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Ringkasan Eksekutif 
 
 

Kegiatan Pelayanan Pembinaan Rohani di GAB BEST 
Surabaya adalah kegiatan rutin, yang dilakukan oleh tim dosen, 
melalui serangkaian kegiatan Pelayanan Pembinaan rohani 
melalui khotbah, mengajar pada kelas sekolah minggu dan remaja, 
pelayanan kaum wanita, dan pelayanan kelompok sel. 

Kegiatan dilaksanakan selama satu tahun akademik dengan 
metode ceramah, khotbah, mengajar, seminar, diskusi, tanya 
jawab, konseling, doa. Hasil yang dicapai jemaat mendapat 
layanan rohani dalam ibadah, dan  pembelajaran Alkitab secara 
terstruktur dan sistematis. Jemaat mendapat layanan dan 
pembinaan rohani sehingga mengalami pembaharuan iman dan 
mengerti kebenaran Firman Tuhan bagi pertumbuhan rohani 
mereka. Kaum wanita mendapat layanan dalam ibadah khusus 
kaum wanita. Serta jemaat dalam kelompok sel mendapat layanan 
dan materi pendalaman Alkitab, serta pelajaran teologi praktis. 

Pelatihan kepada Fasilitator komsel diberikan kepada para 
ketua dan calon ketua komsel, untuk memahami dan mengerti 
peran, fungsi, dan kreativitas menjadi fasilitator komsel, meliputi 
teknik mengajar, teknik memimpin acara, doa serta memberikan 
nasehat kepada anggota komsel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Analisis Situasi 

GAB BEST Surabaya mulai membuka pelayanan kepada 

jemaat sejak Desember 2006, dimulai dengan beberapa jemaat 

rintisan telah mengalami petumbuhan pesat, dan pada saat ini 

telah mencapai 5 cabang gereja, dengan jumlah jemaat total 1.500 

jemaat aktif. Melalui kepemimpinan dan penggembalaan yang 

efektif gereja memberikan layanan maksimal kepada jemaat, baik 

dari pelayanan anak, remaja, pemuda, kaum wanita, serta jemaat 

umum. Ciri khas pengajaran gereja BEST adalah kembali kepada 

ajaran Yesus, dan menekankan pembentukan karakter Kristus. 

Dengan demikian jemaat didorong untuk mandiri, dan memiliki 

kedewasaan rohani.  

STTAW Hadir ditengah-tengah jemaat dan turut serta 

mengambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan yang dikerjakan 

oleh dosen, bersama dengan mahasiswa angkatan 2017 

memberikan dukungan pembinaan dan dukungan layanan dalam 

berbagai kegiatan gereja. 

Sekolah minggu, yang dibagi dalam beberapa kelompok usia, 

mengalami kekurangan pengajar, dan membutuhkan tenaga 
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pendamping guru. Pelayanan remaja pemuda, juga masih 

mengalami kekurangan tenaga guru serta dukungan materi yang 

terstruktur dan sistematis. Pelayanan kepada jemaat umum, 

memerlukan pengkhotbah dari kalangan akademisi. Pelayanan 

kaum wanita memerlukan dukungan dalam liturgy yang kreatif, 

dan pengkhotbah dari kalangan akademisi. Dalam kegiatna 

komsel jemaat memerlukan nara sumber, untuk berdiskusi, dan 

menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang dalam kegiatan 

komsel. 

Jemaat memerlukan dukungan doa, bimbingan, dan koseling 

dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Untuk itu kehadiran 

tim dosen dalam pelayanan dan pembinaan sangat diperlukan. 

 

B. Inti Persoalan Mitra 

Dari Analisis situasi di atas, Tim Pelaksana membatasi 

kegiatan PkM ini dengan memilih inti persoalan utama yang akan 

ditawarkan solusinya. Inti persoalan mitra dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan komsel memerlukan ketua dan fasilitator komsel 

yang terampil dan kreatif dalam memimpin acara komsel. 

2. Pembinaan rohani melalui khotbah dalam ibadah hari Minggu 

dan jadwal ibadah lainnya di GAB BEST Cabang Mayapada. 
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3. Pemberian layanan doa, konseling, bagi jemaat GAB BEST 

Mayapada yang menghadapi masalah. 

4. Pemberian layanan dan pembinaan rohani kepada kaum 

wanita GAB BEST Cabang Mayapada 

 

C. Tujuan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk melatih fasilitator komsel agar memiliki kreativitas 

dalam melaksanakan komsel 

2. Untuk membina jemaat agar mengalami kedewasaan rohani 

dan pembaharuan iman 

3. Untuk menolong memberikan dukungan doa dan bimbingan 

bagi jemaat yang menghadapi masalah kehidupan keluaga 

dan rumah tangga. 

4. Untuk pendewasaan iman dan rohani bagi kaum wanita  

5. Memberikan bimbingan Pendalaman Alkitab dan teologi 

praktis kepada peserta komsel 

 

D. Manfaat kegiatan 

1. Jemaat menerima penguatan iman, motivasi, dan dukungan 

doa, konseling. 
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2. Jemaat mendapat pelajaran Alkitab dan teologi praktis 

sehingga dapat diterapkan dalam kehidupannya setiap hari. 

3. Jemaat Kaum wanita mengalami petumbuhan iman, dan 

mendapat layanan dalam liturgy ibadah yang kreatif. 
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BAB II 

SOLUSI DAN TARGET LUARAN 

 

 

A. Solusi 

Beberapa solusi yang ditawarkan, dan disampaikan untuk 

menjawab kebutuhan mitra adalah sebagai berikut: 

1. Konsep menjadi fasilitator komsel yang kreatif dan 

komunikatif 

2. Konsep Pembinaan rohani bagi jemaat 

3. Pemberian motivasi untuk hidup dalam iman Kristen 

4. Materi khotbah dan Pendalaman Alkitab 

5. Materi teologi praktis 

 

B. Luaran 

Melalui kegiatan PkM ini dihasilkan luaran yang akan 

memiliki manfaat bagi dosen dan mitra. Dari kegiatan PkM ini 

yang menjadi luaran adalah beberapa materi PkM yang dapat 

dirangkum menjadi materi dasar pembinaan rohani, dan dapat 

dijadikan pegangan bagi jemaat untuk dapat merenungkan 

Firman Tuhan. 
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Kumpulan materi khotbah dan materi pelajaran dalam 

komsel, dapat dicetak menjadi bahan belajar mendalami Alkitab 

secara praktis untuk seluruh jemaat. Buku pelatihan menjadi 

fasilitator komsel yang kreatif dapat dijadikan pegangan oleh para 

ketua komsel 
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BAB III  
METODE PELAKSANAAN 

 

 
 

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan dengan berjumpa dan bersosialisasi 

dengan jemaat. Dosen mendatangi mitra secara langsung dan 

mengadakan pertemuan, dalam pertemuan dilakukan dengan 

berbagai metode untuk menyampaikan materi pembinaan rohani. 

Adapun metode penyampaian yang dilakukan adalah :  

1. Ceramah 

2. Khotbah 

3. Pembinaan rohani 

4. Bimbingan konseling 

5. Ibadah 

6. Diskusi, tanya jawab dalam komsel 

7. Pujian, dan doa 

 

B. Waktu dan Tempat Kegiatan 

Kegiatan dilaksanakan selama tahun akademik 2017/2018 

dengan jadwal rutin kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Ibadah setiap hari Minggu  
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2. Kegiatan Ladys Devotion (kaum Wanita) setiap hari Senin 

pertama, satu bulan sekali, pada pukul 17.00 

3. Kegiatan Komsel setiap hari Selasa Pk. 19.00-20.30 

4. Kegiatan Doa Setiap hari kamis pagi pk. 07.00 -08.00 

5. Kegiatan seminar dan pelatihan fasilitator komsel 

dilaksanakan pada tanggal:  26-27 Pebruari 2021  

 

Kegiatan dilaksanakan di Gedung Gereja BEST Mayapada, Jl. 

Mayjen Sungkono No, 178 Surbaya. Untuk kegiatan komsel secara 

temporal biasa juga dilaksanakan secara bergiliran di rumah 

jemaat.  

 

C. Sarana dan Alat Kegiatan 

Sarana dan alat yang digunakan dalam kegiatan PkM ini 

meliputi: 

1. Seperangkat soundsystem 

2. Alat musik: Gitar dan Keyboard 

3. Materi komsel 

4. Materi Seminar, dan alat peraga 

 

D. Bentuk Aktivitas kegiatan 

Bentuk aktivitas kegiatan yang dilaksanakan dalam PkM di 

SOE Kabupaten TTS meliputi berberapa kegiatan dibawah ini: 
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1. Ibadah 

2. Seminar 

3. Pembinaan rohani,  

4. Pelatihan 

5. Kunjungan,  

6. Koseling  

7. Doa 

8. Pertemuan Kelompok Sel 
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BAB IV 

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN 

 

 

A. Kelayakan Tim Pengabdi 

Pelaksanaan kegiatan PkM ini adalah tim dosen dan mahasiswa, 

dengan pembagian tugas masing-masing sebagai berikut: 

 

1. Dr Daud Darmadi, M.Pd.K 

Dosen STTAW dengan bidang keahlian keilmuan Teologi 

sistematika, dan pendidikan Kristen. Dalam PkM ini tugas-tugas 

yang dilaksanakan adalah: 

- Pembicara dalam seminar 

- Nara sumber 

- Khotbah pada jemaat umum 

- Doa 

- Konseling 

 

2. Eunike Agoestina, M.Pd.K 

Dosen STTAW dengan bidang keahlian keilmuan teologi 

Praktika dan Pendidikan Agama Kristen Dalam PkM ini tugas-

tugas yang dilaksanakan antara lain adalah: 

- Pengkhotbah kaum wanita  

- Pembicara seminar 
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- Nara sumber 

- Doa  

- Konseling 

- Pembina Mahasiswa 

 

3. Sjanette Eveline, M.Th 

Dosen STTAW dengan bidang keahlian keilmuan Teologi 

Biblika, Teologi praktika. Dalam PkM ini tugas-tugas yang 

dilaksanakan antara lain adalah: 

- Pembicara dalam seminar 

- Nara sumber 

- Khotbah kaum wanita 

- Doa 

- Konseling 

- Pembina Mahasiswa 

 

4. Mahasiswa:  

- Mahasiswa angkatan 2017 yang bertugas dalam ibadah 

sejumlah 12 Mahasiswa yaitu: 

 

Tabel 4.1 Daftar Mahsiswa dalam kegiatan PkM 

No. Nama Mahasiswa Peranan dalam PkM 

1 Agnes Engelina Horman Pemimpin Pujian, Pemateri dalam 
komsel, doa, ibadah 

2 Ardi Rikut Pemateri komsel, doa, singer, 
pemain musik, ibadah 
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3 Elisabeth Salamor Pemimpin Pujian, Pemateri dalam 
komsel, doa ibadah 

4 Fransisko Purnomo Halek Pemain musik, Pemateri dalam 
komsel, doa, ibadah 

5 Grace Lasa Pemimpin Pujian, Pemateri dalam 
komsel, doa, ibadah 

6 Juliando Hutomo Putra Pemain musik, Pemateri dalam 
komsel, doa, multimedia, ibadah 

7 Monalisa Melthina Engko Khotbah, komsel, doa, multimedia 

8 Silvia Takaliwungan Pemain musik, Pemateri dalam 
komsel, doa, ibadah 

9 Moniq Adella Valentina Pemateri komsel, doa, singer 
ibadah 

10 Yanti Imelda Halla Pemateri komsel, doa, singer, 
ibadah multimedia 

11 Yesi Anggelani Gang Pemateri komsel, doa, singer, 
ibadah 

12 Yesiani Tasekep Pemateri komsel, doa, singer, 
ibadah 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan PkM ini memiliki beberapa metode, untuk 

mencapai tujuan dan mewujudkan solusi yang akan diberikan 

kepada mitra. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Pelatihan Fasilitator Komsel 

Pelatihan ini diberikan kepada para ketua komsel dan calon 

ketua komsel yang menjadi fasilitator dalam kegiatn komsel. 

Materi yang diberikan adalah masalah teknik memimpin acara 
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komsel, dan menyampaikan materi komsel. Adapun rincian 

kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 Pelaksanaan Pelatihan Fasilitator Komsel 

WAKTU TEMPAT KEGIATAN PELAKSANA Peserta 
26 
Pebruari 
2018 

GAB BEST 
Mayapada 

Pelatihan Fasilitator 
Komsel: 
Dasar Alkitabiah 
Pemuridan 
Apa dan Bagaimana 
Komsel itu 
Tuaian banyak tetapi 
pekerja sedikit 

Daud Darmadi 43 

27 
Pebruari 
2018 

GAB BEST 

Mayapada 

Pelatihan Fasilitator 
Komsel: 
Menjadi fasilitator 
yang kreatif 
Bagaimana 
menjalankan komsel 
Praktek pelayanan 
doa dan konseling 
dalam komsel 

Daud Darmadi 43 

 

Dalam setiap kegiatan komsel dosen dan mahasiswa 

menjadi pemateri, atau sebagai nara sumber dalam tanya jawab 

dan diskusi, acara dalam kegiatan komsel ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Doa Pujian dan Penyembahan 

2) Menyampaikan Materi Komsel 

3) Tanya jawab, sharing, Kesaksian, diskusi 

4) Doa, Penutup 
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2. Pembinaan rohani melalui Ibadah Minggu 

Pembinaan rohani dalam ibadah minggu dilakukan oleh 

dosen menurut jadwal yang dikeluarkan oleh gereja. Dalam waktu 

selama satu tahun akademik dosen diberikan kesempatan untuk 

berkhotbah dalam ibadah hari minggu, sebanyak 4 kali khotbah 

dengan materi yang berbeda. 

Dalam khotbah tim menyampaikan materi Alkitab sesuai 

tema dengan disertai pembinaan agar jemaat tetapi hidup dalam 

kebenaran Firman Tuhan, dan semakin memiliki iman yang kuat. 

Tanggal pelaksanaan pembinaan rohani melakui khotbah ini 

dapat dijelaskan sebgai berikut: 

 

Tabel 4.3 Pelaksanaan Ibadah Raya Minggu 

WAKTU TEMPAT KEGIATAN PELAKSANA Peserta 
12 
November 
2017 

GAB BEST 
Mayapada 

Ibadah Raya hari 
Minggu: Karakter 
seorang Pelayan 

Daud Darmadi, 
M.Pd.K 

140 

29 
Oktober 
2017 

GAB BEST 

Pondok 

Candra 

Ibadah Raya hari 
Minggu: Spiritual 
Veil 

Daud Darmadi, 
M.Pd.K 

100 

27 Mei 
2018 

GAB BEST 

Mayapada 

Ibadah Raya hari 
Minggu: Trust in 
You 

Daud Darmadi, 
M.Pd.K 

120 

3 Juni 
2018 

GAB BEST 

ITC 

Surabaya 

Ibadah Raya hari 
Minggu: Living with 
Him 

Daud Darmadi, 
M.Pd.K 

110 
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Dalam setiap ibadah mahasiswa memiliki tugas secara 

bergantian yaitu melakukan layanan sebagai: 

1. Penerima tamu 

2. Multimedia 

3. Pemimpin Pujian 

4. Singers 

5. Kebersihan dan perlengkapan 

6. Soundsistem 

7. Musik 

8. Doa 

9. Peserta/Jemaat. 

 

3. Pembinaan Rohani melalui Ibadah Ladys Devotion 

Ibadah ladys devotion dilaksanakan setiap hari Senin 

pertama, dalam ibadah ini acaranya adalah: 

1. Doa Pujian dan Penyembahan 

2. Pujian dan Kesaksian 

3. Khotbah/Pembinaan rohani 

4. Doa 

5. Penutup 
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Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan rohani, khotbah lewat 

ladys dapat disajikan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 4.4 Pelaksanaan Kegiatan Ladies Devotion 

WAKTU TEMPAT KEGIATAN PELAKSANA Peserta 
2 
Oktober 
2017 

GAB BEST 
Mayapada 

Ladies Devotion: 
Warisan Iman 
seorang Ibu 

Eunike 
Agustina, 
M.Pd.K 

25 

4 Maret 
2018 

GAB BEST 

Mayapada 

Ladies Devotion:  
Waktu Tuhan 

Sjanette 
Eveline, M.Th 

30 

Dalam setiap pelayanan ladys devotion mahasiswa memiliki 

peranan sebagai pendukung jalannya ibadah dan pertemuan 

dengan tugas yang ditetapkan sesuai jadwal dan bergiliran: 

1. Penerima tamu 

2. Multimedia 

3. Pemimpin Pujian 

4. Singers 

5. Kebersihan dan perlengkapan 

6. Soundsistem 

7. Musik 

8. Doa 

9. Peserta/Jemaat. 
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4. Kegiatan doa dan saling melayani 

Kegiatan doa setiap hari Kamis diikuti oleh mahasiswa dan 

dosen, dalam hal ini mahasiswa dan dosen, diberi tugas untuk 

menyampaikan Firman Tuhan, dan memimpin jalannya ibadah 

doa. Secara garis besar jalannya acara doa adalah sebagai berikut: 

1) Pujian dan Penyembahan 

2) Renungan singkat Firman Tuhan oleh Dosen atau mahasiswa  

3) Doa syafaat 

4) Penutup 

 

5. Kegiatan konseling 

Dosen melakukan konseling kepada jemaat yang 

membutuhkan dukungan doa pada saat menghadapi masalah atau 

persoalan hidup. Dalam doa dan koseling ini dilaksanakan secara 

pribadi. Pelaksaannya tergantung dari kebutuhan. Dalam hal ini 

dosen memberikan bantuan doa, ide, penjelasan Firman, 

bimbingan, arahan agar jemaat yang bermasalah memperoleh 

kekuatan dan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. 

 

C. Hasil Kegiatan 

Kegiatan PkM di GAB BEST Mayapada Surabaya ini telah 

selesai dilaksanakan dan memiliki dampak, dan manfaat yang 

dirasakan oleh mitra. Hasil kegiatan tersebut meliputi aspek 



18 
 

jasmani dan rohani, disinilah letak tujuan dan sasaran yang ingin 

dicapai dalam kegiatan yang disebut dengan pelayanan yang 

holistic. 

Adapun hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Menjadi Fasilitator Komsel yang Kreatif 

Melalui pelatihan fasilitator komsel jemaat memiliki 

kemampuan untuk menjadi ketua komsel, dan mampu memimpin 

acara serta menyampaikan materi dalam komsel. Kegiatan ini 

telah nyata menghasilkan dampak yang luar biasa, karena setelah 

kegiatan ini komsel menjadi bertambah, dan ada ketua-ketua 

komsel baru yang mampu memimpin komsel dengan baik. 

 

2. Penyegaran rohani 

Jemaat mitra mengalami pembaharuan iman atau penyegaran 

rohani. Ada semangat baru untuk tetap hidup dalam 

kebenaran Firman Tuhan. 

 

3. Bertumbuh dalam iman 

Melalui materi yang disampaikan, jemaat mitra mampu 

memahami dan menerapkan setiap materi dalam kehidupan 

mereka, sehingga mengalami pertumbuhan iman. Hal ini 
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diwujudkan dengan komitmen untuk mau berubah dan 

memutuskan untuk hidup dalam kebenaran Firman Tuhan. 

 

4. Mendapatkan layanan dalam Ibadan dan kegiatan rohani 

dengan baik 

Adanya dukungan layanan dari dosen dan mahasiwa ibadah 

dapat berjalan dengan baik, dan lancer, serta mendapat 

dukungan pelayanan baik di awal persiapan, pelaksanaan 

maupun selesai ibadah. 

 

5. Jemaat mendapatkan nara sumber dari kalangan 

akademisi 

Pertanyaan dan kesulitan dalam memahami Alkitab dapat 

dijelaskan oleh dosen dalam acara komsel sehingga jemaat 

memperoleh jawaban, pemahaman, pengertian dan 

kepuasan. 

Berbagai doktrin dan masalah teologi juga dapat dijelaskan 

oleh tim dosen, sehingga jemaat memiliki pengetahuan 

teologi dasar yang memadai sebagai landasan iman dan hidup 

dalam kebernaran Firman Tuhan. 

 

6. Jemaat mengalami kepuasan dan mendapatkan jalan 

keluar dari masalah kehidupannya. 
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Pelayanan doa dan konseling membuat jemaat mengalami 

kelegaan, damai, kebahagian batin, karena mendapat 

dukungan doa dan koseling pribadi. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 

Kegiatan PkM di GAB BEST Surabaya telah dilaksanakan 

melalui kegiatan ini dapat dihasilkan hal-hal penting dan 

mendasar sebagai berikut: 

 

1. Pelatihan komsel telah mampu menghasilkan jemaat 

yang dewasa dan dapat menjadi ketua komsel, fasilitator 

komsel serta dapat menyampaikan materi serta 

memimpin jalannya acara komsel. 

2. Kegiatan PkM dilaksanakan dengan berbagai metode 

yang kreatif, efektif dan efisien, yaitu melalui ceramah, 

khotbah, seminar, diskusi, tanya jawab, doa konseling, 

pelayanan liturgy, musik, dan dukungan pelayanan 

lainnya dari dosen dan mahasiwa. 

3. Hasil yang dicapai jemaat mendapat layanan rohani 

dalam ibadah, dan pembelajaran Alkitab secara 

terstruktur dan sistematis. Jemaat mendapat layanan 

dan pembinaan rohani sehingga mengalami 

pembaharuan iman dan mengerti kebenaran Firman 

Tuhan bagi pertumbuhan rohani mereka. Kaum wanita 
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mendapat layanan dalam ibadah khusus kaum wanita. 

Serta jemaat dalam kelompok sel mendapat layanan dan 

materi pendalaman Alkitab, serta pelajaran teologi 

praktis. 
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Selamat Datang  

di Pelatihan Fasilitator Kelompok Sel 
  

 
Shalom, Saudara/i yang dikasihi Tuhan Yesus. Program pelatihan 

fasilitator Kelompok Sel (komsel) ini dirancang untuk membawa setiap 
orang memiliki kemampuan, kreativitas dan visi untuk membawa banyak 
orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. 
Pertumbuhan dan pendewasaan rohani didalam kebenaran Firman Tuhan 
ke arah Kristus, yaitu memiliki karakter Kristus adalah tujuan utama yang 
ingin dicapai.  

Program ini merupakan bagian dari lima pilar Gereja BEST, yaitu 
pemuridan. Dimana dalam pemuridan gereja BEST setiap orang dibawa 
kepada ajaran Yesus (Back to Jesus Teaching), untuk selanjutnya belajar 
memahami dan melakukan Mega Project Karakter Kristus. Kelompok Sel 
dalam gereja BEST dilaksanakan dalam beberapa kategori yaitu Komsel 
Superkid, Komsel Dezealer, Komsel YESS dan Komsel OKE.  

Pelatihan ini ditujukan kepada para ketua komsel dan setiap anggota 
jemaat yang rindu melayani sebagai fasilitator kelompok sel ini. Dalam 
pelatihan I (pertama) ini bertujuan untuk memberikan wawasan seputar apa 
komsel, tujuan komsel, kegiatan komsel,  dan bagaimana menjadi fasilitator 
komsel yang kreatif dan menarik. Selanjutnya dalam pelatihan tahap 
berikutnya adalah bagaimana menyusun menyiapkan dan menyampaikan 
materi dalam komsel. 

Perlu diingat juga bahwa komsel merupakan kegiatan pendewasaan 
dan sekaligus penjangkauan serta pelipatgandaan jemaat. Sehingga wujud 
program pemuridan dalam komsel ini dapat dilakukan kepada semua orang, 
baik kepada orang Kristen sebagai anggota gereja, maupun orang yang baru 
bertobat, atau mereka yang belum percaya dan mengenal Yesus.  

Pemuridan dalam komsel membahas semua materi dan diskusi yang 
didasarkan kepada Alkitab semata-mata (Back to Jesus Teaching) dan 
senantiasa menghindari perdebatan dogma-dogma gereja maupun ajaran 
dari agama lain. Murni sebuah kegitatan pendalaman Alkitab dengan 
rangkaian materi yang menarik, indah, mudah, praktis, sehingga dapat 
membawa setiap orang mengenal Yesus secara pribadi melalui kebenaran 
Firman Tuhan.  

Program ini bermaksud untuk belajar Alkitab secara terencana, 
teratur, dan dapat diketahui sejauhmana keefektifannya dalam kehidupan 
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orang percaya. Kegiatan ini juga adalah penjangkauan jiwa baru atau 
penginjilan, karena didalamnya memungkinkan dapat mengajak orang yang 
belum percaya, dan pada pelajaran dasar diperkenalkan Yesus sebagai Allah 
yang menyelamatkan manusia, mengenal Alkitab, belajar berdoa, dan pada 
akhirnya dibimbing untuk bisa melayani sesama, bahkan menjadi seorang 
fasilitator dalam sebuah kelompok sel.  

Program ini memberikan teknik pemuridan pada kelompok sel yang 
mudah dan praktis untuk diterapkan oleh siapa saja asalkan sudah melalui 
pelatihan menjadi fasilitator pemuridan. Materi yang diajarkan dapat 
dimodifikasi, dikembangkan, atau diganti sesuai dengan kebutuhan jemaat 
pada suatu waktu tertentu. Bersyukur pada Tuhan materi singkat ini dapat 
selesai dan harapannya dapat bermanfaat untuk pengembangan komsel 
Gereja BEST.  
 
 
Selamat Belajar, Tuhan Yesus Memberkati  
Surabaya, 26 Pebruari 2018 
Penulis 
 
  
Daud Darmadi 
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Dasar Alkitab  

Pemuridan dalam Komsel 
 
 
  

Dalam kegiatan komsel di gereja perlu dilakukan program 
pemuridan. Pendewasaan iman dan kerohanian serta pembentukan 
karakter Kristus dalam kehidupan jemaat, akan berjalan dengan baik dan 
efektif apabila melalui pemuridan. Pemuridan adalah aktivitas belajar 
kebenaran Firman Tuhan dalam suatu komunitas tumbuh bersama, yang 
didalamnya terjadi intraksi kehidupan antara fasilitator dengan peserta 
pemuridan serta diantara peserta pemuridan itu sendiri, dengan mengikuti 
model pemuridan Yesus. 

 
Yesus Memanggil dan Memilih MuridNya 

Dalam Matius 10:1 “Yesus memanggil kedua belas murid-Nya dan 
memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat  dan untuk 
melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kata “memanggil” 
dalam ayat ini  adalah προσκαλέομαι (proskaleomai),1 yang  dapat diartikan  
memangil supaya datang, mengundang; panggilan untuk melaksanakan 
tugas Kristen. Dalam ayat ini Subyeknya adalah Yesus sendiri, berarti 
kewenangan untuk memanggil murid itu ada dalam otoritas Yesus. Dalam 
tradisi Yahudi murid yang pergi untuk mencari guru, namun dalam model 
pemuridan Yesus tidak demikian. Yesus yang dengan kehendaknya mencari 
dan memanggil dan memilih muridNya sendiri.2  

Kedua belas muridNya, menunjukkan bahwa secara khusus Yesus 
memilih 12 orang murid, untuk suatu tugas khusus yang diberikan kepada 
mereka. Selain 12 murid yang khusus ini Yesus juga memanggil murid-murid 
yang lain, untuk menjadi saksi bagi pelayanan kematian dan 
kebangkitanNya. Kelompok 12 murid ini di desain oleh Allah untuk menjadi 
Israel yang baru, sebagai perwakilan dari 12 suku Israel.3 Jumlah 12 murid 
adalah ideal untuk sebuah kelompok belajar kecil (mikro teaching). Kelas 
yang kecil ini memungkinkan untuk terjadi interaksi yang lebih intens antara 

                                                 
1 e-Sword: G4341, pros-kal-eh'-om-ahee, Middle voice from G4314 and G2564; to call 

toward oneself, that is, summon, invite: - call (for, to, unto), Aplikasi computer: 
2 B.F. Drewes, Satu Injil Tiga Pekabar, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000) 
3 William Hendriksen, New Testament Comentary Matthew, (Grand Rapids Michigan: 

Backer Book House, 2004), 449 



7 

 

murid dengan guru, dan antara murid itu sendiri. Selain itu yang perlu 
diingat adalah bahwa ketika Yesus mengajar murid-muridNya Yesus 
mengajar sambil membagikan hidupNya. Ada hubungan timbal balik yang 
berkualitas antara Yesus dan para muridNya. Hal ini dilakukan Yesus untuk 
mempersiapkan mereka masuk dalam pelayanan menjadikan semua bangsa 
murid Yesus.  

Kata murid dalam ayat ini dipakai kata, μαθητής (mathētēs) 4 
merupakan kata benda maskulin, yang dapat diartikan sebagai murid. Gary 
J. Bekker mengartikan Mathetes adalah pengikut Yesus dan menunjuk 
kepada 12 murid yang dipilih olehNya. Kata ini berhubungan dengan 
aktifitas mengajar dan belajar, yang didalamnya terjadi hubungan timbal 
balik antara guru dan murid.5 Dalam istilah umum bahasa Indonesia Istilah 
murid sama dengan peserta didik, yaitu orang yang belajar dan diajar.6  
Murid berarti orang yang harus belajar dan diajar oleh seorang guru. Dalam 
pembahasan bagian ini murid dipakai kata diciples, yang mengarah kepada 
dimuridkan dan memuridkan. 
 
Yesus Melengkapi para Murid dengan Kuasa 

Dalam pasal 10:1 selanjutnya dikatakan bahwa Yesus melengkapi 
murid-murid-Nya dengan kuasa. Kata “kuasa” dalam ayat ini dipakai kata 
ἐξουσία (exousia)7, yang dapat diartikan sebagai kekuasaan, kemampuan, 
kapabilitas, dan kuasa yang mutlak.  Kuasa, kemampuan dan kecakapan ini  
diberikan untuk melengkapi para murid  dalam melaksanakan pelayanan-
pelayanan seperti pengusiran setan, dan penyembuhan dari berbagai 
penyakit dan kelemahan fisik. Sumber otoritas dan kuasa ini berasal dari 
Yesus, yang membedakan dengan kuasa-kuasa dari penghulu setan. (band. 
Matius 12:22-37). Kuasa yang diberikan Yesus kepada murid-murid 
bertujuan, bukan untuk menyatakan otoritas murid-murid, tetapi otoritas 
Yesus atas roh-roh jahat dan atas segala penyakit dan kelemahan. 

Yesus melengkapi dengan kuasa, memiliki maksud bahwa mereka 
nanti yang akan pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus (Mat. 

                                                 
4 e-Sword: G3101 math-ay-tes' From G3129; a learner, that is, pupil: - disciple. 
5 Michael J. Anthony, Evangelical Dictionary of Christian Education, (Grand Rapids 

Michigan: Baker Academic, 2001), 207 
6Kamus Besar Bahasa Indonesia. s.v. “Murid” 
7 E-Sword: G1849 ex-oo-see'-ah From G1832 (in the sense of ability); privilege, that is, 

(subjectively) force, capacity, competency, freedom, or (objectively) mastery (concretely 
magistrate, superhuman, potentate, token of control), delegated influence: - authority, 
jurisdiction, liberty, power, right, strength. Aplikasi Komputer e-Sword 
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28:19). Berarti disini murid ini bukan semata-mata sebagai obyek atau 
sasaran pembelajaran, namun sebagai pusat  dari sebuah pembelajaran. 
Sidjabat mengatakan “Meskipun murid dapat belajar dan diajar tetapi bukan 
berarti murid menjadi obyek melainkan subyek, dan hal ini perlu dipahami 
bahwa pelaku dalam proses belajar mengajar adalah peserta didik itu 
sendiri.8  Nuhamara menjelaskan bahwa dalam proses pembelajaran murid 
merupakan subyek yang harus diperlakukan secara khusus karena mereka 
adalah rupa dan gambar Allah sendiri. Antara guru dan murid berada dalam 
perjalanan yang sama, mempunyai panggilan dan juga hak untuk 
bertumbuh dalam kesegambaran dengan pencipta.9 

Dalam Injil Matius dapat ditelusuri bagaimana proses dimuridkan dan 
memuridkan ini. Melihat konsep Yesus dalam Injil Matius tentang murid 
jauh lebih sentral daripada Injil lainnya.10 Ketika Yesus memulai pelayanan-
Nya, Ia memanggil dan memilih (Mat. 4:18-22;10:1-4) dan mengutus (Mat. 
10:5-15) murid-Nya.  
 
Para murid meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus 

Misi Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia, 
membawa berita sukacita kepada dunia. Yesus dalam misinya ini tidak 
sendiri namun merencanakan suatu kelanjutan misi ini dengan memilih dan 
memanggil murid-muridnya untuk melanjutkan misi ini. Dalam Injil Matius 
terdapat beberapa perikop yang dapat dijadikan prinsip dalam 
mengembangkan pendidikan Kristen di gereja.  

   Kemudian, ketika Yesus berada bersama orang-orang yang 
dikehendaki-Nya (Mark. 3:13b), yang disebut dengan murid-murid-Nya (Luk. 
6:13a), Ia memanggil mereka semua untuk datang kepada-Nya dan Ia 
menetapkan dua belas orang untuk menjadi rasul (Luk. 613c).11 Pemanggilan 
ini dimulai dari Matius 4:18-22, dimana Yesus memanggil murid-murid yang 
pertama. Mereka adalah Petrus dan Anderias saudaranya, serta Yakobus 
dan Yohanes saudaranya Lewi pemungut cukai (Mat. 9:9-13), Filipus (Yoh. 
1:43-51).12. Dalam perikop ini diceritakan bahwa profesi mereka adalah 
penjala ikan. Yesus memanggil mereka dan mau menjadikannya sebagai 
penjala manusia. Mendengar panggilan Yesus ini mereka segera 

                                                 
8Sidjabat, Mengajar Secara Profesional…, 133. 
9Daniel Nuhamara, Pembimbing PAK (Bandung: Jurnal Info Media, 2007), 154.  
10David J. Bosch, Transformasi Misi…, 114.  
11Walter A. Henrichen, Murid-Murid Yesus Dibuat Bukan Dilahirkan (Bandung: Kalam 

Hidup, 1977), 94-95.  
12Robert E. Coleman, Rencana Agung Penginjilan (Bandung: Kalam Hidup, 1999), 8-9. 
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meninggalkan pekerjaannya kemudian mengikut Yesus. Keputusan 
mengikut Yesus inilah yang kemudian membuat mereka memiliki status 
baru yaitu sebagai murid Yesus. 

Dipanggil untuk mengikut Yesus menjadi muridNya memerlukan 
komitmen, dan sikap yang mau meninggalkan segala sesuatu. Dalam Matius 
8:18-22 ada seorang ahli Taurat yang ingin mengikut Yesus. Tanggapan 
Yesus terhadap mereka adalah bahwa mengikut Yesus harus siap menderita 
(ayat 20). Mendengar jawaban ini sepertinya ahli Taurat yang hendak 
mengikut Yesus ini mengurungkan niatnya. Bahkan kepada salah seorang 
muridNya Yesus mengatakan kalau mau mengikut Yesus perlu focus dan 
tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak berhubungan dengan 
Kerajaan Allah dan kebenaranNya. Matthew Henri menyebut dua orang ini 
sebagai yang pertama terburu-buru dalam memenuhi panggilan tanpa 
melihat kemampuannya sendiri, dan yang kedua terlalu menunda-nunda 
waktu untuk mengikut Yesus.13 

Matius menceritakan sendiri pengalamannya bagaimana Dia 
dipanggil untuk mengikut Yesus (9:9-13). Matius berarti pemberian dari 
Allah, dan oleh para penginjil yang lain disebut sebagai seorang yang 
bernama Lewi. Nama Matius ini sepertinya adalah pemberian dari Yesus 
sendiri, pada saat mulai bergabung dengan murid lain dan mengikuti Dia.14  
Pada waktu dia sedang bekerja sebagai pemungut cukai, Matius tidak 
sedang mencari-cari Yesus, atau berkeinginan untuk mengikutinya. Ketika 
Yesus berkata “Ikutlah Aku”, Matius tidak menolak, ia tidak menunda-nunda 
mematuhinya. Ia berdiri dan dengan segera mengikut Dia.15 Perjamuan yang 
diadakan sebagai bentuk responnya atas panggilan itu, dan dengan 
demikian membuka kesempatan kepada teman-temannya untuk 
mendengarkan ajaran Yesus. 
 
Para Murid Belajar kepada Yesus 

Yesus adalah guru agung yang mengajar dengan kuasa dan 
menyampaikan kebenaran Kerajaan Allah. Para murid Yesus diajar dalam 
berbagai kondisi, dalam setiap kali Yesus mengajar orang banyak, mereka 
ada di sana. Yesuspun seringkali juga mengumpulkan mereka sendiri dan 
mengajarnya secara khusus. Melalui pengajaran khusus kepada murid 
maupun pengajaran para murid bersama orang banyak, Yesus menyakinkan 

                                                 
13 Matthew Henri, Tafsiran Injil Matius…, 364-367 
14 William Hendriksen, New Testament Commentary…, 422 
15 Matthew Henri, Tafsiran Injil Matius…, 397 
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mereka akan panggilan yang telah mereka terima dan melengkapi mereka 
untuk dapat melaksanakan pelayanan dan memfungsikan diri secara 
efektif.16 

Dalam Matius 5:1 dituliskan “Ketika Yesus melihat orang banyak itu, 
naiklah Ia ke atas bukit dan setelah Ia duduk, datanglah murid-murid-Nya 
kepada-Nya. Maka Yesuspun mulai berbicara dan mengajar mereka, kata-
Nya:” ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun khotbah di bukit sepertinya 
ditujukan kepada orang banyak namun, murid-murid Yesus adalah yang 
secara khusus menerima ajaran ini. Murid-murid datang mendekat, pada 
Yesus dan mendengarkan ajaran Yesus, berarti merekalah yang lebih 
sungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan ajaran Yesus. Melalui 
khotbah dibukit yang berisi materi pelajaran yang cukup panjang dan indah 
ini Yesus sedang mengajar dan memperlengkapi mereka untuk menjadi 
pribadi sama dengan Sang Guru. 

Berarti Yesus mengajar murid-muridnya secara langsung dengan cara 
berkata-kata, dimana perkataan Yesus ini adalah Firman yang 
menghidupkan. Inilah bentuk pertama yang dapat dijelaskan pada bagian ini 
bahwa Yesus mengajar  secara verbal dengan perkataan atau bersabda 
secara langsung. 

Pengajaran khusus kepada murid secara langsung ini juga dijumpai 
pada saat Yesus menjelaskan berbagai arti perumpamaan, dimana kepada 
orang banyak Yesus mengajar dalam perumpamaan, namun kepada para 
murid Yesus menjelaskan arti perumpamaan itu. Maka datanglah murid-
murid-Nya dan bertanya kepada-Nya: "Mengapa Engkau berkata-kata 
kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus: "Kepadamu diberi 
karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan Sorga, tetapi kepada mereka 
tidak. (13:10,11). Yesus mengajar secara khusus arti perumpamaan ini 
karena bermaksud untuk memperlengkapi mereka dengan pengetahuan 
tentang Kerajaan Sorga, yang nantinya akan mereka sampaikan kepada 
bangsa-bangsa yang membuka diri untuk Injil. Ini adalah anugerah khusus 
yang diberikan kepada para murid agar mereka mengerti misteri dalam 
Kerajaan Allah ini.17 Sedangkan bangsa Yahudi yang pertama kali menerima 
berita Kerajaan Allah, tapi karena mereka menolak dan tidak percaya maka 
keselamatan itu telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Selanjutnya dalam 
13:36 dituliskan “Maka Yesuspun meninggalkan orang banyak itu, lalu 
pulang. Murid-murid-Nya datang dan berkata kepada-Nya: "Jelaskanlah 

                                                 
16Paul P. Powell, Murid Sejati (Bandung: Kalam Hidup, 1986), 106-107.  
17 William Hendriksen, New Testament Commentary…, 553 
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kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Sekali lagi disini 
dapat dijumpai bahwa para murid itu sendiri yang ingin belajar lebih dalam 
tentang rahasia Kerajaan Sorga. 

Kedua, Yesus memuridkan para murid ini melalui sekolah kehidupan. 
Setelah Yesus memilih kedua belas murid-Nya, Ia melengkapi mereka untuk 
mengenal Allah dan hidup menurut kehendak-Nya serta bergaul akrab 
dengan firman Allah agar dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan 
yang diinginkan-Nya.18 Dalam mengajar Yesus tidak hanya memberi instruksi 
dan latihan, tetapi juga melalui persekutuan yang intim dan keakraban Yesus 
dengan murid-murid-Nya menjadi momen untuk melatih berbagai bentuk 
pelayanan kepada murid-murid-Nya.19 Dimana Yesus berjalan dari desa ke 
desa, kota ke kota, dan para murid mengikuti Yesus, belajar kepada Yesus 
(4:23, 9:35). Mereka tahu dan melihat secara langsung bagaimana Yesus 
menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka belajar bagaimana Yesus berdoa, 
dan mereka sendiri yang meminta supaya Yesus mengajarkan bagaimana 
berdoa (6:5-15, band. Lukas 11:1). Mereka belajar dari Yesus tentang kasih 
dan belas kasihanan pada saat Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir 
setan, memberikan makan, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang 
miskin. Para murid belajar bagaimana ketika Yesus menghadapi persoalan, 
merasakan bagaimana penderitaan yang dialamiNya mulai dari getsmani 
sampai kepada bukit Golgota. Semua ini adalah bentuk sekolah kehidupan 
yang mahal dan berarti dalam membentuk karakter para murid menjadi 
sama seperti gurunya.  

Pada waktu Ia berbicara dengan orang banyak yang 
mengerumuni Dia. Murid-murid-Nya berada di dekat Dia untuk 
ikut memperhatikan serta mendengarkan ajaran-Nya. Tanpa 
mengabaikan pelayanan tertentu kepada orang-orang yang 
membutuhkan, Ia senantiasa ada dengan murid-murid-Nya 
untuk melayani mereka.  Dengan demikian, mereka tidak saja 
menerima pelajaran melalui percakapan atau perbuatan Yesus 
terhadap orang-orang lain, tetapi juga menerima bimbingan 
pribadi bagi mereka sendiri.20 

                                                 
18Leroy Eims, Pemuridan Seni yang Hilang (Bandung: Lembaga Baptis Indonesia, 

1982), 96. 
19Walter W. Wessel dan William L. Lane, “The Explanation of Mark,” in Kenneth 

Barker (general editor), The NIV Study Bible (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing 
House, 1985), 1497-1498. 

 
20 Robert E. Coleman, Rencana Agung Penginjilan…, 29. 
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Diutus untuk Memuridkan 

Yesus telah memanggil, memilih, memperlengkapi kedua belas 
murid, kemudian Yesus mengutus mereka. Pengutusan pertama ditulis 
dalam Matius 10:1-15 untuk melakukan pelayanan memberitakan Kerajaan 
Allah dan mengajar serta menyembuhkan orang sakit. Tugas pengutusan 
yang pertama ini khusus kepada orang-orang Israel (ayat 6). Yesus 
menyuruh mereka untuk menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang 
mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Mereka dilarang 
untuk mendapatkan keuntungan dalam pelayanan ini. Karunia dan tanda 
mujizat ini diterima dengan cuma-cuma, sehingga merekapun harus 
memberikan dengan cuma-cuma pula. Dalam pengutusan Yesus juga 
memberitahu bahwa di pelayanan, mereka akan menghadapi tantangan dan 
penganiayaan. Yesus menggambarkan bahwa mereka ini diutus seperti 
doma di tengah-tengah serigala, untuk itu hendaklah cerdik seperti ular dan 
tulus seperti merpati (10:16). Para murid harus siap diperhadapkan ke 
mahkamah agama, disesah, digiring kepada para penguasa dan raja-raja 
(10:34, 16:21-28). 

Keduabelas murid itu sedang belajar bahwa mengikut 
Yesus, guru mereka bukanlah seperti piknik di gunung, 
semacam perjalanan yang menyenangkan, melainkan Ia 
condong melibatkan mereka dalam pengalaman yang mirip 
dengan apa yang akan dialamiNya sendiri – penderitaan.21 
 
Namun satu hal yang Yesus janjikan kepada para murid, bahwa 

sekalipun dianiaya, mereka tidak perlu takut karena janji penyertaannya 
tetap berlaku atas mereka. Roh Kudus akan memberikan hikmat saat itu juga 
bagaimana mereka harus memberikan jawaban dan berkata-kata tentang 
kebenaran. (10:19-20). 

Selanjutnya dalam Mat. 28:19-20a Yesus memberi perintah kepada 
murid-murid-Nya, “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku 
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarlah 
mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu”.  
Yesus telah menjadikan murid-murid-Nya sebagai pelayan yang meneruskan 
pelayanan-Nya, dan pada akhirnya, Yesus memberi mandat kepada mereka 

                                                 
 
21 Robert L. Boehlke, Sejarah Perkembangan Pikiran dan Praktek Pendidikan Agama 

Kristen, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 59 
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agar mereka melayani orang lain, dengan cara menjadikan orang-orang yang 
mereka layani sebagai murid-Nya.22 Jelas bahwa tujuan Yesus pada akhirnya 
adalah mengutus murid-murid-Nya menjadi saksi kepada segala bangsa 
tidak hanya sebatas bangsa Yahudi saja seperti pada pengutusan yang 
pertama. Mereka harus memberitakan Injil tentang pertobatan (Bdk. Luk. 
24:46-48) kepada segala makluk dan membaptis mereka yang percaya (bdk. 
Mark. 16:15).   

Ini sejalan dengan perkataan Yesus kepada murid-murid bahwa 
mereka harus pergi dan menghasilkan buah dari pelayanan mereka (Yoh. 
15:16), dengan maksud bahwa, “‘Oleh pemberitaan mereka’ Ia 
mengharapkan orang-orang lain pun akan percaya kepada-Nya (Yoh. 17:20) 
dan orang-orang yang sudah percaya kemudian melanjutkan pemberitaan 
itu kepada orang-orang lain pula, sehingga pada suatu ketika dunia ini akan 
mengetahui siapa Dia dan apa tujuan pelayanan-Nya (Yoh. 27:21, 23).”23   

Jadi murid merupakan bagian yang penting untuk melanjutkan 
pelayanan selanjutnya. Dua belas murid Yesus terlibat langsung dalam 
pelayanan bersama Yesus, sehingga mereka mengalami sendiri 
pengalaman-pengalaman pelayanan, yang secara tidak langsung pula 
murid-murid dibentuk menjadi seperti Yesus. Robert R. Boehlke 
mengatakan,  

Keduabelas murid itu sedang belajar mengikuti 
Yesus, guru mereka, bukan seperti piknik di gunung, 
semacam perjalanan yang menyenangkan, melainkan 
condong melibatkan mereka dalam pengalaman yang mirip 
dengan apa yang akan dialami-Nya sendiri-penderitaan.24 

 
Komunitas Jemaat Mula-mula 
Bentuk persekutuan ibadah dalam jemaat mula-mula adalah pemuridan 
dalam kelompok sel. Mereka berkumpul setiap hari secara bergiliran dan 
bertekun dalam ajaran rasul-rasul. Beberapa ciri persekutuan dalam jemaat 
mula-mula dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Mereka bertekun dalam pesekutuan dan dalam ajaran para rasul 

Kisah Para Rasul 2:42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan 
dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti 
dan berdoa. Ajaran Rasul memiliki arti yang sama dengan bertekun dalam 

                                                 
22 Robert E. Coleman, Rencana Agung Penginjilan…, 64-65.  
23 Robert E. Coleman, Rencana Agung Penginjilan…,  77. 
24 Robert L. Boehlke, Sejarah Perkembangan Pikiran…, 59.   
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ajaran Yesus, karena apa yang diajarkan dan disampaikan oleh para rasul 
adalah kebenaran yang mereka terima dari Yesus sendiri. Dalam hal ini 
mereka diingatkan dan dibimbing oleh Roh Kudus tentang segala sesuatu 
yang sudah Yesus ajarkan kepada mereka. 
2. Mereka bertekun dalam doa 

Dalam persekutuan mereka bertekun dalam doa dan memecahkan roti. 
Merreka tetap berdoa dalam berbagai keadaan bahkan pada saat dalam 
penganiayaan mereka tidak meninggalkan iman tetapi semakin sungguh-
sungguh. Mereka berdoa agar berita Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Kisah 
Para Rasul 4:31 “Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat 
mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu 
mereka memberitakan firman Allah dengan berani.” 
3. Hidup dalam kesatuan dan saling berbagi  

Kisah Para Rasul 2:44, 45 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap 
bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan 
selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-
bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 
Kesatuan hati dan saling memberi dengan ketulusan hati merupakan ciri 
yang menonjol dalam kumpulan jemaat ini. 
4. Memiliki Karakter Kristus 

Jemaat yang baru percaya ini memberi diri di babtis sebagai tanda bahwa 
mereka sudah bertobat, dan lahir baru. Kisah Para Rasul 2:37-39 Ketika 
mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya 
kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain: "Apakah yang harus kami perbuat, 
saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan 
hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama 
Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima 
karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan 
bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan 
Allah kita." Jelas sekali bahwa kehadiran mereka disukai banyak orang. Kisah 
Para Rasul 5:13 Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri 
kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak.  Mengapa 
mereka disukai karena menunjukkan kehidupan yang memiliki karakter 
Kristus.  
5. Pergi Memberitakan Injil 

Jemaat yang baru bertumbuh di komunitas Yerusalem ini, pada turut serta 
dalam pemberitaan Injil. Bersama dengan rasul merekan bersaksi tentang 
kematian dan kebangkitan Yesus. Kisah Para Rasul 8:1b, 4 Pada waktu itu 
mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka 
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semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. 
Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil 
memberitakan Injil. 
 
 
 
Pelipatgandaan jumlah jemaat di gereja mula-mula 

1. Kisah Para Rasul 1:15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-
tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 
seratus dua puluh orang banyaknya, … 

2. Kisah Para Rasul 2:41 Orang-orang yang menerima perkataannya 
itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka 
bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. 

3. Kisah Para Rasul 4:4 Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran 
itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi 
kira-kira lima ribu orang laki-laki.  

4. Kisah Para Rasul 5:14 Dan makin lama makin bertambahlah jumlah 
orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun 
perempuan,  

5. Kisah Para Rasul 6:7 Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid 
di Yerusalem makin bertambah banyak; juga sejumlah besar imam 
menyerahkan diri dan percaya.  

 

 
 

Refleksi diri ………………………………………………… 

1. Dalam Amanat Agung, Tuhan Yesus memerintahkan untuk 

“Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Aku 

perintahkan kepadamu” Apakah saya memahami bahwa 

pemuridan adalah suatu perintah! 

2. Adakah kerinduan di hati saya untuk mau terlibat dalam 

pelayanan pemuridan melalui Komsel? 

3. Saya mengerti bahwa Komsel merupakan sarana efektif 

untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan membawa mereka menjadi 

murid Kristus. 
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Komsel:   

Apa dan Bagaimana? 
 
 
Komsel adalah suatu istilah yang familiar di kalangan jemaat Kristen, 
merupakan akronim dari kata kelompok sel. Komsel berarti bagian 
komunitas kecil dari suatu komunitas gereja yang besar untuk 
bertumbuh bersama, belajar Alkitab, memuridkan dan dimuridkan 
bertumbuh dalam iman menjadi serupa dengan Kristus. 
 
Komsel dilakukan dengan cara bersekutu, bersaksi, melayani, 
pemuridan. Banyak komsel dilakukan hanya dalam tiga tugas utama 
yaitu bersekutu, bersaksi, melayani, tanpa ada pemuridan dimana 
setiap anggota komsel belajar Alkitab dan pokok-pokok iman Kristen 
dalam gereja.  
 
Siapa Ketua Komsel? 
 
Adalah anggota jemaat yang sudah dewasa rohani dan ditunjuk oleh 
Gembala untuk memimpin dan mengelola suatu komunitas komsel. 
Ketua komsel bertugas untuk: 
1. Memberikan pimpinan dan teladan. 
2. Mengatur jadwal dan kegiatan komsel. 
3. Mengatur jadwal pelayan (fasilitator) yang bertugas dalam 

komsel. 
4. Menjalin hubungan (relasi) yang otentik dengan semua anggota. 
5. Melaporkan perkembangan komsel kepada Gembala. 

 
 
Siapa Anggota Komsel? 
 
1. Semua orang Kristen yang mau bertumbuh. 
2. Orang yang baru percaya dan petobat baru. 
3. Anggota komsel adalah orang-orang yang memiliki komitmen 

untuk dimuridkan, dan menjadi murid Kristus. 
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4. Anggota komsel adalah jemaat yang memiliki komitmen dan 
kerinduan besar untuk belajar Firman Allah, bersekutu, bersaksi 
dan melayani. 

5. Anggota komsel yang ideal terdiri dari 10 orang dan ditambah 2 
orang fasilitator, sehingga dalam suatu komsel terdiri dari 12 
orang. 

6. Jumlah ini bukanlah suatu keharusan, namun dalam teori belajar 
kelompok kecil jumlah ini sangat ideal. Selain itu secara teologis 
12 orang sama dengan jumlah murid Yesus dalam Kitab Injil. 

7. Apabila suatu komsel kurang dari 12 orang sebaiknya bergabung 
dengan komsel lainnya yang terdekat dalam suatu wilayah. 

8. Jika suatu komsel pada perkembangannya lebih dari 12 orang, 
perlu dipisahkan dengan jalan merekrut anggota baru sampai 
beranggotakan 12 orang. 

 
Mengapa disebut Fasilitator Komsel? 
 
1. Istilah ini menjadikan kita yang sedang memimpin acara komsel 

juga sebagai murid Kristus yang sedang sama-sama belajar.  
2. Fasilitator adalah orang yang memimpin acara komsel terdiri 

dari dua orang yaitu pemandu acara atau Worship Leader (WL) 
dan yang kedua adalah yang menyampaikan materi komsel. 
Kedua Fasilitator ini juga yang nantinya akan secara kreatif 
berbagi tugas memimpin diskusi dalam komsel. 

3.  Fasilitator adalah orang yang menciptakan suasana menjadi 
menarik tidak kaku, dan menyenangkan, sehingga acara komsel 
dapat berjalan dengan baik. 

4. Fasilitator berarti orang yang memfasilitasi terjadinya proses 
belajar, interaksi dan komunikasi aktif diantara anggota komsel.  

5. Tidak semua Fasilitator menjadi mentor, karena tugas 
mentoring dalam gereja adalah tugas gembala dan hamba 
Tuhan yang ada di gereja. 

6. Fasilitator adalah orang yang sudah menjalani pelatihan sebagai 
fasilitator komsel. 

7. Ketua komsel sudah pasti menjadi salah satu fasilitator komsel. 
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Apa Tujuan Komsel? 
 
1. Efesus 4:12-15 “Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi 

pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai 
kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan 
yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat 
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga 
kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-
rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam 
kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh 
berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di 
dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala.” 

2. Roma 8:29. 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. (bandingkan dengan 2 
Korintus 3:18) 

 
 
 
Prinsip Komsel 
 
Dimuridkan untuk menjadi dewasa rohani, berkarakter Kristus dan 
melayani. 
II Timotius 2:2 “Apa yang telah engkau dengar dari padaku di depan 
banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat 
dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.” 
 
 Apa Fungsi Komsel bagi Jemaat? 
 
1. Menjalin hubungan personal yang otentik, persahabatan. 
2. Sebagai komunitas untuk berlangsungnya persekutuan 

(koinonia) pujian, doa, Firman. 
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3. Sebagai komunitas untuk kesaksian (marturia) saling 
menguatkan, saling menasehati. 

4. Sebagai komunitas untuk saling melayani (diakonia), antara 
jemaat yang satu menjadi bagian jemaat yang lain. 

5. Tempat untuk pemuridan, belajar Alkitab dan Ajaran Gereja, 
agar memiliki karakter Kristus  

6. Mendekatkan pelayanan penggembalaan dan konseling. 
7. Pekabaran Injil dan penjangkauan 
8. Misi 

 

 
 
Refleksi diri ………………………………………………… 

1. Apakah dalam komsel perlu ada aktivitas pemuridan? 

2. Apakah komsel yang selama ini saya jalankan sudah bisa 

disebut sebagai sebuah proses pemuridan? 

3. Saya mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa dalam 

komsel setiap orang memiliki fungsi dan bagiannya masing-

masing. 

4. Saya bersedia terlibat dalam komsel dan bersedia menjadi 

Fasilitator dalam Komsel! 
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Tuaian Banyak,  

Tapi Pekerja Sedikit 
 
Matius 9:37, 38 Maka kata-Nya kepada murid-murid-Nya: "Tuaian memang 
banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya 
tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." 

 
Jangan memiliki pikiran maukah jemaat bergabung dalam komunitas 
komsel ini? Faktanya memang kehadiran komsel kurang 
menggembirakan. Banyak jemaat yang masih belum memiliki 
kesadaran pentingnya komsel dalam pertumbuhan rohaninya. 
Namun ada dua hal penting yang perlu diingat yaitu: 
1. Bapa yang akan membawa dan menggerakkan jiwa-jiwa untuk 

datang kepada keselamatan. Yohanes 6:65 Lalu Ia berkata: 
"Sebab itu telah Kukatakan kepadamu: Tidak ada seorangpun 
dapat datang kepada-Ku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya 
kepadanya." Yohanes 6:44 “Tidak ada seorangpun yang dapat 
datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang 
mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman.”  

2. Bagian kita adalah berdoa, dan melaksanakan Program 
Pemuridan ini. Efesus 2:10 Karena kita ini buatan Allah, 
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, 
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup 
di dalamnya. Filipi 1:6 “Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu 
Ia, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan 
meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus.”  

 
Kenyataan  BANYAK JIWA Hidupnya tidak digerakkan oleh Tujuan 
untuk kemuliaan Tuhan. 

 Sebagian orang hidupnya di dorong oleh rasa takut,  
 Sebagian orang hidupnya di dorong oleh materialisme 
 Sebagian orang hidupnya didorong oleh masa lalu yang 

menyakitkan (trauma) 
 Sebagian orang hidupnya didorong oleh kebutuhan akan 

pengakuan  
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Penginjilan dan pendewasaan paling efektif lewat Pemuridan 

 Penginjilan Masal dalam bentuk KKR, kurang efektif untuk 
proses pendewasaan iman 

 Siapa yang hadir, itulah yang Anda dapatkan 
 Berdasarkan komunitas dan persahabatan 
 Bisa melibatkan semua orang sebagai pemimpin kelompok. 
 Semakin banyak tempat yang dibuka, lebih banyak jiwa 

dihasilkan. 
 

Pemuridan merupakan suatu proses : 
 Banyak orang yang pada kenyataannya tidak bisa 

bertumbuh dengan sendirinya 
 Perlu ditolong dan bertumbuh bersama 
 Perubahan bertahap, dan melibatkan teman dalam 

komunitas. 
 Perubahan terjadi sampai ada bukti perubahan. Efesus 4:28 

“Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi 
baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik 
dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan 
sesuatu kepada orang yang berkekurangan.”  

 
Pemuridan Perlu KUASA ROH KUDUS 

 Yang mengubah orang adalah Roh Kudus 
 Kita sebagai fasilitator harus mengalami kepenuhan Roh 

Kudus terus menerus. 
 Blessing in the Spirit. 

 
 

 

 

 

 

 



22 

 

Menjadi Fasilitator Yang Kreatif 
 

 
Bolehkah orang yang belum dilengkapi dan mengikuti training 
Fasilitator memimpin acara komsel? 
Sebaiknya mereka yang sudah melalui pelatihan seperti ini yang 
ditunjuk oleh ketua untuk bertugas. Ingat tugas utama fasilitator 
adalah berfungsi sebagai WL, Pengkhotbah, Diskusi. 
 
Ingat Jumlah Anggota 
1. 2 Fasilitator  
2. 8 – 10 anggota 
3. Ideal 12 Orang 
4. Didalamnya sudah termasuk ketua komsel dan admin. 
5. Bila lebih mulai berfikir untuk mengembangkannya dengan 

membuka komsel baru. 
6. Bila kurang harus ada motivasi kreatif untuk menjangkau jiwa-

jiwa terlibat dalam komsel. 
 
Esensi Utama Komsel 
 Menjalin Persahabatan 
 Berdoa (Penyembahan) 
 Pengajaran & diskusi 
 Bertumbuh bersama 
 Melatih untuk menjadi Fasilitator 

 
1. Menjalin Persahabatan 

 Hidup dalam kasih dan saling menerima 

 Persahabatan hubungan personal yang otentik : Kunci 
SUKSES program pemuridan 

 Saling memiliki dan mempercayai 
2. Berdoa (Penyembahan) 

 Mendorong untuk saling mendoakan 

 Menolong peserta yang belum bisa berdoa dengan 
memodelkan doa yang sederhana. 
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 Doa Bapa Kami 

 Penyembahan bukanlah hanya dengan musik, atau lagu 
lambat, atau mazmur. 

 Liturgi yang kreatif dan tidak statis. 

 Penyembahan adalah seluruh kegiatan : berdoa, berdiskusi, 
menyanyi lagu cepat, lagu lambat, pengajaran, hidup setiap 
hari harus dilakukan dalam roh dan kebenaran. 

 
3. Pengajaran & Diskusi 

 Tidak berdebat. 

 Disesuaikan degan pemahaman orang yang paling lambat. 

 Sifatnya belajar bersama dan diskusi. 

 Diskusi tidak satu arah, tetapi merata.  

 Biarkan peserta saling berbeda pendapat Fasilitator hanya 
melontarkan permasalahan. 

 Bila ada pendapat yang salah tidak langsung menyalahkan, 
namun diperbaiki dengan kata-kata yang membangun. 

 Selalu sabar dan tersenyum. 
 

4. Bertumbuh Bersama 
Dalam aktifitas MURID KRISTUS saling menolong untuk 
bertumbuh bersama. 

 Berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. 

 Mega Project Karakter Kristus. 
 

5. Melatih untuk menjadi Fasilitator 

 Peserta dilatih untuk menjadi Fasilitator 

 Peserta didorong untuk mengikuti Training Fasilitator. 

 Peserta yang sudah ikut Latihan Fasilitator berpikir dan 
berdoa untuk membuat komsel yang baru. 

 
Tugas utama Fasilitator 
1. Menyampaikan pengajaran 
2. Fasilitator lain bisa memimpin diskusi dan WL 
3. Usahakan diskusi berjalan dengan baik dan menarik 
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4. Mempertahankan diskusi pada topik, dan menyimpulkannya. 
5. Jika fasilitator yang satu mengajar, atau memimpin diskusi, 

yang lain akan berdoa dalam hati biar Roh Kudus bekerja dalam 
hati setiap peserta. 

 
Memprsentasikan Pengajaran 
1. Jangan menganggap semua orang pasti suka dan mau 

mendengar Kita! 
2. Orang akan mendengar apa yang Kita sampaikan jika 

pengajaran tersebut : Menarik, Relevan kepada hidup mereka. 
3. Disertai contoh dan ilustrasi. 

 
Bagaimana mempersiapkan diri agar pengajaran kita menarik ? 
1. Perhatikan dan Pelajari setiap bahan pengajaran dengan baik. 
2. Pengalaman pribadi kita. 
3. Berpikir dan berdoa agar pengajaran tersebut relevan dan 

menarik. 
4. Pikirkan cara mempresentasikannya, ilustrasinya, contohnya, 

penjelasannya, Pede,  
5. Jadi diri sendiri, perhatikan ekspresi dan intonasi 
6. Latihan, Minta saran 
7. Saling terbuka dan saling mengevaluasi antar fasilitator. 

 
 
 
Hindari kesalahan umum ini : 
1. Kesan pertama yang kurang baik 
2. Tidak ada tujuan yang jelas 
3. Lesu, kering membosankan 
4. Terpaku disatu tempat saja, Kontak mata lemah 
5. Ekspresi kurang menarik 
6. Tidak ada ilustrasi dan contoh-contoh 
7. Kurang komunikatif 
8. Persiapan tidak baik : penguasaan materi kurang 
9. Tidak antusias,  
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10. Bantuan visual yang lemah 
11. Penutup yang lemah 

 
 
 
 
Refleksi diri …………………………………………………… 

1. Seberapa serius saya mempersiapkan diri dengan sungguh-

sungguh untuk menjalankan Komsel? 

2. Apakah ketika saya mempresentasikan pengajaran banyak 

orang yang respon dan menanggapi dengan positif atau 

sebaliknya? 

3. Apakah saya termasuk orang yang suka mendominasi 

pembicaraan? 

4. Apakah saya sulit untuk mendengar dan menerima pendapat 

orang lain? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

Bagaimana Mulai  

Menjalankan Komsel? 
 
 
Langkah awal 
1. Pastikan kita sudah siap melakukannya. 
2. Ceritakan kepada Gembala. 
3. Ingat Komsel salah satunya merupakan perpanjangan tangan 

dari Gembala. 
4. Semua kegiatan mesti mendapat mandat dan penugasan dari 

Gembala. 
5. Bentuk Tim dan Fasilitator. 
6. Siapkan untuk menjangkau anggota. 

 
Mulai dengan segera 
1. Atur jadwal pertemuan untuk minimal 2 bulan 
2. Mulai dengan tim doa  
3. Daftarkan nama peserta yang akan diundang, dan doakan. 
4. Lakukan komunikasi dan ceritakan komsel yang akan 

dilaksanakan ini. 
5. Usahakan bertemu secara langsung. 
6. Tentukan hari, tanggal, dan tempat pertemuan. 
7. Mulai ingatkan dengan undangan minimal dua kali. 
8. Siapkan dengan baik alat dan sarana yang digunakan. 
9. Siapkan bahan pengajaran dan diskusi, apakah perlu 

diperbanyak atau tidak?  
10. Bagaimana dengan sumber dananya 

 
Bagimana acaranya? 

1. Ketua Komsel dan Fasilitator harus datang lebih awal, dan 
menyapa dengan ramah semua anggota. 

2. Bila ada anggota baru diluar daftar yang kita buat, jangan 
dianggap sebagai orang asing. Ingat daftar nama hanya 
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ketua, admin, dan fasilitator yang tahu. Semua orang boleh 
datang. 

3. Mulai dengan persahabatan yang akrab. 
4. Doa dan Pujian (15 menit) 
5. Pengajaran Firman Tuhan (maksimal 30 menit) 
6. Diskusi (40 menit) 
7. Saling mendoakan (5 menit) 
8. Penutup 

 
Bagaimana bentuk acaranya? 

1. Komsel dengan tujuan persekutuan: dilaksanakan di rumah 
anggota secara bergiliran.  
- Mulai dengan persahabatan yang akrab 
- Pujian dan Doa 
- Pengajaran Firman Tuhan 
- Bersaksi, saling menceritakan pengalaman pribadi. 
- Saling mendoakan 
- Penutup 

2. Komsel dengan tujuan pemuridan: dilaksanakan di tempat 
yang sesuai, di rumah anggota secara bergiliran 
- Mulai dengan persahabatan yang akrab 
- Pujian dan Doa 
- Pengajaran Firman Tuhan 
- Diskusi secara aktif. 
- Saling mendoakan 
- Penutup 

 
Makanan atau Snack? 
1. Bukan utama. 
2. Ada itu baik yang penting tidak membebani. 
3. Tanda kasih, mempererat hubungan. 
4. Sarana membawa orang kepada Yesus seperti Keluarga Matius. 

 
Permainan 
1. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi 
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2. Menarik dan berhubungan dengan materi pengajaran 
3. Memungkinkan untuk dilakukan 
4. Mempererat persahabatan 

 
Materi Komsel 
Materi komsel disesuaikan dengan pertumbuhan dan 
perkembangan pada setiap tahapan usia dan kelompok komsel.  
 
1. Komsel YESS 

Anak muda dalam kelompok ini adalah mereka yang duduk di SMA 
dan sedang kuliah atau bekerja. Sebagai kelompok pemuda yang 
sedang bergejolak dan penuh dengan energy, beberapa materi 
komsel yang perlu diajarkan kepada kelompok ini adalah yang 
berhubungan dengan: 

a) Lahir baru dan keselamatan 
b) Babtisan 
c) Karakter Kristus 
d) Hidup dalam Iman 
e) Bergaul atau Berdoa 
f) Memanfaatkan teknologi dengan bijak 
g) Mengatasi masalah dalam pergaulan 
h) Bahaya Keterikatan kepada NARKOBA 
i) Menjalin hubungan dengan lawan jenis yang Alkitabiah 
j) Peranan dalam Keluarga 
k) Peranan dalam Gereja 
l) Menempuh pendidikan 
m) Pokok-pokok Iman: Allah, Yesus, Roh Kudus, Dosa, 

Keselamatan, Malaikat, Akhir Zaman. 
n) Dan materi lainnya yang relevan 

 
2. OKE Dewasa Muda 

Golongan dewasa muda memerlukan perhatian khusus dalam 
kegiatan komsel. Kelompok usia ini yang paling banyak tidak aktif 
dalam komsel. Dalam menyusun materi perlu diperhatikan tugas-
tugas perkembangan golongan pemuda, antara lain: 
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- Menyelesaikan studi atau pendidikan.  
- Memilih pasangan hidup.  
- Belajar hidup dengan pasangannya.  
- Memulai sebuah keluarga.  
- Membesarkan anak-anak.  
- Mengatur rumah tangga.  
- Memulai dan mempunyai pekerjaan tetap.  
- Mengemban tanggung jawab sosial.  
- Mencari kelompok yang cocok. 

 
Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan golongan orang 

dewasa muda menurut tugas-tugas perkembangan mereka, maka 
kurikulum materi yang akan dirancangkan gereja dalam komsel 
khusus untuk mereka itu perlu memuat sejumlah topik yang berisi 
tentang: 

a) Panggilan Kristen, yang menyangkut pemilihan karir atau 
pekerjaan. 

b) Karakter Kristus. 
c) Keterlibatan dalam pelayanan Anak dan Pemuda 
d) Pertumbuhan dan perkembangan secara damai.  
e) Hubungan yang baik antara anak dengan orang tua.  
f) Pernikahan Kristen yang memuaskan.  
g) Kegiatan dalam gereja dan masyarakat.  
h) Rumah tangga yang sehat dan baik.  
i) Penggunaan waktu secara bijaksana.  
j) Komitmen kepada nilai-nilai karakter Kristus.  
k) Ajaran tentang Alkitab dan iman Kristen.  
l) Kesempatan untuk bersaksi dan melayani Tuhan. 
m) Lanjutan tentang pokok-pokok Iman: Allah, Yesus, Roh 

Kudus, Dosa, Keselamatan, Malaikat, Akhir Zaman. 
 
3. Komsel OKE Dewasa 

a) Pengajaran Alkitab yang relevan dengan kehidupan 
golongan ini dan secara kreatif. Usahakan agar pelajaran 
sifatnya menyenangkan hati mereka. 
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b) Karakter Kristus 
c) Berikan pelajaran tentang kehidupan dan masalah-masalah 

hidup orang dewasa. 
d) Berikan pelajaran tentang bagaimana mencocokkan diri 

dengan perubahan-perubahan dan kesulitan hidup, seperti 
menghadapi kematian dalam keluarga, tentang 
menopause, kepindahan tempat tinggal, pemuda yang 
masuk angkatan bersenjata, keadaan sakit, dsb. 

e) Kesempatan untuk pelayanan dalam gereja, Keterlibatan 
dan peran nyata dalam pelayanan. 

f) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan rekreasi. 
g) Anjuran untuk beribadah secara benar.  
h) Mengatasi penurunan dan masalah-masalah kesehatan 

 

 
Refleksi diri ……………………………………………………… 

1. Apakah saya yakin bahwa komsel yang sedang saya jalani 

dapat terus berjalan dengan baik? 

2. Apakah acara komsel saya membosankan? 

3. Bagaimana dengan materi yang diberikan mudah atau sulit 

untuk diterapkan? 

4. Apakah materi komsel setiap minggunya relevan dengan 

kebutuhan anggota? 

5. Jika tidak dimulai saya tidak akan pernah tahu bagaimana 

selanjutnya! 
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Praktek Pelayanan Doa  

dan Konseling dalam Komsel 
 
 

Gunung Es Masalah 
 

 
 
Inti Persoalan 

Bagaimana cara mengenali hal-hal yang menghambat 

pertumbuhan rohani seseorang ? Model Pelayanan Pemulihan 
Terpadu 

 
Apapun nama dan Jenis persoalan yang muncul dalam diri seseorang 
Inti Masalahnya hanya ada dua yaitu : Ikatan Keturunan 
(Konsekwensi dosa) Trauma (Pengalaman menyakitkan) 
 
1. Konsekuensi dosa yang diturunkan (Ikatan Keturunan) 
Ratapan 5:1 & 7 
 
2. Trauma Yesaya 61:1-2 
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Nature (Keturunan) dan Nurture (Pengalaman Traumatis) bekerja 
sama menjadi inti masalah dalam kehidupan seseorang 
 
3. Penipuan Yeremia 17:9-10 
Akibat dari dua persoalan inti itu munculah yang dinamakan 
Penipuan 
 
4. Reaksi Negatif 
Masalah Inti dan Penipuan akan memunculkan reaksi negatif (reaksi 
tidak kudus) adalah reaksi-reaksi dan kebiasaan yang tidak benar & 
merusak, yang terdiri dari : 
 Kepahitan: reaksi yang timbul ketika tidak mau mengampuni. 

contoh : dendam, rasa marah, benci, jengkel, sakit hati, kecewa, 
tersinggung.  

 Penghakiman: pandangan dan pengharapan yang negatif. 
Contoh: mengharapkan yang buruk terjadi, menghakimi jenis 
kelamin, status sosial, satu suku, sumpah, menjadi seperti filter 
yang mempengaruhi cara pandang kita, membuat kita 
mengalami hal-hal yang memperkuat penghakiman tsb. 

 Mekanisme Pertahanan Diri: semua usaha untuk 
mempertahankan diri agar hidup kita bebas dari masalah dan 
rasa sakit. Contoh : merefres, melupakan tanpa menyelesaikan, 
mengeraskan hati, menjaga jarak, menyerang orang lain, 
menyangkal kebenaran, membenarkan diri sendiri,  

 Mekanisme Pelarian: Semua usaha untuk menjauhkan kita dari 
masalah dan rasa sakit. Contoh : dosa seksual, dosa okultisme, 
kecanduan narkoba, contoh ekstrim positif : pekerjaan & 
prestasi, Pelayanan. 

 
Tiga Penghambat Pertumbuhan 

- Iblis 
- Daging 
- Dunia 
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Akibat adanya faktor penghambat pertumbuhan hubungan menjadi 
rusak. Yang terutama dan pertama-tama rusak adalah kemampuan 
untuk menerima dan memberi kasih 
 
Metode 4M  
Untuk menolong membereskan penghambat pertumbuhan 
 
1. Memahami Pribadi 

- Membina hubungan 
- Membagikan nilai 
- Memahami Kebutuhan 
- Menggali Kebutuhan 

 
2. Merumuskan Kebutuhan 

- Mencari akar persoalan : apakah konsekwensi dosa atau 
trauma. 

 
3. Melayani Kebutuhan 

- Doa spesifik 
- Pemecahan Masalah 
- Mendapatkan pencerahan 

 
4. Meninjau Ulang 

- Menguji hasil doa 
- Menguji pemahaman 
- Mengambil keputusan / komitmen 

 
Model Pelayanan Doa dalam Komsel 
Beberapa Prinsip Dasar : 

- Berdoa menurut kehendak Allah akan memberi hasil yang 
maksimal 

- Allah mengetahui kebutuhan kita, bahkan yang tak 
terucapkan 

- Berdoa menyatakan kehendak akan memberikan hasil yang 
maksimal 
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- Berdoa dalam komunitas akan memberikan hasil yang 
maksimal 

- Doa menyatakan iman dan pengharapan kita 
 
Model Pertolongan Doa 

- Fasilitator dengan konseli, dalam bentuk percakapan timbal 
balik, ketika fasilitator mendengarkan saat konseli 
mencurahkan isi hatinya, namun fasilitator juga perlu 
menggali, mendukung dan mengarahkan sebagaimana 
dibutuhkan. 

- Fasilitator dengan Allah, di mana fasilitator berdoa dan 
menyatakan permohonan dan dukungan bagi konseli, 
namun juga belajar mendengarkan apa kehendak Allah bagi 
konseli 

- Konseli dengan Allah, ketika konseli juga datang kepada 
Allah sebagai seorang anak yang menyatakan permohonan, 
namun juga memberi waktu kepada Allah untuk 
menyatakan isi hati bagi konseli. 

- Menyatakan kehendak secara spesifik: kita mengutarakan 
kehendak dan permohonan kita secara rinci kepada Allah. 

 
Tiga Model Pendekatan Doa 
1. Doa Pemutusan,  
Yaitu doa-doa yang menyatakan Kuasa Allah, dan digunakan untuk 
memutuskan ikatan ataupun akibat dari dosa dan mematahkan 
kuasa roh jahat. Model Doa Pemutusan adalah suatu pendekatan 
doa untuk memutuskan seseorang dari ikatan-ikatan dosa, 
keturunan, seksualitas, kuasa-kuasa jahat, sumpah, kutuk, ikatan 
jiwa yang tidak kudus. Langkah Doa Pemutusan adalah : 

- Pengakuan: akan keberadaan dosa dan meminta ampun 
akan dosa tersebut 

- Pemutusan: menyatakan otoritas kita untuk memutuskan 
ikatan apapun yang terjadi, baik dengan dosa dan 
kelemahan dan semua hal yang berhubungan dengan dosa 
dan kelemahan tersebut 
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- Penolakan: menyatakan penolakan kita akan keberadaan 
dosa tersebut dan apapun konsekuensi yang terjadi 

- Pembatalan: menyatakan otoritas kita untuk membatalkan 
apapun perjanjian, sumpah, kutuk maupun rencana-
rencana yang terjadi akibat keberadaan dosa dan 
kelemahan tersebut 

- Pengusiran: mengusir semua kuasa-kuasa yang terlihat dan 
mempengaruhi kita karena keberadaan dosa dan 
kelemahan tersebut. 

- Doa Pemulihan, yaitu doa-doa yang menyatakan Kasih 
Allah, dan digunakan untuk menolong mereka yang terluka 

- Doa Kebenaran, yaitu doa-doa untuk menyatakan 
Kebenaran Allah, dan digunakan untuk mencari kehendak 
Allah ataupun mengatasi penipuan 

 
Kapan Doa ini dilakukan ? 
Ketika ada:  ikatan dosa (secara umum), konsekuensi dosa yang 
diturunkan, kecandu-an, sumpah, kutuk, okultisme dan 
penyembahan berhala, ikatan dosa-dosa seksual, ikatan jiwa yang 
tidak kudus, ikatan satu tubuh (bagi yang melakukan hubungan 
seksual di luar kontekspernikahan). 
 
2. Model Doa Pemulihan terhadap Orang yang Trauma 
Pendekatan Doa Pemulihan Luka digunakan untuk menolong 
membereskan seseorang yang terluka secara batin atau mencari 
akar dari satu peristiwa. Luka dapat terjadi di sepanjang kehidupan 
seseorang. Sering terjadi saat ini kita mengalami dampak dari luka 
pada masa lalu yang sudah tidak kita ingat lagi akarnya. 
Langkah Doa Pemulihan Luka 

- Pengakuan: akan perasaan-perasaan dan hal-hal negatif 
yang mengganggu kita 

- Pemberesan dari hal yang mengganggu:  
- Dosa: Jika dalam peristiwa tersebut ada dosa yang sudah 

dilakukan, kita perlu bertobat dan melepaskan rasa bersalah 
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- Luka: Jika ada orang lain yang kita anggap bersalah, atau 
melukai kita karena peristiwa tersebut, kita perlu 
mengampuni orang tersebut 

- Membawa kepada akar peristiwa: meminta agar Allah 
membukakan semua hal yang berkaitan dengan masalah 
tersebut, dan membawa kita ke awal dari masalah tersebut 

- Meminta Allah menyembuhkan: ketika semua perasaan 
dan pikiran kita dibawa ke peristiwa yang menjadi akar 
masalah, kita berdoa agar Tuhan mengobati luka yang 
terjadi pada peristiwa tersebut. 

 
3. Model Doa Menyatakan Kebenaran 

- Doa Menyatakan Kehendak  Allah 
- Doa Mengatasi Penipuan yang Dalam 

 
 
Refleksi diri ……………………………………………………… 

1. Apakah saya adalah pribadi yang sudah dipulihkan dari 

Konsekwensi dosa keturunan? 

2. Apakah saya sudah dipulihkan secara holistic dari trauma? 

3. Maukah saya terlibat terlibat dalam pelayanan doa dan 

konseling ini? 

4. Apakah saya menyadari bahwa pelayanan ini penting dan saya 

mau mengembangkannya?  























Karakter Seorang Pelayan

Daud Darmadi, M.Pd.K

BEST Mayapada Surabaya

Minggu, 12 November 2017 



Banyak orang telah melayani tapi kemudian….

… Mundur dengan kemarahan

Meninggalkan dengan kebencian …

… Tetap bertahan tapi penuh kekecewaan



Yesus telah melayakkan kita untuk memberitakan Injil

Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk
mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah : ….

1 Tes 2:4



Tuhan Yesus sudah melayakkan dan mempercayakan kita untuk
pelayan.

Bagaimanakah karakter kita dalam pelayanan ini?



1.  Motivasi pelayanan adalah
Menyenangkan Tuhan

… kami berbicara, bukan untuk menyukakan
manusia, melainkan untuk menyukakan Allah 

yang menguji hati kita. 



2.  Tidak mencari Keuntungan dalam Pelayanan

Karena kami tidak pernah bermulut manis
--hal itu kamu ketahui--

dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang 
tersembunyi

--Allah adalah saksi--
I Tes 2:5



3. Tidak Mencari Pujian dari Manusia

juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, 
baik dari kamu, maupun dari orang-orang lain, 

sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-
rasul Kristus. 

I Tes. 2:6



Bukan Jabatan tapi Fungsi
-- sebagai Ibu --

Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama
seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. 

I Tes 2:7



Bukan Jabatan tapi Fungsi
-- sebagai seorang Pekerja Keras --

Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha
dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang

malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun
juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah 

kepada kamu. 

I Tes 2:9



Bukan Jabatan tapi Fungsi
-- sebagai Bapa--

Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil
dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu, yang 

percaya. 

Kamu tahu, betapa kami, seperti bapa terhadap anak-
anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu

seorang demi seorang, 

I Tes 2:10-11



Jika kita sudah memiliki karakter Kristus dalam
pelayanan, 

kita akan berfungsi dalam pelayanan, 
dan itu menyenangkan Allah 

dan membawa sukacita dalam kehidupan jemaat.













































Living With Him
Daud Darmadi, M.Pd.K

GAB BEST ITC Surabaya

Minggu, 3 Juni 2018



9:9. Setelah Yesus pergi dari

situ, Ia melihat seorang yang 

bernama Matius duduk di 

rumah cukai, lalu Ia berkata

kepadanya: "Ikutlah Aku." 

Maka berdirilah Matius lalu

mengikut Dia. 



Tinggal di Dalam YESUS 

berarti

Mengikut Yesus



Ikutlah Aku… 

Marilah Belajar kepadaKu



Mengikut Yesus berarti

Meninggalkan segala

sesuatu untuk … 

PEKERJAAN YANG 

LEBIH MULIA



Filipi 3:8 

Malahan segala sesuatu kuanggap

rugi, karena pengenalan akan Kristus

Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari pada

semuanya. Oleh karena Dialah aku

telah melepaskan semuanya itu dan

menganggapnya sampah, supaya

aku memperoleh Kristus, 



9:10 Kemudian ketika Yesus

makan di rumah Matius, 

datanglah banyak pemungut

cukai dan orang berdosa

dan makan bersama-sama

dengan Dia dan murid-

murid-Nya. 



Tinggal di Dalam YESUS 

berarti

Mengalami

PERUBAHAN Hidup



Pemungut Cukai, adalah
Pekerjaan yang BAIK
Namun telah banyak orang 
BERDOSA karenanya….



Tuhan mempunyai PROGRAM 

pengembangan Karakter untuk

setiap kita. Dia ingin orang lain 

Melihat kehidupan kita dan berkata:

“Orang ini tinggal dengan Tuhan

karena dia hidup seperti Kristus”



9:11 Pada waktu orang Farisi

melihat hal itu, berkatalah

mereka kepada murid-murid 

Yesus: "Mengapa gurumu makan

bersama-sama dengan

pemungut cukai dan orang 

berdosa?" 



Bergaul dengan Orang berdosa

bukan untuk hidup dalam Dosa

tapi membawa mereka

berjumpa dengan YESUS



9:12 Yesus mendengarnya

dan berkata: "Bukan

orang sehat yang 

memerlukan tabib, tetapi

orang sakit. 



9:13 Jadi pergilah dan pelajarilah

arti firman ini: Yang Kukehendaki

ialah belas kasihan dan bukan

persembahan, karena Aku

datang bukan untuk memanggil

orang benar, melainkan orang 

berdosa." 



Tinggal di Dalam YESUS 

berarti
Memiliki Hati Yesus

yang penuh belas

kasihan kepada Jiwa-

jiwa yang tersesat.



Ketaatan kepada Tuhan tidak

hanya diukur dengan seberapa

banyak yang kita lakukan

untuk JURU SELAMAT kita, 

tetapi juga bagaimana kita

MENTAATI DIA pada waktu

tidak ada yang melihat.



LADIES DEVOTION

WARISAN IMAN SEORANG IBU
2 TIMOTIUS 1:5, 2TIMOTIUS 3:14-17

EUNIKE AGOESTINA, M.PD.K

GAB BEST MAYAPADA, 2 OKTOBER 2017



MELAHIRKAN seorang anak adalah ANUGERAH bagi 
seorang IBU

Namun anugerah itu harus disertai dengan 
Tanggung Jawab untuk merawat, mendidik, 

mengajar hidup takut TUHAN



Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada 
seorang murid bernama Timotius; ibunya adalah seorang 

Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya 
seorang Yunani.

Timotius ini dikenal baik oleh Saudara-saudara di Listra 
dan di Ikonium, dan Paulus mau, supaya dia menyertainya 

dalam perjalanan.

-- Kis 16:1-3 --



Karakter Timotius
Seorang yang terkenal Baik di seluruh daerah  

Lemah lembut dan sabar  (2 Tim 1:4)

Imannya murni bukan pura-pura

Masih muda tapi dipilih Paulus untuk melayani

Dalam pelayanan diberi tugas-tugas yang berat

Disuruh menguatkan jemaat di Tesalonika yang baru berdiri 
(1Kor 4:17)



Dari manakah Timotius menerima karakter dan iman 
yang murni itu?

Bagaimana Eunike ibunya dan Lois Neneknya 
Mengajarkan Iman kepada anaknya?



Eunike dan Lois Mengajar Timotius untuk 
hidup Takut Tuhan

Nama Timotius artinya ‘YANG TAKUT AKAN TUHAN’



Eunike dan Lois sadar bahwa ketika hidup Takut Tuhan, dapat 
merasakan kebaikkan dan Kasih Tuhan, 

hal yang sama juga mereka inginkan terjadi kepada anaknya



Banyak orang tua hanya fokus kepada 
pertumbuhan fisik dan intelektual anak 

tapi lupa membangun kehidupan emosi dan 
rohaninya



Eunike dan Lois mengajarkan iman yang 
benar dan Murni

Meskipun Eunike Kawin Campur dengan seorang 
Yunani, tapi Dia masih tetap beriman kepada Allah 

Israel yang benar.



Iman yang tulus iklas adalah iman yang murni tidak 
pura-pura, teruji dalam kehidupan setiap hari 

Yang diwujudkan dalam karakter yang baik



Seorang ibu memiliki pengaruh paling besar dalam 
mewariskan mega project Allah dalam kehidupan 

anak-anaknya

Apa yang akan ibu wariskan?



Eunike dan Lois Mengajarkan 
Kitab Suci sejak Kecil

Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal 
Kitab Suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan 

menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman 
kepada Kristus Yesus.

-- 2 Tim 3:16 --



Eunike dan Lois tidak menunggu sampai anaknya 
besar dan dianggapnya mengerti 

baru kemudian mengajari anaknya Firman Tuhan



Didiklah orang muda menurut jalan yang patut
baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan

menyimpang daripada jalan itu.

-- Amsal 22:6 --



Alkitab menceritakan bagaimana seorang ibu, dan nenek 
yang sederhana telah sungguh-sungguh mengajari anaknya 

Takut Tuhan, Mengajarkan Iman yang murni, dan 
Mengajarkan Firman Tuhan, 

telah membuat seorang anak menjadi pelayan Tuhan yang 
mampu mengerjakan misi-misi pelayanan yang berat.



WAKTU TUHAN
Sjanette Eveline, M.Th

Ladies Devotion
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Senin, 4 Maret 2018



II Korintus 6:2

Sebab Allah berfirman:  "Pada waktu Aku berkenan, 

Aku akan mendengarkan engkau,  dan pada hari
Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau."  

Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan

itu; sesungguhnya, hari ini adalah hari

penyelamatan itu. 



Kata waktu dalam ayat ini dipakai kata καιρός

[kairos] a set or proper time or season



 "Pada waktu Aku berkenan, 

 Aku akan mendengarkan engkau,  

 dan pada hari Aku menyelamatkan, 

 Aku akan menolong engkau."  

 Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu

perkenanan itu; 

 sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan

itu. 



Sikap kita terhadap waktu

Tuhan

Menanti dengan sabar dan tetap percaya

Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan

TUHAN di negeri orang-orang yang hidup! 

Nantikanlah TUHAN! Kuatkanlah dan teguhkanlah

hatimu! Ya, nantikanlah TUHAN

Mazmur 27:13,14



 22:1 Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika
saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah
mereka ke sana mendapatkan dia.

 22:2 Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap
orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia
menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira empat
ratus orang.

 22:3 Dari sana Daud pergi ke Mizpa di Moab dan berkata kepada raja negeri

Moab: "Izinkanlah ayahku dan ibuku
tinggal padamu, sampai aku tahu, 
apa yang dilakukan Allah 
kepadaku."

 22:4 Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka
tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung.

 22:5 Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud: "Janganlah tinggal di kubu
gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda." Lalu pergilah Daud dan
masuk ke hutan Keret.



Tuhan Pasti Menjawab

Pergumulan yang kita

nantikan
II Samuel  22

Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada

TUHAN pada waktu TUHAN telah melepaskan dia
dari cengkeraman semua musuhnya dan dari

cengkeraman Saul.



Sikap kita terhadap waktu

Tuhan

Tetap Setia dalam Keadaan Apapun

Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan

segera, sesudah jelas bagiku bagaimana

jalannya perkaraku;

tetapi dalam Tuhan aku percaya, bahwa aku sendiri

pun akan segera datang

Filipi 2:23,24



Tetap Setia berarti

1.  Mementingkan kepentingan Kristus dan pelayanan

Kepentingan : ζητέω [zeteo]

Berhubungan dengan penyembahan, ibadah, dan pelayanan



2.  Setia dalam pelayanan Injil

Setia: δοκιμή [dokime]

Setia yang berkaitan dengan tetap kuat dalam ujian, 

penderitaan dan pencobaan



2.  Rela mempertaruhkan hidupnya

Rela menjadi kurban bagi pekerjaan Kristus untuk kemajuan iman

jemaat

Band. Filipi 2:17



Tindakan ini perlu hikmat:

Epafroditus terlalu memaksakan tenaganya dalam

pelayanan sampai sakit dan nyaris mati.



WAKTU TUHAN TIDAK PERNAH TERLALU CEPAT ATAU 

TERLAMBAT

TUHAN AKAN MENJAWAB DOA, MENOLONG DAN 

MENYELAMATKAN TEPAT PADA WAKTUNYA



WAKTU TUHAN BUKAN WAKTU KITA

JANGAN SESALI KEADAANNYA

UNTUK SEMUA ADA WAKTU TUHAN

TETAP SETIA MENGANDALKANNYA

SEGALA YANG TERJADI DIHIDUPKU

JANJI TUHAN MENGHIDUPIKU SLALU

KU YAKIN PERCAYA PADA WAKTUNYA TUHAN 

SEMUA KAN INDAH PADA WAKTUNYA


