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Caregroup umum

The impact movement (gerakan berdampak)

Lukas 8:26-39

EKSPRESI PRIBADI
Gerakan yang berdampak mengingatkan saya kepada cara kerja bom nuklir. Benda yang
kelihatan kecil dan sepele bisa menghasilkan dampak menghancurkan yang sangat luar biasa.
Apalagi setelah bom nuklir ditemukan bom termonuklir atau bom hirogen yang kekuatannya
bisa ratusan kali lebih dahsyat dibandingkan dengan bom nuklir yang sebelumnya. Mengapa
bom memiliki dampak yang besar? Karena mereka memiliki power, power itu digerakkan atau
dilepaskan ke arah yang dikehendaki sehingga menimbulkan ledakan yang dahsyat.
Hal yang sama terjadi di dalam kehidupan orang Kristen yang melayani. Untuk menghasilkan
gerakan yang berdampak kita membutuhkan kuasa yang besar, kuasa itu harus kita gunakan
ke arah yang tepat supaya menghasilkan dampak yang dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Kuasa
itu digunakan untuk membangun orang dan bukan menghancurkan.

EKSPLORASI FIRMAN
Di dalam perikop ini kita melihat impactful movement yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berikut
ini beberapa prinsip pelayanan Yesus yang berdampak.
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1. Live for others [Hidup untuk Orang Lain]
Yesus hidup bagi orang lain. Melakukan pelayanan yang berdampak tidak mudah. Karena itu
membutuhkan energi yang besar. Akan ada sesuatu yang kita lepaskan dan itu tidak mudah.
Yesus mengorbankan waktu, tenaga, emosi dan pikiran untuk membebaskan orang yang
kerasukan setan itu. Bahkan setelah itu dia harus menghadapi konflik dari penduduk desa.
Pelayanan kita sering tidak berdampak karena kita tidak mau berkorban. Kita membutakan
mata terhadap kebutuhan nyata orang lain dan hanya fokus kepada program gereja saja atau
hidup kita sendiri saja.
2. Use the Power [Gunakan Kuasa]
Yesus tidak menghadapi legion dengan kekuatan-Nya yang terbatas sebagai manusia, tetapi
Dia menggunakan kuasa-Nya sebagai Anak Allah, karena itu setan-setan itu tersungkur di
depan Yesus dan berkata, "Apa urusanMu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang
mahatinggi?" (ay. 28). Pelayanan yang berdampak tidak cukup dilakukan dengan kekuatan dan
kuasa kita sendiri. Seorang pelayan gereja di Jerman dengan bangga memamerkan gerejanya
yang mewah dan berkata, "Hari ini gereja tidak perlu lagi seperti Petrus berkata 'Emas dan
perak aku tak punya'... karena kita sudah memiliki banyak kekayaan" hal itu memang benar
sayangnya hari ini gereja kehilangan kemampuan untuk berkata "bangun dan berjalanlah"
karena tidak lagi mengandalkan kuasa Yesus. Pelayanan yang berdampak hanya dihasilkan
ketika kuasa Tuhan menjadi kekuatan yang utama.
3. See the Impact [Lihat Dampaknya]
Setelah Yesus mengusir setan-setan itu keluar, orang tersebut mengalami perubahan yang
dramatis. Dia tidak lagi telanjang, berteriak-teriak atau memukul-mukul dirinya dengan batu
melainkan duduk dan berpakaian. Kita sering frustasi dengan pelayanan karena merasa semua
kegiatan itu hanya bersifat rutinitas dan tidak menghasilkan transformasi apa pun. Apabila kita
tidak melihat sama sekali transformasi atau dampak dari pelayanan kita, kita harus bertanya
sudahkah kita hidup bagi Kristus melalui sesama kita? Sudahkan kita mengandalkan kuasa
Yesus ? [DM]

APLIKASI KEHIDUPAN
(PROFIL MURID : KRISTUS, KARAKTER, KOMUNITAS, KELUARGA & KESAKSIAN)
Pendalaman
Dampak seperti apa yang seharusnya dihasilkan dari kehidupan setiap orang percaya
Penerapan
Menurut Anda cara konkret apakah yang membuat suatu komunitas Kristen dapat melakukan
transformasi nyata bagi kehidupan orang lain dan masyarakat?
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SALING MENDOAKAN
Akhiri Care Group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain.
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