Materi Komsel

: PPA io-670, 19 Mei 2021

Pemimpin Sharing : Anak Remaja Pemimpin Kelompok Sel
Pendamping
: Mentor
Proses
: 1. Sharing Tutor dan Anak Remaja Pemimpin
Kelompok Sel SEBELUM HARI RABU
2. a) Praise Worship 15 Menit, b) Sharing oleh Tutor 15
Menit, c) Sharing dan Doa Oleh Anak Remaja PKS 30
Menit
Perlengkapan

: Bahan Sharing, Alat Tulis dan Alkitab

TEMA : YESUS TELADANKU
Kena Gosip, Gosip Kena
Ps. Efraim Dethan

Dasar Komsel kita kali ini diambil dari Yohanes 4:1-30. ini adalah cerita perjumpaan Perempuan
Samaria dengan Tuha Yesus di Perigi Yakub, di Kota Sikhar Wilayah Samaria. Apa yang kita
temukan dalam Firman Tuhan ini :
1. Perempuan yang enggan bertemu dengan perempuan-perempuan lain.
2. Perempuan yang layak digosipkan
3. Apabila perempuan-perempuan berkumpul di tempat umum seperti di sumurYakub,
biasanya mereka akan membawa dan menceritakan gosip-gosip terbaru yang pasti akan
membuat orang lain ingin mendengarnya. Apabila perempuan tadi datang pagi-pagi dan
berjumpa dengan perempuan-perempuan lain yang berkumpul di sumur untuk mengambil
air, bukan mustahil gosip tentang kehidupannya akan diceritakan berulang-ulang dan
membuat telinganyamenjadi panas! Perempuan-perempuan lain pasti menyingkir bila
melihat ia datang.
4. Yesus mengetahui sisi kelam kehidupan perempuan itu, namun Ia tidak menghakiminya.
Ia tidak menjauhkan diri dari perempuan itu. Sikap Yesus yang tidak menghakimi dan
tetap membuka diri kepada perempuan yang tak dikenal ini menyebabkan perempuan itu
bersuka-cita. Ia bahkan menjadi salah satu “penginjil” yang pertama, yang mengajak
sanak keluarga dan teman- temannya untuk menemui Yesus
berdasar dari hak tersebut di atas, maka ada hal penting dari Teladan Tuhan Yesus yang bisa kita
ambil dari Peristiwa Perjumpaan Tuhan Yesus dan Perempuan Samaria ini :
Yesus Menerima mereka yang dilecehkan dan buat jadi berharga. perempuan samaria ini
digosipkan bahkan sampai dilecehkan karena masalah dan dosanya. Saat satu kota menolak dan
membuat perempuan ini merasa sendirian Yesus malah Menerimanya. Yesus memperkenalkan
diri dan tidak menghakimi sehingga perempuan ini mengetahui dan mengenal Yesus sebagai
Mesias. Setelah itu perempuan Samaria ini tumbuh rasa percaya diri dan melupakan masalahnya
serta memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua penduduk Kota. Akibatnya seluruh
penduduk kota bertobat.
Refleksi
Apa yang sering terjadi atas orang yang dijauhi atau diejek oleh lingkungannya?
Setiap orang membutuhkan teman, sahabat, dan orang-orang yang mau menerimanya, betapapun
juga keadaannya. Namun demikian, seringkali orang tidak menyadari hal itu. Seringkali orang
merasa lucu kalau dapat mengejek teman atau menyebutnya dengan nama-nama julukan yang
dianggapnya lucu. Namun malah mereka tidak sadar kalau hal tersebut menyakitkan bagi
korbannya. Yesus menolak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleperempuanperempuan yang tinggal di Sikhar, dekat sumur Yakub itu. Yesus tahu bagaimana kacaunya
kehidupan perempuan itu, namun Ia tetap mendekati perempuan itu, dan menjalin persahabatan.
Dengan cara itulah Ia mengubah kehidupan perempuan itu.

Share :
1. a. Pernahkah kamu melakukan bullying kepada orang lain?
b. Apa alasannya?
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
2. a. Pernahkah kamu mengalami bullying dari orang lain?
b. Bentuk bullying seperti apakah itu?
c. Pernahkah terpikir olehmu bagaimana akibat dari penolakan atau bullying itu?
…………………………………………………………………………………..
Pengalaman di-bully menyebabkan si korban ingin mencari korban lainnya, dan
seterusnya

