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Yesus
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Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

(8)

Seorang menjadi manusia melalui hidup bersama dengan orang lain dalam komunitas. Dan
keluarga adalah komunitas mula-mula. Anakanak yang aku ahirkan, orang tua yang melahirkan aku dan saudara-saudari sekandung...
keluarga sekandung menjadi komunitas yang

paling dekat dan cukup dipercayai. Komunitas
bangsa Israel itu mulanya sebagai keluarga,
namun mereka menjadi komunitas yang ber-
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dasarkan hukum Taurat. Ketika di gunung Sinai,
mereka berjanji dengan Allah akan menjadi
umta-Nya dan menerima hukum Taurat. itu
mereka masih sebangsa, keturunan Yakub.
Tetapi juga ada berbagai bangsa yang ikut

keluar dari Mesir. Merekapun jika menerima
hukum Taurat, menjadi komunitas seiman.
Inilah umat Allah. Tetapi pada zaman Yesus,
komunitas orang Yahudi bukan lagi komunitas
yang sesuai dengan kehendak Tuhan karena
mereka menolak bangsa lain dan menambah
adat-istiadat dengan pikirannya sendiri. Sehingga Yesus memanggil murid-murid-Nya dan
membangun komunitas baru yang memusatkan
pelaksanaan.

Mereka

harus

melaksanakan

kasih. Begitu juga dengan kita jemaat-Nya adalah komunitas dalam kasih.
PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Keluarga baru dalam melakukan kehendak Bapa - Kisah Yesus (8)

Yesus memerintahkan supaya lebih dulu itrospeksi diri dari pada menghakimi orang lain, juga lebih dulu
mencukupi orang lain yang miskin dengan percaya bahwa Tuhan akan mencukupi orang percaya. Sehingga jika
ada orang-orang yang perkataannya manis dan baik, namun tidak melaksanakan dan hanya mencari keuntungan
diri itu harus dijauhi sebab mereka nabi palsu. Kemudian Yesus menyembuhkan seorang hamba di rumah perwira
dan membangkitan anak laki-laki seorang janda di kota Nain. Tetapi Yohanes Pembaptis mengirim muridmuridnya kepada Yesus sebab semakin kurang yakin tentang Yesus adalah Mesias. Namun Yesus menjawaban
dengan jawaban menyebarkan Injil kepada orang-orang. Kemudian semakin banyak orang mengikut Yesus dan
menolong-Nya. Dan Yesus berkata bahwa mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya adalah
keluarga bagi-Nya.

Message Minggu

Yakobus 2:14~17

Dalam perumpamaan orang Samaria, Yesus

Siapapun yang melakukan sesuai dengan

berkata bahwa sesama adalah seorang yang

kehendak-Nya

menolong orang yang dalam kesulitan, bukan

Di manapun Yesus berada, Ia menolong orang-

orang yang seagama atau sesuku. Teks hari ini

orang yang dalam kesulitan. Ia menyembuhkan

juga berkata tentang siapakah saudara dan

orang sakit, mengusir iblis dari mereka. Juga Ia

saudari bagi kita dalam ajaran Yesus.

memberikan makanan dan dan minuman bagi
orang yang lapar dengan muzijat. Jadi sekalipun
melayani pendek waktu, banyak orang berbon-

saudara bagi seorang tidak mempunyai paka-

dong-bondong. Ia sungguh berbeda daripada

ian dan kekurangan makanan sehari-hari

pemimpin agama Yahudi yang hanya berkata

Sebenarnya mereka yang tidak mempunyai paka-

baik-baik. Namun Yesus bukan melaksanakan

ian dan kekurangan makanan sehari-hari itu

dengan sendiri. Melainkan Ia mengajak orang-

sering ada dalam jemaat. Namun sebagian besar

orang supaya mereka juga melakukan kehendak

orang-orang dalam jemaat menyemangatkan

Tuhan. Sehingga ketika ibu dan saudaranya

mereka hanya dengan perkataan, kadang mem-

datang untuk bertemu Yesus, Ia berkata tentang

berikan uang atau makanan, tetapi hanya untuk

syarat menjadi keluaraga Yesus. Inilah orang

habiskan kelaparan sehari. Menurut Yakobus,

yang melakukan kehendak Tuhan. Semua orang

mereka yang berkata, "Selamat jalan, kenakanlah

yang melakukan kasih dan memelihara sesama

kain panas dan makanlah sampai kenyang!" itu

berdasarkan perintah Allah, itu akan menjadi

bukan saudara bagi mereka. Jika iman yang tidak

keluarga baru dalam Yesus.

disertai perbuatan itu adalah mati, mereka yang
tidak menolong sesamapun juga bukan saudara.

Betul semua orang yang melakukan berdasarkan

Jadi jika kita sungguh ingin berkata bahwa kita

kasih sesuai dengan kehendak Tuhan itu adalah

menjadi sesama bagi orang miskin, kita harus

keluarga baru yang Yesus katakan. Hari ini kita

mencukupi kekurangan mereka.

akan menjadi sekeluarga melalui melakukan
kasih bagi semua orang.
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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
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Minggu

Kehidupan menuju pintu yang sesak
Matius 7:1~14

1

Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. 2
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk
menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu
pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. 3 Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? 4
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu:
Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal
ada balok di dalam matamu. 5 Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat
dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata
saudaramu." 6 "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu
kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya,
lalu ia berbalik mengoyak kamu." 7 "Mintalah, maka akan
diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat;
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 8 Karena
setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang
mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya
pintu dibukakan. 9 Adakah seorang dari padamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, 10 atau memberi ular, jika ia meminta ikan? 11 Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan yang
baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya." 12 "Segala
sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi
seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. 13 Masuklah
melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak
orang yang masuk melaluinya; 14 karena sesaklah pintu dan
sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit
orang yang mendapatinya."
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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 tidak boleh menghakimi?

2. Mengapa kita perbuat kepada orang lain
sesuai dengan yang kita kehendaki?

Tidak ada seorangpun yang sempurna.
"Janganlah menghakimi!" itu berarti bahwa
mengakui kekurangan diri sendiri. Yesus
mengatakan bahwa kata-kata yang tidak kita
suka dengar, orang lain juga sama. Betul,
siapapun yang menghendaki supaya orang
perbuat kepada dirinya sendiri juga sama.
Keinginan, keperluan manusia itu hampir sama,
siapaun dia. Hanya perbedaannya lebih banyak
atau lebih sedikit. Sehingga kita tidak boleh
menghakimi siapapun. Tetapi jika tidak ada
kritik, juga tidak ada perubahan. Oleh karena
itu, kita harus menghakimi diri sendiri dengan
melihat diri sendiri. Dan kita harus berbuat
kepada orang lain sesuai dengan yang kita
kehendaki sebab kehendak orang lain juga
hapir mirip. Kita harus mendahulukan Tuhan
dan sesama dari pada diri kita sendiri. Kehidupan demikian ini adalah pintu yang sesak
dan jalan yang sempit.

Adakah seorang dari padamu yang memberi
batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau
memberi ular, jika ia meminta ikan? (9,10)
Sungguh Tuhan sudah tahu keperluan kita
sebab Ia Bapa kita. Bapa kita adalah maha
kuasa, maha tahu dan adil.

Praktek Mencukupi sesama dengan percaya Tuhan akan mencukupi kita
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Senin

Orang yang mendirikan rumah
di atas batu
Matius 7:15~29

15

Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya
mereka adalah serigala yang buas. 16 Dari buahnyalah kamu
akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? 17
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah
yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah
yang tidak baik. 18 Tidak mungkin pohon yang baik itu
menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang
tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19 Dan setiap
pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20 Jadi dari buahnyalah
kamu akan mengenal mereka. 21 Bukan setiap orang yang
berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam
Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak
Bapa-Ku yang di sorga. 22 Pada hari terakhir banyak orang
akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami
bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi namaMu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?
23
Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah
dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!" 24 "Setiap
orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya,
ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25 Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu
tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26 Tetapi setiap
orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan tidak
melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang
mendirikan rumahnya di atas pasir. 27 Kemudian turunlah
hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu,
sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." 28
Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang
banyak itu mendengar pengajaran-Nya, 29 sebab Ia mengajar
mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli
Taurat mereka.
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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 nabi-nabi palsu?

2. Siapa orang yang bijaksana?

Nabi-nabi palsu menyamar seperti domba dan
berkata yang baik. Tetapi melakukannya bukan
untuk kemuliaan Tuhan atau untuk menolong
sesama, melainkan mereka melakukan untuk
mencukupi keinginan dirinya. Sehingga kita
bisa tahu buahnya melalui perbuatan. Tuhan
akan menghukum nabi-nabi palsu yang tidak
berbuah dan mati. Menurut Yesus, orang yang
melakukan sesuai dengan perkataan Yesus
saja adalah orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yesus adalah batu
karang bagi kita. Tetapi kita sendiri harus membangun rumah di atas batu karang dengan
melakukan kasih kepada Tuhan dan sesama.
Inilah orang yang bijaksana.

Dari buahnyalah kamu akan mengenal mereka
(16)
Bijaksan itu dari Tuhan. Jika kita melakukan
sesuai dengan kehendak Roh Allah, itulah
buah kita dan menjadi bukti bahwa kita orang
percaya. Tetapi jika berbuat sesuai dengan
keinginan daging, kita adalah orang dunia (Gal
5:19~23). Bukan orang yang mengaku beriman,
melainkan orang yang melakukan akan masuk
ke kerajaan Sorga.

Praktek Melakukan segera apa yang Yesus katakan kepada anda
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Selasa

Yesus yang tergerak hati-Nya
Lukas 7:1~17

1

Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah
Ia ke Kapernaum. 2 Di situ ada seorang perwira yang mempunyai
seorang hamba, yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit
keras dan hampir mati. 3 Ketika perwira itu mendengar tentang
Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada-Nya
untuk meminta, supaya Ia datang dan menyembuhkan hambanya.
4
Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka
meminta pertolongan-Nya, katanya: "Ia layak Engkau tolong, 5
sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung
pembangunan rumah ibadat kami." 6 Lalu Yesus pergi bersamasama dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira
itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan
kepada-Nya: "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak
layak menerima Tuan di dalam rumahku; 7 sebab itu aku juga
menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. Tetapi
katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 8
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula
prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu: Pergi!,
maka ia pergi, dan kepada seorang lagi: Datang!, maka ia datang,
ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah ini!, maka ia
mengerjakannya." 9 Setelah Yesus mendengar perkataan itu, Ia
heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang
mengikuti Dia, Ia berkata: "Aku berkata kepadamu, iman sebesar
ini tidak pernah Aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel!" 10
Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah,
didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. 11 Kemudian Yesus
pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-murid-Nya pergi
bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertai-Nya
berbondong-bondong. 12 Setelah Ia dekat pintu gerbang kota, ada
orang mati diusung ke luar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya
yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda
itu. 13 Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hati-Nya
oleh belas kasihan, lalu Ia berkata kepadanya: "Jangan menangis!"
14
Sambil menghampiri usungan itu Ia menyentuhnya, dan sedang
para pengusung berhenti, Ia berkata: "Hai anak muda, Aku berkata
kepadamu, bangkitlah!" 15 Maka bangunlah orang itu dan duduk
dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. 16 Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah,
sambil berkata: "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah
kita," dan "Allah telah melawat umat-Nya." 17 Maka tersiarlah
kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya.
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Kenapa Yesus memuji perwira di Kapernaum?
2. Mengapa Yesus membangkitkan anak muda
yang ibunya janda?
Seorang perwira di Kapernaum memohon
menyembuhkan hambanya dan menyuruh
beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Yesus.
Mereka sangat memohon pertolongan-Nya
dengan kata "ia layak Engkau tolong sebab ia
menanggung pembangunan rumah ibadat
kami." Yesus mengikuti mereka. Namun ketika
Yesus dekat rumah perwira, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya berkata kepada
Yesus, "Jangan bersusah-susah sebab aku
tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku;
Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Setelah mendengar
perkataan itu, Yesus heran dan memuji dia.
Hambanya juga disembuhkan. Kemudian ketika
Yesus datang ke kota Nain, Yesus membangkitkan anak mudah yang ibunya janda sebab
tergerak hati-Nya oleh belas kasihan. Jadi
tersiar kabar tentang Yesus di seluruh Yudea
dan di seluruh daerah sekitarnya.
"Seorang nabi besar telah muncul di tengah
-tengah kita," dan "Allah telah melawat umat
-Nya." (16)
Orang-orang berkata demikian setelah Yesus
belakukan muzijat. Namun Tuhan tidak pernah
meninggalkan umat-Nya, tidak pernah tidak
melawat mereka sedetikpun. Hanya kita tidak
menyadari itu.
Praktek Menolong sesama dengan hati belas kasihan seperti Yesus
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Rabu

Haruskah kami menantikan
seorang lain?
Lukas 7:18~35

18

Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari
murid-muridnya, 19 ia memanggil dua orang dari antaranya dan
menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan: "Engkaukah yang akan
datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" 20 Ketika
kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata: "Yohanes
Pembaptis menyuruh kami bertanya kepada-Mu: Engkaukah yang
akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" 21
Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala
penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan Ia
mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. 22 Dan
Yesus menjawab mereka: "Pergilah, dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar: Orang buta melihat,
orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli
mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin
diberitakan kabar baik. 23 Dan berbahagialah orang yang tidak
menjadi kecewa dan menolak Aku." 24 Setelah suruhan Yohanes
itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes: "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun?
Melihat buluh yang digoyangkan angin kian ke mari? 25 Atau
untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus?
Orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya
di istana raja. 26 Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi?
Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari pada nabi. 27
Karena tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusanKu mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalan-Mu di
hadapan-Mu. 28 Aku berkata kepadamu: Di antara mereka yang
dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorangpun yang lebih besar
dari pada Yohanes, namun yang terkecil dalam Kerajaan Allah
lebih besar dari padanya." 29 Seluruh orang banyak yang
mendengar perkataan-Nya, termasuk para pemungut cukai,
mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri
dibaptis oleh Yohanes. 30 Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli
Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. 31 Kata Yesus: "Dengan
apakah akan Kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan
dengan apakah mereka itu sama? 32 Mereka itu seumpama anakanak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan: Kami
meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. 33 Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum
anggur, dan kamu berkata: Ia kerasukan setan. 34 Kemudian Anak
Manusia datang, Ia makan dan minum, dan kamu berkata:
Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut
cukai dan orang berdosa. 35 Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua
orang yang menerimanya."
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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 Yohanes yang dipenjarakan menyuruh 2 orang kepada Yesus?
2. Apa jawaban Yesus ?

Murid-murid Yohanes Pembaptis mengabarkan
tentang pelayanan Yesus kepada Yohanes di
dalam penjara. Ketika Yohanes menyuruh 2
muridnya kepada Yesus supaya bertanya
"Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Dan Yesus menjawab, "katakanlah kepada Yohanes
apa yang kamu lihat dan kamu dengar: Orang
buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang
kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar,
orang mati dibangkitkan dan kepada orang
miskin diberitakan kabar baik." Setelah mereka
pergi kepada Yohanes, Yesus berkata tentang
Yohanes Pembaptis. Dia adalah nabi yang
mempersiapkan jalan Yesus. Tetapi orangorang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka
tidak mau dibaptis oleh Yohanes.

Engkaukah yang akan datang itu? (20)
Yohanes pernah membaptis Yesus dan memberitahukan kepada murid-muridnya, "Ialah
Mesias!" Namun ketika pelayanan Yesus tidak
sesuai dengan kehendak Yohanes, dia cemburu. Sekalipun rencana Tuhan tidak sesuai
dengan kehendak kita. Kita harus taat dan
jangan cemburu.

Praktek Jangan menghakimi orang lain dengan prinsip diri sendiri
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Kamis

Orang yang paling banyak dihapuskan hutang, paling dikasihi
Lukas 7:36~50

36

Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di
rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk
makan. 37 Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal
sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar,
bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah
ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. 38
Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakiNya, lalu membasahi kaki-Nya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kaki-Nya
dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. 39 Ketika orang
Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam
hatinya: "Jika Ia ini nabi, tentu Ia tahu, siapakah dan orang
apakah perempuan yang menjamah-Nya ini; tentu Ia tahu, bahwa
perempuan itu adalah seorang berdosa." 40 Lalu Yesus berkata
kepadanya: "Simon, ada yang hendak Kukatakan kepadamu."
Sahut Simon: "Katakanlah, Guru." 41 "Ada dua orang yang
berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang
berhutang lima ratus dinar, yang lain lima puluh. 42 Karena
mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" 43 Jawab Simon: "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya:
"Betul pendapatmu itu." 44 Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Ia berkata kepada Simon: "Engkau lihat perempuan
ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan
Aku air untuk membasuh kaki-Ku, tetapi dia membasahi kakiKu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. 45
Engkau tidak mencium Aku, tetapi sejak Aku masuk ia tiada
henti-hentinya mencium kaki-Ku. 46 Engkau tidak meminyaki
kepala-Ku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kaki-Ku
dengan minyak wangi. 47 Sebab itu Aku berkata kepadamu:
Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak
berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia
berbuat kasih." 48 Lalu Ia berkata kepada perempuan itu:
"Dosamu telah diampuni." 49 Dan mereka, yang duduk makan
bersama Dia, berpikir dalam hati mereka: "Siapakah Ia ini, sehingga Ia dapat mengampuni dosa?" 50 Tetapi Yesus berkata
kepada perempuan itu: "Imanmu telah menyelamatkan engkau,
pergilah dengan selamat!"
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Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Ketika Yesus makan di rumah seorang Farisi, siapa datang dan bagaimana melakukan?
2. Apa yang Yesus katakan kepada orangorang dengan perumpamaan dihapuskan
hutang?
Ketika Yesus makan di rumah seorang Farisi,
seorang perempuan yang terkenal sebagai
seorang berdosa datang kepada Yesus dan
mencuci kaki-Nya dengan air matanya dan
meminyakinya dengan minyak wangi. Saat itu
seroang Farisi berpikir "Jika Ia ini nabi, tentu Ia
tahu, bahwa perempuan itu adalah seorang
berdosa. Dan harus menolaknya." Namun
Yesus tahu pikirannya dan berkata perumpamaan yang menghapuskan hutang 2 orang,
yang berhutang 500 dinar dan yang berhutang
50 dinar. Yesus mengajar bahwa yang paling
banyak dihapuskan hutangnya terlebih mengasihi tuannya. Kemudian berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan
engkau, pergilah dengan selamat!"

Jika Ia ini nabi, tentu Ia tahu, siapakah dan
orang apakah perempuan yang menjamahNya ini (39)
Seorang Farisi berpikir, "Kenapa Ia tidak menolak seorang berdosa. Aduh dia menjamahNya!" Orang-orang Farisi ingin menjauhi orangorang berbuat dosa. Tetapi Yesus ingin menyembuhkan dan menyelamatkan mereka.
Merekalah sungguh akan berterimakasih kepada Tuhan.
Praktek Mengampuni orang yang susah diampuni seperti Tuhan telah mengampuni
anda
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Jumat

Orang-orang mengikut Yesus,
Orang-orang menghujat Yesus
Lukas 8:1~3, Markus 3:20~30

Luk 8:1

Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari
kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid-Nya bersama-sama dengan
Dia, 2 dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu
Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari
tujuh roh jahat, 3 Yohana isteri Khuza bendahara Herodes,
Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan
ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka.

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Mar 3:20

Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makanpun
21
mereka tidak dapat.
Waktu kaum keluarga-Nya
mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil Dia,
sebab kata mereka Ia tidak waras lagi. 22 Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata: "Ia kerasukan Beelzebul," dan: "Dengan penghulu setan Ia mengusir setan." 23
Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam
perumpamaan: "Bagaimana Iblis dapat mengusir Iblis? 24
Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat
bertahan, 25 dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah,
rumah tangga itu tidak dapat bertahan. 26 Demikianlah juga
kalau Iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia
terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba
kesudahannya. 27 Tetapi tidak seorangpun dapat memasuki
rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya
apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu
barulah dapat ia merampok rumah itu. 28 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. 29
Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak
mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." 30 Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa Ia kerasukan roh jahat.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Siapa-siapa bersama dengan Yesus?

2. Bagaimana Yesus berkata kepada orang-orang
yang berbicara "Ia kerasukan Beelzebul"?

Semakin banyak orang bersama dengan Yesus. 12 murid-Nya, perempuan-perempuan
yang disembuhkan dan diusirkan roh jahat
seperti Maria yang disebut Magdalena, yang
telah dibebaskan dari tujuh roh jahat, Yohana
isteri Khuza bendahara Herodes, dan Susana.
Mereka melayani untuk Yesus. Di manapun
Yesus datang segera banyak orang datang.
Sehingga makanpun tidak dapat. Tetapi juga
ada beberapa orang berkara Ia tidak waras lagi,
jadi keluarga-Nya datang untuk mengambil Dia.
Juga ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata "Ia kerasukan Beelzebul." Tetapi
Yesus berkata "Bagaimana Iblis dapat mengusir Iblis? " dan menegor mereka dengan kata
"Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus,
ia tidak mendapat ampun selama-lamanya."

Ia kerasukan Beelzebul (Mar 3:22)
Sekalipun mereka melihat kuasa Yesus dan
mendengar ajaran-Nya, mereka menuduh
Yesus dengan kata "Ia kerasukan Beelzebul."
Kekuatan Iblis membuat orang-orang takut
dengan dusta sampai ia mati. Kekuatan Iblis
tidak menyelamatkan nyawa. Namun Yesus
menyelamatkan semua orang. Mereka tidak
melihat ini.

Praktek Melayani hari ini untuk hamba-hamba Tuhan
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Sabtu

Saudara-saudara dan ibu Yesus
Matius 12:38~50

38

Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang
Farisi kepada Yesus: "Guru, kami ingin melihat suatu tanda
39
dari pada-Mu."
Tetapi jawab-Nya kepada mereka:
"Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu
tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda
selain tanda nabi Yunus. 40 Sebab seperti Yunus tinggal di
dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga Anak
Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga
malam. 41 Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe
akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga.
Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar
pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih
dari pada Yunus! 42 Pada waktu penghakiman, ratu dari
Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan
menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi
untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang
ada di sini lebih dari pada Salomo!" 43 "Apabila roh jahat
keluar dari manusia, iapun mengembara ke tempat-tempat
yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. 44 Lalu ia berkata: Aku akan kembali ke rumah yang
telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapih teratur. 45 Lalu ia
keluar dan mengajak tujuh roh lain yang lebih jahat dari
padanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka
akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari pada keadaannya
semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang
jahat ini." 46 Ketika Yesus masih berbicara dengan orang
banyak itu, ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya berdiri di luar
dan berusaha menemui Dia. 47 Maka seorang berkata kepada
-Nya: "Lihatlah, ibu-Mu dan saudara-saudara-Mu ada di luar
dan berusaha menemui Engkau." 48 Tetapi jawab Yesus
kepada orang yang menyampaikan berita itu kepada-Nya:
"Siapa ibu-Ku? Dan siapa saudara-saudara-Ku?" 49 Lalu
kata-Nya, sambil menunjuk ke arah murid-murid-Nya: "Ini
ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku! 50 Sebab siapapun yang
melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudara-Ku
laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku."
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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 katakan kepada ahli Taurat
dan orang Farisi yang mohon tanda baru?
2. Siapa saudara-saudara dan ibu bagi Yesus?

Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah melihat
Yesus melakukan muzijat. Namun mereka
memohon tanda lagi. Sehingga Yesus berkata
tentang tanda nabi Yunus. Ini adalah janji
tentang kebangkitan-Nya dari maut pada hari
yang ketiga. Yesus memberi perumpamaan
seseorang yang roh jahat keluar darinya.
Sekalipun dia dibersihkan, karena masih
kosong, akhirnya roh jahat masuk kembali.
Menurut Yesus, keadaan ahli-ahli Turat dan
orang-orang Farisi sama seperti orang itu.
Sehingga Yesus memperingatkan mereka
supaya tidak binasa seperti nenek moyang
mereka. Kemudian ketika ibu dan saudarasaudara-Nya datang sebab mendengar kabar
tentang Yesus, Ia berkata tentang keluarga
baru yang melakukan kehendak Bapa di sorga.

Angkatan yang jahat (45) Ibu dan saudarasaudara Yesus yang melakukan kehendak
Bapa di sorga (50)
Mereka angkatan yang jahat itu kelihatannya
bersih. Tetapi sebenarnya tidak ada tuan di hati
dan hidup mereka. Akhirnya roh jahat menjadi
tuan lagi. Tetapi sebaliknya ada orang-orang
yang melakukan kehendak Bapa. Mereka akan
menjadi keluarga Yesus, angkatan Kristus.

Praktek Menjadi keluarga baru dengan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan
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Bahan PA

Lukas 7:18~35 (Rabu)
Sharing

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

Ice Break

“Ini benar yang saya mau?
1. Ketika kita makan snack yang dalam kenang-kenangan, apakah pernah pikir
"rasanya aneh"?
2. Menurut anda alasannya dari mana?

Baca Teks 1. Kenapa Yohanes Pembaptis menyuruh 2 muridnya kepada Yesus? (18~20)
2. Bagaimana menjawab Yesus kepada mereka? (21~23)
3. Apa ajaran Yesus tentang Yohanes Pembaptis? (24~29)
4. Bagaimana Yesus berkata tentang orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? (30~34)

Bacaan
Lebih luas
Matius
4:1~11
27:49~44
Yohanes
1:29~34

Aplikasi

Siapa-siapa yang mencobai Yesus tentang status-Nya, Anak Allah?
Iblis telah tahu bahwa Yesus adalah Anak Allah. Sekalipun begitu dia mencobai
Yesus dengan kesempatan ketika Ia menjadi lemah dalam jasmani. Orang Yahudi
menghakimi Yesus sebab Yesus mengaku bahwa Ia adalah Aanak Allah. Namun
Yohanes Pembaptis tidak. Dia sudah sungguh tahu akan Yesus adalah Anak Allah
melalui membaptis-Nya. Sebenarnya dia sendiri menyaksikan kepada muridmuridnya. Tetapi hari ini Yohanes menyuruh 2 orang kepada Yesus dan bertanya,
"Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang lain?"
sebab pelayanan Yesus agak beda dari pada kehendaknya sendiri. Sebenarnya Yohanes telah dipenjarakan cukup panjang waktu, namun tidak ada kabar Yesus akan
menyelamatkan Yohanes. Jadi sebenarnya pertanyaan Yohanes berarti bahwa
"Tuhan, kapan akan lepaskan saya dari penjara ini?" Namun jawab Yesus berarti
bahwa pentingnya menyebarkan Injil dan menyelamatkan jiwa, bukan engkau
dilepaskan dari penjara. Betul. Hasil pelayanan Yesus cukup beda daripada kehendak manusia. Sekalipun kita menerima Yesus sebagai Juruselamat dan hidup
dalam iman, pasti hasil tidak baik dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekalipun
begitu, kita harus setujui pelayanan Yesus dan harus menerima cara Yesus.
Apakah ada pengalaman putus asa sekalipun cukup usaha mengikut Yesus? (Share)
Sharing topik doa dan saling menyemangatkan untuk tetap menjaga iman.
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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