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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!”.
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1. Berjuanglah untuk Menjadi
Serupa dengan Yesus!
Bacalah bab 1 dalam buku Ikutilah Yesus No. 2, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Tulislah sifat-sifat Tuan Yesus yang disebutkan di dalam buku ini dan
simpanlah catatan itu di dalam Alkitab Anda!

2. Bagaimanakah Tuan Yesus memperlakukan sesama-Nya?

3. Sifat-sifat apakah yang menjelaskan hubungan antara Tuan Yesus dan
Bapa-Nya?

4. Renungkanlah Yohanes 13:15 dan 1 Petrus 2:21! Apakah yang Anda
pelajari dari kedua ayat ini?
3
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5. Bacalah Filipi 2:5-11! Tulislah beberapa sifat Tuhan yang disebutkan di
dalam nas ini! Cobalah ikuti sifat-sifat-Nya dalam kehidupan Anda!

6. Sifat-sifat apakah yang masih kurang dan yang masih harus diubah
dalam kehidupan Anda?

Tugas Praktis Pribadi
Setiap pagi, pada waktu Anda bersaat teduh, buatlah catatan tentang sifatsifat Tuan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab! Renungkanlah tujuh sifatNya setiap hari dan berdoalah supaya Tuhan menolong Anda untuk dapat
menerapkan sifat-sifat itu dalam kehidupan Anda!

2. Dikenali Karena Kasihmu!
Bacalah bab 2 dalam buku Ikutilah Yesus No. 2, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Jelaskanlah arti “kasih” menurut Alkitab dengan memakai kata-kata
Anda sendiri!

2. Jelaskanlah mengapa “kebenaran” disebut sebagai salah satu pernyataan
“kasih” !

3. Apakah perbedaan antara kasih ilahi dan kasih manusiawi?

4. Bacalah Yohanes 3:16 dan 1 Yohanes 3:16! Apakah yang dapat kita
pelajari dari dua ayat tersebut tentang kasih?

Bagaimanakah kita dapat menerapkan hal itu dalam kehidupan kita
secara pribadi?
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5. Bacalah Yohanes 13:35! Bagaimanakah kita dapat menyatakan bahwa
kita adalah murid Tuan Yesus melalui kasih? Pakailah beberapa contoh
yang praktis.

6. Anda mungkin pernah disakiti atau tersinggung karena perbuatan orang
lain. Jelaskanlah reaksi Anda kepada orang yang menyakiti atau menyinggung perasaan Anda!

Apakah yang mungkin dipikirkan oleh Tuan Yesus tentang reaksi
Anda?

Tugas Praktis Pribadi
Pada minggu ini, renungkanlah 1 Korintus 13! Mintalah kepada Tuan
Yesus untuk menolong Anda mengasihi seperti yang dilambangkan di
dalam nas ini. Buktikanlah melalui tindakan yang nyata!

3. Miliki Belas Kasihan bagi Orang
Lain!
Bacalah bab 3 dalam buku Ikutilah Yesus No. 2, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Apakah syarat-syarat yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat
memiliki belas kasihan?

2. Tuan Yesus adalah Sumber Teladan kita dalam hal belas kasihan. Ingatlah
beberapa contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan belas kasihan-Nya
kepada orang lain! Apakah yang dapat kita pelajari dari contoh-contoh itu
untuk diterapkan dalam kehidupan kita secara pribadi?

3. Apakah halangan terbesar untuk memiliki belas kasihan?
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4. Bacalah Ibrani 4:14-16! Mengapa Tuan Yesus dapat mempunyai belas
kasihan menurut nas ini?

5. Bacalah Lukas 10:25-37! Apakah yang dapat kita pelajari tentang belas
kasihan menurut nas ini?

6. Bacalah Yakobus 5:11! Apakah yang dapat kita pelajari tentang belas
kasihan Tuan Yesus dalam nas ini?

Tugas Praktis Pribadi
Apakah ada seseorang yang perlu diberi belas kasihan di dalam keluarga
atau di lingkungan Anda? Kuatkanlah dia melalui SMS atau kunjungilah
dia dengan memakai cara yang lain!

4. Dipenuhi dengan Roh
Bacalah bab 4 dalam buku Ikutilah Yesus No. 2, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Apakah yang dilakukan oleh Roh Kudus pada saat seseorang diselamatkan?

Apakah akibat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya
yang sejati?

2. Menurut Perjanjian Baru, ada dua macam “Pemenuhan Roh”.

Jelaskanlah kedua macam “Pemenuhan Roh” itu!

Apakah perbedaan antara kedua macam “Pemenuhan Roh” tersebut?

3. Apakah persamaan antara kedua macam “Pemenuhan Roh” itu?
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4. Bacalah Yohanes 17:17 dan Kolose 3:16! Apakah peranan Firman Tuhan
dalam kehidupan kita secara pribadi sehingga kita dapat dipenuhi oleh
Roh Kudus?

5. Bacalah Roma 12:1-2! Apakah prasyarat untuk dapat dipenuhi oleh Roh
Kudus menurut nas ini?

6. Apakah yang dapat Anda lakukan agar dipenuhi oleh Roh Kudus secara
praktis?

Tugas Praktis Pribadi
Catatlah apa yang harus Anda lakukan hari ini agar dipenuhi oleh Roh
Kudus!

5. Rendahkanlah Dirimu Sendiri
Bacalah bab 5 dalam buku Ikutilah Yesus No. 2, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Jelaskanlah mengapa dosa ‘berbangga diri’ dan ‘rasa harga diri’ begitu
berbahaya dan sama sekali tidak baik!

2. Jelaskanlah dosa ‘berbangga diri’ dengan memakai kata-kata Anda
sendiri! Kutiplah beberapa ayat dari Alkitab untuk menguatkannya!

3. Bacalah Yohanes 13:1-20! Apakah yang dapat kita pelajari dari nas ini
tentang kerendahan hati, kesombongan, kebanggaan dan lain-lain?

4. Bacalah 1 Korintus 3:7; 4:7! Jelaskanlah bagaimana ayat-ayat tersebut
berkaitan dengan tema kita!

11
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Apakah yang dapat kita pelajari dari kedua ayat ini?

5. Bacalah Yohanes 3:27; 15:5c! Jelaskanlah bagaimana ayat-ayat tersebut
berkaitan dengan tema kita!

Apakah yang dapat kita pelajari dari kedua ayat ini?

6. Renungkanlah kehidupan Tuhan kita! Apakah Anda mengingat beberapa
contoh kehidupan Tuan Yesus yang menunjukkan bahwa Dia merendahkan diri-Nya?

Apakah yang dapat kita pelajari dari contoh kehidupan-Nya untuk
diterapkan dalam kehidupan kita?

Tugas Praktis Pribadi
Dalam minggu ini, cobalah ikuti contoh Tuan Yesus ketika merendahkan
diri walaupun hal ini bertentangan dengan keinginan Anda!

6. Remukkanlah Aku, Ya Tuhan!
Bacalah bab 6 dalam buku Ikutilah Yesus No. 2, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Unsur hati yang remuk dan yang terpenting adalah pengakuan dan pertobatan. Jelaskanlah maksud pernyataan ini!

2. Apakah tanda-tanda lain yang dapat diamati dalam kehidupan seseorang yang hatinya sudah diremukkan oleh Tuhan?

3. Langkah-langkah apakah yang dapat kita lakukan agar kita diremukkan
oleh Tuhan dan dapat dipakai sebagai alat-Nya?
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4. Bacalah Mazmur 32 dan Mazmur 51! Gambarkanlah seseorang yang berdosa dan tidak mau bertobat, namun kemudian dia mau mengakui dosanya dan bertobat! Apakah akibat tindakannya itu?

5. Bacalah Roma 8:28-29! Bagaimanakah ‘meremukkan’ dijelaskan dalam
ayat-ayat ini?

6.

Mengapa kata-kata yang berikut ini begitu sulit diucapkan dengan
tulus? “Ampunilah saya. Saya telah berdosa kepada kamu....”.

Tugas Praktis Pribadi
Renungkanlah apakah Anda sedang berdosa kepada seseorang akhir-akhir
ini! Sesudah memohon pengampunan dari Tuhan dalam doa, mintalah
maaf juga dari orang tersebut!

7. Jagalah Dirimu Sendiri agar
Tetap Kudus
Bacalah bab 7 dalam buku Ikutilah Yesus No. 2, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Mengapa kekudusan begitu penting ketika kita mengikuti Tuan Yesus?

2. Jelaskanlah mengapa “beronani” dianggap sebagai dosa! Tegaskanlah
pendapat Anda dengan memakai beberapa ayat Alkitab!

3. Langkah-langkah apakah yang dapat kita lakukan agar kita dilepaskan
dari dosa yang masih berkuasa di dalam diri kita sendiri?

4. Bacalah 1 Korintus 9:27! Bagaimanakah Rasul Paulus menjadi teladan
bagi Anda untuk hidup dalam kekudusan menurut ayat ini?
15
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5. Bacalah 1 Korintus 6:12-20! Penjelasan-penjelasan apakah yang dipakai
dalam nas ini bahwa kita sebagai pengikut Tuan Yesus harus hidup
dalam kekudusan?

6. Roh Kudus tinggal di dalam tubuh kita jikalau kita mengikuti Tuan
Yesus dengan sungguh-sungguh. Bagaimanakah Anda dapat menguasai
diri Anda sendiri?

Tugas Praktis Pribadi
Bayangkanlah Tuhan sedang berdiri di belakang Anda pada waktu Anda
bermain komputer atau menonton film! Apakah yang sedang Dia amati
dalam kehidupan Anda?

8. Berpikirlah yang Sama Seperti
Tuhan
Bacalah bab 8 dalam buku Ikutilah Yesus No. 2, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut ini!
1. Nilai-nilai yang dimiliki oleh Tuhan jauh berbeda dengan nilai-nilai
yang dimiliki oleh dunia. Jelaskanlah perbedaannya!

2. Mengapa nilai-nilai Tuhan dan dunia berbeda? Bagaimanakah Anda
dapat menjadi serupa dengan nilai-nilai Tuhan?

3. Bacalah 1 Korintus 1:18-21! Jelaskanlah perbedaan antara pendapat
Tuhan dan dunia!
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4. Bacalah 2 Korintus 12:1-10! Apakah yang harus dipelajari oleh Rasul
Paulus menurut nas ini sehingga dia diubahkan dan memiliki pikiran
yang sama seperti Tuhan?

5. Bacalah Matius 20:25-28! Jelaskanlah dengan memakai kata-kata Anda
sendiri bagaimana Anda dapat menerapkan inti nas ini secara praktis!

6. Pada masa kini, apakah yang dianggap baik oleh dunia tetapi hal itu
berlawanan dengan pikiran Tuhan?

Tugas Praktis Pribadi
Bacalah Kolose 3:1-17! Pasti Anda masih memiliki banyak pikiran yang berlawanan dengan pikiran Tuhan. Mulailah memeriksa pikiran Anda dalam
cahaya Firman Tuhan dan mulailah juga menjadi serupa dengan pikiranNya!

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

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

Kehidupan Orang Kristen yang Sejati (A)

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

