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Topik pembahasan skripsi ini adalah studi eksegesis Injil Matius 19:27-30. Pokok 
permasalah skripsi adalah adanya permasalah dalam pergeseran dan perubahan kata 
dalam teks aslinya (Yunani) sehingga mempengaruni makna dalam tersebut dan ada 
beberapa permasalahan kalimat yang mempengaruhi penafsiran. Jika dilihal dalam Injil 
Matius 19:27-30 ada beberapa penafsiran yang berbeda sehingga dengan alansan 
inilah 
penulis ingin mengeksegesis bagian ini. 

Skripsi ini ditulis dengan metode kwualitatif dengan menggunakan pendekatan 
Biblical-Theologis yang melalui study Eksegesis terhadap Injil Matius 19:27-30. Penulis 
akan memberikan deskriptif mengenai panafsiran yang dilakukan oleh penulis terhadap 
upah yang akan mereka dapat ketika menjadi pengikut Yesus. Dalam hal ini panulis 
ingin 
menelusuri yang terpenting manjadi pengikut atau upahnya. Penulis juga akan 
menguraikan implikasi dari hasil study eksegesis Injil Matius 19:27-30 bagi jemaat pada 
masa kini. 

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: pertama,untuk memahami eksegesis Injil 
Matius 19:27-30 tentang upah mengikut Yesus. kedua, sebagai landasan dalam 
pelayanan 
untuk memberikan pengajaran bagaimana pentingnya menjadi pengikut Yesus bagi 
jemaat pada masa kini; ketiga, memotivasi penulis agar lebih sungguh-sungguh setiap 
didalam pelayanannya sebagai hamba Tuhan. 
Adapun isi dari skripsi ini adalah membahas latar belakang kitab Injil Matius dan 
mengeksegesis secara khusus Injil Matius 19:27-30 tentang upah mengikut Yesus dan 
untuk menjelaskan implikasi eksegesis injil Matius 19:27-30 terhadap jemaat pada 
masa 
kini. 

Skripsi ini ditulis dengan harapan bahwa menjadi pengikut Yesus adalah suatu 
panggilan yang sangat mulia bagi jemaat masa kini dan tidak semua orang 
mendapatkannya. Upah yang didapat oleh orang percaya adalah penghiburan dan 
penguatan iman yang diberikan Yesus kepada jemaat-Nya walaupun dalam 
penganiayaan 
serta Ia juga akan memberikan kehidupan kekal bagi setiap umat-Nya yang terus 
percaya 
dan bersandar kepada-Nya. 


