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KATA PENGANTAR 
  
 
 ”Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada 

Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!” (Roma 11:36). 

Bersyukur kepada Allah jikalau buku Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) 

atau Pemahaman Alkitab (PA) ini akhirnya bisa diterbitkan dalam bentuk buku.  

 Ide awal pembuatan buku KTB ini berawal dari kebutuhan akan adanya buku KTB/ PA  di 

tempat penulis mengajar yang lebih konstektual dengan dunia remaja/ siswa. Draft buku ini 

sebenarnya sudah mulai dipakai di tempat penulis mengajar sebelum buku ini dicetak dan diterbitkan.  

 Setelah mempelajari berbagai jenis buku KTB/PA yang ada dan melihat pergumulan remaja/ 

siswa di era postmodern ini, penulis memberanikan diri menulis buku KTB/ PA ini dengan harapan 

dapat membantu para siswa/ remaja gereja menjadi murid Kristus yang bertumbuh di dalam iman, 

berani tampil beda, dan berdampak bagi dunia.  

 Buku KTB/PA ini dibuat tiga seri :  ”Growing Up”, ”Be Different”, dan ”Impact”. Seri ”Growing 

Up” dapat dipakai sebagai follow-up atau tindak lanjut bagi siswa/remaja yang baru lahir baru atau 

menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya secara Pribadi. Khusus untuk Seri ”Growing Up”, 

materi disarankan dipakai secara berurutan karena memang sudah disusun sedemikian rupa untuk 

membimbing siswa/remaja bertumbuh selangkah demi selangkah. Sedangkan untuk Seri ”Be 

Different” dan ”Impact”, materi dapat dipilih secara acak sesuai kebutuhan - tidak harus berurutan. 

 Tak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Linda Pradono yang telah memberi 

saya kesempatan untuk mengembangkan diri dan telah bersedia menjadi editor, Maria Agustini dan 

Charistheo Fiducia Christo yang telah memberi inspirasi selama penulisan buku ini, Bpk. James Y. 

Wijono (Visi Pressisndo) untuk kerjasama yang baik, dan  tentunya buat kalian semua yang telah 

memakai buku ini. 

Akhir kata, sebelum memakai buku ini, saya berpesan, ”Marilah kita persiapkan diri kita 

masing-masing untuk mempraktikkannya, dengan demikian kita akan memiliki jiwa yang sehat.” Bagi 

yang ingin memberikan usul/saran/ dan komentar tentang buku KTB ini silahkan sms ke : 0878 7787 

2756 atau email ke  : ayub.wahyono@gmail.com atau ayub_wahyono@yahoo.com 

 

Jakarta, September 2010 

Ayub Wahyono 

mailto:ayub.wahyono@gmail.com
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PANDUAN UNTUK PEMIMPIN 
 
 

 Memimpin diskusi kelompok dalam bentuk Pemahaman 
Alkitab (PA), Kelompok Kecil (KK), Kelompok Sel (Komsel) atau 
Kelompok Tumbuh Bersama (KTB) dapat menjadi pengalaman 
yang menyenangkan dan bermanfaat. Sebagai pemimpin kita 
membantu orang lain bertumbuh dan kita sendiri pun pasti juga 
ikut bertumbuh.  
 Seri buku PA/KK/Komsel/KTB ini dirancang sebagai 
tool/alat untuk membantu para remaja bertumbuh serupa 
dengan Kristus. 
 Berikut ini langkah-langkah penting di dalam memimpin 
PA/KK/Komsel/KTB : 
1. Mulailah pertemuan dengan menyanyikan satu atau dua buah lagu pujian. 
 

2. Berdoalah memohon pimpinan dan penerangan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk 
mengerti kebenaran firman Tuhan dan mentaatinya. 

 

3. Bacalah nast Alkitab yang diberikan terlebih dahulu. 
 

4. Setiap pelajaran terdiri dari enam bagian : 
 

        a. INSPIRASI 
  Bagian ini berisi tentang kisah inspiratif (sebagian besar kisah nyata) yang akan 
mengarahkan dan membawa anggota PA/KTB masuk pada materi yang akan dibahas. 
 

b. REFLEKSI  
 Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif dari kisah inspiratif 
(tetapi bisa juga didiskusikan dalam kelompok). Melalui pertanyaan-pertanyaan refleksi 

anggota diajak masuk ke dalam kehidupan para tokoh yang sedang dikisahkan/dibahas.   
 

c. DISKUSI  
 Bagian ini merupakan penyelidikan Alkitab berupa pertanyaan-pertanyaan yang 
jawabannya mengacu kepada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Anggota 
kelompok diajak untuk melihat materi yang sedang dibahas dari sudut 

pandang/perspektif Alkitab. 
 
 

d. APLIKASI 
 Bagian ini merupakan kesimpulan dan penerapan dari materi yang sedang dibahas. 
 

e. AKSI 
 Bagian ini merupakan proyek ketaatan dari bahan PA/KTB yang sedang dibahas, di 
mana setiap peserta mengambil tekad atau janji untuk melakukan sesuatu sebagai 

respons/ketaatannya terhadap firman Tuhan.  

f. KONFIRMASI  

 Bagian ini merupakan kutipan para tokoh penting/peribahasa yang merupakan penegasan dari 
materi yang sedang dibahas.  

5. Tugaskan salah satu anggota untuk membacakan bagian ‘Inspirasi” dan setelah itu masuklah 
ke bagian pertanyaan ‘Refleksi’. 

 

6. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sebagai pemimpin hindari untuk menjawab 
sendiri pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jika anggota kelompok Saudara cenderung pasif, 
Saudara bisa menunjuk anggota kelompok untuk bergantian menjawab pertanyaan yang 
telah disediakan dan mendiskusikannya bersama-sama. Sebaliknya, hindari juga dominasi 
seseorang yang terus bicara agar memberi kesempatan pada anggota kelompok yang lain. 
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7. Jika ada anggota kelompok yang menjawab menyimpang atau ‘keluar’ dari topik yang sedang 
didiskusikan, sebagai pemimpin - Saudara harus mengarahkan, meluruskan dan  
mengembalikan kepada topik bahasan yang sedang didiskusikan.  

 

8. Perhatikanlah waktu yang diberikan/tersedia agar jalannya diskusi lebih terarah.  
 

9. Bagian “Aplikasi” dan “Aksi” dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan kondisi dan 
pergumulan masing-masing kelompok. 

 

10. Akhiri PA/KK/Komsel/KTB dengan saling mendoakan komitmen/tekad masing-masing serta 
doa syafaat lainnya. 

 

Learning together, Doing together and Growing together! 
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Sumber: www.lifefebc.comSumber: www.lifefebc.com  

Sumber: www.lifefebc.comSumber: www.lifefebc.com  

 

Sumber:prayerfoundation.orgSumber:prayerfoundation.org  

Tit. 3:5 ________________________________________________ 

Ef. 2:8-9 ___________________________________________________ 

Yes. 64:6 __________________________________________________ 

Pelajaran 1. BERTUMBUH DALAM ANUGERAH 
(Efesus 2:8-9, 1 Yohanes 5:11-12) 

 

TUJUAN :  
Remaja mengerti bahwa mereka diselamatkan oleh anugerah dan keselamatan itu tidak dapat hilang. 

 

          INSPIRASI 
 John Newton lahir di Inggris tahun 1725. Ibunya meninggal ketika John 
berusia tujuh tahun. Ayahnya, seorang nakhoda kapal laut. Berhubung tidak ada 
yang mengasuh John, maka John ikut berlayar dengan ayahnya. Bocah kecil yang 
berperangai lembut ini langsung mengalami kejutan berada di dunia pelaut yang 
kasar dan suka mabuk-mabukan. Keadaan menjadi lebih parah ketika beberapa 
tahun kemudian John bekerja di kapal lain. Di situ ia sering diliciki dan dipukuli 
oleh rekan-rekan yang jauh lebih besar dan dewasa. Pernah ia melarikan diri, 
tetapi tertangkap dan dipaksa bekerja di kapal lain.  
 Ia kemudian menghidupi dirinya sebagai pedagang budak dengan 
menangkap penduduk di Afrika Barat dan menjual mereka ke seluruh dunia. 
Pada 9 Maret 1748, kapal yang diawakinya dihantam oleh badai besar yang 

tidak diduga sebelumnya. Dilanda ketakutan luar biasa, ia mulai membaca buku. Salah satu buku yang 
dipelajarinya adalah Alkitab. Ia merasa terpesona membaca tentang anugerah Allah kepada manusia yang 
tampak dalam diri dan pekerjaan Yesus. 
 Keesokan harinya di dalam keputus-asaan yang luar biasa ia berteriak kepada Tuhan dan Tuhan 
mendengar doanya sehingga akhirnya ia diselamatkan. Dari pengalamannya sendiri itu, John Newton 
menemukan kontras antara Kasih Allah dan dirinya dengan profesi sebagai seorang pedagang budak belian. 
Ia bahkan menyebut dirinya “wreck” (barang rongsokan). Ia begitu memahami dan menghidupi begitu 
ajaibnya anugerah Allah. John Newton merasakan dan mengakui, bahwa setiap hari sepanjang hidupnya ia 
menerima banyak anugerah Allah. Pada usia 80 tahun, John menjadi pikun. Namun ia berkata, “Tetapi ada 
dua hal yang saya tidak bisa lupa, bahwa saya adalah pendosa besar, dan bahwa Yesus Kristus adalah 
Juruselamat yang Besar.” 

 

REFLEKSI  

Pernahkah kamu merasakan anugerah Allah yang besar dalam hidupmu seperti yang dialami oleh 
John Newton? Jika pernah, kapan peristiwa itu terjadi? Bagaimana responsmu saat itu? 

 
DISKUSI  
1. Bagaimana keadaan/status manusia di hadapan Allah? (Rm. 3:23) 
    _______________________________________________________________________ 
 
2. Apa akibat dosa manusia? (Rm. 6:23; Yes. 59:2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dapatkah perbuatan baik menyelamatkan manusia berdosa? Mengapa? (Tit 3:5; Ef. 2:8-9; Yes. 64:6) 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rm. 6:23  ____________________________________ 

Yes. 59:2 _______________________________________________ 
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4. Apakah yang dilakukan Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa? (Yoh. 3:16) 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 
  

  

5. Bagaimana caranya memperoleh hidup kekal/keselamatan itu? (Yoh. 1:12; Ef. 2:8; 1Yoh. 5:11-12) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Apakah hidup kekal (keselamatan) itu dapat hilang? Mengapa? (Yoh. 10:27-30; Rm. 8:29-30; Ef. 1:13-14) 

    Yoh. 10:27-30 ________________________________________________________________________ 

    Rm. 8:29-30 __________________________________________________________________________ 

  Ef. 1:13-14 ___________________________________________________________________________ 

 

APLIKASI 
1. Sudahkah kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatmu secara pribadi?  
     Jika belum, maukah kamu mengambil keputusan menerima Dia di dalam hatimu? 

       2. Jika sudah, perubahan-perubahan apa sajakah yang telah kamu alami sejak kamu hidup  
                      di dalam Kristus? 
 

 

AKSI (PROYEK KETAATAN) 
1. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat Pribadi. 
2. Bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Allah berikan 

    3. Bersaksi tentang Yesus kepada orang yang belum percaya (Anggota keluarga, sahabat, dll) 
 

KONFIRMASI  

“Keselamatan itu gratis, tetapi bukan murahan karena dibayar dengan darah Kristus yang mahal”  
(Dietrich Boenhoeffer) 

 
Jika kita salah masak nasi jadi bubur, kita akan menyesal 1 hari 

Jika kita salah potong rambut, kita akan menyesal 1 bulan 

Jika kita salah memilih pacar/tidak naik kelas, kita akan menyesal 1 tahun 

Jika kita salah memilih pasangan hidup, kita akan menyesal seumur hidup 

Tetapi jika kita salah memilih JURUSELAMAT, kita akan menyesal selama-lamanya. 

 

Yoh. 1:12 _____________________________________________ 

Ef. 2:8 _____________________________________________________ 

1Yoh. 5:11-12 _______________________________________________ 
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Sumber: ind.globalrecordings.netSumber: ind.globalrecordings.net
 

Sumber: www.stjohnwc.orgSumber: www.stjohnwc.org  

Pelajaran 2. BERTUMBUH DALAM PENGAMPUNAN 
(1Yohanes 1:9) 

 

TUJUAN :  
Remaja mengerti apa yang harus dilakukan ketika jatuh dalam dosa dan 
belajar untuk mengampuni orang lain. 
 

          INSPIRASI 
 Tom adalah seorang remaja yang sudah percaya kepada Tuhan 
Yesus. Di dalam pertumbuhan imannya, dia  juga mengalami  jatuh bangun 
atau pasang surut. Suatu kali dia curhat kepada pembimbingnya bahwa dia 
merasa malu dan tidak layak datang (berdoa) kepada Tuhan karena 
beberapa kali dia jatuh di dalam dosa yang sama. Ia bahkan berpikir apakah 
Tuhan masih mau mengampuni dia.  
 Dalam kisah lain, diceritakan ada seorang dokter yang terkenal 
karena keahlian dan kesalehannya sebagai orang Kristen. Setelah 

kematiannya, buku catatan tentang pasien peninggalannya dibaca oleh sang istri. Banyak catatan tagihan 
yang telah dicoret dengan tinta merah yang bertuliskan: “Dihapuskan. Tidak mampu untuk membayar.” 
Namun istrinya tidak dapat menerima hal ini. Ia berusaha mendapatkan uang itu melalui pengadilan. 
Pada saat sidang berlangsung, hakim bertanya kepadanya, “Apakah ini tulisan suami Anda?” Ia 
mengiyakan. Hakim lalu memutuskan, “Kalau begitu, tak seorang pun  yang dapat memaksa pasien-
pasien itu untuk membayar, karena hutang mereka telah dihapuskan oleh almarhum.” 
  

REFLEKSI  
 Di dalam pertumbuhan iman kamu, pernahkah kamu mengalami atau merasakan seperti  
   yang dialami/dirasakan oleh Tom? 
 Hal apa yang dapat kamu pelajari/teladani dari sikap dokter tersebut, jika dikaitkan dengan 

                    apa  yang dilakukan Tuhan Yesus dengan pengorbanan-Nya di atas kayu salib?  
 

DISKUSI  
1. Apakah yang harus kita lakukan ketika kita jatuh dalam dosa? (Mzm. 38:19;  Luk. 

15:17-21; 1Yoh. 1:9) 

 
Mzm. 38:19 _________________________ 

    ____________________________________ 
 

Luk. 15:17-21 ______________________ 
   _________________________________ 

 

1Yoh. 1:9 _________________________ 
   ____________________________________ 
 
 

2. Menurut Ams. 28:13 dan Kis. 3:19, tindakan apa yang seharusnya kita lakukan setelah sadar akan  
     dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Jaminan apa yang Tuhan berikan ketika kita mengakui dosa-dosa kita?  (Yes. 43:25; Ibr.  10:17;  
    1Yoh. 1:9) 
Yes. 43:25 ____________________________________________________________________ 
Ibr. 10:17 _____________________________________________________________________ 
1Yoh. 1:9 _____________________________________________________________________ 

 

Sumber: www.victoryinpurity.comSumber: www.victoryinpurity.com  

Ams. 28:13 _________________________________________ 

___________________________________________________ 

Kis. 3:19 ___________________________________________ 

   __________________________________________________ 
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Sumber: christians-today.comSumber: christians-today.com  

4. Apa yang menjadi dasar pengampunan dosa kita? (Yes. 53:5; Ef. 1:7) 
 

 
  
 
 
 
 
 
5. Setelah kita menerima dan mengalami pengampunan dari Allah, bagaimanakah seharusnya  
    sikap kita terhadap orang lain yang bersalah kepada kita? (Matius 6:12; Lukas 11:4; Efesus  
    4:32) ______________________________________________________________________________ 
 

 

APLIKASI 
1. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Kita memiliki jaminan 
akan pengampunan dosa karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk membayar lunas 

hutang-hutang dosa kita. Diampuni Allah berarti semua dosa kita di hadapan Allah dihapuskan. Masih 
adakah dosa-dosa yang belum kamu akui di hadapan Tuhan? (Jika ada, ambillah waktu untuk berdoa 
memohon pengampunan-Nya dan bersyukurlah untuk pengampunan yang Allah berikan) 
 

2. Adakah seseorang yang telah membuat kamu kecewa/menyakiti kamu, sehingga kamu merasa sulit 
untuk mengampuni dia? (Jujurlah kepada Allah dan sebut dia dalam doamu serta belajarlah untuk 
mengampuni dia sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu). 

 
 

AKSI (PROYEK KETAATAN) 
1. Mengakui setiap dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. 
2. Bersyukur untuk pengampunan yang Allah berikan. 

            3. Mau mengampuni orang lain. 
 

KONFIRMASI  

"Marilah kita pergi ke kalvari untuk belajar bagaimana kita dapat diampuni,  
dan kemudian kita diam di sana untuk belajar mengampuni" (Charles Spurgeon) 

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Sumber: theskepticblacksheep.wordpress.comSumber: theskepticblacksheep.wordpress.com 

 

Pelajaran 3. BERTUMBUH DALAM DOA 
(Yohanes 14:13-14; 16:24) 

 

TUJUAN :  
Remaja mengerti pentingnya doa dan bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak Allah.  
 

 

         INSPIRASI 
 Martin Luther pernah berkata, “Pekerjaan seorang penjahit 
adalah membuat pakaian; pekerjaan tukang sepatu adalah membuat 
sepatu; pekerjaan seorang Kristen adalah berdoa. Banyak hal yang 
saya lakukan dalam satu hari, dan saya tidak pernah dapat melakukan 
semua itu tanpa berdoa kurang dari tiga jam dalam sehari.” Doa 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kita 
sebagai orang Kristen.  
 Doa adalah ekspresi dari hubungan kita dengan Allah, suatu 
sarana komunikasi bagi kita untuk berbicara dengan-Nya. Namun, doa bukan asal ucap, tetapi keluar 
dari hati yang terdalam dan diungkapkan apa adanya kepada Allah. Doa adalah ungkapan hati  kita 
kepada Allah. Pada waktu kita berdoa, Allah memperhatikan hati kita, bukan kata-kata kita. Charles H. 
Spurgeon mengatakan, “Hanya doa yang keluar dari hati kita yang dapat mencapai hati Allah.”  
 

  

REFLEKSI  

 Menurut kamu sendiri apa sebenarnya doa itu? 

 Setujukah kamu dengan apa yang dikatakan oleh Luther dan Spurgeon? Mengapa? 
 

DISKUSI  
1. Jika Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan, mengapa kita tetap harus berdoa?   

(Mzm. 139:4;  Mat. 6:8-9; Mrk. 1:35; Yoh. 17) 
    ____________________________________________________________________ 
     

2. Jaminan apa yang Tuhan berikan ketika kita berdoa kepada-Nya? (Yer. 33:3; Mat. 7:7-8; Ef. 3:20).  
_______________________________________________________________________________ 

      
3. Apakah Tuhan selalu menjawab dan mengabulkan doa-doa kita? Mengapa? Berikan contoh dari 

kisah/ tokoh dalam Alkitab! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sebutkan beberapa syarat penting agar doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan? 

 Yoh. 14:13-14; 16:24  ______________________________________________________________ 

 Mat. 26:39; 1Yoh. 5:14-15 __________________________________________________________ 

 Mat. 21:22; Mrk. 11:22-24  _________________________________________________________ 

 Mzm 66:18; Yes. 59:1-2; Yak. 4:3 ____________________________________________________ 

 Mat. 5:23-24; 1Ptr. 3:7 _____________________________________________________________ 

 Yes. 1:15-18; 1Yoh. 1:9 ____________________________________________________________ 

 Yoh. 15:7; Ams. 28:9 ______________________________________________________________ 
 

 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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5. Bacalah Matius 6:9-13 kemudian sebutkan empat unsur penting (pola) dalam doa yang diajarkan oleh 
Tuhan Yesus! 

 Ay. 9-10  ___________________________________________________________________ 

 Ay. 11    ____________________________________________________________________ 

 Ay. 12    ____________________________________________________________________ 

 Ay. 13    ____________________________________________________________________ 
 

6. Ada sebagian orang yang menutup doanya bukan dengan : ”Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin”, 
tetapi dengan : ”Haleluya. Amin”  Jika ditinjau dari esensi doa dan arti kata ’Haleluya’ itu sendiri, 
apakah tepat menutup doa dengan kalimat  ”Haleluya. Amin” Mengapa? Berikan pendapatmu! 
______________________________________________________________________________ 
 

7.  Apa arti berdoa ”dalam nama Tuhan Yesus”?  (Yoh. 14:13-14; 16:24) 
       ______________________________________________________________________________ 
 Apakah doa yang dipanjatkan/ menyebut  ”dalam nama Yesus” pasti dikabulkan? (Kis. 19:13-15) 

_________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

APLIKASI 
1. Allah menjawab doa-doa kita karena Ia mengasihi kita. Ia akan memberikan jawaban yang 
terbaik kepada kita sesuai dengan kehendak-Nya.  

2. Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat di dalam menjawab doa-doa kita. Pertolongan Tuhan 
tepat pada waktu-Nya. 

 
AKSI (PROYEK KETAATAN) 
1. Mengawali segala sesuatu dengan doa sebagai wujud kebergantungan kita kepada Allah. 
2. Belajar berdoa sesuai dengan unsur/pola yang diajarkan Tuhan Yesus 

3. Mengkhiri doa ”di dalam nama Yesus” dengan pemahaman yang benar. 
4. Ambillah waktu untuk saling mendoakan satu sama lain. 
 

KONFIRMASI  
"Salah satu kegunaan yang paling penting dari Twitter dan Facebook adalah untuk membuktikan, bahwa 

jarang berdoa bukan karena kurang waktu." (John Piper) 

 

”Menjalani kehidupan ini tanpa doa adalah seperti sebuah bangunan rumah tanpa paku!” 
(Charles H. Spurgeon) 

 

”Mengabaikan doa seumpama terjun ke dalam medan perang dengan kekuatan sendiri; akibatnya kita 
akan mengalami kekalahan,  

lalu sekaligus kehilangan tekad untuk terus bertempur”(Donald S. Whitney) 
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Sumber: www.bibles-for-the-world.comSumber: www.bibles-for-the-world.com  

Sumber: www.answersingenesis.orgSumber: www.answersingenesis.org  

Pelajaran 4. BERTUMBUH DALAM FIRMAN 
(Mazmur 119:105; Yohanes 15:15; 2Timotius 3:15-16) 

 

TUJUAN :  
Remaja mengerti pentingnya membaca Alkitab setiap hari dan 
belajar untuk mentaatinya.  
 
 

        INSPIRASI 
 Penginjil Robert Summer dalam bukunya yang berjudul,  

“The Wonder of the Word of God” menceritakan tentang 
seorang warga Kansas, korban ledakan.  Ia tidak menyebutkan namanya.  Hanya dikatakannya wajahnya 
rusak, matanya menjadi buta,       dan kedua tangannya putus. Ia baru saja menjadi seorang Kristen.  
Kekecewaan terbesarnya adalah kondisinya tidak lagi memungkinkannya meneruskan kesukaannya 
membaca Alkitab. 

Pada suatu hari, ia mendengar mengenai seorang wanita di Inggris yang dapat membaca huruf 
braille dengan memakai bibirnya. Dengan harapan dapat melakukan hal yang sama, dia memesan 
Alkitab dalam huruf braille. Tetapi ternyata dia mendapati bahwa syaraf pada ujung bibirnya pun tidak 
dapat berfungsi (tidak peka) lagi sebagaimana mestinya.  Jadi, ia tidak dapat membedakan huruf-huruf 
braille itu.  

Dalam keputusasaan, ia terus mencoba dan mencoba.  Hingga pada suatu hari, ketika ia sedang 
mencoba membaca huruf-huruf braille dengan bibirnya, lidahnya secara tidak sengaja menyentuh 
beberapa huruf.  Betapa kaget dan senangnya dia, “Aku dapat membaca dengan lidahku.” Saat kisah ini 
diceritakan Summer, orang itu sudah 4 kali membaca seluruh Alkitab dengan menggunakan … lidahnya. 
  
 

REFLEKSI  

 Apa yang ada dalam pikiranmu ketika membaca kisah nyata tersebut? 

 Teladan apa yang bisa kamu pelajari dari seorang warga Kansas tersebut? 
 

 

DISKUSI  
1. Dalam Yohanes 15:15, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus digambarkan 

sebagai ranting/cabang dari Pokok Anggur yang harus senantiasa menempel/tinggal 
pada Pokok Anggur tersebut.  

      Sebagai ranting, mengapa kita harus senantiasa menempel pada Pokok Anggur?  
      Apa akibatnya bila ranting tersebut tidak menempel atau dipotong dari Pokok Anggurnya?  
 Melalui gambaran tentang ranting yang menempel/tinggal pada Pokok Anggur tersebut, pelajaran apa 

yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus? 
 

2. Mengapa kita harus membaca Alkitab setiap hari?  
Yos. 1:8     _______________________________________________________________________ 
Yes. 50:4   _______________________________________________________________________ 
Mat. 4:4    _______________________________________________________________________ 
Mrk. 1:35  _______________________________________________________________________ 
 

3. Apa saja manfaat firman Tuhan bagi hidup kita?  

Mzm. 119:9 _______________________________________________ 
Mzm. 119:105  ____________________________________________ 
Mzm. 119:130   ____________________________________________ 
2Tim. 3:15  ______________________________________________ 
                     ______________________________________________ 
2Tim. 3:16  ______________________________________________ 

                                   _____________________________________________ 
                      ____________________________________________ 
                          ___________________________________________ 

Ibr. 4:12  ______________________________________________ 
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4. Apa/bagaimana tanggapan kamu bila ada orang yang mengatakan: ”Alkitab itu tidak penting dan 
telah ketinggalan zaman”?  ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

5. Menurut kamu kapan sebaiknya waktu/saat teduh bersama Tuhan dengan membaca dan 
merenungkan Firman Tuhan itu dilakukan? Mengapa? (Mzm. 5:4; Yes. 50:4; Mrk. 1:35) 
______________________________________________________________________________ 
 

6. Bacalah Lukas 8:4-15. ”Perumpamaan tentang seorang penabur” 
     Apa pelajaran utama yang kamu peroleh dari perumpamaan ini? 

_____________________________________________________________________________ 
     Hal-hal apa saja yang dapat menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh dalam Firman? 

_____________________________________________________________________________ 
 

7. Bagi kamu yang sudah membaca Alkitab setiap hari, perubahan-perubahan apa yang kamu rasakan 
dan alami dengan setia membaca firman tersebut? Ceritakan! 
________________________________________________________________________________ 

 

APLIKASI 
1. Firman Tuhan diberikan supaya kita dapat semakin mengenal Allah dan mengetahui cara hidup 
yang berkenan kepada-Nya. 

2. Dengan belajar dan menerapkan firman Tuhan, kita akan bertumbuh dalam hubungan kita dengan 
Allah. 

3. Firman Tuhan adalah makanan rohani bagi orang Kristen, karena itu kita harus makan makanan rohani 
ini setiap hari supaya kita dapat bertumbuh secara rohani (1Ptr. 2:22-23). “Seperti halnya seseorang 
tidak dapat makan satu kali saja untuk bertahan hidup selama 6 bulan, atau menghirup udara satu 
kali saja walau sebanyak mungkin untuk bertahan hidup selama satu minggu, demikian juga 
kerohanian kita tidak dapat bertahan bila kita hanya sekali seminggu  membaca Firman Tuhan. Kita 
memerlukan makanan rohani dari Tuhan setiap hari” (D.L. Moody) 

 
 

 

AKSI (PROYEK KETAATAN) 
 Membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan Firman Tuhan setiap hari serta berjuang 
untuk menaatinya. 

 
 

KONFIRMASI  
"Bila Allah benar-benar penting bagi kita, kita pasti akan menyediakan waktu bagi Dia.  

Kalau tidak, kita adalah orang Kristen yang gagal.” (Warren dan Ruth Myers) 

 
“Alkitab usianya memang sudah tua, tetapi kebenaran-kebenaran-Nya selalu baru. 

Alkitab selalu menunjukkan arah yang tepat bagi mereka yang percaya. 

Sementara buku-buku lain menjelaskan dan memperbarui, hanya Alkitab yang mengubahkan. 

Darah Kristus menjadikan kita selamat, Firman Allah menjadikan kita yakin.” 
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‘CHRISTIAN SANTA’, GO TO CHURCH ONCE A YEAR

Sumber: www.toonpool.com

‘CHRISTIAN SANTA’, GO TO CHURCH ONCE A YEAR‘CHRISTIAN SANTA’, GO TO CHURCH ONCE A YEAR

Sumber: www.toonpool.com  

Pelajaran 5. BERTUMBUH DALAM PERSEKUTUAN 
(Ibrani 10:25) 

 

TUJUAN :  
Remaja mengerti pentingnya beribadah bersama orang-orang percaya.  
 

        INSPIRASI 
 Dapatkah kita menjadi seorang Kristen tanpa pergi  ke gereja 
(tanpa menjadi anggota gereja atau persekutuan orang percaya)?  
Seseorang menyamakan orang Kristen tanpa pergi ke gereja itu 
seperti : 
 seorang pelajar yang tidak mau pergi ke sekolah 
 seorang anak tanpa keluarga 
 seorang prajurit tanpa pasukan 
 seorang pemain bola tanpa tim 
 seorang penulis tanpa pembaca 
 seorang salesman tanpa pelanggan 
 seorang penabuh drum tanpa band 
 seorang pelaut tanpa kapal 
 seorang peneliti tanpa pusat komando 
 seorang pengusaha di sebuah pulau tanpa penghuni 
 seekor burung tanpa sarang 
 Jangan tinggalkan gereja karena engkau menemukan banyak 
kemunafikan/orang munafik di dalamnya, karena di dalam gereja 
selalu ada tempat untuk satu orang lagi. Gereja tidak terdiri dari 
orang-orang yang lebih baik daripada yang lainnya, tetapi terdiri dari 
orang-orang yang ingin menjadi lebih baik (berkenan kepada Allah) 
daripada keadaan mereka sekarang. 
 

 

REFLEKSI  
 Berikan pendapatmu tentang kutipan dalam ’inspirasi’ tersebut diatas. Setujukah kamu? 
Mengapa? Berikan alasan! 
 Pernahkah kamu punya pengalaman pribadi atau mendengar ada teman yang malas ke 

gereja dengan alasan banyak orang munafik di gereja? Atau adakah alasan yang lain, misalnya: masih 
terikat dengan tradisi, dilarang orangtua, dll? Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini?  
 

DISKUSI  
1. Dapatkah ibadah privat (ibadah di rumah/saat teduh pribadi) dijadikan alasan untuk 

menggantikan ibadah bersama? Mengapa? 
_______________________________________________________________________ 
 

2. ”Bergereja bagi saya sudah menjadi rutinitas, untuk itu saya ’harus’ ke gereja”, kata Demas.  Lain lagi 
dengan Tomas, ”Saya kan orang Kristen, tidak baik kalau nanti dibilang teman/tetangga bahwa saya 
tidak ke gereja pada hari Minggu.” Lain Tomas, lain Yudas. ”Saya ke gereja karena ingin cari pacar”, 
kata Yudas. Bagaimana pendapat kamu tentang motivasi Demas, Tomas dan Yudas tersebut? 
Pernahkah kamu berpikir/mempunyai motivasi ke gereja seperti salah satu dari mereka?  
________________________________________________________________________________ 
 

3. Menurut kamu, apa yang seharusnya menjadi motivasi kita dalam beribadah? Berikan contoh-contoh 
motivasi yang benar dalam beribadah. 
_________________________________________________________________________________ 

 

4. Mengapa kita harus ke gereja/bersekutu bersama orang percaya lainnya? 
     Kel. 20:8; Ibr. 10:25 ________________________________________________________________ 
     1Kor. 1:9 ________________________________________________________________________ 
     1Kor. 12:12,27 ____________________________________________________________________ 
     1Yoh. 1:3 ________________________________________________________________________ 
     Ef. 2:19  _________________________________________________________________________ 
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5. Apa kata Alkitab tentang tujuan persekutuan bersama sesama orang percaya?  
     Kis. 2:42 ______________________________________________________________________ 
    Ibr. 10:24-25  __________________________________________________________________ 

     1Kor. 12:7  ______________________________________________________________ 
     1Tes. 4:18 ____________________________________________________________________ 

     1Tes. 5:11 ____________________________________________________________________ 
     Yak. 5:16 _____________________________________________________________________ 

     1Ptr. 4:10 ____________________________________________________________________ 

 

APLIKASI 
1. Keanggotaan gereja menunjukkan kita adalah orang-orang yang 
percaya.  Kata “saling” yang dicatat lebih dari 50 kali dalam Perjanjian 

Baru dalam kaitannya dengan gereja/ persekutuan orang percaya 
menegaskan bahwa kekristenan bukanlah pengasingan diri. Akan 
tetapi sebagai anggota tubuh Kristus kita saling membutuhkan dan 
saling melengkapi satu sama lain. 

2. Keanggotaan gereja membantu kita mengembangkan otot-otot rohani; 
kita tidak akan bertumbuh maksimal secara rohani kalau hanya menjadi 
‘penonton’ atau anggota gereja yang pasif. 

3. Seorang orang Kristen yang hanya berhubungan dengan dirinya sendiri 
dapat dengan mudah membenarkan kelakuan atau sikapnya yang penuh 
dosa; hubungan yang teratur dengan orang Kristen lainnya dapat menjaga 
hidup kita tetap lurus. Kita diberi tanggung jawab sebagai pribadi untuk saling menjaga (Ibrani 3:13). 

 
 
AKSI (PROYEK KETAATAN) 
 Setia beribadah di gereja lokal masing-masing. 
 Beribadah/ke gereja dengan motivasi yang benar. 

 

KONFIRMASI  
 
 

”Kerohanian kita akan mulai bertumbuh hanya bila kita mulai hidup beribadah 
kepada-Nya” 

(Calvin Coolidge, Presiden Amerika Serikat ke-30) 
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Pelajaran 6. BERTUMBUH DALAM PELAYANAN 
(Roma 12:1,11) 

 

TUJUAN :  
Mendorong remaja untuk melayani Tuhan dengan motivasi yang benar sebagai bentuk ucapan syukur 
atas anugerah keselamatan yang telah mereka terima.   
 
 

         INSPIRASI 
 Ketika sedang menghadiri kuliah di Universitas Oxford, seorang 
mahasiswa kedokteran bernama Wilfred Grenfell mendengar D.L Moody 
berkhotbah di London. Khotbah Moody membuahkan hasil, kembalinya 
mahasiswa itu kepada Kristus. Sesudah menyelesaikan pendidikannya, 
Grenfell pergi ke Labrador, Peninsula di Kanada sebagai misionaris. 
Beberapa tahun kemudian ketika ia berjumpa lagi dengan Moody, ia 
memperkenalkan diri dan berterima kasih kepada Moody yang telah 
membimbingnya kepada Kristus. 
 ”Saya senang mendengar hal itu, ”jawab Moody. ”Tetapi apa yang 
telah Anda lakukan sejak saat itu?” 
 Dengan penuh sukacita Dr. Grenfell memberitahu bahwa ia telah 
melayani Tuhan di Labrador. 
 ”Menyesalkah Anda?” tanya Moody. 
 ”Tidak,” jawab Dr. Grenfell. ”Menyesal hanya dilakukan oleh 
orang yang datang kepada Kristus meminta keselamatan tetapi ia tidak melakukan apa-apa bagi Dia.” 
 

 
REFLEKSI  
 ”Menyesal hanya dilakukan oleh orang yang datang kepada Kristus meminta keselamatan 
tetapi ia tidak  melakukan apa-apa bagi Dia.” Bagaimana pendapatmu terhadap pernyataan Dr. 

Grenfell tersebut?  
 Bagaimana Dr. Grenfell memaknai anugerah keselamatan dalam hidupnya? 
 Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh anugerah Kristus, apa yang seharusnya kita lakukan 

sebagai bentuk ungkapan syukur kita? 
 

 

DISKUSI  
1. Mengapa kita harus melayani/ambil bagian dalam pelayanan (gereja, sekolah, 

persekutuan, komisi, dll)?  
 Mrk. 10:45; Luk. 22:27b  ______________________________________________ 
 Rm. 12:11; Gal. 5:13; 1Ptr. 4:10 ______________________________________ 

 
2. Bacalah Roma 11:36 dan lanjutkan Roma 12:1. Dari kedua ayat tersebut, hal apa yang dijadikan dasar 

oleh Paulus untuk mendorong orang-orang percaya mempersembahkan tubuh mereka sebagai 
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah? 
__________________________________________________________________________________ 

 
3. Bacalah Yesaya 6:6-8. Kesadaran apakah yang menggerakkan/mendorong Yesaya dalam menanggapi 

panggilan Tuhan untuk melayani? 
__________________________________________________________________________________ 
 

4. ”Kita melayani untuk diselamatkan” atau ”Kita diselamatkan untuk melayani”.  
 Mana dari kedua pernyataan tersebut yang benar? Mengapa?  
__________________________________________________________________________________ 
 
 Apa yang seharusnya mendorong untuk melayani? (2Kor. 5:15; Gal. 5:13).  
__________________________________________________________________________________ 
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5. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti diberikan 
karunia (spiritual gift) yang berbeda-beda di dalam pelayanan. 
Apakah yang Tuhan kehendaki dengan karunia-karunia tersebut?  
(Rm. 12:6-8, 1Ptr. 4:10-11;  bdk. dgn Perumpamaan tentang talenta 
dalam Mat. 25:14-30; perhatikan ay. 19) 
 
___________________________________________________________________________ 
 

6. Apa maksud/tujuan Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda 
kepada setiap orang percaya? (1Kor. 12:7; 14:12) 

 
______________________________________________________________________ 
 

7. Apakah janji Tuhan bagi mereka yang melayani?  
     (1Kor. 15:58; Ibr. 6:10) 
 

_____________________________________________________________________  
 

 
APLIKASI 
1. Kita melayani karena kemurahan Tuhan (Rm. 12:1) dan wujud ucapan syukur atas 
    anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan. Dengan perkataan lain, kita 

 diselamatkan untuk melayani. 
2. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, kita diperlengkapi dengan karunia 

rohani untuk melayani/ membangun jemaat. Firman Tuhan memerintahkan kita untuk melayani 
seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus 
yang baik dari kasih karunia Allah (1Ptr. 4:10).  

3. Kita melayani bukan untuk upah, tetapi Tuhan menghargai apa yang kita lakukan bagi Dia. 
 

 
AKSI (PROYEK KETAATAN) 
 Bertekad untuk ambil bagian/terlibat dalam pelayanan (di gereja/ sekolah/ persekutuan/  
   komisi, dll) sesuai karunia/telenta yang telah Tuhan berikan.  
  Melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. 

 
 

KONFIRMASI  
”Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Dia telah mati bagi saya,maka tidak ada pengurbanan yang 

terlalu besar, yang dapat saya persembahkan kepada-Nya.”  
(Charles Thomas Studd) 

 

”Seorang anak Allah, melayani bukan dengan tujuan supaya diselamatkan,  
tetapi ia melayani karena ia sudah diselamatkan.”  

(Charles H. Spurgeon) 
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Pelajaran 7. BERTUMBUH DALAM PENCOBAAN 
(Lukas 4:1-13; 1 Korintus 10:13; Yakobus 1:13) 

 

TUJUAN :  
Remaja mengerti bahwa pencobaan diizinkan Tuhan sebagai alat yang dipakai untuk menguji kita. 
 

         INSPIRASI 
 Berbicara tentang pencobaan, Martin Luther 

berkata, “Aku tidak dapat mencegah burung terbang di 

atas kepalaku, tetapi aku dapat mencegahnya supaya 

tidak bersarang di kepalaku.” Luther menggambarkan 

bahwa ‘pencobaan’ itu ada di sekitar kita, tetapi kita bisa 

mencegahnya dengan tetap berjaga-jaga dan kita tidak 

boleh membiarkan pencobaan itu menguasai hidup kita. 

   Pada suatu kali, ketika ditanya bagaimana dia bisa menghadapi cobaan yang dilontarkan 

Iblis, Martin Luther menjawab dengan memberikan suatu ilustrasi, “Ketika Iblis mengetok pintu 

hatiku dan bertanya, “Siapa yang tinggal di sini?” Tuhan Yesus melangkah ke pintu dan berkata, 

“Martin Luther memang pernah tinggal di sini dulu, tetapi sekarang Akulah yang tinggal di sini.” 

Iblis yang melihat ada bekas lubang paku di tangan Tuhan Yesus segera saja lari.” Itulah sebabnya, 

sangat penting bagi setiap kehidupan dan setiap rumah untuk memiliki Tuhan Yesus sebagai 

penghuni tetapnya. 

 

REFLEKSI  

 Setujukah kamu dengan pernyataan Luther dalam alinea pertama tersebut? Mengapa?  

 Sudahkah Tuhan Yesus tinggal/menjadi penghuni yang tetap di dalam hatimu?  
 

DISKUSI  
1. Menurut kamu, apakah perbedaan antara ’ujian’ dan ’pencobaan’ itu? Setujukah    

    kamu dengan pendapat yang mengatakan bahwa: ”ujian” berasal dari Tuhan,  

    sedangkan ’pencobaan’ berasal dari Setan? (lih. Mat. 4:1-3;  Yoh. 6:6; Ibr. 11:17;  

Yak. 1:13-15) _________________________________________________________ 
 

2. Bagaimana pandangan Alkitab terhadap pencobaan? 
Mat. 4:1-3 _____________________________________________________________________ 
1Kor. 10:13a  ___________________________________________________________________ 
Yak. 1:13  ______________________________________________________________________ 
Yak. 1:14-15   ___________________________________________________________________ 
Ibr. 4:15 _______________________________________________________________________ 
 

3. Mengapa cobaan pertama Iblis adalah meminta Tuhan Yesus 
mengubah batu menjadi roti? Bagaimana kondisi Tuhan Yesus pada 
waktu itu? (Mat. 4:2-3) _______________________________________ 
Pelajaran apa yang dapat tentang strategi Iblis dalam melakukan 
  cobaan? ___________________________________________________ 
 

4. a. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk melawan cobaan dari Iblis? (Luk. 4:4,8,12).  

_____________________________________________________________________________ 

    b. Berikan contoh-contoh/aplikasi praktis bagaimana menggunakan Firman Tuhan untuk melawan 

cobaan Iblis. 

_____________________________________________________________________________ 

5. a. Tipu muslihat apa yang dipakai oleh Iblis untuk menjatuhkan manusia (Kej. 2:16-17; 3:2,4-5) 
_____________________________________________________________________________ 

    b. Dalam konteks masa kini, berikan contoh-contoh strategi/ tipu muslihat Iblis untuk  
         menjatuhkan anak-anak remaja? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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6. a. Bagaimana cara yang diajarkan Alkitab untuk menghadapi cobaan dan tipu muslihat Iblis?  

Ef. 4:27 ______________________________________________________________________   

Ef. 6:11 ______________________________________________________________________ 

Yak. 4:7 _____________________________________________________________________ 

1Ptr. 5:8 _____________________________________________________________________ 

1Ptr. 5:9 _____________________________________________________________________ 
 

   b. Menurut kamu, tindakan seperti apa yang dapat dikatakan sebagai ’berjaga-jaga’ itu?  

       (1Ptr. 5:8; bdk. Mat. 26:40) 

_____________________________________________________________________________ 
 

7. Apa yang dilakukan oleh Iblis, ketika ia tidak berhasil mencobai/menggoda Tuhan Yesus? (Luk. 4:13).  
________________________________________________________________________________ 

  Apa yang dapat kita pelajari dari strategi Iblis ini?  
________________________________________________________________________________ 

 

APLIKASI 

1. Betapapun hebatnya pencobaan yang kita alami, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu  

                     mengalaminya. 

 2. Pencobaan merupakan hal yang biasa bagi semua orang Kristen; Allah tidak akan   

     membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita; Allah akan memberikan jalan  

     keluar untuk mengatasi pencobaan itu. 

 3. Allah mengizinkan pencobaann sebagai alat yang dipakai untuk menguji kita  

     (sparing partner) supaya kita dapat menghadapinya, mengalahkannya dan menjadi     lebih 

kuat. 

 

AKSI (PROYEK KETAATAN) 

1. Tekun dalam membaca, merenungkan dan menghafal Firman Tuhan supaya bisa  

menggunakan Firman Tuhan untuk melawan serangan/cobaan Iblis 

2. Waspada terhadap tipu muslihat Iblis dengan disiplin berdoa 

3. Menolak tegas/tidak kompromi dengan Iblis, tidak memberi kesempatan/celah kepada Iblis. 
 

KONFIRMASI  

"Allah tidak berjanji untuk menyingkirkan kita dari pencobaan,  
sebab Kristus sendiri pun mengalaminya.   

Pada saat-saat pencobaan, Kristus akan menjadi lebih nyata,  
lebih dari biasanya, bagi kita." 

(Billy Graham) 
 

“Pencobaan adalah alat yang dipakai/diizinkan Tuhan untuk menguji kita [sparing partner].” 
(Zakharius Ursinus) 
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Pelajaran 8. BERTUMBUH DALAM KEHENDAK TUHAN 
(Mazmur 25:14; Matius 7:21-23; 26:42; Roma 12:2; 1 Korintus 10:12,23-24,31; 1 Yohanes 2:17) 

 

TUJUAN :  
Remaja mengerti  prinsip-prinsip Alkitab dalam mencari kehendak Tuhan dan belajar untuk menaatinya 
 

         INSPIRASI 
 Manusia modern cenderung menghendaki segala sesuatu secara instan 

(cepat dan praktis), demikian juga dalam hal mencari kehendak Tuhan. 

Tuntutan akan jawaban praktis juga ditujukan kepada Alkitab, buku penuntun 

kepada kehendak Allah.  Konon ada seorang remaja Kristen, sebut saja Jude, ia 

punya metode/cara unik untuk mengetahui kehendak Tuhan. Peristiwa ini 

terjadi tidak berapa lama setelah dia diputus oleh pacarnya, dia kelihatan syok 

dan tidak tahu harus berbuat apa, maka dia mengambil Alkitab dan 

membukanya secara acak. Setelah itu dia menutup mata dan meletakkan 

jarinya pada halaman Alkitab yang terbuka itu. Di mana letak jari itu berada, di situlah dia yakin akan 

mendapat jawaban atas masalahnya.  

 Jari telunjuknya tiba-tiba mendarat di Matius 27:5. Ia kaget. “Apakah 

tindakan ini yang memang harus aku lakukan?”, katanya dalam hati. Maka ia sekali 

lagi mencobanya, dan kali ini jari telunjuknya mengarah pada Lukas 10:37. Dia pun 

semakin kaget. Benarkah ini yang dikehendaki Tuhan? Untuk meyakinkannya, maka 

sekali lagi ia membuka Alkitab dan menunjuk secara acak. Kali ini jarinya jatuh di 

Yohanes 13:27. Kisah ini memang terlihat konyol, tapi kenyataannya masih ada 

beberapa orang Kristen yang mencari kehendak Tuhan dengan cara demikian. 

 ‘Kehendak Tuhan’ merupakan topik yang memiliki cakupan yang luas, antara lain : kehendak 

Tuhan dalam hal keselamatan/penebusan, kehendak Tuhan dalam hal pemilihan orang-orang yang 

diselamatkan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan/pergumulan orang-orang percaya. Topik yang akan 

dibahas dalam pelajaran ini adalah kehendak Tuhan dalam konteks kehidupan/pergumulan orang-orang 

percaya, yakni apa yang Tuhan kehendaki untuk kita (orang-orang percaya) lakukan dalam situasi dan 

kondisi tertentu. 

 Jika dilihat dari sifatnya, ada kehendak Tuhan yang bersifat umum, implisit dan khusus. Bersifat 

umum artinya kehendak Tuhan tersebut berlaku untuk setiap orang percaya; dinyatakan dengan jelas 

dalam Alkitab. Bersifat implisit artinya kehendak Allah tersebut dinyatakan secara tersirat, Alkitab hanya 

memberikan prinsip-prinsip kebenaran yang dapat membimbing kita kepada kehendak Allah. Sedangkan 

bersifat khusus artinya kehendak Allah yang tidak dinyatakan secara jelas dalam Alkitab. Contoh : jurusan 

apa yang harus saya ambil, apakah ”X” adalah pacar/pasangan hidup yang Tuhan kehendaki, dll. 
 

REFLEKSI  

Menurut kamu, mengapa manusia modern cenderung menghendaki segala sesuatu  

  secara instan (cepat dan praktis), termasuk dalam hal mencari kehendak Tuhan. 

Berikan pendapatmu tentang metode/cara yang dipakai oleh Jude dalam mencari  

                     kehendak Tuhan tersebut! 

 Berdasarkan pengalaman kamu selama ini, bagaimana cara kamu mencari kehendak Tuhan dalam 

hidupmu? (Misalnya dalam hal: sekolah/jurusan, pacar/teman hidup, dll) 
 

DISKUSI  

1. Menurut kamu, apakah definisi/pengertian ’kehendak Allah’ itu? 
_________________________________________________________________________ 
 

2. Menurut kamu apa yang salah dari orang Kristen/pelayan Tuhan dalam Matius 7:21-23, sehingga 
Tuhan dengan tegas menolak dia? Apa yang ingin diajarkan Tuhan Yesus melalui bagian ini?  
______________________________________________________________________________ 
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3. Apa pentingnya bagi kita melakukan kehendak Allah? (1Yoh. 2:17).  
________________________________________________________________________________ 

   Menurut kamu apa arti kalimat ”... orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama- 
    lamanya”? _______________________________________________________________________ 

 

4. Menurut kamu, bagaimana cara kita dapat mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita?  
Mzm. 25:14; 32:8; 119:105; 2Tim. 3:15-16 _____________________________________________ 
Yoh. 14:27; Kol. 3:15 ______________________________________________________________ 
Yoh. 16:13 ______________________________________________________________________ 
Ams. 15:22; Gal.6:1-2 _____________________________________________________________ 

 

5. Tuliskan/sebutkan kehendak Tuhan yang bersifat umum yang telah dinyatakan dalam Alkitab! 
Ef. 1:5 ____________________________________________________________________________ 
Ef. 5:15-17 ________________________________________________________________________ 
1Tes. 4:3 __________________________________________________________________________ 
1Tes. 5:16-18 ______________________________________________________________________ 
2Kor. 6:14 _________________________________________________________________________ 

 

6. Berikan beberapa contoh kehendak Tuhan yang bersifat implisit, di mana Alkitab hanya memberikan 
prinsip-prinsip kebenarannya saja, khususnya di dalam kaitannya dengan pergumulan remaja/siswa! 
__________________________________________________________________________________ 
 

7. Berdasarkan Roma 12:2, sebutkan tiga ciri kehendak Tuhan dan berikan penjelasan sesuai  
    dengan apa yang kamu pahami. 

________________________________________________________________________________ 
 

8. Berkenaan dengan kehendak Tuhan yang bersifat implisit dan khusus, sebutkan tiga prinsip yang 

dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10:12,23-24,31 yang dapat kita jadikan patokan di 

dalam mencari kehendak Tuhan! ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

9. Apakah kehendak Allah pasti sesuai dengan kehendak kita atau sebaliknya apakah kehendak kita 
pasti sesuai dengan kehendak Allah? Mengapa? 
________________________________________________________________________________ 

 Bagaimana seharusnya sikap kita jikalau kehendak Allah ternyata berbeda dengan kehendak kita? 
Bandingkan dengan sikap Tuhan Tuhan Yesus dan Paulus (Mat. 26:42; Luk. 22:42; Kis. 21:14; 2Kor.  
12:8-10)_________________________________________________________________________ 

 
APLIKASI 
1. Menggumulkan dan mencari kehendak Allah merupakan proses yang berlangsung  

    terus-menerus di dalam kehidupan anak-anak Tuhan.  

  2. Allah dapat memakai doa-doa pribadi kita, saat teduh/pembacaan Alkitab dan  

                pergumulan hidup sehari-hari untuk  menyatakan kehendak-Nya kepada kita 

 3. Alkitab menjadi petunjuk jelas dalam mencari kehendak Tuhan. Tetapi, Alkitab memang tidak 

memberikan semua petunjuk secara spesifik tentang semua hal. Untuk kehendak Tuhan yang 

bersifat implisit dan khusus, Alkitab hanya memberikan prinsip-prinsip kebenaran dalam 

bentuk petunjuk-petunjuk umum. Oleh karena itu dibutuhkan hikmat dan kedewasaan rohani 

untuk menangkap artinya. 

 

AKSI (PROYEK KETAATAN) 
1. Mau meneladani sikap Tuhan Yesus dan Paulus ketika mendapati bahwa kehendak 
    kita ternyata berbeda dengan  kehendak Allah. Belajar untuk tetap taat, berserah diri dan 

mengucap syukur untuk semua kehendak Allah, sekalipun mungkin tidak sesuai dengan 
kehendak kita.  

 2. Menjaga kehidupan doa dan saat teduh/pembacaan Alkitab setiap hari sebagai sarana untuk 
mengenal/mengetahui kehendak Tuhan. 

KONFIRMASI  

”Keamanan dan ketentraman hidup yang sejati hanya akan Anda dapatkan  
dari hidup yang menjalankan kehendak Allah"  
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Pelajaran 9. BERTUMBUH DALAM MEMPERGUNAKAN WAKTU 
(Efesus 5:15-16) 

 

TUJUAN :  
Remaja mengerti pentingnya menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan dengan bijaksana. 
 

          INSPIRASI 
  

 Suatu hari seorang guru sedang mengajar tentang 
manajemen waktu. Dengan penuh semangat ia berdiri depan 
kelas dan berkata, "Okay, sekarang waktunya untuk kuis." 
Kemudian ia mengeluarkan sebuah ember kosong dan 
meletakkannya di meja. Kemudian ia mengisi ember tersebut 
dengan batu sebesar sekepalan tangan. Ia mengisi terus 
hingga tidak ada lagi batu yang cukup untuk dimasukkan ke 
dalam ember. Ia bertanya pada murid-muridnya, "Menurut 
kalian, apakah ember ini telah penuh?" Semua murid serentak 
berkata, "Ya!." Guru bertanya kembali, "Sungguhkah 
demikian?" Kemudian, dari dalam meja ia mengeluarkan sekantung kerikil kecil. Ia menuangkan kerikil-
kerikil itu ke dalam ember lalu mengocok-ngocok ember itu sehingga kerikil- kerikil itu turun ke bawah 
mengisi celah-celah kosong di antara batu-batu. Kemudian, sekali lagi ia bertanya kepada murid-
muridnya, "Nah,apakah sekarang ember ini sudah penuh?" 
 Kali ini semua murid terdiam. Seseorang menjawab, "Mungkin tidak." "Bagus sekali," sahut 
gurunya. Kemudian ia mengeluarkan sekantung pasir dan menuangkannya ke dalam ember. Pasir itu 
berjatuhan mengisi celah-celah kosong antara batu dan kerikil. Sekali lagi, ia bertanya pada kelas, 
"Baiklah, apakah sekarang ember ini sudah penuh?" "Belum!" sahut seluruh kelas. Sekali lagi ia berkata, 
"Bagus. Bagus sekali." Kemudian ia meraih sebotol air dan mulai menuangkan airnya ke dalam ember 
sampai ke bibir ember. Lalu ia menoleh ke kelas dan bertanya, "Tahukah kalian apa maksud ilustrasi 
ini?" 
 Seorang siswa dengan semangat mengacungkan jari dan berkata, "Maksudnya adalah, tak 
peduli seberapa padat jadwal kita, bila kita mau berusaha sekuat tenaga maka pasti kita bisa 
mengerjakannya." "Oh, bukan," sahut sang Guru, "Bukan itu maksudnya. Kenyataan dari ilustrasi 
mengajarkan pada kita bahwa: bila kamu tidak memasukkan "batu besar terlebih dahulu, maka anda 
tidak akan bisa memasukkan semuanya." 
 Apa "batu besar" / hal-hal apa yang penting dalam hidupmu? Studi, facebook-an, BBM-an, 
pacar, game? Ingatlah untuk selalu memasukkan "batu besar" pertama kali atau kamu akan kehilangan 
semuanya. Bila kamu mengisinya dengan hal-hal kecil (semacam kerikil dan pasir) maka hidupmu akan 
penuh dengan hal-hal kecil yang merisaukan dan ini semestinya tidak perlu. Karena dengan demikian 
kamu tidak akan pernah memiliki waktu yang sesungguhnya kamu perlukan untuk hal-hal besar dan 
penting. Oleh karena itu, tanyalah pada dirimu sendiri: "Apakah "batu besar" dalam hidup saya?" Lalu 
kerjakan itu pertama kali."  
  

 

REFLEKSI  
 Pelajaran apa yang kamu dapat dari kisah ‘Inspirasi’ di atas! 
 Menurut kamu sendiri apa sebenarnya definisi/pengertian ’waktu’ itu? 

 

DISKUSI  
1. Bagaimana pandangan Alkitab tentang waktu? 

 Mat. 25:19; Luk. 4:5; 20:9; Yoh. 7:33 ______________________________________ 

 Gal. 6:10; Ef. 5:16; Kol. 4:5; Ibr. 11:15 _____________________________________ 
      
2. Seorang remaja berkata, ”Saya tidak punya waktu untuk bersaat teduh, apalagi ambil bagian dalam 

pelayanan di gereja, saya sibuk, banyak tugas sekolah, sulit bagi saya membagi waktu untuk studi 
dan pelayanan.”  
Menurut kamu, sebenarnya di mana letak permasalahan remaja  tersebut, bukankah setiap orang 

diberikan waktu yang sama yaitu 24 jam satu hari! _______________________________________ 
Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk mengatur waktu, akan tetapi yang sering terjadi 

adalah kita diatur oleh waktu bukan kita yang mengatur waktu. Selama ini, bagaimana cara kamu 
mengatur waktu yang telah Tuhan berikan? ____________________________________________ 
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3. Frase ”pergunakanlah waktu yang ada” dalam Efesus 5:16 dan Kolose 4:5 di dalam bahasa aslinya 
memiliki arti: ”tebuslah kesempatan/ pakailah waktu yang ada dengan maksimal atau sebaik-baiknya”. 
Menurut kamu, bagaimana cara ”menebus kesempatan/ memakai waktu yang ada dengan maksimal 
atau sebaik-baiknya itu?” Berikan contoh-contoh konkrit! 
__________________________________________________________________________________ 
 

4. Di dalam mitologi Yunani, ada cerita tentang dewa Kairos atau dewa 
kesempatan.  ”Dewa kesempatan ini dilukiskan dengan kepala botak 
di bagian belakang dan rambutnya hanya sedikit di bagian depan.  Ia 
mempunyai sayap di kakinya, sehingga kalau dewa kesempatan 
berjalan, cepat sekali. Dewa kesempatan ini juga jarang lewat, maka 
manusia harus mencarinya. Kalau dewa kesempatan ini lewat dan 
manusia berusaha mengejarnya, manusia tidak mungkin dapat 
mengejarnya, karena ia mempunyai sayap di kakinya.  Lagipula kita 
tidak bisa menangkapnya dari belakang, karena kepala bagian 
belakangnya botak.  Tetapi kalau manusia sudah bersiap-siap untuk menangkapnya sebelum dia tiba, 
dan begitu dia tiba langsung menangkapnya, kita masih bisa menangkapnya dengan memegang 
rambutnya yang di depan.” Pesan/pelajaran apa yang kamu dapat dari cerita tersebut?  
__________________________________________________________________________________ 
 

5. Perhatikan kuadran di bawah ini.  
Kuadran mana, kamu paling banyak menghabiskan waktumu selama ini? Mengapa? 
Kuadran mana yang seharusnya menjadi prioritas hidupmu? Langkah-langkah apa yang harus kamu 

lakukan agar bisa sampai kuadran tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 

6. Ada pepatah yang mengatakan, ”Orang yang 
gagal merencanakan, sedang merencanakan 

untuk gagal”. Setujukah kamu dengan pepatah tersebut? Menurut kamu sejauh mana pentingnya 
sebuah perencanaan itu? (Bdk. Ams. 24:6; Luk. 14:28-30) 
________________________________________________________________________________ 

 

APLIKASI 
1. Sudahkah kamu membuat prioritas dalam hidupmu? 
2. Sudahkah kamu menghargai setiap kesempatan/kairos yang telah Tuhan berikan  

                dengan melakukan yang terbaik di dalam hidup ini (studi, pelayanan, dsb)? 

 
AKSI (PROYEK KETAATAN) 
1. Membuat pengelolaan/inventarisasi  kegiatan harian/ mingguan untuk menolong  
    kita membuat prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda. 

            2. Membuat evaluasi kegiatan secara berkala.  
            3. Menggunakan waktu luang dengan baik (membaca, menyicil tugas/ pekerjaan, dll) 
 

KONFIRMASI  
Pakailah waktu anugrah Tuhanmu   

Hidupmu singkat bagaikan kembang       
Mana benda yang kekal dihidupmu?   
Hanyalah kasih tak akan lekang 

   Refr. : Tiada yang baka didalam dunia  
 S’gala yang indahpun akan lenyap  
 Namun kasihMu demi Tuhan Yesus  

Sungguh bernilai dan tinggal tetap 

 Jangan menyia-nyiakan waktumu 
Hibur dan tolonglah yang berkeluh  
Biarlah lampumu t'rus bercahaya, 

Muliakanlah Tuhan dihidupmu. 

(NKB 211:1-2, Johan de Heer) 
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Pelajaran 10. BERTUMBUH DALAM BERSAKSI 
(Matius 28:18-20; Kisah Para Rasul 1:8; 1 Yohanes 1:1) 

 

TUJUAN :  
Remaja mengerti bahwa tugas bersaksi/memberitakan Injil adalah tugas setiap orang percaya.  
 

          INSPIRASI 
 Doug Nichols adalah seorang misionaris yang berusaha mengabarkan Injil di 
India. Mula-mula dia hampir frustasi karena gagal. Tapi dia berhasil menemukan cara 
untuk menyebarkan Kabar Baik itu. Saat melayani melalui Operation Mobilization 
(O.M.) di India tahun 1967, ia pernah jatuh sakit dan dirawat di sebuah sanitarium 
selama beberapa bulan karena menderita TBC (Tubercolosis). Setelah beberapa hari 
dirawat di sana, Doug mencoba membagikan traktat pada pasien, dokter dan perawat, 
tapi tidak seorang pun yang mau menerima. Mereka tampaknya tidak suka pada orang 

Amerika kaya tapi dirawat di sanatorium milik pemerintah (mereka menganggap semua orang Amerika 
itu kaya). Mereka tidak tahu bahwa dengan melayani di O.M., Doug sebenarnya sama miskinnya dengan 
mereka. Doug menjadi sedih tidak punya kesempatan bersaksi karena hambatan bahasa dan tak ada 
orang yang mau menerima traktat dan Injil Yohanes. 

Suatu malam, Doug terbangun jam 2 pagi karena terbatuk-batuk. Ketika bermaksud meludahkan 
dahak, Doug melihat ada pasien yang sudah tua di barisan ranjang seberang berusaha bangun dari 
tempat tidurnya juga. Dia ingin bangun dan berdiri di sisi tempat tidurnya, tetapi karena tubuhnya 
terlalu lemah, dia terjatuh lagi di tempat tidurnya. Doug tidak begitu mengerti apa yang akan dia 
lakukan. Dia akhirnya terbaring lagi karena kelelahan. Doug lalu mendengar dia menangis lirih. Pagi 
harinya, Doug baru mengetahui apa yang akan dilakukan pria itu. Dia sebenarnya hanya ingin berjalan ke 
kamar mandi! Akan tetapi karena sakit dan kelemahan tubuhnya, dia tidak bisa melakukan itu. 
Akibatnya karena tidak tahan lagi di buang air tempat tidur. 
 Begitu fajar, suasana di bangsal segera ribut. Pasien-pasien lain mengeluh dan mengomel-
ngomel karena mencium bau yang tak sedap itu. Para perawat menjadi jengkel pada pria tua itu karena 
mereka harus membersihkan kotoran itu. Mereka memindahkan pria lemah itu dengan kasar. Bahkan 
seorang perawat menjadi sangat marah sehingga menampar wajahnya. Pria itu terlihat sangat malu dan 
terpukul. Dia hanya menundukkan kepala sambil menangis. 
 Keesokan malamnya, kira-kira jam 2 pagi, Doug kembali terbangun karena terbatuk-batuk. Doug 
melihat pak Tua itu berusaha bangun lagi untuk ke kamar mandi. Sekali lagi, dia juga tidak kuat berdiri. 
Sebenarnya Doug enggan terlibat jauh karena dia sendiri juga menderita sakit. Akan tetapi setelah 
melihat kejadian pagi itu, maka Doug turun dari tempat tidurnya dan menghampiri Pak Tua. Dia sedang 
menangis sendirian dan tidak menyadari kalau Doug mendatangi dia. Doug menyentuh bahunya. Dia 
menatap Doug. Doug hanya tersenyum lalu membopong tubuhnya. 
 Meskipun Doug juga menderita sakit dan lemah, tapi dia jelas lebih kuat daripada Pak Tua. 
Lagipula, tubuh Pak Tua juga sangat ringan karena sudah cukup lama menderita sakit TBC. Doug 
membawanya ke kamar mandi. Setelah, Pak Tua selesai membersihkan dirinya, Doug kembali 
membopong ke tempat tidurnya. Doug membaringkan dia. Pak Tua itu mencium pipi Doug dan berkata 
sesuatu, sepertinya mengucapkan terimakasih. 
 Yang mengejutkan adalah apa yang terjadi di beberapa jam kemudian. Pasien lain yang belum 
Doug kenal membangunkannya pukul empat pagi, sambil membawa secangkir teh India yang hangat. 
Pasien itu melakukan gerakan tangan (karena tidak bisa berbahasa Inggris), membuat isyarat meminta 
traktat yang Doug tawarkan dulu. Saat matahari terbit, pasien-pasien 
lain mulai berdatangan. Mereka juga minta traktat. Seharian itu semakin 
banyak orang yang minta traktat dan Injil Yohanes. Mereka yang 
meminta ini termasuk perawat, pegawai administrasi, dan dokter. 
Beberapa hari kemudian, beberapa orang membuka hatinya pada 
Kristus sebagai Juruselamat setelah membaca Kabar Baik itu. 

 
  

REFLEKSI  
Cara/ metode apa yang dipakai oleh Doug dalam bersaksi/ menyampaikan  
  Kabar Baik, sekalipun pada awalnya ada hambatan dan penolakan? 
Hal apa yang kamu pelajari dari Doug dari cerita di atas? 
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DISKUSI  
1. W. E. Sangster(1900-1960) yang melayani di gereja Queen 

St di Scarborough, Inggris memiliki anggota jemaat yang 
berprofesi sebagai tukang cukur. Sebagai orang Kristen, 
dia ikut terpanggil untuk bersaksi kepada pelanggannya. 

Suatu hari ada seorang pria yang ingin mencukurkan jenggotnya. 
Setelah mengoleskan busa ke pipi orang itu, si tukang cukur ini lalu 
mengambil pisau cukur yang tajam. Dia mengerahkan pisau cukur ke 
dagu pelanggannya sambil bertanya, ”Pak, apakah Anda sudah siap 
mati?” Kontan saja pelanggan itu lari terbirit-birit. 
Menurut kamu, apakah kelebihan dan kekurangan tukang cukur tersebut di dalam  
  Bersaksi atau menyampaikan Kabar Baik dalam kisah di atas?  

________________________________________________________________________________ 
 

2. Tidak sedikit orang yang berpikir bahwa bersaksi/ memberitakan Injil merupakan tugas Guru Agama, 
Penginjil, Pendeta atau Hamba Tuhan saja. Berikan pendapatmu terhadap pandangan tersebut? 
Setujukah kamu? Mengapa? (Bdk. Mat. 28:19-20; Kis 8:1, 4) 
________________________________________________________________________________ 
 

3. Sebagai orang percaya, mengapa kita harus bersaksi/ memberitakan Injil? 
Mat. 28:19; Kis. 1:8 ______________________________________________________________ 
Mrk. 1:38-39; 3:14; 16:20 _________________________________________________________ 
Yoh. 14:6; Kis. 4:12 ______________________________________________________________ 

 
4. Sebutkan garis besar atau beberapa poin penting yang harus ada dalam pemberitaan Injil!  
Rm. 3:23; 6:23 __________________________________________________________________ 
Rm. 5:8; 1Pet. 1:18-19; 2Tim. 2:8 ___________________________________________________ 
Yoh. 3:16; Kis. 3:19; 16:31 _________________________________________________________ 

 
5. Jaminan apa yang Tuhan berikan kepada mereka yang memberitakan Injil? (Mat. 28:19-20) 

______________________________________________________________________________ 
 

6. Bacalah dua kisah misionaris di bawah ini! 
a. Albert Schweitzer 

  Albert Schweitzer yang mempunyai 4 gelar Doktor di bidang 
filsafat, kedokteran, musik dan teologi, ia meninggalkan semuanya itu dan 
pergi untuk menjadi misionaris yang melayani di Afrika.  
 Sebelum lulus perguruan tinggi, dekan filsafat memberikan tawaran untuk 
menjadi dosen di Perguruan Tingginya. Tapi Schweitzer menolak tawaran 
tersebut, meneruskan pekerjaannya sebagai pemberita Injil dan 
memperdalam bidang teologi.  Pada waktu Schweitzer  berumur  29 tahun, ia 
mendengar kabar bahwa penduduk Afrika sangat membutuhkan tenaga medis, 
ia memutuskan untuk ke sana memberi pertolongan. Hal ini dianggapnya 
sebagai misi ‘panggilan Tuhan’. Ia rela menanggalkan gelarnya sebagai 

seniman dan penuntut ilmu nomor satu yang diberikan oleh kalangan Eropa.  
 

b. John Sung 
 Pada usia 18 tahun Sung berlayar ke Amerika karena mendapat beasiswa. 
Ia belajar kimia di Wesleyan University di Ohio. Ia lulus sebagai mahasiswa nomor 
satu. Sementara itu, studi Sung berjalan terus. Ia diterima di Ohio State University. 
Program Master of Science ditempuhnya hanya dalam sembilan bulan. Sesudah 
itu Sung mengambil program doktor. Ia lulus dengan gemilang dan menjadi doktor 
ilmu kimia hanya dalam tiga semester. Semua surat kabar Amerika dan Eropa 
mencatat rekor jenius ini. Banyak perusahaan raksasa menawarkan lowongan 
kepada Sung. Sung menolak semua tawaran itu. Tetapi ia justru masuk sekolah 

teologi.  
  Pada tahun 1927, ia kembali ke Cina. Ia tahu bahwa ia dapat dengan mudah memperoleh 

kedudukan sebagai profesor kimia di beberapa Universitas di China. Ketika kapal yang ditumpanginya 
sudah mendekat ke tujuan perjalanannya, John Sung turun ke kabinnya, mengambil ijazah-ijazah dan 
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medali-medali serta tanda keanggotaannya dalam organisasi-organisasi saintifik terkenal dan 
membuang semua itu ke laut. Semua ijazahnya tak tercuali ijazah doktornya.  
 Sung mulai memberitakan Injil di Asia. Pertobatan-pertobatan terjadi, kesaksian-kesaksian terus 
mengalir. Tanah Cina kembali menjadi suatu ladang yang siap dituainya. Lahan-lahan yang 
dipersiapkan misionari-misionari sebelumnya memperlihatkan hasil. Pada tahun 1939, ia beberapa 
kali datang ke Indonesia.  Orang datang berduyun-duyun sampai gedung gereja melimpah ruah. Itulah 
Dr. John Sung dari Tiongkok yang membuat ratusan ribu orang Indonesia pada tahun 1935-1939 
menerima Injil Kristus. 
 

Apa yang mendorong Schweitzer dan Sung di dalam memberitakan Injil? 
__________________________________________________________________________________ 
Apa yang kamu pelajari dari kedua misionaris tersebut? 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. Rasul Paulus dalam beberapa kesempatan menggunakan kesaksian hidupnya untuk memberitakan 
Injil (Bdk. Kis. 22:3-16; Flp. 3:4-8). Sama seperti Rasul Paulus, kita pun juga dapat memberitakan Injil 
dengan membagikan kesaksian hidup kita. Menurut kamu, hal-hal/ poin-poin apa saja yang dapat kita 
bagikan kepada orang lain, jika kita ingin memberitakan Injil dengan membagikan kesaksian hidup 
kita?______________________________________________________________________________ 

 
8. Data statistik dari buku ‘The Psychology of Religion’ (Joseph McCabe) menunjukkan bahwa 

pertobatan bisa terjadi pada usia 7-8 tahun. Usia 7-8 tahun sampai pada usia 10-11 tahun makin 
banyak; jumlah ini akan menanjak secara tajam sampai usia 16 tahun. Tetapi mulai usia 16 tahun 
jumlah itu turun drastis sampai usia 20 tahun dan di atas 30 tahun, jarang terjadi pertobatan. Kita 
percaya bahwa pertobatan seseorang memang merupakan pekerjaan Roh Kudus (Yoh. 6:44,65;        
Kis. 11:18; 16:14), tetapi dari hasil statistik tersebut kita juga dapat belajar sesuatu dalam kaitannya 
dengan pemberitaan Injil, apakah itu? Sharingkan! 
________________________________________________________________________________ 

  
APLIKASI 
1. Setiap orang Kristen harus menjadi seorang saksi; setiap pengikut Kristus harus memberitakan 
Injil melalui hidup dan perkataan. 

2. Memberitakan Injil/ bersaksi, bukan merupakan pilihan, melainkan Amanat Agung Tuhan Yesus. 
 

 

AKSI (PROYEK KETAATAN) 
Bersaksi/ memberitakan Injil melalui hidup dan perkataan kita. 
Bersaksi/memberitakan Injil mulai dari lingkungan/ orang-orang terdekat (teman, keluarga) 

 

KONFIRMASI  
 
”Tuhan utuslah aku ke mana saja engkau inginkan aku pergi, 
hanya sertailah aku. Letakkan beban apa saja atasku,  
lepaskan setiap ikatan, kecuali ikatan yang mengikatkanku  
kepada pelayanan-Mu dan kepada hatimu.”  
(David Livingstone) 
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Sumber: pastoraaronrobb.wordpress.comSumber: pastoraaronrobb.wordpress.com  

Pelajaran 11. BERTUMBUH DALAM UCAPAN SYUKUR 
(Lukas 17:11-19; 1 Tesalonika 5:18) 

 

TUJUAN :  
Remaja mengerti pentingnya mengucap syukur dalam segala hal.  
 

          INSPIRASI 
 Di Tiongkok ada seorang bapak yang kehilangan kuda 
betinanya yang sangat bagus. Para tetangganya kemudian 
berkata, "Kami turut berdukacita." 
 Bapak tadi kemudian menjawab, "Kehilangan kuda 
belum tentu buruk." Benar saja kuda tersebut kemudian pulang 
membawa kuda jantan yang gagah. 
 Para tetangganya kemudian berkata, "Kami turut 
bersyukur." Bapak tadi kemudian menjawab, "Mendapat kuda 
belum tentu membawa kebaikan." Benar saja, anak laki-lakinya 
mengalami kecelakaan dan mengalami patah tulang di kakinya 
ketika sedang menunggangi kuda barunya. 
 Para tetangganya kemudian berkata, "Kami turut berdukacita." 
Bapak tadi kemudian menjawab, "Mengalami patah tulang belum tentu buruk." Benar saja, tidak berapa 
lama kemudian tentara komunis datang dan mewajibkan semua anak laki-laki untuk wajib militer. 
Karena cacat maka anaknya dibebaskan dari wajib militer, sehingga sementara semua pemuda yang 
wajib militer mati dia tetap hidup.  
 

 

REFLEKSI  
 Pelajaran/hikmat apakah yang kamu pelajari dari kisah tersebut di atas? 

 Mengapa tidak mudah mengucap syukur ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan? 
 

 

DISKUSI  
 1. ”Seorang remaja mengeluh karena tak dapat membeli sepatu baru, padahal 

sepatunya sudah lama rusak. Suatu sore ia melihat seseorang yang tak mempunyai kaki, 
tapi tetap ceria. Saat itu juga remaja tadi berhenti mengeluh dan mulai bersyukur.”        

Hal-hal apa yang seringkali membuat kita sulit untuk mengucap syukur? 
____________________________________________________ 

 

2. Sepuluh orang kusta dalam Lukas 17:11-19, ketika mereka 
melihat Yesus [masih dalam keadaan kusta] mereka berteriak 
(NIV: called out in a loud voice) meminta belas kasihan 
kepada-Nya (ay. 13), tetapi ketika mereka sudah sembuh/ 
tahir, hanya seorang dari mereka yang kembali sambil 
memuliakan Allah dengan suara nyaring [NIV: praising God in 
a loud voice] (ay. 15-16). 
Pelajaran apa yang kamu dapatkan  dari kejadian ini! 

_________________________________________________ 
Apa yang membedakan kesepuluh orang kusta itu ketika 

mereka sudah sembuh? 
_________________________________________________________________________________ 

 

3. Belajar dari kisah ”Sepuluh Orang Kusta” ini, apa yang Tuhan Yesus kehendaki ketika kita  
mengalami kebaikan Tuhan? (ay. 17-18; bdk. Mzm 103:2) _________________________________ 

Menurut kamu, mengapa kita harus mengucap syukur? (1Tes. 5:18)  
_________________________________________________________________________________ 
Apa yang seharusnya menjadi dasar ucapan syukur kita? 

_________________________________________________________________________________ 
 

4. Begitu memasuki mobil mewahnya, seorang direktur bertanya pada sopir pribadinya, "Bagaimana 
kira-kira cuaca hari ini?" Si sopir menjawab, "Cuaca hari ini adalah cuaca yang saya sukai." Merasa 
penasaran dengan jawaban tersebut, direktur ini bertanya lagi, "Bagaimana kamu bisa  begitu yakin?" 
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Supirnya menjawab, "Begini, pak, saya sudah belajar bahwa saya tak selalu mendapatkan apa yang 
saya sukai, karena itu saya selalu mensyukuri apapun yang saya dapatkan".  
Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari jawaban sopir tersebut? 

_________________________________________________________________________________ 
Apa pentingnya ucapan syukur di dalam kehidupan kita! 
_________________________________________________________________________________ 
 

5. Bacalah kisah dan lirik lagu dibawah ini! 
Seorang ibu yang sedang terapung di laut karena kapalnya karam, namun tetap berbahagia. Ketika 
ditanya kenapa demikian, ia menjawab, "Saya mempunyai dua anak laki-laki. Yang pertama sudah 
meninggal, yang kedua hidup di tanah seberang. Kalau berhasil selamat, saya sangat bahagia karena 
dapat berjumpa dengan anak kedua saya. Tetapi kalaupun mati tenggelam, saya juga akan 
berbahagia karena saya akan berjumpa dengan anak pertama saya di surga." 

 

Lagu ”Hidup Kita Yang Benar” (Kidung Jemaat 450) di bawah ini terinpirasi dari 1Tes. 5:18 dan 
dikarang oleh Bpk. J.M. Malessy pada saat dia baru saja kehilangan anaknya (meninggal).  
Hidup kita yang benar 

Haruslah mengucap syukur 
Dalam Kristus bergemar 
Janganlah tekebur  

Apa arti hidupmu? 
Bukankah ucapan syukur 
Kar’na Kristus Penebus 
berkorban bagimu 

Refrein : Dalam susah pun senang 

Dalam segala hal 
Aku bermazmur dan ucap syukur 
Itu kehendak-Nya 

Bertekun bersyukurlah 
Hingga suara-Nya kau dengar 
Sungguh indah, anak-Ku 
Uangkapan syukurmu 

Biar badai menyerang 
Biar ombak menerjang 
Aku akan bersyukur 
Kepada Tuhanku  

Tuhan Yesus, tolonglah 
Sempurnakan syukurku 
Roh Kudus berkuasalah 
Di dalam hidupku 

Apa yang kamu pelajari dari kisah dan lirik lagu tersebut!  

________________________________________________________________________________ 

Sebutkan hal-hal apa saja yang dapat kamu syukuri dalam hidupmu? 

________________________________________________________________________________ 

Menurut kamu, apakah arti mengucap syukur dalam segala hal? (1Tes. 5:18) 

________________________________________________________________________________ 

Apakah hal itu juga termasuk ketika kita sedang dalam keadaan susah? Jika ya, lalu apa alasan kita 

mengucap syukur dalam keadaan susah?  

________________________________________________________________________________ 
 

APLIKASI 
1. Bersyukur merupakan kehendak Tuhan sendiri. 
2. Bersyukur dalam setiap keadaan (dalam segala hal). 

        3. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang kita alami. 
 
AKSI (PROYEK KETAATAN) 
 Membuat daftar ucapan syukur 
 Bersyukurlah untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. 

 Bersyukurlah masih bisa sekolah, bersyukur untuk kesehatan, orangtua, guru, dll. 
 

KONFIRMASI  
Hari ini, di sebuah bus, aku melihat seorang remaja tampan dengan rambut sedikit ikal. Aku iri 

melihatnya. Dia tampak begitu ceria, dan aku sangat ingin memiliki gairah hidup yang sama. Tiba-tiba dia 
terhuyung-huyung berjalan. Dia mempunyai satu kaki saja, dan memakai tongkat kayu. Namun ketika dia 
lewat …. ia tersenyum. Ya Tuhan, maafkan aku bila aku mengeluh. Aku punya dua kaki. Dunia ini milikku. 
 Aku berhenti untuk membeli sedikit kue. Anak laki-laki penjualnya begitu mempesona. Aku berbicara 
padanya. Dia tampak begitu gembira. Seandainya aku terlambat sampai di kantor, tidaklah apa-apa. Ketika 
aku pergi, dia berkata, ‘Terima kasih. Engkau sudah begitu baik. 
 Menyenangkan berbicara dengan orang sepertimu. Lihatlah, aku buta.’ Ya Tuhan, maafkan aku bila 
aku mengeluh. Aku punya dua mata. Dunia ini milikku. 
 Lalu, sementara berjalan. Aku melihat seorang anak mirip bule dengan bola mata biru. Dia berdiri 
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dan melihat teman-temannya bermain sepak bola. Dia tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Aku berhenti 
sejenak, lalu berkata, ‘Mengapa engkau tidak bermain dengan yang lain, nak?’ Dia memandang ke depan 
tanpa bersuara, lalu aku tahu dia tidak bisa mendengar. Ya Tuhan, maafkan aku bila aku mengeluh. Aku 
punya dua telinga. Dunia ini milikku. 
 Dengan dua kaki untuk membawaku ke mana aku mau. Dengan dua mata untuk memandang 
mentari dan bukit-bukit. Dengan dua telinga untuk mendengar desir angin dan segala bunyi. Ya Tuhan, 
maafkan aku bila aku mengeluh. (Anonim) 

 

“Dalam kehidupan sehari-hari,  kita hampir tidak menyadari  
bahwa kita mendapatkan jauh lebih daripada yang kita berikan.  

Hanya dengan bersyukurlah hidup kita menjadi kaya-raya.”   

(Dietrich Bonhoeffer) 
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Pelajaran 12. BERTUMBUH SERUPA KRISTUS 
(Kejadian 1:26-27; Filipi 3:10; Roma 8:29) 

 

TUJUAN :  
Mendorong remaja untuk bertumbuh serupa Kristus.   
 

          INSPIRASI 
Kita pasti pernah mendengar ungkapan ”Like father, like son” 

(sebagaimana bapak, begitu pula anaknya), sebuah ungkapan yang dipakai 

untuk menunjuk keserupaan atau kemiripan dalam keluarga. Demikian juga 

dengan Allah, Dia ingin anak-ana-Nya bertumbuh serupa dengan-Nya. 

Menurut Pdt. Rick Warren, salah satu tujuan hidup orang percaya 

adalah diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Penulis terkenal 

Charles R. Swindoll dalam bukunya: “So, You Want to Be Like Christ?” 

mengatakan : ”Yang membedakan kekristenan dengan kepercayaan lainnya 

ialah tujuannya yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga kesalehan dalam konteks kristiani bukan 

sekedar moralis, bukan hanya ibadah secara lahiriah, bukan hanya konsep tentang Allah, bukan pula 

kebajikan ataupun idealisme melainkan hidup yang berakar pada Kristus.”  

 
REFLEKSI  
 Setujukah kamu dengan pendapat atau pandangan Warren dan Swindoll tersebut.  
   Mengapa? Berikan pendapatmu! 

 

DISKUSI  
1. a. Bagaimana manusia diciptakan oleh Allah pada awal mulanya? (Kej. 1:26-27;  

          Kej. 5:1; Yak. 3:9) _____________________________________________________ 

      b. Apakah arti manusia diciptakan menurut ‘gambar dan rupa Allah’?  
___________________________________________________________________ 

 

2. Dalam hal/aspek apa saja kita serupa dan segambar dengan Allah? 
_________________________________________________________________________________ 
 

3. Menurut kamu, apa saja keunikan penciptaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah  dibandingkan 
dengan penciptaan ciptaan lainnya (binatang, tumbuhan, dll)? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

4. a. Ketika manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi dengan gambar dan rupa Allah dalam 
diri manusia? ___________________________________________________________________ 

b. Melalui penebusan Yesus Kristus, apa yang Allah kehendaki bagi kita? (Rm. 8:29) 
________________________________________________________________________________ 

 

5. a. Mengapa kita harus bertumbuh serupa dengan Kristus? (Rm. 8:29; Flp. 3:10; 1Yoh. 2:6) 
________________________________________________________________________________ 

 b. Menurut Vernon Grounds, ”Mendekatkan diri kepada Kristus membuat kita semakin serupa 
dengan-Nya.” Berikan pendapatmu, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Kristus! 
________________________________________________________________________________ 
 

6. Bandingkan ayat-ayat berikut : Mat. 11:29; Flp. 2:5; 3:10; 1Pet. 1:15-16 dengan lirik lagu ”O to Be Like 

Thee” (Ku Mau Serupa Tuhan) karya Thomas O. Chisholm (1897). Sebutkan dalam hal apa saja kita 

harus bertumbuh serupa dengan Kristus? 

KU MAU SERUPA TUHAN O TO BE LIKE THEE 

'ku mau serupa, Tuhan yang mulia,  
Inilah doa harapanku.  
Rela buangkan semua hartaku,  
'tuk mendapatkan Yesus Kristus. 

O to be like Thee! blessed Redeemer; 
This is my constant longing and prayer; 
Gladly I'll forfeit all of earth's treasures, 
Jesus, Thy perfect likeness to wear. 
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'ku mau serupa, Tuhan yang rahmat,  
Lemah dan lembut, penuh kasih,  
Tolong yang lemah, hibur yang susah,  
Dan bawa m'reka pada Kristus. 

O to be like Thee! full of compassion, 
Loving, forgiving, tender and kind, 
Helping the helpless, cheering the fainting, 
Seeking the wand'ring sinners to find. 

'ku mau serupa, Tuhan yang sabar,  
Kudus dan rendah tak bercela.  
Rela menanggung semua hukuman,  
Jadi korban dan disalibkan. 

O to be like Thee! lowly in spirit, 
Holy and harmless, patient and brave; 
Meekly enduring cruel reproaches, 
Willing to suffer, others to save. 

Refrein:'ku mau serupa Tuhan yang kudus,  
Tuhan yang mulia, penuh kasih!  
Serupa manis dan kaya-Mu,  
Serupa Engkau, di hatiku. 

Chorus : O to be like Thee! O to be like Thee! 
Blessed Redeemer, pure as Thou art; 
Come in Thy sweetness, come in Thy fullness 
Stamp Thine own image deep on my heart. 

 

7. a. Sebutkan hal yang dapat menghalangi kita untuk ’serupa dengan Kristus’ dan berikan 

contoh-contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari! (Rm. 12:2a)  

________________________________________________________________________________ 
b. Bandingkan 2Kor. 3:18b dengan terjemahan Alkitab Bahasa Sehari-hari berikut ini : “.... Dan oleh 

sebab itu kita terus-menerus diubah menjadi seperti Dia; makin lama kita menjadi makin 

cemerlang. Kecemerlangan itu dari Roh, dan Roh itu adalah Tuhan.” Pelajaran atau kesimpulan apa 

yang dapat kita ambil dari ayat tersebut dalam kaitannya dengan menjadi serupa dengan Kristus? 

(Catatan: perhatikan kalimat yang digaris bawahi) 

________________________________________________________________________________ 
c. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, Dia bekerja untuk membenahi 

gambar asli kita. Dia mengubah kita agar menjadi serupa dengan-Nya (2Kor. 3:18). Lalu apa bagian 

yang harus kita kerjakan dalam proses menjadi serupa dengan Kristus tersebut? Berikan contoh-

contoh! (Kol. 3:8-10, 12-14).   

 
APLIKASI 
1. Bertumbuh serupa Kristus merupakan kehendak Allah bagi kita 
2. Bertumbuh serupa Kristus merupakan proses seumur hidup kita 

 3. Untuk dapat bertumbuh serupa Kristus, kita harus mengubah pola pikir kita (kita harus 
memiliki pikiran Kristus).  

 
AKSI (PROYEK KETAATAN) 
 Akui di dalam doamu jika ada bagian-bagian dalam hidupmu yang menghalangi kamu untuk 
serupa dengan Kristus (mis. Kesombongan, keegoisan, pornografi, dll) 

 Bersedia diubahkan dan bersandar pada kuasa Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus. 
 

KONFIRMASI   
 

“Sasaran utama Allah bagi kehidupan kita di dunia bukanlah kenyamanan,  
melainkan pengembangan karakter.  

Dia ingin agar kita bertumbuh secara rohani  
dan menjadi serupa dengan Kristus” (Rick Warren) 

 
 

Jadikanlah lagu berikut ini menjadi doa dan tekad pribadimu! 
(Syair dan lagu: More Like the Master; Charles H. Gabriel, 1856-1932) 
 

Makin serupa Yesus, Tuhanku, 
inilah sungguh kerinduanku; 
Makin bersabar, lembut dan merendah, 
makin setia dan rajin bekerja. 
Refrein : 
Ya Tuhanku, 'ku b'rikan padaMu 
hidup penuh dan hatiku seg'nap. 
Hapuskanlah semua dosaku, 
jadikanlah 'ku milikMu tetap 

Makin serupa Yesus, Tuhanku, 
setiap hari ini doaku: 
Makin bergiat menjadi muridnya, 
makin berani menjadi saksinya. 
 

Makin serupa Yesus, Tuhanku, 
ini selalu cita-citaku: 
Makin bertambah di dalam kasihku, 
makin bersungguh menyangkal diriku. 
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penulis sudah aktif dalam pelayanan siswa Perkantas di Persekutuan Siswa 
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Setelah lulus dari Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT) Malang tahun 2003, 

penulis aktif dalam pelayanan remaja di beberapa gereja (GKI Parakan, GII 
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Saat ini penulis menjadi pengajar di Sekolah Kristen IPEKA Jakarta dan pembina remaja di 

GKRI Petra Jakarta. Dua buku karangan penulis yang sudah diterbitkan adalah “Panggilan dan 
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SMA Kelas 12). Kedua buku tersebut diterbitkan oleh Sekolah Kristen IPEKA Jakarta bekerja 

sama dengan Penerbit Andi Yogyakarta. Ia juga menjadi penulis lepas buku renungan 

Santapan Harian dan Gen-M terbitan PPA Jakarta. 
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