
 

 

Session I 
ALL ABOUT PERSONAL HOLINESS 
 
Pertanyaan pembuka :  

 JIka berbicara tentang kekudusan, apa yang terlintas dalam pikiranmu 

 Apa yang ada dalam pikiranmu ketika ikut kelas 201 
 
DEFINISI KEKUDUSAN 
 
Dari KBBI:  ________________________________________________________ 
 
Dari bahasa Ibrani: berasal dari bahasa ibrani qadosh yang berarti  
 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Diperintahkan untuk kudus di dalam seluruh hidup 
 
Lalu jika Allahlah yang membuat kita kudus lalu mengapa ada perintah (Imamat 11:44-45) dan  I Petrus 
1:15-16 
 
Baca: I petrus 1:15-16 dan coba cari kata-kata yang “menarik” perhatianmu 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Mengapa Perlu hidup Kudus? 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

JADI? 
Lalu jika Allahlah yang membuat kita kudus lalu mengapa ada perintah (Imamat 11:44-45) untuk 
“melakukan sesuatu agar menjadi kudus” koq bisa perintah ini bertentangan?  
“Mana yang benar, kita dijadikan kudus atau kita berusaha untuk hidup kudus?” 
  
Untuk memahami itu kita perlu tahu bahwa ada 3 tahap pengudusan 

 
 Tahap I : KESELAMATAN: terpisah bagi Allah menurut pandangan  

Baca: I kor 1:2 
Tanya: dapatkah anda menemukan dua kata yang berasal dari kata kudus? Dikuduskan dan orang-
orang yang kudus 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 Tahap II : Sudut Pandang Orang Percaya: Mempersembahkan hidup  
bentuk dari ungkapan syukur karena telah dikuduskan dan diselamatkan adalah 
Mempersembahkan hidup. Dipisahkan bagi Allah menurut pandangan orang percaya/ iman pribadi 
yang terkait 
Baca: Roma 12:1 
 
Pertanyaan:  ayat ini menurut kalian ayat ini merupakan pilihan/undangan atau perintah? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 Tahap III : Sudut Pandang Komunitas: Perubahan / Transformasi 

Baca 2 Tim 2:19b, 21-22 
 

Proses pengudusan 
Baca: Roma 6:20-23 proses pengudusan 
 

Tahap I Tahap II Tahap III 

Pengudusan hidup Mempersembahkan hidup Transformasi hidup 

Percaya pada Kristus Bersyukur karena kasih Kristus Taat pada Kristus 

Alasan: 
 
 
 
 
 

Alasan: Alasan: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita 
menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian 
menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan (II Korintus 7:1) 
 

keputusanku 
Saya mau berjuang untuk menjaga kekudusan pribadi dan mau untuk diminta pertanggungan jawab oleh 
partner saya (………………….). 
Sebagai wujud kongkrit dari proses pengudusan yang saya terima maka saya mau berjuang untuk 
melakukan “quiet time” setiap hari dan rindu untuk mengalami transformasi dalam hidup saya menjadi 
semakin serupa dengan Kristus. 
 
Komitmen saya, …-…..-20__                                                  Partner saya, …-…..-20__ 
                     No.Hp: 
                       
 
                                                                                                  
 
(                                            )                                                          (                                         ) 
                                               
 


