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PERTEMUAN #1 

Januari 2021 

 

 

MENGHIDUPI TUJUAN HIDUP  

 

 

  KEBERSAMAAN (20 menit) 

Ceritakan salah satu berkat atau pertolongan 

TUHAN yang dialami pada tahun yang lalu. 
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  AYAT HAFALAN (5 menit) 

Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku 

bukan petinju yang sembarangan saja memukul.  

Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya 

seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil 

kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 

1 Korintus 9:26-27 

 

 

  MATERI (15 menit) 

Baca 1 Korintus 9:23-27 

Terowongan Burro Schmidt adalah sebuah 

terowongan di bawah perbukitan granit di gurun 

Mojave, California.  Sesuai dengan namanya, 

terowongan tersebut digali oleh seorang bernama 

William “Burro” Schmidt.  Menariknya, ia menggali 

terowongan sepanjang 1 km itu dengan peralatan 
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manual seadanya selama 38 tahun hidupnya.  

Tujuannya?  Sebagai jalan pintas untuk 

memindahkan hasil tambang secara manual antara 

dua kaki bukit.  Namun pada tahun ke-10 penggalian 

terowongan itu, pemerintah meresmikan sebuah 

jalan raya beraspal yang memungkinkan 

perpindahan hasil tambang dengan lebih efisien.  

Lucunya, Schmidt tetap memilih untuk 

menghabiskan 28 tahun berikut dalam hidupnya 

untuk menyelesaikan terowongan itu; meskipun 

sesudahnya, terowongan itu tidak pernah 

digunakan.  Schmidt menghabiskan 38 tahun 

hidupnya hanya untuk menggali sebuah 

terowongan yang sia-sia.   

Sia-sia adalah sebuah istilah yang kita gunakan 

untuk menggambarkan sebuah keadaan tanpa 

manfaat, tiada guna, dan tidak ada tujuannya.  

Beruntung jika pekerjaan yang dilakukan tidak 

memakan banyak tenaga, waktu, maupun biaya, 

maka sia-sianya pun tidak terlalu terasa.  Namun 

bagaimana jika hidup yang telah kita jalani sekian 
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lama ternyata berujung pada sebuah kesia-siaan?  

Semua yang kita kira dapat memberikan 

kebahagiaan malah hanya menjadi sia-sia?  

Bukankah hanya penyesalan yang kemudian terasa? 

Hal inilah yang dinyatakan oleh Paulus dalam 

bagian ini:  “Segala sesuatu ini aku lakukan karena 

Injil.”  Dengan sangat tegas, Paulus menyatakan 

bahwa Injil menjadi tujuan dari hidupnya.  Injil atau 

Kabar Baik adalah sebuah istilah yang digunakan 

untuk menunjuk pada apa yang diajarkan oleh 

Yesus.  Ini adalah gambaran bagaimana Paulus 

menyadari dirinya sebagai alat Tuhan untuk 

mewujudkan pemerintahan Allah di bumi.  Ia adalah 

pekerja Tuhan yang harus mengarahkan hidup 

untuk mewujudkan pekerjaan tersebut. 

Mungkin sebagian kita menganggap bahwa 

perkataan Paulus ini khusus hanya untuk hamba 

Tuhan.  Anggapan ini tidak tepat, karena 

memberitakan Injil seharusnya menjadi peran 

semua orang Kristen.  Setiap kita adalah pemberita 

Injil, termasuk ketika kita menunjukkan nilai-nilai 
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Kerajaan Allah melalui seluruh pekerjaan, tugas dan 

tanggung jawab kita.  Namun pertanyaannya, 

apakah kita mengarahkan hidup kita pada tujuan 

yang benar?  Misal saja, seorang dokter bisa 

mengarahkan profesinya untuk memuliakan Tuhan 

dengan bermanfaat bagi masyarakat luas, namun di 

sisi lain bisa juga ia mengarahkan profesinya hanya 

sekadar untuk mendapatkan banyak uang.  Karena 

itulah tujuan yang benar sangatlah penting dan kita 

seharusnya mengarahkan hidup padanya. 

Berkenaan dengan itu, Paulus menggunakan 

ilustrasi bagaikan seorang pelari yang berlari 

menuju tujuan garis akhir, maka sang pelari itu 

harus memusatkan diri untuk menuntaskan 

pertandingannya.  “Larilah begitu rupa!” kata 

Paulus.  Ia juga menggunakan ilustrasi petinju yang 

memusatkan tenaganya untuk memenangi 

pertandingan.  “Aku tidak sembarangan memukul,” 

kata Paulus.  Untuk memperoleh tujuan akhir itu, 

Paulus menyebutkan bahwa seseorang harus 

melatih dirinya dan menguasainya sepenuhnya.  



Bahan Ke-Hat i  2021   —    GKY  Cit ra  Garden  |  _ _  

 

Melatih diri dan menguasai diri sepenuhnya adalah 

kunci dari kehidupan yang efektif.  Seseorang yang 

tidak belajar menguasai diri adalah seseorang yang 

hanya menyia-nyiakan hidupnya.  Melatih diri dan 

menguasai diri dinyatakan dalam bentuk disiplin, 

yaitu ketika kita menggunakan seluruh sumber daya 

hidup kita dengan bertanggung jawab.  Apakah kita 

menggunakan waktu dengan efektif?  Apakah kita 

menggunakan uang yang dipercayakan kepada kita 

oleh Tuhan dengan bertanggung jawab? Apakah 

kita mengarahkan seluruh keahlian kita pada tujuan 

yang memuliakan Tuhan?  Memiliki hidup yang 

bertujuan pada kemuliaan Tuhan adalah sebuah hal 

yang penting.  Dengan demikianlah kita akan dapat 

bertanggung jawab kepada Tuhan ketika nanti kita 

akan berjumpa dengan-Nya pada kedatangan-Nya 

yang kedua kali. 
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  RINGKASAN (5 menit) 

• Sia-sia adalah sebuah istilah yang kita gunakan 

untuk menggambarkan sebuah keadaan tanpa 

_________, tiada guna, dan tidak ada 

______________.   

• Setiap kita adalah ________________ Injil, 

termasuk ketika kita menunjukkan nilai-nilai 

_____________ ________ melalui seluruh 

pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kita.   

• Melatih diri dan _______________ diri 

sepenuhnya adalah kunci dari kehidupan yang  

_____________.   
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  DISKUSI (30 menit) 

1. Hal apakah yang menjadi indikator bahwa hidup 

seseorang memiliki tujuan yang benar atau 

tidak? 

 

 

 

 

2. Bagaimanakah kita menjalani hidup selama ini?  

Apakah terarah pada tujuan yang benar?  Apa 

alasannya? 
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3. Bagaimanakah cara menghidupi hidup yang 

bertujuan? 

 

 

 

 

 

  

  PROYEK KETAATAN (15 menit) 

• Buat komitmen bersama di tahun ini untuk 

bersaat teduh setiap hari. Bagikan berkat firman 

Tuhan yang diterima di Whatsapp Group Ke-Hati. 

• Mari berkomitmen untuk mengadakan Mezbah 

Keluarga setiap minggu, sehingga masing-masing 

keluarga bersama-sama bertumbuh di dalam 

pengenalan akan Allah.  Buku Mezbah Keluarga 

GKY Citra Garden dapat diminta di gereja atau 

diakses dari website gereja. 
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  DOA BERSAMA (10 menit) 

• Mari berdoa memohon Allah Roh Kudus yang 

memampukan dan mengingatkan kita untuk 

bersaat teduh setiap hari agar kita semakin 

bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan 

Allah Tritunggal yang kita sembah.   

• Mari berdoa agar kita menjalani hidup yang 

mengenapi tujuan Tuhan mencipta dan menebus 

kita menjadi anak-anak-Nya. 

 

  Notes   
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PERTEMUAN #2 

Februari 2021 

 

 

KEBAIKAN HATI  

 

 

  KEBERSAMAAN (20 menit) 

Bagikan berkat Tuhan yang diperoleh dari Mezbah 

Keluarga yang telah dilakukan selama ini. 
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  AYAT HAFALAN (5 menit) 

Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia 

akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi 

barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai 

hidup yang kekal dari Roh itu.  Janganlah kita jemu-

jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang 

waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi 

lemah.  Karena itu, selama masih ada kesempatan 

bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua 

orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita 

seiman. 

Galatia 6:8-10 

 

 

  MATERI (15 menit) 

Baca Galatia 6:1-2, 8-10 

Dalam sebuah majalan bulanan berjudul 

“Junior Life” yang diterbitkan di Amerika, tertulis 
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kisah sebuah pengalaman menarik sang jurnalis 

ketika melakukan perjalanan ke Palestina.  

Kebetulan ia menumpang di sebuah mobil sewaan 

yang dikemudikan oleh seorang keturunan Arab.  

Suatu ketika mereka melihat sebuah mobil mogok 

di pinggir jalan, dengan seorang lelaki paruh baya 

yang terlihat mengomel di sana.  Sang supir 

meminta izin kepada sang jurnalis untuk 

menghampiri lelaki tersebut dan menawarkan 

bantuan.  Malang, mobil dari sang lelaki keturunan 

Yahudi itu tetap tidak dapat dihidupkan.  Akhirnya, 

sang supir menawarkan tumpangan menuju 

bengkel terdekat.  Sesampainya di sana, sang pria 

Yahudi itu berterima-kasih namun dengan gesture 

yang kikuk.  Sebuah pernyataan pun meluncur 

keluar dari mulutnya: “Saya tidak tahu harus 

berterima kasih seperti apa, saya tidak menyangka 

kalau ada seorang Arab yang bersikap baik kepada 

orang Yahudi seperti saya.”  Sang supir pun 

tersenyum, kemudian ia berkata: “Benar, saya 

keturunan Arab.  Tapi saya adalah orang Kristen.” 
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Memang dalam kisah itu tidak dijelaskan 

mengenai respons selanjutnya dari sang pria Yahudi 

tersebut.  Namun kita harusnya setuju, jika sang pria 

Yahudi itu terkesan dengan kebaikan hati yang 

ditunjukkan oleh sang supir Arab itu.  Di satu sisi 

mengejutkan, karena ada stereotip bahwa bangsa 

Arab dan Yahudi terkenal saling bermusuhan.  

Namun di lain sisi, kita yang membaca kisah ini tidak 

heran, karena orang Kristen seharusnya demikian: 

menunjukkan kebaikan hati kepada semua orang.  

Kebaikan hati adalah kualitas yang identik dengan 

ciri para pengikut Yesus. 

Dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Paulus 

mengingatkan kepada jemaat agar saling bertolong-

tolongan dalam menanggung beban, bahkan ketika 

salah seorang saudara dalam iman jatuh di dalam 

dosa (ay. 1).  Paulus mengajak jemaat untuk melihat 

saudara yang jatuh di dalam dosa itu bukan sebagai 

terdakwa, melainkan sebagai seorang saudara yang 

mengalami kesusahan.  “Bertolong-tolonganlah 

menanggung bebanmu! Demikianlah kamu 
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memenuhi hukum Kristus,” kata Paulus.  Hukum 

Kristus adalah perintah mengenai saling mengasihi, 

dan menunjukkan kebaikan kepada semua orang, 

terutama juga kepada saudara-saudara seiman (ay. 

10).  Hal inilah yang seharusnya menjadi ciri utama 

komunitas Kristen, sehingga semua orang dapat 

melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita. 

Kebaikan hati adalah hal yang langka di tengah 

dunia yang semakin egois ini.  Apalagi, kota besar 

identik dengan persaingan yang ketat dan sikap 

hidup individualistik di dalamnya.  Kadang kita harus 

mengakui bahwa kita tidak cukup bersosialisasi 

dengan lingkungan kita, bahkan juga di dalam 

jemaat tempat kita bergereja.  Kadang kita pun 

harus mengakui ada rasa kuatir kalau menunjukkan 

kebaikan kepada orang lain, nanti dimanfaatkan 

atau bahkan dibalas dengan kejahatan.  Memang 

itulah dunia yang jauh dari Tuhan.  Justru di tengah 

dunia yang gelap inilah, terang kasih Tuhan harus 

ditunjukkan kepada semua orang.  Bukankah Yesus 

meminta kita untuk menyatakan kebaikan kepada 



Bahan Ke-Hat i  2021   —    GKY  Cit ra  Garden  |  _ _  

 

orang lain?  Bukankah Yesus meminta agar kita 

sebagai sesama murid Yesus harus menunjukkan 

kasih itu di antara kita?  Jika komunitas Kristen tidak 

ada bedanya dengan komunitas lain, bahkan kalah 

baik ketimbang komunitas lain, maka tidak heran 

Yesus menyebut kita ibarat garam yang kehilangan 

rasa asin.  Oleh karena itu marilah kita menabur 

kebaikan dalam kehidupan kita, terutama juga 

kepada saudara-saudari seiman.  Itulah sebabnya 

Ke-Hati adalah tempat yang baik bagi kita untuk 

mempraktikkan cara hidup saling mengasihi.  Mari 

belajar bersama sebagai murid-murid Kristus untuk 

bertumbuh dalam kebaikan. 

 

 

  RINGKASAN (5 menit) 

• Paulus mengingatkan kepada jemaat agar saling 

_________________ dalam menanggung beban, 

bahkan ketika salah seorang saudara dalam iman 

jatuh di dalam ______.  
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• Hukum Kristus adalah perintah mengenai 

_______ ______________, dan menunjukkan 

____________ kepada semua orang. 

• Ke-Hati adalah tempat yang baik bagi kita untuk 

_________________ cara hidup saling 

mengasihi.   

 

 

  DISKUSI (30 menit) 

1. Apakah Anda pernah mengalami kebaikan hati 

seorang Kristen yang membuat Anda akhirnya 

menjadi seorang Kristen atau terinspirasi 

olehnya?  Ceritakan. 
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2. Apa yang membedakan antara kebaikan hati 

orang Kristen dengan orang yang beragama lain? 

 

 

 

 

 

 

3. Bagaimanakah cara menghidupi kebaikan hati 

sebagai murid Kristus dalam kehidupan kita 

sehari-hari dan di dalam Ke-Hati? 
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  PROYEK KETAATAN (15 menit) 

• Mari meng-evaluasi apakah masing-masing telah 

disiplin bersaat teduh pribadi.   

• Ceritakan berkat rohani yang didapatkan ketika 

bersaat teduh di Whatsapp Group Ke-Hati. 

 

 

  DOA BERSAMA (10 menit) 

• Mari berdoa agar anggota keluarga kita semakin 

bertumbuh mengenal dan mengasihi Allah yang 

telah lebih dahulu mengasihi kita serta mengasihi 

sesama.   

• Mari berdoa agar jemaat GKY Citra Garden setia 

beribadah kepada TUHAN setiap minggu.  
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  Notes 
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