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TIDAK PERNAH TERSANDUNG 
Minggu I 

Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya 

panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, 

kamu tidak akan pernah tersandung. (2 Petrus 1:10) 

 PENDAHULUAN 5 Menit 

Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya saat kita mengalami tersandung 
sewaktu berjalan? Paling tidak akan disertai rasa tidak nyaman, mungkin juga disertai 
rasa sakit, terluka, bahkan terjatuh. Dalam kehidupan kita, hal tersebut mungkin “sakit 
jasmani, luka batin, atau jatuh dalam dosa”. Firman Tuhan perintahkan supaya kita 
berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan kita –dalam Yesus Kristus– 
makin teguh, sebab jika kita melakukannya, kita tidak akan pernah tersandung. 

 ISI DAN SHARING 30 Menit 

Dalam 2 Petrus 1:5-8, Tuhan memerintahkan kita untuk berusaha sungguh-sungguh 
untuk: 

 Menambahkan kebajikan kepada imanmu 
Kebajikan artinya berbuat kebenaran/kebaikan dan bijaksana. 

 Menambahkan pengetahuan kepada kebajikan 
Artinya mau menjadi murid, memiliki gairah dan semangat untuk belajar. 

 Menambahkan penguasaan diri kepada pengetahuan 
Artinya dewasa rohani, bertanggung jawab, dapat mengontrol perasaan dan 
tindakannya, 

 Menambahkan ketekunan kepada penguasaan diri 
Artinya tidak mudah menyerah terhadap keadaan sebelum berhasil mencapai 
tujuan. 

 Menambahkan kesalehan kepada ketekunan 
Artinya setia menjalankan Firman Tuhan. Serta berbuat: 

 Kasih akan saudara-saudara, dan 

 Kasih akan semua orang 

Usaha kita tersebut di atas merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dikerjakan 
sebagian-sebagian. Dengan demikian kita akan menerima hak penuh sebagai ahli waris 
Tuhan Yesus Kristus. 

 KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN  

Sharingkan pengalaman Anda sewaktu melakukan perintah Tuhan tersebut; apa yang 
menjadi kendala/rintangan dan juga tentunya keberhasilan yang menjadi berkat untuk 
Anda. 

Selamat melayani. 
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HIDUP OLEH IMAN 
Minggu II 

"Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, sudah 

akan ada, tanpa menangguhkan kedatangan-Nya. Tetapi orang-Ku yang benar 

akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan 

kepadanya." (Ibrani 10:37-38) 

 PENDAHULUAN 5 Menit 

Paulus menyatakan bahwa setiap kita dibenarkan oleh karena iman (Roma 3:28), yaitu 
karena kita percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, sehingga kita 
dibenarkan (justified) dan menerima status sebagai orang benar. Tapi kenyataannya, 
seringkali kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang mundur karena berbagai alasan. 
Gembala Pembina kita telah memperingatkan bahwa hari-hari ini jangan sampai kita jatuh 
dalam kejahatan karena cinta akan uang. 

Dalam Alkitab, kita melihat Yudas Iskariot yang sehari-hari bersama-sama Tuhan Yesus pun 
menjual imannya karena uang. Jangan sampai kita menukarkan iman kita dengan 
semangkuk kacang merah! 

 ISI DAN SHARING 30 Menit 

Bagaimanakah agar kita tetap dalam iman, tidak menjadi orang yang mengundurkan diri dan 
menjual iman kita? 

1. Berpegang teguh pada janji-janji Allah (Ibrani 10:23) 
Kita harus percaya bahwa Dia adalah Allah yang setia dan janji-Nya adalah murni dan 
teruji. Janji TUHAN adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, tujuh kali 
dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah (Mazmur 12:7). Yehezkiel 
menyampaikan pesan Tuhan, "Tidak satupun dari firman-Ku akan ditunda-tunda. 
Apa yang Kufirmankan akan terjadi." (Yehezkiel 12:28b) 

2. Memperkatakan Firman Tuhan (2 Korintus 4:13) 
Apakah yang kita perkatakan sehari-hari? Apakah ucapan perkataan yang menyatakan 
mengenai kegagalan, ketidakmampuan, kekecewaan, atau kemarahan kita? Hal itu tidak 
mendatangkan berkat bagi kita. Kita harus berlatih untuk memperkatakan Firman Allah 
agar sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Paulus mengutip Musa, menyatakan 
bahwa "Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu." 
(Roma 10:8) 

3. Membangun persekutuan dalam kasih (Ibrani 10:24-25) 
Kita perlu untuk masuk dalam persekutuan orang-orang percaya, seperti dalam COOL, 
supaya kita tetap bisa teguh dan saling menopang. Dalam komunitas, kita saling 
mendoakan, saling menasehati, saling mendorong dalam kasih. Mungkin ada gesekan 
atau masalah dalam komunitas kita, tapi jangan kita meninggalkan kekuatan kita dalam 
persekutuan, melainkan jadikan sebagai alat untuk saling menasehati. 

 KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN  

Tuhan segera datang, tanpa menangguhkan kedatangan-Nya. Kita bukanlah orang-orang 
yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh 
hidup. Mari kita semakin giat, semakin sungguh-sungguh dalam iman, dan tidak menjadi 
orang yang mengundurkan diri, miliki sikap hati yang benar saat menanti 
kedatangan-Nya. Amin. 
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PEGANG JANJI TUHAN 
Minggu III 

Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 

Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke 

manapun engkau pergi." (Yosua 1:9) 

 PENDAHULUAN 5 Menit 

Yosua adalah orang yang ditentukan untuk menggantikan Musa untuk memimpin umat Israel 
dengan janji, bahwa Tuhan akan menyertainya, bahkan tidak seorang pun akan bertahan 
menghadapi Yosua seumur hidupnya. Sungguh sebuah janji yang luar biasa, yang diberikan Tuhan 
pada Yosua. Hal ini untuk menunjukkan pada Yosua dan kita semua pada zaman sekarang ini, 
bahwa Allah yang disembah Yosua dan kita adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup menuntun, 
membela, menyertai, bahkan memberi kemenangan sampai kita menikmati semua janji-janji Tuhan.  

Namun kenyataannya, hari-hari ini banyak orang mulai meragukan janji-janji Tuhan, apalagi ketika 
harus menghadapi kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang diimpikan atau harapkan. 
Sampai ada yang berpikir, bahwa mungkin Tuhan sudah lupa akan janji-Nya untuk menolong, 
menuntun dan memberkati hidupnya. Bahkan tidak jarang orang mulai meragukan janji-Nya, 
bahkan kedahsyatan-Nya cuma karena tidak kuat menghadapi kenyataan hidup. 

 ISI DAN SHARING 30 Menit 

Hari ini kita mau belajar dari kehidupan Yosua yang begitu banyak mengalami janji-janji Tuhan di 
dalam kehidupannya, dan ada beberapa nilai kehidupan dari Yosua yang dapat kita ambil untuk kita 
melakukan serta mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Adapun nilai kehidupan Yosua sebagai berikut: 

1. Mengandalkan Tuhan (Yosua 1:5) 
Seringkali kita menyalahkan Tuhan ketika kita gagal, padahal seringkali kita gagal karena kita 
tidak mau mengandalkan Tuhan. Kita lebih suka mengandalkan kekuatan sendiri daripada 
mengandalkan Tuhan. Hati-hati, Yeremia 17:5 mengingatkan kita bahwa terkutuklah orang yang 
mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. 
Sharingkan: Apakah kita juga masih mengandalkan Tuhan? 

2. Berjalan menurut jalan-jalan Tuhan (Yosua 1:7)  
Yosua diperingatkan untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Mengapa? Karena Tuhan 
tahu, ketika kita mulai keluar dari jalan yang Tuhan sudah tetapkan, maka kita akan menemui 
kegagalan dalam hidup kita. Sebab itu, Tuhan selalu mengingatkan kita untuk tetap berjalan 
pada jalan-Nya dan tidak menyimpang dengan alasan apapun juga.  
Sharingkan: Apakah kita masih berjalan menurut jalan-jalan Tuhan? 

3. Percaya dan memiliki iman yang teguh (Yosua 1:8)  
Keteguhan hati, iman yang teguh dan percaya yang sungguh-sungguh akan menghasilkan 
kekuatan Allah yang dahsyat. Kita harus tetap menyadari dan percaya, bahwa Tuhan sangat 
mengasihi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan Dia sangat rindu memulihkan 
dan memberkati hidup kita. 
Sharingkan: Apakah kita masih percaya dan memiliki iman yang teguh? 

 KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN  

Ingatlah selalu, ketika Allah berjanji untuk menolong kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita, 
memberi kemenangan, bahkan memberkati hidup kita, maka percayalah, bahwa semua itu akan 
digenapi asal kita tetap teguh beriman dan percaya, tetap berjalan pada jalan-jalan-Nya dan selalu 
mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sebab Dia Allah yang berjanji, yang tidak 
akan pernah mengingkari janji-Nya. Tuhan Yesus memberkati. 
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HIDUP BERKELIMPAHAN 
Minggu IV 

Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam 

segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan 

rahasia bagiku; baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik 

dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. (Filipi 4:12) 

 PENDAHULUAN 5 Menit 

Tahun-tahun yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengalami hidup 
berkelimpahan. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus datang agar kita yang memiliki 
hidup dapat mempunyainya dalam segala kelimpahan (Yohanes 10:10). Saat ini, mata 
Tuhan tertuju pada kita, dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu 
melekat pada Tuhan untuk mendapatkan pengertian yang benar tentang kelimpahan. 
Sebab jika kita tidak mengerti, kita akan salah menanggapi arti kelimpahan itu. 

Sharingkan: Apa arti kelimpahan bagi Anda? Setiap anggota COOL bebas 
mengemukakan pandangannya di bawah panduan Fasilitator/COOLER. 

 ISI DAN SHARING 30 Menit 

Kelimpahan bukan hanya berarti kelimpahan berkat secara materi saja. Kelimpahan 
bicara juga tentang : 

1. Kelimpahan kasih (1 Tesalonika 3:12) 
Kasih adalah suatu karakter Kristus. Kasih adalah sesuatu yang nyata. Berarti bisa 
dirasa dan bisa dilihat. Dari perbuatan dan tindakan kita, orang dapat “melihat” kasih 
dalam kita. Seringkali kita merasa kekurangan kasih saat disakiti, dikecewakan, 
dikhianati dan sebagainya. Itulah sebabnya kita perlu mengejar kasih, karena 
sekalipun banyak karunia tapi tanpa kasih, kita seperti gong dan canang saja 
(1 Korintus 13:1). 

2. Kelimpahan kemampuan/talenta (Matius 25:29) 
Ini bicara mengenai mau menggunakan kemampuan-kemampuan yang Tuhan 
berikan. Menggunakan talenta secara bijaksana dan produktif adalah suatu hal yang 
penting dan vital dalam pemuridan. Tuhan baik, karena Ia berjanji bahwa setiap orang 
yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dari Tuhan, maka Ia akan 
membalasnya dengan memberikan kesempatan-kesempatan lebih lagi dalam 
melayani Dia dengan setia dan berbuah-buah. 

Sharingkan: Dalam 2 poin di atas, kelimpahan yang mana yang belum Anda alami? 
Maukah Anda mulai mengejarnya? 

 KESIMPULAN DAN SALING MENDOAKAN  

Mengapa Paulus berkata ia hidup dalam kelimpahan meski ia  tidak kaya secara materi? 

Paulus tahu rahasia ini, yaitu hidup berkelimpahan adalah tentang sanggup 
menanggung segala perkara di dalam Tuhan (Filipi 4:13). Jadikan Allah Bapa dalam 
Tuhan Yesus sebagai sumber damai sejahtera kita, maka kelimpahan menjadi miliki kita 
seutuhnya. 

Amin. 


