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Penjelasan tentang Seri
“Ikutilah Yesus”
Seri Ikutilah Yesus-Pedoman bagi Murid-murid-Nya ini terdiri atas lima
bagian yang berkaitan, yaitu:
1. Pemuridan Kristen yang Sejati
2. Sifat dan Karakter Orang Kristen yang Sejati
3. Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (A)
4. Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (B)
5. Pelayanan Kristen yang Sejati
Setiap bagian dibangun di atas bagian pelajaran sebelumnya. Mulailah
dengan mempelajari bagian yang pertama. Sesudah selesai, Anda dapat
melanjutkan pelajaran pada bagian berikutnya sampai seluruh seri itu
selesai. Inilah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang
berlipat ganda.
Akan lebih baik kalau buku-buku seri ini dipelajari bersama dengan
seorang Kristen sejati yang bisa bertindak sebagai seorang mentor dan
pelatih Anda, dan yang teladannya bisa diikuti secara praktis.
Buku pertanyaan ini dapat menolong Anda untuk mempelajari,
memahami, dan menerapkan buku-buku “Ikutilah Yesus!”.

1

1. Kasihilah Jemaat Yesus Kristus!
Bacalah bab 1 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Jemaat sangat penting bagi Tuhan. Jelaskanlah mengapa Dia mengasihi
jemaat-Nya. Gunakanlah beberapa ayat untuk menjelaskannya!

2. Tuan Yesus adalah kepala jemaat-Nya dan jemaat adalah tubuh-Nya.
Apakah dan bagaimanakah kebenaran itu dinyatakan di dalam jemaat
kita?

3. Bacalah 1 Petrus 2:5,9! Jelaskanlah inti ayat-ayat ini secara praktis!
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4. Bacalah Filipi 1:1 dan Kisah Para Rasul 2:42! Jelaskanlah arti kedua ayat
ini dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri!

5. Bacalah 1 Korintus 12:12-26! Ringkaskanlah arti nas ini dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri! Bagaimanakah kebenaran ini dinyatakan di dalam jemaat kita?

6. Bacalah Efesus 3:10! Apakah yang diberitahukan melalui jemaat?
Kepada siapakah hal itu diberitahukan?

Tugas Praktis Pribadi
Tuan Yesus mengasihi jemaat-Nya. Apakah Anda sudah menyadari betapa
pentingnya jemaat dan untuk apa jemaat Tuhan ditinggalkan di dunia ini
sampai sekarang? Mulai hari ini, belajarlah dengan lebih mendalam arti
jemaat Tuhan dan hiduplah sebagai salah satu anggota tubuh-Nya.
Sastra Hidup Indonesia menyediakan beberapa buku yang dapat menolong
Anda dalam pelajaran ini. Dapatkanlah buku-buku itu secara gratis melalui
situsnya di: www.sastra-hidup.net

2. Jadilah Orang yang Bersopansantun!
Bacalah bab 2 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Pada umumnya, apakah yang harus dinyatakan melalui tingkah laku
kita sebagai pengikut Tuan Yesus?

2. Apakah yang kita nyatakan jika kita memiliki sopan-santun kepada
keluarga, teman, atau rekan kerja kita?

3. Apakah yang menghalangi Anda untuk memperlakukan orang lain
dengan sopan-santun?
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4. Bacalah Matius 7:12! Jelaskanlah arti ayat ini dengan memakai katakata Anda sendiri!

5. Bacalah Filipi 2: 2-4! Apakah arti ayat-ayat ini secara praktis?

6. Bacalah Filipi 4:8 dan Efesus 4:29! Jelaskanlah inti kedua ayat ini!

Tugas Praktis Pribadi
Cobalah terapkan Efesus 4:29 dalam kehidupan Anda sepanjang minggu
ini!
“Jangan biarkan setiap perkataan yang sia-sia keluar dari mulutmu,
sebaliknya apa yang sekiranya baik untuk kebangunan apa yang perlu, agar
hal itu dapat memberikan anugerah kepada mereka yang mendengarnya.”

3. Jangan Mudah Tertipu!
Bacalah bab 3 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Hal-hal apakah yang harus kita bedakan?

2. Jelaskanlah mengapa kewaspadaan begitu penting bagi kita sebagai
pengikut Tuan Yesus!

3. Bacalah 1 Yohanes 4:1! Menurut ayat ini, apakah yang harus diuji?

4. Bacalah Kisah Para Rasul 17:10-11! Dalam hal apakah orang-orang
Kristen di Berea menjadi teladan bagi kita?
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5. Bacalah Yesaya 8:20! Jelaskanlah arti ayat ini dengan memakai katakata Anda sendiri!

6. Jelaskanlah hubungan dan arti kedua pernyataan yang berikut ini
dalam konteks bab 3,
• “Kasih percaya akan segala sesuatu...” (1Kor. 13:7b).
• “Ujilah segala sesuatu dan...” (1Tes. 5:21a).

Tugas Praktis Pribadi
Injil Kemurahan Tuhan sejati adalah salah satu hal terpenting yang perlu
kita pahami dengan benar!
Buatlah ringkasan pendek tentang Injil dalam buku catatan Anda dan
renungkanlah secara khusus dalam minggu ini!
Jelaskanlah Injil tersebut kepada teman Anda yang belum percaya kepada
Tuhan sebagai Juru selamatnya!

4. Jangan Pernah Menyerah!
Bacalah bab 4 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Jelaskanlah kata “daya tahan” dengan memakai kata-kata Anda sendiri!

2. Mengapa banyak orang sering menyerah?

3. Carilah di dalam Alkitab tiga orang yang memberikan teladan melalui
sikap mereka yang tidak pernah mau menyerah dan jelaskan mengapa
mereka dapat melakukan hal tersebut!
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4. Jelaskanlah perbedaan antara “kesabaran” dan “daya tahan”!

5. Bacalah Ibrani 12:1-6! Bagaimanakah kita didorong untuk bertahan
dalam kesukaran yang sedang kita hadapi menurut nas ini?

6. Sebutkanlah paling sedikit lima ayat yang telah menguatkan hati Anda
pada waktu Anda berada dalam kesukaran!

Tugas Praktis Pribadi
Catatlah beberapa ayat yang mendorong Anda untuk bertahan dalam
kesukaran!
Kuatkanlah hati salah satu teman Anda yang sedang menghadapi kesulitan
dalam kehidupannya dengan memakai Firman Tuhan!

5. Milikilah Hati Nurani yang
Hidup dan Bertekun!
Bacalah bab 5 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Bagaimanakah kita dapat merendahkan hati kita?

2. Bagaimanakah hati nurani kita dapat dipertajam supaya semakin hidup
dan memiliki ketekunan?

3. Berapakah kira-kira 'ongkos' yang harus Anda keluarkan agar Anda
dapat memiliki hati nurani yang hidup dan bertekun? Upah apakah
yang akan kita terima?
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4. Bacalah 1 Timotius 1:19 dan 4:2! Apakah kesalahan orang-orang yang
disebutkan dalam ayat-ayat ini?

5. Bacalah Kisah Para Rasul 24:16! Coba jelaskan bagaimana kita dapat
melatih diri kita sendiri agar memiliki hati nurani yang tidak bercela!

6. Bacalah Ibrani 13:18! Bagaimanakah kita dapat memiliki hati nurani
yang baik secara praktis menurut ayat ini? Jelaskanlah dengan
memakai kata-kata Anda sendiri.

Tugas Praktis Pribadi
Renungkanlah bagaimana keadaan hati nurani Anda sekarang ini!
Apakah Anda sudah memiliki hati nurani yang baik pada saat ini?
Apakah ada sesuatu yang harus diakui dan dibereskan sekarang?

6. Hiduplah dalam Suasana Damai
dengan Semua Orang!
Bacalah bab 6 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Jelaskanlah bagaimana kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan
orang lain!

2. Bagaimanakah kita dapat “menganggap yang lain lebih tinggi daripada
diri kita sendiri” (Fil. 2:3) secara praktis!

3. Tindakan-tindakan apakah yang dapat Anda lakukan agar Anda bisa
peka dengan cepat?
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4. Bacalah Matius 5:43-48! Apakah yang diharapkan oleh Tuan Yesus dari
kita sebagai pengikut-Nya?

5. Bacalah Filemon 1:4-20! Apakah yang dapat kita pelajari dari teladan
Rasul Paulus mengenai keinginannya untuk berdamai dengan semua
orang?

6. Biasanya, apakah reaksi Anda bila sedang dikritik atau dicela? Apakah
reaksi yang diinginkan oleh Tuan Yesus?

Tugas Praktis Pribadi
Sedikitnya ada satu orang dalam kehidupan Anda yang memiliki sifat yang
sulit.
Mulailah berdoa untuk orang itu setiap hari dan carilah hal-hal yang positif
dalam dirinya!

7. Hiduplah sebagai Orang yang
Suka Berkorban!
Bacalah bab 7 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Sifat-sifat apakah yang harus kita miliki sebagai “bendahara” Tuhan?

2. Bayangkanlah! Anda ingin membeli sesuatu, tetapi Anda tidak memiliki
cukup uang. Langkah-langkah apakah yang harus Anda lakukan sebagai “bendahara” Tuhan yang setia?

3. Mengapa kita harus memiliki gaya hidup yang sederhana?
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4. Bacalah Amsal 6:1-5, 11:15, 17:18, 20:16, 22:26, dan 27:13! Apakah yang
dapat kita pelajari menurut ayat-ayat tersebut?

5. Bacalah 2 Korintus 9:6-11! Ringkaslah nas ini dengan memakai katakata Anda sendiri!

6. Bacalah Amsal 11:24-25! Untuk apakah kita ditantang oleh nas ini?

Tugas Praktis Pribadi
Renungkanlah kehidupan Anda! Bertanyalah kepada diri Anda sendiri!
Apakah Anda sudah memiliki gaya hidup yang sederhana?
Apakah pusat kehidupan Anda adalah usaha mencari uang dan selalu
mempunyai kelebihan untuk diri Anda sendiri?
Atau apakah Anda ingin memuliakan Tuhan melalui penggunaan uang
Anda supaya orang lain dapat diinjili?

8. Jagalah Lidahmu!
Bacalah bab 8 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Sebutkanlah sifat-sifat yang harus dinyatakan dalam perkataan kita!

2. Mengapa kita harus berbicara dengan jujur?

3. Bagaimanakah dengan gosip? Apakah yang harus kita lakukan?

17

18

Ikutilah Yesus (4) – Pertanyaan-pertanyaan

4. Bacalah Yakobus 3:1-12! Apakah yang dapat kita pelajari tentang lidah
kita berdasarkan nas ini?

5. Bacalah Matius 12:36! Apakah yang dinyatakan tentang pembicaraan
kita dalam ayat ini?

6. Bacalah Amsal 18:21! Jelaskanlah inti ayat ini dengan memakai katakata Anda sendiri.

Tugas Praktis Pribadi
Bacalah dan renungkanlah Mazmur 141:3!
Ucapkanlah ayat ini dalam doa sebelum Anda berbicara kepada orang lain!

9. Pernikahan
Bacalah bab 9 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Apakah tujuan dan maksud Tuhan dalam pernikahan?

2. Jelaskanlah peranan suami dan istri menurut Firman Tuhan!

3. Apakah prioritas-prioritas yang penting dalam pernikahan?
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4. Bacalah Efesus 5:22-33! Apakah tanggung jawab suami dan istri
menurut nas ini?

5. Bacalah 1 Petrus 3:7! Menurut ayat ini, tingkah laku apakah yang
dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga memengaruhi kehidupan doanya?

6. Bacalah Kejadian 2:18-25! Apakah prinsip-prinsip dasar pernikahan
yang dapat kita temukan dalam nas ini?

Tugas Praktis Pribadi
Anda yang sudah menikah, mulailah mendoakan pasangan Anda setiap
hari dan buatlah kejutan baginya dalam minggu ini untuk menyenangkan
dia!
Anda yang belum menikah, berdoalah secara khusus dalam minggu ini
untuk beberapa teman Anda yang sudah menikah!

10. Melayani sebagai Orang Tua
Bacalah bab 10 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Jelaskanlah mengapa Firman Tuhan harus menjadi prioritas utama
dalam setiap keluarga Kristen!

2. Apakah tujuan-tujuan yang penting dalam pendidikan anak-anak?

3. Jelaskanlah peranan orang tua sebagai sumber teladan bagi anak-anak
mereka!
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4. Bacalah Amsal 22:15, 13:24, dan Ibrani 12:5-6! Apakah yang dinyatakan
tentang pendidikan anak menurut ayat-ayat tersebut?

5. Bacalah Efesus 6:4! Jelaskanlah mengapa ayat ini hanya berbicara
tentang pria! Bagaimanakah amarah dapat dihindari oleh seorang ayah?

6. Bacalah Ulangan 6:6-9! Apakah tanggung jawab yang dimiliki oleh
orang tua?

Tugas Praktis Pribadi
Mulailah hari ini dengan menghabiskan waktu bersama setiap anak Anda
secara rutin.

11. Jalan Tuhan, Bukan Jalan Kita
Bacalah bab 11 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Dalam hal apakah ”jalan Tuhan” berbeda dengan “jalan kita”? Jelaskanlah jawaban Anda!

2. Bagaimanakah kita dapat mengubah pikiran kita supaya sama seperti
pikiran Tuhan?

3. Renungkanlah mengapa Tuhan lebih senang memilih mereka yang
lemah, hina, dan bodoh daripada mereka yang kuat, gagah, dan bijaksana!
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4. Bacalah Filipi 2:3! Jelaskanlah arti ayat ini secara praktis dengan
menggunakan kata-kata Anda sendiri!

5. Bacalah 1 Korintus 1:18-31! Jelaskanlah inti nas tersebut!

6. Bacalah Matius 23:12! Apakah arti ayat ini secara praktis?

Tugas Praktis Pribadi
Renungkanlah pikiran dan jalan-jalan Anda (Yes 55:8-9)!
Bagaimanakah pikiran dan jalan Anda masih berbeda dengan pikiran dan
jalan Tuhan?
Apakah yang harus Anda ubah?

12. Berpikirlah Sama Seperti Tuhan!
Bacalah bab 12 dalam buku Ikutilah Yesus No. 4, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Dalam hal-hal apakah pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan?

2. Jelaskanlah bagaimana Tuhan memandang kekuasaan, kebijaksanaan,
kehormatan, dan kekayaan di dunia ini!

3. Jelaskanlah mengapa pikiran Tuhan sangat berbeda dengan pikiran
kita!
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4. Jelaskanlah perbedaan arti kata “percaya” menurut paham dunia ini dan
menurut paham Tuhan! Gunakanlah beberapa ayat Firman Tuhan
untuk mendukung penjelasan Anda!

5. Bacalah Matius 20:25-28! Jelaskanlah arti nas ini!

6. Bacalah 2 Korintus 12:1-10! Apakah Rasul Paulus harus belajar tentang
pikiran-pikiran Tuhan dalam kehidupannya menurut nas tersebut?

Tugas Praktis Pribadi
Renungkanlah Roma 12:1-2 setiap hari selama minggu ini!
Ubahlah pikiran-pikiran Anda jika Anda harus melakukannya sehingga
pikiran Anda menjadi serupa dengan pikiran-pikiran Tuhan!

Lanjutkanlah pelajaran Anda sebagai murid Tuan Yesus ke bagian yang
terakhir dari seri

Ikutilah Yesus – Pedoman bagi Murid-murid-Nya,
yaitu:

Pelayanan Kristen yang Sejati

Dapatkanlah buku-buku ini atau yang lain secara gratis pada situs internet:
www.sastra-hidup.net

