Kisah
Yesus
Emapt Injil

Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

(11)

Kata makanan sehat berarti bahwa makanan
mengandung gizi yang memberikan manfaat
bagi kesehatan manusia. Telor, kacang dan
tahu, susu dan produk susu, makanan-makanan
demikian disebut makanan sehat atau super
food. Kesamaan makanan ini adalah rasa polos
dan tidak enak. Sehingga orang-orang yang

Tema

Yesus Roti Hidup
Bacaan Minggu

Matius
Markus
Yohanes

10,14
6
6

mengatur makanan untuk kesehatan juga kadang rindu makanan bakar, gorengan dan manis, pedas. Secara jasmanipun makanan sehat
tidak begitu enak.

Bahkan makanan rohani,

Firman Allah lebih tidak enak bagi orang-orang.
Sekalipun tertulis hukum-hukum Tuhan lebih

manis dari pada madu, penulisnya sudah dewasa secara rohani. Sebagian besar orang tetap
tahu bahwa Firman Tuhan tetap baik bagi kita,
namun tidak enak dan kadang merasa pahit.
Jadi orang-orang mengeluarkan Yesus dan
menggantungkan-Nya

di

atas

kayu

salib

sekalipun Ia berkata "Akulah roti hidup."

Sekalipun susah makan karena pahit, makanlah
Firman, roti hidup.

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Roti Hidup, Yesus - Kisah Yesus (11)

Yesus mengutus 12 murid-Nya supaya memberitakan Injil dan menyembuhkan orang-orang lemah. Yesus
merasa seperti mengutus domba ke tengah-tengah serigala. Juga murid-murid-Nya akan mengalami penganiayaan dan akan ditolak. Namun Yesus menguatkan mereka dan memohon akan berani. Akhirnya
mereka melayani dengan baik dan kembali kepada Yesus. Dan raja Herodes mendengar berita tentang
Yesus. Dia merasa takut karena berpikir Yohanes Pembapitis bangkit. Setelah murid-murid kembali, Yesus
memberi makan kepada 5000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Kemudian orang banyak mencari Yesus untuk
dapat makanan. Tetapi Yesus memperkenalkan diri sebagai roti hidup yang memberikan hidup yanh kekal.

Message Minggu

Bilangan 11:1~10

Sekalipun makan makanan yang istimewa, jika

Roti hidup, Kristus

setiap hari makan tidak merasa enak. Biasanya

Sehingga Yesus berkata "Nenek moyangmu telah

makanan sehat untuk pasien rasanya polos. Jadi

makan manna di padang gurun dan mereka telah

mereka kadang-kadang makan makanan manis,

mati." Orang banyak sekarang mencari Yesus

gorengan, pedas dengan tersembuni kemudian

sebab kemarin 5000 orang makan roti dan ikan.

berkata "Itu akan menjadi obat bagi saya karena

Yesus juga sudah tahu yang mereka mencari.

enak dan puas." Mereka sering sungut-sungut

Tetapi Yesus sunggu ingin memberi roti hidup,

tentang makanan sehat karena tidak enak. Me-

makanan rohani untuk hidup selama-lamanya

mang siapapun bisa bersungut-sungut demikian.

kepada mereka. Sehingga Yesus berkata "Akulah

Tetapi sungut-sungutan orang Israel sudah di luar

roti hidup; barang siapa datang kepada-Ku, ia

batasan.

tidak akan lapar lagi, dan tidak akan haus
lagi." (Yoh 6:35) Mereka tidak akan mati, melain-

Roti jasmani, Mana

kan akan hidup selama-lamanya. (50,51) Inilah

Selama 40 tahun di padang gurun, orang Israel

janji Yesus. Tetapi orang Israel tidak mengerti.

sering bersungut-sungut. Sekalipun Tuhan murka

Orang banyak mengundurkan diri

kepada mereka dan menghukum dengan nyala

karena Yesus tidak memberi makanan. Dan

api, mereka masih bersungut-sungut. Bahkan

pemimpin agama Yahudi bersungut-sungut.

dari Yesus

menangis karena mau makan daging, ikan, sayursyuran dan buah-buahan. Namun bukan karena

Zaman sekarang sebagian besar orang mengerti

kelaparan. Tuhan telah memberi manna kepada

istilah "Buku adalah makanan jiwa." Namun za-

mereka sebagai makanan sehat. Itu gampang

man Yesus, orang-orang tidak mengerti perumpa-

masak dan gijipun juga cukup. Kiranya hanya

maan Yesus "Akulah roti hidup!" Namun kita juga

makan manna lebih baik untuk kesehatan mere-

hanya mengerti, namun tidak menerima sebagai

ka. Tetapi orang Israel bersungut-sungut karena

makanan hidup sebab hati kita dipenuhi oleh

tidak enak. Dan mereka merinduhkan masa pem-

yang lain, secara duniawi. Kita harus lebih

budakkan di Mesir. Mereka tetap hidup secara

mengharap penuhi hati kita hanya dengan Firman

jasmani, namun semakin lemah dan mati secara

Yesus.

jiwa dan Roh.
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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

Janganlah takut dan akuilah Yesus
Matius 10:16~34

Mat 10:16

Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah
serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus
seperti merpati. 17 Tetapi waspadalah terhadap semua orang; karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan
mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. 18 Dan karena
Aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan rajaraja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang
yang tidak mengenal Allah. 19 Apabila mereka menyerahkan
kamu, janganlah kamu kuatir akan bagaimana dan akan apa yang
harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. 20 Karena bukan kamu yang berkata-kata,
melainkan Roh Bapamu; Dia yang akan berkata-kata di dalam
kamu. 21 Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh,
demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan
memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka.
22
Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama-Ku;
tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan
selamat. 23 Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang
satu, larilah ke kota yang lain; karena Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota
Israel, Anak Manusia sudah datang. 24 Seorang murid tidak lebih
dari pada gurunya, atau seorang hamba dari pada tuannya. 25
Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya
dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika
tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. 26 Jadi
janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatupun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun
yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. 27 Apa yang Kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang; dan apa
yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. 28 Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat
membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa;
takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik
jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 29 Bukankah burung pipit
dijual dua ekor seduit? Namun seekorpun dari padanya tidak akan
jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. 30 Dan kamu, rambut
kepalamupun terhitung semuanya. 31 Sebab itu janganlah kamu
takut, karena kamu lebih berharga dari pada banyak burung pipit.
32
Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga
akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. 33 Tetapi
barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan
menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga.
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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 saat mengutus 12 murid, apa yang
Yesus perintahkan kepada mereka?
2. Kepada siapa kita tidak perlu takut? Kenapa
demikian?

Ketika Yesus mengutus murid-murid-Nya, Ia
berkata "Aku mengutus kamu seperti domba ke
tengah-tengah serigala." Mereka masih belum
siap dan masih lemah. Walaupun awalnya
orang-orang menerima murid-murid-Nya, tetapi
kemudian mereka akan ditolak dan dianiaya
sebab memberitakan Injil. Mereka akan digiring
ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja,
keluarga juga akan melawan mereka. Namun
mereka tidak usah takut. Sebab tidak ada
sesuatupun yang tertutup yang tidak akan
dibuka (26). Dan mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh
jiwa (28). Bahkan seekor burung pipitpun Tuhan jaga. Sehingga murid-murid-Nya harus
mengakui Yesus di depan manusia.

cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati
(16)
Ular adalah salah satu simbol cerdik dalam
Alkitab. Kalimat ini juga salah satu peribahasa
di daerah timur dekat. Walaupun cerdik, jika
tidak tulus hati, hasilnya tidak baik. Menjadi
pendusta. Juga hanya tulus hatipun sia-sia jika
kurang cerdik. Hanya akan menjadi korban.

Praktek Mengaku akan percaya Yesus kepada orang lain
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Senin

Barangsiapa kehilangan nyawanya
karena Aku, ia akan memperolehnya
Matius 10:34~11:1 Markus 6:12~13

Mat 10:34

Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk
membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk
membawa damai, melainkan pedang. 35 Sebab Aku datang
untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari
ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, 36 dan
musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. 37 Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih dari pada-Ku, ia
tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki
-laki atau perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagiKu. 38 Barangsiapa tidak memikul salibnya dan mengikut
Aku, ia tidak layak bagi-Ku. 39 Barangsiapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. 40 Barangsiapa menyambut kamu, ia menyambut Aku, dan barangsiapa menyambut Aku, ia menyambut
Dia yang mengutus Aku. 41 Barangsiapa menyambut
seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan
barangsiapa menyambut seorang benar sebagai orang benar,
ia akan menerima upah orang benar. 42 Dan barangsiapa
memberi air sejuk secangkir sajapun kepada salah seorang
yang kecil ini, karena ia murid-Ku, Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya dari padanya. 11:1 Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas
murid-Nya, pergilah Ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka.

Mar 6:12

Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang
harus bertobat, 13 dan mereka mengusir banyak setan, dan
mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan 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. Kenapa Yesus datang dunia ini?

2. Bagaimana murid-mrudi-Nya melayani?

Yesus datang di bumi bukan untuk membawa
damai, melainkan pedang. Juga tidak layak
lebih mengasihi bapa dan ibu dari pada Yesus.
Dan siapapun mempertahankan nyawanya, ia
akan kehilangan nyawanya, dan siapapun
kehilangan nyawanya karena Yesus, ia akan
memperolehnya. Kemudian Yesus janji bahwa
mereka yang menyambut murid-murid-Nya
sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi,
upah orang benar. Sehingga murid-murid Yesus memberitakan Injil untuk bertobat dan
mengusir banyak setan dan mengoles banyak
orang sakit seperti Yesus.

barangsiapa memberi air sejuk secangkir
sajapun kepada salah seorang yang kecil ini
(42)
Yesus janjikan upah kepada kita walaupun hal
yang kecil. Hal memberi secangkir air sejuk
kepada murid-Nya itu mudah tetapi penting.
Juga Yesus janji bahwa Ia pasti akan mengirim
tangan yang menolong untuk murid-murid-Nya.

Praktek Menolong seorang yang kecil dengan cara praktis
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Selasa

Sangat sedih hati,
tidak mau menolaknya
Matius 14:1~2

Markus 6:15~29

Mat 14:1

Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada
Herodes, raja wilayah. 2 Lalu ia berkata kepada pegawaipegawainya: "Inilah Yohanes Pembaptis; ia sudah bangkit dari antara
orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamNya.

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Mar 6:15

Yang lain mengatakan: "Dia itu Elia!" Yang lain lagi mengatakan: "Dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu." 16
Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata: "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi." 17
Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa
Herodias, isteri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai isteri. 18 Karena Yohanes pernah menegor Herodes:
"Tidak halal engkau mengambil isteri saudaramu!" 19 Karena itu
Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk
membunuh dia, tetapi tidak dapat, 20 sebab Herodes segan akan
Yohanes karena ia tahu, bahwa Yohanes adalah orang yang benar
dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan
Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. 21 Akhirnya tiba juga kesempatan
yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya
mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarny perwiraperwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. 22 Pada waktu itu
anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan
hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu:
"Minta dari padaku apa saja yang kauingini, maka akan kuberikan
kepadamu!", 23 lalu bersumpah kepadanya: "Apa saja yang kauminta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku!"
24
Anak itu pergi dan menanyakan ibunya: "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya: "Kepala Yohanes Pembaptis!" 25 Maka cepat-cepat
ia pergi kepada raja dan meminta: "Aku mau, supaya sekarang juga
engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah
talam!" 26 Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya
dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. 27 Raja segera
menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil
kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di
penjara. 28 Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula
kepada ibunya. 29 Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu
mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya
dalam kuburan.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Mengapa raja Herodes berpikir bahwa Yohanes
pembaptis bangkit dari antara orang mati ?
2. Kenapa raja Herodes membunuh Yohanes
pembaptis?

Banyak orang memberitakan tentang Yesus
kepada Herodes dan mereka berkata bahwa Ia
Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari
antara orang mati, Elia atau seorang nabi.
Ketika Herodes merasa takut karena ia berpikir
bahwa Yohanes Pembaptis bangkit dari antara
orang mati. Herodes tahu, bahwa Yohanes
adalah orang yang benar dan suci, jadi ia
melindunginya. Namun Herodias, istri baru
Herodes, ingin membunuh Yohanes. Dia menyuruh anaknya perempuan pada waktu pesta
ulang tahun Herodes dan menagih janji dari
Herodes: "Apa saja yang kauminta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari
kerajaanku!" Ketika Herodias meminta kepala
Yohanes pembaptis. Dan Yohanes dibunuh.

Herodes, raja wilayah (Mat 14:1)
Raja Herodes ini adalah Herodes Antipanes,
anak Raja Herodes yang bertemu dengan
orang-orang majus dari timur. Seorang raja
harus mengadili dengan benar dalam
kuasanya. Tetapi Herodes membunuh Yohanes
sekalipun Yohanes tidak berbuat dosa untuk
menjaga mukanya. Sama seperti Pilatus yang
membunuh Yesus, dia juga lebih menghargai
mukanya dari pada keadilan.
Praktek Jangan melakukan jika susah hati
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Rabu

Yesus berbelas kasihan
kepada orang-orang
Markus 6:30~44

Yohanes 6:2~4, 14

Mar 6:30

Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan
Yesus dan memberitahukan kepada-Nya semua yang mereka
kerjakan dan ajarkan. 31 Lalu Ia berkata kepada mereka:
"Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan
beristirahatlah seketika!" Sebab memang begitu banyaknya
orang yang datang dan yang pergi, sehingga makanpun mereka
tidak sempat. 32 Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. 33 Tetapi pada
waktu mereka bertolak banyak orang melihat mereka dan
mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. 34 Ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah
besar orang banyak, maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak
mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal
kepada mereka.

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Yoh 6:2

Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena
mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan, yang diadakanNya terhadap orang-orang sakit. 3 Dan Yesus naik ke atas
gunung dan duduk di situ dengan murid-murid-Nya. 4 Dan
Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat.
Mar 6:35

Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah muridmurid-Nya kepada-Nya dan berkata: "Tempat ini sunyi dan hari
sudah mulai malam. 36 Suruhlah mereka pergi, supaya mereka
dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung
di sekitar ini." 37 Tetapi jawab-Nya: "Kamu harus memberi
mereka makan!" Kata mereka kepada-Nya: "Jadi haruskah kami
membeli roti seharga dua ratus dinar untuk memberi mereka
makan?" 38 Tetapi Ia berkata kepada mereka: "Berapa banyak
roti yang ada padamu? Cobalah periksa!" Sesudah memeriksanya mereka berkata: "Lima roti dan dua ikan." 39 Lalu Ia menyuruh orang-orang itu, supaya semua duduk berkelompokkelompok di atas rumput hijau. 40 Maka duduklah mereka
berkelompok-kelompok, ada yang seratus, ada yang lima puluh
orang. 41 Dan setelah Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu, Ia
menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahmecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridNya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu; begitu juga
kedua ikan itu dibagi-bagikan-Nya kepada semua mereka. 42
Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. 43 Kemudian
orang mengumpulkan potongan-potongan roti dua belas bakul
penuh, selain dari pada sisa-sisa ikan. 44 Yang ikut makan roti
itu ada lima ribu orang laki-laki.
Yoh 6:14

Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan-Nya, mereka berkata: "Dia ini adalah benar-benar nabi yang
akan datang ke dalam dunia."
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana keadaan murid-murid Yesus
yang kembali dari pelayanan?
2. Bagaimana Yesus memberi makanan kepada 5000 orang?

Rasul-rasul kembali kepada Yesus dan memberitahukan semua yang mereka kerjakan dan
ajarkan. Yesus berkata kepada mereka akan
beristirahat karena hati belas kasihan. Juga
mengajar orang banyak yang datang dari
semua kota sebab tergeraklah hati-Nya oleh
belas kasihan kepada mereka. Kelihatannya
mereka seperti domba yang tidak mempunyai
gembala. Pada waktu hari sudah mulai malam,
sebelumnya Ia memohon pengabdian kepada
muri-murid-Nya. Tetapi mereka bertanya
"Haruskah kami membeli roti seharga dua ratus
dinar untuk memberi mereka makan?" Akhirnya Yesus meminta membawa makanan sedikit,
dan memberi makanan kepada mereka semua
dengan 5 roti 2 ikan.

maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan (34) haruskah kami membeli roti... (37)
Yesus melihat orang-orang dengan belas kasihan. Tetapi murid-murid-Nya hanya menerima
sebagai tanggung jawab. Mereka sudah tahu
keperluan mereka tetapi tidak menaruh hati
belas kasihan. Inilah perbedanan di antara
Yesus dan murid.

Praktek Mencukupi sesama yang sedang dalam kekurangan
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Kamis

Janganlah bimbang,
hai orang yang kurang percaya
Matius 14:22~36

22

Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridNya naik ke perahu dan mendahului-Nya ke seberang, sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. 23 Dan
setelah orang banyak itu disuruh-Nya pulang, Yesus naik ke
atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. 24 Perahu murid-murid-Nya sudah
beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan
gelombang, karena angin sakal. 25 Kira-kira jam tiga malam
datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26 Ketika murid-murid-Nya melihat Dia berjalan di atas air, mereka
terkejut dan berseru: "Itu hantu!", lalu berteriak-teriak karena
takut. 27 Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka:
"Tenanglah! Aku ini, jangan takut!" 28 Lalu Petrus berseru
dan menjawab Dia: "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku
datang kepada-Mu berjalan di atas air." 29 Kata Yesus:
"Datanglah!" Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di
atas air mendapatkan Yesus. 30 Tetapi ketika dirasanya
tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak:
"Tuhan, tolonglah aku!" 31 Segera Yesus mengulurkan tangan-Nya, memegang dia dan berkata: "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" 32 Lalu mereka
naik ke perahu dan anginpun redalah. 33 Dan orang-orang
yang ada di perahu menyembah Dia, katanya:
"Sesungguhnya Engkau Anak Allah." 34 Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. 35 Ketika Yesus dikenal
oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya
ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa
kepada-Nya. 36 Mereka memohon supaya diperkenankan
menjamah jumbai jubah-Nya. Dan semua orang yang menjamah-Nya menjadi sembuh.
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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. Setelah Yesus memberi makan 5000 orang,
apa yang Yesus lakukan?
2. Pada jam 3 malam, Yesus datang di mana?
Bagaimana respon murid-murid-Nya?

Sesudah peristiwa memberi makanan kepada
5000 orang, Yesus memerintahkan murid-murid
-Nya naik ke perahu dan mendahului-Nya ke
seberang. Dan menyuruh orang banyak pulang.
Bagi Yesus sangat penting berdoa seorang diri
daripada dipuji dan dimuliakan oleh mereka.
Kemudian Yesus datang ke perahu yang sedang diombang-ambingkan gelombang, karena
angin sakal. Tetapi murid-murid-Nya terkejut
dan berteriak-teriak, karena mereka melihat
Yesus berjalan di atas air. Namun di antara
mereka, Petrus berseru dan memohon akan dia
juga berjalan di atas air. Petrus berjalan sebentar, tetapi dia segera mulai tenggelam karena
merasa takut. Yesus berkata kepada Petrus,
"Hai orang yang kurang percaya, mengapa
engkau bimbang?"

Hai orang yang kurang percaya (31)
Dulu seorang perwira dan perempuan orang
Kanaan disebutkan iman mereka cukup besar.
Tetapi sekarang Yesus berkata "kurang
percaya" kepada Peterus, murid-Nya. Karena
dia bimbang dan merasa takut. Di manapun
dan kapan saja Tuhan bekerja dengan orangorang yang beriman cukup kuat.

Praktek Ingatlah akan Yesus menyertai sekalipun dalam ketakutan
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Jumat

Roti yang benar dari Sorga
Yohanes 6:22~40

22

Pada keesokan harinya orang banyak, yang masih tinggal di
seberang, melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain dari pada
yang satu tadi dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu
bersama-sama dengan murid-murid-Nya, dan bahwa murid-muridNya saja yang berangkat. 23 Tetapi sementara itu beberapa perahu
lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti,
sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. 24 Ketika orang
banyak melihat, bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridNya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke
Kapernaum untuk mencari Yesus. 25 Ketika orang banyak
menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadaNya: "Rabi, bilamana Engkau tiba di sini?" 26 Yesus menjawab
mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari
Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan
karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. 27 Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan
untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal,
yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu; sebab Dialah yang
disahkan oleh Bapa, Allah, dengan meterai-Nya." 28 Lalu kata
mereka kepada-Nya: "Apakah yang harus kami perbuat, supaya
kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" 29 Jawab
Yesus kepada mereka: "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah,
yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." 30 Maka kata mereka kepada-Nya: "Tanda apakah yang
Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepada-Mu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? 31 Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis: Mereka diberi-Nya makan roti dari sorga." 32 Maka kata Yesus
kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan
Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku
yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. 33 Karena roti
yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi
hidup kepada dunia." 34 Maka kata mereka kepada-Nya: "Tuhan,
berikanlah kami roti itu senantiasa." 35 Kata Yesus kepada mereka:
"Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak akan
lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepada-Ku, ia tidak akan haus
lagi. 36 Tetapi Aku telah berkata kepadamu: Sungguhpun kamu
telah melihat Aku, kamu tidak percaya. 37 Semua yang diberikan
Bapa kepada-Ku akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa datang
kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang. 38 Sebab Aku telah turun dari
sorga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk
melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. 39 Dan Inilah
kehendak Dia yang telah mengutus Aku, yaitu supaya dari semua
yang telah diberikan-Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang,
tetapi supaya Kubangkitkan pada akhir zaman. 40 Sebab inilah
kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang, yang melihat Anak
dan yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal, dan
supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman."
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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. Hari berikutnya setelah mujizat lima roti dua
ikan, sampai dimana orang banyak datang
mencari Yesus?
2. Bagaimana Yesus berbicara kepada mereka?

Keesokan hari setelah Yesus memberi makanan
kepada 5000 orang, Yesus dan muri-murid-Nya kembali ke Kapernamun. Dan banyak orang mencari
keberadaan Yesus dan datang sampai Kapernamun
dengan perahu. Namun Yesus berkata kepada mereka,
"Sesungguhnya kamu mencari Aku... karena kamu
telah makan roti itu dan kenyang.” Tetapi tidak menolak
mereka dan mengajar Firman. Yesus katakan pada
orang banyak bukanlah untuk makanan yang akan
dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan
sampai kepada hidup yang kekal, Yesus bukan memberikan manna seperti yang diberikan pada zaman
Musa, melainkan Bapa yang memberikan roti yang
benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti
yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada
dunia. Maka mereka berkata "Tuhan, berikanlah kami
roti itu senantiasa." Sebab mereka masih berpikir roti itu
makanan jasmani. Jadi Yesus memperkenalkan diriNya sebagai roti hidup. Dan mengajar bahwa barangsiapa percaya kepada Yesus, tidak akan haus lagi
dan beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada
akhir zaman.
Inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku (39)
Yesus tetap melakukan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Telah jelas kehendak Tuhan. Kita harus
menyembuhkan orang sakit dan memberikan makanan
kepada orang lapar. Tetapi dari pada yang lain, kehendak Tuhan adalah menyelamatkan semua jiwa.
Praktek Akuilah akan Yesus adalah roti yang benar dari Sorga kepada sesama
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Sabtu

Barangsiapa makan roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya
Yohanes 6:41~59

41

Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena
Ia telah mengatakan: "Akulah roti yang telah turun dari sorga."
42
Kata mereka: "Bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu
bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata: Aku telah turun
dari sorga?" 43 Jawab Yesus kepada mereka: "Jangan kamu
bersungut-sungut. 44 Tidak ada seorangpun yang dapat datang
kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus
Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman. 45 Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi: Dan mereka semua akan diajar oleh
Allah. Dan setiap orang, yang telah mendengar dan menerima
pengajaran dari Bapa, datang kepada-Ku. 46 Hal itu tidak berarti,
bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang
datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. 47 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. 48 Akulah roti hidup. 49 Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah
mati. 50 Inilah roti yang turun dari sorga: Barangsiapa makan
dari padanya, ia tidak akan mati. 51 Akulah roti hidup yang telah
turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan
hidup selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan itu ialah dagingKu, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia." 52 Orang-orang
Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata:
"Bagaimana Ia ini dapat memberikan daging-Nya kepada kita
untuk dimakan." 53 Maka kata Yesus kepada mereka: "Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan
daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak
mempunyai hidup di dalam dirimu. 54 Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal
dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55 Sebab
daging-Ku adalah benar-benar makanan dan darah-Ku adalah
benar-benar minuman. 56 Barangsiapa makan daging-Ku dan
minum darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia.
57
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus Aku dan Aku hidup
oleh Bapa, demikian juga barangsiapa yang memakan Aku, akan
hidup oleh Aku. 58 Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan
roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah
mati. Barangsiapa makan roti ini, ia akan hidup selamalamanya." 59 Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum
ketika Ia mengajar di rumah ibadat.
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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 mengajar tentang roti hidup?

2. Mengapa orang-orang Yahudi bertengkar? Apa
yang Yesus ajarkan pada mereka ?
Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari
sorga. Tetapi orang-orang yang belum menerima
Yesus, mereka memandang Yesus sebagai anak
dari Yusuf tukang kayu. Pikiran mereka sempit,
dibatasi oleh keterbatasan fisik, mereka melihat
berdasarkan apa yang mata mereka lihat sendiri
dan dari apa yang mereka dengar oleh telinga
mereka. Namun Yesus berkata pada mereka,
“Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi:... ada orang
yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang
dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa.” Ini
menjelaskan bahwa Yesus yang sama yang
adalah Roti Hidup. Namun orang-orang Yahudi
bertengkar satu sama lain dan tidak memahami
ajaran Yesus. Mereka berkata: "Bagaimana Ia ini
dapat memberikan daging-Nya kepada kita untuk
dimakan." Namun Yesus berkata "Hanya minum
darah Yesus dan makan daging Yesus mempunyai hidup yang kekal." Namun tidak menambah
penjelasan.
Daging-Ku adalah benar-benar makanan dan
darah-Ku adalah benar-benar minuman (55)
Kita tahu bahwa ini berarti Kita menerima hidup rohani
dengan percaya kepada Kristus dan mengambil
bagian dalam manfaat penebusan dari kematian-Nya
di kayu salib. Namun zaman itu, semua hal ini masih
belum dijelaskan. Hari ini pun juga sama, tanpa adanya hidup rohani ini tidak satupun ada yang memahami
dan menerima firman-Nya.
Praktek Memohon pengertian kepada Tuhan supaya mengerti ajaran Yesus
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Bahan PA

Matius 14:22~33 (Kamis)
Sharing

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

Ice Break

“Segera berani dan segera menjadi takut”
1. Apakah pernah mengalami segera berubah hati, dari berani langsung takut, dari
sukacita langsung bimbang?
2. Bagaimana bisa menahan hati?

Baca Teks 1. Setelah memberi makanan kepada 5000 orang, bagaimana melakukan Yesus? (22,23)

2. Pada jam 3 malam, kenapa dan kemana Yesus datang? (24,25)

3. Bagaimana respon murid-murid-Nya? (26)

4. Bagaimana melakukan Petrus? (27~33)

Bacaan
Lebih luas

Matius
6:25~32,
8:23~27,
16:5~12
Lukas
12:22~34

Aplikasi

Menurut Yesus siapa yang kurang percaya?
Yesus menegor orang-orang yang mengikuti-Nya dengan kata "Kurang percaya."
Karena mereka bimbang, takut dan menyiapkan dengan cara duniawi. Memang jika
Yesus tidak menyertai, siapapun merasa takut dan mencari cara hidup di dunia.
Tetapi murid-murid Yesus telah taat atas panggilan-Nya dan meninggalkan segala
sesuatu. Mereka setiap hari melihat muzijat, juga melayani dengan kuasa-Nya.
Namun tetap merasa takut karena manusia dalam jasmani. Petrus melihatkan iman
yang kuat dengan berjalan di atas laut, namun segera tenggelam karena merasa
takut. Kita juga seperti Petrus. Memang inilah manusia. Tetapi ingatlah, Yesus yang
memegang Petrus dalam laut itu tetap menyertai dengan kita.

Share pengalaman yang Yesus memegang tangan anda dalam kesulitan. Dan memegang tangan orang yang dalam kesulitan dan ketakutan.
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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