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BERSIAP MEMBANGUN KOTA KUDUS 
 
 
Ayat Emas: 
“Ketika kuberitahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi 
aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka: "Kami siap untuk 
membangun!" Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik 
itu.” (Neh. 2:18) 
 
Ringkasan Khotbah Sabat 
Berita mengenai kota kudus. (Neh. 3:1-3) 

• Keadaan orang Yahudi dalam keadaan kesusahan besar dan tercela. 

• Tembok kota terbongkar dan pintu gerbangnya terbakar. 

• Nehemia dan orang-orang Yahudi tergerak membangun kembali Yerusalem. (Neh. 
2:4, 5, 18) 

 
Mengapa harus bersiap membangun kembali kota kudus dan kemuliaan Tuhan atas umat-
Nya? 

• Adanya kesempatan dari Allah. (Neh. 2:4-5) 

• Adanya penyertaan Allah. (Neh. 2:6-8) 
 
Apa yang harus dipersiapkan? 

• Bahan (Neh. 2:7-8) = surat dan kayu utk memasang balok-balok pada pintu gerbang.  
o Bukan sekadar perlengkapan teknologi digital, namun juga digital mindset 

yang siap untuk menyesuaikan diri dengan cara baru dalam situasi pandemi. 

• Pekerja (Neh. 3:1-5, 7-32) 
o Gereja perlu melibatkan banyak tenaga untuk pembangunan tubuh Kristus 

dan menggiatkan pelatihan. 

• Hati. (Neh. 4:6) 
o Hati yang cinta kepada Tuhan akan membuat kita bekerja dengan sungguh-

sungguh. Punya hati berdoa kepada Tuhan walaupun ada halangan 
merintang (Neh. 4:9) 

• Strategi (Neh. 4:16-23) 
o Menempatkan rakyat menurut kaum keluarga untuk bersiap berperang (Neh 

4:13) 
o Sebagian anak buah bekerja membangun, sebagian bersiap berperang (Neh 

4:16-17) 
o Bekerja sama dalam membangun (Neh. 4:20) = membantu yang lemah dan 

berkomunikasi. 
o Melaksanakan penggembalaan yang kuat seperti membangun tembok 

Yerusalem, mengabarkan Injil dengan efektif seperti tentara yang siap 
berperang. 

 
Sharing Keluarga: 

1. Apa yang dapat Anda syukuri dari keadaan gereja kita, dan apa yang Anda ingin 
tingkatkan untuk kemajuan gereja kita di masa pandemi? Apa yang Anda imani untuk 
maksud dan tujuan keberadaan Gereja Yesus Sejati di muka bumi ini? 

2. Apakah Anda menemui kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan ibadah dan 
pelayanan di masa pandemi ini? Bagaimana Anda dapat membantu seisi rumah 
Anda untuk dapat beribadah secara online dengan lancar dan sungguh-sungguh? 
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3. Apakah alasan terkuat Anda untuk tetap mencintai Gereja Yesus Sejati? Diskusikan 
dengan keluarga, bagaimana mengatasi keterbatasan gerak di masa pandemi untuk 
melayani Tuhan. 

4. Diskusikan bagaimana Anda dan keluarga dapat memenangkan anggota keluarga 
dan tetangga dekat yang belum seiman. 

 
Evaluasi Proyek Iman: 
Bagikan pengalaman proyek iman sebelumnya dan berikan motivasi untuk yang belum 
melakukan. 
 
Proyek Iman: 
Tetapkan satu nama dan laksanakan langkah-langkah untuk memenangkan seorang 
anggota keluarga atau tetangga dekat yang belum seiman. 
 
Pokok Doa: 

1. Keselamatan dan semangat juang para tenaga medis yang membantu kesembuhan 
pasien Covid-19. 

2. Pekerjaan penggembalaan, penginjilan dan pelatihan yang sedang digiatkan. 
3. KPI Online nasional bulan Agustus 2020. 
4. Kecintaan jemaat terhadap Gereja Yesus Sejati. 

 


