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Yesus
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Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Telah diberikan P.R membuat tas sempurna
kepada mahasiswa-mahasiswi jurusan desain.
Mahasiswa-mahasiswi cukup berusaha untuk
membuat tas sempurna. Beberapa diantaranya
konsentrasi akan kesempurnaan fungsi. Mereka
membuat banyak kantong dengan macam-

macam fungsi. Juga menambah fungsi charger
H.P dan fungsi G.P.S. Dan beberapa orang lebih

Tema

Yesus menggenapi
hukum Taurat
Bacaan Minggu

Matius
Markus
Lukas

5~6
3
6

konsentrasi akan bahan tas. Mereka memakai
kulit berkualitas atau kain terbaru. Tetapi
seorang mahasiswa membuat tas lipat kecil,
kelihatannya dompet kecil dengan bahan sederhana. Kemudian menambah simbol tas mewah
yang terkenal. Agak anehnya, banyak orang

berminat dan menyukasi tas itu. Mereka berkata
bahwa tas ini cukup sempurna untuk fungsi
membawa barang-barang. Memang banyak
orang menambah fungsi untuk menyempurnakan. Orang Yahudi juga mengusahakan hal
demikian. Tetapi juga ada cara lain yaitu menyingkirkan fungsi yang tidak perlu. Cara ini
lebih konsentrasi akan fungsi dasar. Dan
menunjukkan identitas yang jelas. Sebenarnya
Yesus menyempurnakan dan mengenapi hukum
Taurat dengan cara ini.

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Yesus menggenapi hukum Taurat- Kisah Yesus (7)

Banyak orang datang kepada Yesus dari seluruh daerah Galilea. Yesus menyembuhkan penyakit mereka
dan mengusir Setan. Kemudian memanggil 12 murid untuk bekerja sama dengan mereka. Dan Yesus naik
ke atas bukit dan mengajar tentang orang yang berbahagia, orang yang berfungsi sebagai garam dan
terang, yang mengenapi hukum Taurat dan hidup orang percaya yang tidak munafik. Doa Bapa kami juga
diajarkan kepada kita untuk berdoa dengan hati tulus.

Message Minggu

Roma 13:8~10

Pada zaman kuno di Cina, seorang pelukis meng-

Hukum Taurat yang digenapi

gambar seekor naga. Tetapi tidak mengisi bola

Masih banyak orang berpikir bahwa kasih adalah

mata. Sehingga orang-orang sekitarnya bertanya

sebagai nomina atau ajektif. Namun sebenarnya

tentang alasan itu. Pelukis berkata, "Jika mengisi

kasih adalah sebagai verba. Ahli taurat pada

bola mata, naga ini bangun dan akan terbang."

zaman Yesus juga bisa berkata kesimpulan

Namun orang-orang tidak percaya dan mengolok-

hukum Taurat, "Kasihilah Allah dan kasihilah

oloknya. Beberapa orang memaksa mengisi bola

sesama." Tetapi mereka tidak melakukan kasih

mata naga. Akhirnya pelukis ini menggambar bola

melainkan menambah adat-istiadat lebih detail.

mata dan nagnya terbang ke langit. Inilah salah

Sehingga Yesus mengajar "Hendaknya terangmu

satu cerita tentang kesempurnaan atau kege-

bercahaya di depan orang, supaya mereka

napan.

melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapamu yang di sorga." (Mat 5:16). Yesus da-

Kegenapan hukum Taurat

tang di dunia ini untuk mengenapi hukum Turat,

Kasih adalah sebagai bola mata bagi agama

nubuat nabi-nabi, firman Allah dan janji. Dan Ia

Kristen. Pencipataan Allah, hukum Taurat dari

menggenapi kasih-Nya dengan melakukan kasih-

Tuhan dan pengorbanan Yesus di atas salib,

Nya di atas kayu salib.

semuanya digenapi melalui kasih. Rasul Paulus
telah berkata, "Janganlah kamu berhutang apa-

Yesus menggenapi hukum Taurat dan nubuat

apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah

nabi-nabi dan membuat kesimpulan yang lebih

kamu saling mengasihi sesamanya manusia."

simpul. Yesus berkata, "Segala sesuatu yang

Menurut Paulus semua hukum Taurat sudah

kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-

tersimpul dalam firman ini "Kasihilah sesamamu

Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukann-

manusia." Jadi kasih adalah kegenapan hukum

ya untuk Aku." (Mat 25:40). Ketika kita melihatkan

Taurat.

kasih kita sebagai garam dan terang, hukum
Taurat akan digenapi.
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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

3

Minggu

Alasan memanggil 12 orang
Markus 3:7~19,

Lukas 6:17~19

Mar 3:7

Kemudian Yesus dengan murid-murid-Nya menyingkir
ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikuti-Nya.
Juga dari Yudea, 8 dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak
orang kepada-Nya, sesudah mereka mendengar segala yang
dilakukan-Nya. 9 Ia menyuruh murid-murid-Nya menyediakan sebuah perahu bagi-Nya karena orang banyak itu,
supaya mereka jangan sampai menghimpit-Nya. 10 Sebab Ia
menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita
penyakit berdesak-desakan kepada-Nya hendak menjamahNya. 11 Bilamana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh
tersungkur di hadapan-Nya dan berteriak: "Engkaulah Anak
Allah." 12 Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. 13 Kemudian naiklah Yesus ke atas
bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan
merekapun datang kepada-Nya. 14 Ia menetapkan dua belas
orang untuk menyertai Dia dan untuk diutus-Nya memberitakan Injil 15 dan diberi-Nya kuasa untuk mengusir setan. 16
Kedua belas orang yang ditetapkan-Nya itu ialah: Simon,
yang diberi-Nya nama Petrus, 17 Yakobus anak Zebedeus,
dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberi-Nya
nama Boanerges, yang berarti anak-anak guruh, 18 selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Tomas, Yakobus
anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, 19 dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati Dia.

Luk 6:17

Lalu Ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu
tempat yang datar: di situ berkumpul sejumlah besar dari
murid-murid-Nya dan banyak orang lain yang datang dari
seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai
Tirus dan Sidon. 18 Mereka datang untuk mendengarkan Dia
dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka; juga mereka
yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. 19 Dan
semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada
kuasa yang keluar dari pada-Nya dan semua orang itu disembuhkan-Nya.
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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. Pada waktu banyak orang datang kepada
Yesus, bagaimana Ia merespon?
2. Apa yang Yesus lakukan dengan muridmurid-Nya?

Berita tentang Yesus telah tersebarkan di daerah-daerah. Banyak orang dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang Yordan, dan dari Tirus
dan Sidon datang
kepada-Nya dengan
pengharapan menyembuhkan penyakit dan
mengusir roh jahat. Jadi Yesus memanggil 12
orang yang dikehendaki-Nya untuk bekerja
sama dan menyertai-Nya, sebab banyak orang
datang. Mereka dapat kuasa dari Yesus untuk
memberitakan Injil, menyembuhkan penyakit
dan mengusir setan. Kuasa yang keluar dari
Yesus menyembuhkan mereka semua.

Kedua belas orang yang ditetapkan-Nya itu
(Mar 3:16)
Dari Simon, yang diberi-Nya nama Petrus,
sampai Yudas Iskariot, yang mengkhianati
Yesus, mereka semua lahir dari tempat masingmasing dan pekerjaan juga beda. Ada seorang
yang dulu melawan Roma tetapi ada seorang
yang dulu memungut cukai untuk Roma. Tetapi
mereka menjadi satu dan melayani bersama
dalam Yesus. Tetapi nama Yudas Iskariot
memperingatkan kita. Sekalipun telah dapat
kuasa dan melayani untuk Yesus, juga bisa
menghianati Yesus. Kita juga harus memperhatikan hal ini.
Praktek Kerja sama dan menginjili dengan kawan-kawan seiman
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Orang berbahagia dalam Firman

Senin

Matius 5:1~12
Mat 5:1

Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah Ia ke atas

bukit dan setelah Ia duduk, datanglah murid-murid-Nya kepa2

da-Nya.

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Maka Yesuspun mulai berbicara dan mengajar
3

mereka, kata-Nya:

"Berbahagialah orang yang miskin di

hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan
Sorga.

4

Berbahagialah orang yang berdukacita, karena mere-

ka akan dihibur.

5

Berbahagialah orang yang lemah lembut,

karena mereka akan memiliki bumi.

6

Berbahagialah orang

yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan
dipuaskan.

7

Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena

mereka akan beroleh kemurahan.

8

Berbahagialah orang yang

suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.

9

Berbahagi-

alah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut
anak-anak Allah.

10

Berbahagialah orang yang dianiaya oleh

sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan
Sorga.

11

Berbahagialah kamu, jika karena Aku kamu dicela

dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat.

12

Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga,
sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum
kamu."
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Siapa orang yang berbahagia?

2. Kapan mereka bersukacita dan bergembira?

Pada awal khotbah di bukit, Yesus memulai
dengan ucapan bahagia. Dan orang yang
berbahagia, mereka bukan yang berbahagia
dalam standar dunia. Orang yang lemah lembut, orang yang murah hati, orang dunia juga
bisa menerima ini. Tetapi orang yang berdukacita, lapar dan haus akan kebenaran,
dianiaya oleh sebab kebenaran, orang-orang
demikian, pasti tidak disukai oleh orang dunia.
Mereka berbahagia karena akan melihat Allah,
disebut anak Allah. Mereka akan berbahagia
dan sukacita pada saat dianiaya dan diolololok.

Bersukacita dan bergembiralah, karena
upahmu besar di sorga, sebab demikian
juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum
kamu (12)
Sejak Perjanjian Lama, semua nabi yang dianiaya telah mendapat upah yang cukup besar di
Sorga. Bahkan orang percaya juga harus mengalami penganiayaan demi Yesus. Inilah tema
khotbah di bukit.

Praktek Melakukan salah satu perbuatan supaya disebutkan sebagai orang berbahagia
dalam Yesus
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Selasa

Yesus menggenapi
hukum Taurat dan nabi-nabi
Lukas 6:24~26, Matius 5:13~20

Luk 6:24

Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena
dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu.
25
Celakalah kamu, yang sekarang ini kenyang, karena kamu
akan lapar. Celakalah kamu, yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berdukacita dan menangis. 26 Celakalah
kamu, jika semua orang memuji kamu; karena secara
demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan
nabi-nabi palsu."

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Mat 5:13

"Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi
tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya
selain dibuang dan diinjak orang. 14 Kamu adalah terang
dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin
tersembunyi. 15 Lagipula orang tidak menyalakan pelita lalu
meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki
dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan
memuliakan Bapamu yang di sorga." 17 "Janganlah kamu
menyangka, bahwa Aku datang untuk meniadakan hukum
Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18 Karena Aku
berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap
langit dan bumi ini, satu iota atau satu titikpun tidak akan
ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. 19
Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum
Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya
demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang
paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang
melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum
Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga. 20 Maka Aku berkata kepadamu: Jika hidup
keagamaanmu tidak lebih benar dari pada hidup keagamaan
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu
tidak akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga.

8

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Siapa seperti garam dan terang dunia?

2. Bagaimana Yesus berkata tentang hukum
Taurat?

Tidak ada upah di sorga bagi mereka yang
kaya, kenyang dan dipuji di dunia ini. Kita orang
percaya harus mencairkan diri seperti garam
dan membakar diri seperti pelita supaya mengubahkan dunia. Tetapi Yesus datang dunia ini
bukan untuk meniadakan hukum Taurat,
melainakn Ia datang untuk menggenapinya.
Kita harus menggenapi hukum Taurat dengan
pengorbanan diri seperti garam dan pelita dan
dengan kehidupan lebih benar dari pada ahliahli Taurat dan orang-orang Farisi.

Jika garam itu menjadi tawar... (Mat 5:13)
Zaman dulu ada banyak garam tawar karena
tidak murni. Bentuknya seperti garam, tetapi
sudah tidak berfungsi lagi. Pelita juga tidak
berguna jika tidak menerangi di dalam rumah.
Menurut Yesus, kita orang percaya harus berfungsi melalui melihatkan perbuatan yang baik
(16).

Praktek Menggenapi Firman dengan perbuatan yang baik
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Rabu

Penjelasan Yesus tentang Taurat
Matius 5L21~32

21

Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek
moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh
harus dihukum. 22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap
orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa
yang berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke
Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 23 Sebab itu,
jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas
mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam
hati saudaramu terhadap engkau, 24 tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu
dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan
persembahanmu itu. 25 Segeralah berdamai dengan lawanmu
selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan,
supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada
hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. 26 Aku
berkata kepadamu: Sesungguhnya engkau tidak akan keluar
dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai
lunas. 27 Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. 28
Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah
dengan dia di dalam hatinya. 29 Maka jika matamu yang
kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu,
karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu
binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke
dalam neraka. 30 Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik
bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dari pada
tubuhmu dengan utuh masuk neraka. 31 Telah difirmankan
juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi surat
cerai kepadanya. 32 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap
orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia
menjadikan isterinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan
perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.
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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 dijelaskan tentang hukum
"Jangan membunuh"?
2. Bagaimana dijelaskan tentang hukum
"Jangan berzinah"?

Yesus mengajar bahwa bukan hanya berbuat
sesuai dengan difirmankan, melainkan harus
melakukan dengan maksud Tuhan perintahkan
hukum itu. Firman jangan membunuh itu bukan
berarti hanya tidak membunuh orang, melainkan berarti berdamai dengan semua orang.
Sehingga kita harus berdamai dengan saudara
sebelum mempersembahkan di atas mezbah.
Juga bukan hanya tidak berzinah, melainkan
kita harus menjaga pikiran supaya tidak
menginginkan perempuan lain. Juga jika bercerai untuk memuaskan keinginan diri, itu
menjadi dosa karena memberi kesempatan
berzinah kepada orang lain juga.

lebih baik bagimu jika satu dari anggota
tubuhmu binasa... (29,30)
Kelihatannya agak keras. Tetapi maksudnya
pengaruh dosa sangat membahayakan kita.
Jika tangan atau kaki menjadi busuk sebab
kena, kita harus potong itu untuk menyelamatkan tubuh. Dengan demikian itu harus
binasakan hati berdosa dan kebiasaan yang
tidak benar.

Praktek Leibh dulu menjaga sebelum berbuat dosa
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Kamis

Dengan prinsip Tuhan
bukan dengan prinsip duniawi
Matius 5:33~48

33

Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek
moyang kita: Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah
sumpahmu di depan Tuhan. 34 Tetapi Aku berkata kepadamu:
Janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit
adalah takhta Allah, 35 maupun demi bumi, karena bumi adalah
tumpuan kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem
adalah kota Raja Besar; 36 janganlah juga engkau bersumpah
demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau
menghitamkan sehelai rambutpun. 37 Jika ya, hendaklah kamu
katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang
lebih dari pada itu berasal dari si jahat. 38 Kamu telah
mendengar firman: Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. 39 Tetapi
Aku berkata kepadamu: Janganlah kamu melawan orang yang
berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar
pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. 40 Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini
bajumu, serahkanlah juga jubahmu. 41 Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil, berjalanlah bersama dia
sejauh dua mil. 42 Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari
padamu. 43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu
manusia dan bencilah musuhmu. 44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang
menganiaya kamu. 45 Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. 46
Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah
upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47
Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudarasaudaramu saja, apakah lebihnya dari pada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allahpun berbuat
demikian? 48 Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti
Bapamu yang di sorga adalah sempurna."
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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 dijelaskan hukum tentang bersumpah?
2. Bagaimana dijelaskan hukuman tentang
sesama dan musuh?

Jika siapapun bersumpah dengan nama yang
lain itu berarti bahwa aku akan dihukum dari
pada yang telah bersumpah. Tetapi kuasa yang
menghukum atau memberkati kita itu bagi
Tuhan, bukan kepada kita. Orang biasa, berbuat baik kepada sesama yang berbuat baik
kepadanya, dan kepada musuh yang berbuat
jahat kepadanya, akan membalasnya dengan
yang jahat. Tetapi Yesus berkata akan menolong sesama sekalipun dapat rugi, mengasihi
musuh dan berdoa untuk orang yang menganianya kita. Ketika itu kita menjadi anak Bapa
yang di sorga dan menjadi berbeda dengan
orang yang tidak mengenal Allah.

Karena dengan demikianlah kamu menjadi
anak-anak Bapamu yang di sorga (Mat 5:45)
Orang yang membawa damai (Mat 5:9), orang
yang mengasihi musuh, berdoa untuk orang
yang menganianya, dan orang yang meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan
(Luk 6:35). Mereka akan menjadi anak Allah
yang Mahatinggi (Luk 6:35). Orang-orang yang
dapat rugi di dunia dan disebutkan bodoh itu
akan menjadi anak Bapa.

Praktek Berpikir tentang tanggung jawab sebagai anak Bapa dari pada kuasa anak
Bapa
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Jumat

Hal-hal yang dilakukan
supaya dilihat orang lain
Matius 6:1~18

1

"Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak
beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. 2 Jadi apabila engkau
memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti
yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di loronglorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 3 Tetapi jika
engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa
yang diperbuat tangan kananmu. 4 Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang
tersembunyi akan membalasnya kepadamu." 5 "Dan apabila kamu
berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan
pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku
berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya.
6
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah
pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. 7 Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu
bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan
dikabulkan. 8 Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu
mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadaNya. 9 Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga,
Dikuduskanlah nama-Mu, 10 datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. 11 Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya 12 dan ampunilah kami akan
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah
kepada kami; 13 dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang jahat. (Karena
Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.) 14 Karena jikalau kamu mengampuni
kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu
juga. 15 Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga
tidak akan mengampuni kesalahanmu." 16 "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka
mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang
berpuasa. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya mereka sudah
mendapat upahnya. 17 Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah
kepalamu dan cucilah mukamu, 18 supaya jangan dilihat oleh orang
bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu
yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang
tersembunyi akan membalasnya kepadamu."
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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-apa yang kita harus tersembunyi supaya tidak munafik?

Ketika orang-orang melakukan yang baik untuk
melihatkan kepada orang lain, kita berkata "Dia
munafik" Yesus berkata tentang 3 hal yang
munafik. Itu yang memberi sedekah untuk dipuji
orang, yang berdoa untuk dilihat orang dan
berpuasa dengan mengubah air mukanya.
Yesus berkata, Jika sedekah harus bersembunyi sampai tidak diketahui tangan kirinya. Berdoa
juga harus dalam tempat tersembunyi dengan
simpel. Waktu puasapun harus mencuci muka
supaya orang lain tidak tahu berpuasa.

Karena itu berdoalah demikian (9~15)
Yesus mengajar doa Bapa kami dengan maksud "Itupun cukup!". Doa itu hanya bagi Allah.
Tidak perlu kata-kata yang indah. Kita harus
memuji Tuhan, mengaku dosa kita dengan kata
jelas. Dan memohon dengan singkat. Juga kita
harus ingat tentang arti pengampuan. Pasal 12,
berkata bahwa kita harus memohon pemgampunan dosa setelah kita mengampuni dosa
sesama. Yesus berkata lagi akan kita mengampuni kesalahan orang lain supaya Bapa kita
mengampuni kesalahan kita (14,15).

Praktek Berusaha hidup benar sampai dipuji oleh orang-orang di luar gereja
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Sabtu

Kumpulkanlah bagimu harta di sorga
Matius 6:19~34

19

"Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi
ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar
serta mencurinya. 20 Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri
tidak membongkar serta mencurinya. 21 Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. 22 Mata adalah pelita
tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu; 23 jika
matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang
ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 24 Tak
seorangpun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika
demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang
lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak
mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada
Allah dan kepada Mamon." 25 "Karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa yang hendak
kamu makan atau minum, dan janganlah kuatir pula akan
tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup
itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting
dari pada pakaian? 26 Pandanglah burung-burung di langit, yang
tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal
dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di
sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27
Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat
menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? 28 Dan mengapa kamu kuatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di
ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, 29 namun Aku berkata kepadamu: Salomo dalam segala kemegahannyapun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang
hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan
terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?
31
Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata: Apakah yang
akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah
yang akan kami pakai? 32 Semua itu dicari bangsa-bangsa yang
tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu,
bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33 Tetapi carilah dahulu
Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu. 34 Sebab itu janganlah kamu kuatir
akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya
sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."
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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 maksudnya mengumpulkan harta di
bumi?
2. Apa maksudnya mengumpulkan harta di
sorga?

Jika kita mengumpulkan harta di bumi, itu
berarti bahwa mengabdi kepada Mamon (24).
Ketika kita akan kuatir tentang makan, minum,
pakaian dan akan mengumpulkan harta di
dalam gudang dan di dalam rekening. Jika
berbuat demikian, mereka adalah orang yang
tidak mengenal Allah (32). Orang percaya tidak
mencari harta untuk keperluan dirinya sebab
mereka percaya akan Tuhan tahu semuanya
itu. Sehingga mereka hanya mencari kerajaan
Allah dan kebenarannya (33). Merekalah
mengumpulkan harta di sorga.

Mata adalah pelita tubuh... (22~23)
Kalimat ini berarti bahwa lihatlah dengan benarbenar. Kita harus membedakan apa
sesunggnya harta yang berharga dan siapa
sesungguhnya Tuhan bagi kita dengan mata
yang jelas dan terang. Jika mata kita tidak
terang, kita akan berjalan di dalam kegelapan
dunia.

Praktek Mengaku semua kekuatiran dan serahkan kepada Tuhan
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Bahan PA

Matius 5:38~48 (Kamis)
Sharing

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

Ice Break

“Alasan yang ingin menjadi anak” - Suatu hari, seorang datang kepada orang kaya
atau orang berkuasa. Dan berkata "Aku adalah anakmu."
1. Apa alasan dia ingin menjadi anaknya?
2. Dengan proses apa, mereka menerima dia sebagai ananknya?

Baca Teks

1. Bagaimana bisa menggenapi hukum Taurat yang tertulis? (38~44)

2. Apa upah bagi orang yang menggenapi firman? (45)

3. Apa alasan kita harus melakukan demikian itu? (46~48)

Bacaan
Lebih luas

Matius
5:9
Lukas
6:27~36
15:11~24
Galatia
3:26~28

Aplikasi

Kenapa anak bungsu kembali kepada bapa?
Kenapa Bapa menerima anak bungsu yang kembali?
Anak bungsu yang sudah menghabiskan harta miliknya, kembali kepada bapanya
dengan keyakinan akan bisa makan dengan berlimpah-limpah. Tetapi Bapa
menerimanya sebagai anak dan mengenakan pakaian baru dan cincin. Itu artinya
bahwa harus hidup sebagai anak-Nya. Anaknya kembali dengan alasan dibebaskan
dari kelaparan. Bapanya menerimanya dan mencukupi keperluan. Tetapi juga
memohon akan mengaisihi musuh, berdoa untuk orang-orang yang mengolokoloknya, membuat damai semua orang, laki-laki dengan perempuan, hamba dan
tuan. Tuhan akan mewariskan kerajaan sorga kepada mereka.

Apa yang cocok sebagai anak Allah dan apa yang tidak cocok selama minggu ini.
(Share) Usaha untuk hidup sebagai anak Allah.
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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