurang percaya
dan tidak berdoa.

Tidak ada yang mustahil bagi orang yang
percaya (23)
Untuk mujizat TUHAN, perlu 2 syarat. Pertama,
keyakinan, kita harus percaya Tuhan Yang
Maha Kuasa. Kedua, Ia tidak akan menolak
permohonan kita sebab Ia adalah Ayah bagi
kita. Orang yang percaya akan 2 syarat itu
adalah orang percaya. Bagi murid-murid Yesus
hanya melayani dengan kuasa diri Yesus bukan
dengan keyakinan sendiri. Yesus menegor
mereka sebab hal itu.

Praktek Percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa dan Ia tidak menolak doa kita sebab kita
anak-Nya
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Sabtu

Murid-murid yang ingin menjadi
besar di antara mereka
Markus 9:33~50

33

Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya di Kapernaum.
Ketika Yesus sudah di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridNya: "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan" 34
Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. 35 Lalu Yesus
duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Kata-Nya kepada
mereka: "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari
semuanya." 36 Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan
menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka: 37 "Barangsiapa
menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku, ia
menyambut Aku. Dan barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku
yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku." 38 Kata Yohanes kepada Yesus: "Guru, kami lihat seorang yang bukan
pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah
orang itu, karena ia bukan pengikut kita." 39 Tetapi kata Yesus:
"Jangan kamu cegah dia! Sebab tidak seorangpun yang telah
mengadakan mujizat demi nama-Ku, dapat seketika itu juga
mengumpat Aku. 40 Barangsiapa tidak melawan kita, ia ada di
pihak kita. 41 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa
memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah
pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." 42
"Barangsiapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang
percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. 43 Dan jika
tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik
engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung dari pada
dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan; 44 (di tempat itu ulatnya tidak
akan mati, dan apinya tidak akan padam.) 45 Dan jika kakimu
menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau
masuk ke dalam hidup dengan timpang, dari pada dengan utuh
kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka; 46 (di tempat itu
ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam.) 47 Dan
jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik
engkau masuk ke dalam Kerajaan Allah dengan bermata satu
dari pada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, 48
di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. 49
Karena setiap orang akan digarami dengan api. 50 Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah
kamu mengasinkannya Hendaklah kamu selalu mempunyai
garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang
dengan yang lain."
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana Yesus berkata kepada muridmurid yang sedang bertengkar?
2. Apa-apa yang Yesus peringatkan kepada
murid-murid-Nya?
Murid-murid Yesus berbincang di tengah jalan
tentang, "siapa yang terbesar di antara mereka." Sekarang, nama Yesus semakin hari
semakin dihormati, banyak orang menerima
Yesus dengan hati sukacita. Jadi mereka berminat tentang posisi sosial dan politik. Namun
Yesus berkata "jadilah pelayan" dan
"Barangsiapa menyambut seorang anak seperti
ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku." Tujuan
pelayanan kita hanya jiwa, tidak boleh bertujuan sukses secara duniawi. Yesus juga
memperingatkan kesalahan pada waktu melayani. Menurut Yesus, sekalipun pelayanpelayan tidak berjalan bersama, jika mereka
sungguh melayani dengan nama Yesus untuk
jiwa orang-orang, merekalah pelayan untuk
Yesus. Juga Ia memperingatkan lagi supaya
tidak menyesatkan salah satu dari anak-anak
kecil dengan tangannya, kakinya, matanya.
Karena setiap orang akan digarami dengan
api (49)
Kalimat ini berarti bahwa akan menggarami
dengan api, penderitan dan kesusahan bagi
semua pelayan supaya tidak busuk dan melayani dengan baik. Penderitaan dan kesulitan
adalah seperti garam bagi para pelayan untuk
menguatkan secara rohani. Penderitaan seperti
api adalah berkat TUHAN bagi kita.
Praktek Menjadi pelayan dengan hati merendahkan diri
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Bahan PA

Markus 8:27~9:1 (Rabu)
Sharing

Tentang hidup seminggu ini dengan pengalaman PR Praktek dan cek halaman 19

Ice Break

“Godaan bagi anda”
1. Apakah ada makanan yang harus dijauhi untuk kesehatan?
2. Ketika siapapun mengajak makan itu, bagaimana anda merespon?

Baca Teks

1. Ketika Yesus bertanya, “Kata orang, siapakah Aku ini” bagaimana murid-muridNya menjawab ? (27~29)
2. Apa yang Yesus katakan setelah mendengar jawaban murid-murid? (30~31)

3. Bagaimana reaksi Peterus? (32)

4. Apa respon Yesus? Dan bagaimana Yesus mengajar?

Bacaan
Lebih luas

Mat 4:1~11,
16:13~27
Luk 9:18~26

Aplikasi

Kapan Yesus berkata "Enyalah, Iblis!"?
Pada saat Yesus diuji di padang gurun dan ketika Petrus menegor Yesus supaya Ia
tidak menderita dan tidak mati, Yesus berkata "Enyalah, Iblis!" Pada saat berpuasa
40 hari lamanya di padang gurun, Yesus cukup lemah dan keinginan dagingnya
cukup besar. Ketika Iblis mendapat kesempatan untuk menguji-Nya. Tetapi Yesus
berkata "Enyalah, Iblis!" Ketika Yesus berkata tentang penderitaan dan kematian,
memang Iblis mencari kesempatan lagi dan menguji Yesus melalui Petrus. Namun
Yesus tetap menolak itu. Sebab Yesus adalah manusia sempurna, begitu dapat diuji.
Tetapi Yesus langsung melawan ujian itu dengan hati yang kuat. Bagi kita juga
pasti ada ujian. Tetapi akan bisa menoloaknya dalam Yesus.

Apa godaan yang paling besar bagi anda? (Share) Jika sudah jelas itu ujian dari
Iblis, berdoa dengan kata "Enyalah, Iblis!" dan melawan ujian itu.
Kesimpulan dan mengambil keputusan PR Praktek. Sharing pokok doa.
Berdoa bersama-sama, diakhiri dengan Doa Bapa Kami.
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Evaluasi Mingguan
Ada 7 cek point di bawah. 1/7 adalah yang melakukan sehari satu kali
minimum. Penginjilan itu mengambil keputusan sendiri, berapa orang
selama seminggu. Jam tidur, pengembangan diri juga mengambil keputusan sendiri, sehari berapa jam, kemudian minta mengecek setiap hari.
Tulislah di dalam kolom yang kosong tentang anugerah Tuhan sepanjang minggu ini, kelebihan, kekurangan dan tujuan minggu depan.

Mg

Sn

Sl

Rb

Km

Jm

Sb

Jumlah

Renungan

/7

Doa sendiri

/7

Baca Alkitab

/

Penginjilan

/

Jam Tidur

/

Pengembangan Diri

/

PR Praktek

/7

Evaluasi

/7

Anugerah Tuhan
minggu ini

Kelebihan
dalam seminggu

Kekurangan
dalam seminggu

Tujuan minggu
besok
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『Renungan Kehendak Tuhan』ini bertujuan untuk perubahan hidup melalui
praktek sehari-hari. Kita akan memberitakan kehendak Tuhan bagi dunia ini
sehingga menjadi semakin baik. Renungan ini dicetak dengan berbahasa Indonesia. Bisa download dari Facebook. Mohon dukungan doa dan persembahan untuk pelayanan. Terimakasih.
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