2Petrus
Perubahan Hidup Orang Kristen Dalam Firman Tuhan

Cerita-cerita anak pengungsian itu cukup kasihan. Mamanya telah janji akan menjemput secepatnya kepada anaknya pada saat kondisi
ekonominya membaik. Jadi anaknya terus
menunggu mama. Tetapi anak itu sering dihina
dan diganggu oleh keluarga di sana. Mereka
membebankan kerja-kereja keras, namun tidak
memberikan makanan yang cukup dan pakaiannya juga sangat sederhana. Anak itu terus
menangis setiap malam sambil berkata "Kapan
mama datang, cepat datang dong." Sebaliknya
ada cerita lain. Seorang anak misikin dititipkan
di rumah orang kaya. Mereka tidak punya anak.
Sebab itu anak itu menjadi sebagai anak mereka. Sehari-hari makan makanan yang enak dan
memakai pakaian hebat. Mainan-mainan juga
cukup banyak. Akhirnya anak itu lupa mamanya. Dia tidak lagi rindu rumahnya, dan pada
waktu mamanya menjemputnya, dia menangis
dan lari karena tidak mau kembali ke rumah.
Mungkin ada yang begitu tetapi juga ada yang
tidak begitu. Bagaimana dengan anda? termasuk di mana? Walaupun kondisi hidupnya bagus, jika anaknya sungguh mengasihi mamanya, dia tetap menunggu hari mamanya menjemput. Siapakah orang Kristen? Ia yang terus
menunggu hari kedatangan Yesus kembali
dengan hati seperti anak yang menunggu
mamanya.

Tema

Amin,
datanglah, Tuhan Yesus!
Bacaan Minggu

2 Petrus 1~3

PELATIHAN PENGGEMBALAAN NEHEMIA MELAYANI UNTUK GEREJA INDONESIA

Tema Minggu

Amin, datanglah Tuhan Yesus! - 2 Petrus

2 Petrus memperhatikan tentang penggodaan guru-guru palsu. Mereka, guru-guru palsu, membingungkan
tentang kedatangan Yesus keduakali dan menggoda orang Kristen supaya menikmati hidup dalam hawa
nafsu. Memang bagi mereka, guru-guru palsu dan beberapa orang percaya, sukses dan bahagia dalam
dunia ini lebih menarik dari pada sorga masa depan yang masih belum dialami itu bagi mereka, guru-guru
palsu. Tetapi Petrus mengingatkan kita, bahwa janji Yesus akan kembali untuk orang percaya itu sungguh
nyata. Sebab itu kita harus menjaga pengharapan tentang kedatangan Yesus kedua kali.

Message Minggu

Mazmur 141:1~10

Maranata! "Amin, datanglah, Tuhan Yesus!"
pengakuan yang dari wayu itu adalah pengakuan
dari para orang percaya yang merindukan hari
kedatangan Yesus kedua kali. Memang pengakuan
ini bukan dari hidup damai dan santai-sanati. Pada
waktu mereka takut akan dibunuh karena menerima Yesus, mereka meninggalkan tempat asal,
keluarga dan lapangan hidup, mereka mengaku ini
supaya melampaui segala kesukaran. Ini adalah
pengakuan Maranata.
Maranata yang dalam pengakuan Daud
Namun juga ada orang yang sungguh-sungguh
merindukan kedatangan TUHAN dalam kondisi
baik dan damai, bukan karena kesukaran. Dia
adalah Raja Daud, penulis Mazmur 141. Dalam
ayat 1, di tuliskan "TUHAN, aku berseru kepadaMu, datanglah segera kepadaku" Ahli-ahli Alkitab
berkata bahwa Mazmur 141 ini ditulis pada waktu
Raja Daud tinggal di kota Yerusalem, setelah
tabut Allah diambil oleh Daud. Di ayat 2 Daud
menulis: Biarlah doaku adalah bagi-Mu seperti
persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu
petang. Ahli-ahli Alkitab menjelaskan bahwa doa
Daud ini melihatkan bahwa dia terus turut mempersembahkan persembahan korban sehari-hari.
Jika demikian itu, Pada waktu Daud menyanyikan
pujian ini, dia paling dihormati oleh para umat
Israel dan berkuasa cukup kuat. Tetapi Daud
berdoa "Awasilah mulutku, ya TUHAN, berjagalah
pada pintu bibirku! Jangan condongkan hatiku
kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-
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perbuatan yang fasik bersama-sama dengan
orang-orang yang melakukan kejahatan; dan
jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka."
Dia adalah raja yang cukup berkuasa. Boleh
melakukan apapun. Tetapi dia sengaja menjaga
diri sendiri dan mengharapkan kedatangan TUHAN. Memang pengaharapan kedatang TUHAN
bagi Daud itu agak beda dari pada pengharapan
jemaat gereja mula-mula. Namun pentingnya Daud
tetap merindukan hari kedatangan TUHAN walaupun dalam perkembangan dan sukses dan dia
menjaga diri sendiri supaya tidak berbuat dosa.
Ajaran guru-guru palsu
Pada waktu gereja mula-mula, beberap guru palsu
muncul. Mereka tidak merindukan kedatangan
TUHAN, hanya ingin sukses dan menikmati dunia
dan mereka menggoda jemaat dengan ajaran
sesat ini. Orang-orang percaya juga ikut ajaran itu
karena jalan Yesus cukup susah dan tidak ada
yang nikmat. Rasul-rasul memperingatkan akan
ajaran sesat ini dan ingin memberitakan kepentingan pengakuan Maranata.

Gereja mula-mula tetap menjaga iman yang suci,
melalui penderitaan. Tetapi sejak orang Kristen
bebas dari penganiayaan dan penderitaan, mereka
berpikir bahwa tidak apa-apa Yesus, TUHAN kita
terlambat datang. Kemudian imannya cepat busuk.
Pengakuan Daud, sungguh rindu kedatangan
TUHAN dalam damai dan bersukacita, ini sangat
perlu bagi kita, orang-orang percaya zaman kini.

Catatan Minggu

Rencana hidup secara Rohani

Langkah-langkah merenungkan
Firman Tuhan dengan buku ini

Minggu

1. Berdoa
Supaya mendengar suara Tuhan dan
taat kepada bimbingan Tuhan.

2. Membaca
Secara total, kemudian baca ulang
untuk memahami lebih dalam.

Senin

3. Membuat kesimpulan
dengan pertanyaan untuk ringkasan, tulis di
bagian yang kosong.

Selasa

4. Menulis
tentang pengajaran Tuhan, Yesus, Roh
Kudus, dunia dan manusia dari bacaan,
juga menulis perintah yang wajib dilakukan atau dilarang dan janji Tuhan.

Rabu

5. Cek
poin praktek, kemudian menulis tentang
rencana yang akan dilakukan dalam sehari
lebih detail.
6. Berdoa
dengan pengakuan rencana praktek.

Kamis

Jumat

Sabtu

3

Minggu

Janji-janji yang berharga
dan yang sangat besar
2Petrus 1:1~9

1

Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada

mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

oleh karena keadilan Allah dan Juruselamat kita, Yesus
Kristus. 2 Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu
oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. 3

Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita
segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh
pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh
kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 4 Dengan jalan itu Ia telah
menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan
yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil
bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi
yang membinasakan dunia. 5 Justru karena itu kamu harus
dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan
kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, 6 dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada
penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan,
7

dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan

kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang.
8

Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-

limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. 9 Tetapi
barangsiapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta
dan picik, karena ia lupa, bahwa dosa-dosanya yang dahulu

telah dihapuskan.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa-apa yang Yesus Kristus telah berikan kepada
kita ?
2. Bagaimana kita yang dikaruniakan oleh Kristus
harus hidup?
Petrus menyebutkan orang-orang pecaya dengan
kata, "yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juruselamat kita." Dia berkata bahwa Yesus telah
menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang
berguna untuk hidup yang saleh oleh kuasa-Nya
yang mulia dan ajaib (3). Inilah janji-janji yang berharga dan yang sangat besar (4). Dengan ini kita
boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan
luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan
dunia. Jadi kita akan hidup mengasihi TUHAN dan
sesama. Dan kita harus dengan sungguh-sungguh
berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan,
kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih
akan semua orang. Hidup yang sesuai dengan
kodrat ilahi itu, itulah hidup yang sungguh mengasihi
semua. Dengan ini kita akan berhasil. Tetapi kalau
tidak memiliki semuanya itu, kita menjadi buta dan
picik, karena kita lupa, bahwa dosa-dosa kita yang
dahulu telah dihapuskan.
mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah (1)
Di dalam surat 1 Petrus, dia memanggil orang-orang
percaya dengan kata "pendatang". Namun kali ini ia
memanggil, "mereka yang bersama-sama dengan
kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah."
Iman kita dan iman mereka berdasarkan keadilan
Allah. Sehingga kita juga harus berbuat dan berpikir
dengan adil. Inilah ciri khas orang beriman.
Praktek Berilah sedekah kepada orang miskin dengan kasih dari Yesus
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Senin

Berusahalah supaya panggilan
dan pilihanmu makin teguh
2 Petrus 1:10~15

10

Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-

sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh.

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah
tersandung.

11

Dengan demikian kepada

kamu akan

dikaruniakan hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal,
yaitu Kerajaan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. 12
Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu
akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan
telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. 13 Aku
menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan
kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan

kemah tubuhku ini. 14 Sebab aku tahu, bahwa aku akan segera
menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah
diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.

15

Tetapi aku akan berusaha, supaya juga sesudah kepergianku
itu kamu selalu mengingat semuanya itu.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana kita masuk kerajan Allah yang
kekal ?
2. Kenapa Petrus menasehatkan demikian?

Kita harus berusaha sungguh-sungguh mengasihi sesama supaya panggilan dan pilihanmu
makin teguh. Kalau kita berbuat dalam kasih,
tidak akan tersandung, dan kita akan memasuki
Kerajaan kekal. Petrus sadar bahwa akan
segera meninggalkan kemah tubuhnya, melalui
keadaan dan hikmat dari TUHAN. Waktunya
tetap terbatas bagi semua orang. Sebab itu
persiapan untuk setelah meninggal itu sangat
penting. Petrus juga menyiapkan itu dengan
surat supaya sesudah kepergiannya orangorang percaya mengingat semua ajarannya.

Dengan demikian... kamu akan dikaruniakan
hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal (11)
TUHAN tidak akan mengubah keselamatan
yang telah Ia janjikan bagi kita. Walaupun kita
berbuat salah dalam kelemahan, Dia tidak
menyerahkan kita. Namun kita sendiri tidak bisa
semakin teguh tentang panggilan-Nya dan
pilihan-Nya. Pada waktu itu, setan mencobai
kita karena kelemahan kita. Banyak orang
percaya ingin meneguhkan keselamatannya
dengan perbuatan. Tetapi ini sungguh salah.
Hanya dalam kasih, kita akan masuk kerajaan
kekal.

Praktek Usahalah menyelesaikan tugas diri sendiri supaya tidak ada masalah esok
hari
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Selasa

Nubuat dihasilkan
oleh dorongan Roh Kudus
2Petrus 2:16~21

16

Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu
kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai raja,
tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya.

17

Kami

menyaksikan, bagaimana Ia menerima kehormatan dan
kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepada-Nya suara
dari Yang Mahamulia, yang mengatakan: "Inilah Anak yang
Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan."

18

Suara itu kami

dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan
Dia di atas gunung yang kudus.

19

Dengan demikian kami

makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh
para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya
sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat
yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit
bersinar di dalam hatimu.

20

Yang terutama harus kamu

ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab Suci tidak
boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri,

21

sebab tidak

pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh
dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Bagaimana Petrus menulis tentang peristiwa di
atas gunung yang kudus?
2. Bagaimana Petrus menjelaskan tentang tafsiran
nubuat?
Petrus sekali lagi berkata bahwa kisah-kisah Yesus
bukan seperti dongeng-dongeng isapan jempol
manusia. Dan dia menulis tentang pengalamannya
melihat langsung kemuliaan Yesus di atas gunung
kudus. Kemudian memepringatkan supaya
menafsirkan nubuat tentang Yesus di dalam Perjanjian Lama tidak menurut kehendak sendiri. Nabinabi palsu menyesatkan jemaat-jemaat dengan
menafsirkan nubuat-nubuat tentang Kristus dalam
kitab suci menurut kehendak sendiri, bukan menurut
kehendak TUHAN dan Alkitab. Tetapi Petrus berkata bahwa nubuat harus dijelasakan oleh dorongan
Roh Kudus. Ketika murid-murid-Nya bersama
Yesus, mereka belum sadar. Selanjutnya pada
waktu Roh Kudus datang, mereka baru sadar
bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci
mengarahkan kepada Yesus.
Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaranNya (16)
Pada zaman itu, masih hidup banyak orang yang
bersama dengan Yesus dan telah melihat langsung
kebangkitan, kenaikan Yesus. Namun ada orangorang yang berkata bahwa cerita Yesus adalah
sebagai dongeng-dongeng isapan jempol manusia.
Jika banyak orang percaya hal itu menjadi kebenaran walalupun bohong, sebaliknya sungguh kebenaran, namun sebagian besar orang tidak percaya, hal
itu menjadi bohong. Dalam gereja mula-mula juga
ada orang-orang begitu, sebab itu Petrus berkata
"kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya."
Praktek Saksikanlah kemuliaan TUHAN yang telah dialami kepada dua orang
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Rabu

Nabi-nabi Palsu, guru-guru Palsu
2 Petrus 2:1~10

1

Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengahtengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada
guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaranpengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan
menyangkal Penguasa yang telah menebus mereka dan
dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas
diri mereka. 2 Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka Jalan
Kebenaran akan dihujat. 3 Dan karena serakahnya guru-guru
palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan
ceritera-ceritera isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. 4 Sebab jikalau Allah tidak
menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi
melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian
menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman; 5 dan jikalau
Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan tujuh
orang lain, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orangorang yang fasik; 6 dan jikalau Allah membinasakan kota
Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian
memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk
mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, 7 tetapi Ia
menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus
menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal
hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, -8
sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan
setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan
mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa-- 9 maka nyata, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan
orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan
orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, 10
terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin
mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah.
Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segansegan menghujat kemuliaan,

10

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa ciri khas guru-guru palsu?
2. Bagaimana mereka akan disiksa?
Guru-guru palsu yang menafsir menurut kehendak sendiri itu tidak setuju bahwa Yesus
adalah Kristus. Mereka menafsirkan nubuat dan
Alkitab untuk keuntungan dunia, dan menghujat
jalan Kebenaran. Menurut Petrus, mereka
menjadi nabi-nabi palsu karena keinginan
daging. Malaikat-malaikat yang berbuat dosa itu
juga karena keinginan mendapatkan kemuliaan.
Manusia juga berbuat dosa karena keinginan
menjadi sama seperti TUHAN. "Dan apabila
keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa;
dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut."(Yakobus 1.15). Pada zaman
Nuh, zaman Sodom dan Gomora dihakimi,
kapanpun Allah menyelamatkan orang benar,
orang yang sunggu mengasihi TUHAN dan
sesama. Namun orang-orang yang ikut keinginan daging dan hawa nafsu itu telah dihakimi
dan akan dihakimi oleh TUHAN
mereka akan menyangkal Penguasa yang telah
menebus mereka dan... segera mendatangkan
kebinasaan atas diri mereka (1)
Sejak gereja mula-mula, ada banyak guru
palsu, menurut mereka Yesus bukan Kristus.
Yesus adalah seorang nabi dan guru yang baik,
namun Dia bukan Kristus dan bukan anak
Allah. Menurut Petrus mereka berkata demikian
untuk keinginan hawa nafsu, dan sebab ingin
mencari keuntungan dari jemaat-jemaat.

Praktek Bertobatlah dalam hal mengambil untung melalui pekerjaan TUHAN dan kembalilah
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Kamis

Mereka sama dengan hewan
yang tidak berakal
2Petrus 2:11~22
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padahal malaikat-malaikat sendiri, yang sekalipun lebih kuat
dan lebih berkuasa dari pada mereka, tidak memakai kata-kata
hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka
di hadapan Allah. 12 Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang
tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan
untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang
tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang
jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, 13 dan akan
mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka.
Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda, yang mabuk dalam hawa nafsu
mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama
dengan kamu. 14 Mata mereka penuh nafsu zinah dan mereka
tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang
yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan.
Mereka adalah orang-orang yang terkutuk! 15 Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima
upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. 16 Tetapi Bileam
beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai
beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah
kebebalan nabi itu. 17 Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air
yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan; bagi mereka
telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. 18
Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa
dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orangorang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup
dalam kesesatan. 19 Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada
orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba
orang itu. 20 Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan
Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri
dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk dari pada
yang semula. 21 Karena itu bagi mereka adalah lebih baik, jika
mereka tidak pernah mengenal Jalan Kebenaran dari pada
mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang
disampaikan kepada mereka. 22 Bagi mereka cocok apa yang
dikatakan peribahasa yang benar ini: "Anjing kembali lagi ke
muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya."
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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 perbuatan nabi palsu yang ikuti
jalan Bileam?
2. Apa akhir hidup mereka ?
Nabi-nabi palsu, sama dengan hewan yang
tidak berakal, menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka
yang jahat mereka sendiri akan dibinasakan
seperti binatang liar. Sebenarnya mereka telah
mengalami kuasa Roh dan sudah tahu kasih
TUHAN (15,21). Jadi Petrus membandingkan
mereka dengan nabi Bileam, anak Beor. Dia
sudah melihat keajaiban TUHAN, keledai yang
dia tunggangi itu memperingatkan dengan kata
manusia, dan ketika ia mengutuk umat Israel,
namun akhirnya dia memberkati Israel karena
kekuatan TUHAN. Tetapi sejak awal dia
melakukan dan pergi untuk keuntungannya.
Inilah nabi palsu. Kelihatannya mereka sukses
dan beruntung dalam hidup. Namun mereka
adalah seperti mata air yang kering, seperti
kabut yang dihalaukan taufan; bagi mereka
telah tersedia tempat dalam kegelapan yang
paling dahsyat.
Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang
tidak berakal... (12)
Petrus menyebut mereka dengan kata "hewan
yang tidak berakal." Sebenarnya sebagian
besar guru palsu termasuk golongan ahli filsafat, dan mereka menghujat iman tentang
Kristus dengan memikirkan cukup berakal.
Tetapi mereka hanya seperti binatang liar di
hadapan TUHAN sebab tidak sadar Yesus
Kristus yang mulia.
Praktek Jauhilah jalan dan tempat penggodaan seperti jalan Bileam
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Jumat

Supaya kamu mengingat
perkataan nabi dan perinta Rasul
2Petrus 3:1~13

1

Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua,
yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan
-peringatan, 2 supaya kamu mengingat akan perkataan yang
dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat
akan perintah Tuhan dan Juruselamat yang telah disampaikan
oleh rasul-rasulmu kepadamu. 3 Yang terutama harus kamu
ketahui ialah, bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil
pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orangorang yang hidup menuruti hawa nafsunya. 4 Kata mereka:
"Di manakah janji tentang kedatangan-Nya itu? Sebab sejak
bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu dunia diciptakan." 5 Mereka sengaja
tidak mau tahu, bahwa oleh firman Allah langit telah ada
sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh
air, 6 dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa,
dimusnahkan oleh air bah. 7 Tetapi oleh firman itu juga langit
dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan
untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. 8
Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini
tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan
satu hari sama seperti seribu tahun dan seribu tahun sama
seperti satu hari. 9 Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya,
sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian,
tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya
jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang
berbalik dan bertobat. 10 Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti
pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh
yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam
nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan
hilang lenyap. 11 Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur
secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup
12
yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan
hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan
unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. 13 Tetapi
sesuai dengan janji-Nya, kita menantikan langit yang baru
dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran.
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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 alasan Petrus menulis surat ini ?
2.

Bagaimana kita harus berbuat selama
menunggu kedatangan Kristus kedua kali ?

Petrus berusaha menghidupkan pengertian yang
murni. Orang percaya yang sungguh mengasihi
TUHAN itu tetap memiliki ingatan kasih yang
mulanya dengan Yesus. Nabi-nabi palsu tidak
percaya kedatangan Yesus kedua kali dan akan
menyesatkan orang percaya. Mereka berkata
"Segala sesuatu tetap seperti semula, pada waktu
dunia diciptakan."(4) Tetapi sebenarnya mereka
sengaja ingin melupakan tentang hal yang nyata.
Hanya TUHAN masih sabar terhadap kita, karena
Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa.
TUHAN tetap mau menyelamatkan segala manusia. Ini adalah hati yang baik TUHAN (9). Tetapi
juga ada janji bahwa Yesus akan tiba pada waktu
siapapun tidak tahu seperti pencuri. Jadi kita tidak
usah takut, dan harus hidup dalam pengharapan
tentang langit dan bumi yang baru, karena TUHAN
telah janji.
Di hadapan Tuhan satu hari sama seperti seribu
tahun dan seribu tahun sama seperti satu hari (8)
Bagi manusia yang mati sebelum 100 tahun, Itu
waktu cukup panjang. Tetapi bagi TUHAN yang
ada sebelum dunia dijadikan, sampai selamalamanya itu tidak berarti waktu panjang atau pendek. Sekalipun kita hidup di dunia ini, dalam jasmani, kalau hidup dengan waktu TUHAN, pikiran
TUHAN dan kehendak TUHAN, kita akan hidup
dan sadar seperti TUHAN.
Praktek Akuilah pengharapan tentang langit dan bumi yang baru kepada dua orang
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Berusaha, supaya kamu kedapatan
tak bercacat dan tak bernoda

Sabtu

2Petrus 3:14~18
14

Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menan-

Siapa Allah?

(Yesus, Roh Kudus)

tikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan-Nya, dalam
perdamaian dengan Dia.
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Anggaplah kesabaran Tuhan kita

sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti
juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya.

16

Hal

itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara
tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada halhal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak
memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti
yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain.
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Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah
mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah,
supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang
yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh.

18

Tetapi bertumbuhlah dalam kasih

karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat
kita, Yesus Kristus. Bagi-Nya kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya.”
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Apa ajaran bagiku?

Ajaran tentang dunia & manusia.
Perintah & janji untuk ku

Pembagian & Kesimpulan Paragraf

Renungan & Aplikasi

Tafsiran

1. Apa nasihat Petrus yang terakhir?
2. Apa kesalahan guru-guru palsu tentang surat
-surat dari rasul?

Akhirnya Petrus menasehati kita supaya tak
becacat dan tak bernoda, dalam perdamaian.
Dan kita harus anggap kesabaran TUHAN. Jika
TUHAN tidak sabar, kita tidak bisa
diselamatkan. Sekarang TUHAN masih sabar
tentang kelemahan kita. Akhirnya kita harus
waspada diri supaya jangan tersesat ke dalam
kesesatan dan jangan kehilangan peganganmu
yang teguh. Tetap ada orang-orang yang tak
mengenal hukum di dalam jemaat.

Janganlah menafsirkan sengaja (16)
Petrus juga berkata tentang surat-surat dari
Paulus. Memang dalam surat-surat ini juga ada
hal-hal yang sukar dipahami. Kadang guru-guru
palsu sengaja menafsirkan tentang hari kedatangan Yesus dan penghakiman dengan
kehendaknya sendiri. Juga ada orang-orang
menafsirkan dengan tanda rahasia dan kode.
Bagi mereka pentingnya tanggal dan waktu
yang tepat. Tetapi usaha yang demikian itu
tidak layak dan tidak sesuai dengan kehendak
TUHAN. Pengetahuan yang kita harus miliki itu
bukan tanda zaman terakhir dan tanggal kedatangan Yesus kedua kali. Kita harus memahami rencana dan kehendak TUHAN.

Praktek Pilihlah seorang yang telah bertengkar dan berusahalah untuk berdamai
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Bahan PA

2 Petrus 2:1~22 (Rabu, Kamis)
Sharing
Ice Break

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

“Orang yang boleh dipercaya” - Pemimpin memilih seorang, sebagai penipu. Hanya dia
saja yang berkata dusta. Semua anggota bercerita pendek. Dan saling bertanya untuk
mencari penipu. Sesuda bermain ini diskusilah demikian:
1. Siapah yang paling dipercayai? Apa alasannya ?
2. Bagaimana mencari orang-orang yang sungguh dapat dipercaya dan tidak menipu ?

Baca Teks 1. Guru-guru palsu itu menyangkal siapa ? (1)

2. Mereka berbuat apa? Dan karena itu muncul pesoalaan apa ? (2)

3. Kenapa mereka mengajar dan melakukan begitu ? Untuk apa ? (3,13,14)

4. Seperti apa akhirnya keadaan mereka ? (12,15~17)

Apa ajaran Yesus tentang hari kesudahan dunia ini?
Bacaan
Lebih luas
Matius
24.1~50

Aplikasi

Yesus berkata tentang peristiwa-peristiwa dan tanda-tanda tentang hari kesudahan. Akan terjadi
bencana alam, peperangan. Banyak orang akan mati. Akan terjadi siksaan yang dahsyat. Tetapi
Yesus masih belum datang. Ia akan datang di atas awan-awan di langit dengan segala
kekuasaan dan kemuliaan-Nya. Siapapun tidak tahu tentang hari dan saat itu, hanya Bapa
sendiri yang tahu. Sampai zaman ini nabi-nabi palsu berkata tentang hari dan saat Yesus datang kedua kali. Itu semua nabi palsu. kemudian ada guru palsu yang berkata 'Yesus tidak akan
datang lagi." Sebenarnya sudah ada terjadi banyak tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa yang
dituliskan dalam Alkitab. Itu sama seperti Yesus berkata "Waktunya sudah dekat, sudah di
ambang pintu." (Mat 24:33) Jadi kita harus siap dan berjaga-jaga. Harus membedakan nabinabi palsu, dan mendengarkan ajaran murni yang berdasarkan Alkitab dan kehendak TUHAN.
Share tentang peristiwa-peristiwa guru-guru palsu menyesatkan orang-orang dengan
kedatangan Yesus. Dan berdoa bersama-sama supaya hidup dengan hati menyongsong
Yesus datang kedua kali.
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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