
PANDUAN BAGI PEMIMPIN

Dasar-Dasar Kehidupan Rohani
Pengajar Pelajaran: Dr. Sid Buzzell
                                                                                                                                                                

Jika Anda belum melakukannya, adalah penting untuk Anda terlebih dahulu meninjau 
Paket bagi Pemimpin kami secara spesifik pada bagaimana cara untuk membuka, 
memfasilitasi, dan menutup sesi-sesi dalam kelompok Anda.

Panduan bagi Pemimpin ini akan menuntun Anda selangkah demi selangkah melalui pelajaran 
ini. Gunakan sebanyak mungkin materi yang disarankan yang menurut Anda bermanfaat. 
Beberapa bagian memiliki lebih dari satu pertanyaan atau gagasan untuk diskusi sehingga Anda 
dapat memilih opsi yang paling sesuai dengan kelompok Anda. Jangan ragu untuk menambahkan 
gagasan-gagasan lain juga. Anda juga dapat memilih untuk memperpanjang pelajaran khusus ini 
ke dalam dua sesi atau lebih.

Panduan bagi Pemimpin berisi informasi yang tidak tercakup dalam Panduan Mendengarkan 
sehingga sesi kelompok memberikan nilai tambah bagi mereka yang telah menyelesaikan 
Panduan Mendengarkan.

Langkah demi Langkah Pembelajaran                 
 

Saat Anda mempersiapkan sesi, Anda akan menemukan informasi yang Anda butuhkan untuk 
memimpin pertanyaan-pertanyaan diskusi dalam Panduan bagi Pemimpin ini.
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PElAJARAN 01 dari 05

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran dengan membaca atau membahasakan menurut kata-kata sendiri garis 
besar dari Pelajaran 1 berikut. “Pelajaran Satu akan memberikan Anda motivasi untuk bertumbuh 
dalam Tuhan; menolong Anda dengan kepastian akan keselamatan Anda; dan menekankan 
pentingnya doa, penyelidikan Alkitab, persekutuan, dan kesaksian.” 

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi. 

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Menjelaskan motivasi akan keinginan untuk bertumbuh secara rohani.
2. Memperoleh keyakinan tentang bagaimana memastikan bahwa Anda adalah seorang 

Kristen.
3. Memahami hubungan antara doa, penyelidikan Alkitab, persekutuan, dan kesaksian.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah.

Setelah Anda menjelaskan dua level dari sasaran pelajaran di atas, tanyakan apakah ada yang ingin 
berbagi dalam sebuah kalimat mengenai sasaran pribadi mereka untuk pelajaran ini.

Permulaan Kehidupan Rohani
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Pengantar
Bukalah sesi dengan memperkenalkan diri Anda sendiri dan mintalah para anggota untuk melakukan 
hal yang sama. 

• Mintalah masing-masing untuk membagikan sebuah fakta umum tentang diri mereka 
sendiri—keluarga; di mana mereka bersekolah di SMA; kursus atau kegiatan favorit 
mereka di sekolah menengah; jika mereka dapat tinggal di mana saja di dunia, di mana 
mereka akan tinggal dan mengapa, dll. 

• Beri tahu kelompok bahwa ini adalah sebuah pengantar umum “untuk mengenal Anda” 
dan Anda akan berbicara tentang bagaimana kita berhubungan dengan dimensi-dimensi 
rohani dari kehidupan di sesi selanjutnya.

Diskusikan tujuan pelajaran dari silabus (lihat di bawah). Anda akan memperkenalkan tujuan dari 
sesi ini selama beberapa saat. 

• Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus” (2 Petrus 3:18). Apakah maksud dari bagian 
ini dan bagaimana kita melakukannya? Pelajaran Dasar-Dasar Kehidupan Rohani ini 
dimulai dengan menjelaskan bagaimana mengetahui dengan pasti bahwa Anda memiliki 
hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Kemudian Anda akan belajar bagaimana 
mengembangkan dan bertumbuh dalam hubungan Anda dengan Yesus melalui pembacaan 
Alkitab, belajar bagaimana berbicara kepada Allah dalam doa, dan pentingnya menjadi 
bagian dari komunitas orang percaya dan membagikan iman Anda dalam Yesus kepada 
orang lain. Mulailah bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus 
hari ini!

Bicarakan sasaran-sasaran PELAJARAN—yang tercantum di bawah ini. Setelah menyelesaikan 
PELAJARAN ini, Anda diharapkan mampu untuk: 

• Menjelaskan motivasi bagi pertumbuhan rohani dan memahami hubungan antara doa, 
penyelidikan Alkitab, persekutuan, dan kesaksian. 

• Memahami bagaimana memprioritaskan dan menumbuhkan waktu perenungan yang 
bermakna. 

• Menjelaskan bagaimana meningkatkan kehidupan doa Anda sendiri dan menjelaskan 
bagaimana Yesus Kristus menjadikan doa sebagai prioritas.

• Menjelaskan mengapa keterlibatan gerejawi itu penting dan memahami manfaat-manfaat 
dan tanggung jawab-tanggung jawab dari keterlibatan gerejawi.

• Memahami teknik-teknik dalam membagikan sebuah kesaksian pribadi mengenai 
perlunya seseorang datang kepada Kristus dan dalam menjelaskan Injil kepada seseorang.

Mintalah anggota kelompok untuk membicarakan tentang perjalanan rohani mereka.
• Apa yang mereka pikirkan tentang pertumbuhan rohani itu? 

◊	 Menurut mereka apakah tujuan dari pertumbuhan rohani?
◊	 Aktivitas-aktivitas apakah yang mereka pikirkan termasuk dalam bertumbuh secara 

rohani?
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• Apa pengalaman mereka dengan gagasan dan/atau proses pertumbuhan rohani (kadang-
kadang disebut sebagai formasi spiritual, pemuridan, pendampingan rohani, dll.)?
◊	 Tidak pernah mendengar hal tersebut? Mengejarnya di masa lalu tetapi berhenti? 

Dimatikan olehnya? Sambil lalu terlibat? Berkomitmen secara mendalam? Tanggapan 
lainnya? 

Diskusikanlah ekspektasi-ekspektasi pribadi dari anggota kelompok untuk lima pelajaran kelompok 
ini.

• Benar-benar sebuah studi akademis tentang proses kehidupan rohani? 
• Sebuah hasrat untuk berpartisipasi dalam sebuah proses pertumbuhan, kepada yang 

manakah mereka akan berkomitmen?
◊	 Anda mungkin ingin mengatakan bahwa salah satu dari dua pilihan tersebut diterima, 

ATAU bahwa ini adalah sebuah kelompok yang berkomitmen untuk berpartisipasi 
dalam proses pertumbuhan rohani, ATAU kelompok ini terbuka bagi mereka yang 
tidak yakin tentang bagaimana mereka ingin berhubungan dengan pertumbuhan 
rohani tetapi tertarik menjadi bagian dari kelompok belajar. 

• Akan sangat membantu untuk memunculkan dan mendiskusikan apakah ekspektasi-
ekspektasi dari para anggota kelompok dan yang bukan dalam kelompok pembelajaran ini.

• Tidak seperti banyak kelompok belajar, kelompok yang satu ini mungkin melibatkan 
sebuah komitmen bersama untuk berpartisipasi dalam praktik yang Anda akan pelajari 
dan mungkin juga melibatkan ekspektasi-ekspektasi, dorongan, dan tanggung jawab 
bersama. 

• Namun dalam konteks kelompok adalah bijaksana untuk membuat keputusan tersebut 
sebagai pemimpin kelompok atau sebagai sebuah kelompok.

Diskusi

Apakah Allah Ingin Mengenal Saya? 

Tanyalah apa keyakinan inti dari iman Kristen. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 1)

Tanyalah di mana kita memulai diskusi kita tentang kehidupan rohani.

Sarankan bahwa sebelum kita membahas aspek lain dari kehidupan, penting untuk menegaskan 
bahwa pembelajaran ini didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah sebuah keberadaan yang 
nyata dan personal dan bahwa Dia ingin kita mengenal dan berhubungan dengan-Nya
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Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Bacalah kalimat pertama dari Pelajaran 1 dan tanyakan kepada kelompok mengapa banyak yang 

percaya bahwa hal itu adalah keyakinan inti dari iman Kristen.
◊	 “Inti dari iman Kristen adalah keyakinan bahwa ada satu Tuhan yang telah menyatakan diri-Nya 

dalam Pribadi Kristus dan melalui halaman-halaman Alkitab.” 

• Seorang	teolog/filsuf	Kristen	yang	sangat	dihormati	bernama	Francis	Schaeffer	menulis	sebuah	buku	
berjudul, Dia Ada di Sana dan Dia Tidak Diam. Bahaslah pentingnya kedua keyakinan itu sebagai 
sebuah landasan iman Kristen. 
◊	 Kata keempat dalam Alkitab bahasa Inggris kita menentukan bagaimana kita membaca 

keseluruhan Alkitab. “Pada mulanya Allah!” Jika kita mengingkari keberadaan Allah, atau jika 
kita	salah	menafsirkan	apa	yang	Alkitab	ajarkan	tentang	Dia,	semua	isi	Alkitab	akan	terdistorsi.

• Mintalah seseorang untuk membaca Mazmur 19:1-3 dan meringkaskan pesannya.

• Mintalah seseorang untuk membaca Mazmur 19:6-9 dan meringkaskan pesannya.
◊	 Ingatkanlah	kelompok	bahwa	mazmur	ini	mengomunikasikan	satu	fakta	dalam	banyak	ekspresi	

puitis dari ayat 6-9. 
◊	 Satu	fakta	itu	adalah	bahwa	Allah	tidak	hanya	menyatakan	kemuliaan-Nya	secara	umum	melalui	

ciptaan-Nya (Mazmur 19:1-6); Dia juga menyatakan kemuliaan dan kuasa-Nya dengan cara-
cara khusus melalui Kitab Suci-Nya. 

◊	 Di dalam Alkitab, Allah “menyegarkan jiwa,” dan “memberikan hikmat kepada orang yang tak 
berpengalaman” (Mazmur 19:7). Melalui Kitab Suci, Dia “menyukakan hati,” dan “membuat mata 
bercahaya” (Mazmur 19:8). 

Bacalah Ibrani 1:1-3 dan diskusikanlah fakta bahwa selain melalui alam dan Kitab Suci, Allah 
berbicara dengan cara yang lebih jelas dan lebih menakjubkan. 

• Intinya	adalah	bahwa	pusat	dan	dasar	dari	pesan	Kristen	adalah	fakta	bahwa	Allah	telah	berbicara.	
Sebagaimana kalimat pembuka Pelajaran 1 menyatakan, “Inti dari iman Kristen adalah keyakinan 
bahwa ada satu Allah yang telah menyatakan diri-Nya dalam pribadi Kristus dan melalui halaman-
halaman Alkitab.”

Tekankan fakta bahwa Alkitab mencatat kisah agung dari sejarah penebusan Allah sejak 
permulaannya dalam kitab Kejadian sampai penyempurnaannya dalam Wahyu. Alkitab adalah 
sebuah buku yang—dari awal hingga akhir—menekankan undangan Allah yang sabar dan murah 
hati untuk hidup dalam relasi yang intim dengan-Nya.

Secara singkat, rangkumlah masing-masing tiga pergerakan dari kisah besar Alkitab. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 2)

1. Penciptaan Allah atas segala sesuatu—dan, khususnya penciptaan pria dan wanita menurut 
gambar dan rupa-Nya sendiri.
• Baca Kejadian 1:26-27 dan diskusikan tiga aspek dari menjadi pembawa gambar dan rupa Allah. 

Hanya kita manusia yang bisa:
◊	 Memahami dan berkomunikasi dengan Allah.
◊	 Hidup dalam sebuah relasi yang penuh kasih dengan Allah.
◊	 Bertanggung jawab kepada Allah sebagai penatalayan dari kebenaran yang telah Dia nyatakan 

kepada kita.
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• Tuhan menciptakan kita untuk sebuah hubungan dengan-Nya.

2. Pengantar tentang alienasi antara Allah dan manusia yang Dia ciptakan.
• Baca Kejadian 3:1-7. Dosa mematahkan hubungan antara Allah dan manusia.

3. Pergerakan ketiga dalam kisah agung Alkitab diceritakan dari Kejadian 3:8 hingga Wahyu 
22 dan bagian tersebut memberitahukan kita tentang prakarsa luar biasa dari Allah untuk 
memulihkan dan mempertahankan hubungan yang rusak itu.

Tanyakan apakah ada yang dapat menyebutkan individu yang pada akhirnya akan menebus 
semua orang.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 3)

Baca Kejadian 3:14-15.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Sebagai bagian dari pemberontakan dahsyat Adam dan Hawa melawan Allah, Allah menyatakan 

penghakiman ini atas Setan. Janji bahwa, “dia akan menghancurkan kepalamu” adalah petunjuk 
pertama terhadap kemenangan ultimat Yesus atas Setan.

Baca Kejadian 12:1-3.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Dalam kovenan Allah dengan Abraham, yang menunjukkan kelahiran Israel sebagai umat pilihan 

Allah, perhatikan janji terakhir Allah dalam ayat 3: “Semua orang di bumi akan diberkati melalui 
Engkau”.

• Kemudian bacalah Matius 1:1. Seluruh dunia diberkati melalui Yesus Kristus putra Daud, putra 
Abraham. 

Dalam satu kalimat, rangkumkan kesan Anda terhadap jawaban ultimat Allah atas pemisahan 
antara Dia dan manusia. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 4)

• Segera setelah kejatuhan Adam dan Hawa di Kejadian 3, Allah memunculkan kekalahan ultimat 
Setan, yang digenapi ketika Yesus Kristus menggenapi janji Allah kepada Abraham bahwa salah satu 
keturunannya akan memberkati seluruh dunia.

Mintalah tanggapan kelompok terhadap kebenaran yang menakjubkan bahwa Allah telah 
membuatnya mungkin untuk dipulihkan ke dalam hubungan yang sehat dengan-Nya.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 5)

Dalam Perjanjian Baru cukup jelas mengenai fakta bahwa Yesus datang ke bumi untuk 
menyatakan dan menggenapi kehendak Allah untuk akhirnya memulihkan hubungan yang 
dipatahkan oleh pemberontakan Adam dan Hawa terhadap Allah.
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Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Baca Yohanes 3:1-3 dan bicarakanlah tentang apa yang Yesus dan Nikodemus sedang diskusikan.

◊	 Setelah beberapa diskusi tentang “dilahirkan kembali” (ay. 3), Yesus menjelaskan misi dan 
tujuannya secara lebih menyeluruh dalam pasal 3:16-17.

• Baca Yohanes 3:16-17 dan diskusikan penjelasan Yesus sendiri tentang misi-Nya ketika Nikodemus, 
guru Yahudi yang terhormat, bertanya kepada-Nya siapa Dia.

• Baca Yohanes 1:12-13 dan diskusikan pandangan Yohanes Pembaptis tentang siapakah Yesus dan 
mengapa Dia datang. 
◊	 Perhatikan terutama tiga rujukan terhadapa kata “dilahirkan”:

 » Dalam proklamasi Yohanes Pembaptis (Yohanes 1:12-13). 
 » Dalam penjelasan Yesus (Yohanes 3:1-3 dan 3:16-17).

Kembali dan bacalah Kejadian 2:15-17 lagi. Apa konsekuensi dari memakan buah terlarang? 
• ““Kamu pasti akan mati.”

Baca Efesus 2:1-3. Bagaimana kondisi orang-orang yang belum “dilahirkan kembali?”
• Mengambil bentuak apakah “kematian” itu jika Adam dan Hawa masih hidup dan orang-orang yang 

belum dilahirkan kembali masih hidup hari ini 

Baca Kejadian 3:8-10 dan diskusikan bagaimana Adam dan Hawa berhubungan dengan Allah.

Baca Yesaya 59:2 dan diskusikan bagaimana dosa memengaruhi hubungan kita dengan Allah.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Apa saja cara orang hari-hari ini untuk “bersembunyi” dari Allah?

Tanyakan apakah seseorang dapat meringkaskan apa yang sebenarnya terjadi pada umat manusia 
dalam Kejadian 3.

• Hubungan intim kita dengan Tuhan terputus. Suatu penghalang besar untuk persekutuan antara 
Allah dan manusia yang disebut “dosa” menciptakan keterasingan antara Allah dan manusia. Kita 
mati secara rohani dan perlu dilahirkan kembali secara rohani untuk menghubungkan kembali 
hubungan yang rusak itu.

ATAU
• Dosa menciptakan jurang yang tidak dapat diatasi di mana dulu ada sebuah persatuan intim antara 

Allah dan manusia. Keterasingan yang sama telah berlangsung sejak hari yang menentukan itu. Allah 
menciptakan kita untuk bersekutu dengan Pencipta kita, tetapi kita telah memilih untuk pergi dengan 
cara kita sendiri—bacalah Yesaya 53:6.

Ringkaslah pelajaran hingga poin ini:
• Allah ingin dikenal dan telah menyatakan diri-Nya dalam alam, Alkitab, dan di dalam Anak-Nya, 

Yesus.

• Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa-Nya sendiri supaya kita—dan hanya kita—dapat 
mengenal dan mengasihi serta berkomunikasi dengan Allah. Tidak hanya Ia menyatakan diri-Nya, 
tetapi Dia menciptakan kita dengan kemampuan untuk memahami dan menanggapi wahyu tersebut. 
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• Ketika Adam dan Hawa “jatuh,” hubungan itu terputus. Kemampuan kita untuk mengetahui dan 
mengasihi	serta	bersekutu	dengan	Dia	“mati.”	Satu	fakta	paling	signifikan	yang	membuat	kita	
“manusia” secara khusus mati adalah ketika Adam dan Hawa tidak menaati Allah.

• Karena	kita	sudah	mati	secara	rohani,	kita	perlu	dilahirkan	kembali—bukan	secara	fisik,	tetapi	
dilahirkan kembali secara rohani untuk membangkitkan kembali dan memulihkan kapasitas yang kita 
harus ketahui dan hubungkan dengan Allah sebagaimana yang Dia inginkan. 

Bahasa Yesus dalam Yohanes 3:3 dan 16-17 tentang “dilahirkan kembali” membawa simbolisme 
yang sangat besar ketika kita memahami bahwa Ia sedang berbicara tentang “dilahirkan” secara 
rohani.

Kata-kata Paulus dalam Efesus 2 tentang mati dalam dosa-dosa kita membawa pesan yang sama 
dalam bahasa yang berbeda. Tetapi Paulus tidak berhenti dengan pesan kematiannya dalam 
Efesus 2:1-3. 

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Baca	Efesus	2:4-9	dan	bahaslah	pentingnya	kata	pembuka	ayat	4,	“Tetapi.”

Diskusikan deskripsi Pascal tentang kekosongan manusia dan solusi Tuhan.
• Tanyakan apakah anggota kelompok setuju dengan dan/atau mengalami pandangan Pascal.

• Jika ya, apa saja beberapa hal bagi orang-orang yang tidak mengikuti Allah coba gunakan untuk 
mencoba mengisi lubang tersebut..

• Tanyakan apakah mereka pernah mencoba mengisi lubang teresebut dengan hal-hal selain Allah. Apa 
yang mereka gunakan?

• Diskusikan apa yang menurut kelompok Pascal akan katakan kepada siapa pun yang mencoba 
mengisi lubang ini, “jurang tak terbatas” dengan apa pun kecuali Allah.

Bagilah kelompok menjadi dua kelompok yang lebih kecil dan minta mereka untuk 
mempraktikkan apa yang akan mereka katakan kepada seseorang yang sedang mencari sesuatu 
untuk mengisi jurang tersebut.

Dari diskusi sejauh ini, tanyakan kepada kelompok bagaimana mereka menggambarkan sikap 
Allah terhadap keterasingan antara Dia dan kita.

Alkitab jelas bahwa Allah telah mengambil langkah-langkah besar untuk memulihkan hubungan 
yang rusak ini.

Jelaskan hal tersebut selama beberapa menit ke depan, Anda memandu kelompok melalui apa 
yang Alkitab katakan tentang apa yang kita harus lakukan jika kita ingin “dilahirkan kembali” 
(Yohanes 3:16-17) dan “hidup dalam Kristus” (Efesus 4:1-6).
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Baca Roma 3:23 dan bahas apa yang ayat Alkitab ini katakan tentang kondisi manusia.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Apakah Anda percaya semua orang telah berbuat dosa? 

• Bagaimana Anda menjelaskan dosa kepada seorang anak?
◊	 Sederhananya, dosa adalah kegagalan untuk menanggapi apa yang telah Tuhan beritahukan 

kepada kita. Itu artinya, “telah kehilangan kemuliaan” yang telah Allah ciptakan bagi untuk miliki 
dan nikmati. 

◊	 Dosa adalah menjadi kurang dari apa yang Allah kehendaki waktu menciptakan kita.

Tanyakan apakah kelompok tersebut dapat menyetujui bahwa tidak seorang pun dari kita yang 
telah hidup menjadi seperti yang Allah kehendaki waktu menciptakan kita.

Baca Yesaya 64:6 dan diskusikan fakta bahwa karena keterasingan kita dari Allah dan kondisi 
“kematian” kita, kita tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada Allah untuk memulihkan 
persekutuan kita dengan-Nya.  

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Mintalah seseorang meringkas apa yang Yesaya 64:6 katakan kepada mereka yang menolak tawaran 

Yesus untuk dilahirkan kembali dan berusaha untuk mendamaikan diri mereka dengan Allah dengan 
usaha mereka sendiri.

Baca Roma 6:23 dan bahas dua opsi yang disajikan Paulus.
• “Upah dosa…”

• “Karunia Allah…”

Baca Roma 5:8 dan diskusikan: 
• Apa yang mendorong Allah untuk bertindak mewakili kita.

• Apa yang Allah lakukan sebagai respons terhadap dorongan tersebut.

Baca 2 Korintus 5:21 dan diskusikan komitmen Yesus untuk memulihkan hubungan dengan kita.
• Seberapa jauh Allah telah “menyelamatkan” kita?

• Bagian apakah dari hidup kita yang Allah abaikan? (tidak ada)

• Bagian apakah dari hidup kita yang Dia harapkan kita untuk percayakan kepada-Nya?

Baca Yohanes 1:12 lagi.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan kepada anggota kelompok apakah mereka telah mempertimbangkannya. Sudahkah mereka 

menerima tawaran Yesus?

Tanyakan kepada anggota kelompok:
Sudahkah Anda, atau akankah Anda bersedia, mendoakan doa sederhana ini?

Yesus, saya akui bahwa saya seorang berdosa. 
Terima kasih, Engkau telah mati di atas kayu salib untuk membayar hukuman atas dosa saya. 
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Saya ingin dilahirkan kembali.
Sekarang saya menerima Engkau sebagai Juruselamat dan Tuhan saya. 
Saya meminta Engkau untuk memegang kendali atas kehidupan saya dan menjadikan saya 
seseorang sebagaimana seperti yang Engkau inginkan waktu menciptakan saya. Amin.

Sewaktu kelompok membaca 1 Yohanes 5:13-14 bersama-sama dengan lantang.
“Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, 
tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, dan agar kamu dapat terus percaya dalam nama 
Anak Allah.”  

Tanyakan bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kehidupan baru di dalam Kristus ini nyata. 
Kemudian bacalah 1 Yohanes 1:1-4 dan diskusikan pengajarannya.

• Dalam ayat 1-2, Yohanes meyakinkan kita bahwa dia membagikan apa yang sebenarnya dia alami 
dalam suatu hubungan dengan Yesus. Kita bisa percaya apa yang dia katakan kepada kita. 

• Dalam ayat 3-4, Yohanes mengatakan kepada kita bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui 
kehidupan ini adalah riil adalah dengan menjalankannya. Kehidupan ini adalah sebuah kehidupan 
persekutuan dengan Yesus dan umat-Nya. Jika kita memutuskan diri kita sendiri dari hubungan yang 
mana Yesus mati untuk memperolehnya kembali bagi kita, kita akan kehilangan realitas dari apa 
yang Allah tawarkan. 

• 1 Yohanes 1:1-3 mengajarkan bahwa kehidupan Kristen adalah, pertama-tama, hubungan dengan 
Allah Sendiri. Untuk itulah, Dia menciptakan kita. 

Baca 1 Yohanes 1: 5-7 dan diskusikan fakta bahwa kehidupan Kristen adalah sebuah gaya hidup 
yang dipimpin oleh ketaatan kepada pengajaran Allah dalam Alkitab.

Baca 1 Yohanes 5:13 dan diskusikan apa yang Yohanes inginkan agar para pembacanya untuk 
alami dari pembacaan suratnya.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Doronglah kelompok untuk membaca 1 Yohanes sendiri dan perhatikan apa yang Yohanes katakan 

tentang mereka yang mengaku hidup dalam persekutuan dengan Allah.

• Anda mungkin ingin berbagi secara singkat pengalaman Anda sendiri tentang berjalan dengan Allah, 
atau tanyakan kepada anggota kelompok yang Anda tahu memiliki sebuah komitmen yang kuat 
kepada Allah untuk berbagi cerita.

Apakah Artinya Dilahirkan Kembali? 

Baca dua kalimat pertama dari paragraf ini dalam Pelajaran 1.
• “Mengalami keselamatan seharusnya tidak dipandang sebagai sebuah peristiwa yang terjadi 

sebagai sebuah titik waktu tetapi sebagai sebuah titik awal. Setelah keselamatan adalah bagian dari 
kehidupan kita, kita dipanggil untuk tumbuh dalam keselamatan itu dan menjadi lebih seperti Yesus. ” 
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Tanyakan kepada kelompok apakah pandangan kekristenan ini konsisten dengan pemahaman 
dan gaya hidup mereka. Dalam hal apa (saja) itu sama atau berbeda dari pandangan mereka?
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 27)

Yesus menggunakan terminologi “dilahirkan kembali.” Ketika kita dilahirkan pertama kali sebagai 
bayi-bayi jasmani, kita perlu bertumbuh. Adalah logis bahwa kita juga perlu tumbuh ketika kita 
dilahirkan untuk kedua kalinya sebagai bayi-bayi rohani.

Bacalah 1 Petrus 2:1-2 dan diskusikanlah pengajaran Petrus.
• Pikirkan	usia	kronologis	fisik	Anda	dan	usia	kematangan	Anda.	Apakah	kedunya	sinkron?

◊	 Apa tanggapan kita ketika kita melihat seorang anak berusia dua belas tahun bertindak seperti 
anak berusia lima tahun?

◊	 Ketika kita melihat seorang pria berumur empat puluh tahun bertindak seperti anak berusia tujuh 
belas tahun?

• Sekarang pikirkan tentang usia Anda terlahir-kembali dalam tahun-tahun kronologis dan 
kematangan rohani Anda. Apakah mereka sinkron?

Baca Ibrani 5:11-14 dan diskusikan kekhawatiran penulis.

Baca 1 Korintus 3:1-3 dan diskusikan apa yang menjadi perhatian Paulus.

Diskusikanlah apakah yag menjadi perhatian dari ketiga penulis Perjanjian Baru yang terpisah ini 
(Petrus, penulis Ibrani yang tidak dikenal, dan Paulus).

• Apakah arti pesan yang kami sampaikan kepada ketiga orang tersebut? 
◊	 Kematangan rohani kita penting. Kita harus bertumbuh.

Proses menjadi lebih dan lebih seperti Yesus dalam sikap, karakteristik, pemikiran, dan 
tindakan kita disebut “formasi spiritual.” Itulah yang dipelajari oleh pelajaran ini dan kelompok 
pembelajaran ini.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan	apakah	pendekatan	terhadap	kehidupan	Kristen	ini	bergema	secara	positif	kepada	para	

anggota kelompok dan diskusikan tanggapan-tanggapan yang ada.

• Tanyakan apa yang mereka pikir akan terjadi pada mereka jika mereka berkomitmen untuk 
kehidupan yang seperti itu. Apakah yang diperlukan bagi kehidupan yang seperti demikian?

Bagaimana Kita Mulai Bertumbuh dalam Kristus?

Kehidupan Kristen adalah sebuah kehidupan yang berelasi dengan Allah.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan kepada kelompok bagaimana mereka bertautan dengan gagasan tersebut. Takluk? 

Tertarik? Terpesona? Berhasrat? Takut?
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Selama pelajaran Dasar-Dasar Kehidupan Rohani Spiritual dan sesi-sesi kelompok, Anda akan 
menjelajahi empat komponen penting untuk bertumbuh dalam kehidupan baru yang “terlahir 
kembali” ini.

• Belajar mendengar Allah berbicara kepada kita dalam Alkitab (2Tim. 3:16-17)

• Berbicara	dengan	Allah	melalui	doa-doa	kita	(Flp.	4:6-7)

• Menjadi terlibat dengan orang Kristen lainnya (Ibr. 10:24-25)

• Berbicara tentang Kristus dengan mereka yang belum percaya kepada-Nya (Rm. 1:16)

Tanyakan kepada anggota kelompok apakah mereka memiliki pertanyaan, perhatian, atau 
komentar terhadap salah satu dari empat komponen kehidupan rohani ini. 

Keseluruhan hasil  dari kehidupan rohani adalah bahwa kita menjadi lebih seperti Kristus ketika 
kita hidup berdasarkan ajaran-Nya. 

• Roma 8:29 

• 2 Korintus 3:18

Meninjau Kembali Sasaran Pelajaran.
• Bisakah Anda menjelaskan motivasi akan keinginan untuk bertumbuh secara rohani? 

• Jelaskan bagaimana Anda dapat yakin bahwa Anda adalah orang Kristen. 

• Tinjaulah tujuan pribadi yang Anda tulis di awal pelajaran. Bagaimana Anda mencapainya? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 37)

Penerapan

Dua respons utama dituntut dalam pelajaran ini: 
• Jika Anda belum menjadi seorang Kristen, poin dari pelajaran ini adalah untuk mendorong Anda 

untuk menjadi Kristen.

• Jika	Anda	seorang	Kristen,	inti	dari	pelajaran	ini	adalah	bahwa	Anda	menjadi	terlibat	secara	aktif	
dalam pertumbuhan sebagai seorang Kristen.

Tanyakan kepada kelompok apakah mereka telah membuat salah satu dari respons tersebut? 
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Refleksi

Penting	untuk	mengetengahkan	waktu	refleksi	ini	di	setiap	sesi	pelajaran.	Mintalah	para	
anggota untuk memikirkan kembali apa yang baru saja mereka alami dan membuat satu poin 
yang setidaknya dapat mereka tambahkan kepada pemahaman mereka tentang Firman Allah. 
Wawasan-wawasan ini mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan 
di	awal	pelajaran.	Mintalah	mereka	merenungkan	afirmasi-afirmasi	atau	perubahan-perubahan	
tersebut. 

Juga tekankan bahwa bagian dari sesi grup ini dapat menjadi sebuah waktu yang penting bagi 
peserta untuk melayani anggota kelompok lainnya. Tidak semua orang “melihat” penekanan yang 
sama dan sesuatu yang disoroti oleh seseorang dapat menjadi wawasan tambahan bagi anggota 
lain dalam kelompok.

Ditutup dalam Doa

Anda dapat bertanya apakah ada dari mereka yang sedang bergumul akan sesuatu yang mereka 
ingin agar didoakan. Bergantung pada ukuran kelompok Anda, tetapi akan menjadi bermakna 
apabila mendoakan masing-masing anggota kelompok dengan menyebutkan nama mereka.
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PElAJARAN 02 dari 05

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran dengan membaca atau membahasakan menurut kata-kata sendiri 
garis besar dari Pelajaran 2 berikut. “Pada Pelajaran 2, kita akan belajar cara-cara praktis untuk 
mengembangkan sebuah waktu perenungan yang dapat membangun sebuah hubungan yang 
positif dengan Allah. Pada praktiknya, kita akan memeriksa teks-teks Alkitab yang menunjukkan 
kepada kita bagaimana cara untuk mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan Allah dan 
bagaimana cara untuk mencerna kebenaran-kebenaran rohani sehingga menghasilkan perubahan 
hidup yang menyukacitakan.” 

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi.

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Memahami prioritas dari sebuah pendekatan relasional terhadap devosi.
2. Memilih satu waktu dan tempat untuk devosi yang sesuai dengan kepribadian Anda.
3. Mempelajari cara mengubah kekuatan manusia menjadi kekuatan Allah.
4. Mengembangkan komunikasi dua arah dengan Allah melalui penyelidikan 

Alkitab dan doa.
5. Mengakses metode-metode devosi yang berbeda-beda.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah 

Setelah Anda menjelaskan dua level dari sasaran pelajaran di atas, tanyakan apakah ada yang ingin 
berbagi dalam sebuah kalimat mengenai sasaran pribadi mereka untuk pelajaran ini. 

Menjadikan Allah dan Firman-Nya sebagai Prioritas
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Pengantar
Bukalah sesi dengan sebuah diskusi singkat tentang bagaimana kita mencapai atau memperoleh 
hal-hal yang paling penting bagi kita. Anda dapat menggunakan kutipan seperti pernyataan 
Rudyard Kipling, “Jika seorang pria tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dalam hidup, itu 
adalah tanda bahwa dia tidak menginginkannya dengan cukup gigih atau bahwa dia mencoba 
menawar melampaui harga.”
Tanyakan apakah ada dalam kelompok yang pernah mengejar sebuah sasaran yang berarti 
mengorbankan hal-hal lain yang mereka hargai untuk mencapai tujuan mereka (misalnya, lari 
maraton 10 km, mendapatkan sebuah gelar, memenuhi tenggat waktu kerja, dll.) dan berbicara 
tentang	apakah	artinya	fokus	kepada	sesuatu	yang	benar-benar	kita	inginkan.

• Kemudian tanyakan apakah ada yang pernah mengejar sebuah hubungan dengan 
intensitas semacam itu (mis., memacari seorang teman istimewa, orang yang penting, 
atau pasangan mereka). 

• Bagaimana mengejar hubungan dengan orang itu berbeda dari dan/atau seperti mengejar 
tujuan lain?

Tanyakan apakah ada yang pernah mempertimbangkan atau terlibat dalam mengembangkan 
hubungan	yang	aktif	dengan	Allah..

• Tanyakan apa yang dipikirkan anggota kelompok termasuk dalam berhubungan dengan 
Allah secara pribadi.
◊	 Tanyakan bagaimana hal itu seperti dan tidak seperti mengejar tujuan atau 

hubungan lain.
◊	 Tanyakan sikap dan aktivitas apakah yang mereka pikir termasuk dalam membangun 

hubungan yang nyata dan aktif dengan Allah.

Baca Kejadian 3:8-9 dan diskusikan dua pergerakannya:
• Apa yang Allah lakukan dalam konteks itu?
• Apa yang Adam dan Hawa lakukan?
• Apa yang gambaran ini katakan kepada kita tentang Allah dan apa yang dikatakannya 

tentang natur manusia? 
• Tinjaulah dari Pelajaran 1 apa yang Efesus 2:1-5 ajarkan. 

◊	 Efesus 1-3 mengatakan kita mati dalam dosa dan mengikuti pimpinan roh 
ketidaktaatan kepada Allah. 

◊	 Kemudian ayat 4-5 mengatakan, TAPI Allah, karena kasih-Nya yang besar bagi kita, 
membuat kita hidup bersama Kristus.
 » Tuhan menciptakan kita untuk sebuah hubungan.
 » Kita memutuskan hubungan itu dengan berbuat dosa dan mati secara rohani.
 » Allah telah membuka jalan untuk membangun kembali hubungan itu melalui 

Putra-Nya, Yesus Kristus. Kita dapat “dilahirkan kembali” secara rohani.
 » Ketika kita “dilahirkan kembali” kita dihidupkan secara rohani dan, seperti bayi 

yang baru lahir, dapat mulai tumbuh ke dalam sebuah hubungan yang baru dengan 
Allah.
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Dalam Pelajaran 2 kita akan membahas cara-cara praktis bahwa kita dapat bertumbuh secara 
rohani dan mengembangkan hubungan pribadi dengan Allah. 

Dari petikan di bawah (atau Anda mungkin ingin memberikan sebuah gambaran singkat tentang 
semuanya) menegaskan fakta bahwa Allah sepenuhnya terlibat dalam mengejar hubungan 
dengan umat-Nya.

• Yohanes 3:16-17 memberi tahu kita bahwa seluruh tujuan Yesus datang ke bumi adalah 
untuk menunjukkan kasih Allah yang kuat kepada kita dan untuk membuka kemungkinan 
hubungan dengan-Nya dengan membayar hukuman atas dosa kita dan menyingkirkan 
penghalang besar itu yang menghalangi hubungan kita. 

• Matt. 22:35-40, Yesus ditanya apa perintah yang terutama, dan Dia berkata, “Kasihilah 
Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu” 
(Mat. 22:37).

• Dalam Lukas 15 Yesus menceritakan perumpamaan di mana Allah berperan dalam sebuah 
peranan seorang gembala yang mencari domba yang hilang (3-7); seorang wanita mencari 
dirham yang hilang (8-10); dan seorang ayah yang merindukan kembalinya seorang 
putra yang hilang (11-32). Yesus menggambarkan Allah sebagai Pribadi yang mengambil 
inisiatif dalam mencari sebuah hubungan dengan umat-Nya yang “terhilang”.

• Roma 5: 8 mengajarkan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya bagi kita dengan 
membiarkan Kristus mati untuk kita sementara kita masih orang berdosa.

• Roma 8:15 mengatakan bahwa kita telah menerima roh adopsi sebagai anak-anak Allah 
dan bahwa Dia mengundang kita untuk memanggil-Nya dengan nama akrab “Abba” atau 
“Ayah.”

• Roma 8:38-39 memberi tahu kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih 
Allah.

• 2 Tesalonika 2:13-17 mengajarkan kepada kita bahwa Allah telah memilih kita dan 
memisahkan kita untuk suatu hubungan—bahwa Dia mengasihi kita dan menghibur kita 
serta menguatkan kita.

Tanyakan apakah ada yang meragukan bahwa Allah itu terbuka dan siap untuk mengejar adanya 
suatu hubungan pribadi. 
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Diskusi

Mencari Waktu untuk Digunakan bersama Allah

Semua hubungan—dalam pernikahan, dengan anak-anak atau orangtua, dengan teman atau 
tetangga atau atasan—membutuhkan dua orang yang saling menanggapi satu sama lain.

Tanyakan kepada anggota kelompok bagaimana mereka akan membuat peringkat terhadap 
kepentingan yang mereka rasakan dalam mengembangkan hubungan yang intim dengan Allah. 
Tinggi? Sedang? Rendah? Tidak semuanya?
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 1)

Beberapa orang merasa bersalah atau bermasalah jika mereka tidak dapat dengan jujur menjawab 
bahwa hubungan mereka dengan Allah adalah hal terpenting dalam hidup mereka. 

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan peranan apakah yang diyakini oleh kelompok rasa bersalah seharusnya mainkan dalam 

menjaga hubungan dengan siapa pun. 
◊	 Jika kita menghabiskan waktu dengan, atau memberikan hadiah kepada, atau memerhatikan 

pasangan kita, anak-anak atau teman-teman karena rasa bersalah, seberapa sehatkah hubungan 
itu?

◊	 Rasa bersalah dapat berperan dalam membantu kita jika kita ceroboh dalam mempertahankan 
suatu hubungan, tetapi karena Pelajaran 2 mengingatkan kita, “Jika kita mengukur kerohanian 
kita dengan menghitung berapa kali kita bertemu dengan Allah selama minggu itu, kita telah 
kehilangan poinnya.”

• Diskusikan	motif-motif	yang	mendukung	kita	dalam	mengejar	hubungan	dengan	orang	lain.	
◊	 Kenapa kita punya teman? Atau berhubungan dengan pasangan kita atau anak kita?
◊	 Mengapa ada orang yang menginvestasikan waktu untuk membangun hubungan dengan Allah? 

Tanyakan kepada kelompok apakah mereka pernah mengalami semacam kerinduan atau 
keinginan untuk bersama seorang teman atau pasangan yang dicintai. 
Apakah itu alami dan normal? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 6)

Tanyakan apakah ada orang dalam kelompok yang memiliki kerinduan atau keinginan untuk 
bersama dengan orangtua [Anda, para pemimpin kelompok]. 

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Beri tahu kelompok bahwa mereka adalah orang yang sangat baik dan Anda senang bersama mereka 

(jika itu benar—atau pilihlah seorang teman terkasih yang tidak mereka kenal). 

• Atau tanyakan apakah mereka akan sangat bersemangat menghabiskan beberapa jam berbicara 
dengan [sebutkan nama paman dari seseorang dalam kelompok]. 



Dasar-Dasar Kehidupan RohaniPelajaran 02 dari 05

SF104 Panduan bagi Pemimpin | © 2020 Our Daily Bread University. All Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.  |  Pelajaran 02  |  5

• Kenapa tidak? Tentu, karena mereka tidak mengenal orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang 
asing dan kita biasanya tidak memiliki keinginan yang mendalam untuk menghabiskan waktu 
bersama orang-orang yang tidak kita kenal.

Pelajaran 2 menempatkannya dengan baik (dalam paragraf awal “Saat waktu devosi yang sehat 
. . .”) ketika mengatakan, “Pasangan yang sedang jatuh cinta tidak perlu dipaksa menghabiskan 
waktu bersama. Masing-masing memiliki kerinduan yang mendalam untuk mengalami hidup 
dalam hubungan dengan orang lain. Ketika gangguan kehidupan membuat mereka terpisah, 
masing-masing mencari peluang untuk terhubung kembali.”

Banyak orang tidak peduli tentang waktu dengan Allah seperti mereka menghabiskan waktu 
bersama teman atau pasangan yang dicintai karena mereka tidak mengenal Dia atau bahkan 
memikirkan Dia secara pribadi.

Banyak orang lain yang merindukan waktu bersama Allah dan meluangkan waktu di hari mereka 
untuk dihabiskan bersama-Nya karena mereka, seiring waktu, membina sebuah hubungan 
yang penuh cinta sejati dengan-Nya. Mereka telah menemukan melalui pengalaman dalam 
penyelidikan Alkitab dan doa bahwa mengenal Allah berarti mengasihi Dia.

Baca 2 Korintus 3:18 dan diskusikan pesannya.

Bacalah paragraf berikut bersama dari Pelajaran 2 dan bicarakanlah selama beberapa menit 
tentang apa yang dikatakannya: 

• “Ini semua adalah tentang waktu tenang. Kami ingin menghabiskan waktu bersama Allah untuk 
mengalami kehadiran, penghiburan, dan bimbingan-Nya. Dan dengan cara yang misterius, ketika kita 
menghabiskan waktu bersama Allah, ‘mencerminkan kemuliaan Tuhan, [kita] sedang diubah menjadi 
serupa dengan gambar-Nya’ (2Kor. 3:18). Kami menemukan bahwa menghabiskan waktu bersama 
Allah benar-benar mengubah orang seperti kita.”

Tanyakan	dalama	cara	yang	spesifik	apa,	menurut	bagian	Alkitab,	menghabiskan	waktu	dengan	
Allah mengubah kita.

• Bacalah ayat (2 Kor. 3:18)  di mana itu diterjemahkan, “Dan kita semua mencerminkan kemuliaan 
Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang 
adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin 
besar.” 

Anda mungkin ingin berhenti dan berdoa bersama. Mintalah Allah untuk menumbuhkan gairah 
dalam jiwa Anda untuk mengenal Dia lebih dekat dan untuk bertemu dengan-Nya dan meminta 
Dia untuk membuat Anda lebih seperti Dia.
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Sebuah Pendekatan Relasional untuk Menggunakan Waktu bersama Allah 

Seseorang dengan bijak berkata, “Apa yang tidak dijadwalkan tidak akan selesai.”
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Sarankan bahwa, semudah kedengarannya, langkah pertama dalam menghabiskan waktu bersama 

Allah adalah penjadwalan waktu.

• Baca	Mazmur	139:7-10	dan	tekankan	fakta	bahwa	Allah	tidak	pernah	absen.

Tanyakan kepada kelompok kapan waktu terbaik mereka hari ini. Beberapa adalah orang pagi, 
beberapa orang malam, beberapa keduanya, dan beberapa tampaknya tidak keduanya. 

Mintalah setiap orang untuk memikirkan jadwal mereka sendiri dan lihat apakah mereka memiliki 
waktu dalam sehari yang menurut mereka paling sesuai dengan jadwal mereka. 

Sarankan agar mereka melihat kalender harian mereka dan melihat di mana mereka dapat 
menyisihkan waktu 15-30 menit untuk bertemu dengan Allah.

Membangun Sebuah Hubungan 

Dua orang yang saling mencintai secara sengaja menghabiskan waktu bersama yang bermakna.

Kunci untuk menginginkan adanya waktu bersama adalah kedalaman cinta di antara mereka yang 
bertemu. 

Kita mungkin perlu melatih disiplin sejak dini untuk bertemu secara teratur karena kita 
tidak mengenal Allah dengan cukup baik sehingga cinta yang mendalam itu menjadi sebuah 
pendorong. 

Tanyakan, jika diperlukan, “Apakah Anda bersedia menerapkan disiplin untuk menjaga janji Anda 
dengan Allah sampai hubungan Anda dengan-Nya berkembang?”

Bacalah 1 Korintus 9:24-27 dan diskusikan isinya.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan, “Apa ‘hadiah’ yang kita bicarakan dalam pelajaran ini?”

◊	 Sebuah hubungan yang tulus, nyata, jujur dengan Allah yang Hidup, Juruselamat kita..

• Diskusikan persyaratan Paulus yang sebutkan untuk siapa saja yang ingin memenangkan hadiah..
◊	 Bagikan, atau minta anggota kelompok untuk membagikan, sebuah pengalaman dalam 

menguasai sebuah keterampilan (mis. atletik, musikal, akademik) yang membutuhkan sebuah 
komitmen disiplin untuk berlatih.

◊	 Diskusikan apa artinya, “Mengatakan ‘Ya’ perlu mengatakan ‘Tidak’.”
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Ingatkan kelompok bahwa latihan bagi pemula dapat tidak menarik dan membosankan sampai 
keterampilan yang diperlukan berkembang sehingga dapat benar-benar memainkan musik atau 
unggul dalam sebuah permainan atau mendapatkan pengkondisian yang cukup untuk berlatih 
dengan nyaman.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 10)

Diskusikan apakah anggota kelompok bersedia mengembangkan sebuah rencana yang dapat 
membantu mereka menerapkan disiplin-disiplin rohani ini pada hari-hari di mana mereka rasa 
mereka tidak menyukainya.

Sarankan beberapa cara untuk mengatur waktu devosional:

Mintalah anggota kelompok untuk memikirkan jadwal seperti apa yang paling berhasil bagi 
mereka di masa lalu. 

Tanyakan apakah mereka sangat ketat atau lebih santai mengenai pendekatan mereka terhadap 
kehidupan.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Diskusikan	fakta	bahwa	beberapa	orang	bekerja	baik	dengan	sasaran-sasaran	dan	jadwal-jadwal 

dan yang lainnya justru merasa terjebak dengan hal-hal tersebut.

Hal manakah yang paling terbaik bekerja bagi mereka masing-masing?
• Ilustrasi: Seorang siswa pascasarjana dengan seorang istri dan dua anak kecil mengambil beban 

kelas penuh dan bekerja 35 jam seminggu. Jadwalnya membentang sampai batas. Dia duduk bersama 
keluarganya setiap Minggu malam dan membuat janji 30 menit setiap hari dengan istri dan setiap 
anaknya. Ketika seseorang mengatakan bahwa kedengarannya dingin dan impersonal, dia bertanya 
kepada pengritiknya jika dia memiliki 30 menit waktu tanpa gangguan setiap hari dengan suami dan 
anak-anaknya.

• Apa yang dijadwalkan akan selesai. Sebaliknya, apa yang kita “harapkan” dilakukan sering 
terlewatkan!

Konsistensi sangat penting. Mintalah anggota kelompok untuk membuat sebuah jadwal yang 
cocok untuk mereka. 

• Banyak yang menemukan kebermaknaan dalam doa selama waktu tenang, kendati demikian 
memasukkan waktu doa selama perjalanan, waktu istirahat makan siang, atau waktu lainnya. 

• Sebuah aplikasi Alkitab di ponsel Anda juga memungkinkan untuk membaca pada siang hari ketika 
Anda sedang beristirahat. Buatlah “waktu tenang” bekerja untuk Anda. 
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Mintalah anggota kelompok untuk memikirkan sebuah tempat di mana mereka dapat membuat 
ruang yang tenang bagi mereka. 

• Beberapa menemukan sebuah tempat di rumah mereka di pagi hari atau di malam hari ketika 
keadaan tenang. 

• Orang lain yang memiliki sebuah kantor pergi ke sana sebelum hari kerja dimulai. 

• Beberapa dapat berkonsentrasi dan membaca dan berdoa di kereta selama perjalanan mereka.

• “Ketenangna” sering lebih merupakan kondisi pikiran Anda daripada lokasi Anda. Mengatasi 
kebisingan di kepala Anda sama pentingnya dengan mengatasi kebisingan di ruang Anda.

Pantau lokasi waktu hening Anda, jam, dan jumlah waktu, dan cobalah untuk bereksperimen dan 
menyesuakan. Tanyakan apakah sejangka waktu itu terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah pas.

Diskusikan apa yang harus kita lakukan saat kita tidak ingin membaca Alkitab dan berdoa.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Apa yang telah anggota kelompok lakukan dengan komitmen-komitmen lainnya yang harus dijaga 

ketika mereka tidak menyukainya? 

• Bagikanlah gagasan-gagasan dan komitmen untuk berdoa bagi kemampuan satu sama lain untuk 
mengembangkan sebuah komitmen akan waktu yang tenang menjadi sebuah kebiasaan yang bisa 
mereka pertahankan secara teratur seperti kebanyakan orang saat membuat janji untuk makan 
siang. Hal itu tidak selalu mudah, dan kita tidak selalu merasa menyukainya, tetapi kita paling sering 
melakukannya. 

• Nike memiliki moto yang bagus: “Lakukan Saja.” 

Mengganti Kekuatan Manusia dengan Kekuatan Ilahi

Tanyakan apakah ada yang merasa kewalahan atau kurang percaya diri karena mereka pernah 
ada di sini sebelumnya dengan komitmen-komitmen lainnya—atau bahkan komitmen ini dan hal 
itu memudar saat matahari terbenam di hari berikutnya. Kami memiliki niatan yang besar, tetapi 
entah bagaimana komitmen itu mendingin.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Berapa banyak yang memiliki sebuah gitar di lemari; sebuah sepeda olaharga yang digunakan sebagai 

sebuah gantungan pakaian; atau sepatu lari yang menjadi alas kaki santai? Atau tanyakan kepada 
kelompok apakah mereka memiliki komitmen-komitme yang memudar serupa.

Baca Yesaya 40:28-31 dan diskusikan janji dari Allah ini. 
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Tanyakan apakah anggota kelompok percaya bahwa meminta Allah untuk memperkuat disiplin 
mereka dan keinginan mereka untuk membangun sebuah hubungan, hal itu akan terjadi.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Baca 2 Petrus 1:3-5 dan diskusikan.

◊	 Siapa yang bertanggung jawab atas kesalehan kita di ayat 3-4?
◊	 Siapa yang bertanggung jawab dalam ayat 5 dan seterusnya?

• Bagian-bagian berikut merujuk pada sebuah perpaduan antara bergantung pada Allah dan 
melaksanakan disiplin kita sendiri. Yohanes 14:15-17; 15:4-11; Roma 12:1-8; 15:30-33; 1 Korintus 
15:10;	2	Korintus	3:4-6;	Galatia	2:20;	Efesus	6:10-20;	Filipi	4:13;	Kolose	1:9-12,	28-29;	2	Tesalonika	
2:13-17; Ibrani 4:14-16; Yakobus 4:7-10; 1 Petrus 4:11; 5: 6-10.

Mengembangkan Komunikasi Dua Arah 

Kombinasi dari bergantung pada Allah dan berpartisipasi dalam suatu hubungan ini 
mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Allah adalah sebuah hubungan yang nyata, dua 
arah, dan aktif. 

• Yesus berhubungan dengan orang-orang dalam percakapan. Percakapan Yesus dengan wanita 
Samaria di sumur (Yohanes 4) menunjukkan dialog yang tulus. Yesus secara konsisten menanggapi 
pernyataan-pernyataannya. Dia “menjumpai” orang melalui dialog.

• Sebagian besar epistel adalah dialog. Bacalah 1 Korintus 7:1, “Sekarang tentang hal-hal yang kamu 
tuliskan . . .” Paulus sedang berinteraksi dengan rekan-rekannya di Korintus dalam sebuah surat. 

• Allah berbicara kepada Musa bertatap muka dalam Keluaran 33.

• Alkitab adalah pesan Allah bagi kita dan merupakan cara utama Dia berbicara dengan kita hari ini.

• Peringatan-peringatan yang konsisten tentang doa dalam Perjanjian Lama dan Baru memberi tahu 
kita bahwa Allah senang mendengar kita berbicara dengan-Nya.

Tanyakan kepada kelompok bagaimana mereka menanggapi percakapan dua arah yang personal, 
bahkan intim dan relasi dengan Allah. 

Diskusikan dengan kelompok betapa mudah atau sulitnya bagi anggota kelompok yang berbeda 
untuk memiliki hubungan terbuka semacam ini Dengan orang lain.

• Ada yang ekstrovert dan merasa mudah untuk terhubung; yang lain merasa sangat sulit untuk 
terhubung; dan bagi sebagian orang, sejujurnya, berhubungan dengan orang lain bukanlah sebuah 
hobi	favorit.	

• Dengan Allah. Beberapa, secara alami, akan merasa lebih mudah untuk membangun hubungan yang 
intim dengan Allah, dan beberapa akan lebih berhati-hati. 
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Tahu bahwa banyak orang menemukan hubungan yang santai lebih mudah dilakukan daripada 
yang lainnya mungkin dapat memberikan dorongan bagi anggota kelompok yang lebih memilih 
untuk bergerak sedikit perlahan saat mereka terbuka kepada Allah. 

• Lakukanlah sebuah percakapan jujur dengan Allah tentang hal tersebut, jika Anda ragu, mintalah 
Dia untuk menolong Anda cukup memercayai-Nya sehingga Anda bisa menjadi lebih terbuka.

• Allah tidak pernah terburu-buru dan akan memberikan Anda waktu yang Anda butuhkan untuk 
bertumbuh dalam hubungan Anda.

Doronglah para anggota kelompok untuk mengembangkan hubungan ini dengan sebuah langkah 
yang nyaman bagi mereka.

• Jangan merasa tidak kecil hati jika Anda berbicara dengan seseorang yang merasa lebih mudah untuk 
berhubungan dengan Allah daripada Anda. 

• Jangan	mendorong	seseorang	agar	lebih	ekspresif	dan	terbuka	tentang	hubungan	mereka	daripada	
yang mereka rasa nyaman.

Bukalah sebuah diskusi mengenai bagaimana Allah berbicara kepada kita di dalam Alkitab.
• Bacalah 1 Samuel 3:21 untuk kelompok: “TUHAN menampakkan diri kepada Samuel . . . dengan 

perantaraan	firman-Nya.”

Mintalah seseorang untuk membaca 2 Timotius 3:16, yang lain untuk membaca Ibrani 1:1, 
dan diskusikan apakah yang sama dari bagian-bagian ini (Allah berbicara kepada kita melalui 
Alkitab.)

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Allah benar-benar berbicara kepada kita dan menyatakan kehendak-Nya di dalam Alkitab.

◊	 Tanyakan kepada para anggota kelompok bagaimana perasaan mereka ketika mereka berbicara 
dan mereka yang diajak bicara mengabaikan mereka, menyela mereka, atau dalam beberapa hal 
tidak menghormati upaya mereka untuk berkomunikasi.

◊	 Bahaslah bagaimana keterlibatan kita dengan memahami upaya Allah untuk berkomunikasi 
dengan kita.

Diskusikan tiga langkah yang termasuk dalam “mendengarkan” Allah berbicara; “terlibat” dalam 
Firman Allah.

• Observasi: Tanyakan, “Apa yang dikatakan bagian ini?”
◊	 Saat	Anda	membaca,	identifikasilah	detail-detail:	siapa,	apa,	di	mana,	kapan,	mengapa,	dan	

bagaimana.
◊	 Bacalah	setiap	bagian	dalam	konteks	yang	lebih	luas.	Bacalah	paragraf-paragraf	bukan	ayat-

ayat dan masuklah ke dalam apa yang penulis katakan kepada pembacanya.
◊	 Bacalah dengan memerhatikan latar belakang budaya dan sejarah Alkitab. 

• Interpretasi: Tanyakan, “Apa arti dari apa yang saya baca?”
◊	 Identifikasilah	kebenaran	rohani	di	dalam	bagian	tersebut	yang	berlaku	untuk	sepanjang	zaman.
◊	 Nyatakanlah makna yang wajar dan eksplisit dari setiap teks yang Anda baca. 
◊	 Banyak yang merasa hal tersebut berguna untuk meringkaskan apa yang bagian itu nyatakan 

dengan menuliskannya.
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• Aplikasi: Tanyakan, “Apa yang dikatakan bagian ini tentang yang harus saya lakukan?”
◊	 Mintalah Roh Kudus Allah untuk mengajari Anda apa yang Dia ingin Anda lakukan dengan 

bagian ini.
◊	 Pelajaran 2 menganjurkan, “Sebuah pertanyaan kunci untuk ditanyakan adalah, ‘Dalam cara-

cara yang terukur apa hidup saya seharusnya berubah sebagai dampak dari membaca bagian 
ini?’”

Baca Yakobus 1:22 dan diskusikan artinya.

Sampaikan bahwa Pelajaran 3 dikhususkan untuk doa dan Anda akan mempelajari disiplin yang 
esensial ini lebih banyak dalam pelajaran 3.

Baca Daniel 6:10 dan diskusikan apa yang dapat kita pelajari darinya. Catatan: Jika waktu 
memungkinkan, lakukan latihan di bawah ini. Jika tidak, pimpinlah sbeuah diskusi singkat 
mengenai ayat tersebut.

• Daniel berdoa dan bersyukur. Dua aspek doa: percakapan mengenai kebutuhan kita dan menyatakan 
terima kasih kepada Allah atas apa yang telah Dia lakukan.

• Daniel memiliki waktu doa yang dijadwalkan yang ia pertahankan dalam keadaan apa pun.

• Berdoa	sebagai	tanggapan	terhadap	apa	yang	kita	baca	dalam	Firman	Allah	adalah	sebuah	
kombinasi yang hebat dari aktivitas-aktivitas rohani. Membaca untuk “mendengar” Allah dan 
kemudian menanggapi Dia dalam dialog tentang apa yang Anda baca.

Jika Anda punya waktu, telusurilah latihan berikut di mana Anda akan berlatih, “Observasi/
Interpretasi/Aplikasi” pada Daniel 6:10. Atau sarankan anggota kelompok melakukannya di 
antara pertemuan ini dan pertemuan berikutnya dan diskusikanlah kemudian.

1. Mengobservasi ayat ini. Apa yang dikatakan ayat ini?
• Dari konteksnya, kita belajar bahwa Daniel adalah seorang pria berusia yang telah melayani di istana 

Babel selama bertahun-tahun dan sekarang melayani Persia.

• Musuh-musuh Daniel melarang doa sebagai sebuah cara untuk menjebak Daniel masuk ke dalam 
tindakan yang melanggar hukum. Mereka tahu dia berdoa setiap hari dan ingin menjatuhkannya di 
hadapan Darius, penguasa Persia.

• Tanyakan, “siapa” dalam ayat ini? (Daniel)

• Tanyakan, “apa” yang dilakukan orang itu? (Perhatikan penjelasan yang terperinci tentang apa yang 
Daniel lakukan):
◊	 Terus berlutut; Di atas lututnya; Tiga kali sehari; Berdoa; Bersyukur; Di hadapan Allahnya; 

Seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. 

• Tanyakan benda “apa” yang disebutkan? (“Surat perintah” yang melarang siapa pun untuk berdoa 
kepada dewa mana pun; bandingkan dengan Dan. 6:1-9.)

• Tanyakan “di mana?” Apakah ada nama tempat yang disebutkan? (Di rumahnya; di kamar atasnya, 
dengan	tingkap-tingkap	yang	terbuka).	Sekali	lagi,	perhatikan	cara	penulis	menekankan	fakta-fakta	
tertentu dengan pengulangan.

• Tanyakan	“kapan?”	Apakah	ada	referensi	waktu?	(setelah	surat	perintah	pelarangan	doa	itu	
ditandatangani)
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2. Menafsirkannya. Apa arti ayat itu?
• Mintalah kelompok untuk membahas di manakah penekanan-penekanannya.

◊	 Daniel berdoa walau dilarang melakukannya.
◊	 Daniel berdoa di kamar atasnya dengan tingkap-tingkap terbuka.
◊	 Doa	Daniel	adalah	fokus	utama	dari	ayat	ini	dan	hal	itu	dijelaskan	dengan	sangat	rinci.

• Hukum pelarangan terhadap doa tidak menghentikan Daniel dari kebiasaannya berdoa kepada Allah 
tiga kali sehari di kamar atasnya dengan tingkap-tingkap terbuka. Bahkan sebuah hukum pelarangan 
terhadap doa tidak menyurutkan komitmen Daniel terhadap hubungannya dengan Allah (perhatikan 
“berdoa, memuji Allahnya”).

• Daniel rela dilemparkan kepada singa-singa itu daripada melewatkan waktunya dengan Allahnya.

3. Menerapkannya. Apa artinya yang harus saya lakukan?
• Mintalah kelompok untuk menyebutkan pelajaran apa yang kita pelajari dari pelajaran singkat kita 

tentang Daniel 6:10. 

Meluangkan Waktu untuk Mencerna Makanan Anda 

Baca Yeremia 15:16 dan telusurilah itu bersama-sama.
• “Aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya.” Yeremia secara jelas 

terlibat dengan perkataan-perkataan Allah. 
◊	 Bertemu juga berarti, “memperoleh, berjumpa.” Penggambaran dari “memakan” perkataan-

perkataan Allah menunjukkan bahwa dia melahap dan mencernanya. Perkataan-perkataan Allah 
menjadi bagian dari keberadaannya.

• Perkataan-perkataan Allah adalah sebuah sumber sukacita dan bersukacita dalam hati Yeremia. 
◊	 Ketika Yeremia memahami perkataan-perkataan Allah, hal tersebut berdampak kepada pribadi 

batiniahnya. 
◊	 “Hati” dalam Alkitab mengacu pada proses pemikiran, perasaan, dan kehendak. 
◊	 Perkataan-perkataan Allah memelihara pikiran dan emosinya. 

• “Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya TUHAN, Allah semesta alam.”
◊	 Perjumpaan	Yeremia	dengan	firman	Allah	mengingatkan	dia	tentang	siapa	dia	dan	milik	siapa	

dia. 
◊	 Hubungannya dengan Allah dihidupkan kembali oleh penelaahannya terhadap Kitab Suci. 

Tanyakan kepada kelompok apakah pengalaman mereka dengan Alkitab. Apakah hal itu 
menghasilkan pengajaran-pengajaran dan tantangan-tantangan baru?
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Menuliskannya 

Pelajaran ini menyarankan agar kita menyimpan sebuah jurnal penemuan kami dari pembacaan 
Alkitab.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 19)

Diskusikan mengapa orang menulis jurnal.
• Mereka memiliki sebuah catatan peristiwa yang penting dalam kehidupan mereka—peristiwa-

peristiwa “bernilai.”

• Mereka dapat membandingkan di mana mereka berada dulu dan sekarang—hal ini membantu 
menjaga mereka pada jalur pertumbuhan.

Sarankan agar anggota kelompok mempertimbangkan untuk menyimpan sebuah catatan tentang:
• Apa	yang	Allah	ajarkan	kepada	mereka—hal-hal	spesifik	yang	mereka	pelajari	dari	pembacaan	Kitab	

Suci.

• Tanggapan mereka terhadap apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana hal itu mengubah gaya 
hidup mereka—sikap, nilai, dan perilaku mereka. 

• Komitmen yang mereka buat kepada Allah, diri mereka sendiri, dan orang lain.

• Jika mereka memberikan penanggalan terhadap jurnal mereka, mereka akan memiliki sebuah catatan 
komitmen-komitmen yang telah dibuat, permohonan-permohonan doa dan jawaban-jawaban, 
kemajuan dalam hubungan mereka dengan Allah, dengan orang-orang dan dengan peristiwa-
peristiwa yang ada.

Sarankan kelompok untuk mencoba menulis surat-surat pendek kepada Allah sebagai sebuah 
cara untuk merekam gagasan-gagasan doa mereka. Ingatkan mereka dari sanalah sebagian besar 
mazmur berasal. 

Variasikan Metode Anda 

Sarankan sebuah perubahan yang berkala dalam pembacaan devosional. 
• Termasuk Perjanjian Lama dan Baru, Kitab-Kitab Injil, Mazmur, dan Amsal.

• Beberapa orang mendengarkan musik Kristen secara berkala sebagai sebuah perubahan pendekatan.

• Ada beberapa panduan devosi yang sangat baik:
◊	 Oswald Chambers, Pengabdianku bagi Kemuliaan-Nya
◊	 Membaca Alkitab melalui panduan setahun
◊	 Renungan-Renungan Santapan Kami kami, misal, tersedia di odb.org.

Tanyakan apakah kelompok itu memiliki buku renungan favorit yang akan mereka 
rekomendasikan. 
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Hampir setiap buku renungan yang kita gunakan akan memperkenalkan gagasannya terhadap 
suatu bagian Alkitab. Pastikan untuk membaca bagian Alkitab bersama dengan gagasan dari 
renungan tersebut. 

Diskusikan cara-cara kita untuk terhubung dengan orang lain. 
• Beberapa lebih suka mengirim sms atau surel atau menulis surat.

• Ada yang lebih suka bertatap muka, dan dalam keterhubungan-keterhubungan itu, ada yang lebih 
suka berbicara dan mendengarkan. 

• Bersama	Allah,	kita	dengan	diam,	secara	meditatif	menyatakan	pikiran-pikiran	kita	kepada	Allah	dan	
kemudian dengan tenang mendengarkan Roh Kudus-Nya untuk merespons. 

Kunci untuk keseluruhan proses ini adalah menemukan cara-cara nyaman di mana kita dapat 
berelasi dengan Allah dan melakukannya secara teratur.

Refleksi

Penting	untuk	mengetengahkan	waktu	refleksi	ini	di	setiap	sesi	pelajaran.	Mintalah	para	
anggota untuk memikirkan kembali apa yang baru saja mereka alami dan membuat satu poin 
yang setidaknya dapat mereka tambahkan kepada pemahaman mereka tentang Firman Allah. 
Wawasan-wawasan ini mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan 
di	awal	pelajaran.	Mintalah	mereka	merenungkan	afirmasi-afirmasi	atau	perubahan-perubahan	
tersebut. 

Juga tekankan bahwa bagian dari sesi grup ini dapat menjadi sebuah waktu yang penting bagi 
peserta untuk melayani anggota kelompok lainnya. Tidak semua orang “melihat” penekanan yang 
sama dan sesuatu yang disoroti oleh seseorang dapat menjadi wawasan tambahan bagi anggota 
lain dalam kelompok.

Ditutup dalam Doa

Anda dapat bertanya apakah ada dari mereka yang sedang bergumul akan sesuatu yang mereka 
ingin agar didoakan. Bergantung pada ukuran kelompok Anda, tetapi akan menjadi bermakna 
apabila mendoakan masing-masing anggota kelompok dengan menyebutkan nama mereka.
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PElAJARAN 03 dari 05

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran dengan membaca atau membahasakan menurut kata-kata sendiri garis 
besar dari Pelajaran 3 berikut. “Pada Pelajaran 3, kita akan menelaah bagaimana Yesus Kristus 
menjadikan doa sebagai prioritas, mempelajari sebuah pedoman doa yang menolong berdasarkan 
akrostik P4 (Inggris), dan melihat bagaimana menghadirkan dialog dengan Allah ada di sepanjang 
hari kita.”

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi. 

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Menjelaskan bagaimana Yesus Kristus menjadikan doa sebagai prioritas.
2. Mengikuti pedoman devosional yang terwakili dalam akrostik P4.
3. Membawa dialog dengan Allah di sepanjang hari Anda.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah. 

Setelah Anda menjelaskan dua level dari sasaran pelajaran di atas, tanyakan apakah ada yang ingin 
berbagi dalam sebuah kalimat mengenai sasaran pribadi mereka untuk pelajaran ini. 

Belajar untuk Berdoa
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Pengantar
Bukalah dengan sebuah diskusi mengenai doa.

• Tanyalah	anggota	kelompok	bagaimana	mereka	akan	mendefinisikan	atau	
mendeskripsikan doa, atau bagaimana mereka akan menjelaskan apa itu kepada seorang 
anak.

• Tanyakan mengapa orang berdoa. 
• Tanyakan kepada mereka mengapa mereka berdoa.

◊	 Untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah, untuk menyatakan pujian atau 
penyembahan, mengucapkan berkat saat makan, doa di gereja, untuk meminta 
sesuatu, dll.

◊	 Jika tidak ada yang menyebutkannya, tanyakan bagaimana doa sesuai dengan tujuan 
dari pelajaran ini—untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan Allah. 

◊	 Bersama dengan alasan lainnya, diskusikan dengan kelompok bagaimana doa 
berkontribusi pada pengetahuan pribadi kita, kepercayaan kita, dan cinta kita kepada 
Allah.

Diskusi

Karena doa adalah bagian dari hubungan dengan Allah yang memiliki beberapa kesamaan dengan 
hubungan kita dengan ayah duniawi kita, luangkan waktu sejenak dan renungkan bagaimana 
pengalaman Anda dengan ayah Anda dapat memengaruhi hubungan Anda dengan Bapa Anda di 
surga. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 1)

• Ilustrasi: Seorang guru Alkitab sedang berbicara kepada sekelompok remaja bermasalah dan dia 
menyebut Allah sebagai “Ayah” beberapa kali dalam ceramahnya. Sponsor menyarankan kepada guru 
Alkitab tersebut bahwa ketika dia kembali untuk sesi berikutnya dengan para anak laki-laki itu, dia 
tidak menyebut Allah sebagai ayah dari para anak laki-laki itu. Begitu banyak dari mereka memiliki 
ayah-ayah yang pemalas atau kasar dan menempatkan Allah dalam peranan itu adalah sebuah 
masalah.

• Diskusikanlah bagaimana pandangan kita tentang Allah—apakah berhubungan dengan ayah duniawi 
kita atau tidak—memengaruhi cara kita berpikir tentang doa. Apakah Allah adalah Santa Claus kita; 
hakim	kita;	kerabat	jauh;	figur	otoritas	yang	menyeramkan	dan	kejam;	sosok	ayah	yang	penuh	kasih,	
menerima, dan sebagainya?

Alasan penting dari meluangkan waktu untuk membaca Kitab Suci adalah bahwa Kitab Suci 
memberi tahu dan membentuk pandangan kita tentang Allah yang kepada-Nya kita berdoa.
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Tanyakan bagaimana kebenaran bahwa kita dapat merujuk kepada Allah baik sebagai “Bapa” dan 
sebagai “Abba” memengaruhi bagaimana Anda memandang Allah.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 2)

Mintalah seseorang untuk membaca Roma 8:15 dan diskusikanlah dua cara yang absah dalam kita 
memanggil Allah.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• “Bapa”	berfokus	pada	transendensi-Nya—fakta	bahwa	Dia	adalah	Allah	Yang	Mahakuasa,	Penguasa	

alam semesta.

• “Abba”	berfokus	pada	imanensi-Nya—fakta	bahwa	Dia	sangat	terlibat	dalam	kehidupan	kita.

• Diskusikan gambar Allah manakah yang para anggota kelompok merasa nyaman dengannya.

• Diskusikanlah bagaimana kita harus menyeimbangkan dua gambaran tersebut dalam pikiran kita 
saat kita berdoa. Tiap gambaran tanpa yang lain dapat memberi kita sebuah pandangan yang 
terdistorsi tentang Allah. Ia sekaligus keduanya pada saat yang sama.

Tanyakan apakah ada yang lebih merasa nyaman dengan salah satu dari istilah ini daripada istilah 
lainnya.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 3)

Tanyakan dalam hal-hal apa, doa mereka mencerminkan gambaran Allah sebagai “Abba, Bapa” 
ini?  Dan dalam hal-hal apa, doa mereka tidak mencerminkan gambaran ini? 

• Transendensi-Nya tercermin dalam ibadah kita dan dalam pengakuan kita.

• Imanensi-Nya tercermin dalam ekspresi cinta, kepercayaan, permintaan kita untuk berbagai hal.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 4)

Prioritas Yesus akan Doa 

Baca Markus 1:35-39.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apakah Yesus berdoa lebih atau kurang daripada kebanyakan orang berdoa hari ini.

• Karena	Yesus	selalu	berkomunikasi	dengan	Allah,	mengapa	Dia	mau	mengambil	untuk	secara	aktif	
berdoa? 
◊	 Karena kasih-Nya kepada Bapa-Nya, Dia mengambil waktu untuk berkomunikasi.
◊	 Karena Dia cukup bijaksana untuk mengetahui betapa pentingnya doa untuk segala sesuatu yang 

kita lakukan.
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Mencari Kesendirian dan Bersekutu 

Baca Markus 1:35 lagi. Perhatikan dua poin yang ditekankan Markus: 
• Yesus bangung sebelum kebanyakan orang terjaga.

• Dia keluar; Dia pergi—dan Markus memberi tahu kita— “ke tempat yang sunyi.”

Tanyakan kepada kelompok mengapa mereka berpikir Yesus menginginkan atau membutuhkan 
waktu tenang ini secara terpisah dengan Bapa-Nya.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 6)

• Dia berkomitmen untuk hidup tanpa dosa (2Kor. 5:21—Dia tidak mengenal dosa). Tetapi karena 
Ia diuji dalam segala hal sebagaimana adanya kita, namun tanpa dosa (Ibr. 4:15), Ia sadar akan 
kebutuhan-Nya akan dukungan Allah. 

• Yesus bersandar pada kekuatan yang diperoleh dari Bapa-Nya karena Dia berkomitmen pada ideal 
tertinggi dari kehidupan yang tanpa dosa. Dia berdoa dengan kuasa yang seperti demikian karena Dia 
ingin hidup dengan kuasa yang dari Allah.

Yesus secara lisan mengajar murid-murid-Nya untuk berdoa, tetapi Dia juga mencontohkan 
sebuah kehidupan doa bagi mereka. 

Yesus mengajarkan dan menjadi model kesalehan. Dia dikhususkan untuk sebuah kehidupan 
yang hidup. Dia merasakan belas kasihan yang besar bagi orang-orang dan menyembuhkan 
mereka. Dia berkomitmen kepada misi-Nya untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang 
terhilang (Lukas 19:10). 

• Semakin tinggi tujuan kita dan semakin kita peduli pada mereka, semakin besar kita akan merasakan 
kebutuhan untuk berdoa. 

• Jika kita tidak berencana untuk melakukan atau menjadi istimewa, kita tidak akan merasakan 
kebutuhan akan pertolongan Allah dalam kehidupan kita.

Mintalah anggota kelompok untuk secara jujur mengevaluasi gaya hidup mereka dan 
mengidentifikasi	aspek-aspek	dari	rutinitas	harian	mereka	di	mana	mereka	merasakan	keperlukan	
untuk meminta pertolongan Allah. 

Mendengarkan Arahan Allah di Tengah Distraksi 

Baca Markus 1:36-38.

Ini adalah sebauh konsep yang menarik bahwa Petrus “memburu” Anak Allah karena dia memiliki 
pertanyaan. (Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 8)
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Gagasan-Gagasan untuk Diskusi

• Dalam doa-doa Anda, apakah Anda pernah merasa seolah-olah Anda perlu memburu Allah demi 
mendapatkan sebuah tanggapan? 

• Apakah Anda pernah merasa seolah-olah Anda mengganggu Allah dengan kegigihan Anda?

• Baca	Mazmur	40:1	dan	diskusikanlah	fakta	bahwa	pemazmur	(mungkin	Daud,	yang	memiliki	
hubungan intim dengan Allah) kadang-kadang perlu gigih juga dalam berdoa. 

Yesus menjalani sebuah kehidupan yang penuh dan aktif. 
• Markus menggunakan kata “sesudah itu” empat puluh kali dan menekankan betapa sibuknya Dia. 

Dia jelas memberikan sebuah prioritas yang tinggi terhadap doa—bangun “waktu hari masih 
gelap” untuk berdoa (Markus 1:35).

Tanyakan apakah kehidupan Yesus lebih didorong oleh tekanan atau dengan tujuan dan 
diskusikanlah perbedaannya.

• Yesus dipimpin oleh tujuan—Dia memiliki misi untuk dicapai dan, oleh karena itu, Dia dipimpin oleh 
tujuan itu. Doa adalah bagian penting untuk mencapai tujuan itu.

• Kehidupan Yesus yang sangat sibuk dan berorientasi pada tujuan selalu menyertakan waktu untuk 
berdoa. 

• Karena tujuan-Nya, Dia hidup dengan tekanan waktu dan prioritas-prioritas seperti yang kita 
lakukan. Namun, dalam kisah Markus memberi tahu kita dalam Markus 1:36-38, Yesus tidak terdesak 
oleh Petrus untuk menemui orang banyak yang mencari-Nya. 

Tanyakan kepada kelompok apa saja interupsi—eksternal dan internal—yang menghalangi waktu-
waktu doa mereka.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 10)

Renungkan Pelajaran 1, di mana Anda mendiskusikan penjadwalan untuk waktu tenang, dan 
tanyakan bagaimana anggota kelompok melakukan komitmen mereka untuk berkomunikasi 
dengan Allah melalui pembacaan Alkitab dan doa.

Yesus tetap gigih berdoa karena fokusnya yang kuat pada misi-Nya. Tanyakan, “Apa sajakah hal-
hal yang mendesak dan keinginan-keinginan yang kuat dalam hidup Anda yang mendorong atau 
menggerakan Anda untuk berdoa?”
(Panduan dalam Mendengarkan, Pertanyaan 11)
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Diskusikan bagaimana doa-doa kita mengajari kita tentang diri kita sendiri. 
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Ilustrasi—Tanyakan apakah ada yang pernah disuruh “Dengarkan saja diri Anda sendiri!”

• Sarankan agar kita “hanya mendengarkan diri kita sendiri” ketika kita berdoa. Berapa banyak waktu 
yang dihabiskan dalam pujian, dalam penyembahan, dalam ucapan syukur, dalam pengakuan, dalam 
meminta berkat untuk orang lain?

• Berapa	banyak	doa	kita	yang	terfokus	pada	diri	kita	sendiri?

• Berapa	banyak	doa	kita	yang	berfokus	pada	orang	lain	dan	meminta	Allah	untuk	membantu	kita	
untuk membuat perbedaan di dunia kita?

Mintalah anggota kelompok untuk merenungkan doa-doa mereka selama seminggu terakhir dan 
tuliskan dalam beberapa kata apa saja yang mereka katakan tentang diri mereka sendiri. Jika tidak 
puas dengan hasilnya, hal apakah yang bisa mereka lakukan? 

Melakukan Penerapan 

Baca Markus 1:39. Yesus pergi dan berkotbah di sinagoge dan mengusir setan. Dia melakukan dua 
hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah.

• Dia berkhotbah tentang perlunya dilahirkan kembali. Hanya Roh Kudus Allah yang mengadakan 
kelahiran baru. Yesus berkata seseorang harus dilahirkan dari air (kelahiran jasmani) dan Roh 
(dilahirkan kembali) dalam Yohanes 3:5.

• Dia mengusir setan. Setan tidak bereaksi terhadap kekuatan manusia—hanya terhadap kekuatan 
Allah (Yudas 9). 

Tanyakan kepada anggota kelompok apa yang mereka hadapi selama hari-hari mereka di mana 
mereka tahu bahwa mereka membutuhkan hikmat dan kekuatan Allah atasnya.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apakah doa memberi mereka iman dan keberanian untuk meregang dan tumbuh 

melampaui kapasitas mereka saat ini..

• Tanyakan apakah mereka memiliki masalah-masalah yang mengganggu dalam hidup mereka yang 
mereka rasakan berada di luar kapasitas mereka saat ini.

Inti dari diskusi ini adalah untuk mendorong anggota kelompok untuk mulai melihat Allah 
sebagai “bantuan yang selalu ada pada saat kesulitan.”
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Satu Pendekatan Bermanfaat untuk Doa 

Bahaslah praktik doa yang sebenarnya. 
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apakah anggota kelompok benar-benar berdoa.

• Apa yang mereka doakan? 

• Seberapa nyaman dan yakin mereka dalam doa-doa mereka?

• Apakah	mereka	pikir	ada	cara	yang	“tepat”	atau	lebih	bermanfaat	untuk	berdoa	daripada	bagaimana	
mereka berdoa sekarang?

• Apakah mereka memiliki pola dalam doa-doa mereka? 

• Apakah ada cara yang benar dan salah untuk berdoa atau tidak menjadi masalah bagaimana pun 
cara kita berdoa? 

Sarankan pendekatan P4 sebagai sebuah cara untuk menjadi sedikit lebih komprehensif dalam 
doa. P4 adalah singkatan dari:

• Penyembahan – Pengakuan – Pengucapan Syukur – Permohonan

Penyembahan: Menyembah Allah karena Siapa Dia 

Bacalah Wahyu 4:11 dan jelaskan bahwa “Penyembahan” adalah seperti itu—bagian tersebut 
mengatakan Allah yang kita akui keagungan dan kemuliaan-Nya.

Diskusikan perbedaan antara Penyembahan dan Pengucapan Syukur. Sebutkan bahwa sering kali 
ketika orang menggunakan pendekatan P4, langkah Penyembahan berakhir menjadi lebih seperti 
langkah Pengucapan Syukur. Orang-orang berterima kasih kepada Allah atas hal-hal yang telah 
Dia telah perbuat untuk mereka.

Tanyakan apakah mereka mengungkapkan kekaguman dan penyembahan kepada Allah karena 
siapa Dia dan seperti apa Dia (Penyembahan) selain menyatakan pemujaan atas apa yang Dia 
perbuat untuk kita (Pengucapan Syukur). 

• Dalam langkah doa Penyembahan, hindari mengatakan, “Terima kasih;” alih-alih berkata, “Kami 
memujamu karena . . .” 

• Perhatikan Doa Bapa Kami dalam Matius 6:9, “Bapa Kami, yang ada di surga…” 
◊	 Dikuduskanlah nama-Mu
◊	 Datanglah kerajaan-Mu
◊	 Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.

 » Yesus mengajarkan kita untuk memulai doa kita dengan penyembahan.
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Tanyakan apakah mereka kesulitan menemukan cara untuk menyembah Allah dan katakan 
bahwa hal tersebut bukanlah tidak umum karena banyak orang tidak tahu banyak tentang Allah. 
Jika mereka membutuhkan bantuan mengembangkan langkah Penyembahan, sarankan mereka 
memulai bagian doa mereka dengan sebuah mazmur pujian. Beberapa yang dapat Anda sarankan 
adalah:

• Mazmur 19:1-2; 8:1-3; 9:1-2; 29: 1-11; 65:1-13; 89:1-2; 92-101; dan Yesaya 6:1-4

Mulailah doa Anda dengan mengakui Allah karena siapa Dia.

Pengakuan: Mengakui Dosa

Seberapa jujur Anda kepada Allah yang tahu semua yang Anda pikirkan, katakan, dan lakukan? 
Baca Mazmur 32, Mazmur 51, dan Mazmur 40 sebagai ilustrasi pengakuan dan pertobatan sejati. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 16)

Baca 1 Yohanes 1:9, di mana Allah berjanji untuk mengampuni kita ketika kita mengakui dosa 
kita.

Pengucapan Syukur: Berterima kasih kepada Tuhan atas Rahmat-Nya

Bacalah Filipi 4:6 dan 1 Tesalonika 5:16-18 dan bahas nasihat Paulus tentang mengucap syukur.

Permohonan: Meminta Allah untuk Sesuatu

Bacalah Lukas 11:11-13 dan 1 Yohanes 4:14-15 dan diskusikanlah kehendak Allah sebagai 
permintaan paling mendasar yang kita buat.

• Baca Matius 6:10—Doa Bapa Kami: “Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.”.

• Baca Lukas 22:42—Yesus di Getsemani berkata, “Bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu yang 
terjadi.”

Tanyakan kepada kelompok seberapa mudah—atau sulit—bagi mereka untuk meminta 
pertolongan? Atau untuk hal-hal materi? Atau untuk hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan 
mereka? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 18)

• Beberapa orang merasa sangat sulit untuk merendahkan diri mereka sendiri dan menempatkan diri 
dalam sebuah peranan yang membutuhkan. 

• Yang lainnya memiliki sikap “Kamu berutang padaku.”. 

• Tanyakan bagaimana mereka akan mengajari seorang anak untuk menyeimbangkan sikap-sikap ini 
ketika meminta kepada Allah untuk sesuatu? 
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Diskusikan bagaimana perasaan anggota kelompok ketika mereka meminta sesuatu kepada Allah..  
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 20)

Doa sebagai Sebuah Cara Hidup 

Mazmur 139:7-12 mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah absen dari hadirat Allah. Baca ayat-
ayat itu dan tulislah pernyataan singkat dalam jurnal Anda untuk mengingatkan diri Anda bahwa 
Allah tidak pernah absen dari Anda meskipun Anda mungkin “absen” dari Allah. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 21)

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Bahaslah implikasi dari natur kemahadiran Allah (hadir di mana-mana, sepanjang waktu).

• Dari sudut pandang Allah, kapan kita TIDAK berhubungan dengan-Nya? (TIDAK PERNAH!)  

• Setiap kata dan setiap pikiran yang kita miliki adalah, dalam arti sebenarnya, semacam “doa.”

Baca 1 Tesalonika 5:16 dan diskusikan bagaimana hal tersebut bekerja.
• Kita harus hidup dalam kenyataan bahwa Allah sadar akan setiap pikiran dan setiap perkataan kita. 

KEHIDUPAN kita adalah sebuah doa.

Baca Yohanes 15:5 dan diskusikan apa artinya tinggal di dalam Kristus. Dia mengundang kita 
untuk berpartisipasi dalam hubungan timbal balik dari kehadiran-Nya yang konstan.

Sarankan agar anggota kelompok menulis pernyataan singkat dalam jurnal mereka untuk 
mengingatkan mereka bahwa Allah tidak pernah absen dari mereka walaupun secara mental 
mereka mungkin merasa “absen” dari Allah.

Membawa Dialog dengan Allah di sepanjang Hari kita (Lukas 24:13-32) 

A. Menjumpai Yesus dalam Permasalahan Hidup yang Nyata

Baca Lukas 24:13-16. Apa yang kedua pria ini gumulkan?
• Kekecewaan dan keputusasaan yang luar biasa. Mereka mengira Yesus adalah Mesias dan orang 

Romawi telah menyalibkan Dia. Harapan mereka hancur dan teman mereka mati.

• ““Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka” atau “mereka tidak dapat mengenal Dia.” 

• Dalam Lukas 9:44-45 dan 18:31-34 Yesus telah memberi tahu para murid bahwa Dia akan disalibkan 
dan mereka tidak memahaminya. Intinya adalah, penyaliban Yesus mengejutkan dan membingungkan 
para pengikut-Nya. Mereka tidak dapat mempercayainya ketika Dia memberi tahu mereka bahwa hal 
itu akan terjadi juga mereka tidak dapat mempercayainya ketika hal itu terjadi.. 
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Tanyakan apakah ada yang dapat memahami kedua orang ini. “Apakah ada yang benar-benar 
bingung dengan kehidupan ini? Atas apa yang Allah lakukan?”

B. Mencoba untuk Membuat Masuk Akal Cara-Cara Allah

Tekanan hidup dapat menjadi pemicu untuk mengingatkan kita bahwa Dia tahu dan peduli 
tentang kita. Ketika hidup menjadi masam atau keras, apakah Anda meminta kesabaran dan 
kasih-Nya dalam menghadapi situasi tersebut? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 23)

Baca Lukas 24:17-24.
• Pertanyaan Yesus dalam ayat 17 dan ayat 19 menunjukkan bahwa Dia peduli dengan apa yang 

menjadi perhatian mereka.

Baca Yohanes 14:15-21 dan diskusikan pengajaran Yesus di sini.

C. Membiarkan Yesus Menjelaskan Diri-Nya Sendiri

Baca Lukas 24:25-26. Diskusikan jawaban Yesus, “Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya 
hatimu untuk percaya.” Injil sulit untuk diterima oleh pikiran kita. Ini adalah sebuah kisah yang 
sulit untuk dipahami (1 Korintus 1:18). 

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apakah ada yang bingung atau ragu atau bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa 

menjadi benar.

• Baca Yohanes 15:25-27 dan diskusikan pengajaran Yesus di sini.

• Baca Yakobus 1:5 dan diskusikan mengapa Yakobus menyuruh kita untuk meminta hikmat
◊	 Karena kita semua lambat hati untuk percaya. Kita bergulat dengan kehidupan dan hal itu tidak 

selalu berhasil.

Pimpinlah sebuah diskusi singkat tentang aspek-aspek praktis ini, realitas-realitas yang 
fundamental dari doa. Allah ada untuk menolong kita dan doa adalah sebuah manfaat yang nyata 
setiap saat.
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D. Belajar untuk Menjaga Percakapan Berlangsung

Baca Lukas 24:28-29.

Ketika kita meminta pengetahuan atau hikmat kepada Allah, kita perlu menunggu jawaban. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 25)

• Disarankan menyisihkan cukup waktu untuk berdoa setidaknya sekali seminggu sehingga mereka 
tidak memerhatikan jam dan memiliki waktu untuk meminta kepada Allah: 
◊	 Untuk pertolongan di masa-masa sulit. 
◊	 Untuk	hikmat	ketika	mereka	“frustrasi	akan	kehidupan.”	
◊	 Untuk kekuatan saat mereka merasa lelah.

• Dan kemudian dengan diam menunggu dan “mendengarkan” agar Allah “berbicara” dengan lembut 
ke dalam pikiran mereka.

E. Menanggapi Penglihatan Sekilas akan Aktivitas Ilahi

Penggambaran yang intim dari mata dua orang yang dibukakan dan akhirnya mengenali Yesus 
menjadi sesuatu yang seharusnya kita bertumbuh mengarah ke sana. Seberapa banyak doa Anda 
menyerupai percakapan dengan seorang teman yang dikenal, dihormati, dan dicintai? 
(Panduan dalam Mendengarkan, Pertanyaan 26)

Bacalah Lukas 24:30-32.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Diskusikan berapa banyak doa-doa kelompok Anda menyerupai sebuah percakapan dengan teman 

yang dikenal, dihormati, dan dicintai.

• Tanyakan apakah ada saran-saran untuk bagaimana membuat doa kita lebih menyerupai 
percakapan semacam itu.

Baca Lukas 24:33-35. Akhir dari kisah ini seharusnya mendorong kita untuk berdoa meminta 
pengertian dan hikmat Allah. Kedua orang ini sangat sedih dan putus asa. Mereka meragukan dan 
bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Allah. Lukas memberi tahu kita bahwa mereka 
diubahkan oleh percakapan mereka dengan Tuhan mereka.

• Baca ayat 34 lagi: “Mereka berkata, ‘Sesungguhnya!’”

• Hasil	dari	doa	mereka	adalah	sebuah	keyakinan	yang	kuat	bahwa	fakta-fakta	yang	menakjubkan	dari	
Injil adalah benar. 

• Yesus bangkit dari kubur dan semua yang dijanjikan adalah benar dan mengubahkan hidup.

• Tetapi mereka harus menghabiskan waktu bersama Yesus untuk tiba pada keyakinan tersebut. 

Meninjau kembali sasaran pelajaran: 
• Jelaskan bagaimana Yesus menjadikan doa sebagai prioritas.

• SSebutkan kata-kata yang diwakili dalam akrostik P4.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 27)
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Penerapan

Buatlah sebuah rencana untuk membawa dialog dengan Allah di sepanjang hari kita. Tandai 
kalender Anda untuk mengingatkan diri Anda sendiri di berbagai waktu dalam satu hari untuk 
bernafas—bahkan sepuluh sampai lima belas detik, dengan doa seperti, “Terima kasih, Tuhan,” 
atau “Pimpin saya, Tuhan.” Setelah beberapa saat, Anda tidak akan memerlukan pengingat 
kembali. Pikiran Anda akan “berdoa tanpa henti” (1Tes. 5:17).

Refleksi

Penting	untuk	mengetengahkan	waktu	refleksi	ini	di	setiap	sesi	pelajaran.	Mintalah	para	
anggota untuk memikirkan kembali apa yang baru saja mereka alami dan membuat satu poin 
yang setidaknya dapat mereka tambahkan kepada pemahaman mereka tentang Firman Allah. 
Wawasan-wawasan ini mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan 
di	awal	pelajaran.	Mintalah	mereka	merenungkan	afirmasi-afirmasi	atau	perubahan-perubahan	
tersebut.

Juga tekankan bahwa bagian dari sesi grup ini dapat menjadi sebuah waktu yang penting bagi 
peserta untuk melayani anggota kelompok lainnya. Tidak semua orang “melihat” penekanan yang 
sama dan sesuatu yang disoroti oleh seseorang dapat menjadi wawasan tambahan bagi anggota 
lain dalam kelompok.

Ditutup dalam Doa

Anda dapat bertanya apakah ada dari mereka yang sedang bergumul akan sesuatu yang mereka 
ingin agar didoakan. Bergantung pada ukuran kelompok Anda, tetapi akan menjadi bermakna 
apabila mendoakan masing-masing anggota kelompok dengan menyebutkan nama mereka.
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PElAJARAN 04 dari 05

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran dengan membaca atau membahasakan menurut kata-kata sendiri 
garis besar dari Pelajaran 4 berikut. “Pada Pelajaran 4, kita akan membahas mengapa penting 
untuk terhubung dengan orang-orang di gereja lokal. Istilah gereja beserta manfaat-manfaat 
dan tanggung jawab-tanggung jawabnya akan dijelaskan di sini. Soroton khusus akan diberikan 
kepada karunia-karunia rohani dan pentingnya karunia-karunia tersebut dalam melayani Kristus 
secara efektif.”

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi. 

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Menjelaskan mengapa keterlibatan dalam sebuah gereja lokal adalah penting.
2. Mendefinisikan	gereja	“terlihat”	dan	“tidak	terlihat”.
3. Mendaftarkan manfaat-manfaat dan tanggung jawab-tanggung jawab dari keterlibatan 

dalam gereja.
4. Melihat mengapa karunia-karunia rohani esensial untuk melayani Kristus secara efektif.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah. 

Setelah Anda menjelaskan dua level dari sasaran pelajaran di atas, tanyakan apakah ada yang ingin 
berbagi dalam sebuah kalimat mengenai sasaran pribadi mereka untuk pelajaran ini. 

Terkoneksi dalam Gereja
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Pengantar
Mintalah seseorang untuk berbicara mengenai gereja mereka. Denominasi apa? Apa yang menarik 
mereka	ke	sana?	Apa	hal	paling	positif	tentang	gereja?	Pertanyaan	apa	yang	mereka	miliki	tentang	
gereja

Jika anggota kelompok Anda semua menghadiri gereja yang sama, tanyakan mengapa mereka memilih 
gereja itu, apa pengalaman mereka dengan gereja, dan gereja seperti apa, jika ada, di mana mereka 
bertumbuh di dalamnya. 

Pertanyaan-Pertanyaan Penerapan

Beberapa orang sangat ekstrovert dan suka bersama orang lain. Beberapa lebih introvert dan lebih 
suka waktu sendirian. Apakah preferensi Anda? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 1)

Tanyakan kepada anggota kelompok apakah preferensi mereka.  
• Bicarakan	tentang	fakta	bahwa	beberapa	orang	secara	alami	merasa	lebih	nyaman	sdalam	kelompok	

daripada yang lain. 
◊	 Beberapa terlibat dalam berbagai kegiatan dan mencari hubungan yang erat di gereja.
◊	 Lainnya kurang nyaman dalam kelompok dan kurang terlibat.

• Diskusikanlah keterlibatan anggota lainnya. Beberapa sangat terlibat dalam aktivitas-aktivitas 
komunitas, dalam aktivitas-aktivitas sosial, di sekolah mereka sendiri atau anak-anak mereka, atau di 
tempat kerja. 

• Poinnya adalah tidak semua orang berhubungan dengan gereja dengan cara yang sama dan itu tidak 
masalah.

Mengapa Keterlibatan dalam Gereja? 

Karena gereja adalah kehadiran umat Allah yang dikenali dalam dunia dewasa ini, penting bahwa, 
sebagai orang Kristen, kita terlibat di dalam gereja.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Baca Ibrani 10:23-25 dan diskusikan apa yang dikatakan bagian itu tentang bagaimana orang Kristen 

harus berhubungan satu sama lain. 
◊	 Mintalah	kelompok	untuk	mendaftarkandan	mendiskusikan	nasihat-nasihat	spesifik	yang	ada.
◊	 Perhatikan khususnya dorongan dalam ayat 25 untuk tidak meninggalkan pertemuan bersama.  
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• Bacalah pernyataan William Temple dari Pelajaran 4 dan diskusikan dengan kelompok: “Penginjilan 
adalah menghadirkan Yesus Kristus secara nyata dalam kuasa Roh Kudus agar baik laki-laki maupun 
perempuan dapat datang untuk memercayai-Nya sebagai Juruselamat dan melayani Dia sebagai 
Tuhan di dalam persekutuan gereja-Nya.”

Diskusikan peranan apa yang kelompok percayai bahwa gereja harus mainkan dalam sebuah 
kehidupan orang Kristen.

Diskusikan bagaimana anggota kelompok mendeskripsikan “keterlibatan” dalam gereja 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 3)

Tanyakan	kepada	kelompok	di	manakah	mereka	memiliki	hubungan	paling	signifikan	di	luar	
keluarga mereka. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 4)

Tanyakan apakah mereka memiliki teman dekat dalam komunitas Kristen.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 5)

Diskusikan dengan kelompok apa yang mereka cari dari gereja mereka dan bagaimana mereka 
menggambarkan gereja yang ideal.

Apa yang Kita Maksud dengan “Gereja?” 

Baca penjelasan yang diberikan dalam Pelajaran 4 dan diskusikan itu:
• Kata yang diterjemahkan gereja dalam Perjanjian Baru berasal dari kata Yunani ecclesia, yang 

berarti “memanggil keluar mereka.” Ini adalah kata yang hanya dilekatkan kepada mereka yang 
telah terpisah dari dunia melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Gereja bukanlah sebuah bangunan 
dan bukan sebuah organisasi. Gereja adalah sebuah organisme hidup yang terdiri dari orang-orang 
Kristen. 

Tanyakan apakah penjelasan di atas sesuai dengan konsep yang mereka miliki tentang “gereja?” 
Bagaimana itu sesuai dan bagaimana itu berbeda? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 6)

Tanyakan apakah ada yang pernah mendengar istilah “gereja tak terlihat” dan dapat 
menggambarkannya dengan kata-kata mereka sendiri.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 7)

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tuturan mudahnya, “gereja tak terlihat” adalah keseluruhan dari semua orang yang pernah 

“dilahirkan kembali” dan berhubungan dengan Yesus sebagai Juruselamat mereka.
◊	 Bicarakan sedikit tentang pahlawan nasional negara Anda dan bagaimana mereka menjadi 

bagian dari warisan nasional Anda. Orang-orang merasakan sebuah rasa bangga karena terkait 
dengan orang-orang seperti demikian.



Dasar-Dasar Kehidupan RohaniPelajaran 04 dari 05

SF104 Panduan bagi Pemimpin | © 2020 Our Daily Bread University. All Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.  |  Pelajaran 04  |  4

◊	 Kemudian kaitkan itu dengan para pahlawan besar dari iman Kristen. Kita adalah bagian dari 
sebuah	tradisi	yang	terhubung	dengan	Nuh,	Abraham,	Yusuf,	dan	Musa.

◊	 Tanyakan kepada kelompok siapa beberapa pahlawan iman mereka.
◊	 Ingatkan mereka tentang Ibrani 11 dan betapa pentingnya bagi penulis Alkitab untuk 

mengingatkan kita tentang pahlawan iman kita yang hebat. Kita adalah bagian dari tubuh yang 
tak terlihat itu.

Bacalah Yohanes 10:27-29 dan diskusikanlah apa artinya berhubungan dengan pahlawan terhebat 
yang pernah dikenal dunia. Anda mungkin ingin meminta seseorang untuk membaca Filipi 2:5-
11 dan membahas betapa beruntungnya kita untuk menjadi bagian dari gereja Yesus yang tidak 
kelihatan.

Tanyakan apakah ada yang bisa menggambarkan “gereja yang terlihat” dengan kata-kata mereka 
sendiri.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 8)

• “Gereja yang terlihat” terdiri dari orang-orang yang saat ini hidup yang telah “dilahirkan kembali” 
dan berhubungan dengan Yesus sebagai Juruselamat mereka. Untuk masing-masing dari kita, ini 
adalah komunitas Kristen yang ke dalamnya kita terlibat.

• Baca kembali Ibrani 10:24-25 dan diskusikan apa artinya menjadi bagian dari gereja yang terlihat.

Apakah Manfaat-Manfaat dari Gereja? 

Mintalah anggota kelompok untuk menyebutkan satu atau dua alasan paling kuat mengapa 

mereka datang di gereja.

Sebuah Tempat untuk Beribadah

Perintah yang paling sering dalam Alkitab adalah menyembah dan memuji Allah. Kita 
melakukannya dalam dua cara—secara individual dan korporat.

Selama beberapa menit diskusikan bagaimana, sebagai anggota gereja Allah yang tidak terlihat, 
para anggota kelompok masing-masing menyembah Allah. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 9)

• Dalam bentuk apakah penyembahan Anda berlangsung?

• Apakah Anda puas dengan pendekatan pribadi Anda dalam menyembah?
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Diskusikanlah ibadah korporat.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 10)

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Ingatkan	kelompok	bahwa	ibadah	korporat	tidak	lebih	dan	tidak	kurang	dari	ibadah	kolektif	di	mana	

ada individu-individu yang berpartisipasi. Jika para individu itu tidak benar-benar beribadah maka 
tidak akan ada ibadah korporat yang nyata.
◊	 Tanyakan apakah ada yang memiliki saran-saran untuk bagaimana kita dapat terlibat dalam 

ibadah gereja.
◊	 Tanyakan bagaimana kita dapat lebih mempersiapkan diri untuk beribadah sebelum kita 

menghadiri kebaktian di gereja kita.
◊	 Bagi sebagian orang, mereka benar-benar terbantu oleh para pemimpin ibadah sewaktu 

beribadah di gereja mereka, sementara yang lainnya justru merasa oleh hal tersebut.
 » Diskusikan cara-cara terbaik di mana kita dapat berpartisipasi dalam pengalaman ibadah 

kita sendiri tanpa memerhatikan apa yang terjadi di sekitar kita.  

Sebuah Tempat untuk Bertumbuh

Bacalah 1 Petrus 2:2 dan diskusikanlah apa yang Petrus sedang dorong untuk kita lakukan.

Bacalah Ibrani 5:11-14 dan diskusikanlah apa yang bagian ini sedang dorong untuk kita lakukan.

Diskusikanlah beberapa cara untuk menjadi bagian dari persekutuan gereja yang dapat membantu 
kita benar-benar bertumbuh dan menjadi orang Kristen yang lebih kuat. 

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan kepada anggota kelompok apakah mereka menemukan bantuan sejati untuk menjadi 

lebih banyak tahu tentang Alkitab dan tentang Allah dan kehendak-Nya dengan menghadiri gereja. 
Mengapa ya atau mengapa tidak?

Sebuah Tempat untuk Bersekutu

Diskusikanlah dalam cara apa saja menjadi bagian dari persekutuan gereja dapat membantu kita 
tetap setia pada komitmen Kristen kita.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 13)

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apakah ada yang menghadapi tantangan terhadap iman mereka selama seminggu dan 

diskusikanlah hal tersebut. 

• Tanyakan apakah pergi ke gereja menyegarkan jiwa mereka dan memperkuat komitmen mereka 
kepada Kristus dan gereja.

• Tanyakan apakah ada yang berelasi dengan orang lain dalam gereja mereka sebagai kelompok 
pendukung. Apakah mereka memiliki kelompok di mana mereka memberikan dan menerima dorongan 
dan arahan untuk hidup mereka? Suatu tempat di mana mereka merasa benar-benar dicintai dan 
diterima?
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Baca	Roma	12:9-16	dan	diskusikan	cara-cara	spesifik	untuk	kita	dapat	berelasi	dengan	satu	sama	
lain di gereja kita.

• Tanyakan bagaimana kehidupan seseorang akan lebih baik dengan menjadi bagian dari kelompok 
yang berkomitmen pada prinsip-prinsip keterhubungan ini. 

• Seberapa besar komitmen anggota kelompok untuk mempraktikkan gaya hidup ini di gereja dan 
komunitas?

Bagaimanakah berjalan dalam persekutuan dengan Yesus dan orang percaya lainnya dapat 
membantu kita untuk menjalani kehidupan Kristen yang lebih kuat? 
((Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 14)

Baca 1 Yohanes 1:5-7.
• Tanyakan mengapa penting bahwa kita semua perlu terlebih dahulu berada dalam persekutuan 

dengan Yesus sebelum kita mencoba untuk bersekutu satu sama lain.
◊	 Karena kita semua berkomitmen untuk satu hal—dan hal itu adalah untuk mematuhi Dia dan 

hidup menurut standar-standar-Nya.

Memiliki Kristus bersama adalah sebuah manfaat besar bagi orang-orang percaya. Tanyakan apa 
saja “hal-hal” lain yang dapat kita bagikan sebagai orang Kristen yang hidup dalam persekutuan.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 15)

Sebuah Tempat untuk Memberi Kembali 

Baca 2 Korintus 9:7-8 dan Di pertanyaan-pertanyaan berikut:
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Apa yang bagian ini beritahukan untuk kita lakukan?

• Sikap apa yang dikatakan bagian ini kepada kita untuk kita miliki agar kita lakukan?

• Apa alasan kita melakukan apa yang diajarkan bagian itu untuk kita lakukan?

• Janji apa yang disampaikan oleh bagian itu bagi mereka yang mematuhi apa yang diperintahkan 
bagian itu kepada kita untuk dilakukan?

Sebuah Tempat untuk Melayani 

Baca Efesus 4:11-16.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tunjukkan bahwa ayat 11 menyebutkan nama para pemimpin gereja. 

• Ayat 12 dimulai dengan kata untuk (NKJV) atau kepada (NIV). Diskusikan peran para pemimpin ini:
◊	 “Melengkapi” orang-orang kudus untuk pelayanan “mereka.”
◊	 Diskusikanlah	fakta	bahwa	ayat	12-15	menjelaskan	bagaimana	tubuh	Kristus	menjadi	matang.
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◊	 Baca ayat 16 lagi dan tunjukkan bahwa tubuh Kristus menjadi matang oleh kontribusi semua 
orang.

◊	 Sebuah gereja tanpa para pelayan adalah gereja yang tidak akan bertumbuh dan para 
anggotanya adalah para pelayan. Setiap orang diharapkan untuk mengontribusikan waktu dan 
talenta mereka.

Tanyakan kepada anggota kelompok apakah mereka akan menganggap diri mereka sebagai 
seseorang yang membutuhkan pelatihan atau sebagai seseorang yang dapat melatih orang lain.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 18)

• Kita semua memiliki kekuatan yang dapat kita sumbangkan untuk melatih orang lain.

• Kita semua memiliki area di mana orang lain lebih terlatih dan bisa memperlengkapi kita.

Mintalah setiap anggota kelompok untuk menuliskan. . . 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 19)

• Bagaimana dia dapat melayani Allah di gereja dan komunitas mereka dengan sebaik-baiknya.

• Bagaimana dia dapat dilayani oleh orang percaya lainnya dengan sebaik-baiknya.

Kata Yunani yang diterjemahkan memperlengkapi juga digunakan untuk menggambarkan 
nelayan yang menjahit lubang di jaring ikan mereka sehingga jaring dapat digunakan.

Mintalah anggota kelompok untuk membahas kesenjangan yang mereka pikir adalah hambatan 
bagi upaya terbaik mereka untuk melayani Allah. 

Diskusikanah	bagaimana	gereja	secara	spesifik	dapat	membantu	untuk	menjembatani	
kesenjangan-kesenjangan mereka.

Diskusikan celah apa yang mereka percaya Allah dapat gunakan untuk membantu mengisinya.

Gambaran Kepala dan Tubuh

Baca 1 Korintus 11:12-13 dan diskusikan metafora Paulus untuk gereja. 
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Gereja Korintus memiliki masalah dengan persatuan dan telah memecah diri menjadi kelompok-

kelompok.

• Paulus menulis 1 Korintus untuk membantu mereka memahami betapa pentingnya persatuan dalam 
gereja.

• Dia juga menjelaskan bagaimana setiap anggota gereja diperlengkapi oleh Allah untuk berkontribusi 
pada gereja dalam 12:1-11 (kita akan membahasnya nanti dalam pelajaran ini).

• Untuk menjelaskan bagaimana kelebihan yang beragam dari setiap orang dapat bekerja bersama, 
Paulus menghubungkan gereja dengan tubuh manusia. Semua anggota tubuh kita memainkan peran 
yang berbeda dan penting, tetapi mereka bekerja bersama sebagai satu-kesatuan.

• Paulus menggunakan analogi ini dalam sejumlah suratnya.
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Bacalah Efesus 1:22-23 dan diskusikan penggambaran yang digunakan Paulus di sana.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apa artinya bahwa Kristus adalah kepala dari tubuh dan diskusikan tanggapan-tanggapan 

mereka.

• Tanyakan	bagaimana	kepala	fisik	kita	berhubungan	dengan	anggota	tubuh	kita	yang	lain.
◊	 Ini adalah pusat kendali. Kebijaksanaan, pemahaman, dan pengambilan keputusan berlangsung 

di sana.

• Tanyakan bagaimana Kristus harus diperlakukan seperti itu di gereja-gereja kita.
◊	 Dihormati, dipatuhi, dicari kehendak-Nya, dll.

Tanyakan bagaimana anggota kelompok secara aktif berhubungan dengan Yesus sebagai “Kepala” 
segala sesuatu dalam kehidupan mereka sendiri. Apakah Dia Juruselamatmu? Apakah Dia, 
Tuhanmu? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 22)

Baca Yohanes 14:12-17 dan diskusikanlah fakta bahwa Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh 
Kudus-Nya.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Apa yang Yesus katakan akan dilakukan oleh Roh Kudus di ayat 12?

• Apakah yang Dia sebut Roh Kudus dalam ayat 16?

Baca Yohanes 14:25-26.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Apa yang Yesus sebut Roh Kudus dalam ayat 26?

• Apa yang Dia katakan Roh Kudus akan lakukan bagi kita di ayat 26?

Baca atau rujuklah 1 Korintus 12:12-13 lagi dan ingatkan kelompok bahwa anggota gereja 
berhubungan satu sama lain seperti anggota tubuh kita berhubungan dengan bagian lain. Masing-
masing melayani tujuannya dan, karenanya, melayani seluruh proses tubuh.

Bacalah 1 Korintus 12:6-7 dan tekankan poin dari ayat 7 bahwa kita masing-masing diberi karunia 
untuk kebaikan bersama.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apakah setiap anggota kelompok telah mengenali tempat mereka dalam tubuh Kristus dan 

diskusikanlah tanggapan-tanggapan yang ada. 

• Tanyakan apakah mereka merasa seperti anggota penting dari gereja mereka sama seperti mereka 
menganggap kepala dan tangan mereka sebagai bagian penting dari tubuh mereka sendiri dan 
diskusikanlah tanggapan-tanggapan yang ada. 

• Tanyakan apakah mereka melihat orang lain di gereja mereka yang mungkin tidak merasa menjadi 
bagian dari gereja. 

• Jika ya, apa yang bisa mereka lakukan untuk membantu mereka merasa terhubung?
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Bacalah 1 Korintus 12:15 dan tanyakan apa masalah potensial yang Paulus bicarakan di sini.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Beberapa	fungsi	tidak	terlihat	atau	memesona,	dan	mereka	yang	melakukan	fungsi-fungsi	itu	dapat	

merasa tidak penting.
◊	 Bahaslah tanggapan Paulus terhadap masalah ini dalam ayat 18.

• Tanyakan apakah ada anggota kelompok Anda yang merasa seperti “kaki” dan tanyakan apa yang 
dapat dilakukan oleh tubuh untuk mendorong mereka.

• Tanyakan apakah mereka melihat orang lain yang bertindak seperti “kaki” dan diskusikan apa yang 
dapat mereka lakukan untuk mendorong mereka.

Bacalah 1 Korintus 12:21 dan tanyakan apa masalah potensial yang Paulus bicarakan di sana.
• Baca tanggapan Paulus terhadap masalah potensial itu di ayat 22–27 dan bahas bagaimana kita 

dapat menghadapi diri kita sendiri jika kita memiliki karunia yang sangat nyata dan tergoda untuk 
bertindak seperti “mata” atau “kepala.”

• Bagaimana kita bisa dengan senang hati membantu orang lain yang mengembangkan bagian “mata” 
atau “kepala” (“saya”)?

Bacalah 1 Korintus 12:26 dan Roma 12:15 dan diskusikan dua bagian itu.

Karunia-Karunia Rohani 

Mintalah anggota kelompok untuk berbagi cerita jika mereka pernah mengalami satu saat di 
mana mereka merasa seolah-olah Allah sedang memakai mereka dengan cara yang sangat kuat 
untuk menolong seseorang.
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 27)

Bacalah bersama empat bagian di mana karunia-karunia rohani itu dicantumkan (Roma 12:6-8; 
1 Korintus 12:8-10; Efesus 4:11; dan 1 Petrus 4:10-11), dan kemudian tanyakan, “Apa karunia 
rohanimu? Tidak semua dari kita adalah pengajar atau penginjil. Allah menggunakan berbagai 
macam kemampuan dan Anda mungkin dikarunia oleh Allah untuk melengkapi pelayanan yang 
masih kurang di gereja Anda sendiri.”
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 28)
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Karunia-karunia rohani yang dicantumkan meliputi:
• Melayani

• Iman

• Mengajar

• Nubuat (Berkhotbah)

• Menginjili

• Memberi

• Memimpin

• Menunjukkan Kemurahan

• Hikmat

• Pengetahuan

• Penyembuhan

Ikutilah proses yang dijelaskan di bagian ini untuk mengetahui karunia-karunia rohani manakah 
yang Anda miliki. Setelah Anda memberikan sejangka waktu, tuliskan pada selembar kertas apa 
yang Anda percaya telah diberikan Allah sebagai sebuah karunia rohani yang akan Dia gunakan 
untuk membangun gereja-Nya. Sampaikan kepada pendeta Anda apa karunia rohani itu dan 
tanyalah Dia bagaimana Anda dapat melayani. 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 29)

Mulailah sebuah diskusi tentang bagaimana sesorang dapat mengetahui bagaimana Allah telah 
memberikan mereka karunia rohani. 

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apakah ada yang merasa yakin bahwa mereka telah mengenali dan menggunakan 

karunia(-karunia) rohani mereka.
◊	 Berhati-hatilah di sini. Jika Anda tidak yakin dengan macam respons yang mungkin Anda 

dapatkan, hindarilah diskusi ini. Ada beragam pemahaman tentang karunia rohani dan hal ini 
dapat menyebabkan sebuah jalan memutar yang panjang. Tekankan betapa pentingnya Anda 
untuk tidak melakukan itu sebagai sebuah kelompok..

• Bagikanlah cerita Anda sendiri jika Anda telah mengenali karunia(-karunia) rohani Anda.

• Tanyakan apakah ada yang dapat menyebutkan sebuah karunia rohani yang ditunjukkan oleh orang 
lain dalam kelompok.

Diskusikanlah bagaimana kita dapat mulai mengenali sebuah karunia rohani.
Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Pertama, mintalah Roh Kudus untuk membimbing Anda dalam menemukan bagaimana Dia telah 

memberi Anda karunia.
◊	 Hal itu mungkin merupakan bakat alami yang selalu Anda miliki yang Dia akan berdayakan dan 

gunakan untuk mencapai apa yang Dia hanya bisa penuhi.
◊	 Hal tersebut mungkin sesuatu yang benar-benar baru bagi Anda. 
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• Kedua, eksperimen. Sewaktu Anda melihat kebutuhan di sekitar Anda, gumulkanlah itu dan sediakan 
waktu bagi Allah untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Dia akan memakai Anda dalam kapasitas 
ini. 
◊	 Beberapa telah mencoba beberapa pelayanan dan menemukan bahwa hal itu bukanlah karunia 

rohani mereka.
◊	 Mintalah	orang	lain	untuk	memberikan	umpan	balik	evaluatif	atas	upaya-upaya	yang	Anda	

lakukan pada pelayanan-pelayanan yang berbeda.

Sebuah Mercusuar dari Terang Rohani 

Baca Filipi 2:14-16. Diskusikanlah cara-cara bagaimana anggota kelompok dapat menjadi terang 
di dunia kita yang gelap (Mat. 5:14) dan menjalankan karunia-karunia rohani mereka dengan cara 
yang menarik orang kepada Kristus.

Meninjau kembali sasaran pelajaran.
• Mengapa keterlibatan di gereja lokal itu penting?

• Menjelaskan perbedaan antara gereja “terlihat” dan “tidak terlihat” dengan kata-kata Anda sendiri. 

• Apakah	manfaat-manfaat	dan	tanggung	jawab-tanggung	jawab	dari	keterlibatan	dalam	gereja?	

• Mengapa	menggunakan	karunia	rohani	Anda	penting	untuk	melayani	Kristus	secara	efektif?	
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 31)

Penerapan

Untuk menanggapi pelajaran ini dengan serius, Anda harus mengenali karunia rohani apa yang 
Alllah berikan kepada Anda, dan kemudian mulai mengembangkannya dan menggunakannya 
untuk kemuliaan-Nya dan untuk kepentingan gereja lokal dan komunitas Anda. Dan siapakah 
yang tahu bagaimana dan di mana Dia akan memakai Anda?
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Refleksi

Penting	untuk	mengetengahkan	waktu	refleksi	ini	di	setiap	sesi	pelajaran.	Mintalah	para	
anggota untuk memikirkan kembali apa yang baru saja mereka alami dan membuat satu poin 
yang setidaknya dapat mereka tambahkan kepada pemahaman mereka tentang Firman Allah. 
Wawasan-wawasan ini mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan 
di	awal	pelajaran.	Mintalah	mereka	merenungkan	afirmasi-afirmasi	atau	perubahan-perubahan	
tersebut.

Juga tekankan bahwa bagian dari sesi grup ini dapat menjadi sebuah waktu yang penting bagi 
peserta untuk melayani anggota kelompok lainnya. Tidak semua orang “melihat” penekanan yang 
sama dan sesuatu yang disoroti oleh seseorang dapat menjadi wawasan tambahan bagi anggota 
lain dalam kelompok.

Ditutup dalam Doa

Anda dapat bertanya apakah ada dari mereka yang sedang bergumul akan sesuatu yang mereka 
ingin agar didoakan. Bergantung pada ukuran kelompok Anda, tetapi akan menjadi bermakna 
apabila mendoakan masing-masing anggota kelompok dengan menyebutkan nama mereka.
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PElAJARAN 05 dari 05

Memperkenalkan Pelajaran
Perkenalkan pelajaran dengan membaca atau membahasakan menurut kata-kata sendiri 
garis besar dari Pelajaran 5 berikut. “Pada Pelajaran 5, kami akan memperlengkapi Anda dengan 
perangkat-perangkat sederhana untuk membagikan iman Anda kepada orang-orang yang belum 
percaya. Anjuran-anjuran dalam mempersiapkan sebuah kesaksian pribadi akan dilengkapi 
dengan sebuah presentasi Injil yang disebut “Jalan Roma.” Perhatian khusus juga akan diberikan 
untuk mendengarkan di saat Anda berdialog dengan mereka yang telah menyatakan minat 
rohani.”

Tanyakan apakah ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesi atau tentang persiapan menuju sesi. 

Mengulas Sasaran Pelajaran
Ulaslah Sasaran Pelajaran di bawah ini dan berikan komentar singkat tentang apa pun yang 
Anda rasa perlu untuk dijabarkan.

Di akhir dari pembelajaran ini, Anda harus mampu untuk
1. Membagikan bagaimana Anda datang kepada Kristus melalui sebuah kesaksian pribadi 

yang sederhana.
2. Menggunakan “Jalan Roma” untuk menjelaskan Injil secara jelas kepada seseorang.
3. Secara efektif berdialog dengan seseorang yang telah menyatakan minat rohani.

Meskipun kami memberikan sasaran-sasaran pelajaran yang komprehensif, adalah penting 
juga bagi anggota kelompok Anda untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi mereka sendiri. 
Bahkan jika mereka memilih untuk mengelaborasi salah satu dari sasaran-sasaran pelajaran yang 
Anda berikan, akan menolong apabila mereka memiliki alasan mereka sendiri untuk mempelajari 
pelajaran ini. Kelompok juga akan memiliki waktu untuk merenungkan sasaran-sasaran pribadi 
ini di akhir pelajaran untuk melihat apakah sasaran-sasaran tersebut telah atau belum terpenuhi, 
atau mungkin berubah.. 

Setelah Anda menjelaskan dua level dari sasaran pelajaran di atas, tanyakan apakah ada yang ingin 
berbagi dalam sebuah kalimat mengenai sasaran pribadi mereka untuk pelajaran ini. 

Membagikan Kabar Baik tentang Kristus
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Pengantar
Perkenalkan	sesi	dengan	merefleksikan	kembali	kepada	sesi	pembukaan	ketika	para	anggota	kelompok	
memperkenalkan diri. Anda berbagi cerita tentang bagaimana Anda diperkenalkan kepada Yesus dan 
menjadi seorang Kristen.

Selama berminggu-minggu mempelajari kehidupan rohani bersama, Anda dapat atau seharusnya 
menemukan jalan-jalan hidup yang berbeda karena Anda adalah orang Kristen. 

Sewaktu Anda meninjau secara singkat empat pelajaran sebelumnya, mintalah anggota kelompok 
untuk mengomentari keputusan apa pun yang mereka buat tentang bagian dari kehidupan mereka 
tersebut. 

• Pelajaran 1: Membuat sebuah komitmen untuk membangun hubungan pribadi yang aktif 
dengan Tuhan kita dengan menghabiskan waktu bersama-Nya.

• Pelajaran 2: Mempelajari cara bertumbuh dengan membaca dan merenungkan Firman 
Allah.

• Pelajaran 3: Belajar bagaimana terhubung dengan Allah satu sama lain dalam doa yang 
bermakna.

• Pelajaran 4: Berpartisipasi dalam gereja lokal kita dengan melatih karunia-karunia rohani 
kita dan terbuka bagi pelayanan orang Kristen lainnya kepada kita.

Mintalah	kelompok	untuk	mendiskusikan	cara-cara	di	mana	disiplin	rohani	ini	memberikan	manfaat	
bagi	kita.	Apa	saja	perbedaan	spesifik	antara	kehidupan	tanpa	partisipasi	aktif	dalam	perjalanan	
Kristen kita dan kehidupan yang terlibat guna membangun kekuatan rohani kita?

Pelajaran 5, “Membagikan Kabar Baik tentang Kristus,” dibangun di atas semua pelajaran lainnya. 
• Konsep “membagikan” “Kabar Baik” mengandaikan bahwa Injil benar-benar adalah kabar 

baik bagi kita dari bagaimana ia bermanfaat bagi kita.
• Jika kehidupan Kristen seseorang datar dan Kristus tidak membuat perbedaan 

bagi mereka, mereka mungkin tidak akan membagikannya—atau setidaknya tidak 
membagikannya dengan sangat efektif.

• Jika seseorang mengaku sebagai pengikut Kristus dan tidak mengikuti ajaran Kristus, 
upaya mereka untuk membagikan Injil dapat menjadi kontraproduktif. Beberapa hal yang 
mematikan	orang	lain	seperti	kemunafikan.

Diskusikan hubungan antara seluruh pelajaran dari Dasar-Dasar dKehidupan Rohani dan sesi 
“Membagikan Kabar Baik tentang Kristus” ini.
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Diskusi

Mintalah kelompok itu, setelah mendengar kata-kata dari nyanyian rohani di awal pelajaran 
dan bagian yang mengikutinya tentang kasih Allah, “Bagaimana Anda akan menjelaskan atau 
menjelaskan apa artinya dikasihi oleh Allah?” 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 2)

Mintalah seseorang untuk membaca Efesus 3:14-19 dan bicarakanlah tentang doa Paulus—
khususnya yang dimulai dengan ayat 17, “[aku berdoa bahwa] kamu berakar serta berdasar di 
dalam kasih, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa 
lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya—dapat mengenal kasih Kristus itu, 
sekalipun ia melampaui segala pengetahuan; supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan 
Allah.”

Diskusikanlah empat gambaran dalam ayat 18 sebagaimana yang ditunjukkan dalam Pelajaran 5:
• lebarnya kasih Allah dinyatakan dalam Yohanes 3:16—Allah mengasihi seluruh dunia.

• Panjangnya	kasih	Allah	dinyatakan	dalam	Efesus	3:21—selama-lamanya.

• Dalamnya kasih Allah dinyatakan dalam Roma 11:33—kebijaksanaan yang dalam.

• Tingginya	kasih	Allah	dinyatakan	dalam	Efesus	4:8—membuka	gerbang	surga	bagi	kita.

Jelaskan bahwa bahasa puitis ini diringkas dalam pernyataan, “dapat mengenal kasih itu, 
sekalipun ia melampaui segala pengetahuan” (Efesus 3:19).

• Kita tidak akan pernah sepenuhnya mengetahui sejauh mana kasih Kristus karena kita berusaha 
untuk menyandingkan kualitas dan kuantitas yang tak terbatas dengan pikiran kita yang terbatas.

• Kita dapat menghabiskan seumur hidup tumbuh dalam pemahaman kita tentang kasih-Nya, karena 
kita tidak akan pernah sepenuhnya mencapai tujuan itu.

Diskusikanlah tujuan doa Paulus, “supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah” 
(Efesus 3:19).

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Tanyakan apa hubungan antara kasih Allah dan kepenuhan dalam Allah.

◊	 Semua yang dilakukan Allah bagi kita—penebusan, pengampunan, pelayanan Roh Kudus, Alkitab, 
doa—semuanya dihasilkan karena kasih Allah. 

◊	 Yohanes 3: 16—“Karena begitu besar kasih Allah akan sangat dunia ini, sehingga Ia…”
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Mintalah kelompok untuk mendiskusikan bagaimana mereka secara pribadi berhubungan dengan 
kasih Allah.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Apakah hal ini adalah bagian yang riil dari kehidupan Anda atau sebuah gagasan teoritis belaka? 

• Apakah Anda merasakannya sebagai sesuatu yang riil, seperti kasih Anda kepada pasangan, orang 
tua, atau anak? 

• Apakah Anda menumbuhkan cinta Anda kepada-Nya dengan mendapatkan pemahaman yang lebih 
dalam tentang Dia?

• Setelah membahas nyanyian rohani dan doa Paulus tentang kasih Allah, bagaimana Anda 
menjelaskannya atau menggambarkan apa artinya dicintai oleh Allah?

Baca Roma 5:5.
• Menjelaskan bahwa ayat tersebut benar-benar menyatakan bahwa kasih Allah terus-menerus 

dicurahkan ke dalam hati kita.

Baca Filipi 1 9: “Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang 
benar dan dalam segala macam pemikiran.”

Gabungkanlah kedua gagasan dari Roma 5:5 dan Filipi 1:9. 
• Ketika kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita, kasih-Nya yang memenuhi dan mengalir melalui 

kehidupan kita ke dalam kehidupan orang lain.

Diskusikanlah	cara-cara	spesifik	yang	dapat	Anda	pikirkan	tentang	bagaimana	kasih	Allah	yang	
berlimpah agar dapat dialami.

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Secara umum, akankah orang-orang di sekitar Anda—tetangga, rekan kerja, atau teman sekolah—

menganggap Anda sebagai orang yang mengasihi? Seseorang yang benar-benar peduli tengan 
mereka?

• Dalam cara-cara tertentu, apakah anggota-anggota keluarga Anda atau teman-teman dekat Anda 
mengalami kasih Allah yang menular dari sikap, tanggapan, dan perilaku Anda?

Perkenalkan gagasan bahwa: 
• Pengalaman sejati kita akan kasih Allah seharusnya begitu besar sehingga kita tidak dapat tidak 

untuk membicarakannya.

• Kasih yang tulus kita kepada orang lain memaksa kita untuk membagikan kabar baik tentang kasih 
Yesus kepada mereka. 

• Membagikan Injil adalah sebuah bagian esensial dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan 
karena kita harus, tetapi karena kita menyukainya.
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Memberdayakan Kekuatan Allah 

Bacalah kalimat pembuka di bagian Pelajaran 5 ini dan diskusikanlah.
• “Seorang saksi adalah seseorang yang dapat memberikan kesaksian atas sesuatu yang telah mereka 

lihat, dengar, atau rasakan. Dalam sistem hukum kita, seorang saksi dibawa ke pengadilan untuk 
membagikan apa yang mereka ketahui melalui pengalaman pribadi.”
◊	 Ada pepatah, “Jika Anda diadili karena menjadi orang Kristen, akankah ada cukup bukti untuk 

menghukum Anda?”
◊	 Baca 1 Yohanes 1:1-4 dan diskusikanlah cara-cara Yohanes memvalidasi dirinya sendiri sebagai 

seorang saksi yang benar.

Baca Kisah 1:8 dan diskusikan hal berikut dengan kelompok.
• Ini merupakan amanat terakhir Yesus—hal terakhir yang Dia katakan kepada kita sebelum 

meninggalkan bumi.

• Amanat Agung dalam Matius 28:18-20 memberi tahu kita apa yang harus kita lakukan—kita harus 
“memuridkan.”

• Amanat Terakhir dalam Kisah Para Rasul 1:8 ini memberi tahu seharusnya menjadi apakah kita. Kita 
adalah saksi-saksi bagi Yesus karena kami membawa nama-Nya. Kita adalah milik Kristus.

• Sebagai orang Kristen kita tidak dapat memilih apakah kita adalah para saksi atau tidak. Satu-
satunya yang kita bisa pilih adalah mau menjadi saksi seperti apakah kita.

Allah tidak pernah menginginkan kita untuk menghasilkan orang-orang Kristen dengan membuat 
mereka mampu untuk dilahirkan kembali. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita memberitahukan 
kisah-Nya, tetapi Allah yang menghasilkan perubahan 

• Dalam Yohanes 3:5, Yesus berkata bahwa kita harus dilahirkan oleh Roh Kudus.

• Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus menguatkan kesaksian kita (Yohanes 14:6).

• Yesus berkata, “Barangsiapa tinggal di dalam Aku . . . berbuah banyak”dan “di luar Aku kamu tidak 
dapat berbuat apa-apa” (Yohanes 15:5).

Tanyakan apakah implikasi dari fakta ini bahwa hanya Allah yang dapat mengadakan hasil yang 
diharapkan dari kesaksian kita kepada orang lain.

Pertama, keefektifan kita sebagai saksi secara langsung berkaitan dengan hubungan kita dengan 
Roh Kudus.

• Kisah 1:8 mengatakan, “Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu; dan kamu 
akan menjadi saksi-Ku.”

• Kita	telah	dinasihatkan	agar	mempertahankan	sebuah	hubungan	aktif	dengan	Roh	Kudus:
◊	 Efesus	5:17–18
◊	 Galatia 5:16
◊	 Efesus	4:30
◊	 1 Tesalonika 5:18–19
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Kedua, upaya-upaya kita untuk bersaksi akan paling efektif ketika  upaya-upaya tersebut 
dikuatkan melalui doa.

Baca 1 Yohanes 1:9 dan diskusikan pentingnya disucikan dari segala kesalahan. 
• Sebuah ilustrasi yang membantu—jika seseorang meminta Anda meminum air dan Anda memiliki 

sebuah piala kristal mahal dengan sebuah cincin susu di bagian bawah dan gelas plastik yang bersih, 
yang manakah yang Anda gunakan untuk melayani tamu Anda segelas air? Allah jauh lebih akan 
menggunakan sebuah bejana “bersih” untuk mengkomunikasikan pesan-Nya daripada bejana yang 
“kotor.”

Sebelum kita dapat membagikan kabar baik dengan ketulusan dan kejujuran, kita harus terlebih 
dahulu mengalaminya. Pelajaran-pelajaran sebelumnya dalam rangkaian pelajaran ini menuntun 
kita melalui beberapa praktik yang menjadikan kehidupan Kristen kita vital dan hidup. Dapatkah 
Anda dengan jujur membagikan Injil sebagai kabar “baik” karena apa yang Allah telah lakukan 
secaraa terus-menerus di dalam diri Anda? 
(Panduan dalam Mendengarkan, pertanyaan 5)

Sama pentingnya untuk kita selaras dengan Roh Kudus, kita juga harus tetap dapat menyaksikan 
berita Injil secara jelas.

Bacalah 1 Korintus 15:3-4, di mana Paulus menyajikan sebuah ringkasan yang sederhana dan 
teratur dari pesan Injil. 

Pada bagian selanjutnya dari pelajaran ini, Anda akan membahas beberapa cara praktis untuk 
mengkomunikasikan pesan Injil sederhana ini.

Membagikan Kisah Anda Sendiri

“Kesaksian” Injil kita dimulai dengan kesaksian kita sendiri. Membuat sebuah kesaksian itu 
mudah dan sangat penting karena itu adalah sebuah sarana yang berkuasa dalam proses 
kesaksian kita.

Tanyalah mereka di kelompok Anda yang menjadi orang Kristen di kemudian hari untuk 
mengidentifikasi	apakah	cara	hidup	mereka	berubah	setelah	mereka	menjadi	orang	Kristen.	

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Minta	mereka	untuk	menuliskan	contoh-contoh	spesifik	bagaimana	nilai,	sikap,	hubungan,	dan/atau	

perilaku mereka berubah.

• Minta mereka untuk memikirkan proses pengambilan keputusan yang membuat mereka menerima 
pesan Injil dan menjelaskan apa yang meyakinkan mereka untuk membuat keputusan yang mengubah 
kehidupan ini.
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Mintalah mereka yang dibesarkan di keluarga-keluarga Kristen dan telah mengenal Yesus secara 
pribadi	dalam	sebagian	besar	waktu	hidup	mereka	untuk	mengidentifikasi	alasan-alasan	spesifik	
yang mereka percaya bahwa kehidupan mereka telah memperoleh manfaat karena mereka adalah 
orang Kristen. 

Gagasan-Gagasan untuk Diskusi
• Mintalah mereka menuliskan hak-jhak istimewa tertentu yang mereka miliki dengan menjadi orang 

Kristen. 

• Mintalah mereka untuk menguraikan apa yang Allah selamatkan dari mereka melalui campur 
tangan-Nya di awal dari kehidupan mereka. 

• Mintalah mereka untuk menggambarkan bagaimana pengalaman Kristen mereka memberikan 
manfaat	bagi	mereka	dari	hari	ke	hari.

Kisah setiap orang berbeda. Pertimbangkan pertobatan Paulus yang dramatis dalam Kisah 
Para Rasul 9 ketika ia menjadi penginjil besar gereja dan bukan penganiaya besar. Tetapi kisah 
Timotius tidak terlalu menakjubkan karena dia diajar Kitab Suci sejak masa mudanya 
(2 Timotius 3:14-15).

Ambillah waktu lima menit dan biarkan setiap orang menguraikan kisah mereka. Kemudian 
taruh mereka berpasangan dan mintalah mereka untuk menceritakannya secara singkat kepada 
pasangan mereka. 

Terlepas dari detail kisah konversi Anda, yang terpenting adalah bukan berfokus kepada saat itu. 
Yang penting adalah bagaimana menjadi seorang Kristen dalam kehidupan sehari-hari Anda. 
Hindari “menjual” agama Kristen seperti sebuah polis asuransi jiwa yang tidak memiliki manfaat 
sampai Anda mati dan pergi ke surga. Berfokuslah pada berkat yang Anda alami dengan menjadi 
orang Kristen sekarang.

Sebuah Presentasi yang Sederhana dari Injil 

Tanyakan kepada kelompok bagaimana mereka akan membagikan pesan Injil kepada seseorang. 
Tanyakan fakta-fakta apa yang akan mereka bagikan dan ayat-ayat Alkitab apa yang akan mereka 
gunakan untuk mendukung fakta-fakta tersebut.

Banyak fakta dan ayat termasuk dalam pesan Injil, dan kita membutuhkan cara yang mudah 
digunakan untuk membuat pesan Injil menjadi jelas. 

Banyak saksi Injil menggunakan pendekatan yang efektif yang disebut Jalan Roma untuk 
menjelaskan Injil.

• Pendekatan tersebut jelas.

• Semuanya mencakup satu buku Alkitab dan menghindari banyaknya pencarian melalui Alkitab.

• Mudah bagi saksi Injil untuk menyampaikannya dan bagi pendengar untuk mengingatnya.

• Pendekatan ini memasukkan enam bagian dari kitab Roma.
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Sebuah cara efektif untuk mempelajari Jalan Roma adalah dengan menggunakannya. Anda dapat 
membagi kelompok Anda menjadi berpasang-pasangan dan meminta mereka berbicara melalui 
presentasi. 

• Mintalah mereka untuk mengambil Alkitab mereka dan beralih ke setiap bagian ketika Anda 
mengumumkannya. 

• Satu orang dapat memainkan peran sebagai saksi Injil dan yang lain yang mendengarkan kesaksian.

• Saksi Injil dapat membaca ayat atau meminta orang lain membacanya. Sebagian memberikan 
dukungan kepada saksi Injil untuk membiarkan orang lain membaca sehingga tidak ada pertanyaan 
dalam pikiran mereka tentang apa yang sebenarnya dikatakan oleh ayat Alkitab.

• Dalam masing-masing ayat, milikilah pasangan untuk berganti peran.

Merupakan sebuah ide yang bagus apabila Anda memegang transkrip Pelajaran 5 bersama Anda 
sehingga Anda dapat membaca penjelasan singkat di sana untuk masing-masing ayat dari Jalan 
Roma. 

• Ketika Anda menelusuri ayat-ayat tersebut, beritahukanlah di mana ayat tersebut ditemukan dan 
kemudian bacalah penjelasan singkat dari Pelajaran 5. Tanyakan apakah ada pertanyaan dan 
kemudian biarkan para pasangan kelompok yang ada menyelesaikan diskusinya.

Jadi Anda akan membaca ayat dan penjelasannya dari Pelajaran 5. Kemudian mintalah salah satu 
anggota dalam pasangan atau kelompok Anda untuk membaca dan menjelaskannya.

• Roma 3:23 

• Roma 6:23 

• Roma 5:8 

• Roma 10:9 

• Roma 5:1

• Roma 8:1

Sarankan agar mereka mempraktikkan presentasi ini sendiri dan membuat penjelasan ke dalam 
kata-kata mereka sendiri sehingga mereka dapat membagikannya tanpa terdengar seperti sebuah 
promosi penjualan yang telah dituliskan.

Saat membagikan Injil: 
• Baca ayatnya, atau mintalah orang yang kepadanya Anda membagikan tentang Kristus untuk 

membacanya. 

• Tindak lanjutilah dengan sebuah diskusi singkat menggunakan dialog.

• Tanyakan apakah orang yang kepadanya Anda bersaksi memiliki pertanyaan atau komentar.

Kami menyajikan pesan Injil sehingga orang dapat membuat keputusan untuk dilahirkan kembali 
dan mulai mengikuti Kristus sebagai Juruselamat dan Tuhan mereka.
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Setelah melalui ayat-ayat di atas, tanyakan kepada orang itu apakah mereka ingin menanggapi 
dengan menerima Yesus sebagai Juruselamat mereka. Tawarkan untuk memimpin mereka melalui 
doa yang sederhana. “Buatlah personal” sehingga itu terdengar seperti cara bicara Anda sendiri.

• “Tuhan Yesus, saya membutuhkan Engkau. Terima kasih, Engkau telah mati di kayu salib untuk 
membayar hukuman atas dosa saya. Saya membuka pintu kehidupan saya dan menerima Engkau 
sebagai Juruselamat dan Tuhan. Bertakhtalah dalam hidupku dan pimpinlah aku menjadi orang yang 
Engkau inginkan.”

Dialog Penginjilan 

Beberapa orang mungkin tidak segera menanggapi, atau mereka mungkin memiliki pertanyaan, 
kekhawatiran, dan keraguan. Penting untuk memercayai Roh Kudus Allah untuk membimbing 
Anda melalui sebuah percakapan yang cerdas dengan mereka.

Filipus, Sang Penginjil, menyajikan sebuah studi kasus yang sangat bagus tentang dialog 
penginjilan yang dapat kita pelajari.

Apa yang kita pelajari dari bagian ini tentang membagikan kabar baik?
• Bacalah	Kisah	Para	Rasul	8:26-39	dan	mintalah	kelompok	untuk	mengidentifikasi	dan	membahas	

cara-cara	Filipus	“mematangkan”	sida-sida	Etiopia	sampai	pada	sebuah	keputusan.	Gunakan	saran-
saran dari catatan dan beberapa poin tambahan yang tercantum di bawah ini. 
◊	 Filipus	mematuhi	pimpinan	Allah	(ay.	26–-9).	Penting	untuk	peka	terhadap	peluang	yang	Allah	

berikan kepada kita untuk membagikan Injil kepada orang lain. Kita juga harus berdoa agar Allah 
memberi kita sebuah kepedulian untuk orang lain dan untuk berdoa bagi orang-orang yang ingin 
kita beritakan Injil.

◊	 Filipus	mendekati	sida-sida	dengan	sebuah	cara	yang	biasa	(ayat	30-31).	Dia	memulai	
kesaksiannya dengan situasi normal yang mereka hadapi.

◊	 Filipus	mengajak	pria	itu	dalam	percakapan	(ayat	32-34).	Sida-sida	itu	bertanya	kepadanya	dan	
dia menjawab dengan berinteraksi dengan apa yang menjadi perhatian sida-sida itu.

◊	 Filipus	menuntun	orang	itu	melalui	Kitab	Suci.	Alih-alih	bergantung	pada	kecerdasan	dan	
kebijaksanaannya	sendiri,	dia	tetap	berfokus	pada	Kitab	Suci.

◊	 Filipus	dipersiapkan	untuk	saat	ini.	Seandainya	dia	tidak	akrab	dengan	Kitab	Suci	dan	selaras	
dengan pimpinan Roh, dia tidak akan melibatkan lelaki itu, juga tidak dapat menjelaskan Kitab 
Suci.

◊	 Filipus	mengubah	pertanyaan	pria	itu	menjadi	kebutuhannya	akan	Injil	(ayat	35).	Lukas	menulis	
bahwa,	“Filipus	memulai	dengan	bagian	Kitab	Suci	itu.	Dia	mulai	dengan	perhatian	pria	itu.	
Apakah, seperti dalam kasus ini, itu adalah Kitab Suci, perkawinan seseorang yang bermasalah, 
keprihatinan atas karier, kurangnya kebahagiaan, atau apa pun yang kita bicarakan, kita bisa 
seperti	Filipus,	yang	“memberitahukan	kepadanya	kabar	baik	tentang	Yesus”.

◊	 Dalam	kasus	Filipus,	sida-sida	itu	telah	siap	untuk	menanggapi	Injil	dan	dengan	demikian	Filipus	
membawanya sejauh yang ia inginkan (ay. 36-39). Terkadang orang tidak segera menanggapi 
dan kita perlu memberi mereka ruang untuk mempertimbangkan pesan Injil. Dalam hal ini, kita 
menjaga hubungan yang sehat, berdoa untuk orang itu, dan meminta Allah untuk membuka 
kesempatan-kesempatan lebih lanjut.



Dasar-Dasar Kehidupan RohaniPelajaran 05 dari 05

SF104 Panduan bagi Pemimpin | © 2020 Our Daily Bread University. All Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.  |  Pelajaran 05  |  10

Prinsip dasar yang kita pelajari dari Filipus dan sida-sida Etiopia adalah bahwa membagikan iman 
kita sifatnya haruslah relasional dan peran kita adalah memupuk minat rohani mereka tanpa 
harus memaksa.

Menanti Panen 

Baca Markus 4:3-8 dan diskusikan empat gambaran yang ada.
• Hati yang keras—menolak pesan itu.

• Hati yang dangkal—merespons cepat tetapi tidak tulus.

• Hati yang lemah—merespons tetapi tidak bertumbuh dan akhirnya berbalik.

• Hati yang baik—merespons dan bertumbuh.

Gambaran ini dapat menjadi sebuah kisah mengenai empat tanggapan yang berbeda-beda dari 
seseorang, atau dapat berupa sebuah perjalanan satu orang dari penolakan hingga tanggapan 
yang menerima. 

• Tanyakan berapa banyak yang menerima Yesus pertama kali saat mereka mendengar pesan itu.

• Doronglah anggota kelompok untuk membangun hubungan dan meninjau kembali Injil dengan orang 
lain jika mereka tidak menanggapi pada awalnya.

• Berdoalah bagi orang yang kepadanya Anda berencana untuk membagikan Injil—dan berdoalah 
bagi diri Anda sendiri sebagai saksi Allah. Ketika orang-orang tidak segera menanggapi, kita 
mungkin merasa mereka telah menolak kita karena mereka tidak menerima berita kita. “Menanti 
tanaman untuk menghasilkan buah” sering kali membutuhkan doa dan iman yang sabar ketika Allah 
mempersiapkan	tanah	hati	untuk	menerima	Firman-Nya.

Baca Markus 4:28-29 dan diskusikan poinlah Yesus tentang benih yang memerlukan waktu untuk 
menghasilkan buah.

• Seorang guru Alkitab terkenal bernama Howard Hendricks dan keluarganya berdoa selama 
berpuluh-puluh tahun bahwa ayahnya akan menanggapi pesan Injil yang telah dia dengar beberapa 
kali. Setelah beberapa dekade berdoa, seorang pria menghentikan Tuan Hendricks di jalan dan 
membagikan pesan keselamatan kepadanya. Tuan Hendricks—setelah beberapa dekade menolak 
Yesus—menerima Dia sebagai Juruselamat dan Tuhan.

Ke Mana Setelah Ini? 

Penafsiran “hati yang bertumbuh” dari perumpamaan tanah dan benih Yesus berkaitan dengan 
segala kebenaran Alkitab.

Pelajaran Dasar-Dasar Kehidupan Rohani ini hanya merupakan sebuah pengantar kepada sebuah 
perjalan seumur hidup dalam memperkaya “tanah” kita. Praktik-praktik kehidupan rohani yang 
didiskusikan dalam pelajaran ini membutuhkan waktu untuk bertumbuh.

Sarankan agar para anggota kelompok Anda:
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• Meninjau kembali sasaran-sasaran dari penyelidikan Alkitab secara teratur dan doa yang dibahas 
dalam Pelajaran 1. Berikan Roh Kudus waktu untuk mengembangkan latihan-latihan ini menjadi 
sebuah kebiasaan.

• Menuliskan secara singkat Rencana Pertumbuhan Kehidupan Spiritual mereka. 

• Khususkan beberapa jam atau bahkan setengah hari untuk berdoa, merenung, menetapkan sasaran, 
dan perencanaan sehingga bagian yang mendasar dari kehidupan ini tidak terabaikan begitu saja. 

• Jika kita memiliki sebuah rencana pertumbuhan tertulis dan kita keluar dari jalur karena hidup 
terlalu sibuk untuk sementara waktu, kita dapat kembali lagi ke dalam rencana kita dan melanjutkan 
prosesnya. 

Jangan hentikan proses pertumbuhan karena ini adalah pelajaran terakhir dalam pelajaran 
kehidupan rohani. Ini adalah awal—bukan akhir—dari proses. Pelajaran-pelajaran lain tersedia 
untuk membantu kita bertumbuh:

• Dasar-Dasar Alkitab
• Dasar-Dasar Penyelidikan Alkitab
• Dasar-Dasar Perjanjian Lama
• Dasar-Dasar Perjanjian Baru
• Dasar-Dasar Teologi
• Dasar-Dasar Agama-Agama Dunia
• Dasar-Dasar Cara Pandang Kehidupan

Sarankan agar anggota kelompok melanjutkan pembelajaran mereka dengan memasukkan 
pelajaran-pelajaran ini dalam rencana kehidupan mereka.

Penerapan

Setelah Anda selesai mempersonalisasi presentasi Jalan Roma Anda, mintalah orang Kristen lain 
untuk membiarkan Anda melatih presentasi Anda beberapa kali sampai Anda merasa nyaman 
membicarakannya. Anda juga dapat memberikan sebuah pertolongan yang bermanfaat kepada 
teman Anda dengan mendorong dia untuk berlatih menyatakan presentasinya kepada Anda.
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Refleksi

Penting	untuk	mengetengahkan	waktu	refleksi	ini	di	setiap	sesi	pelajaran.	Mintalah	para	
anggota untuk memikirkan kembali apa yang baru saja mereka alami dan membuat satu poin 
yang setidaknya dapat mereka tambahkan kepada pemahaman mereka tentang Firman Allah. 
Wawasan-wawasan ini mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan 
di	awal	pelajaran.	Mintalah	mereka	merenungkan	afirmasi-afirmasi	atau	perubahan-perubahan	
tersebut.

Juga tekankan bahwa bagian dari sesi grup ini dapat menjadi sebuah waktu yang penting bagi 
peserta untuk melayani anggota kelompok lainnya. Tidak semua orang “melihat” penekanan yang 
sama dan sesuatu yang disoroti oleh seseorang dapat menjadi wawasan tambahan bagi anggota 
lain dalam kelompok.

Ditutup dalam Doa

Anda dapat bertanya apakah ada dari mereka yang sedang bergumul akan sesuatu yang mereka 
ingin agar didoakan. Bergantung pada ukuran kelompok Anda, tetapi akan menjadi bermakna 
apabila mendoakan masing-masing anggota kelompok dengan menyebutkan nama mereka.


