1Petrus
Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Apakah anda pernah mengalami dibius untuk
operasi? Bius total seperti tidur atau mati sebentar. Namun bius setengah badan itu
kesadarannya normal, merasakan dibius hanya
di bawa pinggang. Dipukul bahkan dipotongpun
tidak merasa sakit dan tidak bisa bergerak walaupun ingin pindah posisi. Pengalaman in
cukup aneh. Menurut dokter bahwa pada saat
itu, keadaan badan dijadikan seperti mati oleh
obat bius selama beberapa jam. Begitulah tidak
merasa kesakitan itu karena seperti mati.
Kesakitan mengingatkan kita bahwa kita hidup
dan rasanya normal. Sehingga kita bisa menyembuhkan luka dan bisa pergi ke rumah sakit
untuk menyembuhkan badan pada waktu sakit.
Fungsi ini sangat penting. Kesakitan hati dan
rohani juga sama seperti itu. Yesus juga berdukacita dan menangis pada waktu berdukacita.
Jiwa, hati berdukacita dan menangis sama seperti orang-orang lain dalam menderita dan
kesusahan. Tetapi beberapa orang memakai
iman seperti obat bius untuk jiwa dan rohani.
Mereka ingin menghapuskan semua kedukacitaan, kesusahan melalui perbuatan secara agamawi. Bagi mereka, hanya sukacita dan damai
yang berarti dan anugerah dari TUHAN. Namun
sesungguhnya iman yang tanpa menderita,
tanpa kesakitan itu adalah iman yang mati.

Tema

Hidup yang
Penuh Pengharapan
dalam Penderitaan
Bacaan Minggu
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PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Hidup yang Penuh Pengharapan dalam Penderitaan - 1 Petrus

1 Petrus dituliskan untuk menghiburkan jemaat-jemaat yang dalam menderita. Mereka telah menjadi sebagai pendatang karena mereka meninggalkan tempat asal sebab penderitaan. Pada waktu gereja mulamula, memang para orang percaya menunggu Kristus datang secepatnya. Namun juga mereka bingung
karena sudah lama menunggu tetapi Kristus belum datang dan penderitaan semakin kuat. Saat itu Rasul
Peterus mengirim surat itu kepada para jemaat supaya menghibur mereka dan menguatkan iman mereka
di tengah penderitaan itu.

Message Minggu

Kejadian 6:5~12

Kalau anda sedang dalam penderitaan yang tidak bisa
lari, anda mau ke mana? Banyak orang mencari TUHAN supaya memenangkan kesusahan itu. Sebagian
besar orang, mungkin tidak mencari TUHAN jika tidak
menderita. Kalau demikian itu, penderitaan itu anugerah TUHAN atau bencana? Zaman kini, sebagian
besar orang percaya mengharapkan "Everything
Good" dan berdoa untuk ini. Tetapi sebelum
"Everything Good" semua manusia harus melewati
"berbagai hal". Kita akan barhasil baik dalam keadaan
apapun tetapi lebih dulu lewati keadaan yang susah.
Nuh memdapat kasih karunia di mata TUHAN
Nuh itu hidup bergaul dengan Allah dan hanya Nuh
sekeluarga yang diselamatkan dari air bah. Akibatnya
hidup Nuh sangat baik. Namun dalam proses hidupnya
ada banyak penderitaan. Apa penderitaannya? Dianiaya, dihana oleh orang-orang sekitarnya. Menurut 1
Petrus 4:3~4, "Sebab telah cukup banyak waktu kamu
pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang
yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam
rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta
pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala
yang terlarang. Sebab itu mereka heran, bahwa kamu
tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama,
dan mereka memfitnah kamu." Ini adalah penderitaan.
Kehidupan Nuh di dalam situasi yang kejahatan
manusia besar di bumi
Zaman Nuh, Adapun bumi itu telah rusak di hadapan
Allah dan penuh dengan kekerasan. Saat itu Nuh
mendapat kasi karunia TUHAN dan disebut seorang
yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang
sezamannya; dan yang hidup bergaul dengan Allah.
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Akhirnya dia membuat bahtrah, taat kepada TUHAN.
Biasanya kita mengatakan Nuh membuat Bahtrah
selama 120 tahun. Memang selama panjang waktu ini
Nuh terus-menurus dihina, dianiaya dan menderita.
Hidup Nuh tidak bersukacita selama itu, sehari-hari
dalam pergumulan. Tetapi keluarga Nuh diselamatkan
melalui penderitaan itu. Akhirnya Nuh berhasil dengan
pengharapan dari TUHAN. Keadaan yang tidak menderita itu bukan berkat bagi kita. Sebaliknya pengharapan dalam menderita itu berkat TUHAN bagi kita.
Penulis Mazmur 34:19 berkata bahwa "Kemalangan
orang benar banyak, tetapi TUHAN melepaskan dia
dari semuanya itu."
Menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki
Allah itu sunggu lebih baik bagi kita (1Pet 3:17). Sehingga Rasul Petrus berkata, "Tetapi sekalipun kamu
harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan
berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang
mereka takuti dan janganlah gentar."
Sebenarnya mereka yang sudah mengaku percaya
TUHAN namun masih bergaul dan berdamai dengan
dunia itu belum bertemu TUHAN. Pada waktu kita
berbuat sesuai dengan kehendak TUHAN, dunia takut
kepada kita, menghina dan mulai menderita. Saat itu,
kita harus bersukacita karena telah membuktikan
bahwa hidup kita sesuai dengan kehendak TUHAN
yang baik dan benar. Penderitaan menjadikan kita
berpengharapan akan masuk kerajaan Sorga sebagai
umat dipilih oleh TUHAN.

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

Surat yang dikirimkan
kepada pendatang dalam iman
1Petrus 1:1~12

1

Dari Petrus, rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang, yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia
Kecil dan Bitinia, 2 yaitu orang-orang yang dipilih, sesuai
dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh
Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima
percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 3 Terpujilah Allah dan
Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya
yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan
Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup
yang penuh pengharapan, 4 untuk menerima suatu bagian
yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang
tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 5 Yaitu
kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia
untuk dinyatakan pada zaman akhir. 6 Bergembiralah akan
hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7 Maksud semuanya
itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu--yang jauh
lebih tinggi nilainya dari pada emas yang fana, yang diuji
kemurniannya dengan api--sehingga kamu memperoleh pujipujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus
Kristus menyatakan diri-Nya. 8 Sekalipun kamu belum
pernah melihat Dia, namun kamu mengasihi-Nya. Kamu
percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatNya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang
tidak terkatakan, 9 karena kamu telah mencapai tujuan
imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 10 Keselamatan itulah
yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi, yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. 11 Dan
mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang
dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka,
yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 12 Kepada mereka
telah dinyatakan, bahwa mereka bukan melayani diri mereka
sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang
telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan
mereka, yang oleh Roh Kudus, yang diutus dari sorga,
menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang
ingin diketahui oleh malaikat-malaikat.
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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 menjadi pengharapan bagi orang percaya ?
2. Kenapa kita bersukacita dalam kondisi berdukacita?
Petrus mengirim surat kepada orang-orang percaya yang
tersebar di mana-mana untuk menjaga iman mereka.
Dan dia memanggil mereka dengan kata pendatang.
Mereka dipilih supaya taat kepada Yesus Kristus dan
menerima percikan darah-Nya. Sekalipun mereka hidup
sebagai pendatang, mereka penuh pengharapan, untuk
menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang
tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Pengharapan ini telah dibuktikan dengan kebangkitan Yesus.
Petrus membandingkan iman ini dengan emas yang diuji
kemurniannya dengan api. Memang emas muruni sangat
berharga namun itu adalah yang fana, pasti akan habis
(7,18). Tetapi iman kita yang duuji dalam penderitaan itu
paling tinggi nilainya di bawa langit. Kita diselamatkan
melalui iman itu oleh TUHAN (9). Petrus berkata bahwa
semua nabi-nabi, sejak zaman Perjanjian Lama, meneliti
saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus, yang ada di dalam mereka,
yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang
segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan
tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu.
Segala hal yang Yesus perbuat itu hanya untuk orangorang percaya yang telah menjadi pendatang. Walaupun
dalam penderitaan, kita yakin diselamatkan karena kita
turut jalan Yesus.

orang-orang pendatang, yang tersebar (1)
Mereka bukan hanya orang Yahudi, orang-orang yang
dari suku masing-masing juga ada yang dipilih oleh
TUHAN. Mereka meninggalkan tempat asal, sukubangsa supaya menjaga iman, dan menjadi pendatang
karena Injil. Sekarang mereka tinggal di mana-mana,
semuanya dalam perjalanan ke Sorga. Petrus mengingatkan tentang itu.
Praktek Kirimlah surat pribadi kepada teman-teman yang sedang berdukacita untuk
menghibur mereka
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Senin

Hendaklah menjadi kudus dalam
perbuatan kasih
1Petrus 1:13~25

13

Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang
dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus
Kristus. 14 Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan
turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, 15 tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam
seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah
memanggil kamu, 16 sebab ada tertulis: Kuduslah kamu,
sebab Aku kudus. 17 Dan jika kamu menyebut-Nya Bapa,
yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua
orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup
dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18
Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara
hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula
dengan perak atau emas, 19 melainkan dengan darah yang
mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak
domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 20 Ia telah dipilih
sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan diri-Nya pada zaman akhir. 21 Oleh Dialah kamu
percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari
antara orang mati dan yang telah memuliakan-Nya, sehingga
imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. 22 Karena
kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan
yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh
saling mengasihi dengan segenap hatimu. 23 Karena kamu
telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi
dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup
dan yang kekal. 24 Sebab: "Semua yang hidup adalah seperti
rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput,
rumput menjadi kering, dan bunga gugur, 25 tetapi firman
Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Inilah firman yang
disampaikan Injil kepada kamu.
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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 akan menjadi kudus di dalam
seluruh hidup?
2. Apa yang harus orang percaya perbuat pada
waktu taat kepada kebenaran, Firman-Nya?

Hal yang menjadi kudus seperti TUHAN yang
kudus itu tidak berarti tentang perbuatan yang
agamawi. Siapapun tidak bisa menjadi kudus
dengan perbuatan secara hukum Taurat yang
agamawi. Kita akan menjadi kudus hanya
dengan anugerah dan darah Yesus. Akan
tetapi, tertulis demikian "hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu"(15). Hal
itu berdasarkan anugerah Yesus dalam kasihNya. TUHAN yang kudus melihatkan kekudusan-Nya kepada kita melaui mengasihi kita.
Sebab itu, semua orang percaya yang disebutkan kudus itu menjadi kudus melalui perbuatan
kudus dalam segala hal. Tetapi kasih ini bukan
kasih mulut dan kasih satu pihak. Kasih ini akan
dilihatkan dengan saling mengasihi dengan
segenap hati.
Sebab itu siapkanlah akal budimu (13)
Kalimat ini berarti bahwa bukan melakukan
untuk dibenarkan, melainkan introspeksi diri
dan renungkan kehendak TUHAN. Namun
demikian, sejak zaman Perjanjian Lama sampai
zaman kini, banyak orang berusaha menjadi
kudus dengan perbuatan yang diwarisi nenekmoyang (18). Sesungguhnya cara ini sia-sia.

Praktek Berdoalah demi seorang yang bersungguh-sungguh saling mengasihi
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Selasa

Datanglah kepada Yesus,
batu yang hidup itu
1Petrus 2:1~17

1

Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat
dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 2
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu
ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya
olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, 3 jika
kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. 4 Dan
datanglah kepada-Nya, batu yang hidup itu, yang memang
dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di
hadirat Allah. 5 Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai
batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi
suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan
rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 6
Sebab ada tertulis dalam Kitab Suci: "Sesungguhnya, Aku
meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu
penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepada-Nya,
tidak akan dipermalukan." 7 Karena itu bagi kamu, yang
percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya:
"Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan,
telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan
dan suatu batu sandungan." 8 Mereka tersandung padanya,
karena mereka tidak taat kepada Firman Allah; dan untuk itu
mereka juga telah disediakan. 9 Tetapi kamulah bangsa yang
terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatanperbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu
keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib: 10 kamu,
yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah
menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang
sekarang telah beroleh belas kasihan. 11 Saudara-saudaraku
yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginankeinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 12 Milikilah
cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan
Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai
orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanperbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia
melawat mereka. 13 Tunduklah, karena Allah, kepada semua
lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang
kekuasaan yang tertinggi, 14 maupun kepada wali-wali yang
diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat
dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. 15 Sebab
inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik
kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh.
16
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka
yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah
sebagai hamba Allah. 17 Hormatilah semua orang, kasihilah
saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja!
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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 harus dibuang dan apa yang harus diinginkan supaya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan ?
2. Bagaimana sebagai pendatang dan perantau di
dalam dunia ini harus hidup?
Ketika manusia semakin bertumbuh, mereka menikmati
yang manis bagi mulut dari pada yang baik untuk
kesehatan. Orang-orang yang bertumbuh dalam dunia
juga telah busuk sebab lebih menyukai segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam
kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Namun orang
percaya yang telah mengecap kebaikan TUHAN itu
mencari air susu murni seperti bayi yang baru lahir
supaya bertumbuh dan beroleh keselamatan. Sehingga
kita harus maju kepada Yesus, sebagai batu penjuru,
supaya menjadi bangsa yang terpilih, umat kepunyaan
Allah sendiri. Dan harus menjadi sebagai pendatang di
dunia ini. Zaman dulu pendatang-pendatang dibedabedakan sebab biasanya mereka melakukan yang
jahat. Namun kita harus beda. Sekalipun kita adalah
orang merdeka (16), kita harus menjauhkan diri dari
keinginan-kaeinginan daging (11), supaya orang-orang
dunia dapat melihat dari perbuatan-perbuatan kita yang
baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka.
batu yang hidup itu, (4)
Kristus dituliskan sebagai batu yang hidup. Dunia
membuang-Nya, namun TUHAN memilih-Nya. Tukang
-tukang bangunan di dunia perlu batu mati untuk membangun dan membentuk lagi sesuai dengan rencananya. Tetapi Yesus adalah batu hidup yang tidak bisa
diubah dengan rencana dunia. Yesus telah menjadi
batu penjuru dengan berbuat kasih. Kerajaan Allah
dibangun di atas batu karang itu.
Praktek Buanglah yang tidak baik, meskipun hanya satu supaya menjaga kesucian
rohani
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Rabu

Kewajiban hamba-hamba,
Isteri dan suami
1Petrus 2:18~3:7

2:18

Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh
ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan
peramah, tetapi juga kepada yang bengis. 19 Sebab adalah
kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. 20
Sebab dapatkah disebut pujian, jika kamu menderita pukulan
karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik
dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih
karunia pada Allah. 21 Sebab untuk itulah kamu dipanggil,
karena Kristuspun telah menderita untuk kamu dan telah
meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejakNya. 22 Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutNya. 23 Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan
mencaci maki; ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam,
tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi
dengan adil. 24 Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam
tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya
kamu telah sembuh. 25 Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan
pemelihara jiwamu.
3:1

Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah kepada
suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat
kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan
oleh kelakuan isterinya, 2 jika mereka melihat, bagaimana
murni dan salehnya hidup isteri mereka itu. 3 Perhiasanmu
janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang
rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan
pakaian yang indah-indah, 4 tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak
binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata Allah. 5 Sebab
demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu
berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh
pengharapannya kepada Allah; mereka tunduk kepada suaminya, 6 sama seperti Sara taat kepada Abraham dan
menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika
kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 7 Demikian
juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan
isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
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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 hamba-hamba yang dalam iman
itu harus melayani tuannya ?
2.

Bagaimana suami, istri-istri yang dalam
iman itu harus berbuat kepada pasangannya?

Dalam kehidupan semua pendatang, kehidupan
hamba sangat sulit karena mereka harus tunduk kepada TUHAN dan tuan rumah. Menurut
Petrus, mereka harus tunduk dengan penuh
ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada
yang baik, tetapi juga kepada yang bengis. Dia
menambahkan, "jika kamu berbuat baik dan
karena itu kamu harus menderita, maka itu
adalah kasih karunia pada Allah."(20). Kemudian para Isteri yang beriman harus tunduk dan
melayani dengan baik kepada suaminya sampai suaminya menerima Yesus. Para Isteri yang
beriman, tidak berdandan secara muka indahindah. Perhiasan mereka adalah taat kepada
suami. Dan Sara, istri Abraham, salah satu
contoh. Dan suami yang beriman juga harus
hidup bijaksana dengan isterinya dan menghormati isterinya sebagai teman pewaris dari kasih
karunia. Ketika berdoa kita tidak akan
terhalang.
Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh (24)
Yesus, TUHAN kita, telah menderita dan
dipukul sama seperti hamba. Dia menjadi
teladan bagi kita dalam hidup sehari-hari. Yesus yang tidak berbuat dosa, sabar dalam
penderitaan, dan digantung di atas kayu salib
sampai mati. Kita juga akan ikut jalan itu
dengan melayani TUHAN dan tuan.
Praktek Layanilah sambil berdoa supaya melayani dengan segenap hati akan orang
atasan kita
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Kamis

Rajin berbuat baik supaya siapapun
tidak berbuat jahat terhadap kamu
1Petrus 3:8~22

8

Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata,
seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah
hati, 9 dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah
kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu
untuk memperoleh berkat. Sebab: 10 "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga
lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapanucapan yang menipu. 11 Ia harus menjauhi yang jahat dan
melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 12 Sebab mata Tuhan tertuju kepada
orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orangorang yang berbuat jahat." 13 Dan siapakah yang akan berbuat
jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? 14 Tetapi
sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu
akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang
mereka takuti dan janganlah gentar. 15 Tetapi kuduskanlah
Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan! Dan siap sedialah
pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari
kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah
dengan lemah lembut dan hormat, 16 dan dengan hati nurani
yang murni, supaya mereka, yang memfitnah kamu karena
hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 17 Sebab lebih baik menderita karena berbuat
baik, jika hal itu dikehendaki Allah, dari pada menderita karena berbuat jahat. 18 Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk
segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak
benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; Ia, yang telah
dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, tetapi yang
telah dibangkitkan menurut Roh, 19 dan di dalam Roh itu juga
Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam
penjara, 20 yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada
waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti
dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya,
di mana hanya sedikit, yaitu delapan orang, yang diselamatkan
oleh air bah itu. 21 Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan--maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan
hati nurani yang baik kepada Allah--oleh kebangkitan Yesus
Kristus, 22 yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik
ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan
ditaklukkan kepada-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 tertulis tentang berbuat baik ?
2. Bagaimana kita harus melakukan dalam penderitaan sebab berbuat baik dan benar?
Menurut Petrus, perbuatan yang baik ialah mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati,
dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan.
Biasanya hal demikian itu dijelaskan melalui perkataan. Jadi tertulis dalam ayat 10, "Siapa yang mau
mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia
harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat."
Orang yang melakukan yang baik telah menjaga
lidahnya. Namun sungguh banyak orang percaya
menderita karena melakukan yang baik. Pasti ada
orang-orang yang melawan kita karena kita hidup
sesuai dengan kehendak Yesus. Oleh karena itu,
semua orang Kristen harus menjaga kekudusan
dengan berbuat kasih, dan akan siap sedialah pada
segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab
kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kita, tentang pengharapan yang ada
pada kita (15).
dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan
Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, (19)
Ayat 18~22 itu agak tidak jelas secara teologi dan
tafsiranpun masing-masing. Yesus yang mati di atas
salib itu pergi untuk memberitakan Injil kepada rohroh yang di dalam penjara, dalam Roh. Karena
kalimat ini, beberapa orang berkata bahwa orang
yang telah mati sebelum menerima Yesus itu juga
bisa diselamatkan. Tetapi lebih baiknya kita memahami demikian, TUHAN tetap mau menyelamatkan segala jiwa.

Praktek Berbuatlah sesuai dengan hati nurani yang murni oleh TUHAN
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Jumat

Bersukacitalah ketika kamu dapat
penderitaan dalam Kristus
1Petrus 4:1~19

1

Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamupun
harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, -karena barangsiapa telah menderita penderitaan badani, ia telah
berhenti berbuat dosa--, 2 supaya waktu yang sisa jangan kamu
pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak
Allah. 3 Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk
melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala
yang terlarang. 4 Sebab itu mereka heran, bahwa kamu tidak turut
mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan
ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. 5 Tetapi
mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, yang telah
siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 6 Itulah
sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati,
supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani; tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. 7 Kesudahan
segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah
tenang, supaya kamu dapat berdoa. 8 Tetapi yang terutama: kasihilah
sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi
banyak sekali dosa. 9 Berilah tumpangan seorang akan yang lain
dengan tidak bersungut-sungut. 10 Layanilah seorang akan yang lain,
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai
pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. 11 Jika ada orang yang
berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan
firman Allah; jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang
empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! Amin. 12
Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api
siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 13 Sebaliknya, bersukacitalah,
sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus,
supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia
menyatakan kemuliaan-Nya. 14 Berbahagialah kamu, jika kamu
dinista karena nama Kristus, sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah
ada padamu. 15 Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita
sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, atau pengacau. 16
Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia
malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama
Kristus itu. 17 Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah
kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah?
18
Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah
yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? 19 Karena
itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak
Allah, menyerahkan jiwanya, dengan selalu berbuat baik, kepada
Pencipta yang setia.
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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 kita harus mempersenjatai supaya menjadi
sehati dengan Yesus yang telah menderita?
2. Pada saat menderita, bagaimana kita harus menghadapi
itu?
Orang percaya yang turut jalan Kristus harus mempersenjatai diri dengan hati yang akan menderita seperti Yesus.
Sebelum mempersenjatai itu, kita juga hidup untuk
memuaskan hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta
pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang
terlarang (3). Namun sekarang kita berubah dan berbeda
dari orang-orang duniawi. Sebab itu mereka memfitnah kita
dan akhirnya ingin membunuh. Tetapi kita menjadi orang
yang hidup karena turut kehendak TUHAN walalupun
dihakimi secara jasmani (6). Sebenarnya kesudahan sudah
dekat. Sehingga kita harus menguasai diri dan jadi tenang,
mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain,
memberi tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak
bersungut-sungut. Dan melayani seorang akan yang lain,
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang
sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Hidup
demikian itu menjadi bukti mempersenjatai secara rohani.
Setelah tahap itu, pikiran kita sudah berubah. Dulu kita
heran: "Kanapa orang percaya menderita?" namun
sekarang, kita bersukacita karena sesuai dengan bagian
yang kita dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan senjata
lengkap, kita menjadi berani. Meskipun dalam tempat
perang, kita tidak takut dan melawan karena yakin perlindungan TUHAN.

Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang
datang kepadamu sebagai ujian... (12)
Menderita sebab iman, itu bukan hal yang aneh dan heran.
Orang-orang duniawi dikuasai oleh raja dunia dan ketetapan
-ketetapanpun beda. Mereka pasti akan merasa sebagai
lawan kita. Sehingga kita harus bersukacita sesuai dengan
bagian yang kita dapat dalam penderitaan Kristus.

Praktek Traktirlah orang yang telah bersungut-sungut dengan hati yang melayani
TUHAN
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Sabtu

Penatua akan menjadi teladan,
orang mudah akan tunduk
1Petrus 5:1~14

1

Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga
akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. 2 Gembalakanlah kawanan domba Allah yang
ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela
sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. 3 Janganlah
kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu
menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 4 Maka kamu,
apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima
mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 5 Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orangorang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu
seorang terhadap yang lain, sebab: "Allah menentang orang
yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." 6
Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang
kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya. 7 Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang
memelihara kamu. 8 Sadarlah dan berjaga-jagalah! Lawanmu,
si Iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaumaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9 Lawanlah
dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua
saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang
sama. 10 Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang
kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya.
11
Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya! Amin.
12
Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai
seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan
singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan
kamu, bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari
Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya! 13 Salam kepada
kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon,
dan juga dari Markus, anakku. 14 Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin.
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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 mereka, para penatua dan orangorang muda dalam jemaat harus berbuat?
2. Kenapa orang percaya harus sadar dan berjagajaga selama sepanjang hidup ?
Akhirnya Petrus menasihati jemaat-jemaat. dia
memesan kepada para penatua akan menjadi
teladan, juga memesan kepada orang yang muda
akan tunduk kepada TUHAN dan tua-tua. Yesus
telah memberi teladan tentang seorang pemimpin
rendah hati, dengan membasuhkan kaki muridmurid-Nya (Yoh 13.4,5). Pemimpin gereja tidak
berbuat seolah-olah mau memerintah atas jemaat
dan orang yang mudapun tunduk kepada pemimpin
dengan rendah hati. Selama ratusan tahun, gereja
yang murni menjaga itu sambil lari dan bersembunyi
ke kuburan. Tetapi sesudah selesai penderitaan
dan penganiayaan, gereja dan jemaat cepat membusuk. Sehingga kuasa setan diizinkan dalam dunia
sampai kedatangan Yesus. Namun jika orang
percaya melawan iblis sambil menguasai diri dan
jadi tenang, mereka akan lari (Yak 4.7) karena
TUHAN tetap janji akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan dan mengokohkan kita.
Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan
yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada
waktunya (6)
Tangan TUHAN adalah tangan yang maha kuasa.
Hal apapun tidak ada yang mustahil. Tetapi kita
yang hidup dalam kuasa tangan itu harus merendahkan diri. Kuasa ini dari TUHAN, tidak boleh kita
bermegah dengan kuasa-Nya. Kita harus merendahkan diri sampai Ia meninggikan kita pada waktuNya.
Praktek Layanilah kepada seorang sambil bertanya tentang keperluan dengan rendah
hati
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Bahan PA

Yakobus 2:1~13 (Selasa)
Sharing

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

Ice Break

“Yang murni, Yang hidup” - Siapkan dua jenis kue. Pertama, kue yang dibuat dengan
banyak tambahan. Kedua, kue yang dibuat dengan tepung murni tanpa ragi dan apapun.
Makan, dan setelah itu diskusi..
1. Mana yang lebih enak di antara kedua kue ini?
2. Mana yang lebih baik untuk kesehatan anda? Apa sebabnya?

Baca Teks

1. Apa yang harus dibuang bagi orang yang ingin air susu murni ? (1~3)

2. Siapa batu yang hidup itu? Bagaimana dipergunahkan ? (4~8)

3. Apa maksudnya kita dipergunahkan sebagai batu hidup? (5)

4. Kita, yang ingin air susu murni dan yang didirikan sebagai batu hidup, menjadi apa ?
(9~10)

Bacaan
Lebih luas
Kel 12:15
Im 2:11
Ul 27:6
Yos 8:31
Mat 21:42

Aplikasi

Apa kesamaan batu-batu bahan mezbah dan bahan persembahan sajian ?
Mezbah dibuat dengan batu-batu alam yang tanpa dibentuk, dipahat, diukir, dll.
Persembahan sajian juga tidak boleh menambahkan apapun. Itu berarti yang murni.
TUHAN tidak suka membentuk dengan cara manusia. Kita juga harus ingin Firman
yang murni, yang belum pernah ditafsirkan atau dijelaskan oleh orang lain. Kita
harus renungkan Firman dengan sendiri tanpa prasangka. Kemudian harus usaha
untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kita.

Share Firman yang telah direnungkan selama minggu ini. Berdoa bersama dengan
hasil sharing, dan melakukan sesuai dengan hasil itu.
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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