
 

 

 

Pelajaran bulan Juni 2016 

 

Tema: PRAKTEK PENDALAMAN ALKITAB 

 

 

Dalam pelajaran Blessing yang lalu dan ibadah pendewasaan rohani bulan lalu, kita telah 

belajar cara-cara menggali Alkitab. Dalam pertemuan kali ini, kita akan secara langsung 

mempraktekkan penggalian Alkitab tersebut. Firman Tuhan dalam Alkitab yang kita pelajari, bisa 

jadi seperti kolam yang dangkal sehingga anak-anak bisa bermain di dalamnya dan bisa 

memahaminya, tetapi bisa juga seperti samudera yang dalam, sehingga para teolog pun tidak 

sanggup mengerti seluruhnya. Oleh karena itu, kita perlu terus bergantung dan meminta 

pertolongan Tuhan untuk berbicara secara pribadi selama kita menggali Alkitab. 

 

Kita akan melakukan pendalaman Alkitab dari Matius 8:1-4. 

 

Langkah 1. Berdoa. Mintalah Tuhan menuntun kita untuk mendengarkan Dia berbicara secara 

pribadi kepada kita melalui Firman. 

 

Langkah 2. Observasi. 

Bacalah bagian Akitab yang telah ditentukan 3-5 kali, sampai betul-betul mengerti. 

 

Observasi Kitab (lihat lampiran) 

- Siapa penulis kitab Matius? Kepada siapa kitab Matius ditujukan? 

- Kapan kitab ini ditulis? 

- Apa tujuan penulisan kitab ini? 

 

Observasi Perikop 

- SIAPA (Who). Siapa saja tokoh yang terlibat dalam perikop ini? 

- KAPAN (When). Kapan kejadian itu berlangsung? 

- DIMANA (Where). Dimana kejadian itu berlangsung? 

- APA (What), MENGAPA (Why), BAGAIMANA (How).  
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Apa tindakan yang dilakukan tokoh-tokoh dalam kejadian ini? 

Mengapa ia melakukannya? 

Bagaimana ia melakukannya?  

Tanyakan 3 pertanyaan ini untuk setiap ayat.  

Saudara bisa juga menambahkan pertanyaan-pertanyaan lain, sebanyak-banyaknya untuk 

membantu mengerti setiap ayat yang dibaca. 

Saudara juga bisa melihat perikop paralel kejadian ini di Markus 1:40-44 dan Lukas 5:12-14. 

 

Langkah 3. Interpretasi. 

- Apa yang dapat saya pelajari tentang Allah dari kisah ini? 

- Apa yang dapat saya pelajari dari tokoh dalam kisah ini (orang kusta)? 

- Apa yang dapat saya pelajari tentang manusia? 

- Adakah janji, teladan, peringatan, dan perintah? 

 

Langkah 4. Aplikasi. 

- Relasi Allah-Diri. Apa yang saya bisa lakukan secara nyata kepada Tuhan setelah saya 

mempelajari bagian ini? 

- Relasi Diri-Diri. Apa yang saya bisa lakukan secara nyata terhadap diri saya setelah saya 

mempelajari bagian ini? 

- Relasi Diri-Sesama. Apa yang saya bisa lakukan secara nyata kepada sesama saya setelah 

saya mempelajari bagian ini? 

- Tulislah aplikasi kongkrit (pribadi, praktis, bisa dilakukan, bisa diukur) yang menjadi 

komitmen Anda di hadapan Tuhan untuk dilakukan. 

Saya harus ............. 

- Nyatakan dalam doa respon Anda kepada Tuhan setelah mempelajari bagian ini: bersyukur, 

kagum, memuji Tuhan, bertanya-tanya, bertobat dan mengaku dosa, berjanji, dll. 

- Kepada siapa Anda akan membagikan berkat yang Anda dapat hari ini? 

- Siapa yang akan menjadi rekan Anda untuk memastikan Anda betul-betul melakukan 

komitmen Anda tersebut? 

- Doakan komitmen Anda kepada Allah dan mintalah pertolongan Tuhan untuk melakukannya. 

Langkah di atas dapat Saudara gunakan untuk mendalami perikop-perikop lainnya dalam Alkitab. 
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Panduan untuk Pemimpin Kelompok 

 

Observasi Perikop 

 

- SIAPA (Who). Siapa saja tokoh yang terlibat dalam perikop ini? 

Yesus, orang banyak, seorang yang sakit kusta 

 

- KAPAN (When). Kapan kejadian itu berlangsung? 

Setelah Yesus selesai mengajar “Khotbah di Bukit”. (Setelah selesai mengajar, Ia langsung 

mempraktekannya!) 

Pelayanan Yesus dibagi menjadi 3 bagian (lihat Lampiran 2): 

o Year of Inauguration (tahun peneguhan) 

o Year of Popularity (tahun popularitas) 

o Year of Opposition (tahun perlawanan) 

Kisah Khotbah di Bukit dan Yesus menyembuhkan orang kusta tersebut terjadi di tahun 

popularitas Yesus Kristus. 

 

- DIMANA (Where). Dimana kejadian itu berlangsung? 

Di daerah Galilea, setelah turun dari bukit, sebelum masuk ke Kapernaum. 

 

- APA (What), MENGAPA (Why), BAGAIMANA (How).  

Apa tindakan yang dilakukan tokoh-tokoh dalam kejadian ini? 

Mengapa ia melakukannya? 

Bagaimana ia melakukannya?  

Pancinglah setiap anggota untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan dari setiap hal 

yang dibaca di tiap ayat. 

- Yang dilakukan orang banyak (great multitudes): berbondong-bondong mengikuti Yesus.  

o Kira-kira berapa orang mereka ini? Ribuan? 

o Mengapa mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus? Apa yang mereka 

harapkan? 

o Bagaimana perasaan mereka saat mengikuti Yesus? 

- Yang dilakukan seorang sakit kusta: 

o (Ia sendirian!) 

o Ia datang ke kerumunan Yesus dan orang banyak 

o Ia sujud menyembah Yesus 

o Ia berkata / berbicara kepada Yesus, “Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat 

mentahirkan aku.” 

Beberapa pertanyaan tambahan: 

o (Lihat Lukas 5:12  seorang yang penuh kusta!) 

o Mengapa ia melakukan itu? 
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o Apakah orang kusta boleh datang mendekat kepada orang yang sehat? Lihat 

Imamat 13:45-46 dan latar belakang lainnya di kitab Imamat 13-14. 

o Lalu mengapa ia berani melakukannya? 

o Bagaimana kira-kira perasaan orang kusta tersebut saat melakukannya? 

- Yang dilakukan Yesus: (Lihat juga Markus 1:41) 

o Yesus mengulurkan tangan-Nya 

o Yesus menjamah orang kusta itu 

o Yesus berkata / berbicara kepada orang kusta itu 

- Beberapa pertanyaan tambahan: 

o Mengapa Ia melakukan itu? (Lihat juga Markus 1:41) 

o Apa risiko bila seorang yang sehat menyentuh seorang yang kusta / najis? (Lihat 

Imamat 5:3,5-6) 

- Apa yang terjadi setelah interaksi tersebut? 

o Seketika itu juga, orang itu tahir dari sakit kustanya. 

o Yesus memperingatkan dia untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun, 

tetapi pergi, perlihatkan diri kepada imam, dan persembahkan persembahan sesuai 

hukum Musa (Imamat 14). 

 Mengapa Yesus melarangnya memberitahukan mujizat ini kepada orang 

lain?  

 Apakah dalam mujizat lain Yesus memberikan larangan yang sama? Lihat 

Matius 9:30, 12:16, 16:20, 17:9, dll. 

 Yesus mengetahui bahwa orang-orang Yahudi pada masa itu cenderung 

menyalahartikan kehadiran Yesus sebagai Mesias yang membawa 

pembebasan politik dari penjajahan Romawi. Waktunya belum tiba untuk 

orang-orang mengetahui identitas Yesus sebagai Mesias dalam arti 

sesungguhnya. Baru setelah Yesus menggenapi penebusan dosa (Mesias / 

pembebas dari belenggu dosa) setelah kebangkitan, para murid 

diperintahkan untuk bersaksi (Matius 17:9). 

 Dari Markus 1:45 dan Lukas 5:15, Yesus juga tahu bahwa bila berita-berita 

mujizat ini tersebar, maka orang-orang akan terus berbondong-bondong 

mencari kesembuhan, padahal itu bukan fokus utama kedatangan-Nya 

(Markus 1:37-38). 

o Menurut Markus 1:45, orang kusta ini pergi memberitakan peristiwa itu dan 

menyebarkannya kemana-mana. 

 Mengapa ia melakukannya? 

 Bagaimana perasaannya ketika ia tahir dari sakit kusta? 
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Interpretasi 

- Apa yang dapat saya pelajari tentang Allah dari kisah ini? 

o Allah yang penuh belas kasihan 

o Allah yang menunjukkan secara nyata belas kasihan tersebut (tidak berhenti sampai 

pada rasa kasihan) 

o Allah yang mau dan mampu memulihkan 

o Allah melihat sikap hati 

o Yesus yang bukan hanya tahu teori / mengajar, tetapi juga mempraktekkan kasih 

o Dll 

- Apa yang dapat saya pelajari dari tokoh dalam kisah ini (orang kusta)? 

o Menyadari ketidaklayakan di hadapan Allah 

o Menyadari kebergantungannya kepada mujizat Yesus 

o Melangkah dengan iman meskipun dilanda ketakutan/kekuatiran 

o Dll 

- Apa yang dapat saya pelajari tentang manusia? 

o Seperti orang kusta yang najis, demikian juga kita najis karena dosa! Tetapi Tuhan 

Yesus mau mengulurkan tangan-Nya, menjamah kita, dan memulihkan kita, ketika 

kita datang kepada-Nya dengan sikap hati yang benar  menyadari ketidaklayakan 

dan kebergantungan kepada Allah untuk diselamatkan. 

 

 

Lampiran 1. Latar belakang Kitab Matius dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, Seri: 

Life Application Study Bible. 

Lampiran 2. The Life of Christ. Sumber: NIV Study Bible cetakan tahun 2008. 

 


