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Pelajaran 1:  Klaim Warisan Anda 
 

 
TUJUAN PEMBELAJARAN: (Bantu peserta untuk menemukan poin-poin di bawah ini. Jika prinsip-
prinsip yang dicari ternyata tidak berhasil terungkap di dalam diskusi kelompok, maka ajukan 
pertanyaan-pertanyaan yang dapat menolong ditemukannya prinsip-prinsip tersebut. Jangan 
“mengkhotbahi” mereka.) 

 Klaim warisan Anda – Lakukan klaim-ulang jika warisan Anda telah dirampas.  
 

 
1) Berdoa. Mulailah setiap sesi dengan berdoa. Dalam sesi ini, berdoalah sesuai jumlah waktu yang 

disediakan untuk berdoa dalam kelompok kecil. 
 

 

2) PA Penemuan (DBS):  1 Petrus 1:3-9 (Warisan kita di dalam Kristus) 
 

Mintalah 2-3 orang untuk membaca ayat-ayat yang dibahas dengan bersuara, jika 
memungkinkan gunakan beberapa versi terjemahan. Sebagai alternatif, ayat-ayat tersebut 
bisa juga didengarkan dengan bantuan alat audio/perekam sebanyak 2-3 kali. Kemudian 
mintalah seseorang untuk menceritakan-ulang bagian yang telah dibaca itu dengan 
menggunakan kata-kata mereka sendiri. Mintalah kepada kelompok untuk menambahi apa 
saja yang terlewati. Sesuai kebutuhan, isilah hal-hal yang belum dimunculkan. 
 

Berdoalah bersama sebagai satu kelompok dan mintalah agar Allah berbicara melalui Firman-
Nya. Gunakan waktu untuk mendengarkan Allah dalam keheningan. Kemudian bahaslah ayat-
ayat yang dipelajari dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Bantulah 
semua orang agar aktif terlibat. Jika yang hadir lebih dari 6-7 orang, bagilah mereka ke dalam 
kelompok yang lebih kecil terlebih dahulu.  
 

 Apa yang diajarkan tentang Allah?  

 Apa yang diajarkan tentang pengikut Yesus? 

 Apa yang diajarkan tentang warisan di dalam Kristus, yang dimiliki oleh para pengikut-Nya? 

(misalnya, bagian yang tidak dapat binasa, hidup yang penuh pengharapan serta sukacita 

yang mulia dan tak terkatakan) 

 Apakah bagian Anda untuk mengalami hidup yang penuh pengharapan dan sukacita yang 

mulia dan tak terkatakan pernah dirampas?  

 Bagaimana pengikut Yesus bisa merampas si perampas dan memperoleh kembali harta 

miliknya?  

 Apa pelajaran utama yang kita peroleh dari sini? 

 Apa saja yang telah Anda lakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh 

ayat-ayat di atas?  

 Apa saja yang belum Anda lakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh 

ayat-ayat di atas? (Beri semangat kepada peserta untuk mempertimbangkan penerapan apa 

saja yang bisa dilakukan, kemudian pilih satu atau dua penerapan pribadi yang jelas, spesifik 

dan realistik.) 

 Sekarang, apa saja yang Allah ingin Anda lakukan untuk menerapkannya?  

 Kepada siapa Anda ingin menceritakan penerapan ini?  

 Bersama siapa Anda ingin membagikan pelajaran ini? 
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 Prinsip-prinsip kunci yang mana, yang ingin dibagikan oleh kelompok Anda kepada kelompok 

yang lebih besar?  

 

3) Berbagai Kegiatan Tindak-lanjut. 

 Bagikan prinsip-prinsip kunci, gambar dan gerak di depan kelompok besar. Mintalah masing-

masing kelompok kecil untuk menyampaikan satu prinsip kunci saja. Tulislah (dalam kata atau 

gambar) di selembar kertas berukuran besar atau papan tulis. Lanjutkan sampai semua poin 

yang ada dalam pelajaran telah ditemukan.  

 Isyarat/Gerak: Tetapkan bersama, isyarat atau gerak tangan untuk pelajaran ini. Kemudian 

mintalah semua peserta untuk berdiri dan melakukannya bersama-sama.  

 Lakukan tukar-pikiran mengenai unsur-unsur warisan kita di dalam Kristus. (misalnya, hidup 

yang penuh pengharapan, sukacita yang mulia dan tak terkatakan, damai yang melampaui 

segala pengertian) 

 Ambil waktu untuk secara pribadi merenung tentang warisan Anda di dalam Kristus, ucapkan 

syukur kepada Allah atas berbagai cara yang membuat Anda mengalami warisan tersebut, 

dan mintalah  kepada Allah untuk menunjukkan di tempat-tempat yang mana warisan Anda 

itu telah dirampas. Bertanyalah kepada Allah tentang apa yang ingin disampaikan-Nya kepada 

Anda. Sediakan waktu untuk mendengarkan tanggapan-Nya. Kemudian bagikan dan 

berdoalah bagi satu sama lain di dalam kelompok-kelompok kecil.  

 Berikan penjelasan mengenai waktu pertemuan berikutnya dan tugas/PR apa saja yang 

sudah harus dikerjakan sebelum waktu tersebut.  

 Tugas/PR untuk pelajaran berikutnya.  

o Menghafalkan: 1 Petrus 1:3. 
o Berdoa: Baca dan renungkan Mazmur 62:5-8. 
o Berbagi: Bagikan kepada orang lain apa yang sudah Anda pelajari. 

 Praktik: Berdasarkan pengalaman, temukan dalam cara apa saja warisan Anda dalam Kristus 

itu telah dirampas, dan mintalah kepada Allah untuk memulihkannya.  

 Berdoalah bagi satu sama lain. Di akhir acara, naikkan doa penutup. Berjanjilah untuk saling 

mendoakan selama jeda waktu pelatihan.  
 

Catatan: Anda bisa juga menggabungkan waktu sharing dan doa—dengan waktu untuk berbagi 

tentang apa saja yang disyukuri dan tantangan apa saja yang sedang digumulkan. 

 


