Kisah
Yesus
Emapt Injil

(5)

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Kalau anak anda sedang sakit demam dan berkata kepada anda, "Jika mama mau, boleh bawa
aku ke rumah sakit". Bagaimana perasaan anda? Kadang sakit hati karena anaknya sudah
berpikir tentang kondisi ekonomi rumah. Namun biasanya anda akan marah karena perkataan anak seperti itu. Dan akan berkata,
"Diam. Kenapa berkata begitu! Ayo pergi ke
rumah sakit!" Betul,

Tema

Yesus mau
mentahirkan kita
Bacaan Minggu

Matius
Markus
Lukas
Yohanes

4
1
3~4
4

sebenarnya anak yang

sakit tidak berkata, "Jika mama mau". Memang
ada beberapa anak yang tidak mau ke rumah
sakit sebab tidak mau disuntik dan minum obat

yang pahit. Sekalipun mereka begitu, orang
tuanya pasti akan membawa anaknya ke rumah
sakit sebab mengasihinya. Tuhan juga merasa
sakit ketika melihat kita yang sakit. Dan kalau
kita berdoa, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan
dapat menyembuhkan aku".

Kita tambah

menyakiti hati Tuhan. Jadi jika anda percaya

kekuatan Tuhan yang menyembuhkan segala
penyakit, doakanlah langsung "Tuhan sembuhkan aku!"

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Yesus mau mentahirkan kita - Kisah Yesus (5)

Pada waktu Yesus pulang ke daerah Galilea, Yohanes Pembaptis dipenjarakan oleh raja Herodes. Yesus datang
di kota Kana dan seorang pegawai istana datang kepada-Nya untuk memohon menyembuhkan anaknya yang
hampir mati. Dan Yesus berkata, "Pegilah, anakmu hidup!" Namun orang-orang kota Nazaret menolak dan melawan-Nya. Sehingga Yesus tinggal di Kapernaum dan memanggil murid-murid-Nya, Simon, Andreas, Yakobus
anak Zebedeus dan Yohanes saudarnya. Kemudian Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah sambil melenyapkan
segala penyakit dan kelemahan di antara orang-orang. Dan ketika seorang yang sakit kusta berkata "Jika Tuan
mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ia berkata "Aku mau." dan mentahirkannya.

Message Minggu

Matius 7:9~11

Kalau anda tidak ada batasan secara ekonomi
dan anak kecilmu memohon, "Ayah berikan uang
jajan sehari ini 10 juta.", apakah anda akan memberikannya? Kira-kira berapa banyak uang yang
akan anda berikan kepadanya sebagai uang jajan
untuk sehari? Jika kita mengasihi anak, baiknya
harus memberi dengan sesukanya anak? atau
tidak?
Yang Tuhan mau
Teks hari ini berkata akan memohon kepada
Tuhan dengan keyakinan. Dan mengumpamakan
pemohon itu dengan anak, dan Tuhan yang menjawab itu dengan ayah. Tidak ada seorangpun
ayah yang akan memberi batu kepada anak yang
meminta roti, juga tidak ada ayah yang akan
memberi ular kepada anak yang meminta ikan.
Sebab semua ayah ingin memberi dengan yang
baik kepada anaknya. Menurut ayat 7~8, pentingnya hanya minta atau tidak meminta. Dan
setiap orang yang meminta dan yang mencari
kepada Bapa akan menerima dan mendapat.
Semua ayah ingin memberi dengan yang baik
kepada anak yang dikasihi. Jadi kadang Bapa kita
akan menjawab dengan menolak karena jika
memberi, itu menjadi yang jahat dan bahaya.

Yang manusia mau
Selama seminggu ini kita akan merenungkan
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tentang Yesus yang menyembuhkan penyakit
orang-orang. Yesus menyembuhkan macammacam penyakit, mengusir roh jahat, bahkan
menyembuhkan sampai sakit kusta. Ketika
seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus,
dia berkata, "Jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Tetapi sebenarnya tidak usah berkata demikian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Dan Ia tetap mau menyembuhkan penyakit kita
dan menyelamatakan seluruh manusia. Namun
kita masih berdoa demikian, "Jika Tuhan mau,
jika sesuai dengan kehendak Tuhan..." Kenapa?
Sebenarnya kita sudah tahu bahwa permohonan
itu berdasarkan keinginan manusia. Kita berdoa
akan sukses, lulus ujian, naik pangkat, menjadi
kaya. Inilah yang dicari orang dunia, tetapi kita
juga meminta seperti itu. Sehingga itu tergantung
kepada Tuhan. Jika itu tidak baik bagi kita, Tuhan
akan menolak doa kita.
Tuhan mau menyembuhkan kita. Ia mau menyelamatkan kita. Sehingga tidak usah berkata,
"Jika Tuhan mau..." tentang menyembuhkan
penyakit, menyelamatkan jiwa. Tentang itu harus
berdoa dengan berani karena Tuhan mau. Tetapi
tema yang lain, tentang sukses, status lebih
tinggi, kekayaan... terserah kepada Tuhan. Ia
akan menjawab dengan yang baik bagi kita.

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

Pergilan dengan percaya
Yohanes 4:43~54

43

Dan setelah dua hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea, 44 sebab Yesus sendiri telah bersaksi, bahwa seorang nabi
tidak dihormati di negerinya sendiri. 45 Maka setelah ia tiba
di Galilea, orang-orang Galileapun menyambut Dia, karena
mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan-Nya di
Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiripun turut ke
pesta itu. 46 Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di
mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum
ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. 47 Ketika
ia mendengar, bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepada-Nya lalu meminta, supaya Ia datang
dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir
mati. 48 Maka kata Yesus kepadanya: "Jika kamu tidak
melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." 49 Pegawai
istana itu berkata kepada-Nya: "Tuhan, datanglah sebelum
anakku mati." 50 Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, anakmu
hidup!" Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan
Yesus kepadanya, lalu pergi. 51 Ketika ia masih di tengah
jalan hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar, bahwa anaknya hidup. 52 Ia bertanya kepada mereka
pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka:
"Kemarin siang pukul satu demamnya hilang." 53 Maka
teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata
kepadanya: "Anakmu hidup." Lalu iapun percaya, ia dan
seluruh keluarganya. 54 Dan itulah tanda kedua yang dibuat
Yesus ketika Ia pulang dari Yudea ke Galilea.
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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 orang Galilea memperlakukan Yesus
yang datang kembali ke Galilea ?
2. Apa yang dikatakan Yesus kepada seorang pegawai istana ketika ia meminta Yesus menyembuhkan anaknya?

Setelah 2 hari tinggal di kota Sikhar di Samaria,
Yesus kembali ke Kana di daerah Galilea. Menurut
teks, "Sebab seorang nabi tidak dihormati di
negerinya sendiri”. Dan orang-orang di Kana
menyambut-Nya dengan senang hati, sebab
mereka telah mendengar Yesus melakukan di
Yerusalem pada Hari Raya Paskah. Ketika Yesus
masih tinggal di sana, seorang pegawai istana
datang dan meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Yesus berkata
"Kalau kalian tidak melihat keajaiban-keajaiban,
kalian tidak percaya”, maksudnya harus lebih
dahulu percaya dari pada keajaiban. Dan pegawai
istana memohon lagi kepada Yesus untuk datang
menemui anaknya, namun Yesus berkata
“Pergilah, anakmu hidup.” Ketika pegawai istana
pergi dengan percaya dan anaknya disembuhkan.
Pergilah, anakmu hidup! (50)
Biasanya orang-orang percaya setelah melihat
keajaiban. Tetapi Yesus perintahkan pergi
dengan percaya akan disembuhkan. Pilhannya
tergantung kepada ayah. Dia percaya dan pergi
dan ketika anaknya disembuhkan. Kita percaya
Yesus yang tetap menyertai sekalipun tidak
dilihat.

Praktek Jangan ragu-ragu dan pergi dengan percaya Yesus

5

Senin

Yesus menyingkirlah ke Galilea
sebab Yohanes ditangkap
Lukas 3:19~20, 4:14~15 Matius 4:12~17

Luk 3:19-20

Akan tetapi setelah ia menegor raja wilayah Herodes

karena peristiwa Herodias, isteri saudaranya, dan karena
segala kejahatan lain yang dilakukannya,

20

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

raja itu menam-

bah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam
penjara.
Mat 4:12-17

Tetapi waktu Yesus mendengar, bahwa Yohanes

telah ditangkap, menyingkirlah Ia ke Galilea.

13

Ia mening-

galkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di
daerah Zebulon dan Naftali,

14

supaya genaplah firman yang

disampaikan oleh nabi Yesaya:

15

"Tanah Zebulon dan tanah

Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, --

16

bangsa yang diam da-

lam kegelapan, telah melihat Terang yang besar dan bagi
mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit
Terang."

17

Sejak waktu itulah Yesus memberitakan:

"Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!"
Luk 4:14-15

Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan

tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. 15 Sementa-

ra itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua
orang memuji Dia.

6

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa Yohanes Pembaptis dipenjarakan?

2. Bagaimana tindakan Yesus pada saat itu?

Yohanes Pembaptis menegor raja Herodes
karena dia memperisteri Herodias, isteri
saudaranya. Jadi Herodes memenjarakan
Yohanes. Ini menjadi salah satu penyebab
Yesus pergi ke Galilea. Setelah itu Yesus melayani di daerah Nazaret, Kana, Zebulon, Naftali.
Dan memberitakan akan bertobat dan sudah
dekat kerajaan Sorga.

daerah Zebulon dan Naftali (13,15)
Itu berarti kampung atau desa. Daerah ini tidak
pernah menjadi pusat di dalam sejarah Israel.
Tetapi sekarang menjadi pusat pelayanan
Yesus, Juruselamat dunia. Sehingga daerah itu
menjadi tanah yang cukup berarti.

Praktek Membuat tempat kita sebagai pusat pelayanan Yesus
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Selasa

Yesus ditolak di tempat asalnya
Lukas 4:16~30

16

Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri
hendak membaca dari Alkitab. 17 Kepada-Nya diberikan kitab
nabi Yesaya dan setelah dibuka-Nya, Ia menemukan nas, di
mana ada tertulis: 18 "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia
telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada
orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan
penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orangorang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan
telah datang." 20 Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya
kembali kepada pejabat, lalu duduk; dan mata semua orang
dalam rumah ibadat itu tertuju kepada-Nya. 21 Lalu Ia memulai
mengajar mereka, kata-Nya: "Pada hari ini genaplah nas ini
sewaktu kamu mendengarnya." 22 Dan semua orang itu membenarkan Dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang
diucapkan-Nya, lalu kata mereka: "Bukankah Ia ini anak Yusuf"
23
Maka berkatalah Ia kepada mereka: "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepada-Ku: Hai tabib, sembuhkanlah diri-Mu
sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asal-Mu ini, segala
yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum!" 24 Dan kataNya lagi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi
yang dihargai di tempat asalnya. 25 Dan Aku berkata kepadamu,
dan kata-Ku ini benar: Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun
dan enam bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. 26 Tetapi Elia diutus bukan kepada salah
seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan
janda di Sarfat, di tanah Sidon. 27 Dan pada zaman nabi Elisa
banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorangpun dari mereka yang ditahirkan, selain dari pada Naaman, orang Siria itu." 28
Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah
ibadat itu. 29 Mereka bangun, lalu menghalau Yesus ke luar kota
dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak,
untuk melemparkan Dia dari tebing itu. 30 Tetapi Ia berjalan
lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi.
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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 ajarkan di rumah ibadat Nazaret?
2. Bagaimana respon orang-orang di Nazaret?

Pada hari sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat
di Nazaret dan memproklamasikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan
bagi orang-orang buta, akan membebaskan
orang-orang yang tertindas sambil membaca
kitab nabi Yesaya. Namun orang-orang berkata, "Perbuatlah di sini juga, segala yang kami
dengar yang telah terjadi di Kapernaum!" Yesus
berkata, "sesungguhnya tidak ada nabi yang
dihargai di tempat asalnya." Jadi orang-orang
Nazaret ingin melemparkan Yesus dari tebing.
Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah
mereka.

Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel... (25)
Yesus berkata bahwa sekalipun ada banyak
janda di Israel, dan ada banyak orang sakit
kusta di Israel, hanya janda di Sarfat dapat
pertolongan dan hanya Naaman, orang Siria
sendiri dapat ditahirkan. Tuhan mengaruniakan
kepada segala bangsa, bukan hanya bangsa
Yahudi. Tetapi orang Yahudi tidak suka ajaran
itu. Zaman sekarang juga ada seperti itu di
antara orang percaya.

Praktek Melihat orang lain menyertai Tuhan atau tidak, daripada melihat asal mereka

9

Rabu

Yesus memanggil Simon
Lukas 5:1~11

1

Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret,
sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. 2 Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya.
3
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon,
dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit
jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan mengajar orang banyak
dari atas perahu. 4 Setelah selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon: "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 5 Simon menjawab:
"Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami
tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6 Dan setelah
mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar
ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 7 Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain
supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang,
lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan
ikan hingga hampir tenggelam. 8 Ketika Simon Petrus
melihat hal itu iapun tersungkur di depan Yesus dan berkata:
"Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa." 9 Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama
dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka
tangkap; 10 demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak
Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada
Simon: "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." 11 Dan sesudah mereka menghela perahuperahunya ke darat, merekapun meninggalkan segala sesuatu,
lalu mengikut Yesus.
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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 melakukan pada saat naik
perahu Simon?
2. Bagaimana Ia berkata kepada Simon? Apa
hal terjadi?

Yesus mengajar orang banyak sambil naik
perahu Simon di tepi danau Genesaret. Setelah
selesai mengajar, Ia berkata kepada Simon
supaya bertolak ke tempat yang dalam dan
tebarkan jala. Perintah ini di luar akal budi
nelayan. Namun Simon taat karena Yesus
menyuruhnya dan berhasil menangkap banyak
ikan. Sehingga Simon mengaku bahwa dirinya
seorang berdosa dan Yesus pergi dari padanya. Tetapi Yesus memanggil Simon untuk
mengikuti-Nya.

mulai dari sekarang engkau akan menjala
manusia (10)
Simon adalah seorang nelayan. Pada waktu dia
melihat jala yang kosong, dia lebih konsentrasi
tentang menangkap ikan. Tetapi akhirnya dia
menangkap ikan banyak dengan cara di luar
akan budi nelayan. Saat itu dia bisa menanggalkan identitas nelayan dan menerima
identitas baru, murid Yesus.

Praktek Mengikuti Yesus sambil meninggalkan segala keperluan
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Kamis

Yesus mengajar di rumah ibadat
dan kota Kapernaum
Markus 1:16~34

16

Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia
melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang
menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. 17 Yesus
berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku dan kamu akan
Kujadikan penjala manusia." 18 Lalu merekapun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. 19 Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan-Nya sedikit lagi, dilihat-Nya Yakobus, anak
Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala
di dalam perahu. 20 Yesus segera memanggil mereka dan mereka
meninggalkan ayahnya, Zebedeus, di dalam perahu bersama
orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. 21 Mereka tiba di
Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke
dalam rumah ibadat dan mengajar. 22 Mereka takjub mendengar
pengajaran-Nya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang
berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. 23 Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat.
Orang itu berteriak: 24 "Apa urusan-Mu dengan kami, hai Yesus
orang Nazaret Engkau datang hendak membinasakan kami Aku
tahu siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah." 25 Tetapi Yesus
menghardiknya, kata-Nya: "Diam, keluarlah dari padanya!" 26
Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar dari padanya. 27 Mereka
semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya:
"Apa ini Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Rohroh jahatpun diperintah-Nya dan mereka taat kepada-Nya." 28
Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. 29 Sekeluarnya dari rumah ibadat itu
Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan
Andreas. 30 Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam.
Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. 31 Ia
pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya
Ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian
perempuan itu melayani mereka. 32 Menjelang malam, sesudah
matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang
menderita sakit dan yang kerasukan setan. 33 Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. 34 Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan; Ia tidak memperbolehkan setansetan itu berbicara, sebab mereka mengenal 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. Siapa yang Yesus panggil di tepi danau
Galilea?
2. Bagaimana cerita tentang Yesus tersebar?

Ketika Yesus berjalan menyusur danau Galilea,
Ia memanggil murid-murid-Nya: Simon, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Mereka mengikuti
Yesus sambil meninggalkan jala, perahu
bahkan ayahnya. Yesus terus mengajar di
rumah ibadat Kapernaum. Orang-orang takjub
karena ajaran-Nya dan karena Ia mengusir roh
jahat. Kemudian Yesus masuk ke rumah Simon
dan menyembuhkan ibu mertua Simon dari
sakit demam. Jadi banyak orang berkumpul di
depan pintu rumah ini.

Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu
berbicara (34)
Orang-orang tidak tahu siapa Yesus, tetapi roh
jahat tahu. Namun Yesus tidak mau dikenalkan
kepada orang-orang melalui perkataan roh
jahat. Sekarang Yesus perintahkan kepada kita,
orang percaya akan memberitahukan nama
Yesus sebagai Kristus.

Praktek Segera melayani untuk Tuhan yang menyembuhkan anda
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Yesus mengajar dengan berkeliling di seluruh Galilea

Jumat

Markus 1:35~39 Matius 4:23~25
Mar 1:35

Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun

dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa
di sana.
37

36

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia;

waktu menemukan Dia mereka berkata: "Semua orang

mencari Engkau."

38

Jawab-Nya: "Marilah kita pergi ke tem-

pat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga
Aku memberitakan Injil, karena untuk itu Aku telah datang."

Mat 4:23-25

Yesuspun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar

dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan
Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di
antara bangsa itu.

24

Maka tersiarlah berita tentang Dia di

seluruh Siria dan dibawalah kepada-Nya semua orang yang
buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan
sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh,
lalu Yesus menyembuhkan mereka.

25

Maka orang banyak

berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari
Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea
dan dari seberang Yordan.

Mar 39

Lalu pergilah Ia ke seluruh Galilea dan memberitakan

Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setansetan.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa Yesus berkata "Marilah kita pergi ke
tempat lain"?
2. Apa hal terjadi ketika Yesus berkeliling di
seluruh Galilea?

Di kota Kapernaum semua orang telah
mengenal Yesus dan mereka mencari Yesus.
Murid-murid-Nya juga datang kepada Yesus
yang berdoa di tempat yang sunyi dan berkata
"Semua orang mencari Engkau." Namun Yesus
berkata, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke
kota-kota yang berdekatan, supaya di sana
juga Aku memberitakan Injil." Dan Yesus berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar Injil
Kerajaan Allah di dalam rumah-rumah ibadat
dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara orang-orang. Maka tersiar berita
Yesus di seluruh Siria dan banyak orang datang kepada-Nya dari
Galilea, Dekapolis,
Yerusalem, Yudea dan dari seberang Yordan.

Marilah kita pergi ke tempat lain (38)
Injil dan Yesus harus diberitahukan kepada
seluruh suku bangsa. Tuhan menghendaki
supaya semua orang diselamatkan (1Tim 2:4).
Kalau semua orang Kapernaum mencari Yesus, pasti Ia sangat perlu bagi orang-orang di
daerah lain juga. Inilah alasan yang sungguh
nyata mengapa kita pergi sampai ujung bumi
untuk memberitakan Injil.

Praktek Pergi ke luar dari tempat anda tinggal supaya memberitakan Injil
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Sabtu

Aku mau, jadilah engkau tahir
Markus 1:40~45 Lukas 5:12~16

Mar 1:40

Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan
sambil berlutut di hadapan-Nya ia memohon bantuan-Nya,
katanya: "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan
aku." 41 Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia
mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata
kepadanya: "Aku mau, jadilah engkau tahir." 42 Seketika itu
juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir.
43
Segera Ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan
keras: 44 "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apaapa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk
pentahiranmu persembahan, yang diperintahkan oleh Musa,
sebagai bukti bagi mereka." 45 Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana,
sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke
dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi;
namun orang terus juga datang kepada-Nya dari segala penjuru.

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku
Luk 5:12

Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di
situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus,
tersungkurlah ia dan memohon: "Tuan, jika Tuan mau, Tuan
dapat mentahirkan aku." 13 Lalu Yesus mengulurkan tanganNya, menjamah orang itu, dan berkata: "Aku mau, jadilah
engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya.
14
Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada
siapapun juga dan berkata: "Pergilah, perlihatkanlah dirimu
kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu
persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti
bagi mereka." 15 Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepada-Nya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari
penyakit mereka. 16 Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke
tempat-tempat yang sunyi dan berdoa.
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Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa yang Yesus katakan kepada orang sakit
kusta?
2. Bagaimana dia melakukan?

Suatu hari Yesus bertemu dengan seorang
sakit kusta. Dia berkata kepada Yesus, "Kalau
Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku"
Dan Yesus juga menjawab "Mau" dan mentahirkan dia. Yesus berkata kepadanya supaya
mempersembahkan untuk pentahirannya
persembahan seperti ketetapan Musa dengan
melihatkan kepada imam. Dan melarang memberitahukan peristiwa ini kepada orang lain.
Namun orang itu memberitakan peristiwa itu
dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga
Yesus tidak dapat lagi masuk ke dalam kota.

Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku (Mar 1:40, Luk 5:12)
Kelihatannya seperti rendah hati di depan
Yesus. Tetapi sebenarnya itu kebodohan
pikiran. Tuhan tetap mau akan kita disembuhkan dan diselamatkan. Dan Ia datang di
dunia ini untuk itu. Yesus tetap mau kita tahir
(Mar 1:41, Luk 5:13).

Praktek Memberitakan bahwa Tuhan mau mentahirkan kita
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Bahan PA

Lukas 5:1~11 (Rabu)
Sharing
Ice Break

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

“Perintah di luar akal budi”
1. Apakah anda pernah mengalami perintah aneh atau yang di luar akal budi?
2. Apakah melakukan sesuai dengan perintah itu atau tidak?
(Share tentang alasan taat atau menolak)

Baca Teks 1. Bagaimana Yesus mengajar orang banyak di danau Genesaret? (1~3)
2. Bagaimaka keadaan Simon pada saat itu? (1,5)
3. Apa yang Yesus katakan? Bagaimana Simon melakukan? (4~7)
4. Apa yang Simon mengaku? Bagaimana Yesus berkata kepada Simon? (8~11)

Bacaan
Lebih luas
Ulangan
10:20
Mazmur
28:6~8, 56:4,
Mikha
4:5

Aplikasi

Apa yang kita harus percaya dan berpaut?
Musa berkata kepada orang Israel, "Engkau harus takut akan Tuhan, beribadah dan
berpaut." Betul semua orang percaya bukan hidup dengan percaya harta benda atau
kekuatan duniawi, melainkan kita hanya percaya Allah dan memuji Firman-Nya. Di
dalam Perjanjian Baru, murid-murid Yesus melakukan sesuai dengan perintah-Nya.
Menurut Injil Yohanes, Yesus adalah Firman yang ada sejak mulanya. Sehingga
kita melakukan dengan perkataan Yesus, itu berarti percaya Yesus dan berjalan
dengan Dia. Memang, hari ini Simon menebarkan jala karena Yesus menyuruhnya
supaya menebarkan jala ke tempat yang dalam. Tetapi Simon bukan hanya taat
tentang perintah ini, melainkan dia telah taat atas semua ajaran Yesus yang telah
didengar di atas perahunya. Betul Simon telah dengar ajaran Yesus sejak mulai
sampai selesai di tempat paling dekat dari pada siapapun. Dan dia menjadi berkobar
-kobar dalam ajaran itu. Kita percaya Firman. Namun bukan satu kalimat atau satu
kata yang didengar hari ini, melainkan kita harus percaya dan melakukan sesuai
dengan Firman yang disediakan bagi kita sejak Kejadian sampai Wayu.

Share, apa perintah yang dituliskan dalam Alkitab itu paling sulit dilaksanakan.
Mengambil keputusan satu perintah untuk melaksanakan dan melakukan dalam
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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