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      KERAMAHTAMAHAN  

 Dua cara untuk mengenal peserta pengajaran: 

 Tanyakan apa yang mereka harapkan dapat dipelajari dari pengajaran ini. 

 Meminta mereka menyebutkan tiga kata yang mereka kaitkan dengan topik 

yang Anda akan ajarkan. Kata-kata ini akan menolong Anda mengetahui 

perasaan mereka, hal-hal yang mereka telah ketahui, atau sikap mereka. 

 Orang dewasa suka menceritakan pengalaman mereka. Jangan menyimpang 

dari topik. 

Baca Roma 15:7 
Sebab itu terimalah   

satu akan yang lain, 

sama seperti Kristus 

juga telah menerima 

kita, untuk kemuliaan 

Allah.  
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Mungkin Anda bertanya-tanya: 
Mengapa buah nanas? Apa kaitan 
nanas dengan keramahtamahan, 
khotbah, dan pengajaran? 

 Dalam berbagai budaya di dunia, 

nanas melambangkan 

(merepresentasikan) sambutan hangat 

dan keramahtamahan. Ketika kita 

menyambut orang dengan hangat dan 

menunjukkan keramahtamahan, kita mulai 

mengenal dan mengerti mereka dengan 

lebih baik.  
Kita mengetahui betapa pentingnya 

mengenal jemaat kita agar khotbah kita 

relevan dengan kehidupan mereka. Saling 

mengenal juga sangat penting dalam 

pengajaran dan pembelajaran. Jika kita 

mengenal orang yang mengikuti 

pengajaran kita, kita dapat mengajarkan 

hal-hal yang relevan bagi mereka dengan 

cara yang paling tepat untuk situasi 

mereka.   

Keramahtamahan ketika kita menyediakan waktu untuk berkenalan dan bercakap-cakap dalam 
pelatihan. Orang yang mengikuti pelatihan akan belajar lebih cepat dan lebih baik ketika belajar bersama 
orang yang dikenal. Luangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang lain sebelum memulai pelajaran dan 
nikmatilah. Dengan demikian belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat. 
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Kegiatan Kelompok Pengkhotbah 
 

Pertemuan KPJakarta Seruni, 1 Desember 2014 
Tema: Dirham Yang Hilang dan Ditemukan Hingga Mendatangkan Sukacita 

Judul: Yang Terhilang dan Ditemukan 
Lukas 15:1-2 , 8-10 

  
1. Manusia yang Berharga (Dirham yang hilang namun berharga ) ay. 1,2,8a 
  

Manusia berharga di mata Tuhan seperti 1 dirham di antara 10, yang menggerakkan seorang perempuan 
untuk bekerja keras mencarinya. Kehadiran 1 dirham demikian berharga sehingga setelah menemukan, dia 
ini rela mengeluarkan puluhan dirham untuk mengadakan pesta bagi tetangganya.  
 

Inilah gambaran Allah yang menghargai manusia berdosa yang juga ditunjukkan Yesus dengan bergaul dan 
makan bersama orang-orang berdosa. Allah yang sama tetap mengasihi kita manusia berdosa hingga hari 
ini. Bagi dunia kita hanyalah salah satu manusia yang mudah digantikan tetapi Allah mencari kita karena 
kita tak tergantikan oleh siapa saja. Allah mencari anda. Anda berharga.   
Aplikasi:  apapun keadaan anda, ingatlah Allah mencari anda, anda berharga di mata Allah. 
   
2. Allah yang mencari (Dirham yang dicari ) ay. 8 b 
  

Perempuan ini sungguh-sungguh berniat menemukan hingga menyalakan pelita, menyapu rumah serta 
mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Jadi tidak hanya merasa kehilangan, kemudian 
berencana mencari kalau sempat.  
 

Inilah gambaran Allah yang sungguh 
mengasihi hingga datang ke dalam dunia 
mencari dan menyelamatkan manusia, 
sekalipun harus membayar seharga 
nyawa Putra Tunggal-Nya. Jika 
perempuan itu hanya menyalakan pelita 
dan menyapu rumah dengan meneteskan 
keringatnya, maka Allah telah mengutus 
Yesus membayar harga tebusan pada 
kayu salib hingga meneteskan darah. 
Allah mencari anda. Anda ditebus oleh 
Allah.    
Aplikasi: bagi yang sudah percaya: bersyukurlah, bagi yang belum percaya: percayalah.  Allah mencari 
anda, Anda ditebus oleh Allah 
 

3. Sukacita Surgawi ( Dirham yang mendatangkan sukacita )  ay. 9,10 
  

Perempuan ini sangat bersukacita hingga tidak bisa menyimpan hanya untuk diri sendiri. Dia ingin semua 
orang tahu betapa besar kehilangan yang dialami dan betapa lebih besar lagi sukacita karena 
menemukannya. Secara matematis dan ekonomis dia malah rugi tetapi sukacita surgawi melimpah, 
menjangkau lebih dari lingkungan sahabat dekat, bahkan hingga para tetangga-tetangganya.  
 

Sukacita penemuan dirham yang hilang dibahas dalam 2 ayat untuk menekankan betapa hati Allah dan 
seluruh penghuni surga bergembira.  Pertobatan 1 orang berdosa mendatangkan sukacita para malaikat di 
surga. Inilah sukacita surgawi. Sukacita ini tidak dimiliki oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli taurat jaman 
itu.  
Aplikasi: Bagaimana dengan kita saat ini, apakah kita punya selera sukacita yang sama dengan para 

malaikat? Mari kita minta pada Tuhan agar kita punya hati yang bersukacita ketika melihat pertobatan 
orang-orang yang berdosa.  
 
 
 
 



 
 
 

 

Berita KP yang diterima Tim KP  
 
 
 

KP Manca Negara – KP melalui Skype      

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Berita KP ICC Filipina 

      Shalom… foto Pertemuan KP di ICC Laensasi yang dihadiri    
       2 orang.  Kami mulai menggali dari Lukas 10: 38-42.  
       Terus doakan pelayanan kami di Pedesaan di tengah    
       masyarakat Sangir di Filipina (Pdt. Madrudin Macpal). 

 
 
 

 
 
Berita KP Kupang 

Sejevan, kami KP Kupang Manekat baru mulai pertemuan walau 2 
orang teman lagi sakit tapi bersepakat untuk pertemuan setiap Jumat 
minggu pertama setiap bulan. Salam Sejevan untuk semuanya. 
(orderiuslaiskodat@ymail.com) 
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