
 

 

 

Pelajaran bulan November 2016 

 

Tema: MENCARI KEHENDAK TUHAN 

 

 

Bagaimana cara mengetahui kehendak Allah? Pertanyaan seperti ini sering muncul ketika 

orang percaya dihadapkan pada beberapa pilihan. Persoalan mengetahui kehendak Allah seringkali 

dirasakan sukar, tetapi ada beberapa prinsip yang dapat menolong kita. 

Sebenarnya apakah kehendak Allah itu? Kehendak Allah bagi umat-Nya adalah segala 

sesuatu yang Allah inginkan terjadi dalam hidup umat-Nya. Kehendak Allah yang utama bagi kita 

adalah supaya kita mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Kristus (Filipi 3:10, Roma 8:29). 

Proses ini terjadi di sepanjang hidup orang percaya. 

 Mengapa kita perlu mengetahui dan menaati kehendak Allah? 

1. Allah sendiri menghendaki dan berjanji memimpin setiap langkah yang akan kita ambil 

(Mazmur 32:8). 

2. Belajar mengetahui dan menaati kehendak Allah merupakan respon umat yang sudah ditebus. 

Hidup kita sudah ditebus oleh darah Yesus menjadi milik-Nya (Galatia 2:20). Dengan 

demikian, yang paling berhak mengatur dan mengarahkan hidup kita adalah Allah, Pemilik 

Hidup kita, bukan diri kita sendiri. Sudah selayaknya kita menjalani hidup yang sesuai dengan 

kehendak-Nya (1 Yohanes 2:6). 

3. Mengikuti kehendak Allah justru merupakan pilihan terbaik dalam hidup. Ketika kita memilih 

untuk tidak mengikuti kehendak-Nya, berarti kita menganggap bahwa pilihan kita lebih baik 

daripada pilihan-Nya. Kita lupa bahwa pilihan yang terbaik adalah yang sesuai dengan 

kehendak Tuhan (Amsal 3:5-6). 

 

Kehendak Allah yang Umum dan yang Spesifik 

Kehendak Allah bagi hidup kita meliputi 2 hal, yaitu kehendak-Nya yang umum dan yang 

spesifik. Kehendak Allah yang umum adalah apa yang Allah kehendaki dari semua orang percaya. 

Hal ini telah Dia nyatakan dalam Alkitab. Misalnya, Allah jelas-jelas menghendaki kita memiliki 

hidup yang semakin dikuduskan (1 Tesalonika 4:3-7), takut akan Dia, menaati firman-Nya, dan 
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memberitakan Injil. Apa yang sudah jelas dinyatakan dalam Alkitab tidak perlu dipertanyakan 

lagi. Yang harus dilakukan adalah belajar menaatinya. 

Yang kedua adalah kehendak Allah yang spesifik dalam diri setiap orang percaya. Hal ini 

tidak dinyatakan secara khusus dalam Alkitab. Pertanyaannya seperti: Masuk jurusan Ekonomi 

atau Teknik? Kuliah atau bekerja? Kalau bekerja, kerja sebagai apa dan dimana? Menikah atau 

melajang? Siapa yang menjadi teman hidup? Satu atau dua pelayanan? Kalau satu, yang mana? 

Memang butuh kepekaan untuk mengetahui kehendak Allah yang spesifik bagi hidup kita. 

Tetapi Pemazmur berkata, “Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya TUHAN 

menunjukkan jalan yang harus dipilihnya” (Mazmur 25:12). 

Kita harus mengenal Allah terlebih dahulu untuk mengetahui kehendak-Nya. Seringkali kita 

hanya ingin jawaban dari Tuhan tanpa mau membangun relasi dengan Dia! Sungguh salah jika 

kita menganggap bisa mengetahui kehendak Allah tanpa (mau) memiliki hubungan pribadi yang 

erat dengan-Nya. Dengan lebih mengenal Allah, kita akan mengetahui apa yang Allah suka, apa 

yang Dia tidak suka, dan apa yang Dia inginkan dari kita. Pemahaman akan kehendak Allah sejalan 

dengan pertumbuhan rohani kita dan pengenalan kita akan Tuhan. 

 

Pemahaman Alkitab: Mazmur 25 

1. Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari bacaan ini? 

2. Apa yang dapat kita pelajari dari tokoh penulis bacaan ini? 

3. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

4. Dalam hal apa saja saya kurang mencari kehendak Allah (misalnya dalam hal pergaulan, teman 

hidup, penggunaan waktu, karir, keluarga, dll)? Mengapa? 

5. Adakah yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 2 minggu ini? 

6. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

1. Apa yang Anda syukuri sepanjang minggu ini? 

2. Apa yang Anda gumuli saat ini? 

 

 

 

 

Sumber: Bahan PA “Memulai Hidup Baru”, bab 8. Literatur Perkantas; 2013. Dengan perubahan seperlunya. 
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Pelajaran bulan November 2016 – Minggu ke 3 

 

Tema: Bimbingan Allah bagi Kita 
 

 

Dalam membimbing dan menunjukkan jalan bagi kita, Allah memiliki berbagai cara. Saat 

mulai berdoa dan meminta Allah menunjukkan kehendak-Nya, ingatlah bahwa tugas kita hanya 

bertanya kepada Allah, tanpa perlu tahu bagaimana Dia akan menjawab. Allah punya beribu cara 

kreatif untuk menunjukkan jalan dan kehendak-Nya bagi kita. Beberapa cara utama akan kita 

pelajari sebagai berikut: 

1. Doa dan pendalaman Alkitab. Bimbingan Allah terutama kita dapatkan melalui doa dan 

pendalaman Alkitab. Melalui Alkitab, kita bisa memperoleh prinsip-prinsip utama yang akan 

membantu kita mengambil keputusan. Melalui ayat-ayat yang spesifik, Allah juga bisa 

berbicara kepada kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita mengerti Alkitab dan 

penerapannya dalam hidup kita (2 Timotius 3:16-17). Doa memberikan kesempatan kepada 

kita untuk bercakap-cakap dengan Allah. Itu sebabnya waktu teduh yang teratur setiap hari 

sangat penting agar kita mempunyai perspektif Allah dalam menilai segala sesuatu. 

2. Kepekaan terhadap suara Tuhan dalam hati kita. Hingga kini, Roh Kudus sanggup 

bersuara dalam hati kita. Ia adalah Pribadi yang aktif berelasi dan berkomunikasi dengan kita, 

dan Ia dapat menyuarakan sesuatu dalam hati kita (Yohanes 16:13, Kisah Para Rasul 8:29). 

Kepekaan terhadap suara Tuhan tidak dapat dibangun dalam waktu singkat, tetapi kita akan 

semakin peka seiring pengenalan dan cinta kita yang semakin dalam kepada Tuhan. Satu-

satunya cara untuk bisa semakin peka, adalah dengan menyediakan waktu lebih lagi untuk 

mengenal dan berkomunikasi dengan Dia melalui doa. 

3. Bimbingan orang lain. Bimbingan orang percaya lainnya juga dapat menjadi cara Allah untuk 

menolong kita. Mungkin mereka lebih berpengalaman daripada kita, mempunyai pengertian 

yang lebih mendalam tentang Firman Tuhan, atau lebih objektif dalam menilai suatu situasi. 

Tetapi perlu diingat bahwa bukan mereka yang mengambil keputusan bagi kita, karena kita 

sendirilah yang harus memutuskannya. 

4. Akal budi. Allah juga menghendaki kita memakai akal budi yang Ia berikan pada kita ketika 

mengambil keputusan. Akal budi digunakan untuk menimbang baik dan buruk, atau pro dan 
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kontra dari fakta-fakta atau pilihan-pilihan yang ada. Dalam hal ini, kemuliaan Allah harus 

menjadi pertimbangan utama kita. 

5. Situasi. Kadang Allah juga membimbing melalui situasi. Allah mungkin membuka atau 

menutup jalan untuk menunjukkan kehendak-Nya. 

6. Damai sejahtera di hati. Akhirnya, kita akan diyakinkan bahwa langkah yang telah kita ambil 

itu benar melalui perasaan damai sejahtera yang diberikan Roh Kudus dalam hati kita. 

Satu hal yang perlu diingat, Allah tidak memberitahukan rencana-Nya untuk hidup kita sekaligus 

seluruhnya. Ia memimpin selangkah demi selangkah. 

Beberapa halangan untuk mengetahui kehendak Allah: 

1. Tidak taat. Kalau kita tidak menaati kehendak Allah yang sudah dinyatakan kepada kita, maka 

kita tidak dapat meminta-Nya untuk menyatakan langkah berikutnya. 

2. Tidak sabar. Dalam keadaan yang sulit, sering kita tidak dapat bersabar bila Ia mengatakan 

“Tunggu”. Ini disebabkan oleh ketidakpercayaan kita akan kebijaksanaan Allah dan bahwa 

waktu-Nya adalah tepat. 

3. Motivasi yang salah. Kita mau mencari kehendak Allah, tetapi hanya mau menuruti kalau itu 

menyenangkan atau menguntungkan diri kita. 

 

Pemahaman Alkitab: Kisah Rasul 13:1-4, 14:4-7, 16:6-10 

1. Bagaimanakah Tuhan membimbing Paulus dalam 3 kejadian tersebut? 

2. Apa yang dapat kita pelajari tentang Allah dari bacaan tersebut? 

3. Apa saja yang dapat kita pelajari dari tokoh-tokoh dalam bacaan tersebut?  

4. Apa yang akan Anda lakukan minggu ini sebagai penerapan bacaan hari ini? 

5. Adakah yang akan kita kerjakan bersama-sama dalam 2 minggu ini? 

6. Kepada siapa kebenaran ini akan Anda sampaikan/ceritakan? 

 

Sharing Kondisi 

1. Apa yang Anda syukuri sepanjang minggu ini? 

2. Apa yang Anda gumuli saat ini? 

 

Sumber: Bahan PA “Memulai Hidup Baru”, bab 8. Literatur Perkantas; 2013. Dengan perubahan seperlunya. 

 


