
Memaknai 5 roti dan 2 ikan
Khotbah GPdI, 9 februari 2019

teks: Matius 14:14-20



Semua orang ingin mendengar Yesus!



Yesus begitu baik kepada mereka

- Ia menerima mereka dan mengajar mereka

- Ia menyembuhkan mereka

http://www.tutorialpark.com/drawing-animated-heart/


- Ketika orang-orang mulai lapar, seorang 
anak membawa 5 roti & 2 ikan



Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan



- Ia berdoa dan memberkati roti itu



Dan Ia memberi makan 5000 
orang!



12 bakul tersisa!





• Yesus memberkati makanan kita juga!

- Dan juga apapun yang kita bawa padaNya



Bandingkan 3 kisah lain

1. Lukas 8:3, para perempuan

melayani Yesus “dengan kekayaan

mereka”. Kata yunani yang 

digunakan di sini adalah: huparcho

(dengan apa yang ada pada mereka)



Bandingkan 3 kisah lain

2. Keluaran 4:2, ketika Musa 

berdalih untuk tidak menjalankan

tugas yang diberikan Tuhan, apa

yang Tuhan katakan? “Apakah yang 

di tanganmu?” Jawab Musa: 

“tongkat.” Itulah huparcho Musa.



Bandingkan 3 kisah lain

3. Yohanes 21:15, Yesus menyuruh

Petrus memberi makan kepada

murid-muridNya (feed the lambs). 

Apakah Yesus memberi Petrus suatu

ladang atau kawanan ternak untuk

menjalankan tugas itu? Tidak. Yang 

Yesus minta adalah memberikan diri.



Untuk direnungkan

• Pertanyaan Tuhan dari dulu hingga sekarang 

tetap sama: Apakah yang ada padamu? 

Apakah huparchomu?

• Pertanyaannya: bukan keterbatasan kita 

menghalangi karya Tuhan, namun apakah 

kita dapat melihat dengan kacamata iman 

melampaui keterbatasan kita?



Ilustrasi singkat

• Seorang ibu dan sebuah kulkas.

Diskusi:

- Apakah huparcho saya?

- Apakah huparcho keluarga saya?

- Apakah huparcho gereja kami?



Yesus peduli dengan Anda!
Sudahkah Anda memberikan 

huparcho Anda?



Pokok doa

• Tuhan Yesus, ampuni kami karena 

kerapkali kami kurang bersyukur atas 

segala berkatMU.

• Ajar kami untuk mau menggunakan 

apa yang ada pada kami untuk menjadi 

berkat bagi orang-orang di sekeliling 

kami.
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