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(Panggilan untuk berkarya nyata yang menghasilkan dampak)

Happy new year 2019! Temen-temen
remaja, kita sudah memasuki tahun
yang baru, yaitu tahun 2019. Apa
komitmen
atau
resolusi
yang
temen-temen sudah buat di awal tahun
ini? Yukk di tahun ini, kita juga semakin
giat dalam melayani Tuhan dan terus
bertumbuh semakin serupa dengan
Tuhan.
Tema bahan CG di minggu pertama ini
adalah Act to Impact. Tema ini juga
merupakan tema gereja kita tahun 2019. Setelah di tahun 2018, kita diajak untuk Berkarya
Nyata Bagi Kristus, di tahun ini, kita mau terus berkarya dan berdampak bagi sekitar kita melalui
tindakan atau perbuatan kita.
Latar belakang dari kitab ini adalah Tuhan Yesus mempersiapkan para muridNya untuk
melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus di bumi, karena tidak lama lagi Yesus akan terangkat ke
surga. Hal ini sejalan dengan perkataan Philip Yancey, dalam bukunya “Bukan Yesus yang Saya
Kenal” yang mengatakan bahwa kenaikan Yesus memberikan kesempatan bagi orang percaya
untuk menjadi saksiNya (act to impact).
Tuhan Yesus bukan sekedar melepas para murid dan hanya melihat dari surga apa yang
dikerjakan para murid, tetapi ada Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka, untuk
memampukan mereka melakukan tindakan yang berdampak. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita
melihat bagaimana para rasul sungguh-sungguh memakai hidupnya untuk menjadi berkat,
walaupun ada tantangan yang dihadapi.
Begitu juga dengan setiap kita, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menjadi
saksiNya, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan yang tentunya berdampak/menjadi berkat bagi
sekitar kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menolong dan memampukan kita untuk
melakukannya. Act to Impact. Gbu all.

To Do:
● Bacalah kitab Kisah Para Rasul sampai selesai, lalu sharingkan dengan kelompok CG
kalian, berkat apa yang kalian dapat setelah membaca Kisah Para Rasul.
● Buatkan sebuah proyek sederhana dengan kelompok CGmu untuk melakukan tindakan
yang berdampak. Jika sudah melakukan, dapat mengupload foto CGmu di Instagram dan
tag @remajagiihit dengan hashtag #LoveInActionGII

