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SESI #1 
Sharing & Doa 

(Menapaki Tahun Baru) 

 

 

AYAT HAFALAN: 
“Karena masa depan sungguh ada, dan 

harapanmu tidak akan hilang” 

(Amsal 23:18) 
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Pembuka 
Pilihlah satu pujian pembuka, kemudian diikuti dengan doa 

pembuka. 
 

 

Sharing 
(Masing – masing anggota sharing secara bergantian.)   

Pertanyaan penolong: 

1. Apakah perenungan terhadap perjalanan hidup anda di tahun 

2020? ______________________________________________ 

2. Apakah pengalaman anda bersama dengan Tuhan yang paling 

berkesan selama 2020? _________________________________ 

3. Apa harapan & doa – doa untuk kehidupan anda di tahun 2021? 

____________________________________________________ 

Sharingkan! 

 
Doa 
(Berdoa bersama, saling mendoakan.)   

Berdoalah secara berantai, saling mendoakan sesuai dengan yang 

telah dibagikan oleh masing – masing anggota.  
 

 

Proyek Baca Alkitab 
Mulailah membaca Alkitab dan renungkan secara rutin setiap 

hari, kemudian bagikan berkat – berkat dari pembacaan tersebut 

di group kehati anda.  

 

*Disarankan membaca per kitab sampai selesai, baru memilih 

kitab lain. Pembacaan per hari minimal 1 perikop. 
 

Penutup 
Pilihlah satu pujian penutup, kemudian diikuti dengan doa 

penutup. 
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SESI #2 
Perjalanan Bersama Tuhan 

(Flashback  Pelajaran KEHATI 2019 & 2020) 

 

 

 

AYAT HAFALAN: 
“Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan 

janganlah engkau bosan akan peringatan-Nya.” 

(Amsal 3:11) 
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Pembuka 
Pilihlah satu pujian pembuka, kemudian diikuti dengan doa 

pembuka. 
 

Sharing 
Bagikan berkat Firman Tuhan dari pembacaan Alkitab atau buku 

rohani yang anda dapatkan.  

 
Berikut merupakan pertanyaan – pertanyaan 
penolong untuk mengingatkan pada pelajaran yang 
telah didapatkan selama Pertemuan KEHATI 2019 
& 2020: 
 
A. Seri Mengenal (Buku Kehati 2019) 

Diharapkan semua anggota menjawab pertanyaan – pertanyaan 

berikut dan mengungkapkannya dalam kelompok secara bergantian! 

 

1. Menurut anda, mengenal Allah itu penting apa tidak? Berikan 

alasan anda!____________________________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Apakah pengenalan akan Allah merubah cara pandang anda dalam 

melihat diri anda sendiri dan orang lain? _____________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3. Apakah anda sudah mengenal diri anda dengan baik? ceritakan 

kepada teman kelompok anda siapakah diri anda? _____________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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4. Apakah anda yakin bahwa anda adalah orang selamat? Mengapa 

Allah menyelamatkan anda, dan bagaimana caranya?___________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5. Apakah setelah anda mempercayai dan mengenal Tuhan dalam 

kehidupan anda, ada perubahan hidup yang anda rasakan? Coba 

ceritakan perubahan signifikan apa yang anda alami! ___________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

B. You’re So Special (Buku Kehati 2020) 
Diharapkan semua anggota menjawab pertanyaan – pertanyaan 

berikut dan mengungkapkannya dalam kelompok secara bergantian! 

 
1. “Keberhargaan diri anda tidak tergantung pada kondisi anda saat 

ini.” Dari pernyataan tersebut, menurut saudara apakah yang 

menjadikan saudara berharga? Jelaskan! _____________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. “Dosa merupakan sumber perusak utama dalam kehidupan ini.” 

Menurut saudara, apakah orang percaya seharusnya mampu hidup 

jauh dari dosa?, mengapa? ________________________________ 

Apakah saudara yakin bahwa saudara mampu hidup jauh dari 

dosa? ________________________________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3. “Musim kehidupan selalu berubah – ubah, tidak selalu tanpa 

masalah dan bebas luka.” Sebagai orang percaya, bagaimana 

seharusnya memandang segala musim kehidupan yang anda alami? 

Jelaskan! ______________________________________________ 
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Kesimpulan bersama: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

4. Jika berbicara mengenai Tuhan Yesus, hal apa yang menjadikan 

anda kagum kepada-Nya sehingga membuat anda berjuang untuk 

meneladani hal tersebut? Sebutkan satu saja! _________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5. “Setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk melayani-Nya di 

area dan bidang masing – masing, sehingga nama Tuhan 

dipermuliakan.” Dari pernyataan tersebut, apakah anda sudah 

menemukan area dan bidang anda sesuai panggilan Tuhan untuk 

anda? Sharingkan! ______________________________________ 
*Jika anda belum menemukan, anda perlu berkomunikasi dengan Tuhan melalui Firman-Nya dan 

menggumulinya dihadapan Tuhan. 

 

Kesimpulan bersama: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 
Proyek Ketaatan   
- Tulislah pokok doa dalam secarik kertas tentang hal – hal yang 

perlu didoakan tentang kehidupan pribadi anda terkait dengan 

sharing pada sesi ini, mungkin dalam sesi sharing ini ada hal – 

hal yang anda renungkan. (Tulislah hari dan tanggal penulisan 

pokok doa tersebut, kemudian selipkan di Alkitab pribadi anda 

agar bisa anda doakan setiap hari) 
 

Penutup 
Pilihlah satu pujian penutup, kemudian diikuti dengan doa 

penutup. 
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SESI #3 
Tak Mudah Diceritakan 

(Dosa – Dosa Tersembunyi) 

 

 

 

AYAT HAFALAN: 
“Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan 

tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.” 

(Lukas 12:2) 
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Pembuka 
Pilihlah satu pujian pembuka, kemudian diikuti dengan doa 

pembuka. 
 

Sharing 
Bagikan berkat Firman Tuhan dari pembacaan Alkitab atau buku 

rohani yang anda dapatkan.  

 
Renungan 

 
Tak Mudah Diceritakan 

Dosa – dosa tersembunyi 

(2 Samuel 11) 

 

Tak mudah bagi Daud untuk menceritakan tentang 

kesalahan besar yang pernah dia perbuat, yaitu dosa besar yang 

sangat mendukakan hati Tuhan. Dia tertarik dengan istri orang, 

tidur dengannya, dan menghamilinya. Bahkan, setelah 

diketahui hamil, dia membuat rencana jahat untuk membunuh 

suami perempuan itu agar perbuatannya tidak terungkap (2 

Sam. 11). Semua orang, termasuk orang umum yang tidak 

mengenal Tuhan pasti setuju bahwa hal tersebut merupakan 

kejahatan yang keji dan dosa besar, orang – orang yang 

melakukannya patut mendapatkan hukuman yang setimpal.  

Kisah hidup Daud merupakan contoh nyata bahwa ada 

sebuah peperangan di dalam diri orang percaya. Daud 

mengawali kehidupannya dengan sangat baik, dia adalah 

pribadi yang percaya dan mengandalkan Tuhan, contohnya 

ketika dia akan pergi berperang melawan Goliat, seperti 

tercatat dalam 1 Sam 17:34-37 dia mengatakan,“Hambamu ini 

biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila 

datang singa atau beruang, yang menerkam seekor domba dari 

kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan 
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melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia 

berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu 

menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang 

telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak 

bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada 

binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada 

Allah yang hidup. TUHAN yang telah melepaskan aku dari 

cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan 

melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.” Di samping 

itu, Daud juga seorang yang takut akan Tuhan, dia taat dan 

teguh terhadap ketetapan Tuhan, salah satu contoh kejadian 

yang menunjukkan hal tersebut adalah ketika dia tidak 

menaruh dendam pada Saul yang membenci dan hendak 

membunuhnya, dia mengatakan,“Dijauhkan Tuhanlah kiranya 

dari padaku untuk melakukan hal yang demikian kepada 

tuanku, kepada orang yang diurapi
  
TUHAN, yakni menjamah 

dia, sebab dialah orang yang diurapi TUHAN.” (1 Samuel 

24:7). Namun demikian, Daud yang kita kenal sebagai orang 

yang dekat dengan Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan, dia 

tidak kebal dari godaan dosa, terjatuh dalam dosa, bahkan dia 

berusaha menyembunyikan dosa – dosanya. Dosa perzinahan 

yang disembunyikan Daud merusak kehidupannya karena 

melahirkan dosa lain yang lebih mengerikan, yaitu melakukan 

pembunuhan berencana yang begitu licik. Kris Lundgaard 

dalam bukunya mengatakan bahwa hati manusia merupakan 

“rumah berhantu.
1
 Dia memberikan gambaran hati manusia 

sebagai rumah berhantu karena di dalamnya tersimpan 

berbagai macam hal yang mengerikan, termasuk tempat 

persembuyian dosa – dosa, bahkan terkadang yang 

memilikinya tidak tahu.  

Orang percaya dipanggil untuk hidup berpadanan 

dengan Kristus, yaitu menjadi pribadi kudus dan memuliakan 

nama-Nya. Melihat fakta bahwa dalam diri manusia ada 

                                                           
1
 Kris Lundgaard, The Enemy Within (Surabaya: Penerbit Momentum, 2010), 29. 
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“rumah berhantu”, maka orang percaya harus mengorek 

hatinya sendiri untuk mengeluarkan “hantu – hantu”
2
 yang ada 

di dalamya agar dirinya bisa bertumbuh dalam iman secara 

sehat dan hidup berpadanan dengan Kristus. Untuk mengorek 

dan mengeluarkan “hantu – hantu” tersebut tidaklah mudah, 

dibutuhkan perjuangan seumur hidup, namun orang percaya 

tidak perlu pesimis karena orang percaya tidak berjuang 

sendiri, Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong yang 

akan memampukan dan memberi kemenangan. 

 
 

Diskusi  
 
1. Menurut saudara, apakah baik atau tidak baik menyimpan rahasia dosa? 

Jika baik, apa alasannya? ____________________________________ 

Jika tidak baik, mengapa banyak orang menyimpan rahasia dosa – 

dosanya? Kira – kira apa alasannya? ___________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

2. “Ada dosa yang mudah diakui dan diungkapkan dihadapan orang lain, 

namun ada juga dosa yang sulit diakui dan diungkapkan kepada orang 

lain sehingga masih menjadi rahasia pribadi.” 

 

- Menurut anda, dosa apa yang biasanya mudah diakui dan 

diungkapkan dihadapan orang lain? Mengapa hal itu mudah diakui 

dan diungkapkan? ______________________________________ 

 

- Menurut anda, dosa apa yang biasanya sulit diakui dan 

diungkapkan dihadapan orang lain? Mengapa hal itu sulit diakui 

dan diungkapkan? ______________________________________ 

 

                                                           
2
 ”Hantu” yang dimaksud dalam hal ini merupakan dosa – dosa tersembunyi yang merusak 

kehidupan pemiliknya.  
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Kesimpulan bersama: 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3. “2 Samuel 11 menceritakan kisah tentang perselingkuhan Daud dengan 

Batsyeba, kemudian Daud berusaha merahasiakan perselingkuhan 

tersebut dengan mengambil langkah – langkah yang menurut dia dapat 

menutupi dosanya.” 

 

Ketika Daud membuat sebuah pilihan dengan mengambil langkah – 

langkah untuk menutupi dosanya, kira – kira siapakah yang paling 

dipikirkan Daud? Dirinya sendiri, Batsyeba, Uria, rakyatnya, atau 

Allah? ____________________________________________________ 

 

Bayangkan jika anda menjadi Daud, kira – kira langkah apa yang akan 

anda ambil ketika Batsyeba mengatakan kepada anda bahwa dia hamil? 

__________________________________________________________ 

 

Mengapa anda mengambil langkah – langkah tersebut? berikan 

alasannya! _________________________________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. Menurut anda, apa yang akan terjadi jika Daud menceritakan kejadian 

sebenarnya kepada Uria? _____________________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Menurut anda, mungkinkah seseorang menyembunyikan dosa dengan 

melakukan tindakan yang baik? Jika mungkin, apakah tindakan yang 

baik untuk menyembunyikan dosa bisa tergolong sebagai tindakan 

kebaikan yang murni atau justru tindakan tersebut sesungguhnya 

merupakan kejahatan? Diskusikan! _____________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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6. Baca 2 Samuel 12:1-14. Walaupun Daud sedemikian rupa 

menyembunyikan dosa – dosanya, namun Allah membongkar dosa Daud 

melalui Nabi Nathan.  

 

Menurut anda, apakah dosa setiap orang harus diungkapkan? _________ 

 

Kapan dosa perlu diungkapkan dan kapan tidak perlu? ____________ 

*Coba bayangkan bagaimana dengan dosa politisi yang korupsi, teman 

kerja yang tidak jujur, suami/istri yang tidak setia. 

 

Kesimpulan bersama: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. Sebagai orang percaya yang masih punya potensi jatuh dalam dosa, apa 

yang seharusnya dilakukan ketika jatuh dalam dosa, agar dosanya tidak 

berulang dan melahirkan dosa lain? Diskusikan! ___________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Proyek Ketaatan  
Lakukanlah proyek ketaatan ini sebagai perenungan pribadi dan 

komitmen hidup anda bersama dengan Tuhan.  

- Coba ingat – ingat kembali!  

Dosa apa yang pernah anda lakukan dan ingin tetap anda 

rahasiakan?, berikan alasannya, mengapa anda ingin tetap 

merahasiakannya? 

- Agar dosa rahasia anda tersebut tidak terulang lagi dan 

melahirkan dosa – dosa baru, langkah konkrit apa yang harus 

anda ambil?  

- Selalu berjaga – jagalah dan minta pertolongan Tuhan setiap 

waktu agar anda tidak jatuh dalam dosa yang sama. 

 

Penutup 
Pilihlah satu pujian penutup, kemudian diikuti dengan doa 

penutup. 
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SESI #4 
Sharing & Doa 

(Jumat Agung & Paskah) 

 

 

AYAT HAFALAN: 
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia 

telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 

orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 

beroleh hidup yang kekal.” 

(Yohanes 3:16) 
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Pembuka 
Pilihlah satu pujian pembuka, kemudian diikuti dengan doa 

pembuka. 
 

 

Sharing 
(Masing – masing anggota sharing secara bergantian.)   

 

Baik dari perenungan pribadi maupun dari khotbah yang 

disampaikan di gereja, berkat Firman Tuhan apa yang anda 

dapatkan pada saat Jumat Agung dan Paskah yang baru saja 

dilalui? Apa respon/komitmen anda terhadap Firman Tuhan 

tersebut? Sharingkan! 

 
Pokok Doa 
(Pokok doa akan disediakan oleh pembina atau bisa disusun oleh 

fasilitator secara mandiri.)   

 

Doakan pokok doa berikut, bisa diselingi dengan pujian: 

1. Mendoakan gereja. 

2. Mendoakan lembaga – lembaga misi. 

3. Mendoakan sekolah – sekolah Teologi. 

4. Mendoakan para hamba – hamba Tuhan dan misionaris. 

5. Mendoakan jemaat Tuhan secara umum. 
 

 

Penutup 
Pilihlah satu pujian penutup, kemudian diikuti dengan doa 

penutup. 
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SESI #5 
Kebenaran yang Tak Utuh 

(Agar Terhindar dari Masalah) 

 

 

 

AYAT HAFALAN: 
“Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu 

katakan: tidak. Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat.” 

(Matius 5:37) 
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Pembuka 
Pilihlah satu pujian pembuka, kemudian diikuti dengan doa 

pembuka. 
 

Sharing 
Bagikan berkat Firman Tuhan dari pembacaan Alkitab atau buku 

rohani yang anda dapatkan.  

 

Renungan 
 

Kebenaran yang Tak Utuh 
Agar Terhindar dari Masalah 

(Kejadian 20:1-18) 

 

Kebenaran yang tak utuh sering kali diungkapkan 

seseorang karena takut konsekuensi negatif yang mungkin akan 

diterima, intinya pengungkapan seperti itu dilakukan agar 

terhindar dari masalah. Contohnya dari kisah Abraham, Sara, 

dan Abimelekh dalam Kejadian 20:1-18, ketika Abraham 

hendak pergi mengembara, dia takut dibunuh jika dia 

mengungkapkan secara jujur tentang status Sara yang adalah 

istrinya karena Sara seorang yang berparas cantik. Ketakutan 

tersebut membuat Abraham meminta Sara mengatakan kepada 

orang lain di tempat – tempat dimana mereka tiba, bahwa 

Abraham adalah saudaranya. Memang pengungkapan bahwa 

Abraham adalah saudara Sara bukanlah sebuah kebohongan 

karena memang Abraham merupakan saudara tiri Sara, 

Paternal Siblings yaitu  satu ayah beda ibu (Kej. 20:11-13), 

namun pengungkapan tersebut tidak utuh karena kemudian 

mereka menikah dan menjadi suami istri.  

Ketakutan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi 

dapat menimbulkan banyak masalah. Kerena ketakutannya, 

Abraham mengungkapkan kebenaran yang tidak utuh sehingga 
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membuat Abimelekh salah menanggapi ungkapan tersebut dan 

mengambil Sara sebagai istrinya. Jika diteliti lebih dalam, 

kebenaran yang tidak utuh yang diungkapkan Abraham 

sesungguhnya dilatarbelakangi oleh motivasi ingin menutupi 

kebenaran yang sesungguhnya supaya dia selamat, jadi hal 

tersebut sesungguhnya tidak ada bedanya dengan berbohong. 

Memang tidak semua hal di dalam kehidupan bisa kita 

ungkapkan secara penuh kepada orang lain, hal ini bukanlah 

suatu kesalahan. Pengungkapan tentang sesuatu hal 

membutuhkan hikmat, yaitu harus disesuaikan dengan konteks 

dan perlu memurnikan motivasi. Jika motivasi kita salah, maka 

tindakan kita pun salah. Tindakan Abraham tergolong tindakan 

salah karena motivasi yang melatarbelakanginya salah.  

Dalam hal ini kita mendapatkan dua pelajaran berharga. 

Pertama, jangan bertindak berdasarkan ketakutan yang belum 

tentu terjadi, bertindak berdasarkan ketakutan akan 

menimbulkan masalah. Kedua, murnikan motivasi dalam setiap 

tindakan yang akan kita lakukan agar tidak tercemar oleh dosa. 

 

 
Diskusi 
 

1. Selain ketakutan, adakah faktor lain yang menyebabkan 

seseorang mengungkapkan kebenaran yang tidak utuh? Jika 

ada, daftarkan! 

_______________________________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 



18 
 

2. Dalam Kisah ini, karena perintah Abraham, Sara juga 

turut berandil dalam mengungkapkan kebenaran yang 

tidak utuh, yang sesungguhnya motivasinya berbohong 

(Kej. 20:13).  

Pernahkan anda mengalami situasi dimana seseorang 

(orangtua, atasan, atau teman) meminta anda untuk 

berbohong karena suatu alasan tertentu? Jika pernah, 

apakah yang anda lakukan?  

_______________________________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

3.  “Allah melindungi orang – orang yang mengatakan 

kebenaran utuh, walaupun kehidupan mereka dalam 

ancaman.” Apa pendapat anda tentang pernyataan 

tersebut? 

_______________________________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

4. Dari pengalaman anda, pernahkah anda mengalami sulit 

mengungkapkan suatu kebenaran secara utuh? Jika pernah,  

biasanya alasan apa yang melandasi hal tersebut? ________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 



19 
 

5. Menurut anda, bolehkah mengungkapakan kebenaran yang 

tidak utuh? Kapan boleh dan kapan tidak? _____________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

Proyek Ketaatan 
- Coba ingat – ingat apakah anda pernah mengungkapkan 

kebenaran yang tidak utuh dengan tujuan berbohong 

kepada orang lain, jika pernah coba pikirkan langkah 

konkrit untuk membereskan hal tersebut dengan 

mengungkapkan kebenarannya secara utuh.  
- Doakan hal tersebut terlebih dahulu, mintalah hikmat dan 

keberanian dari Tuhan untuk melakukan penyelesaian 

tersebut.  
 
 

Penutup 
Pilihlah satu pujian penutup, kemudian diikuti dengan 

doa penutup. 
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SESI #6 
Terampil Mengelola Amarah  

(Terhindar dari Kekacauan) 

 

 

 

AYAT HAFALAN: 
“Sebab amarah manusia tidak mengerjakan 

kebenaran di hadapan Allah.” 
(Yakobus 1:20) 
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Pembuka 
Pilihlah satu pujian pembuka, kemudian diikuti dengan doa 

pembuka. 
 

Sharing 
Bagikan berkat Firman Tuhan dari pembacaan Alkitab atau buku 

rohani yang anda dapatkan.  

 

 
Renungan 
 

Terampil Mengelola Amarah 
Terhindar dari Kekacauan 

(Bilangan 20:2-13, 27:14)  

 

 

“Amarah” merupakan bentuk tidak baku dari kata 

“marah”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata 

ini berarti sangat tidak senang, berang, dan gusar. Secara 

psikologis, ekspresi luar dari amarah bisa dilihat dalam bentuk 

raut muka, bahasa tubuh, dan kadang – kadang tindakan agresi 

publik.
3
 Amarah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan 

sesuatu yang merugikan, banyak orang kecewa atas amarahnya 

sendiri karena membuat kehidupannya menjadi kacau, seperti 

contoh kisah “Majikan” berikut: “Seorang majikan sangat marah 

kepada asisten rumahtangganya, ketika dia melihat pakaian favoritnya 

terdapat bekas cetakan setrika panas. Dengan membawa pakaian tersebut, 

si majikan berjalan cepat mencari asistennya yang biasanya berada di 

dapur. Setelah menemukan asisten itu, si majikan memarahinya dengan tak 

habis – habisnya dan bahkan sesekali memukul dengan sapu yang ada 

                                                           
3
 Michael Kent, Anger, The Oxford Dictionary of Sport Science & Medicine, 

Oxford University Press, ISBN 0-19-262845-3 
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didekatnya, tidak puas dengan omelan dan pukulan sapu tersebut, si 

majikan memukul kepala asisten dengan ulekan batu yang ada 

dihadapannya, asisten itu pingsan dan tidak kunjung siuman. Hal tersebut 

membuat si majikan panik dan melarikan asisten itu ke rumah sakit. 

Sesampai di rumah sakit dan setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa 

asisten itu sudah meninggal. Sontak tak percaya, si majikan panik dan 

berusaha kabur, namun tidak lama setelah itu polisi menangkapnya dan 

memasukkan dia ke dalam penjara. Akhirnya majikan itu menyesal, dia 

tidak menyangka jika amarahnya membuat seseorang mati dan 

membawanya masuk dalam penjara.” Dari kisah tersebut 

menunjukkan kepada kita betapa menyeramkannya amarah, 

amarah yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan 

tindakan jahat yang dapat melukai orang lain. 

Amarah bisa muncul dalam diri siapa saja, bahkan 

orang – orang yang dekat dengan Tuhan. Dalam Bilangan 20:2-

13 menceritakan kisah tentang Musa yang sedang bertengkar 

dengan bangsa Israel, saat itu bangsa Israel menyalahkan Musa 

karena telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir (Ayat 

2-5), ekspresi kemarahan Musa nampak jelas ketika dia 

mengatakan; “Dengarlah kepadaku, hai orang – orang 

durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari 

bukit batu ini?”(ayat 10b) dan kemudian dia memukul bukit 

batu itu dengan tongkatnya dua kali (ayat 11). Ayat tersebut 

menunjukkan bahwa Musa tidak dapat mengelola amarahnya 

dengan baik, sehingga dia melanggar kekudusan Allah dan 

tidak taat perintah Allah yang mengakibatkan dirinya tidak 

diperkenankan Allah membawa bangsa Israel masuk ke tanah 

perjanjian (ayat 12). Allah menghukum Musa sedemikian rupa 

karena kemarahannya bukanlah kemarahan biasa, Kemarahan 

Musa merupakan bentuk pemberontakan terhadap Allah, dalam 

Bilangan 27:14 dikatakan, “Karena pada waktu pembantahan 

umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah 

memberontak terhadap titah-Ku untuk menyatakan kekudusan-

Ku di depan mata mereka dengan air itu.”  
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Pemberontakan Musa terhadap Allah nyata, yaitu: 

1. Ketika Musa mengatakan,“Dengarlah kepadaku, hai orang 

– orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air 

bagimu dari bukit batu ini? (Ayat 10b). 

Kata “apakah kami harus mengeluarkan air bagimu” 

sesungguhnya tidak tepat diucapkan Musa karena hal ini 

berarti dia mengambil alih wewenang Allah untuk memberi 

bangsa Israel Minum. Yang berwenang untuk memberi 

makan dan minum kepada bangsa Israel adalah Allah 

sendiri, bukan Musa atau Harun. 

2. Ketika Musa mengangkat tongkatnya dan memukul bukit 

batu itu sebanyak dua kali (ayat 11a).  

Tindakan tersebut sesungguhnya melanggar perintah Allah, 

Allah memerintahkan Musa untuk “berkata” di depan bukit 

batu tersebut, bukan untuk “memukul”. 

 

Amarah bisa muncul kapan saja dan dalam diri siapa 

saja. Oleh sebab itu, setiap orang perlu memiliki keterampilan 

dalam mengelola amarah agar tidak salah dalam bertindak. 

Meskipun secara umum banyak tips – tips pengelolaan amarah 

yang bisa kita pelajari, namun orang percaya harus berpegang 

kepada Firman Tuhan sebagai landasan hidup. Untuk dapat 

mengelola amarah dengan baik, Firman Tuhan mengajarkan 

hal – hal sebagai berikut:  

 

1. Percaya Kepada Tuhan 

Setiap orang percaya dimampukan untuk mengelola 

amarahnya dengan baik, hal tersebut dikarenakan dalam 

diri orang percaya ada Roh Kudus yang akan menolongnya. 

Orang percaya harus mengandalkan Roh Kudus dalam 

mengelola amarahnya, jika tidak dia masih bisa jatuh kapan 

saja. Secara praktis, ketika amarah muncul, orang percaya 

perlu berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus agar tidak 

salah melangkah. (Yohanes 14:16-17a, Yohanes 16:13) 
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2. Berfikir Sebelum Bertindak 

Jika amarah muncul, jangan bertindak apapun sebelum 

anda yakin bahwa anda telah mengelola amarah anda 

dengan baik. Pikirkanlah baik – baik segala sesuatu yang 

akan anda lakukan agar anda tidak mendapatkan 

konsekuensi negatif dari apa yang anda lakukan tersebut. 

Firman Tuhan berkata, “setiap orang  hendaklah cepat untuk 

mendengar, tetapi lambat untuk berkata – kata, dan juga lambat 

untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan 

kebenaran dihadapan Allah.” (Yakobus 1:19-20). 

 

3. Hati yang Mengampuni 

Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini, tidak 

semua hal berjalan sesuai keinginan kita, bahkan kita bisa 

hidup saling menyakiti, itulah kenyataan hidup ini. 

Meskipun dalam kumpulan orang – orang percaya, 

tindakan saling menyakiti masih bisa terjadi dan bisa 

menimbulkan amarah. Oleh sebab itu, Firman Tuhan 

mengajarkan agar hidup saling mengampuni seperti Bapa 

telah mengampuni kita (Efesus 4:31-32). 

 

Pengelolaan amarah perlu dilatih terus menerus agar kita 

terbiasa dan akhirnya terampil mengelolanya. Ketika kita sudah 

terampil dalam mengelola amarah, maka hidup kita akan 

terhindar dari kekacauan. 
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Diskusi 
 

1. Menurut anda amarah merupakan sesuatu yang positif atau 

negatif? Berikan alasannya? 

________________________________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

2. Amarah bisa muncul dalam diri siapa saja dan kapan saja. 

Menurut anda, amarah sebaiknya dipendam atau perlu 

diungkapkan? _____________________________________ 

 

Jika sebaiknya dipendam, apa alasannya? _______________ 

 

Jika perlu diungkapkan, apa alasannya? ________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

3. Kapan waktu yang tepat dalam mengungkapkan amarah? 

Diskusikan! 

________________________________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

________________________________________________

________________________________________________ 
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4. Dalam pengalaman anda, apakah anda pernah marah dan 

melampiaskan kemarahan tersebut, namun setelahnya anda 

kecewa? Apa yang anda lakukan setelah anda kecewa? 

Sharingkan! ______________________________________  

 

Kesimpulan bersama: 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

5. Selama ini ketika anda marah, apa yang biasanya anda 

lakukan? sharingkan!  

________________________________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

________________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Proyek Ketaatan : 
- Ingat – ingatlah, sampai saat ini apakah anda masih 

menyimpan amarah terhadap seseorang yang belum 

terselesaikan? Jika ada, tulislah dalam buku catatan pribadi 

anda, kepada siapakah anda marah dan apa alasan 

kemarahan tersebut!  

- Jika sampai saat ini anda masih menyimpan amarah 

terhadap seseorang, pikirkanlah untuk menyelesaikan 

amarah tersebut sesuai dengan pimpinan Firman Tuhan. 

Jangan lupa mendoakan hal tersebut dan meminta pimpinan 

Roh Kudus terlebih dulu.  

 

Penutup 
Pilihlah satu pujian penutup, kemudian diikuti dengan doa 

penutup. 
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SESI #7 
Berfikir Sebelum Berkata 

(Menentramkan Hati) 

 

 

AYAT HAFALAN: 
“Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi 

lambat untuk berkata – kata, dan juga lambat untuk marah.” 

(Yakobus 1:19b) 
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Pembuka 
Pilihlah satu pujian pembuka, kemudian diikuti dengan doa 

pembuka. 
 

Sharing 
Bagikan berkat Firman Tuhan dari pembacaan Alkitab atau buku 

rohani yang anda dapatkan.  

 

 

Renungan 
 

Berfikir Sebelum Berkata 
Menentramkan Hati 

(1 Samuel 25: 9-13; 23-25) 

 

Berfikir sebelum berkata adalah sesuatu yang sangat 

penting dimiliki seseorang. Perkataan bisa menjadi sesuatu 

yang menyeramkan jika diucapkan dengan sembarangan, 

namun bisa menjadi sesuatu yang indah jika diucapkan dengan 

hikmat. Di dalam ilmu komunikasi, cara menyampaikan 

perkataan merupakan hal yang sangat penting. Jikalau kita 

tidak dapat menyampaikan perkataan dengan cara yang baik, 

maka pendengar/penerima tidak dapat menerima perkataan 

tersebut dengan baik pula. Perkataan yang tidak tersampaikan 

dengan baik dapat memunculkan kesalahpahaman atau konflik, 

seperti contohnya dalam kisah Daud, Nabal, dan Abigail yang 

tercatat dalam 1 Samuel 25: 9-13; 23-25. 

Nabal memulai perkataannya tanpa berfikir panjang, 

dia berkata; “Siapakah Daud? siapakah anak Isai 

itu?....masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan 

hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang 
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pengguntinganku untuk memberikannya kepada orang-orang 

yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?” (ayat 10-11). 

Perkataan Nabal tersebut mengandung unsur penghinaan 

terhadap Daud, sehingga Daud terluka dan sangat marah 

karena perkataan tersebut. Memang yang disampaikan Nabal 

adalah benar, bahwa dia tidak pernah meminta Daud bekerja 

untuknya sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk 

memberi sesuatu kepada Daud, namun tidak seharusnya Nabal 

menyampaikan perkataan yang demikian.  Dalam hal ini kita 

bisa melihat bahwa Nabal tidak berfikir dahulu sebelum 

berkata, dia tidak memikirkan konsekuensi dari perkataannya, 

dengan kata lain kita bisa menyebut bahwa Nabal ini tidak 

berhikmat. Dalam kehidupan ini, sangat mungkin kita akan 

berhadapan dengan berbagai macam orang dengan latar 

belakang yang berbeda – beda. Oleh sebab itu, kita harus bisa 

berkata – kata dengan tepat agar tidak menimbulkan konflik. 

Kemudian, kita melihat respon yang kurang tepat dari 

Daud ketika mendengarkan perkataan Nabal. Daud tidak bisa 

mengendalikan emosinya, dia terluka dan sangat marah setelah 

mendengarkan perkataan Nabal yang disampaikan oleh anak 

buahnya, dia dan anak buahnya hendak menyandang pedang 

untuk menyerang Nabal (ayat 12-13). Respon Daud tersebut 

jelas salah, harusnya Daud mengendalikan emosinya sehingga 

tidak menimbulkan kemarahan yang memunculkan keinginan 

untuk menyerang. Perlu disadari bahwa kita tidak bisa 

mengendalikan perkataan orang lain. Oleh sebab itu, yang 

perlu kita lakukan ketika mendengar perkataan orang lain 

adalah mengendalikan emosi diri kita sendiri agar tidak 

menimbulkan konflik.  
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Disisi lain, kita melihat bahwa Abigail adalah orang 

yang berhikmat. Dengan kata-katanya, Abigail bisa 

menentramkan hati Daud yang sedang dalam kemarahan, 

sehingga Daud mengurungkan niatnya untuk menyerang 

Nabal. Ketika Daud marah dan ingin menyerang Nabal, 

seorang pegawai Nabal datang kepada Abigail dan 

memberitahukan kepadanya perihal semua itu. Abigail datang 

kepada Daud, dia memohon kepada Daud untuk tidak 

menyerang Nabal (ayat 23-31). Oleh karena hikmat Abigail 

dalam perkataannya, maka perseteruan antara Daud dan Nabal 

dapat dihindari.  

Dari kisah Daud, Nabal, dan Abigail tersebut, kita 

mendapatkan pelajaran sebagai berikut: 

1. Kita harus berfikir dulu sebelum menyampaikan perkataan 

agar tidak melukai orang lain.  

2. Kita harus mengendalikan emosi ketika mendengar 

perkataan orang lain agar tidak timbul perseteruan. 

3. Kita harus banyak belajar agar dapat berkata – kata 

dengan hikmat supaya menjadi berkat bagi orang lain.  

 
Diskusi 
 

1. Perkataan yang seperti apakah yang bisa melukai orang 

lain? Daftarkan! 

_______________________________________________ 

 

2. Pernahkah anda mendengarkan perkataan orang lain yang 

tidak mengenakkan hati anda? Bagaimana anda meresponi 

perkataan tersebut pada waktu itu? Sharingkan! _________ 
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3. Apakah anda pernah memperkatakan sesuatu yang 

menimbulkan amarah orang lain? Jika pernah, apa tindakan 

anda untuk menghadapi amarah orang tersebut? 

Sharingkan! _____________________________________ 

 

4. Tindakan konkrit apakah yang seharusnya kita lakukan 

agar perkataan kita tidak melukai orang lain? ___________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

5. Tindakan konkrit apakah yang seharusnya kita lakukan 

agar kita tidak mudah tersakiti oleh perkataan orang lain? 

_______________________________________________ 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 
Proyek Ketaatan : 
- Lakukan tindakan secara konkrit tentang menjaga 

perkataan selama satu minggu kedepan, dan kemudian 

evaluasilah. Lakukanlah hal tersebut terus menerus secara 

berulang sampai hal ini menjadi gaya hidup anda sehari –

hari.  

  

 

Penutup 
Pilihlah satu pujian penutup, kemudian diikuti dengan doa 

penutup. 
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SESI #8 
Sharing & Doa 

(Bangsa & Negara) 

 

 

AYAT HAFALAN: 
“Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta 

sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya.” 

(1 Yohanes 5:14b) 
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Pembuka 
Menyanyikan pujian “Doa Kami” untuk bangsa & negara, 

kemudian diikuti dengan doa pembuka. 

 

Doa Kami 

Verse 1 

Syukur untuk setiap rencanaMu 

Dan rancanganMu yang mulia 

Dalam satu tubuh kami bersatu 

Mencari duta kerajaanMu 

Kuucapkan berkat 

atas Indonesia 

Biar kemuliaan Tuhan 

akan nyata 

 

Reff : 

Bagi bangsa ini kami berdiri 

dan membawa doa kami kepadaMu 

Sesuatu yang besar pasti terjadi 

dan mengubahkan negeri kami 

Hanya namaMu Tuhan ditinggikan 

atas seluruh bumi 

 

Verse 2 

Kami rindu melihat Indonesia 

pulih dari semua problema 

Hidup dalam jalan kebenaranMu 

Pancarkan terang KemulianMu 

Kuucapkan berkat 

atas Indonesia 

Biar kemuliaan Tuhan 

akan nyata (back to reff) 

 

Sharing 
(Masing – masing anggota sharing secara bergantian.)   

 

Apa pandangan anda tentang bangsa Indonesia dan apa yang menjadi 

harapan anda untuk bangsa ini? Sharingkan! 
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Pokok Doa 
(Pokok doa akan disediakan oleh pembina atau bisa disusun oleh fasilitator 

secara mandiri.)   

 

Doakan pokok doa berikut, bisa diselingi dengan pujian: 

1. Mendoakan pemimpin – pemimpin bangsa & aparat keamanan. 

2. Mendoakan perekonomian Indonesia. 

3. Mendoakan kemajuan pendidikan Indonesia. 

4. Mendoakan pengentasan kemiskinan. 

5. Mendoakan upaya pemberantasan korupsi. 

  

Penutup 
Menyanyikan pujian “Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu”, kemudian 

diikuti dengan doa penutup. 

 

 

Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu 

Verse 1 

Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan 

Layak disembah oleh suku-suku bangsa 

Dengan darahMu Kau telah tebus dosaku 

Genapi Tuhan firmanMu atas negeriku 

Hatiku rindu melihat kemuliaanMu 

Hatiku rindu melihat curahan kuasaMu 

Ditanah tercinta negeriku Indonesia 

Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaanMu 

Indonesia bagi kemuliaanMu 

Verse 2 

Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan 

Layak disembah oleh suku-suku bangsa 

Dengan darahMu Kau telah tebus dosaku 

Genapi Tuhan firmanMu atas negeriku 

Ya Allahku nyatakan kemuliaanMu 

Ya Allahku nyatakan curahan kuasaMu 

Di tanah tercinta negeriku Indonesia 

Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaanMu 

Indonesia bagi kemuliaanMu 
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SESI #9 
Visioner 

(Mengelola & Membangun Kehidupan Menjadi Lebih Baik) 

 

 

 

AYAT HAFALAN: 
“Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah 

keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu 

berarti bagiku bekerja memberi buah.” 

(Filipi 1:21-22a) 
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Pembuka 
Pilihlah satu pujian pembuka, kemudian diikuti dengan doa 

pembuka. 
 

Sharing 
Bagikan berkat Firman Tuhan dari pembacaan Alkitab atau buku 

rohani yang anda dapatkan.  

 
Renungan 

 
 

VISIONER 
Mengelola & Membangun Kehidupan Menjadi Lebih Baik 

 

 

Tuhan merindukan anak – anakNya menjadi orang 

visioner, yaitu orang yang mampu mengelola dan membangun 

kehidupan menjadi lebih baik. Anak Tuhan yang visioner 

adalah mereka yang mampu menangkap visi dari Tuhan, 

kemudian menjalankan visi tersebut dalam kehidupannya 

dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Menurut Georga 

Barna, visi Kristen adalah: “suatu gambaran mental yang jelas 

mengenai masa depan yang lebih baik yang ditanamkan oleh 

Tuhan kepada hamba pilihanNya dan didasarkan pada 

pemahaman yang akurat tentang Tuhan, tentang diri sendiri, 

dan tentang lingkungannya.” Dari definisi tersebut bisa 

disimpulkan bahwa setiap anak Tuhan akan menangkap visi 

dari Tuhan masing – masing, satu sama lain bisa berbeda 

sesuai dengan pemahamannya akan Tuhan, diri sendiri, dan 

lingkungannya. Jadi, setiap anak Tuhan yang menangkap visi 

Tuhan dengan jelas dan mengerjakan visinya tersebut dengan 

baik, dia akan membawa kehidupan masa depan yang semakin 

baik dan memuliakan nama Tuhan.  
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Namun faktanya, banyak anak Tuhan tidak memiliki 

visi yang jelas dalam hidupnya. Salah satu hal yang dapat 

dilihat adalah ketika mereka melakukan sesuatu, baik 

pekerjaan/hoby/aktivitas lain, mereka melakukannya hanya 

untuk alasan – alasan material atau hanya sekedar mengisi 

waktu saja. Seseorang yang hidupnya hanya untuk alasan – 

alasan material atau hanya sekedar mengisi waktu, dia tidak 

tahu arah dan tujuan yang jelas dan tidak tahu apa yang baik 

yang harus dia kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, 

sehingga dia akan mengalami kerugian besar yang 

menyebabkan kehidupan rohaninya semakin merosot. Tuhan 

menciptakan anak – anakNya spesial, dalam Roma 8:29 

mengatakan; “Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari 

semula, mereka juga ditentukan-Nya dari semula untuk 

menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia, Anak-

Nya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.” 

Anak – anak Tuhan dipilih dan ditetapkan Tuhan dari semula 

untuk menjadi serupa dengan Tuhan, maksudnya adalah hidup 

berpadanan dengan Tuhan, mengerjakan hal – hal yang 

dikehendaki dan disukai Tuhan. Jadi seharusnya tidak ada anak 

Tuhan yang hidupnya hanya untuk alasan – alasan material 

atau hanya sekedar mengisi waktu.   

Dalam Alkitab tercatat dengan jelas bahwa Allah 

memberikan mandat yang penting kepada anak – anakNya agar 

mereka menjadi seseorang yang visioner, mandat tersebut 

adalah: 

1. “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi 

dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut 

dan burung-burung di udara dan atas segala binatang 

yang merayap di bumi.” (Kejadian 1:28). Ayat tersebut 

merupakan mandat Allah yang diberikan kepada manusia 

pertama (Adam & Hawa) setelah Allah menciptakan segala 
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sesuatu. Namun manusia pertama telah jatuh dalam dosa 

sehingga gambar Allah dalam dirinya rusak, dosa 

memenuhi bumi, dan Allah murka sehingga 

menghancurkan seluruh isi bumi melalui air bah.  

Walaupun demikian, mandat Allah tidak pernah dibatalkan. 

Setelah kejadian air bah, Allah memberikan mandatNya 

kembali kepada Nuh dengan inti yang sama (Kejadian 9:1-

2). Tindakan Allah memberikan  mandat pertamaNya dua 

kali menunjukkan bahwa mandat tersebut sangat penting 

untuk dikerjakan. 

2. “Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 

Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang 

telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku 

menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” 

(Matius 28:19-20). Ayat tersebut merupakan Amanat 

Agung yang merupakan mandat Allah yang diberikan 

kepada setiap orang percaya. Allah rindu semua bangsa 

menjadi murid-Nya dan hidup seturut kehendak-Nya. 

 

Dari dua mandat tersebut menunjukkan bahwa Allah 

memberikan visi kepada anak – anakNya untuk mengelola dan 

membangun bumi serta membawa orang - orang di bumi 

mengenal Allah.   

Untuk mengerjakan visi dari mandat Allah tersebut 

dibutuhkan orang - orang visioner, yaitu orang – orang yang 

mampu melihat gambaran kehidupan jauh ke depan yang lebih 

baik,  orang – orang yang berani bermimpi besar dan berjuang 

merealisasikan mimpi tersebut. Visioner yang dirindukan Allah 

bukan hanya sekedar cita – cita untuk memenuhi keinginan – 
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keinginan diri sendiri, tetapi sebuah kerinduan untuk kehidupan 

yang digumuli bersama dengan Allah. Jika anak – anak Tuhan 

menangkap dan mengerjakan visi dari mandat Allah tersebut 

dengan baik, dia layak disebut seorang yang visioner.  

 

Diskusi  
 

1. Apakah anda pernah tahu atau mengenal orang – orang 

yang telah menangkap visi dari Tuhan dan melakukannya 

dalam hidupnya?  

 

Jika pernah, menurut anda apa yang saudara lihat dan 

rasakan, bagaimanakah kehidupan secara praktis orang – 

orang yang telah menangkap visi dari Tuhan dan 

melakukan dalam kehidupannya tersebut? Coba daftarkan 

dan ceritakan! 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

2. “Dalam kehidupan ini masih banyak anak Tuhan yang 

belum bisa menangkap visi dari Tuhan untuk 

kehidupannya.”  

Menurut saudara, apakah penyebab yang menjadikan anak 

Tuhan belum bisa menangkap visi dari Tuhan untuk 

hidupnya? 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 



40 
 

3. Menurut saudara, apa yang harus dilakukan anak Tuhan 

agar bisa menangkap visi dari Tuhan? 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

Proyek Ketaatan  
Renungkan pertanyaan – pertanyaan berikut secara pribadi dan 

tulislah jawabannya di agenda anda sebagai bahan pengingat, 

pokok doa, serta komitmen pribadi! 

 

1. Apakah anda sudah menangkap visi dari Tuhan dalam 

kehidupan anda? 

2. Jika sudah menangkap visi dari Tuhan, komitmen dan 

tindakan praktis apa yang akan anda lakukan agar visi 

Tuhan dalam kehidupan anda tergenapi? 

3. Jika belum menangkap visi dari Tuhan, langkah – langkah 

apa yang akan anda ambil agar anda dapat menangkap visi 

Tuhan dalam hidup anda? 

 

 

Penutup 
Pilihlah satu pujian penutup, kemudian diikuti dengan doa 

penutup. 
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SESI #10 
Perencanaan yang Baik 

(Membawa kehidupan yang teratur & terarah) 

 

 

 

AYAT HAFALAN: 
”Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak; orang 

bodoh mengobralkan kebodohannya”  

(Amsal 13:16, BIS) 
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Pembuka 
Pilihlah satu pujian pembuka, kemudian diikuti dengan doa 

pembuka. 
 

Sharing 
Bagikan berkat Firman Tuhan dari pembacaan Alkitab atau buku 

rohani yang anda dapatkan.  

 
Renungan 

 
 

PERENCANAAN YANG BAIK 
Nehemia 2:1-8; 11-16 

 

 

Perencanaan adalah suatu topik yang jarang dibahas di 

dalam  kekristenan. Sebagian orang Kristen berpikir bahwa 

perencanaan adalah suatu topik yang hanya perlu dibahas oleh 

kalangan orang - orang umum, seperti; motivator, planner, 

pebisnis, dan lain-lain. Namun, sebenarnya topik perencanaan 

bukanlah topik yang harusnya hanya dibahas oleh kalangan 

orang - orang umum, tetapi juga di dalam gereja karena di 

dalam Alkitab juga memberikan pengajaran agar umat Tuhan 

menjalani kehidupan tidak sembarangan, tetapi dengan 

perencanaan yang baik. Amsal 13:16 berkata, “Orang 

bijaksana berfikir dahulu sebelum bertindak; orang bodoh 

mengobralkan kebodohannya.”(BIS),  dalam ayat tersebut 

mengajarkan bahwa orang Kristen juga membutuhkan suatu 

perencanaan dalam hidup ini supaya tidak gagal dalam 

mengerjakan sesuatu. Namun, konsep yang keliru menjadikan 
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banyak orang Kristen menjalankan hidup ini tanpa suatu 

perencanaan, sehingga visi yang Allah berikan dalam hidupnya 

tidak dapat tercapai. Jadi, sebagai orang Kristen, untuk 

mewujudkan visi yang Allah berikan, maka membutuhkan 

suatu perencanaan yang baik sehingga visi itu dapat tercapai.  

Nehemia merupakan salah satu tokoh di Alkitab yang 

memiliki perencanaan dan strategi yang baik di dalam 

hidupnya. Hal ini dapat dilihat pada waktu dia memiliki 

kerinduan membangun kembali tembok Yerusalem yang 

hancur. Di dalam Nehemia 2:7-8, Nehemia berkata kepada raja 

Artahsasta “Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-

surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, 

supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di 

Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, 

supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok 

pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok 

kota dan untuk rumah yang akan kudiami.” Hal ini dilakukan 

oleh Nehemia karena dia tahu bahwa sangat mungkin dirinya 

akan mengalami permasalahan dalam perjalanan menuju 

Yerusalem, sehingga dia meminta surat kepada raja supaya 

perjalanannya tidak terhalangan. Selain itu, Nehemia juga 

meminta bahan bangunan untuk membangun tembok 

Yerusalem, karena dia tidak mau pekerjaannya tertunda karena 

kekurangan kayu. Jadi, dia sudah mempersiapkan dan 

merencanakan jauh-jauh hari sebelum berangkat supaya tidak 

ada kendala untuk membangun tembok Yerusalem.  

Kemudian, pada waktu Nehemia sampai di Yerusalem, 

sebelum melakukan pembangunan Bait Suci, dia menyelidiki 

dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah 
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terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api 

(Neh. 2:13). Setelah dia menyelidiki, kemudian dirinya 

membagi tugas untuk melakukan pembangunan tembok-

tembok Yerusalem yang hancur itu. Dari ayat tersebut kita 

dapat melihat bahwa Nehemia adalah orang yang 

merencangkan sesuatu dengan baik sebelum dia memulai 

pembangunan kota Yerusalem, dirinya menganalisa terlebih 

dahulu dan setelah itu baru menyusun rencana pembangunan 

tersebut.  

Tidak hanya sampai di situ saja, setelah Nehemia 

mendengar bahwa ada sekelompok orang tidak setuju dan akan 

berusaha untuk mengkacaukan pembangunan tersebut (Neh. 

4:7-8), Nehemia menempatkan rakyat menurut kaum 

keluarganya dengan memegang tombak, pedang, dan panah 

untuk menjaga pembangunan tersebut, namun sebagian orang 

tetap melakukan pembangunan tembok (Neh. 4:13-17). Pada 

akhirnya, pembangunan tembok itu dapat diselesaikan dengan 

baik walaupun ada ancaman kekacauan yang dilakukan 

sekelompok orang (Neh. 7:1-3). Dari kisah Nehemia tersebut 

kita melihat bahwa dari awal perjalanan sampai selesai 

pembangunan tembok Yerusalem, Nehemia merencanakan 

semua itu dengan jelas sehingga pembangunan dapat 

diselesaikan dengan baik, walaupun ada ancaman. Demikianlah 

juga di dalam kehidupan orang Kristen, setiap orang yang 

memiliki visi dari Allah harus memiliki perencanaan yang baik 

sehingga visi itu dapat tercapai. Namun, perlu diingat bahwa 

perencanaan bukanlah atas pemikiran sendiri, tetapi hikmat 

dari Tuhan. Oleh karena itu, kita butuh berdoa seperti yang 

dilakukan oleh Nehemia (Neh. 2:4) supaya rencana yang kita 
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buat sungguh-sungguh sesuai visi dari Tuhan dan akhirnya 

semua perencanaan itu dapat tercapai untuk kemuliaan Tuhan.  

 

Diskusi  
 

1. Dari renungan diatas, berkat apa yang anda dapatkan? 

Masing – masing anggota membagikan berkat yang 

didapat dari renungan tersebut! 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

2. Apa yang Nehemia lakukan sehingga pembangunan 

tembok Yerusalem bisa selesai dengan baik? 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

3. Belajar dari renungan diatas, menurut anda langkah – 

langkah apa yang perlu diambil dalam penyusunan 

rencana? Daftarkan! 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

4. Bagaimana pengalaman anda, apakah perjalanan hidup 

anda sampai dengan saat ini sudah anda rencanakan jauh – 

jauh waktu sebelumnya? 
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Menurut anda, merekcanakan kehidupan itu penting/ biasa 

– biasa/ tidak penting? Jelaskan mengapa! 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

5. Apa yang akan anda lakukan sebagai respon dari Firman 

Tuhan pada sesi ini? Sharingkan! 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

Proyek Ketaatan  
 

Sebagai langkah awal, buatlah rencana kehidupan anda untuk 

jangka waktu 1-5 tahun kedepan, dan berikan evaluasi setiap 

tahun.  

 

Jika sudah terbiasa, anda bisa menyusun perencanaan 

kehidupan anda sampai pada usia pensiun (sekitar 60-65 

tahun). 

 

 

Penutup 
Pilihlah satu pujian penutup, kemudian diikuti dengan doa 

penutup. 
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SESI #11 
Fokus pada Visi 

(Menggenapkan kehendak Allah dalam hidup) 

 

 

 

AYAT HAFALAN: 
”Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan 

petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih 

tubuhku dan menguasainya seluruhnya.”  

(1 Kor. 9:26-27a) 
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Pembuka 
Pilihlah satu pujian pembuka, kemudian diik uti dengan doa 

pembuka. 
 

Sharing 
Bagikan berkat Firman Tuhan dari pembacaan Alkitab atau buku 

rohani yang anda dapatkan.  

 
Renungan 

 
 

Fokus pada Visi 
1 Kor. 9:24-27 

 
Setiap orang Kristen seharusnya memiliki visi dari 

Allah, kemudian fokus mengerjakan visi tersebut, sehingga 

kehendak Allah dalam hidupnya dapat tergenapi. Tetapi 

faktanya banyak orang Kristen tidak dapat menggenapkan visi 

yang Allah kehendaki dalam hidupnya karena tidak fokus pada 

visi itu. Menurut Life on Purpose Institute hanya ada 1-5% 

orang di dunia ini yang memiliki visi hidup dan dapat 

menggenapkan visi tersebut dalam hidupnya. Hal tersebut 

sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa mayoritas 

orang tidak dapat fokus mengerjakan visi dalam hidupnya. 

Sebagai orang Kristen, kita semestinya berbeda dari orang pada 

umumnya, ketika kita mempunyai visi yang berasal dari Allah, 

kita harus fokus mengerjakan visi tersebut agar kehendak Allah 

tergenapi dalam hidup kita.  
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Di dalam 1 Korintus 9:26, Paulus menggambarkan 

dirinya sebagai pelari, dia tidak berlari tanpa tujuan. Dari ayat 

tersebut, kita dapat melihat bahwa Paulus ingin menasihati 

orang Kristen supaya fokus di dalam mengerjakan visi dari 

Allah, sehingga tidak sembarangan melakukan sesuatu dalam 

hidup ini.  Bahkan, di dalam ayat 25 Paulus menyebutkan 

bahwa setiap orang yang mengambil bagian dalam 

pertandingan lari, maka dia harus menguasai dirinya dalam 

segala hal. Kata menguasai dalam bahasa Yunani 

menggunakan kata egkrateuomai, yang dapat diartikan sebagai 

memusatkan diri. Ini berarti bahwa setiap orang yang menjadi 

pelari, mereka harus memusatkan diri atau fokus di dalam 

pertandingan itu. Bahkan, tidak hanya fokus dalam 

pertandingan itu saja, tetapi mereka harus fokus di dalam 

latihan. Menurut tradisi Yunani, seorang pelari yang akan 

bertanding sudah harus mempersiapkan diri selama 10 bulan 

sebelum pertandingan itu dimulai. Pelari tersebut harus latihan 

dengan displin, tanpa memikirkan kondisi cuaca dingin atau 

panas, mempunyai pola makanan yang baik sehingga dapat 

membentuk fisik yang baik dalam mengikuti pertandingan. 

Jadi, untuk mencapai suatu kemenangan dalam pertandingan, 

maka seorang pelari harus fokus dalam latihannya sehingga 

siap mengikuti pertandingan tersebut. Hal ini sama juga dengan 

orang Kristen, untuk menggenapkan visi yang Allah berikan 

dalam hidupnya, maka dia harus mempersiapkan diri dengan 

baik, berlatih dengan serius, menguasai diri dalam segala hal 

agar dapat fokus dalam mengerjakan visi tersebut.  
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Dalam mengerjakan visi ada kalanya kita lelah dan 

terjatuh, tapi kita harus semangat berjuang, bangun, dan 

melangkah kembali melaksanakan visi itu, itulah fokus. Hal ini 

dapat dilihat dalam kehidupan Paulus, ketika Allah memanggil 

dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non Yahudi, 

disebutkan bahwa di dalam mengerjakan visi tersebut Paulus 

mengalami banyak penderitaan; dipenjara, dipukul, dilempari 

batu, diancam bahaya, seringkali tidak tidur, lapar, haus, 

kedinginan, dan lain-lain (2 Kor. 11:23-29), namun Paulus 

berkata bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik, 

telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman (2 

Timotius 4:7). Hal tersebut menunjukkan bahwa Paulus 

walaupun penuh dengan tantangan, dia tetap fokus 

mengerjakan visi tersebut, sehingga dia  dapat mengakhiri 

pertandingan dan mencapai garis akhir yang baik. Jadi sebagai 

orang Kristen, kita perlu meneladani Paulus dalam 

mengerjakan visi dari Allah, walaupun banyak tantangan 

namun tetap fokus mengerjakan sampai visi tersebut tergenapi.  

 

Diskusi  
 

1. Menurut anda, apa yang dapat menyebabkan anda gagal 

dalam mengerjakan visi yang Allah berikan di dalam hidup 

anda? 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
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2. Menurut anda, hal apa yang sering kali membuat anda tidak 

fokus dalam mengerjakan Visi dari Allah? 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

3. Apakah tindakan praktis yang bisa anda lakukan agar anda 

dapat fokus mengerjakan visi yang Allah berikan dalam 

hidup anda, sehingga visi yang Allah berikan dapat 

tergenapi? 

 

Kesimpulan bersama: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

Proyek Ketaatan  
 

1. Tulislah sebuah komitmen, yaitu tentang tindakan praktis 

yang membuat anda bisa terfokus untuk mengerjakan visi 

dari Allah.! 

 

2. Berjuanglah untuk dapat melaksanakan komitmen yang 

telah anda tulis pada poin 1, dan terus evaluasilah dalam 

periode tertentu.! 

 

 

 

Penutup 
Pilihlah satu pujian penutup, kemudian diikuti dengan doa 

penutup. 
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SESI #12 
Sharing & Doa 

(Mengakhiri Tahun) 

 

 

AYAT HAFALAN: 
“Ia membuat segala sesuatu indah pada 

waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan 

dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat 

menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari 

awal sampai akhir. ” 

(Pengkhotbah 3:11) 
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Pembuka 
Pilihlah satu pujian pembuka, kemudian diikuti dengan doa 

pembuka. 
 

Sharing 
(Masing – masing anggota sharing secara bergantian.)   

Pertanyaan penolong: 

1. Apakah berkat Tuhan dalam hidup anda yang paling mengena 

selama tahun 2021?  

____________________________________________________ 

 

2. Terkait dengan kerohanian, apakah komitmen anda di tahun 

2021 yang masih gagal belum anda laksanakan dan ingin anda 

perjuangkan di tahun 2022? 

__________________________________________________ 

 

3. Apa harapan & doa – doa untuk kehidupan anda di tahun 2022? 

Sharingkan! 

____________________________________________________ 

 
Doa 
(Berdoa bersama, saling mendoakan.)   

Berdoalah secara berantai, saling mendoakan sesuai dengan yang 

telah dibagikan oleh masing – masing anggota.  
 

Proyek Ketaatan  
Buatlah sebuah proyek ketaatan bersama dengan anggota 

kelompok kehati anda, sebagai bentuk tindakan mengucap 

syukur kepada Tuhan.  

 

Penutup 
Pilihlah satu pujian penutup, kemudian diikuti dengan doa 

penutup. 



54 
 

Lampiran 1. 

 

 

CARA MEMULAI 

PERTEMUAN KELOMPOK KECIL 

 

 

1. Pujian 
(Tentukan satu pujian untuk memulai pertemuan.) 

 

2. Doa Pembuka 
(Berdoa bersama) 

 

3. Sharing Proyek Ketaatan/berkat Firman Tuhan dari proyek 

baca Alkitab. 

(Berikanlah kesempatan kepada anggota kelompok anda untuk mensharingkan proyek 

ketaatan atau berkat Firman Tuhan dari proyek baca Alkitab yang dilakukan). 

 

4. Pembahasan Materi 
(Membahas materi yang ada di buku sesuai dengan tahapannya.) 

 

5. Tentukan Pempimpin Mendatang. 
(Tentukanlah siapa yang akan memimpin pada pertemuan yang akan datang.) 

 

6. Pujian & Doa Penutup 
(Menutup pertemuan dengan pujian dan saling mendoakan, jangan lupa doakan 

pemimpin yang akan datang supaya Tuhan memberkati setiap persiapannya.) 
 

 

 

 

*Saran:  

Berikan kesempatan kepada masing – masing anggota untuk 

memimpin pertemuan secara bergantian. Hal ini bertujuan agar semua 

anggota mempunyai kesempatan menjadi pemimpin & mengalami 

pertumbuhan bersama – sama. 
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Lampiran 2. 

Contoh Pencatatan Proyek Baca Alkitab   
 

Tanggal Baca Perikop Bacaan 
Berkat Firman 

 yang didapatkan 

1 Jan 2021 Kejadian 1 

Allah mempunyai 

rencana besar 

dalam setiap 

penciptaan yang 

Dia kerjakan. 
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