
 

 

 

Pelajaran bulan Agustus 2016 

 

Tema: BERSAKSI 

 

 

Seorang saksi adalah seorang yang menyatakan apa yang ia lihat, dengar, atau alami. Para 

rasul adalah saksi-saksi utama tentang hidup, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Kristus. 

Sebagai saksi Kristus masa kini, tugas kita adalah memberi kesaksian tentang Kristus, baik dengan 

menyampaikan Firman Tuhan maupun dengan menceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan 

dalam hidup kita. Kita juga dapat memberi kesaksian melalui hidup yang menunjukkan pertobatan 

dan ketaatan kepada Allah. Tujuannya adalah supaya orang lain mengenal Yesus, percaya kepada-

Nya, menerima Dia dan diselamatkan. Dengan demikian, perubahan hidup dan keindahan relasi 

dengan Tuhan yang telah kita alami, juga boleh dinikmati orang lain. 

  

Kesaksian Perkataan dan Kesaksian Hidup 

Kesaksian perkataan adalah kesaksian melalui kata-kata tentang Tuhan dan karya-Nya dalam 

hidup kita. Kesaksian perkataan dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan dan dengan berbagai 

cara, baik secara pribadi maupun kelompok, mengajak orang ke KKR, dll. 

Kesaksian hidup adalah menyaksikan Kristus melalui seluruh aspek hidup kita, baik melalui 

pikiran, perkataan, maupun perilaku. Kesaksian hidup dibangun dengan cara menjalani hidup yang 

dikendalikan oleh Roh Kudus setiap hari. Kasih dan kebenaran yang terpancar dari hidup yang 

demikian akan menjadi daya tarik untuk menuntun orang kepada Kristus, dan membuat orang lain 

lebih terbuka mendengar Injil yang kita sampaikan. 

Kesaksian hidup tidak dapat dipisahkan dari kesaksian perkataan. Ibarat sayap kiri dan kanan 

sebuah pesawat terbang, dua-duanya dibutuhkan! Kesaksian hidup yang buruk menjadi hambatan 

bagi orang lain untuk mengenal Kristus, sehebat apapun kesaksian perkataan kita. Sebaliknya, 

kesaksian hidup yang baik tanpa kesaksian perkataan, akan menyebabkan orang lain hanya melihat 

kehebatan kita, bukan Kristus yang hidup di dalam kita. 
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Beban terhadap Mereka yang Belum Percaya 

Setelah bertobat, Rasul Paulus rela mengabdikan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil 

di berbagai tempat. Setiap orang percaya juga memiliki hak istimewa sekaligus tanggung jawab 

untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Kita bisa memulainya dari lingkungan terdekat, seperti 

keluarga, teman, tetangga, dan orang-orang yang kita sering temui dalam hidup sehari-hari. 

Mulailah dengan mendoakan mereka secara teratur. Doa-doa kita akan menyiapkan diri kita 

maupun mereka. Seringkali kita jadi lebih peka melihat kesempatan yang Tuhan berikan setelah 

berdoa dengan tekun. Sering juga pintu hati orang terbuka setelah kita banyak berdoa untuk 

mereka, walaupun mungkin itu terjadi setelah belasan bahkan puluhan tahun berdoa.  Jadi jangan 

berhenti mendoakan dan menantikan kesempatan terbuka. 

Pertobatan seseorang adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi Tuhan memakai kita sebagai alat 

untuk menyaksikan Kabar Baik. Itu sebabnya kita tidak perlu berkecil hati bila sesudah bersaksi, 

orang yang mendengar tetap menolak untuk percaya. Sebaliknya, kita tidak perlu sombong bila 

ada orang-orang yang menjadi percaya setelah mendengar kesaksian yang kita sampaikan (Efesus 

2:8-9). 

 

Pemahaman Alkitab: Yohanes 4:1-42 

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

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

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

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

5. 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? 

 

*Mulai saat ini pemahaman Alkitab dalam Blessing di GSY akan menggunakan metode Discovery 

Bible Study (DBS) yang lebih mudah. Kiranya kita semakin bersemangat dalam menggali 

kebenaran Firman Tuhan dan menerapkannya. 

 

Sumber: Bahan PA “Memulai Hidup Baru”, tahun 2010, Literatur Perkantas. Bab 6. Dengan perubahan seperlunya. 

 


