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LEMBAR PENGESAHAN 

 

1. Judul Pengabdian  Pembinaan Rohani Melalui Ibadah Raya GBI Jemaat Kristus 

Gembala Juwana Pati 

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  GBI Kristus Gembala Juwana 

Bakaran Kulon RT 01/RW01 Juwana Pati, Jawa Tengah 

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, 2 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 jemaat agar tetap kuat dan bertahan dalam 

kebenaran Firman Tuhan saat masalah dan persoalan datang. 

 

B. Waktu Pelaksanaan adalah sebagai berikut:  

1. Minggu, 30 September 2018 

2. Pukul 08.30 sd selesai 

 

C. Tempat Pelaksanaan:  

GBI Kristus Gembala Juwana 

Bakaran Kulon RT 01/RW01 Juwana Pati, Jawa Tengah 

 

D. Hasil Kegiatan: 

1. Anggota persekutuan mendapat pembinan rohani sehingga kuat dalam iman 

2. Anggota persekutuan hidup dalam kemenangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 GBI KRISTUS GEMBALA 

JUWANA PATI, 30 SEPTEMBER 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, 2 Oktober 2018 

Pelaksana PkM 

 

 

 

Agus Widodo, M.Pd. 

 

 

Mengetahui 

Waket II Administrasi 

 

 

 

Siau Hong An, M.Th 
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GEREJA BE,THEL INDONESIA
Badan Hukum Gereja. SK Dilen Bimas Kristen No 41 Tg1. 9 Des 1972

Pendaftaran Ulang Bimas Kristqt (Protestan) Departemen Agama RI No. 21 l. Tgl. 2-1 1-1989

AlamaL Bakaran Kulon Rt 01 / Rw I Jurvana - Pali 59185

No :137/GB|-UKl8l2O18
Lamp:1 (Satu)Lembar
Hal . Undanqan Pembicara lbadah

Minggu Pagi

Juwana, 8 AGUSTUS 2018

Kepada
Yang Terkasih:
Agus Widodo. M. Pd
Bronggalan Sawah 5A/60
Rt03/RwO9 Kel. Pacarkembang
Kec. Tambaksari. Surabaya. 60132.

Salam Sejahtera didalam Kasih Tuhan Yesus Kristus,

Perkenankanlah kami melalui surat ini mengundang BapaUlbu untuk
menjadi saluran Berkat bagijemaat Tuhan sebagai Pembicara untuk lbadah
Raya hariminggu pagidi Gereja Bethel lndonesia "Kristus Gembala" Bakaran
Kulon, Rt 01/Rw 01 Juwana-Pati Jawa-Tengah, sebagai berikut:

HARI/TANGGAL : MINGGU(30 SEPTEMBER 2018
TEMA/TOPIK : BEBAS
JAM IBADAH : Pukul08.30 - 11.00 WB
TEMPAT : Gereja Bethel lndonesia Jemaat "Kristus

Gembala" Bakaran Kulon, Rt 01/Rw 01 Juwana
Pati-Jawa - Tengah 59185.

Demikian surat undangan ini dan kami sangat bersukacita dan \
berterima kasih atas pelayanan bapaUlbu. Tuhan Yesus Kristus Memberkati. \

Gembala Sidang

Tembusan:
1. Koordinator lbadah

2. Arsip

dan Anugerah-Nya,
STUS 2018



"Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua isterinya, kedua

budaknl,-a perempuuxl dan kesebelas analr;rirya, dan menyeberang di tempat

penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia

menl'eberangkan juga segala miliknya" (Kej adian 32 :22-23).

a. \lenielaskan

YakLrb mengambil keputusan clengan berani untuk membau,a istri . kedua

budaknra perenlpuan dau kesebelas anak-anaknva untuk pergi menveberang di

tenlpat penveberangan sungai ,vabok. Seorang Yakub. sebagai pemirlpin dalam

keiuarga berani rnengambil keputusan untuk membana kelr,rarganya pindah ke tempat

lairt r alrc tidak diketahui bagaimana latar belakang tempat itu dan bagairnana nasib

mereka apabila mereka sekeluarga sudah sarnpai ke tempat itu. Sesudah Yakub

nrenr.eberangkan seluruh keluarganya kemudia Yakub juga menveberangkan segala

harta mililknya yang dibai,va bersama-sama dengan dirinya. Sungguh sebuh

keputusan yang sangat penting yang akan mengr-rbah seluruh keadaan keluarga

Yakub.

b. \4enguraikan

(Sebagai orang percaya, kadang kita harus membuat sebuah keputusan

) ang sangat berat. Keputusan yang diambil itu membau,a konsekw'ensi. Bisa

huruk bisa juga sebalikn-va. Bagaimanapun juga kadang orang percaya diberi pilihan

untuk membuat keputusan mana harus menyenangkan Allah atau menvenangkan

manusia. Orang percava harus mengambil keputusan dengan benar. Keputusan itu

harus menvenangkan hati Allah sebab dengan menyenangkan hati Aliah, maka Allah

akan menolong orang percaya melewati rnasalah,vang dihadapi).

c. Menggambarkan atau diberi ilustrasi

(Pada saat seseorang mengalami sakit dan harus mendapatkan perarvatan dari

seorans dokter. Penyakit ,vang diderita itu mengharuskan orang tersebut harus

mengkonsumsi obat yang mungkin sangat banyak.vang han-rs diminum. Orang _vang

sakit itu harus berani mengambil kepr"rtusan untuk minum obat dan harus habis

supaya penyakit yang diderita cepet sembuh. Bila orang --vang sakit itu tidak mau

meminum obat dari dokter maka pen.v-akitnya mungkin tidak akan tertolong

lagi. .Iadi yang dibutuhkan hanyalah mengambil keputusan untuk minum obat)

d. Menerapkan



Ketika nlendoakan orang yang sedang dalam pergumulan (sakit, mengalalni

kesusallatl. dalant pergumulan dan bahkan dalam kesakitan di rumah sakit. jangan

lupa untuk ntengingatkan kepada orang sakit itu untuk berani mengarnbil keputusan

untuk nlengikuti sentua arahan dari dokter. Meskipun harus minum obat ini dan itu.

tetap t)rang lang sakit harus mengambil keputusan untuk sembuh bagaimanapun

calr'ar"l\ a.

2. Berani bergumul

"Lalit tinggaliah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia

sampai laiar menyingsing. Ketika orang itu melihat. bahwa ia tidak dapat

mengalahliannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. sehingga sendi pangkal

paha itu terpelecok. ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu:

"Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menfingsing." Sahut yakub: "Aku tidak

akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku.") (Kejadian

I1'aJ-?6 r

a. Menguraikan

(Hidup manusia pada umumnya ditandai dengan pergumulan yang berat. Tidak

ada manusia yang tidak bergumurl dengan masalah dalam kehiduoan mereka sehari-

irari. Hanya orans yang sudah mati saja 1,'ang tidak ada pergumuian di br"rmi ini,

tetapi selama manusia ada di bumi ini maka dia harus bergumul dengan

penghidupannya sendiri-sendiri. Orang yang menang adalah orang yang berani

bergumul. Keberanian ini memberikan kemenangan claiam hidup jika clia berani

rlengambil keputusan untuk bergumul. Yakub ..bergumul" dengan maiaikat Tuhan

-vang adalah Yesus pra inkarnasi, Yesus sendiri yang bergumul dengal Yakub. Dan

Yakub menang. Keberanian Yakub untuk bergumul dengan Allah nremberikan

kepadanya kemenangan. Yakub bergumul sampai dengan fajar menyingsing. artinya

dari malam sampai dengan pagi hari tanpa henti. Ini menggambarkan betapa

perjuangan Yakub sungguh kuat dalam menghadapi pergumulannya itu. dan

memberinya berkat).

b. Menggambarkan atau ilustrasi

(Ada sebuah perlombaan lari marathon <ii televise. Semua orang menonton.

Banyak pelari yang jatuh. tetapi bangkit lagi dan meneruskan lomba lari. Acla banyak



yang sudah tidak kuat dan akhirnya menyerah,tetapi ada juga yang bangkit walaupun

jatuh berkali kali tetapi bangkit dan akhirnya menang menjadi juara).

c. Menerapkan

Jauhkanlah sikap dan sifat yang malas. Sikap yang tidak mau mengambil

keputusan untuk bangkit lagi. Miliki sikap yang pantang menyerah walaupun sudah

jatuh tetapi mau untuk bangkit kembali. Seorang pemenang adalah orang yang berani

bergumul dengan keadaan yang tidak baik sekalipun dan merubahnya untuk menang.

3. Berharap senantiasa kenada Allah
"Berlanyalah orang itu kepadanya: "Siapakah namamu?" Sahutnva: "Yakub."

Lalu kata orang itu: "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub. tetapi lsrael" sebab

er-rgkau teiah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang."

Bertanyalah Yakub: "Katakanlah juga namamu"" Tetapi sahutnya: "N4engapa engkau

menan1,aft3n namaku?" Lalu diberkatini,'alah Yakub di situ. Yakub menamai tempat

itu Pniel. sebab katanya: "Aku telah melihat A1lah berhadapan muka, tetapi nyau,aku

tertolong!" Lalu tampakiah kepadanva matahari terbit, ketika ia telah meler.vati Pniei;

dan Yakub pincang karena pangkal pahan.va. Itulah sebabnya sampai sekarang orang

Israel tidak memakan daging -yarlg menutupi sendi pangkal paha. karena Dia telah

menrukul sendi pangkal paha Yakub. pada otot pangkal pahanya.) (kejadian 32:27-

lt l

a. Menjelaskan

Crang _vang percaya kepada Yesus memiliki pengharapan yang

meneguhkan. Dunia tidak bisa memberikan pengharapan. Dunia haniralah seperti

kapas yang diterbangkan angina yang sebentar kelihatan bagus tetapi tiba tiba sudah

tidak ada. Pengharapan didalam Allah mernberikan kepastian ditengah tengah

pergurnulan yang berat sekalipun tetap tangan Tuhan memberikan kekuatan. Orang

perca-ya harus berharap han5ra kepada Allah saja.

b. Menguraikan

Pengharapan kepada Allah tidak akan mengencewakan manusia. Orang percaya

menaruh pengharapan kepada Allair, dalam keyakinan akan kuasa-N1,a maka orang

percaya boleh yakin dan percaya sefia berpengharapan penuh kepada Aliah.



pengharapan kepada Allah tidak akan pemah mengecewakan. Pengharapan kepada

Allah membawa kemenangan.

c. Menggambarkan atau ilustrasi

Berharap kepada Allah melalui doa kepada Altah.

d. Menerapkan

Untuk mendapatkan keyakinan penuh bahwa kita berharap kepada Allah adalah

menyandarkan hidup kita kepada Aliah saja. Bukan kepada dunia iru yang semu dan

fana- Dalam Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Dalam Yesus ada pertolongan

dan harapan yang pasti.

Kesimpulan

Orang percaya adalah orang yang menang. Kemenangan 1,-ang diperoleh bukan

oleh usaha manusia sendiri tetapi oleh karena pertolongan dari Allah. orang percaya

mendapatkan kemenangan apabila: berani rnengambil keputusan" berani bergumul

dan terakhir adalah berani berharap kepada Allah. ketiga sikap itulah y'ang akan

mernbawa orang percay'-a sebagai orang vans rnenang. Terima kasih. Tuhan yesus

memberkati.


