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BERANI AMBIL RESIKO Minggu IV 

Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa 

ini (Nehemia 5:19) 

 PENDAHULUAN 5 menit 
Dalam perjalanan menuju kesuksesan, ada tantangan dan turunan, juga ada rasa takut 
akan jatuh dan tidak berani untuk mengambil resiko. Meskipun demikian banyak orang 
telah sukses. Karenanya, apa yang terpenting adalah bagaimana kita berani mengambil 
resiko untuk setiap pengambilan keputusan dan bagaimana kita meresponinya ketika 
tantangan demi tantangan itu datang dalam kehidupan kita. Inilah yang dilakukan oleh 
Nehemia meskipun mempunyai kedudukan yang terpandang di kerajaan Persia. 

 ISI DAN SHARING 30 menit 
Ada nilai-nilai kehidupan dari Nehemia yang kita dapatkan dan nilai-nilai itu harus kita 
hidupi dan lakukan di dalam segala aspek kehidupan, baik dalam rumah tangga 
(keluarga), usaha dan pekerjaan (marketplace), rohani, dan pelayanan pekerjaan Tuhan: 

1. Memiliki nilai Integritas 
Nehemia adalah seorang teladan dalam Alkitab. Ia merupakan seorang pemimpin 
yang saleh dalam pemerintahan, bijaksana, berprinsip, berani, memiliki integritas tak 
tercela, iman yang kokoh, memiliki belas kasihan bagi yang tertindas, dan berbakat 
besar dalam kepemimpinan dan organisasi. 
"Ya, TUHAN, Allah semesta langit, Allah yang maha b esar dan dahsyat, yang 
berpegang pada perjanjian dan kasih setia-Nya terha dap orang yang kasih 
kepada-Nya dan tetap mengikuti perintah-perintah-Ny a, (Nehemia 1:5 ) 
Sepanjang masa baktinya selaku gubernur, Nehemia tetap jujur, rendah hati, bebas 
dari keserakahan, mengorbankan diri, dan tidak tercela dalam kedudukan atau 
kuasanya. 
Sharingkan: Bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah Anda memiliki nilai 
integritas? 

2. Mengandalkan Tuhan (Nehemia 1:6-7 ) 
Nehemia tahu kepada siapa ia dapat mencari pertolongan. Nehemia menempuh 
langkah-langkah iman yang sangat mendasar, Nehemia tidak melakukan tindakan 
yang tergesa-gesa dan ceroboh, tetapi ia berdoa tanpa putus-putus. Nehemia sangat 
gigih dalam doanya dan menyadari kuasa Tuhan. 
Sharingkan: Bagaimana dengan kehidupan Anda? Apakah Anda masih tetap 
mengandalkan Tuhan dan berdoa dalam setiap menghadapi masalah? 

  KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN 

Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan jabatan, harta atau kemampuan untuk berbuat 
baik bagi sesama. Namun, jangan sekali-kali kita mengandalkan hal-hal itu, tapi 
tetap andalkan Tuhan! 

Tuhan Yesus memberkati. 
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HATI YANG RELA Minggu I 

Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang 

yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, 

sebab: "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang 

rendah hati." Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, 

supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya. (1 Petrus 5:5-6) 

 PENDAHULUAN 5 menit 
Rendah hati adalah sikap hati menjadikan diri tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh. 

Firman Tuhan menyuruh kita untuk merendahkan diri kita seorang terhadap yang lain, bukan 
agar kita menjadi minder, tapi agar kita menjadi seorang yang rendah hati. Minder atau rendah 
diri berarti sikap hati yang selalu merasa dirinya kurang, entah dalam keuangan, pendidikan, 
dan sebagainya. Rendah hati berbeda seratus delapan puluh derajat dari rendah diri. 

 ISI DAN SHARING 30 menit 
Bilangan 12:3  mengatakan bahwa Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebi h 
dari setiap manusia yang di atas muka bumi  (Bilangan 12:3 ). Dalam bahasa Inggris, sangat 
lembut hatinya disebut sebagai very humble, sangat rendah hati. Musa adalah seorang 
pemimpin, nabi, dan pembawa hukum Taurat TUHAN, bahkan Musa juga merupakan salah satu 
nabi yang terpenting bagi seluruh agama Abrahamaik. Tapi sebelum menjadi seorang hamba 
yang dipakai Tuhan secara luar biasa ini, Musa memiliki latar belakang sebagai seorang 
Pangeran Kerajaan Mesir yang dididik sesuai dengan segala pendidikan, hikmat, dan 
pengetahuan Mesir. Musa hanya perlu merendahkan diri di hadapan penguasa Mesir. Bahkan 
dia adalah seorang pembunuh. 
Bagaimana agar kita dapat merendahkan hati? 
1. Mau diproses hingga bersandar dan hanya percaya kepada Tuhan 

Setelah melakukan pembunuhan, Musa melarikan diri. Ia kemudian diproses Tuhan selama 
40 tahun sebagai gembala di Tanah Midian. Kemudian ia "dipaksa" Tuhan berhadapan 
dengan penguasa Mesir yang baru untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa 
pun mendapatkan pengalaman pribadi dan melihat sendiri mujizat-mujizat Tuhan. 
Waktu puluhan tahun adalah waktu yang sangat panjang. Sehingga ketika mendapatkan 
masalah, Musa sampai pada titik di mana ia hanya bersandar dan percaya bahwa Allah akan 
menolong dan melindungi dirinya. bahkan menjadi seorang yang sangat lembut hatinya. 

2. Mengerti bahwa Allah berkenan dengan orang yang rendah hati 
Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi orang yang rendah hati (Mazmur 
22:26; 25:9; 147:6; 149:4 ). Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa orang yang rendah hati 
akan memiliki bumi (Matius 5:5 ). 

  KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN 
Maukah kita merelakan diri kita untuk dibentuk Tuhan menjadi seorang yang rendah hati? 
Jangan merasa rendah diri atau minder! Kita berharga di mata Tuhan, bahkan kita sudah 
beroleh kasih karunia dari Tuhan. Mari rendahkan hati, sadari bahwa Tuhan mengasihi kita 
bukan karena apa pun latar belakang kita, tapi kita adalah anak-anak-Nya, yang disayangi 
sebagai biji mata Tuhan sendiri, diproses, didewasakan, bahkan dihajar-Nya, karena 
Dia mengasihi kita dengan sempurna. Bagi kita yang mau merendahkan hati, Dia 
pasti meninggikan kita pada waktunya. Amin! 
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TERPANGGIL DAN TERBEBAN Minggu II 

Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama 

beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, 

(Nehemia 1:4) 

 PENDAHULUAN 5 menit 
Nehemia bin Hakhalya adalah seorang pejabat tinggi di Kekaisaran Persia sebagai pejabat 
juru minuman raja (cup-bearer to the king). Bisa dikatakan Nehemia sudah ada dalam zona 
nyaman di Istana Kekaisaran, hidup berkelimpahan, dan memiliki jabatan tinggi. Sebagai bagian 
dari bangsa Israel yang dibuang ke Babilonia, Nehemia lahir di Babel. Sebagai orang yang lahir 
di luar Yerusalem, Nehemia bisa saja tidak terlalu merasa peduli dengan kota itu. Tapi saat 
mendengar kabar bahwa Yerusalem mengalami keadaan tercela dan dalam kesulitan besar, dia 
meminta izin dari raja untuk pergi dan membangun kembali kota itu. 
Nehemia merasa terpanggil dan terbeban bagi kota dan bangsanya. Bahkan karena 
perkenanan Tuhan, tidak hanya membangun kembali Yerusalem, tapi raja juga bahkan 
menganugerahkan Nehemia sebagai kepala daerah di provinsi itu! 

 ISI DAN SHARING 30 menit 
Apakah kita terpanggil dan terbeban bagi gereja, kota, dan bangsa di mana Tuhan sudah 
menempatkan kita? Bagaimana sikap hati kita? 
1. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi 

Ketika kita melihat kota atau bangsa ini menghadapi masalah, bagaimana sikap kita sebagai 
orang percaya, apakah kita akan berdemonstrasi ataukah kita akan berdoa untuk kota dan 
bangsa ini? Nehemia dalam keadaan nyaman, terjamin, dan disukai raja saat itu. Tapi ketika 
mengetahui kondisi Yerusalem, Nehemia sangat terbeban dan terpanggil. Sikap yang 
dilakukan oleh Nehemia saat itu adalah berdoa. Nehemia sangat peka dan jeli dalam melihat 
setiap permasalahan yang di hadapi oleh bangsanya. Kita pun bisa belajar untuk peka 
terhadap masalah yang dihadapi oleh kota dan bangsa ini. Terlebih di zaman modern saat 
ini, kita bisa mengetahui berbagai informasi permasalahan dengan mudah lewat media 
cetak, elektronik, ataupun internet. 

Sudahkah Anda berdoa bagi kota dan bangsa hari ini? 

2. Motivasi yang benar 
Sebenarnya tidak ada alasan yang dapat memuaskan kedagingan diri Nehemia untuk 
memberanikan diri meminta izin raja guna membangun kembali Yerusalem. Tapi Nehemia 
mau melakukan pekerjaan Tuhan dengan motivasi yang benar yaitu mengasihi Allah. Dan 
selanjutnya Nehemia memotivasi orang lain untuk bekerja dengan giat melalui kerja sama 
yang baik dan saling menghargai. 

3. Tenang dalam menghadapi masalah dan tantangan (Nehemia 4:1-9 )  
Ketika menghadapi masalah dan tantangan, janganlah kita emosi, supaya kita dapat berpikir 
dengan tenang dan meminta petunjuk kepada Tuhan. 

  KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN 

Marilah kita peka dan tetap berdoa, dan berikan yang terbaik bagi Tuhan. 

Saat kita merasa terpanggil dan terbeban, maka Tuhan sendiri yang akan berkenan 
dan memampukan kita untuk melakukan yang terbaik. 
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CIRI LIMA JAWATAN PALSU Minggu III 

"Sesungguhnya Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku untuk 

membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. (Wahyu 22:12) 

Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, 

karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan 

semua orang yang mendengar engkau. (1 Timotius 4:16) 

 PENDAHULUAN 5 menit 
Setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya, dan keteladanan akan kebenaran adalah 
hal yang prinsip bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita senantiasa menelaah kehidupan 
pribadi dan keluarga kita menurut standar Firman Tuhan, sehingga dengan demikian kita 
dapat terhindar dari hal-hal yang menyesatkan dan berdosa. 

 ISI DAN SHARING 30 menit 
Hati-hati terhadap hal-hal yang menyesatkan yang bersumber dari penyesat-
penyesat: 

1. Rasul dan nabi palsu 
Mereka adalah orang-orang yang menjadikan Firman Tuhan hanya sekedar 
pengetahuan dan tidak menjadi pelaku Firman. Tuhan Yesus sendiri mengecam orang-
orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak mau menjadi pelaku Firman (Matius 23 ). 

Nabi palsu bernubuat sesuka hatinya bukan berdasarkan penglihatan dan suara Roh 
Kudus. (Yehezkiel 13:3; 6-7 ) 

2. Gembala palsu 
Gembala palsu tidak tulus dalam menggembalakan jiwa-jiwa karena ada niat yang hanya 
untuk kepentingan dirinya sendiri. Membiarkan jiwa-jiwa yang semestinya digembalakan 
dengan keteladanan gaya hidup Kristus (Yehezkiel 34:1-6 ). 

3. Pengajar/guru palsu 
Memberikan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan bahkan menyangkal 
Tuhan Yesus. Bersifat serakah karena mereka mencari keuntungan pribadi (2 Petrus 
2:1-3). Kata-kata mereka congkak dan hampa, bahkan masih mempunyai hawa nafsu 
percabulan (2 Petrus 2:18 ) 

4. Penginjil palsu 
Hanya mau tinggal dalam zona kenyamanan mereka dalam pelayanannya, bersifat 
selektif (pilih-pilih), lebih mendengar “suara hatinya” daripada suara Roh Kudus. Contoh: 
Yunus menghindar dari perintah Tuhan. 

  KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN 

Kita harus selalu waspada dan berjaga-jaga pada setiap keadaan dan tetap dalam 
komunitas anak-anak Tuhan (salah satunya: COOL) dan tetaplah berdoa. 

Sharingkan pandangan bahkan pengalaman Anda jika Anda pernah menghadapi 
orang yang bertindak salah satu dari lima jawatan palsu seperti tersebut di atas 
dan bagaimana Anda bisa mengatasinya. 
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KUBU DOA Minggu V 

Seperti Nehemia dalam misi pembangunan tembok Yerusalem, diperlukan suatu kerja sama 
yang sungguh bagi umat-Nya akan pembangunan tembok yang diartikan sebagai Kubu 
Pertahanan atau Kubu Doa. Kubu Doa diawali dengan kesadaran bahwa Roh Kudus 
sendirilah memimpin, dan perlunya kubu doa didirikan di setiap komunitas orang percaya. 

 MENGAPA KUBU DOA SANGAT PENTING? 
1. Kubu doa dalam keintiman dengan Tuhan 

Kubu Doa dan Menara Doa adalah bagian tak terpisahkan dari pemulihan Pondok Daud, 
yaitu bergaul lebih intim dengan Tuhan, dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-
sama siang dan malam dalam kesatuan (unity) untuk menyambut kedatangan Tuhan 
Yesus yang kedua kalinya. 

2. Kubu doa adalah peperangan rohani 
“Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan 
pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, m elawan penghulu-
penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jaha t di udara.”  (Efesus 6:12 ) 
Secara sederhananya, peperangan rohani adalah peperangan dalam menghadapi iblis 
dan antek-anteknya yang selama ini menguasai suatu wilayah atau mengikat orang-
orang di suatu wilayah tertentu sehingga mereka menjadi "buta dan tuli" secara rohani. 

3. Kubu doa sebagai strategi penginjilan 
Kubu doa merupakan bagian dari strategi untuk memenangkan suatu wilayah dan 
memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. 

 PERSIAPAN PEPERANGAN ROHANI 
1. Berpegang teguh pada janji Firman Tuhan 

Jangan takut untuk masuk dalam peperangan rohani. Baca dan imani janji-janji Tuhan 
yang harus kita pegang agar kita kuat dalam peperangan rohani (Markus 16:7; 1 
Yohanes 4:4; Yakobus 4:7; Roma 8:37-39 ). 

2. Mengenakan selengkap senjata Allah 
Perlengkapan senjata Allah (Efesus 6:11-18 ) adalah senjata yang diberikan kepada kita 
untuk mempertahankan diri dan untuk menyerang. Senjata harus diambil sebelum hari 
peperangan, sehingga ketika serangan dan godaan datang, kita mampu berdiri dan tidak 
dapat disergap tanpa persiapan. Kenakanlah senjata Allah tersebut dengan lengkap. 

Sharing: Siapkah Anda menghadapi peperangan rohani? Sharingkan kendala-kendala yang 
Anda hadapi dan temukan jawabannya dalam kelompok. 

 SETELAH PEPERANGAN ROHANI: WASPADA DAN BERJAGA-JAGA 
“...supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada ha ri yang jahat itu dan tetap 
berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. “  (Efesus 6:13 ) 
Pemenang dalam sebuah pertempuran adalah mereka yang tetap berdiri setelah 
pertempuran berakhir. Untuk itu kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga, karena musuh 
masih bisa menyerang kembali (Lukas 4:13 ), jangan terlena. Ingat apa yang dialami Daud! 
Setelah mengalami kemenangan lepas kemenangan, Daud terlena, tergoda, dan akhirnya 
jatuh dalam perzinahan (2 Samuel 11-12 ). 
Mari bersiap dalam peperangan rohani dan memenangkan jiwa bagi 
Kristus! 


