Kisah
Yesus
Emapt Injil

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

(9)

Pada awal abad 20, baru mulai diplomatik modern di antara negara-negara. Tetapi diplomatdiplomat dari negara barat menyebut diplomatdiplomat dari negara timur dengan sebutan
pendusta. Sebab mereka sering tidak menepati
janji

dalam

hubungan

diplomat.

Tetapi

sebenarnya karena perbedan budaya. Bagi
orang barat, duta besar adalah orang yang dis-

Tema

Yesus mencari
Pengerus rumah
yang setia dan bijaksana
Bacaan Minggu

Matius
Lukas

13
11~13

erahkan semua hak. Sehingga jika dia mengadakan perjanjian dengan negara lain, itu sama
dengan raja atau perdana menteri berjanji
dengan mereka. Tetapi budaya negara timur
jauh beda. Sekalipun duta besar mewakili raja
atau perdana menteri, mereka harus turut pera-

turan negaranya. Seperti duta besar negara
barat, pengurus rumah di dalam Alkitab juga
dapat kuasa untuk mengatur aturan di dalam
rumah dan memberi makanan kepada hambahamba. Kita sudah menjadi sebagai pengurus
rumah di dalam rumah Tuhan. Kepunyaan kita
semua adalah milik Tuhan tetapi diserahkan
kepada kita. Sehingga kita harus memakai ini
untuk hamba-hamba rumah Tuhan, merekalah
sesama kita. Semuanya diserahkan kepada kita,
namun kita harus memakai untuk memuliakan
nama Tuhan.
PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Yesus mencari pengurus rumah yang setia - Kisah Yesus (9)

Orang Farisi melihat Yesus tidak mencuci tangan-Nya sebelum makan dan haram. Tetapi Yesus menegur
mereka sebab mereka tidak mencuci bagian dalam yang penuh rampasan dan kejahatan. Dan berkata kepada murid-murid-Nya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi." Kemudian Yesus mengajar
kepada mereka akan mencari Kerajaan-Nya sambil meninggalkan keraguan tentang makan, minum dan
segala keperluan. Dan memerintahkan akan memelihara hamba-hamba rumah Bapa sebagai pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Tetapi orang yang mengikuti Yesus akan bertengkar dengan dunia. Dan
sekalipun orang-orang Yahudi melawan Yesus, Ia tetap menyembuhkan orang sakit dan mengajar mereka
dengan perumpamaan.

Message Minggu

Kejadian 50:14~21

Ada banyak hamba, namun bukan semuanya sama.
Memang ada budak yang tidak berhak apapun.
Mereka terus kerja keras dan sekalipun dibunuh tidak
bisa mengadukan kepada siapapun. Tetapi kadang
ada hamba yang menjadi penasihat bagi tuan, ada
juga hamba sebagai penuntun. Dan ada hamba
sebagai pengurus rumah. Dia diberi kuasa untuk
mengatur rumah dan memberi keperluan untuk
hamba-hamba. Yusuf juga menjadi sebagai pengurus rumah. Dan akhirnya menjadi perdana menteri
sebagai pengurus kerajaan.
Aku akan menanggung makanmu dan makan
anak-anakmu
Yusuf mengurus rumah Potifar dan juga menguasai
kerajaan Mesir. Sebab itu keluarga Yakub tidak sulit
tinggal di tanah Mesir dalam kelaparan besar. Tetapi
setelah Yakub meninggal, anak-anak Yakub merasa
takut akan dendam Yusuf karena mereka pernah
berusaha membunuhnya dan menjualnya. Sehingga
mereka merendahkan diri sebagai budak bagi Yusuf
(18), supaya tidak di dendam. Namun Yusuf tahu
bahwa Tuhan mengutus dia lebih dulu dari keluarganya supaya menyelamatkan mereka, dan telah
mengatakan itu kepada saudara-saudaranya (Kej
45:7). Sebelum saudara-saudaranya berkata, "Kami
menjadi budakmu." Yusuf sudah tahu akan dia
sebagai pengurus untuk memelihara saudarasaudaranya dan anak-anak mereka. Jadi Yusuf bisa
berkata, "Aku akan menanggung makanmu dan
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makan anak-anakmu."
Pengurus rumah yang setia dan bijaksana
Yesus sering berkata tentang pengurus rumah dan
bendahara. Mereka bertugas memberi makanan
kepada hamba-hamba, dengan kata lain, mereka
bertugas untuk memelihara umat-Nya. Memang
pengurus rumah yang setia dan bijaksana akan
memelihara sesuai dengan tugasnya. Tetapi faktanya tidak begitu. Sebagian besar pengurus rumah
lebih menindas hamba-hamba dan hanya mencari
keuntungan dirinya dengan kuasa dari tuannya.
Sehingga Yesus perintahkan akan menjadi pengurus
rumah setia dan bijaksana. Yusuf bisa dendam
dengan membunuh saudara-saudaranya. Tetapi dia
memilih menanggung makanan mereka. Orangorang seperti Yusuf ialah pengurus rumah yang setia
dan bijaksana.
Kita sering mengaku bahwa aku seorang hamba
Tuhan. Namun terus hidup dengan pikiran aku
pemilik hidupku. Ini sepertinya pengurus rumah
berpikir bahwa dirinya sebagai pemilik rumah. Namun tidak mau menyerahkan segaa makan dan,
minuman dan keperluan. Tuhan sudah memberi
kuasa kepada kita supaya mengurus semuanya ini.
Hanya kita harus mengaku bahwa itu bukan milikku
dan juga harus memakai segalanya untuk memberikan makanan bagi umat-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

Melihat diri dengan terang pelita
Lukas 11:33~54

33

Tidak seorangpun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di
kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian,
supaya semua orang yang masuk, dapat melihat cahayanya. 34 Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh
tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. 35 Karena itu
perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. 36 Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap,
maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi
engkau dengan cahayanya." 37 Ketika Yesus selesai mengajar, seorang
Farisi mengundang Dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Ia
ke rumah itu, lalu duduk makan. 38 Orang Farisi itu melihat hal itu dan
ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangan-Nya sebelum makan. 39
Tetapi Tuhan berkata kepadanya: "Kamu orang-orang Farisi, kamu
membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian
dalammu penuh rampasan dan kejahatan. 40 Hai orang-orang bodoh,
bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan
bagian dalam? 41 Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah dan
sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. 42 Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang
lain jangan diabaikan. 43 Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi,
sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka
menerima penghormatan di pasar. 44 Celakalah kamu, sebab kamu
sama seperti kubur yang tidak memakai tanda; orang-orang yang
berjalan di atasnya, tidak mengetahuinya." 45 Seorang dari antara ahliahli Taurat itu menjawab dan berkata kepada-Nya: "Guru, dengan
berkata demikian, Engkau menghina kami juga." 46 Tetapi Ia menjawab: "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri
tidak menyentuh beban itu dengan satu jaripun. 47 Celakalah kamu,
sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu
telah membunuh mereka. 48 Dengan demikian kamu mengaku, bahwa
kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab
mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun
makamnya. 49 Sebab itu hikmat Allah berkata: Aku akan mengutus
kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul dan separuh dari antara nabinabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, 50
supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, 51 mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakharia yang telah dibunuh di antara mezbah dan Rumah
Allah. Bahkan, Aku berkata kepadamu: Semuanya itu akan dituntut
dari angkatan ini. 52 Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu
telah mengambil kunci pengetahuan; kamu sendiri tidak masuk ke
dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halanghalangi." 53 Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli
Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjiri-Nya dengan rupa-rupa soal. 54 Untuk itu mereka berusaha memancing-Nya, supaya mereka dapat menangkap-Nya berdasarkan
sesuatu yang diucapkan-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. Bagaimana Yesus berkata kepada orang Farisi
yang merasa heran karena Ia tidak mencuci tangan
-Nya?
2. Kenapa orang-orang Farisi dan ahli Taurat mulai
melawan-Nya?

Ketika Yesus berkata akan menerangi hati mereka
dengan terang pelita, itulah Yesus dan Firman (Yoh
1:4, 8:12). Seorang Farisi mengajak Yesus untuk
makan di rumahnya. Namun dia menjadi heran sebab
Yesus tidak mencuci tangan-Nya sebelum makan.
Namun Yesus sengaja demikian untuk mengajar dan
menegor orang-orang Farisi yang diluarnya bersih
namun dalamnya penuh dengan rampasan dan
kejahatan. Mereka membayar persepuluhan, tetapi
mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Ia juga menegor orang-orang Farisi yang suka duduk di tempat
terdepan. Jadi seorang ahli Taurat berkata "Guru,
Engkau menghina kami juga." Namun Yesus menegor lagi dengan kata, "Celakalah kamu, sebab
kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek
moyangmu telah membunuh mereka." Menurut
Yesus, mereka telah mengambil kunci pengetahuan;
mereka sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang
berusaha untuk masuk ke dalam, mereka halanghalangi. Akhirnya mereka berusaha memancing-Nya.
sama seperti apabila pelita menerangi engkau...
(36)
Orang Kristen harus membedakan secara dunia atau
secara rohani dalam terang Firman. Hari ini Yesus
mengambil keputusan akan menjadi terang di dalam
persekutuan orang-orang Farisi. Dan Ia sengaja
menerangi kekurangan mereka dengan perkataan
yang jelas.
Praktek Introspeksi diri dengan mata yang jelas
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Senin

Waspada terhadap segala ketamakan
Lukas 12:1~21

1

Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga
mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama
kepada murid-murid-Nya, kata-Nya: "Waspadalah terhadap ragi, yaitu
kemunafikan orang Farisi. 2 Tidak ada sesuatupun yang tertutup yang
tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi yang
tidak akan diketahui. 3 Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap
akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga
di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. 4 Aku berkata
kepadamu, hai sahabat-sahabat-Ku, janganlah kamu takut terhadap
mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. 5 Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah
yang harus kamu takuti. Takutilah Dia, yang setelah membunuh,
mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka.
Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, takutilah Dia! 6 Bukankah
burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguhpun demikian tidak
seekorpun dari padanya yang dilupakan Allah, 7 bahkan rambut kepalamupun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu
lebih berharga dari pada banyak burung pipit. 8 Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak
Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. 9
Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, ia akan
disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. 10 Setiap orang yang
mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni; tetapi
barangsiapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. 11 Apabila
orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada
pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu
kuatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela
dirimu. 12 Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu
apa yang harus kamu katakan." 13 Seorang dari orang banyak itu
berkata kepada Yesus: "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia
berbagi warisan dengan aku." 14 Tetapi Yesus berkata kepadanya:
"Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku menjadi hakim atau
pengantara atas kamu?" 15 Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjagajagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun
seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari
pada kekayaannya itu." 16 Kemudian Ia mengatakan kepada mereka
suatu perumpamaan, kata-Nya: "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17 Ia bertanya dalam hatinya: Apakah yang harus
aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat
menyimpan hasil tanahku. 18 Lalu katanya: Inilah yang akan aku
perbuat; aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan
mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya
segala gandum dan barang-barangku. 19 Sesudah itu aku akan berkata
kepada jiwaku: Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk
bertahun-tahun lamanya; beristirahatlah, makanlah, minumlah dan
bersenang-senanglah! 20 Tetapi firman Allah kepadanya: Hai engkau
orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari padamu,
dan apa yang telah kausediakan, untuk siapakah itu nanti? 21
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi
dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah."
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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. Menurut Yesus, apa yang murid-murid-Nya
harus hati-hati?
2. Apa yang Yesus mau katakan dengan
perumpamaan orang kaya yang bodoh?

Yesus menjadi orang terkenal dan beribu-ribu
orang berdesak-desakan mengerumuni-Nya.
Memang beberapa orang Farisi juga ikut. Jadi
Yesus mengatakan "Waspadalah terhadap ragi,
yaitu kemunafikan orang Farisi." Mereka yang
takut pandangan manusia itu munafik. Tetapi
Yesus berkata "Takutilah Dia, yang setelah
membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka." Tetapi juga
tidak usah takut, kerana Tuhan yang menghitung rambut kita itu mengasihi kita daripada
apapun. Hanya kita harus mengakui Yesus di
depan manusia. Dan melalui perumpamaan
orang kaya yang bodoh Yesus berpesan
"Janganlah mengumpulkan harta bagi dirinya
sendiri."

Setiap orang yang mengatakan sesuatu
melawan Anak Manusia, ia akan diampuni;
tetapi barangsiapa menghujat Roh Kudus, ia
tidak akan diampuni (10)
Kita harus memahami dengan ayat 8~9. Itu
bukan tentang melawan kuasa Roh yang supernatural. Siapapun menyangkal Yesus di depan
manusia, tidak mengikuti-Nya, dan menolak
ajaran, teguran Yesus, merekalah menghujat
Roh Kudus.
Praktek Meninggalkan dari segala keinginan dan memberikan kebaikan kepada sesama untuk memuliakan nama Yesus
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Selasa

Bapa tahu segalanya kita perlu
Lukas 12:22~34

22

Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: "Karena itu Aku
berkata kepadamu: Janganlah kuatir akan hidupmu, akan apa
yang hendak kamu makan, dan janganlah kuatir pula akan
tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. 23 Sebab hidup
itu lebih penting dari pada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pada pakaian. 24 Perhatikanlah burung-burung
gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak
mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi
makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burungburung itu! 25 Siapakah di antara kamu yang karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?
26
Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang
paling kecil, mengapa kamu kuatir akan hal-hal lain? 27
Perhatikanlah bunga bakung, yang tidak memintal dan tidak
menenun, namun Aku berkata kepadamu: Salomo dalam
segala kemegahannyapun tidak berpakaian seindah salah satu
dari bunga itu. 28 Jadi, jika rumput di ladang, yang hari ini
ada dan besok dibuang ke dalam api demikian didandani
Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya! 29
Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu
makan atau apa yang akan kamu minum dan janganlah cemas hatimu. 30 Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia
yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu, bahwa
kamu memang memerlukan semuanya itu. 31 Tetapi carilah
Kerajaan-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga
kepadamu. 32 Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil!
Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu Kerajaan
itu. 33 Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah! Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua,
suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat
didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. 34 Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada."
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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 Tuhan mengasihi kita?

2. Menurut Yesus, bagaimana kita berdoa?

Tak bisa membandingkan kasih Tuhan bagi kita
dengan perhatian Tuhan terhadap burungburung gagak, bunga bakung. Bangsa-bangsa
dunia ini hanya meminta makanan, minuman
dan pakaian, tetapi kita harus ingat akan Bapa
kita tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu.
Sehingga kita harus hanya mencari KerajaanNya. Dan menjual segala milik dan memberikan
sedekah. Itu akan menjadi pundi-pundi yang
tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga
yang tidak akan habis.

Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil! (32)
Di awal pasal 12, beribu-ribu orang berkumpul
di sekitar Yesus. Tetapi Yesus memanggil
mereka dengan kata "kawanan kecil". Memang
masih sedikit di antara semua manusia. Tetapi
maksudnya Yesus tahu bahwa hanya sedikit
orang akan menerima ajaran-Nya dan
melaksanakannya. Hal kerajaan Allah digenapi
melalui kawanan kecil.

Praktek Berdoa untuk kerajaan Sorga bukan tentang keperluan kita
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Rabu

Pengurus rumah yang memberi
makanan kepada hamba-hamba
Lukas 12:35~48

35

"Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap
menyala. 36 Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang
yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan,
supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu
baginya. 37 Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya
berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani
mereka. 38 Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada
dinihari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. 39 Tetapi ketahuilah ini: Jika tuan rumah tahu
pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan
rumahnya dibongkar. 40 Hendaklah kamu juga siap sedia, karena
Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan." 41
Kata Petrus: "Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan
perumpamaan itu atau juga semua orang?" 42 Jawab Tuhan:
"Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang
akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada wak43
tunya?
Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya
melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang. 44 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia
menjadi pengawas segala miliknya. 45 Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya: Tuanku tidak datangdatang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, 46 maka
tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh
dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak
setia. 47 Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi
yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa
yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. 48
Tetapi barangsiapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan
melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan
menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak
diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang
banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut."
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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 kita harus tetap berikat pinggang
dan tetap menyalakan pelita?
2. Apa tanggungjawab pengurus rumah?

Orang yang tetap berikat pinggang dan tetap
menyalakan pelita itu adalah hamba yang
menunggu tuan untuk melayaninya. Yesus,
Tuhan kita akan datang pada saat yang tidak
kita sangkakan. Ketika Petrus bertanya
"kamikah yang Engkau maksudkan dengan
perumpamaan itu atau juga semua orang?"
Yesus menjawab "Siapakah pengurus rumah
yang setia dan bijaksana yang akan diangkat
oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada
mereka pada waktunya?" Bukan semua pengurus rumah, hanya sedikit orang bertanggung
jawab. Mereka yang sudah mendengarkan, itu
saja yang akan menjadi pengurus.

pada hari yang tidak disangkakannya, dan
pada saat yang tidak diketahuinya (46)
Pencuri, tuan dan Anak Manusia akan datang
pada saat yang tidak disangkakan. Jadi mereka, pengurus rumah dan pelayang tuan, harus
tetap memperhatikan sampai tuan kembali.
Dengan demikian, mereka akan dipuji. Semua
orang percaya juga harus menyiapkan jalan
Yesus seperti demikian.

Praktek Memelihara sesama yang Tuhan serahkan kepada kita
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Kamis

Melawan dengan dunia
tetapi damai dengan Tuhan
Lukas 12:49~59

49

"Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah Aku harapkan, api itu telah menyala! 50 Aku harus
menerima baptisan, dan betapakah susahnya hati-Ku, sebelum hal itu berlangsung! 51 Kamu menyangka, bahwa Aku
datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kata-Ku
kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. 52 Karena
mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara lima orang
di dalam satu rumah, tiga melawan dua dan dua melawan
tiga. 53 Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan
anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu
melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan
ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan
menantu perempuan melawan ibu mertuanya." 54 Yesus
berkata pula kepada orang banyak: "Apabila kamu melihat
awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata: Akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. 55 Dan apabila kamu
melihat angin selatan bertiup, kamu berkata: Hari akan panas
terik, dan hal itu memang terjadi. 56 Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah
kamu tidak dapat menilai zaman ini? 57 Dan mengapakah
engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? 58
Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap
pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di
tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim
dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya dan
pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. 59 Aku
berkata kepadamu: Engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas."
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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 akan lemparkan ke bumi?

2. Apa yang kita harus usahakan ketika pergi
menghadap pemerintah dengan lawan? Apa
artinya?

Yesus berkata "Aku datang untuk melemparkan
api ke bumi dan pertentangan." Itu berarti akan
terjadi pertengkaran di antara mereka yang
tahu rencana Tuhan dan yang tidak tahu. Sehingga kalimat, "Jikalau engkau dengan
lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di
tengah jalan." Itu berarti berusahalah berdamai
dengan Tuhan melalui pertobatan bukan berarti
berdamai dengan orang-orang dunia.

Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hati-Ku, sebelum hal itu
berlangsung! (50)
Yesus telah dibaptis oleh Yohanes pembaptis,
namun juga mengatakan, "Aku harus menerima
baptisan." Itu maksudnya dianiaya. Di dalam
Mar 10:38 juga dituliskan "Dapatkah kamu
dibaptis dengan baptisan yang harus
Kuterima?" Itu juga berarti tentang penderitaan.

Praktek Bertobat dari tidak taat kepada Tuhan dan tidak damai dengan-Nya
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Jumat

Yesus masih menunggu kita
sampai berbuah
Lukas 13:1~17

1

Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea, yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan.
2
Yesus menjawab mereka: "Sangkamu orang-orang Galilea ini
lebih besar dosanya dari pada dosa semua orang Galilea yang
lain, karena mereka mengalami nasib itu? 3 Tidak! kata-Ku
kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan
binasa atas cara demikian. 4 Atau sangkamu kedelapan belas
orang, yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar
kesalahannya dari pada kesalahan semua orang lain yang diam di
Yerusalem? 5 Tidak! kata-Ku kepadamu. Tetapi jikalau kamu
tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." 6
Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini: "Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang
untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. 7 Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah
tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku
tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini! Untuk apa ia hidup
di tanah ini dengan percuma! 8 Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, 9 mungkin tahun
depan ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia!" 10 Pada suatu kali
Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari
Sabat. 11 Di situ ada seorang perempuan yang telah delapan
belas tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk
punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. 12 Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata
kepadanya: "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." 13 Lalu Ia
meletakkan tangan-Nya atas perempuan itu, dan seketika itu juga
berdirilah perempuan itu, dan memuliakan Allah. 14 Tetapi
kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang
pada hari Sabat, lalu ia berkata kepada orang banyak: "Ada enam
hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu
untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." 15 Tetapi Tuhan menjawab dia, kata-Nya: "Hai orang-orang munafik,
bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau
keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya
ke tempat minuman? 16 Bukankah perempuan ini, yang sudah
delapan belas tahun diikat oleh Iblis, harus dilepaskan dari
ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" 17 Dan
waktu Ia berkata demikian, semua lawan-Nya merasa malu dan
semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia,
yang telah dilakukan-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.Bagaimana Yesus berkata ketika Ia mendengar
kabar tentang orang-orang Galilea?
2. Bagaimana Yesus berkata kepada kepala
rumah ibadat yang gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat?
Beberapa orang membawa kabar tentang orangorang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus
dengan darah korban. Mereka berkata "Betapa
besarnya dosa mereka yang telah dibunuh oleh
Pilatus?" Namun Yesus berkata bahwa bukan
lebih besar kesalahannya dari pada kesalahan
semua orang lain, dan siapapun tidak bertobat
akan binasa atas cara demikian. Namun Yesus
telah meminta waktu lagi kepada Tuhan sebagai
kesempatan pertobatan. Ia mengumpamakan
dengan cerita pohon ara. Kemudian Yesus
mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Dan Ia
menyembuhkan seorang perempuan yang telah
18 tahun dirasuk roh dan sakit bungkuk
punggungnya sampai tidak dapat berdiri lagi.
Namun kepala rumah ibadat gusar karena hari itu
hari Sabat. Tetapi Yesus berkata bahwa lebih
penting melepaskan keturunan Abraham dari Iblis
pada hari Sabat daripada melepaskan dan membri
meminum lembunya pada hari Sabat.
biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan
mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi
pupuk kepadanya (8)
Selama 3 tahun, Yesus melayani untuk hal itu. Ia
mencangkul hati orang Yahudi dan memberi
firman sebagai makanan rohani supaya orangorang Yahudi bertobat dan berbuah.
Praktek Diam di dalam Firman supaya berbuah
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Sabtu

Tanah hati kita
Matius 13:1~23

1

Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau.
Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan
orang banyak semuanya berdiri di pantai. 3 Dan Ia mengucapkan
banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kata-Nya: "Adalah
seorang penabur keluar untuk menabur. 4 Pada waktu ia menabur,
sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan
memakannya sampai habis. 5 Sebagian jatuh di tanah yang berbatubatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itupun segera tumbuh,
karena tanahnya tipis. 6 Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan
menjadi kering karena tidak berakar. 7 Sebagian lagi jatuh di tengah
semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai
mati. 8 Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah: ada yang
seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh
kali lipat. 9 Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!" 10 Maka datanglah murid-murid-Nya dan bertanya kepada-Nya: "Mengapa
Engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" 11 Jawab
Yesus: "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan
Sorga, tetapi kepada mereka tidak. 12 Karena siapa yang mempunyai,
kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan; tetapi siapa yang
tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari
padanya. 13 Itulah sebabnya Aku berkata-kata dalam perumpamaan
kepada mereka; karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat dan
sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. 14
Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, yang berbunyi: Kamu
akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan
melihat dan melihat, namun tidak menanggap. 15 Sebab hati bangsa ini
telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat
tertutup; supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan
mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga Aku menyembuhkan mereka. 16 Tetapi berbahagialah
matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. 17 Sebab
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar
ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin
mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. 18
Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. 19 Kepada setiap
orang yang mendengar firman tentang Kerajaan Sorga, tetapi tidak
mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam
hati orang itu; itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. 20 Benih
yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang
mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. 21
Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itupun segera murtad. 22 Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang
mendengar firman itu, lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan
menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. 23 Yang ditaburkan di
tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti,
dan karena itu ia berbuah, ada yang seratus kali lipat, ada yang enam
puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat."
2
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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. Kepada siapa Yesus mengajar?

2. Seorang penabur itu menabur ke mana saja?

Yesus mengajar kepada orang banyak di tepi
danau. Ia naik ke perahu dan jauh dari mereka
supaya bisa melihat semua. Kemudian
menyampaikan tentang 4 jenis hati manusia
dengan perumpamaan seorang penabur. Ada 4
jenis hati manusia: jalan, tanah yang berbatubatu, tengah semak duri dan tanah yang baik.
Yesus berkata bahwa harus menabur di atas
semua jenis tanah. Dan tanah yang bisa berbuah itu hanya sedikit, bukan semua.

Rahasia kerajaan Sorga (11)
Jika semua orang tahu, itu bukan rahasia.
Yesus menjelaskan hanya kepada murid-muridNya. Mereka dipilih supaya mengerti rahasia
kerajaan Sorga. Dan mereka harus berbuah
melalui perubahan hidup karena sungguh
mengerti rahasia itu.

Praktek Mendengar Firman dan melakukan supaya membuat hati anda sebagai tanah
yang baik
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Bahan PA

Matius 13:1~23 (Sabtu)
Sharing

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

Ice Break

“Peribahasa sehari-hari”
1. Apa peribahasa yang anda sering pakai dalam sehari-hari?
2. Apakah ada peribahasa tentang karakter orang?

Baca Teks

1. Apa perumpamaan yang Yesus ajarkan di tepi danau? (1~9)

2. Kenapa Yesus mengajar dengan perumpamaan? (10~17)

3. Apa penjelasan Yesus tentang perumpamaan seorang penabur? (18~23)

Bacaan
Lebih luas

Matius
15:15
Markus
4:10~13,34,
7:17,
Lukas
8:9~10
Yohanes
16:25

Aplikasi

Ketika Yesus mengajar dengan perumpamaan,
bagaimana respon murid-murid-Nya?
Pada saat Yesus mengajar dengan perumpamaan, orang-orang tidak mengerti.
Murid-murid Yesuspun tidak mengerti. Namun mereka bisa bertanya kepada Yesus
tentang perumpamaan. Sekarang kita bisa membaca sekaligus perumpamaan dan
penjelasan, tetapi murid-murid Yesus tetap berusaha untuk mengerti maksud
perumpamaan Yesus. Ia memakai perumpamaan untuk terbuka dan juga untuk
tertutup. Tetapi murid-murid-Nya bisa memahami melalui tanya jawab dengan
Yesus. Kita juga kadang susah mengerti Firman. Tetapi bisa memahami melalui
membandingkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, melalui share dengan sesama yang bersama merenungkan Firman.

Share Firman yang susah mengerti dan saling menolong. Selama seminggu usaha
membandingkan 4 Injil untuk memhami Kisah Yesus.
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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