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Yesus
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(6)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Zaman dulu seorang kaya membuat sebuah
guci kramik indah dan memakainya untuk menyimpan anggur yang harum. Kemudian dia
berjalan ke luar negri cukup panjang waktu.
Setelah puluhan tahun, anaknya yang sudah
besar kembali ke rumah sebagai ahli warisnya.
Dan anaknya kaget karena hamba-hamba rumah

Tema

Yesus berkuasa
dan Tuhan atas hari Sabat
Bacaan Minggu

Markus
Yohanes

2~3
5

itu memakai guci itu sebagai tempat urine. Anak
sang tuan berusaha mengembalikan itu sebagai
tempat anggur. Namun hamba-hamba itu berkata sesungguhnya dia tidak tahu sebab waktu itu
dia masih anak kecil, bahkan berkata, "Sejak
awal ini sebagai tempat urine!" Dan mereka

akhirnya berkata, "Buktikanlah kepada kami
bahwa kamu adalah ahli waris rumah ini dengan
bukti yang jelas." Jika situasinya demikian,
bagaimana

pemilik

rumah

itu

berpikir?

Sekalipun barang kecil, itu sangat berarti bila
dipakai sesuai dengan maksud pembuatnya.
Tetapi banyak orang ingin memakai dengan

sesukanya sendiri. Jangan lupa, sekalipun ada
pemahaman dan cara memakai menurut pribadi,
jika beda dengan maksud pencipta, itu salah.

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Yesus berkuasa dan Tuhan atas hari Sabat - Kisah Yesus (6)

Ketika Yesus mengajar di rumah di Kapernaum, Ia memproklamasikan dosanya diampuni kepada seorang
lumpuh yang diturunkan dari atap untuk memberitahukan bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan
juga menyembuhkan penyakitnya. Kemudian, ketika Yesus memanggil Lewi, pemungut cukai, Ia berkata
bahwa Aku datang untuk orang sakit dan orang berdosa. Tetapi orang-orang Farisi terus mempersoalkan
Yesus melayani pada hari Sabat. Sehingga Yesus berkata bahwa pada hari Sabat kita harus berbuat hal
yang baik dan hari Sabat diadakan untuk manusia. Akhirnya Yesus berkata bahwa Anak Manusia adalah
Tuhan atas hari Sabat.

Message Minggu

Mazmur 123:1~4

Di antara perumpamaan Yesus, ada salah satu
yang susah dipahami. Itu adalah perumpamaan
bendahara yang tidak jujur di dalam Luk. 16. Kita
bingung karena kelihatannya bendahara itu lebih
menghamburkan milik orang kaya itu. Namun kita
harus lebih dulu melihat hati bendahara. Sejak
awal dia menghamburkan milik tuannya sepertinya berpikir bahwa itu hampir milikku. Tetapi
setelah tuannya berkata bahwa kamu tidak boleh
lagi bekerja sebagai bendahara, dia baru sadar
akan semua harta benda itu adalah milik tuannya
dan mulai berubah.
Seperti mata para hamba memandang tangan
tuannya
Mazmur 123 adalah pujian pada saat datang
untuk ibadah. Penulis puisi ini membandingkan
orang Israel yang menantikan anugerah Tuhan
dengan hamba yang memandang tangan anugerah tuannya. Hati orang Israel yang datang ke
Bait Allah itu mirip seperti hati hamba yang menantikan anugerah tuannya. Dalam kondisi dihina,
kenyang dengan olok-olokkan, mereka mengaku
bahwa sendiri mereka adalah hamba Tuhan dan
memohon anugerah-Nya terhadap orang Israel.
Tetapi sekalipun penulis memuji demikian itu,
sebenarnya orang Israel tidak begitu mengaku
kekuatan Tuhan dan tidak begitu menantikan
anugerah tangan-Nya.
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Anaka Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat
Yesus mengajarkan kepada orang Yahudi akan
Allah menjadi Tuhan bagi mereka. Mereka diampuni dan diselamatkan bukan dengan hasil perbuatan mereka, melainkan hanya dengan kuasaNya yang mengampuni dosa kita. Juga mengajarkan bahwa Tuhan tidak diatur dalam ketetapan
hari Sabat, melainkan Allah, Yesus, Pencipta dan
Pemilik langit dan bumi akan menyembuhkan
penyakit dan kelemahan sekalipun hari Sabat,
sebab Ia berkuasa. Namun orang-orang Yahudi
menolak ajaran Yesus. Dan mereka menilai
Yesus dan berkata bahwa Ia bersalah. Mereka
berkata hak mereka berdasarkan adat-istiadat
nenek-moyang, dan tidak memandang tangan
Yesus yang penuh anugerah.
Kelihatannya menghabiskan lagi milik tuannya,
namun bendahara yang tidak jujur itu baru
melihat dengan nyata bahwa harta benda itu
bukan miliknya sendiri. Dan semua orang yang
dikurangi hutangnya itu telah mengalami anugerah cuma-cuma. Allah, Tuhan kita, berkuasa
untuk mengampuni dosa bendahara, orang
lumpuh dan kita. Ia mau menyelamatkan kita
semua di luar ketetapan agamawi. Sehingga kita
harus mengaku bahwa Ia berkuasa dan menjadi
Tuhan. Dan harus hidup dengan memandang
tangan-Nya.

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 ulang
untuk memahami lebih dalam.

Senin

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

Yesus berkuasa pengampunan dosa
Markus 2:1~12

1

Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar, bahwa Ia ada di
rumah. 2 Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga
tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintupun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, 3 ada orangorang datang membawa kepada-Nya seorang lumpuh, digotong oleh empat orang. 4 Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada-Nya karena orang banyak itu, lalu mereka
membuka atap yang di atas-Nya; sesudah terbuka mereka
menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. 5 Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang
lumpuh itu: "Hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni!" 6 Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya: 7 "Mengapa orang ini berkata begitu Ia
menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain
dari pada Allah sendiri" 8 Tetapi Yesus segera mengetahui
dalam hati-Nya, bahwa mereka berpikir demikian, lalu Ia
berkata kepada mereka: "Mengapa kamu berpikir begitu
dalam hatimu 9 Manakah lebih mudah, mengatakan kepada
orang lumpuh ini: Dosamu sudah diampuni, atau mengatakan: Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan 10 Tetapi
supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia
berkuasa mengampuni dosa" --berkatalah Ia kepada orang
lumpuh itu--: 11 "Kepadamu Kukatakan, bangunlah,
angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!" 12
Dan orang itupun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi ke luar di hadapan orang-orang itu, sehingga
mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya: "Yang
begini belum pernah kita lihat."
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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. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh,
apa yang Ia ingin beritahukan?

Seorang lumpuh yang datang kepada Yesus
sambil terbaring dengan bantuan temantemannya itu disembuhkan karena iman mereka. Dalam kisah ini Yesus ingin memberitahukan bahwa Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa, sehingga Ia berkata, "Dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat yang bersama di sana itu berpikir dalam hatinya, "Siapa
yang dapat mengampuni dosa selain Allah
sendiri?" Betul Yesus memproklamasikan "Aku
adalah Allah sendiri!" melalui memproklamasikan pengampunan dosa.

Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini
Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa
(10)
Yesus datang di dunia ini untuk mengampuni
dosa dan membebaskan semua manusia dari
kuasa gelap. Orang-orang bisa melihat dan
sadar tentang kuasa-Nya yang membebaskan
dari penyakit dan roh jahat. Tetapi kuasa-Nya
yang mengampuni dosa kita itu harus Ia
beritakan kepada kita. Dan kita juga harus
memberitakan Injil Yesus dengan mulut kita.

Praktek Memberitakan kuasa Yesus yang mengampuni dosa kita kepada 2 orang lebih
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Senin

Yesus memanggil Lewi, anak Alfeus
Markus 2:13~17,

Lukas 5:27~32

Mar 2:13

Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan
seluruh orang banyak datang kepada-Nya, lalu Ia mengajar
mereka. 14 Kemudian ketika Ia berjalan lewat di situ, Ia
melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai lalu Ia berkata kepadanya: "Ikutlah Aku!" Maka berdirilah Lewi lalu
mengikuti Dia. 15 Kemudian ketika Yesus makan di rumah
orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan
bersama-sama dengan Dia dan murid-murid-Nya, sebab
banyak orang yang mengikuti Dia. 16 Pada waktu ahli-ahli
Taurat dari golongan Farisi melihat, bahwa Ia makan dengan
pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka
kepada murid-murid-Nya: "Mengapa Ia makan bersamasama dengan pemungut cukai dan orang berdosa" 17 Yesus
mendengarnya dan berkata kepada mereka: "Bukan orang
sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; Aku datang
bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?
Luk 5:27

Kemudian, ketika Yesus pergi ke luar, Ia melihat
seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang duduk
di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya: "Ikutlah Aku!" 28
Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu
mengikut Dia. 29 Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan
besar untuk Dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut
cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama
dengan Dia. 30 Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya:
"Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan
pemungut cukai dan orang berdosa" 31 Lalu jawab Yesus
kepada mereka, kata-Nya: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; 32 Aku datang bukan untuk
memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka
bertobat."
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Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana Yesus memanggil Lewi anak
Alfeus
2. Ketika Yesus makan bersama dalam rumah
Lewi, apa yang Ia katakan?

Ketika Yesus berjalan di pantai danau, Ia memanggil Lewi, pemungut cukai, sebagai muridNya, dengan kata, "Ikutilah Aku!" Dan Yesus
makan bersama dengan banyak pemungut
cukai dan orang berdosa. Jadi ahli-ahli Taurat
dari golongan Farisi membantah Yesus. Tetapi
Yesus berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib; Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."

Bukan orang sehat yang memerlukan tabib (17)
Sebenarnya tidak ada seorangpun yang sehat
dan benar di dunia ini. Namun orang Farisi dan
banyak orang Yahudi membedakan diri dari
orang lain, sebagai orang benar.
Sesungguhnya bagi mereka lebih perlu kasih
karunia Yesus yang memahami dosa sendiri.

Praktek Memohon menyembuhkan penyakit kita secara fisik dan rohani hanya kepada
Yesus
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Selasa

Injil yang baru, Hukum yang tua
Markus 2:18~22, Lukas 5:33~39

Mar 2:18

Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orangorang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus: "Mengapa murid-murid Yohanes dan muridmurid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak" 19
Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat-sahabat
mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka
Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. 20 Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari
mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. 21 Tidak
seorangpun menambalkan secarik kain yang belum susut pada
baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. 22 Demikian juga tidak seorangpun mengisikan anggur
yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian
anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu
dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru
hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula."

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?
Luk 5:33-39

Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Muridmurid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga
murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-Mu makan dan
minum." 34 Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat
mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka 35 Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu
diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." 36
Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka: "Tidak
seorangpun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk
menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu
juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain
penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. 37 Demikian juga
tidak seorangpun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong
kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan
mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itupun hancur. 38 Tetapi anggur yang baru harus disimpan
dalam kantong yang baru pula. 39 Dan tidak seorangpun yang telah
minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan
berkata: Anggur yang tua itu baik."
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Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa penjelasan Yesus tentang puasa?

2. Apa penjelasan Yesus tentang yang baru dan
yang tua?

Puasa adalah sebuah metode latihan untuk
menaati kepada TUHAN. Namun Yesus tidak
setuju berpuasa secara tanggung jawab dalam
tradisi agamawi. Pada waktu Yesus bersama
dalam kita dan memberitakan Injil, masih waktu
pesta, bukan waktu berpuasa. Tetapi Yesus
berkata "Waktunya akan datang mempelai itu
diambil dari mereka, dan pada waktu itulah
mereka akan berpuasa." Kepercayaan kita
bukan secara tradisi. Kita hidup dalam iman
sesuai dengan kehendak TUHAN. Injil adalah
anggur baru. Dan itu harus disimpan dalam
kantong yang baru, sesuai dengan kehendak
Tuhan.

Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan
dalam kantong yang baru pula (Mar 2:22)
Peraturan-peraturan tentang puasa dan hari
sabat itu telah menjadi kantong kulit yang tua.
Itu menjadi halangan bagi orang-orang dan
mengganggu banyak orang. Situasi itu tidak
sesuai dengan kehendak Tuhan. Injil adalah
anggur baru yang menyelamatkan semua
orang dari dosa. Peraturan agamawi juga harus
dibaharui untuk menyimpan Injil Yesus.

Praktek Membangun komunitas baru dengan prinsip dari Yesus
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Rabu

Maukah engkau sembuh?
Yohanes 5:1~15

1

Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus
berangkat ke Yerusalem. 2 Di Yerusalem dekat Pintu
Gerbang Domba ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda; ada lima serambinya 3 dan di serambiserambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit: orangorang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh,
yang menantikan goncangan air kolam itu. 4 Sebab sewaktuwaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu; barangsiapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun
juga penyakitnya. 5 Di situ ada seorang yang sudah tiga puluh
delapan tahun lamanya sakit. 6 Ketika Yesus melihat orang
itu berbaring di situ dan karena Ia tahu, bahwa ia telah lama
dalam keadaan itu, berkatalah Ia kepadanya: "Maukah
engkau sembuh" 7 Jawab orang sakit itu kepada-Nya:
"Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam
kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku
menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului
aku." 8 Kata Yesus kepadanya: "Bangunlah, angkatlah
tilammu dan berjalanlah." 9 Dan pada saat itu juga sembuhlah
orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi
hari itu hari Sabat. 10 Karena itu orang-orang Yahudi berkata
kepada orang yang baru sembuh itu: "Hari ini hari Sabat dan
tidak boleh engkau memikul tilammu." 11 Akan tetapi ia
menjawab mereka: "Orang yang telah menyembuhkan aku,
dia yang mengatakan kepadaku: Angkatlah tilammu dan
berjalanlah." 12 Mereka bertanya kepadanya: "Siapakah orang
itu yang berkata kepadamu: Angkatlah tilammu dan berjalanlah" 13 Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa
orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah
orang banyak di tempat itu. 14 Kemudian Yesus bertemu
dengan dia dalam Bait Allah lalu berkata kepadanya:
"Engkau telah sembuh; jangan berbuat dosa lagi, supaya
padamu jangan terjadi yang lebih buruk." 15 Orang itu keluar,
lalu menceriterakan kepada orang-orang Yahudi, bahwa
Yesuslah yang telah menyembuhkan 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. Apa yang Yesus tanyakan kepada orang yang
sakit selama 38 tahun? Apa jawabannya?
2. Apa yang dipersoalkan orang Yahudi?

Kolam Betesda telah terkenal dengan cerita
yang dapat menyembuhkan penyakit apa pun.
Sehingga di sana penuh dengan orang sakit.
Yesus berkunjung ke sana dan bertemu
dengan orang yang sakit selama 38 tahun.
Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau
sembuh" Tetapi dia menjawab, "Tidak ada
orang yang menurunkan aku ke dalam kolam
itu apabila airnya mulai goncang, dan orang lain
sudah turun mendahului aku." Yesus mengasihaninya dan berkata "Bangunlah, angkatlah
tilammu dan berjalanlah." Jadi dia disembuhkan. Tetapi orang-orang Yahudi mempersoalkan itu karena hari itu hari Sabat. Kemudian Yesus bertemu orang itu di dalam Bait Allah
dan berkata, "Jangan berbuat dosa lagi, supaya
padamu jangan terjadi yang lebih buruk."

Tidak ada orang yang menurunkan aku ke
dalam kolam itu... (7)
Dalam hati orang yang sakit selama 38 itu
sudah lebih besar iri hati dari pada pengharapan penyembuhan penyakit. Dan sekarang bagi
dia lebih pentingnya masuk ke air dari pada
penyembuhan penyakit. Sekarang banyak
orang di antara kita juga sudah lupa pengharapan sesungguhnya.

Praktek Berdoa supaya jelaskan pokok doa hari ini dan memohon dengan hati sungguhsungguh
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Kamis

Bapa telah serahkan kuasa
menghakimi kepada Anak-Nya
Yohanes 5:16~29

16

Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya
Yesus, karena Ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. 17 Tetapi
Ia berkata kepada mereka: "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang,
maka Akupun bekerja juga." 18 Sebab itu orang-orang Yahudi
lebih berusaha lagi untuk membunuh-Nya, bukan saja karena Ia
meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Ia mengatakan bahwa
Allah adalah Bapa-Nya sendiri dan dengan demikian
menyamakan diri-Nya dengan Allah. 19 Maka Yesus menjawab
mereka, kata-Nya: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Anak
tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau
tidak Ia melihat Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. 20 Sebab Bapa
mengasihi Anak dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu
yang dikerjakan-Nya sendiri, bahkan Ia akan menunjukkan
kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada
pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. 21 Sebab
sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan
menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barangsiapa yang dikehendaki-Nya. 22 Bapa tidak menghakimi
siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, 23 supaya semua orang menghormati
Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barangsiapa
tidak menghormati Anak, ia juga tidak menghormati Bapa, yang
mengutus Dia. 24 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia
yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak
turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam
hidup. 25 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya saatnya akan
tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar
suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup.
26
Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam diri-Nya
sendiri, demikian juga diberikan-Nya Anak mempunyai hidup
dalam diri-Nya sendiri. 27 Dan Ia telah memberikan kuasa kepada
-Nya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. 28
Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba,
bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar
suara-Nya, 29 dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar
dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah
berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.
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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 orang
yang ingin menganiaya-Nya karena Ia
menyembukan penyakit pada hari Sabat?
2. Bagaimana Yesus berkata tentang “Kuasa
Anak-Nya”?

Bukan kebetulan Yesus menyembuhkan penyakit pada hari Sabat. Orang Yahudi ingin menganiaya Dia karena Ia menyembukan penyakit
pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata, "BapaKu bekerja sampai sekarang, maka Akupun
bekerja juga." Jadi orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena Ia menyamakan diri-Nya
dengan Allah. Tetapi Yesus terbuka bahwa Ia
berkuasa menghidupkan orang dan menghakimi dunia. Dan Ia memproklamasikan akan
ada kebangkitan untuk hidup yang kekal bagi
mereka yang telah berbuat baik, tetapi mereka
yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk
dihukum.

Barangsiapa tidak menghormati Anak, ia
juga tidak menghormati Bapa, yang mengutus Dia (23)
Sebab Yesus berkuasa sama seperti Allah
Bapa yang mengutus-Nya, semua orang harus
menghormati Anak-Nya sama seperti menghormati Bapa. Itu bukan pilihan. Jika katanya
menghormati Allah, tetapi tidak menghormati
Yesus, mereka sedang berdusta.

Praktek Akuilah Yesus sebagai Juruselamat dan Anak Allah
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Jumat

Kesaksian Yohanes dan Musa
tentang Yesus
Yohanes 5:30~47

30

Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku
menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri,
melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku. 31 Kalau Aku
bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak
benar; 32 ada yang lain yang bersaksi tentang Aku dan Aku tahu,
bahwa kesaksian yang diberikan-Nya tentang Aku adalah benar.
33
Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah
bersaksi tentang kebenaran; 34 tetapi Aku tidak memerlukan
kesaksian dari manusia, namun Aku mengatakan hal ini, supaya
kamu diselamatkan. 35 Ia adalah pelita yang menyala dan yang
bercahaya dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. 36 Tetapi Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih
penting dari pada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan
yang diserahkan Bapa kepada-Ku, supaya Aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang Kukerjakan sekarang, dan itulah
yang memberi kesaksian tentang Aku, bahwa Bapa yang mengutus Aku. 37 Bapa yang mengutus Aku, Dialah yang bersaksi
tentang Aku. Kamu tidak pernah mendengar suara-Nya, rupaNyapun tidak pernah kamu lihat, 38 dan firman-Nya tidak
menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia
yang diutus-Nya. 39 Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab
kamu menyangka bahwa oleh-Nya kamu mempunyai hidup
yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu memberi kesaksian tentang Aku, 40 namun kamu tidak mau datang kepada-Ku
untuk memperoleh hidup itu. 41 Aku tidak memerlukan hormat
dari manusia. 42 Tetapi tentang kamu, memang Aku tahu bahwa
di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. 43
Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima
Aku; jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan
menerima dia. 44 Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang
menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari
hormat yang datang dari Allah yang Esa 45 Jangan kamu
menyangka, bahwa Aku akan mendakwa kamu di hadapan
Bapa; yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa, yang
kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. 46 Sebab jikalau
kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada-Ku, sebab ia telah menulis tentang Aku. 47 Tetapi jikalau
kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah
kamu akan percaya akan apa yang Kukatakan"

14

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Siapa yang bersaksi kepada dunia tentang
Yesus?
2. Kenapa dunia tidak mempercayai-Nya?

Yesus bekerja hanya dalam kehendak Tuhan
yang mengutus-Nya dengan benar. Yohanes
Pembaptis telah bersaksi tentang Dia, kebenaran (33). Dan pekerjaan yang Yesus kerjakan,
itu menjadi kesaksian tentang Ia (36). Dan
akhirnya TUHAN sendiri bersaksi tentang Yesus (37). Namun dunia, orang Yahudi tidak
percaya kepada Yesus. Mereka bermegah
dengan menuruti adat-istiadat mereka. Dan
meninggikan diri seperti telah diselamatkan
karena mereka berpikir telah menjadi sempurna.

yang mendakwa kamu adalah Musa (45)
Mereka bermegah tentang kesempurnaan diri
mereka berdasarkan hukum Taurat. Tetapi
sebenarnya Musa mendakwa mereka sebab
sekalipun Musa telah menulis tentang Yesus,
mereka tidak percaya kepada-Nya (46,47).

Praktek Bertobat akan pernah bermegah secara agamawi
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Sabtu

Anak Manusia menjadi Tuhan
atas hari Sabat
Markus 2:23~3:6

2:23

Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang
gandum, dan sementara berjalan murid-murid-Nya memetik
bulir gandum. 24 Maka kata orang-orang Farisi kepada-Nya:
"Lihat! Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat" 25 Jawab-Nya kepada mereka:
"Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud,
ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan
kelaparan, 26 bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah
waktu Abyatar menjabat sebagai Imam Besar lalu makan roti
sajian itu--yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imamimam--dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutn 27
Lalu kata Yesus kepada mereka: "Hari Sabat diadakan untuk
manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat, 28 jadi Anak
Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat."

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

3:1

Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada
seorang yang mati sebelah tangannya. 2 Mereka mengamatamati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang itu pada
hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan Dia. 3 Kata
Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu: "Mari,
berdirilah di tengah!" 4 Kemudian kata-Nya kepada mereka:
"Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik
atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang" Tetapi mereka itu diam saja. 5 Ia berdukacita
karena kedegilan mereka dan dengan marah Ia memandang
sekeliling-Nya kepada mereka lalu Ia berkata kepada orang
itu: "Ulurkanlah tanganmu!" Dan ia mengulurkannya, maka
sembuhlah tangannya itu. 6 Lalu keluarlah orang-orang Farisi
dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk
membunuh Dia.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa penjelasan Yesus tentang hari Sabat ?

2. Apa yang Yesus perbuat di rumah ibadat pada
hari Sabat?

ketika orang Farisi dan ahli Taurat menghakimi
murid-murid-Nya sebab mereka memetik bulir
gandum pada hari Sabat, Yesus berkata, "Hari
Sabat diadakan untuk manusia dan bukan
manusia untuk hari Sabat." Kemudian Yesus
menyembuhkan seroang yang mati sebelah
tangannya di rumah ibadat pada hari Sabat.
Dan Ia mengajar bahwa hari Sabat bukan hari
tidak melakukan apapun melainkan hari berbuat yang baik dan menyelamatkan nyawa
orang. Tetapi orang-orang Farisi dan orangorang Herodian bersekongkol untuk membunuh
Yesus.

pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat
jahat... (3:4)
Hari sabat bukan hari tidak melakukan apapun.
Kita harus memuliakan Allah melalui ibadah
dan pujian. Tetapi juga harus menolong orang
miskin dan mereka yang dalam kelemahan.
Sebenarnya hari Sabat adalah hari kita
melakukan yang baik dan benar.

Praktek Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita dan berbuat
sesuai dengan kehendak-Nya
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Bahan PA

Yohanes 5:1~15 (Rabu)
Sharing

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

Ice Break

“Jawaban yang aneh”
1. Bermain game "Jawabnya dengan aneh" Jika tanya “Sudah makan?” seperti
jawabnya “Sudah selesai cuci.”
2. Share kapan lebih gampang jawabnya dengan aneh.

Baca Teks

1. Di mana kolam Betesda ? (1~4)

2. Bagaimana Yesus bertanya kepada seorang yang 38 tahun lamanya sakit? (6)

3. Apa jawaban dia? (7)

4. Kemudian bagaimana Yesus melakukan? (8~15)

Bacaan
Lebih luas

Matius 9:1~8
Kolose 1:14

Aplikasi

Ketika Yesus menyembuhkan penyakit, di waktu yang sama bagaimana Ia berkata?
Pada saat Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Ia berkata tentang pengampunan
dosa. Hari ini juga Yesus datang kepada orang yang 38 tahun lamanya sakit, dan
berkata "Jangan berbuat dosa lagi!" Semua kelemahan dan penyakit manusia, pasti
dipengaruhi oleh dosa. Seorang yang 38 tahun lamanya sakit juga berkata, "Tidak
ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang."
Sekalipun Yesus bertanya "Maukah engaku sembuh?" sebab dia sudah membenci
orang lain yang masuk mendahuluinya. Ini juga dosa. Tetapi Yesus menyembuhkan
dia dan mengampuni dosanya. Kita telah diampuni dan diselamatkan dengan cumacuma. Sehingga harus siap untuk menjawab dengan benar pada waktu Yesus bertanya "Mau apa?"

Jika Yesus tanya "Mau apa?" apa yang anda mau memohon? (Share) Mengambil
keputusan satu untuk memohon bersama, dan berdoa bersama selama minggu ini.
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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