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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  2 Kali Kegiatan hari Minggu 

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, 28 November 2017 

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:  

1. Memberikan pembinaan rohani kepada jemaat agar tetap kuat dan bertahan dalam 

kebenaran Firman Tuhan saat masalah dan persoalan datang. 

2. Jemaat percaya dan menyadari akan pentingnya kemahakuasaan Allah 

3. Jemaat percaya akan Injil yang membawa keselamatan 

 

B. Waktu Pelaksanaan adalah sebagai berikut:  

1. Minggu, 24 September 2017 

2. Minggu, 26 November 2017 

 

C. Tempat Pelaksanaan:  

GBI Kristus Gembala Juwana 

Bakaran Kulon RT 01/RW01 Juwana Pati, Jawa Tengah 

 

D. Hasil Kegiatan: 

1. Jemaat mengalami kuasa Allah 

2. Jemaat percaya akan keselamatan dalam berita Injil 

3. Jemaat mengalami kekuatan dalam Iman 
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 www.sttaw.ac.id  sttadhiwacana@gmail.com  081339489644 

 
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PKM 

PEMBINAAN ROHANI MELALUI IBADAH RAYA GBI KRISTUS GEMBALA 

JUWANA PATI 
 

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, 28 November 2017 

Pelaksana PkM 

 

 

 

Agus Widodo, M.Pd. 

 

 

Mengetahui 

Waket II Administrasi 

 

 

 

Siau Hong An, M.Th 
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GEREJA BETHE,L INDONESIA
Badan Hukum Gerela. SK Diryen Bimas Knsten No. .ll Tgl 9 Des 11)72

PenCafirrmLrlargBimasKristen(Protestan)DepartemenAgamaRI No 21 I Tgl.2-II-I989
Aiarnal Bakaran Kulon Rt 0 I / Rrv I .lurvana Pati 59I 85

Juwana, 4 SEPTEMBER 2017

No , 132lGBl-UK1912017
Lamp:1(Satu)Lembar
Hal : Undanqan Pembicara lbadah

Minggu Pagi

TEMA/TOPIK
JAM IBADAH
TEMPAT

Kepada
Yang Terkasih.
Agus Widodo. A. Md. Kom.. S. Th
Bronggalan Sawah 5A/60
Rt03/Rw09 Kel. Pacarkembang
Kec. Tambaksari. Surabaya. 60132.

: BEBAS
: Pukul 08.30 - 11.00 WIB
: Gereja Bethel lndonesia Jemaat "Kristus

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

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 hari minggu pagi di Gereja Bethel Indonesia "Kristus Gembala"
Bakaran Kulon, Rt 01/Rw 01 Juwana-PatiJawa-Tengah, sebagai berikut:

HARIffANGGAL : MINGGU/24 SEPTEMBER 2017

Demikian surat undangan ini dan kami sangat bersukacita dan
berterima kasih atas pelayanan bapak/lbu. Tuhan Yesus Kristus Memberkati.

Tembusan:
1. Koordinator lbadah
2. Arsip

dan Anugerah-Nya,
PTEMBER 2017



1. Materi khotbah Ibadah Minggu, 24 September 2017

N4ATERI KHOTBAH: Minggu. 24 September 2017. Pukul : 08.30 Wib

Di Gere.ja Bethel Indonesia Jemaat "Kristus Gembala" Bakaran Kulon

RT 01 'R\\' 01 Juwana - Pati Jaw'a-Tengah. Kode Pos: 59185.

.ludul Khotbah'Renungan : "SETIA KEPADA IN.IIL"

Nas alkitab : Galatia'l:1-10

Tenra Khotbah,Renungan : "I]'{JII- KEKUATAN ALLAH"

PENDAHTTLUAN

Kesetiaan adalah perkara yang utama yang didambakan oleh manusia dari

golongan apapun. Kesetiaan meniadi hal yang sangat penting manakala

dihadapkan kepada permasalahan yang datang. Ketika permasalahan datang maka

ujian datang 1'aitu ujian kesetiaan. Sifat yang diinginkan dari seseorang adalah

kesetiaan. Setia adalah karakter Kristus 1'ang baik. Dia setia sampai mati. Orang

perca)ra sudah diselamatkan oleh Allah. Allah juga menginginkan agar orang

perca,va setia kepada Allah. orang percaya setia kepada Injil sebagai kekuatan

Allah. Kita akan belaiar dari f-rrman Tuhan dengan tema/.iudul khotbah "setia

kepada 1 nj il". B a-qaiman aka h langkah-l an g kalinya?

Kalimat oeralihan:

Rasui Paulus rnenasehatkan kepada jemaat Tuhan di Galatia agar mereka

memiliki kesetiaan kepada Injil yang adalah sebagai kekuatan bagi orang perca,va.

injil adalah kekuatan 1'ang memberikan semangat baru kepada orang yang ietih

lesu. Memberikan jalan 1,ang benar kepada manusia bahu,a iniil adalah Firman

Allah yang mernberikan kekuatan kepada orang perca-y:a. Apakah orang

percaya tahu bahrva kesetiaan terhadap Injil adalah sifat yang diinginkan

Allah? kita akan mengetahui ba-uaimana ciri-ciri kehidupan orang percaya

yang setia kepada Injil. Seperti apakah orang percaya yang setia kepada lniil?



1. Sadar bahn a sudah dilenaskan dari dosa dosa

"Dari PattlLls. seorang rasul. bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang

manusia. nrelainkan oleh Yesus Kristns dan Allah. Bapa, yang telah

menrbanskitkan Dia dari antara orang lrati.2 dan dari sernlla saudara yang ada

bersama-sama clenqan aku, kepacla jemaat-.femaat di Galatia:3 kasih karunia

lllet.ir eftai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus

-1Krtstt-ts.' )'ans telah menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita. untuk

,r.l.purk"n tit-a Oari <iunia jahat yang sekarang ini" menurut kehendak Allah dal
{

Bapa kita.- Bagi-Ni,alah kemuliaan selama-1aman1,a! Amin. (Galatia 1:1--5)

a. Nlenjelaskan

Orang percaya harus sadar bahwa Allah sudah memberikan kebebasan dan

kelepasan dari dosa dosa yang ada dalam diri seseorang. Dosa-dosa itu tidak

dapat dihilangkan dengan usaha sendiri karena memang manusia tidak bisa

berusaha sendiri untuk melepaskan dirinya dari dosa dosanya. Dosa itu melekat

terhadap diri orang berdosa dan tidak dapat dihilangkan hanya dengan bertarak

atau menyakiti diri sendiri. Manusia tidak dapat mengelak dari hukuman akibat

dosa dosa yang dimilikinya.

b. N4enguraikan

"Kesadaran inilah yang harus dimiliki oleh orang percaya yang sudah

ditebus hidupnya dari kesia-siaan akibat dosa. Sadar bahr,va Allah itu baik.

Sadar bahwa Allah itu mengasihi manusia yang berdosa sehingga Allah

mernberikan keselamatan kepada orang berdosa. Harus memiliki kesadaran

bahwa orang 1'ang berdosa adalah seperti seorang yang dirantai dan diikat oleh

sesuatu.

c. Menggambarkan atau diberi ilustrasi

(Gambarannya adalah seperti orang 1.ang diikat dibaw.ah pohon dengan

tali atau rantai atau pengikat apapun sehinga orang itu tidak bisa lepas dari

ikatan tersebut. Orang itu tidak bisa bebas dan tidak bisa melakr-rkan apapun

kegiatan yang bahkan sekecil apapun sebab kaki dan tangany'a diikat oleh tali

pengikat).



d. Penerapannl.a adalah bila seseorang sudah dibebaskan dari ikatan maka

seharusnl'a orans tersebut bergembira dan berbahagia sebab tidak ada lagi

kekuatan l.aitu tali yang mengikat orang itu sehingga tidak bisa bergerak. Orang

percal,a harus saclar dan bersyukur bahrva dirinya sudah dilepaskan dari belenggu

dosa olel'i Allah 1'ang sudah memberikann,va kebebasan.

2. Sadar bahrva kesukaan Kristus lebih utama

..Aku heran. bahwa kamu begitu lekas berbalik dari pada Dia- -vang oleh

kasih kartinia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu injil lain.7

.vang sebenarnya bukan Injil. I{any'a ada orang yang mengacaukan kamu dan yang

bennaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus.S Tetapi sekalipun kami atau

seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu injil yang

berbeda dengan Injil -vang telah kami beritakan kepadamu. terkutuklah dia. 9

Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi: jikalau

ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil. yang berbeda dengan apa

.va1g telah kamu terima, terkutuklah diu.10 Jadi bagaimana sekarang: adakah

kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada

manusia? Sekirany'a aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia. maka aku

bukanlah hamba Kristus. (Galatia 1:6-i0). Ini adalah ayat yang sangat bagus

sekali dan memberikan kesadaran kepada orang percaya untuk berubah.

a. Menguraikan

Rasul Paulus memberikan teguran yang sangat keras kepada jemaat di

Galatia sebab jen'raat di Galatia cepat sekali untuk berpaling dari Injil dan mulai

melirik kepada hal hal lain yang tidak semulia Injil. Teguran dari rasul Paulus itu

begitu keras.

b. Menggambarkan atau ilustrasi

(Orang tua mana yang tidak menegur anak anak mereka jika anak anak

mereka melakukan kesalahan. Orang tua )''ang mendidik atrak anak dengan

teguran akan menghasilkan anak anak yang berhasil dan takut akan Allah).



\,lenerapkan

Rasr-rl Paulus begitu marah kepada jemaat di kota Galatia sebab jemaat

tersebut cepat sekali berbalik dari Iniil kepada hal lain 1.ang tidak mulia'

Penerapannl.a adalah bila orang pefca-Ya tahu dan sadar bahwa dirin-Va sudair

cliper-ka1,a oleh hikmat dari Injil maka orang percaya tersebut tidak akan berpaling

ciari Intil kepacla sesuatu yang lain. Siapakah .vang akan disenangkan oleh orang

percala selain daripada Allah sendiri. Rasul Paulus ingin selaltt menyenangkan

Al1ah. ingin selaiu menyenallgkan hati A11ah.

3. Sadar bahwa Iniil itu adalah Yesus Kristus

"Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku" bahwa injil y'ang

bgkanlah inlil manuriu.l2Kur"na aku bukan meneriman.va dari

bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku
kubelitakan itu

manusia. dan

menerimanya oleh pen;-ataan Yesus Kristus.l3 Sebab kamu telah mendengar

tentang hiclupku dahulu dalam agama Yahudi: tanpa batas aku menganiaya

jemaat Allah dan berusaha membinasakann.va.l4Duo di dalam aganla Yahudi

aku .jauh lebih maiu dari banyak teman yang seba-va dengan aku di antara

bangsaku. sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek

moyangku. 15 T.tupi r,vaktu Ia, yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku

dan memanggil aku oleh kasih karunia- Nyu,16 berkenan menyatakan Anak-Nya

di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan

Yahudi. maka sesaatpun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia: " j"*u

aku tidak pergi ke Yerusalem rnendapatkan mereka yang telah menjadi rasul

sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke

Damsyik.l8 Lul.,. tiga tahun kemuclian. aku pergi ke Yerusaletn untuk

mengunjungi Kefas. dan aku menumpang lima belas hari di rumahn.'a.19 
'fetapi

aku tidak melihat seorangpun dari rasul- rasui yang lain" kecuali Yakobus.

saudara Tuhan Y.r,rr.20 Di hadapan Allah kutegaskan: apa yang kutuliskan

kepadarnu ini benar, aku tidak berdusta. (Galatia 1 :1 1-20)'



\lenielaskan

Rasul Paulus berkata. "Tetapi rvaktu la"vang telah memilih aku sejak

kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia- N,va"16 berkt"ut'

menr-alakan Anak-Nya di dalam aku, supa-va aku memberitakan Dia di antara

bangsa-bangsa bukan Yahudi, rnaka sesaatpun aku tidak minta pertirnbangan

kepacia lnanusia.'' Rasul Paulus dengan ,vakin mengatakan bahr'va Injil adalah

pribadi Yesr.rs Kristus sendiri yang telah memilih Paulus dari sejak kandungan

ibunl a untuk menyatakan diri kelak dalam pekerjaan penginjilann,va di kota

kota dan daerah daerah.

b. iv{enjelaskan

Paulus dengan yakin menegaskan bahwa Iniil adalah pribadi Yesus Kristus

sendiri 1,ang telah men.velamatkan Paulus dari maut' Yesus Kristus menyatakan

dirin}.akepadaPaulus.UntukZa|TtansekarangmakapenampilanYesusKristus

aclalair melalui InJil. Injil itu adalah tampilan pribacli Yesus Kristus sendiri kepada

orang pefca)'4.

c. Menggambarkan atau ilustrasi

(Sebuah foto adalah gambar dari obyek atau orang atau benda apapun )rang

meu.akiii orang yang sebenarlya. Sebuah foto adalah perw-akilan dari orang

sesungguhnya yang ada didalam foto atau gambar itu)'

d. MeneraPkan

Injil adalah pribadi Yesus sendiri. Iniil merepresentasikan Yesus dan

kehidupan-N,va di dunia ini. Selarna orang percaya membaca Injil maka

sebenarnya dia sedang melihat pribadi Yesus dihadapannya' Yesus bisa dikenali

dari membaca Alkitab. Yesus bisa dikenal dari tulisan tuiisan didalam lnjil

tersebut.

KesimPulan

Iniil itu adalah kekuatan dali Allah untuk orang percaya menerirna kekuatan

dari Tuhan. Setiaiah kepada Injil sebab Injil adalah kekuatan yang sejati yang

adalah perrvakilan dari yesus Kristus sendiri. Mengapa orang percaya harus setia

kepada injil? Jawabannya adalah bahwa orang percaya harus sadar bahw'a dirinya

sudah dilepaskan dari dosa dosa. orang percaya harus sadar bahu'a kesukaan

Kristus itu lebih utama. orang percaya harus sadar bahwa Injil itu adalah Yesus

Kristus sendiri. Terima kasih' Tuhan Yesus memberkati'



GEREJA BETHEL INDONESIA
Badan Hukum Gereja SK Diqen Bimas Kristen No 41 Tgl' 9 Des 1972

pqrdaftaran glang Bimas Xriri* (Proteitan) Departemen Agama RI No. 21 1' Tgl' 2-11-1989

Aiarnat BakaranKulon Rt 01 1Rw I Jut'ana Pati 59185

Juwana, 16 OKTOBER 2017

No
Lamp
Hal

: 133/GBl-UKl1ol2017
:1 (Satu) Lembar
: Undangan Pembicara lbadah

Minggu Pagi

Kepada
Yang Terkasih:

ffinggatan Sawah 5tu60
Rt03lRw09 Kel. Pacarkembang
Kec. Tambaksari. Surabaya' 60132'

Salam Sejahtera didalam Kasih Tuhan Yesus Kristus,

perkenankanlah kami melalui surat ini mengundang BapaldtPY.'nY

menjadi saluran gerkat o"gij.r"rt Tuhan sebagai Pembicara untuk lbadah

Raya hari mingd pdfii'Ce.eia Bethel lndonesia "Kristus Gembala"

Bakaran Kulon, nt dtfiw 01 Juwana-Pati Jawa-Tengah, sebagai berikut:

HARIffANGGAL : MINGGU/26 NOVEMBER 2017

TEMA/TOPIK : BEBAS
JAM IBADAH : Pukul0S'30 - 11'00 WIB

Gem-bala' Bakaran Kulon, Rt 01/Rw 01 Juwana

Pati-Jawa - Tengah 59185'

Demikiansuratundanganinidankamisangatbersukacitadan
berterima kasih "t 

t p"f"Vanan-Oapak/lbu. Tuhan Yesus Kristus Memberkati'

Tembusan:
1. Koordinator lbadah

2. Arsip

dan Anugerah-NYa,



3. Materi khotbah Ibadah Minggu, 26 November 2Al7

\1.\ I ERI KHOTBAH: Minggu. 26 Novernber 2017. Pukul : 08.30 Wib

Di Gere.ia Bethei Indonesia Jemaat ''Kristus Gembala" Bakaran Kulon

RT 0iiRW 0i .luwana - Pati .la."va-Tengah. Kode Pos: 59185.

Judul KhotbahiRenungan : "ALLAH BERKUASA N'{ENOLONGIVIU"

Nas alkitab : Matius 8:1-4

Tc-r.no KhotbahiRellrtngan : "DIA SAIJGGUP YESUS SANGGUP"

Pendahuluan

Yesus Kristr,rs tetap sama dahulu sekarang dar-r selamanl'a. Yesus memiliki

Kuasa 1'ang .iuga sama yang sudah dilakukan-N,va dahulu pada rnasa Alkitab

mallpun untuk masa sekarang dimana orang perca-\a hidup. Orang perca,va tidak

perlu meragukan Kuasa Allah apakah Dia mampu atau tidak melakukan mujizat-

N1.'a. Kuasa-Nya tetap sama dahulu sekarang dan selamanya. Yesus sanggllp

me.vembuhkan sakit penyakit yang dialami oleh orang orang pada masa Alkitab

ditulis. Orang perca)'a iuga yakin bahrva pada masa kirri Diapun masih sanggup

melakukan murjizat-Ny'a. Dia sanggup melepaskan belenggu dosa. Dia san-qgup

menl.embuhkan sakit penyakit" Dia.iuga sanggup melepaskan hidup orang perca)'a

dari pencleritaan. Kita akan belajar dari firman Tuhan dengan tema/iudul khotbah

"Allah berkuasa menolongmu". Bagai manakah langkah-langkahn-va?

Kalimat peralihan: pertolongan yang sejati tidak herasal dari dunia ini.

Pertolongan berasal dari manusia memang betul akan tetapi sumber pertolongan

itu adalah berasal dari Tuhan semata-mata. Seperti apakah perlolongan Allah

untuk orang percaya? Apakah makna Allah berkuasa menolongmu? Kita

akan melihat iau'abannya dengan mengamati didalam ayat Firman Tuhan dari

N4atius 8:1-4. Bagaimanakah Allah dapat menolong orang percaya?



1. Yesus berkata. o' Aku mau."

"Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong
'')

mengikr,iti Dia. - Maka datanglah seolang yang sakit kusta kepada- N,,-a. lalu

sujud menl en'ibah Dia dan berkata: "Tuan, iika Tuan mau, 'fuan dapat mentahirkan

akr.r." 3 Lulu Yesr:s mengulurkan tangan-Nya- menjamah orang itu dan berkata:

"Akn ntau. iadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari pada

kustanl a (\4atius 8:1 -3).

a. \,lenielaskan

Yesus berkuasa baik di bumi maupun di Sorga. Segala Kuasa ada di

tanqan-N1'a. Pada suatu kali setelah Yesus melakr,rkan pela.vanan

pernberitaan Firman maka seperti biasa banyak orang datang berbondong-bondong

untuk nrenjumpai Yesus dengan murid-murid-N,va. Oran,{ banyak itu datang

dengan segala keperluan. dengan segala maksud. Salah satu diantaranya adalah

ingin mengalarni kesembuhan melalui Yesus.

b. Nlenguraikan

Dari cerita itu diatas apakah orang kusta itu tidak tahu kalau Yesus punya

Kuasa untuk men.vembuhkan segala macam penyakit? Jawabannya adalah tentu

sa.f a dia mengetahui dengan pasti sehingga orang kusta itu berkata, "Tuhan. jika

Engkau mau. Engkau dapat menyembuhkan aku." Orang kusta itu tahu dengan

yakin bahlva Yesus sanggup menyembuhkan penyakitn,va.

c. Menggambarkan atau diberi ilustrasi

(Seorang murid di sekolah rata rata mengetahui siapa guru mereka -vang

dianggap pandai dan dianggap kurang pandai dalam mengajar. Sering

murid murid itu rnelakukan tes atau mengetes para guru dengan beberapa

pertanyaan jebakan -vang hanya akan menguji sampai sejauh mana iln-ru yang

dirniliki oieh guru tersebr-rt).

d. Menerapkan

Pada saat orang kusta berkata, "Tuhan. jika Engkau mau." ini adalah

komentar dari orang kusta yang tidak meragukan Kuasa Yesus untuk

menyembuhkan sakitnya akan tetapi maksud dari perlanyaan itu adalah iika

Engkau Mau. artinya bisa saja Yesus mau atau tidak bersedia menyembuhkan

sakit kustanya. Tetapi pu.ii Tuhan. Yesus Kristus mengulurkan tangan-N,va

kepada orang kusta itu dan menjamahn,va. Yesus berkata, "Aku mau.-"



I

2. Yesus berkata "nerlihatkan dirimu kenada Imam

.,Laln Yesus berkata kepadan-va: "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini

kepada siapapun. tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan

persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi

mereka." tMatius 8:4)

ar \1et-rguraikan

Yesus mau menyembuhkan orang 5'ang sakit kusta itu dengan berkata' "Aku

mau. Ini adalah kemurahan Yesus Kristus kepada orang yang sakit kusta itu'

Setelah tindakan penyembuhan itu maka Yesus segera berpesan kepacla orang

),ang sudah disernbuhkan itu dengan berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada

imar.n.'' lvtaksudn,va adalah jangan sarnpai peristiw-a penyerubuhan itg tidak

mempernltliakan llama Yesus. Orang itu harus lapor kepada para imam bahwa ia

sudah ciisembuhkan oleh Yesus, dan bahwa ia sudah disucikan tubuhnya dari satriit

kustan-va. ini adalah suatu kemurahan Allah yang sangat luar biasa' Yesus sanggllp

melakukan perkara yang mustahii.

b. N{enggamtrarkan atau ilustrasi

(peristi,nva KKR yang didalamnya ada sesi pen.vembuhan dari sakit penyakit

selalu membaw.a sebuah berita .vang sangat menggemparkan. Bisa saja berita itu

sampai kepada olang iain dengan cepat melalui mulut ke muiut, juga melalu media

social dan berita. Feristixa itu harus untuk kemuliaan nama Tuhan).

c.Menerapkan

Ketika orang kusta disembuhkan dari sakit kustanya oleh Yesus Kristtts,

maka Dia berpesan agar segera memperlihatkan dirinya kepada. para imam'

mengapa demikian? perinta Yesus ini kelihatan sepele sebab hanya memperlihatkan

kepada imam tetapi sesungguhnya maksudnya adalah Yesus ingin supaYa nama-

Nya clipermuliakan. kerajaan-Nya dimas-vurkan oieh banyak orang.

3. Yesus berkata. "Persembahkanlah n-ersembahau."

.,Laiu Yesus berkata kepada.nya: "lngatlah. jangan engkau memberitahukan

hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah. perlihatkanlah dirimu kepada imam dan

persembahkanlah persembahan -yang diperintahkan Musa. sebagai bukti bagi

mereka." (Matius 8:zl)
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a. N4enjelaskan

Tinciakan seianjutnva yang harus dikerjakan oleh orang yang sakit kusta

vang sudah disembuhkan itu adalah harus mempersembahkan persembahan

sebagaimana persernbahan ,vang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi para

inran-r. Persembahan yang seperti apakah yang Yesus rnaksudkan untrik segera

dilaknkan oleh orang kusta itu?

b. \lenguraikan

Daiam keluaran 36:3. "Mereka menerima dari pada Musa seluruir

persenrbahan khusus, yang telah dibawa oleh orang Israel untuk

nrelaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang lsrael itu masih

terus membarva pemberian sukarela kepada Mnsa tiap-tiap pagi. Jadi" Yesus ingin

supa\a orans vang sudah disembuhkan dari sakit kusta itu ada ucapan sytikur

kepada Al1ah melah,ri persembahan sukarela ).ang harus dia berikan atau

persembahkan kepada para imam yang melayani di Bait Allah.

c. \,Ienggambarkan atau ilustrasi

Ketika seseorang membeli barang di toko atau supermarket. maka orang

tersebut berslukur bisa membeli barang tersebut yang sudah diinginkan dalam

hatinya. Allah di sorga ingin supaya hati orang percaya ada rasa ucapan syukur

kepada Allah sebab sudah diberkati Allah dengan berkat unflrk membeli barang

tersebut.

d. Menerapkan

Persembahan bukanlah suatll hal ,vang harus dipaksakan clilakukan

oleh orang percaya tetapi alangkah mulianya hati orang percaya apabila ada ucapan

syukur dari orang percaya terhadap Allah. apakah persembahan itu harus besar

jumlahnya? Kalar: memang ia diberkati Allah dengan berlimpah limoah dan dia

menerima karunia untuk memberikan kepada Aliah persembahan yang besar

mengapa tidak? Tetapi bukan terletak kepada besar kecilnya persembahan tetapi

terletak kepada kerelaah dengan hati yang tuius kepada Allah sebagai persembahan

yang harum kepada Allah.

.- 

-_.=-_-



Kesimpulan

A1ia1i berkuasa memberikan pefiolongan dengan Kasih-Nya kepada siapapun

juga yang menerlukan perlolongan Yesus. Dia tidak menunda nunda dan tidak

ntentbangkit bangkit. Dia berkuasa menolong siapapun tepat pada waktunya.

\1..1a1pi pelajaran dari orang kusta yang disembuhkan ini maka ora11g perca-va

.ilrar melihat bahw.a kar-va Allah sunggr-rh luar biasa. Dia sanggirp menolong'

\-esus sanggllp memberikan perlolongan sebab Yesus berkata, "Aku mau'". Yesus

riiirgsllp menolong sebab Yesus berkata. ":periihatkanlah dirimu kepada in1am."

\-esu-s sanggup menolong sebab Yesus berkata" "Persembahkanlah

pclsenrbahau.". Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.


