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MEMENANGKAN JIWA 

BAHAN SHARING - OKTOBER 2011  COOL UMUM 

AYIN BETH 
Minggu I 

Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di 

dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, -dan bahwa kamu bukan 

milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: 

Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu! (1 Korintus 6:19-20) 

 PENDAHULUAN  5 Menit  

Pada tanggal 28 September 2011 pukul 6 sore, kalender Yahudi akan berubah dari tahun 5771 
menjadi tahun 5772, dan akan berakhir pada 16 September 2012 sore. Tahun 5771 disebut 
dengan tahun Ayin Aleph sedangkan tahun 5772 disebut tahun Ayin Beth, di mana Ayin berarti 
70 dan Beth berarti 2. 

 ISI DAN SHARING  30 Menit  

Perubahan tahun ini memberikan pemahaman secara rohani bagi kita. 
Gembala Pembina kita, Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo, menyampaikan bahwa 
Ayin Beth memiliki makna: 

1. Ayin 
Selama beberapa tahun ini Tuhan sudah mengungkapkan kepada kita mengenai angka 70 
yang secara profetik berbicara mengenai mata , yaitu mata Tuhan  dan mata kita . 
Mazmur 32:8 , Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus 
kautempuh; Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tert uju kepadamu. 
Mata Tuhan tertuju kepada kita dan Dia akan mengajar dan menunjukkan jalan yang harus 
kita tempuh. Dia mau menuntun dan memberi nasehat kepada kita. 
Ada begitu banyak orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam keadaan dunia 
sekarang ini. Tapi janji Tuhan bagi kita semua adalah, mata Tuhan  tertuju kepada kita dan 
Tuhan mau menuntun, mengajar, dan menunjukkan jalan apa yang harus kita tempuh. Tapi 
untuk itu ada syaratnya, yaitu mata kita  harus senantiasa tertuju kepada Dia. Tidak ada lagi 
yang namanya "mata keranjang" atau "mata duitan", tetapi mata kita senantiasa tertuju 
kepada Dia. 

2. Beth 
Secara profetik, Beth artinya bait  atau rumah . Tuhan memberikan pesan kepada kita 
mengenai rumah ini melalui 1 Korintus 6:19-20 . 
Waktu kita percaya dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Roh 
Kudus masuk ke dalam hati kita. Firman Tuhan katakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus dan 
tubuh ini bukan milik kita sendiri, sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar! 
Dibeli dari siapa? Sebelum mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada-Nya, tubuh kita 
adalah milik Iblis. Tapi saat kita percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka 
Tuhan Yesus telah membeli diri kita dengan darah-Nya. Di dalam darah ada nyawa, artinya 
Tuhan Yesus memberikan nyawa-Nya sendiri untuk membeli kita menjadi milik-Nya. 

 KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN   

Firman Tuhan katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu!  Setiap bagian tubuh kita adalah 
milik Tuhan Yesus dan tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. 

“Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia , dan kepada Dia: Bagi 
Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!”  (Roma 11:36 ) 
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BENIH 
Minggu II 

Jawab Yesus: "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan 

Sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya 

akan diberi, sehingga ia berkelimpahan; tetapi siapa yang tidak mempunyai, 

apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya. (Matius 13:11-12) 

 PENDAHULUAN  5 Menit  

Ayat di atas adalah bagian dari perumpamaan tentang seorang penabur yang menceritakan 
tentang benih yang jatuh di berbagai kondisi tanah yang berbeda-beda: ada yang jatuh di 
pinggir jalan, di tanah yang tipis berbatu-batu, terhimpit semak duri akhirnya mati, dan ada 
yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. 
Benih yang ditabur adalah benih yang baik, karena benih itu dari Kerajaan Allah, dan benih 
itu adalah Firman Allah. Tempat ditaburnya benih itu adalah diri pribadi kita , yang bisa 
digolongkan menjadi 4 kategori (pinggir jalan, berbatu, semak duri, atau tanah yang baik). 

 ISI DAN SHARING  30 Menit  

Hanya tanah yang baik yang akan mengalami hasil kelimpahan. Tanah berbicara mengenai 
gaya hidup kita terhadap benih yang ditabur itu. Apa ciri tanah yang baik, sehingga memberi 
hasil kelimpahan? 
1. Tanah yang menerima benih itu dan menjadikannya ber tumbuh  

“Dan Samuel makin besar dan TUHAN menyertai dia dan  tidak ada satupun dari 
firman-Nya itu yang dibiarkan-Nya gugur.”  (1 Samuel 3:19 ) 
Samuel berusaha dengan keras dan sekuat tenaga untuk membuat benih yang diterima dan 
didengarnya itu untuk bertumbuh dalam dirinya. Walaupun banyak perbedaan, tantangan 
dan keinginan yang berlawanan dengan firman dalam dirinya, tetapi keputusan Samuel 
adalah segenap hati untuk tidak membuat benih itu mati atau gugur.  
Bagaimana dengan kita? Apakah benih kerajaan Allah itu semakin bertumbuh di dalam diri 
kita? 

2. Tanah dengan kualitas yang lebih baik/yang berbeda  
“Tetapi hamba-Ku Kaleb, karena lain jiwa yang ada p adanya dan ia mengikut Aku 
dengan sepenuhnya, akan Kubawa masuk ke negeri yang  telah dimasukinya itu, dan 
keturunannya akan memilikinya.”  (Bilangan 14:24 ) 
Yosua dan Kaleb memiliki kepercayaan dan keyakinan mereka dengan pasti dapat merebut 
tanah Kanaan seperti yang difirmankan oleh TUHAN . Keyakinan akan benih Firman Tuhan 
walaupun realitas rasanya bertentangan, menyebabkan mereka menjadi tanah yang baik 
sehingga mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan itu. 
Apakah kita sudah mempercayai yang dijanjikan TUHAN dalam benih Firman-Nya? 
Kepercayaan kita menunjukkan kualitas tanah yang baik untuk menerima janji firman dengan 
kelimpahan. 

 KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN   

Jenis tanah mempengaruhi benih itu untuk menghasilkan buah. Gaya hidup kita terhadap 
benih juga menentukan kelimpahan yang akan kita alami. Mari renungkan, apakah gaya 
hidup kita membuat benih itu gugur atau terus bertumbuh? Apakah kita sudah 
meyakini dengan sepenuh hati akan benih Firman Tuhan? 
Tuhan Yesus memberkati. 
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SALING MENGHARGAI 
Minggu III 

Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu 
manusia seperti dirimu sendiri. (Matius 22:39) 

 PENDAHULUAN  5 Menit  

Manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia memerlukan orang lain di dalam hidupnya. 
Seseorang memerlukan teman, sahabat, orangtua, anak, suami, istri, pemimpin dan 
orang lain yang menolong bahkan membentuk hidup mereka. Sejak semula bahkan 
Allah sudah berkata bahwa tidak baik jika manusia itu seorang diri. Mengapa kita perlu 
kehadiran orang lain? Karena kita didewasakan melalui mereka (Amsal 27:17 ). Kita 
perlu orang lain sebagai obyek kasih kita (Lukas 6:31 ) maupun menerima kasih dari 
mereka. Inilah yang disebut saling menghargai . 

 ISI DAN SHARING  30 Menit  

Bagaimana caranya agar kita dapat saling menghargai? 

1. Saling menerima   

Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah 
menerima kita, untuk kemuliaan Allah.  (Roma 15:7 ) 

Kita perlu saling menerima satu dengan yang lain dengan apa adanya , bukan "ada 
apanya". Kita tulus menerima kelebihan mereka tanpa perlu iri hati, tapi malah ikut 
senang dengan keberhasilannya. Kita juga menerima kelemahan/kekurangan mereka 
tanpa membicarakannya dengan orang lain atau memakai kelemahan itu sebagai 
“kunci” untuk menjatuhkan mereka. Dalam 2 Korintus 8:14  dikatakan, justru 
kelemahan kita ditutupi oleh kelebihan orang lain dan sebaliknya kelemahan orang 
lain, pasti dapat ditutupi dengan kelebihan kita. 

Sharing: Coba amati (baik untuk suami/istri, maupun untuk sesama anggota COOL), 
apa kelemahan dalam diri kita yang merupakan kelebihan pada orang lain dan 
sebaliknya. Sadari betapa ajaibnya Tuhan menempatkan kita bersama. 

2. Saling membangun   

Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sej ahtera dan 
yang berguna untuk saling membangun.  (Roma 14:19 ) 

Mengejar damai sejahtera dan hal yang berguna, berarti membuang kepentingan 
pribadi dan egoisme (Yakobus 3:16 ), sebab di mana ada kepentingan pribadi dan 
ego, pasti ada iri hati. Di mana ada iri hati, pasti ada segala macam perbuatan jahat. 

 KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN   

Di dalam COOL, inilah kesempatan kita belajar saling menghargai satu sama lain, bukan 
hanya dengan teori, tetapi dengan hidup mempraktekkan teori yang kita dapat. COOL 
dapat menjadi berkat bagi anggotanya dan masyarakat di sekitar, bila di dalamnya 
terdapat gaya hidup saling menghargai, membangun, dan mengasihi. 

Tuhan Yesus memberkati. 
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MENEGUR DAN DITEGUR 
Minggu IV 

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, 

sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan 

yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian 

rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. (Kolose 3:16) 

 PENDAHULUAN  5 Menit  

Menegur dan ditegur adalah hal yang hari-hari ini sulit dilakukan, karena ketakutan akan adanya 
konflik, ketersinggungan, kemarahan, dan sebagainya. Perasaan sungkan adalah hal terbesar 
yang menyebabkan kita sulit menegur orang lain. Kata-kata seperti ini sering muncul, “Dia 'kan 
pemimpin, dia 'kan lebih rohani, dia 'kan lebih tua, dia 'kan sudah lama jadi orang Kristen, dan 
sebagainya.”, dan akhirnya kita tidak menegur sekalipun kita tahu dia berbuat dosa. 

 ISI DAN SHARING  30 Menit  

Bagaimana sikap kita ketika menegur dan ditegur orang lain ketika kita berbuat kesalahan, 
pelanggaran, atau bahkan dosa: 
1. Sikap menegur orang lain  (Amsal 27:5 ) 

Setiap kali kita menegur orang lain yang harus kita lakukan adalah: 
▪ Mengasihi pribadinya (orangnya) tapi membenci dosanya 

Yohanes 8:6-11  menceritakan tentang perempuan yang kedapatan berbuat zinah, Yesus 
tidak membenci pribadinya tetapi membenci dosanya. 

▪ Jangan menghakimi (Kolose 3:16 ) 
Kata-kata teguran yang kita keluarkan adalah kata-kata Kristus sendiri, yaitu kata-kata 
kasih, tanpa ada niat untuk merendahkan, hinaan, bahkan menghakimi tapi justru yang 
membangun, supaya setelah kita menegur, kita bisa bermazmur, memuji, bahkan 
mengucap syukur. 

2. Sikap ditegur orang lain  (Amsal 13:18 ) 
Gembala Pembina, Pdt Dr Ir Niko Njotorahardjo berkata, “Orang yang tidak mau di tegur 
adalah orang yang sombong .” Jadi ketika ada orang yang menegur diri kita karena dosa, 
kesalahan, ataupun pelanggaran kita, mari relakanlah hatimu dan bertobatlah agar kita 
terbentuk menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. 
Ketika kita ditegur orang lain itu artinya : 
▪ Kita sebenarnya dikasihi (Wahyu 3:19 ) dan tujuannya agar kita bertobat 
▪ Kita harus memiliki respon (sikap hati) yang benar, jangan tersinggung. 

Respon kita terhadap segala sesuatu menentukan tindakan kita selanjutnya, kalau respon 
kita benar maka benarlah tindakan kita, kalau respon kita salah maka tindakan kita pasti 
salah 

Sharing: Mari praktekkan dengan anggota COOL kita untuk saling menegur dan ditegur dengan 
prinsip di atas 

 KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN   

Salah satu bukti kita mengasihi orang lain adalah dengan kita berani menegur ketika 
seseorang berbuat dosa, kesalahan dan pelanggaran . Setiap kali kita menegur orang lain, 
perhatikan prinsip di atas dan pakai hikmat Tuhan, jangan takut menegur. 
Tegurlah orang secara pribadi, tetapi pujilah orang  di depan orang lain. 


