
BLESSING (Bible Study and Sharing) – GEREJA SUNGAI YORDAN 

Pelajaran Minggu ke 1, Agustus 2015 

Tema: Bertumbuh dan Berbuah melalui Kelompok Sel 

 

Pernahkah Anda melihat orang dewasa yang kerdil? Usianya mungkin sudah 40 atau 50 tahun, 

tetapi tinggi badannya hanya sekitar sepinggang orang dewasa normal. Tentu, tidak ada orang 

yang menginginkan pertumbuhan tubuh fisik yang seperti itu. Demikian juga tubuh rohani kita. 

Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah ada perbedaan yang nyata antara 

tahun-tahun pertama kita menjadi Kristen dan sekarang ini? 

Kisah tentang “pokok anggur yang benar” diceritakan Yesus dalam suasana yang mencekam 

(Yohanes 13-17), karena beberapa jam kemudian Yesus akan dikhianati oleh Yudas Iskariot 

(Yohanes 18), dan kemudian menjalani masa-masa siksaan yang mengerikan dalam peristiwa 

salib (Yohanes 18-19). Dalam suasana hati yang gentar menghadapi salib, Tuhan Yesus 

menyampaikan pesan-pesan-Nya kepada 11 murid-Nya, setelah Ia membasuh kaki mereka 

(Yohanes 13). Tentulah hal-hal yang disampaikan Yesus di saat-saat ini, adalah pesan yang 

teramat penting untuk dimengerti oleh semua murid-Nya. Tuhan Yesus seringkali 

menggunakan ilustrasi/cerita untuk membuat murid-murid-Nya mengerti pesan yang hendak 

Ia sampaikan. Kembali, Ia menggunakan ilustrasi, kali ini tentang pokok anggur, untuk 

menyampaikan kerinduan-Nya yang terdalam bagi para murid-Nya, dan juga bagi kita semua. 

Bacalah Yohanes 15:1-8. 

Jawab dan diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

1. a. Dalam ilustrasi tersebut, siapakah yang digambarkan sebagai pokok anggur yang benar, 

pengusahanya, dan ranting-ranting? (ayat 1 dan 5a) 

 

 b. Sebutkan dua jenis ranting dalam ilustrasi yang diberikan Yesus! Apa yang dilakukan 

pengusaha anggur terhadap kedua jenis ranting tersebut? (ayat 2). Mengapa? 

 

 

*Dalam dunia perkebunan anggur, pembersihan dilakukan dengan pisau, yakni dengan 

menyayat bagian-bagian kotor yang menghalangi pertumbuhan ranting, atau yang menghalangi 

ranting berbuah dengan baik. 



2. a. Ayat 4 adalah pesan inti dari perikop ini: Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam 

kamu. Perhatikan bahwa kata kerja “tinggal” diulangi sebanyak ... kali dalam ayat 4-7, 

yang mengungkapkan pentingnya konsep ini dimengerti para murid. 

Menurutmu, apa artinya saya tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam saya? 

Diskusikan bersama. 

 

 

*Bandingkan dengan pernyataan Yesus dalam Yohanes 14:7-11, bahwa Yesus tinggal di 

dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam Yesus. Dalam Yohanes 10:30, Yesus mengatakan 

bahwa Ia dan Bapa adalah satu.  

 b. Bagaimana caranya agar kita bisa tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam 

kita? (Yohanes 14:16-17; 15:7,9) 

 

3. Tuhan Yesus mengharapkan agar ranting-ranting tersebut menghasilkan “buah”.  

a. Dalam Alkitab, berkali-kali istilah buah digunakan. Buah apa sajakah yang Tuhan ingin 

kita hasilkan sebagai murid-Nya? 

 Matius 3:8  Buah ............... 

 Galatia 5:22-23  Buah .............. 

 Yohanes 4:35-36  Buah ................ 

 

b. Apakah buah-buah tersebut telah kita hasilkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagi 

yang menjawab belum, mengapa? 

 

c. Ingatlah bahwa ranting yang kotor menghambat pertumbuhan dan menghambat 

menghasilkan buah, sehingga perlu dibersihkan oleh Tuhan. Hal-hal apa sajakah yang 

perlu dibersihkan Tuhan dalam hidup kita, yg selama ini menghambat pertumbuhan 

rohani kita? 

Sharing:  

Untuk bertumbuh, kita memerlukan relasi yang intim dengan Tuhan, pembersihan hal-hal yang 

menghalangi kita bertumbuh (dosa, karakter/kebiasaan buruk, dll), pemahaman Firman Tuhan 

dan melakukannya, juga hidup dalam Roh Kudus dan dalam doa. Di dalam kelompok sel, kita 

akan menikmati semua itu, sehingga kita semakin bertumbuh, berbuah, dan memuliakan 

Tuhan. 

1. Berkat apa yang Saudara alami dalam kelompok sel yang pernah Saudara ikuti 

sebelumnya? 

 

2. Apa harapan Saudara dari kelompok sel saat ini? 

Sumber: Bahan PA Retreat Antar Kampus Medis Jakarta 3, “Remain and Fruitful in Jesus”. November 2010. 

Dengan perubahan seperlunya. 



BLESSING (Bible Study and Sharing) – GEREJA SUNGAI YORDAN 

Pelajaran Minggu ke 3, Agustus 2015 

Tema: Panggilan menjadi Murid Kristus 

 

Tuhan Yesus Kristus hanya 3,5 tahun melayani saat Ia berada di dunia. Setelah 3,5 tahun, 

apakah yang Yesus tinggalkan di dunia ini? Ia tidak meninggalkan sebuah gedung gereja, atau 

suatu harta yang khusus, tetapi Ia menghasilkan 11 orang murid yang kemudian diutus 

memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, “hanya” 11 orang murid, yang dipakai Allah 

mengubah dunia sampai hari ini. 

Di sepanjang pelayanan-Nya, Ia selalu dikerumuni oleh banyak pengikut yang takjub akan 

pengajaran dan mujizat-Nya. Tetapi, ketika pengajaran-Nya semakin sulit, banyak yang mulai 

meninggalkan-Nya (Yohanes 6:66). Ia juga tahu bahwa Ia tidak dapat melayani semua orang 

secara pribadi. Maka Ia memanggil dan memilih beberapa orang murid untuk dibimbing dan 

bersama-sama Dia melayani orang lain. 

Apakah kita termasuk kategori “pengikut”, yang hanya tertarik dengan berkat dan mujizat, 

tetapi meninggalkan Dia di saat ada hal lain yang lebih menarik atau saat pengajaran-Nya mulai 

sulit? Atau kita termasuk kategori “murid”, yang setia dan taat senantiasa kepada-Nya? 

Bacalah Lukas 5:1-11. 

Jawab dan diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

1. a.  Kira-kira kapankah peristiwa itu terjadi? (Pagi, siang, sore, atau malam). Apa yang 

mendorong banyak orang datang kepada Yesus? 

 

 b. Siapakah Simon? Apakah pekerjaannya? Apakah hubungan Simon dengan Yesus saat 

itu? 

 

*Dalam NIV Study Bible disebutkan bahwa Lukas 5:1-11 terjadi sebelum Lukas 4:38-41. 

2. a. Yesus mengajar orang banyak dari atas perahu Simon. Menurut Anda mengapa Ia 

menggunakan perahu Simon pada waktu mengajar? Apakah hanya kebetulan saja? 

 

 b. Bagaimana reaksi Simon setiap kali Yesus menyuruhnya melakukan sesuatu? 

 

 



3. Ayat 4-6 

a. Menurut Anda, bagaimana kira-kira perasaan Simon, sang nelayan profesional, saat 

mendengar anjuran Yesus? Ingatlah bahwa latar belakang Yesus adalah anak tukang 

kayu. 

 

b. Apa yang dapat kita simpulkan dari reaksi Simon terhadap perintah Yesus ini? 

 

c. Perhatikan apa yang mendahului terjadinya mujizat tersebut (ayat 6)? Prinsip apa yang 

dapat Anda pelajari? 

 

4. Perhatikan perubahan sebutan Simon terhadap Tuhan Yesus pada ayat 5 dan 8. 

Catatan: 

Guru (ayat 5) = epistata (Yunani) = master (Inggris). 

Sebutan ini biasanya dipergunakan terhadap pengawas/mandor, atau terhadap guru. 

Tuhan (ayat 8) = Kurie (Yunani) = Lord (Inggris). Artinya: Penguasa / Pemilik. 

Sering digunakan untuk sebutan terhadap orang yang dihormati, Allah Bapa, dan Tuhan 

Yesus Kristus. 

 

Bagi Simon mujizat ini bukan sekedar mujizat, tetapi mempunyai makna yang lebih dalam. 

Dari perubahan sebutannya terhadap Yesus, hal apa yang disadari oleh Simon melalui 

peristiwa ini? Diskusikan. 

 

5. Sejak peristiwa ini, Tuhan Yesus memanggil Simon dan teman-temannya untuk menjadi 

murid-murid-Nya. 

a. Bagaimanakah respon mereka terhadap panggilan Yesus untuk menjadi murid-Nya? 

 

b. Apa yang menyebabkan mereka taat? Apakah karena mendapat banyak ikan? 

Bagaimana pengenalan akan Yesus membuat mereka taat? 

 

Sharing 

1. Perintah Allah apakah yang paling sulit kita taati hingga saat ini? Mengapa? 

 

2. Apakah Yesus sudah menjadi Pemilik / Penguasa atas seluruh aspek kehidupan kita (cara 

berpikir, cara berkata-kata, karakter, pergaulan, penggunaan uang, penggunaan waktu, 

pasangan hidup, karier/pekerjaan, dll)? Dalam aspek apa kita belum taat pada kehendak 

Allah? 

 

Mari mendoakan komitmen kita masing-masing sebagai murid Kristus yang taat secara penuh 

kepada-Nya. 

Sumber: Buku KeTuhanan Kristus, cetakan tahun 2006, bab 5, dengan perubahan seperlunya. Terbitan Literatur 

Perkantas Jatim. 


