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Penampakan Yesus Di Pantai Danau Tiberias 
 
Ayat Emas: 
“Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-murid-Nya di pantai danau Tiberias 

dan Ia menampakkan diri sebagai berikut.” (Yoh. 21:1) 

 
Ringkasan Khotbah Sabat: 
Injil Yohanes mencatat suatu peristiwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus. setelah bangkit 

dari kematian, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga, tetapi Ia menampakan diri kepada 

banyak orang. Salah satunya adalah kepada murid-murid-Nya di pantai Danau Tiberias. 

1. Kebangkitan-Nya membuktikan bahwa Dia benar-benar adalah Allah yang hidup dan 
satu-satunya Juruselamat manusia (Kis. 4:12). 

2. Kebangkitan-Nya merupakan pengharapan terbesar bagi umat percaya (1Kor. 15:14). 
3. Murid-murid Yesus meninggalkan kasih yang semula (Yoh. 21:3; Why. 2:4-5). 
4. Murid-murid Yesus mempunyai latar belakang nelayan yang berpengalaman, tetapi hari 

itu mereka tidak menangkap apa-apa. Keberhasilan manusia tergantung pada 
kesempatan yang diatur Tuhan (Pkh. 9:11-12). 

5. Pertanyaan Yesus kepada murid-murid-Nya: “Hai anak-anak” (Yoh. 21:5) - menunjukkan 
kita bahwa Yesus adalah Bapa yang mengasihi anak-anak-Nya (Ef. 1:17). “Adakah 
kamu mempunyai lauk-pauk?” menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan atas 
kehidupan, yang memperhatikan kebutuhan hidup manusia (Mat. 6:31-34). Jangan 
bersandar pada kemampuan diri, haruslah bersandar kepada Tuhan (Ams. 3:5-7). 

6. Ikan-ikan yang didapatkan murid-murid (berkat Tuhan), terlebih dahulu harus diberikan 
kepada Tuhan (Yoh. 21:10) Kewajiban melaksanakan persembahan persepuluhan (Mat. 
23:23). 

 
Penampakan Tuhan Yesus di pantai Danau Tiberias memberitahukan kita: 

1. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat manusia. Dia adalah Tuhan yang 
hidup.  

2. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kasih.  
3. Tuhan Yesus adalah Tuhan atas kehidupan manusia, Dia adalah Tuhan yang 

menyediakan, mencukupkan dan memelihara umat-Nya. 
4. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi berkat dan yang membalas persembahan 

kita kepada-Nya. 
 
 
Sharing Keluarga: 
1. Bagikan pengalaman rohani Anda yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah 

hidup, dalam doa, masalah kehidupan dan pelayanan Anda. 
2. Bagaimana kita dapat tetap bersyukur dan beriman bahwa Tuhan adalah Allah yang 

menyediakan, mencukupkan dan memelihara umat-Nya di tengah realita hidup yang 
penuh dengan pencobaan. 

3. Bagaimana kita dapat tetap memberi persembahan persepuluhan dengan penuh iman, 
meskipun sekarang dunia sedang mengalami pandemi. 

 
 
Evaluasi Proyek Iman:  
Bagikanlah pengalaman Anda melakukan proyek iman sebelumnya  
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Proyek Iman:  
Bersaksi kepada satu jiwa baru tentang kasih pemeliharaan Tuhan di masa Covid-19. 

 
Pokok Doa: 
1. Supaya setiap jiwa baru yang telah mengikuti KPI online dapat dimenangkan dan 

menjadi simpatisan GYS. 
2. Supaya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, meskipun hidup kita sedang mengalami 

dampak dari pandemi. 
3. Supaya Tuhan memberi kecukupan berkat kepada setiap umat-Nya dan kecukupan bagi 

gereja di tengah pandemi. 
 


