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STT ADHI WACANA SURABAYA 



 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

1. Judul Pengabdian  Pembinaan Rohani melalui Ibadah Raya Persekutuan Doa Imanuel 

Ministry 

2  Pelaksana  

Nama Lengkap dan gelar  

NIDN  

Jenis Kelamin  

Golongan Pangkat  

Jabatan Fungsional  

Jabatan Struktural  

Unit Kerja  

Alamat kantor  

Alamat rumah  

No HP  

email  

 

Agus Widodo, M.Pd.  

2316087701 

Laki-laki  

-  

-  

Ketua LPMI STTAW 

STT Adhi Wacana Surabaya  

Mayapada Complext Lt. 6, Jl. Mayjend Sungkono 178 Surabaya  

Brongalan Sawah 5A/60 Pacarkembang Tambaksari, Surabaya  

62 812-1748-7918 

Aguswidodo.sby@gmail.com  

3  Lokasi Kegiatan  Graha Imanuel Ministry  

Jl. Raya Letjen Suprapto 9c Waru Sidoarjo 

4  Lama Kegiatan  1 hari 

5  Luaran yang dihasilkan  -  

6  Biaya yang diperlukan  Rp 1.000.000  

7  Sumber biaya STTAW  

Sumber biaya GAB BEST  

Jumlah keseluruhan  

Rp 1.000.000  

-  

Rp 1.000.000  

 
Surabaya, 13 Oktober 2018 

Pelaksana PkM 

 

 

 

Agus Widodo, M.Pd 

 

 

Ketua STT Adhi Wacana 

 

 

 

Dr. Daud Darmadi, M.Pd.K. 

NIDN 2320087901 

 

 



PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARKAT 

PEMBINAAN ROHANI MELALUI IBADAH RAYA PERSEKUTUAN DOA 

IMANUEL MINISTRY 
 

 

 

A. Tujuan:  

Memberikan pembinaan rohani kepada anggota persekutuan supaya menjadi pelaku 

Firman Allah dengan tetap hidup dalam dengar-dengaran akan Firman Tuhan 

 

B. Waktu Pelaksanaan adalah sebagai berikut:  

1. Jumat, 12 Oktober 2018 

2. Pukul 19.00 sd selesai 

 

C. Tempat Pelaksanaan:  

Graha Imanuel Ministry  

Jl. Raya Letjen Suprapto 9c Waru Sidoarjo 

 

D. Hasil Kegiatan: 

1. Anggota persekutuan mendapat pembinan rohani sehingga kuat dalam iman 

2. Anggota persekutuan hidup dalam ketaatan Firman Tuhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ADHI WACANA SURABAYA 

SK Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI No. DJ.III/Kep/HK.00.5/217/2014 

 www.sttaw.ac.id  sttadhiwacana@gmail.com  081339489644 

 
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PKM 

Pembinaan Rohani melalui Ibadah Raya Anggota Persekutuan Doa Imanuel Ministry 

12 Oktober 2018 
 

No

. 

Keterangan Pemasukan Pengeluaran Saldo 

1 Dana PkM dari STTAW  1.000.000  1.000.000  

2 Biaya pembinaan rohani   500.000  500.000  

3 Biaya Transportasi dan Akomodasi   500.000  0  

 Jumlah 1.000.000  1.000.000  0 

 

 

 

Surabaya, 13 Oktober 2018 

Pelaksana PkM 

 

 

 

Agus Widodo, M.Pd. 

 

 

Mengetahui 

Waket II Administrasi 

 

 

 

Siau Hong An, M.Th 
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Hai . Konfirmasr Pembrcara,i

Khotbah (Ibadah Raya)

HARI / TANGGAL

TEMA

WAKTU IBADAH

TEMPAT

Pdt. Dr.Timotius Witdodo

Tembusan.
l. Koordinator Ibadah
2. Admin
3. Sekretaris.

4. Arsip

Sidoarjo, 08 Oktober 2018

Kepada Yang Terkasih:
Ev. Agus Widodo, M.Pd.
Ditempat

Salam Damar Se;ahteradalam ka.srh Tuhan Yesus Kristus,

Sehubungan dengan program Pemurrdan. Pembinaan lman dan Peningkatan Pengetahuan

Alkitabrah Jemaat kami, maka perkerra.nkanlah kamr melaiui surat ini mengkonfirmasr jadwal

pelayanan Bapak/Ibu untuk kiranya dapat rneniadi Saluran Berkat Tuhan sebagar PENIBICARA

dr dalam lbadah Raya Persekutuan f)oa "Imnranuel Ministry" sebagar berikut .

Demikianlah konfirmasi dari kami dan kami sangat bersukacita serta mengucapkan terima kasih

atas kebersediaan, perhatian dan kerjasama dari bapak / ibu.

Tuhan Yesus Memberkati.

Dengan Kasih & Anugerah-Nya,

Tim Pelayanan

&?
Yr,*ry1

Jumat. 12 Ok-tober 2018
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1. Materi khotbah Ibadah Raya Jumat, 12 Oktober 2018

\{ATERI KHOTBAH: .lumat, 12 Oktober 2018. Pukul : 19.00 Wib

Di Graha immanuel Ministrv. Jl. Ra.va Letjen Suprapto 9c Waru Sidoarjo

Jawa Timur

Judul Khotbah/Renungan : "MENDENGAR SUARA ALLAH"

Nas alkitab : Yesa-va 50:4-9

Tema Khotbah/Renungan : "Dengar-dengaran kepada Allah"

Pendahuluan

Manusia diciptakan Allah dengan dua telinga dan satu mulut. Dua telinga

untuk ban.vak mendengar suara Tuhan melalalui Firman-Nya. Banl'ak hal dalam

hidup ini -vang membuat manusia bertan.va apakah yang harus aku lalukan dengan

talentaku? Mengapa aku harus mendengarkan suara Tuhan? Kita akan belajar dari

f-rrman Tr-rhan dengan tema/iudul khotbah ''Dengar- dengaran kepada Allah".

B agaimanakah langkah-l angkahnya'?

Kalimat peralihan: orang percaya diberi telinga oleli Allah untuk mendengar

suara Allah. llnnan Allah itulah yang harus didengar. Bagaimanakah Firman

Allah memberikan penjelasan kepada orang percaya mengenai fungsi dari telinga

kita untuk mendengar suara Allah? Caranya dengan rnengikuti langkah-langkah

dalam Matius 25 : 14-30. Apa langkah-langkahnya?

l. Mendensar sebagai seorang murid Kristus

"Tuhan AI-LAH telah memberikan kepadaku lidah seorang mr-rrid.

supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang

letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar

seperti seorang murid (Yesaya 50:4).

a. Menielaskan

Orang percaya diberikan telinga untuli mendengar.



b. \lengurarkan

Sebagai seorang pekerja kantor, atau srvasta atau bahkan pela,van dalam

gerela sekalipun. masing-masing memiliki talenta yang harus dikembangkan

dengan sesera. Tidak boleh berlambat- iambat apalagi lalail

c. \lengganrbarkan atau diberi ilustrasi

(setiap jenis pekerjaan memiliki SOP (Standar operating procedur) _vang

berbeda-beda. kervaiiban dari para pekerja adalah menjalankan SOP tersebut

dengan ..segera" konduite dari para kar,var,l'an ada penilaian dari atasan" Para

pekerja harus cekatan dan ,,segera" menjalankan tugas dan tanggung-jawabnya)

d. \lenerapkan

Seorang pekerja perlu memahami dunia kerianya. Seorang hama Tuhan,

seolang pelayan juga harus memahami bidang pekerjaanSra. Tidak boleh ialai

dalarn menjalankan tugas dan tanggung-jaw-abnya. Segala sesuatu yang

berhubungan dengan pekeriaan dan tu-uas harus dikeriakan dengan secepatnya.

2. Nlendengar untuk taat

''Tetapi hamba ,vang menerima satu talenta itu pelgi dan rnenggali lobang di

dalam tanah lalu menyembunf ikan uang tuannl'a (25: 18).

a. Menguraikan

Ada tiga hamba sebagai perwakilan penggambaran pra pekerja 1,'ang menerima

taienta. Yang tipe pertama yang menerima lima talenta segera mengerjakan

talenta itu dengan komitmen yang tinggi sehingga menghasilkan laba lima

talenta. Hamba ,vang menerima dua talenta itu juga mengerjakan taelnta itu dengan

komitmen dan menghasilkan dua talenta. Tetapi ada satu hamba yang ,jahat", .v'.-ang

tidak memiliki komitmen untuk mengerkajan talenta yang diterimanya. ini sungguh

perbuatan jahat sekaii.

b. Menggambarkan atau ilustrasi

N{emiliki 3 orang pembantu/asisten rumah tangga kemudian ditugasi untuk

mengerjakan pekeriaan rumah, tetapi dari ketiga hamba inr ada satu asisten rumah

tangga vang malas, jahat dan tidak berkomitmen men-velesaikan tugas pekerjaannya

tetapi malah membuat keributan dengan permusuhan.

c. Menerapkan

Kar-yau,an atau pekerja Klisten atau hamba hamba Allah harus memiliki

komitmen vang benar dan sungguh-sungguh untuk mengejakan talenta yang

diberikan Tuhan kepada mereka. Tidak boleh dengan lalai apalagi jahat dan tidak



berkornitrren ntenl'elesaikan tugas tetapi dengan komitmen yang sungguh- sungguh

untuk kemuliaan .\llah sendiri.

3. r\Iendengar untuk menyataka$ kebenaran Allah

"Har-r,ba \ ang menerima lima talenta itu datang dan ia membaw-a iaba iima talenta,

karanra: Tuan. lima talenta tuan percayakatr kepadaku; lihat, aku telah beroleh laba

iima talenta. Maka kata tuannya itu kepadan,va: Baik sekali perbuatanmu itu" hai

hanrbaku 1'ang baik dan setia: engkau telah setia dalam perkara kecil. aku akan

ir.ier.nberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara ,vang besar. Masuklah dan

tumtiah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima dua

talenta itr-r. katan,va: Tuan, dua talenta tuan percayakan kepadaku; lihat, aku telah

beroleh laba dua talenta. NIaka kata tuarnya itu kepadanl'a: Baik sekali

perbri.itanmu itn. hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia rtemikr-il

tanggung jawab dalam perkara yang kecil. aku akan memberikan kepadamu

tanggung jawab daiam perkara ,vang besar. Masuklah dan turutlah dalam

kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah iuga hamba ).ang menerima satu talenta itu

dan berkata: Tuan, aku tahu bahsa tuan adalair manusia,vang kejam ,vang menuai

di tempat di mana tuan tidak menabur dan ,vang memttngut dari tempat di mana

tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi men,vembunl'-ikan taienta tuan

itu di dalam tanah: Ini. terimalah kepuny'aan tuan! Maka jaw-ab tuann,va itu: Hai

kamu. hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu. bahw'a aku menuai di

tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak

menanam'l Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kauberikan kepada orang

,vang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan

bunganya. Sebab itu arnbillah talenta itu dari padan.va dan berikanlah kepada orang

yang mempunyai sepuluh talenta itu" Karena setiap orang yang mempunyai,

kepadanya akan diberi. sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak

mempunyai, apapun juga .vang ada padanya akan diambil dari padanya." (25:20-30)

a. Menjetraskan

Para pekerja, pata hatnba Tuhan,vang percay'a kepada Yesus memiliki tugas dan

talenta yang harus dikerjakan dan dikembangkan dengan penuh tanggung-iau,ab.

Perbrntan ini untuk kemuliaan nama Tuhan dengan menjadi orang yang baik ,vang



mengeriakan talentanya dengan tanggung jarvab. Orang yang jahat adalah orang

vang tidak mengerjakan talentanya tetapi jr,rstru membuat keributan, bertengkar

dan mencari-soal-soal perlengkaran sebagai dalih tidak mengerjakan tugas dan

tanggung jarvabn.va.

b. Menguraikan

Para pekefia dan para hamba Tuhan harus sadar bahw'a menjalankan taienta adalah

tugas mereka. Dengan menialankan talenta akan disebut sebagai orang atau hamba-

hamba 5'ane baik. Ailah akan berkata- "Sabaslah hai hambaku'" engkau akarr masuk

dalam kerajaan-Ku" karena setiap orang y'ang mempun).ai kepadany akan

diberi sehingga ia akan berkelimpahan tetapi siapa r ang tidak mempunyai atau

tidak mengerjakan talenta dengan baik maka apapun juga yang ada pada orang itu

akan diarnbil Allah dan akhirrr.va tidak bisa berbuat apa-apa.

c" Mengrambarkan atau ilustrasi

Ketika seorang pekerja melakukan pekerlaan dengan baik maka akan ada

penghargaan atau reward dafi perusahaan dan ketika ada pekerja ,vang tidak

rnengejakan tugas dan tanggung jar.l'abnya dengan baik maka akan ada hukuman

alatr punishment untuk pekerja,vang tidak baik tersebut.

d. Menerapkan

Jadilah para pekeria yang baik. Pekerja 1'ang baik tahu akan tr-rgas dan tanggung

iau'ab mereka. Akan ada rewad dan punisirment terhadap para hamba. Baik

hamba Tuhan atau pekerja sekuler harus tetap sadar bahwa pekerjaan dan tugas

tanggung jawabnya ada penilaian dari atasan.

Kesimpulan

Menjadi pekerja adalah pekerjaan 1,-ang harus melakukan pekerjaan dengan

baik. Tunaikan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Sebagai seorang pekerja

atau hamba Tuhan memiliki ciri mengerjakan tugas dan tangung jawab yang

harus dikerjakan dengan ..segera". Kedua sebagai seorang pekerja atau hamba

Tuhan memiliki ciri mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan

komitrnen yang sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main sebab komitmen itu

menjadi penyemangat sekaligus ,.bahan bakar" dalam mengerjakan tngas dan

tanggung jawabr,ya. Ketiga sebagai seorang pekerja atau hamba Tuhan

rnengerjakan talentan--va dengan perbuatan baik. Terima kasih. 'fuhan Yesus

memberkati.


