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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus 

Sang Kepala Gereja, buku Bahan PA GKJ Karangbendo Edisi 

Kedua (periode Juli 2019-Juni 2020) ini dapat kita 

diluncurkan. Penulisan buku Bahan PA ini menjadi sebuah 

tradisi baru yang positif bagi majelis gereja maupun warga 

jemaat GKJ Karangbendo, khususnya dalam hal meningkatkan 

literasi di bidang Teologi. Para penulis buku bahan PA ini amat 

beragam terdiri dari unsur warga jemaat dan majelis dengan 

latar belakang yang berbeda-beda sehingga bahan-bahan PA 

yang ditulis pun sangat kaya akan perspektif yang saling 

melengkapi satu dengan lainnya. 

 Buku Bahan PA Edisi Kedua ini mengambil tema besar: 

“GKJ Karangbendo Menuju Gereja Intergenerasi”. 

Tema ini sengaja dipilih dalam rangka mengejawantahkan visi 

dan misi GKJ Karangbendo. Adapun Buku Bahan PA Edisi 

Pertama yang lalu telah mengangkat tema “Gereja sebagai 

Keluarga Allah”. Tema ini menjadi fondasi teologis bagi 

pengembangan gereja intergenerasi. Selama setahun penuh 

pada periode yang lalu, jemaat diajak menggumuli secara 

mendalam topik-topik terkait gereja sebagai keluarga Allah 

baik dalam level teologis maupun praktis. Kini pada edisi 

kedua, jemaat diajak untuk lebih fokus dan spesifik mendalami 

dasar-dasar dan aspek dari pengembangan gereja 

intergenerasi. Sebagaimana pada buku Bahan PA Edisi 

Pertama, Edisi Kedua ini diharapkan dapat menjemaatkan dan 
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untuk selanjutnya dapat mewujudnyatakan pengembangan 

gereja intergenerasi di GKJ Karangbendo. 

 Munculnya pemikiran Gereja Intergenerasi berawal 

dari pergumulan nyata gereja dewasa ini yang semakin 

menunjukkan pengelompokan berdasarkan kelompok usia 

yang cukup tajam dalam kehidupan dan persekutuan gereja. 

Gereja melayani jemaat melalui pembagian komisi 

berdasarkan kategori usia seperti komisi anak, remaja, 

pemuda, dewasa muda, dewasa, dan lansia/adiyuswa. Strategi 

kategorial usia ini pada dasarnya baik karena berusaha 

menjawab dan melayani kebutuhan dari masing-masing 

kelompok usia (generasi) yang khas dan berbeda satu dengan 

yang lain. Namun fenomena yang banyak ditemukan di gereja-

gereja saat ini, termasuk di GKJ Karangbendo, adalah 

kelompok-kelompok usia tersebut menjadi sangat jarang untuk 

berinteraksi satu sama lain dalam kegiatan pembinaan iman 

maupun ibadah bersama. 

 Peter Menconi penulis buku “The Intergenerational 

Church: Understanding Congregations from WWII to 

www.com” (2010) menuliskan, “ketika banyak gereja adalah 

multigenerasi (terdiri dari generasi-generasi berdasarkan 

kelompok usia) dan kelihatannya sehat di permukaan, dalam 

realitanya generasi-generasi tersebut bertindak seperti kapal-

kapal pada malam hari yang berpapasan satu sama lain tetapi 

jarang sekali melakukan kontak dan interaksi yang bermakna” 

(Menconi, 2010: p. 2). Kurangnya komunikasi dan relasi yang 
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mendalam antar kelompok usia atau gerenasi yang berbeda 

perlu serius diperhatikan dan diatasi jika gereja-gereja ingin 

berkembang (tidak sekedar bertahan hidup). 

 Holly Catterton Allen dan Christine Lawton Ross 

penulis buku “Intergeneratinal Christian Formation: 

Bringing the Whole Church Together in Ministry, Community 

and Worship” (2012) juga mengamati fenomena yang serupa 

di dalam gereja, khususnya para pemuda gereja yang merasa 

“terasing” (ter-alienasi) dari anggota gereja yang lain, secara 

khusus dari anggota jemaat dewasa dan lansia (Allen & Ross, 

2012: p. 12-14). Para pemuda gereja melihat bahwa diri mereka 

dan aktivitasnya terpisah dari komunitas usia yang lain dan 

kegiatan gereja yang lebih luas. Hal demikian juga dirasakan 

oleh kelompok-kelompok usia yang lain di dalam gereja.  

 Fenomena sosiologis masyarakat modern saat ini 

menunjukkan semakin menurunnya interaksi reguler antara 

anak-anak, orang muda dan orang tua baik dalam institusi-

institusi masyarakat maupun dalam keluarga (bdk. Allen & 

Ross, 2012: p. 30-31). Fenomena sosial tersebut membuat 

masing-masing generasi menjadi semakin terpisah satu sama 

lain. Kemajuan teknologi informasi dan gadget yang semakin 

canggih membuat masing-masing individu menjadi asik 

dengan diri dan dunianya sendiri. 

  Komunitas iman, dalam hal ini gereja, adalah mungkin 

satu-satunya tempat dimana keluarga-keluarga, pasangan, 

anak-anak, pemuda, dewasa dan lansia (atau semua generasi) 
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bisa datang bersama dan berinteraksi secara rutin di dalam 

persekutuan dan ibadah. Jika kita melihat sejarah Kekristenan, 

kehidupan persekutuan gereja di abad pertama 

mengasumsikan gereja perdana adalah tempat dimana semua 

generasi hadir. Persekutuan saat itu ada dalam nuansa yang 

intergeneratif. Semua generasi -baik anak, orang muda, 

dewasa, dan lansia- bertemu untuk bersekutu, beribadah dan 

makan bersama secara rutin. Dalam hal ini 

intergenerasionalitas menjadi norma yang mendasar pada 

kehidupan gereja mula-mula (Menconi, 2010: p. 6-8). 

 Atas dasar itulah, GKJ Karangbendo diharapkan dapat 

mengembangkan gereja intergenerasi secara serius dan dengan 

demikian setiap generasi usia dalam gereja dapat saling 

melayani, berinteraksi dan bertumbuh-kembang bersama 

menghasilkan buah-buah pelayanan yang baik bagi kemuliaan 

Tuhan. Akhir kata, Majelis Gereja beserta seluruh jemaat GKJ 

Karangbendo mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang 

sebesar-besarnya kepada seluruh Tim Penulis Buku Bahan PA 

Edisi Kedua, yaitu: 

1. Pdt. Em. Soeharto H.S. 

2. Pdt. Em. Budyanto 

3. Pdt. Imanuel Geovasky 

4. Bp. Hadi Prasetyo Suseno (Abednego Suseno) 

5. Bp. Daliman Koesumahadi 

6. Bp. Widyanto Mateus 

7. Bp. Sudharmadji 
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8. Ibu Estika Widiatni 

9. Sdri. Garini Hanonheni 

10. Ibu Suwarni 

11. Ibu Hasthari Muncarsih 

12. Bp. Sukoyo 

13. Bp. Ornan Hendrawan 

14. Bp. Suhartanto 

15. Ibu Endah Sulastriningsih 

16. Bp. Samuel Tatag Dian Kristyanto 

17. Ibu Damaris Seubelan 

Kiranya nama Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja 

semakin dipermuliakan. Amin. 

 

Karangbendo, 26 Juni 2019 

 

Bidang Keesaan 

GKJ KARANGBENDO 
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AYAT DAN TEMA BIDSTON REGULER WILAYAH 

Periode Bulan Juli 2019 – Juni 2020 

TEMA: “GKJ KARANGBENDO MENUJU GEREJA 

INTERGENERASI” 

No BULAN/TAHUN AYAT TEMA 

1 Juli 2019 Matius 6:7-15 

Keluarga Allah 

Belajar Hidup 

Cukup 

2 Agustus 2019 
Mazmur 60:1-

14 

Allah Sumber 

Pertolongan 

Bangsa dan 

Keluarga 

3 Sepetember 2019 
Yeremia 5:18-

29 

Jangan 

Menjauh dari 

Tuhan 

4 Oktober 2019 

Lihat Bahan Khusus BULAN 

KELUARGA 2019 dari LPP Sinode 

GKJ  

5 November 2019 
2 Tesalonika 2: 

1-5, 13-17 

Persekutuan 

Membela Yang 

Lemah 

6 Desember 2019 
Mazmur 42:1-

14 

Kerinduan Tiap 

generasi kepada 

Allah 

7 Januari 2020 Wahyu 21:1-6 

Keluarga 

Menantikan 

Langit dan 

Bumi Baru 

8 Februari 2020 Mikha 6:1-5 
Mengingat 

Kesetiaan Allah 
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9 Maret 2020 

Lihat Bahan Khusus MASA 

PASKAH 2020 dari LPP Sinode 

GKJ 

10 April 2020 
Kisah Para 

Rasul 2:41-47 

Cara Hidup 

Keluarga Allah 

11 Mei 2020 Efesus 1:15-23 

Bercermin dari 

Kemuliaan 

Kristus 

12 Juni 2020 Roma 8:12-17 

Hidup menjadi 

Anak-anak 

Allah 
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PA I JULI 2019 

BERBAGI DALAM KELUARGA ALLAH 

MATIUS 10:7-13 

Penulis: Pdt. Imanuel Geovasky 

TUJUAN 

1. Peserta PA memahami bahwa gereja adalah perwujudan 

keluarga Allah. 

2. Peserta PA mempunyai komitmen untuk berbagi secara 

tulus dalam kehidupan bersama sebagai keluarga Allah. 

PENGANTAR 

Persoalan-persoalan pastoral yang dihadapi oleh warga jemaat 

gereja saat ini sebagian besar bersumber dari adanya 

permasalahan dalam keluarga. Perkembangan dunia yang 

semakin maju dengan disertai kemajuan teknologi komunikasi 

dan informasi seringkali malah menyebabkan interaksi dan 

komunikasi secara langsung antar anggota keluarga berkurang. 

Mobilitas orang semakin mudah dan cepat tak jarang 

menyebabkan anggota keluarga terpisah jarak dan menjalani 

kehidupan secara berjauhan karena tuntutan pekerjaan, 

pendidikan, dan lainnya. Suami dan istri bisa hidup secara 

terpisah di kota yang berbeda, demikian pula antara orangtua 

dan anak-anaknya. Dalam situasi ini persoalan-persoalan 

pastoral dapat muncul karena godaan-godaan untuk tidak setia 
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pada pasangan, keinginan untuk bebas tanpa dikekang oleh 

orangtua dan sebagainya. Bahkan karena berbagai tuntutan 

kehidupan, orangtua yang berusia lanjut seringkali dititipan di 

panti wreda oleh anak-anaknya daripada dirawat sendiri 

dengan penuh kasih sayang. 

Budaya di dalam Alkitab, yakni budaya Israel dan 

kemudian Kekristenan berpijak dari kehidupan keluarga. 

Tuhan Allah mencipta manusia dalam konteks keluarga yang 

ditandai dengan diciptakannya keluarga pertama kali yakni 

pasangan Adam dan Hawa. Perjalanan kehidupan Israel 

sebagai bangsa juga senantiasa ada dalam konteks keluarga. 

Ketika bangsa Israel dibuang ke Mesir, pembebasan dari 

perbudakan, hingga menetap di tanah terjanji selalu dilakukan 

dalam dan bersama keluarga-keluarga baik dalam pengertian 

keluarga yang sesungguhnya, maupun “keluarga besar” sebagai 

bangsa. Demikian pula, dalam mengenang karya penyelamatan 

Tuhan Allah, orang Israel melakukan jamuan Paskah Yahudi 

bersama keluarga di rumah masing-masing.   

 Yesus Kristus pun lahir dan dibesarkan dalam sebuah 

keluarga Yahudi, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Injil Matius 

mencatat silsilah nenek moyang Yesus merunut sampai pada 

Bapa Abraham. Kehidupan sosial masyarakat saat itu lekat 

dengan pengakuan terhadap seseorang bergantung dari 

keluarga mana (atau anak siapakah) dia. Demikian pula ketika 

Yesus memanggil para murid juga disebutkan siapa anak dari 

siapa (lih. Mat. 4:18-22, Mrk. 1:16-20, Luk. 5:1-11). Yesus pun 
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pernah ditolak lantaran Ia dipandang “hanya” sebagai anak 

tukang kayu. Karya pelayanan Yesus bersama dengan para 

murid juga senantiasa dekat dengan kehidupan keluarga-

keluarga yang dilayani-Nya. Yesus bahkan menganggap 

siapapun yang melakukan kehendak Bapa di sorga adalah 

sebagai saudara-Nya laki-laki dan saudara-Nya perempuan 

dan ibu-Nya (lih. Mat. 12:46-49). 

PENJELASAN TEKS 

Para murid Yesus diutus untuk melayani dalam konteks 

“Kerajaan Sorga sudah dekat”. Jika merujuk pada bahasa 

Yunani yang digunakan dapat diartikan bahwa Kerajaan Sorga 

“sedang dibawa mendekat” atau “telah datang mendekat” 

(Heaster, 2014). Penyataan tersebut menunjukkan 

keselamatan yang akan dinyatakan-Nya melalui Yesus Kristus 

yang sudah datang ke dunia. Karya keselamatan yang dalam 

pengertian Matius adalah Kerajaan Sorga, hanya dapat 

dipenuhi oleh Yesus Kristus. Akan tetapi saksi dari karya 

keselamatan itu dapat dilakukan oleh orang-orang yang 

mengikuti, percaya dan diselamatkan oleh-Nya. Layaknya 

seorang raja yang memerlukan pembawa pesan kepada 

khalayak ramai, Yesus mengutus para murid kepada orang 

banyak. Sebelum mengutus para murid menjadi pemberita 

Kerajaan Sorga inilah Yesus memberikan bekal pengajaran dan 

penguatan baik terkait dengan hal-hal yang telah terjadi, 

sedang terjadi, dan masa depan (lih. Wiersbe, 2007). 
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Seorang murid pada dirinya sendiri adalah juga 

pembelajar yang mengikuti dan belajar tentang hikmat dari 

guru-Nya. Banyak orang mengikuti Yesus namun sebatas 

hanya ingin “menumpang”, tidak betul-betul menjadi murid 

(disciple). Oleh karena itulah, Yesus memilih sekelompok 

murid yang berjumlah lebih kecil, yaitu berjumlah dua belas 

orang, yang kemudian disebut rasul. Kata rasul (bahasa 

Inggris: apostle) berasal dari kata bahasa Yunani “apostello” 

yang artinya “yang diutus dengan membawa misi”. Dalam 

masyarakat Yunani, kata “apostello” berarti duta besar 

(ambassador) utusan raja atau kaisar, yang berfungsi dalam 

kapasitas dan otoritas mewakili raja atau kaisar tersebut 

(Wiersbe, 2007). Dengan demikian, seperti halnya duta besar, 

rasul diberikan kuasa dan otoritas khusus dari Yesus, dalam 

hal ini adalah untuk melakukan tanda-tanda atau mujizat. Para 

rasul itu diutus untuk menyembuhkan yang sakit, mentahirkan 

yang sakit kusta (juga bisa dipahami mentahirkan dari segi 

moralitas), mengusir setan, dan bahkan membangkitkan yang 

mati. Hal yang sama juga telah dilakukan Pemberi Utusan itu 

sendiri yakni, Yesus Kristus (lih. Mat. 8 dan 9). Tugas 

perutusan para rasul ini dipahami sebagai memberitakan 

Kerajaan Sorga yang sudah dekat. 

 Para rasul dalam menjalankan tugas perutusannya 

sangat tergantung dengan bagaimana respon keramahtamahan 

orang-orang dalam rumah atau keluarga yang menerimanya 

dari kota ke kota. Pada masa itu, jika ada tuan rumah suatu 
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keluarga menolak menerima tamu yang datang maka akan 

dipandang tidak sopan dan jauh dari etika yang baik (Wiersbe, 

2007). Para rasul melayani hanya pada mereka yang mau 

menerima, yakni keluarga-keluarga yang mau percaya pada 

Yesus Kristus dan menerima damai sejahtera dan 

pengampunan-Nya (para rasul tersebut adalah para duta 

damai Tuhan bagi keluarga-keluarga) (Henry, 1991). 

PEMBAHASAN 

Pelayanan yang dilakukan Yesus dan yang kemudian melalui 

kedua belas rasul yang diutusnya itu menjangkau keluarga-

keluarga. Dalam menjalankan pelayanan itu, para rasul 

sepenuhnya mengandalkan keramahtamahan keluarga-

keluarga yang akan menerimanya ditandai dengan perintah 

untuk tidak membawa emas, perak atau tembaga, tidak 

membawa baju cadangan, kasut dan tongkat, namun 

mengandalkan tinggal dan makan di rumah suatu keluarga 

yang bersedia menerima mereka. Dalam hal ini, kita dapat 

melihat adanya kesadaran bersama bahwa pemberitaan 

Kerajaan Sorga bersasaran pada keluarga-keluarga dan setiap 

orang yang mau percaya dan menerima Injil Yesus Kristus 

melalui para rasul itu ada dalam kesatuan “keluarga Allah” 

yang ditandai dengan adanya keramahtamahan dan kesadaran 

untuk saling berbagi. 
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RELEVANSI DAN APLIKASI 

Berkaca dari bagian firman ini, setiap orang yang kita jumpai 

dalam pelayanan pemberitaan Kerajaan Sorga adalah layaknya 

keluarga kita sendiri. Dengan demikian, gereja sejatinya adalah 

keluarga Allah. Gereja sebagai keluarga bukan sekadar karena 

kebetulan bertemu di suatu gereja, namun karena adanya 

komitmen bersama antar orang percaya dalam suatu 

komunitas di mana keselamatan diteguhkan dan nilai-nilai 

Kerajaan Sorga terus-menerus diupayakan hadir dalam 

keseharian keluarga itu. Kehidupan yang saling menumbuhkan 

akan terjadi ketika setiap anggota keluarga memberikan 

dukungan, yang pada gilirannya mampu untuk saling berbagi 

dengan tulus, memulihkan dan bertumbuh bersama sebagai 

murid-murid Kristus (the disciples of Christ). Jika kesadaran 

ini muncul, maka keluarga-keluarga anggota jemaat akan 

dapat saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Jika 

ada persoalan terkait salah satu keluarga, maka keluarga yang 

lain akan turut membantu sejauh dilakukan dalam proporsi 

yang baik dan tepat dilandaskan kasih. 

BAHAN UNTUK DISKUSI 

1. Pernahkan Anda menolong sebuah keluarga yang sedang 

dalam kesusahan hingga keluarga tersebut dipulihkan? 

Apakah yang mendasari Anda dalam menolong tersebut? 
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2. Dalam sebuah keluarga selalu ada generasi yang lebih tua 

dan yang lebih muda, tidak terkecuali di dalam keluarga 

gereja. Bagaimanakah sikap yang sebaiknya kita lakukan 

terhadap kenyataan adanya generasi yang berbeda-beda di 

dalam gereja? 

3. Apakah konsekuensi dari memahami bahwa gereja sebagai 

keluarga Allah jika dikaitkan dengan persoalan-persoalan 

pastoral yang terjadi di antara keluarga-keluarga jemaat 

gereja? 

KOMITMEN 

Warga jemaat gereja berkomitmen untuk saling asih, asah, dan 

asuh satu dengan yang lainnya karena kesadaran bahwa gereja 

adalah keluarga Allah. Hal ini diwujudnyatakan dalam perilaku 

hidup keseharian yang saling berbagi dan peduli jika ada 

anggota keluarga Allah yang sedang kesusahan.  

REFERENSI 

Heaster, Duncan, 2014, Verse by Verse Commentary on 

Gospel of Matthew, New South Wales: Feedbooks. 

Henry, Matthew, 1991, Matthew Henry's Concise Commentary 

on the Bible, Grand Rapids, MI: Christian Classics 

Ethereal Library. 

Wiersbe, Warren W., 2007, The Wiersbe Bible Commentary, 

Colorado: David C. Cook Publishing.  
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PA II JULI 2019 

MUDA, BERBAHAGIA SEBAGAI PELAKU FIRMAN 

MAZMUR 19:1–16 

Penulis: Hadi Prasetyo Suseno (Abednego Suseno) 

TUJUAN 

 Setelah merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 19:1-16, 

diharapkan orang tua, orang muda, berbahagia dalam 

hidup menurut Taurat Tuhan. 

PENGANTAR 

Kitab Mazmur, sebagai doa dan pujian yang diilhamkan Roh, 

ditulis secara umum untuk mengungkapkan perasaan 

mendalam hati sanubari manusia dalam hubungan dengan 

Allah. Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung untuk 

firman Allah yang tertulis, Firman Allah disebutnya sebagai 

janji, perintah, pedoman, kesaksian, hikmat, kebenaran, 

keadilan, dan teguran. Firman Allah disajikan sebagi 

penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagian 

hati dan jiwa, dan sumber jawaban segala kebutuhan. 

Pemazmur mengungkapkan kasih yang mendalam bagi Allah 

dengan membaca, merenungkan, dan mendoakan Firman-

Nya. Ia mengajarkan bahwa kita akan bertumbuh dalam kasih 

karunia dan kebenaran hanya bila kasih akan Firman itu 

bertumbuh dalam diri kita. Dalam bagian yang kita baca saat 
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ini saja, firman Allah digambarkan sebagai “hukum” (ay.1, 7), 

“peringatan-peringatan” (ay. 2, 14), “jalan-jalan” (ay.3, 15), 

“titah-titah” (ay.4, 15), “ketetapan-ketetapan” (ay. 5, 8, 12, 16), 

“perintah” (ay. 6, 10), “janji” (ay. 11), “firman” (ay. 9, 16). 

PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Di Mazmur 119 (pasal terpanjang di Alkitab) kita menemukan 

ungkapan yang luar biasa: “Aku gembira mengikuti perintah-

perintah-Mu, seperti memiliki segala macam harta” (ay.14). 

Perbandingan yang menarik! Mengikuti perintah Allah dalam 

hidup sama menggembirakannya seperti menerima harta 

berlimpah! Ayat 16 kembali mengulang ungkapan tersebut. 

Pemazmur mengungkapkan rasa syukur dan sukacitanya 

untuk perintah-perintah Tuhan. “Ketetapan-Mu membuat aku 

senang; ajaran-Mu takkan kulupakan.” 

Untuk menjadi anak muda yang memiliki kualitas 

hidup seorang muda harus belajar bertanggung jawab dalam 

segala hal. Apapun yang menjadi tugasnya harus dikerjakan 

dengan baik dan tuntas. Bila kita seorang pelajar, kita harus 

tahu tanggung jawab dan tugas kita yaitu belajar dengan 

sungguh-sungguh; bila kita seorang karyawan atau pekerja, 

kita harus bertanggung jawab dengan pekerjaan yang 

dipercayakan kepada kita, jangan main-main dan sembrono. 

Alkitab menyatakan, “Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu 

untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak 

ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam 
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dunia orang mati, kemana engkau akan pergi.” (Pengkhotbah 

9: 10). Selain itu, seorang muda harus belajar untuk 

menghargai otoritas. Otoritas tertinggi ada pada Tuhan, berarti 

kita harus menghormatiTuhan dan taat kepada firman-Nya. 

Karena itu pemazmur menegaskan bahwa untuk dapat 

mempertahankan kekuatan kita tetap bersih, hanya ada satu 

jalan. “Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan 

segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku 

menyimpang dari perintah-perintah-Mu.” (Mazmur 119:9b-

10). 

Seorang muda juga harus belajar patuh dan menaruh 

rasa hormat kepada orangtuanya! Seiring dengan 

perkembangan teknologi yang semakin pesat, godaan dan 

pengaruh dari dunia ini juga semakin gencar. Hal-hal yang 

berbau pornografi begitu mudah didapat melalui internet yang 

semakin menjamur di mana-mana. Seorang muda harus 

mampu menolak segala keinginan duniawi yang bertentangan 

dengan kehendak Tuhan. Untuk mempertahankan hidup 

dalam kekudusan itu, dibutuhkan tekad yang kuat dalam diri 

kita, karena orang-orang seperti itulah yang kelak menjadi 

alat-alat yang dipakai oleh Tuhan untuk setiap pekerjaan yang 

mulia. Demikianlah firman Tuhan, “Jika seorang menyucikan 

dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah 

untuk maksud yang mulia, ia dikuduskan, dipandang layak 

untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan 

yang mulia” (2 Timotius 2:21). 
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PEMBAHASAN 

Mazmur yang pada dasarnya adalah sebuah syair yang 

berbentuk kesaksian pribadi. Kendatipun syair tersebut berisi 

kiasan-kiasan mengenai penganiayaan dan memperlihatkan 

ciri-ciri khas tertentu dari ratapan, tujuan utamanya ialah 

mengagungkan Taurat atau Ajaran Allah. Hal-hal yang 

terkandung dalam Kitab Suci dan digunakan dalam mazmur 

ini, disini disebut sebagai: 

1. Taurat Tuhan, Karen Taurat ditetapkan oleh-Nya 

sebagai kedaulatan tertinggi atas kita. 

2. Jalan-Nya, karena jalan-Nya adalah ketentuan perihal 

Penyelenggaraan-Nya dan juga ketaatan kita. 

3. Peringatan-peringatan-Nya, (“kesaksian”) karena 

peringatan-peringatan ini sungguh-sungguh telah 

dinyatakan kepada dunia dan telah terbukti tidak 

mengandung pertentangan didalamnya, 

4. Perintah-Perintahnya, karena perintah-perintah ini 

diberikan dengan kuasa, dan tinggal didalam kita 

dalam bentuk kepercayaan. 

5. Titah-titah-Nya, karena titah-titah ini dikeluarkan 

bagi kita, dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. 

6. Firman-Nya atau perkataan-Nya, karena firman 

itu merupakan pengungkapan buah pikiran-Nya, dan 

Kristus, Sang Firman kekal yang hakiki, menjadi 

segala-galanya didalam firman-Nya itu. 
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7. Hukum-hukum-Nya, karena hukum-hukum-Nya 

dibingkai dalam kebijaksanaan yang tidak terbatas, 

dank arena hukum inilah akan menghakimi dan 

dihakimi. 

8. Keadilan-Nya, karena semua hukum-Nya itu kudus, 

adil, dan baik, serta menjadi pedoman dan norma 

keadilan, 

9. Ketetapan-ketetapan-Nya, karena ketetapan-

ketetapan itu bersifat tetap dan pasti, serta menjadi 

kewajiban turun temurun. 

10. Kebenaran atau kesetian-Nya, karena dasar-dasar 

diatasnya Taurat ilahi dibangun merupakan kebenaran 

kekal. 

RELEVANSI DAN APLIKASI 

Orang yang membaca mazmur ini dengan cermat akan merasa 

bergairah atau sebaliknya merasa malu. Orang-orang muda 

akan lebih mudah belajar menghafal dan menyimpannya 

dalam ingatan, bahkan sampai masa tua mereka. Mazmur ini 

juga untuk menggambarkan keistimewaan dan kegunaan 

wahyu ilahi serta menganjurkannya kepada kita, bukan hanya 

untuk penghiburan kita, melainkan juga untuk pengendalian 

diri kita. Taurat Tuhan yang menjadikan kehendak Allah 

sebagai pedoman bagi semua perbuatan mereka serta 

mengendalikan perilaku mereka sesuai dengan pedoman itu, 

mereka hidup menurut taurat Tuhan. Orang yang teguh dan 
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jujur dalam hidup keagamaan mereka, yaitu yang hidupnya 

tidak tercela. Berbahagialah orang yang yang menjaga segenap 

harta yang kudus itu dengan murni, yang memegang 

peringatan-peringatan-Nya sebagai harta yang tak ternilai. 

Mereka yang mencari Dia dengan segenap hati, mereka tidak 

mencari diri sendiri dan urusan mereka sendiri, melainkan 

hanya Allah saja. Mereka yang sungguh-sungguh menjauhi 

semua dosa, mereka tidak melakukan kejahatan. 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Bagaimana kegembiraan mengikuti perintah Tuhan dalam 

hidup bisa sama dengan kegembiraan menerima harta? 

2. Dengan apakah seorang muda mempertahan kelakuannya 

bersih? 

3. Bagaimanakah peran orang muda dalam Keluarga Allah? 

KOMITMEN 

Marilah kita bersama hidup taat dan percaya dengan Taurat-

Nya. 
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PA I AGUSTUS 2019 

KELUARGA BERTEKUN, BERDOA, BERSYUKUR 

DAN BERBUAH 

KOLOSE 1:3-14 

Penulis: Daliman Koesumahadi 

TUJUAN  

1. Peserta PA memahami bahwa dalam kehidupan setiap 

keluarga yang ideal mempunyai cita-cita yang sempurna 

baik saat ini maupun sampai masa depannya.  

2. Peserta PA memahami bahwa keluarga Kristiani wajib 

untuk bertekun berdoa, bersyukur dan yang paling utama 

bisa berbuah. Berbuah bukan hanya untuk diri dan 

keluarganya sendiri, tetapi terlebih juga bermanfaat bagi 

orang lain.  

PENGANTAR 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan yang sangat cepat 

akhir-akhir ini, kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap 

ilmu pengetahuan yang selalu berubah cepat itu. Walaupun 

tidak bisa menguasai seluruhnya, tetapi paling tidak kita bisa 

mengikuti arus ilmu yang sedang berkembang. Apabila tidak 

bisa mengatur untuk menyelaraskan, maka kita bisa terlindas 

arus perkembangan itu, dan terombang-ambing ke sana ke 

mari tanpa mempunyai tujuan  yang pasti. Beruntunglah kita 
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sebagai orang Kristen, di mana kehidupan kita selalu 

diperlengkapi dengan:  

 Tuhan Yesus sebagai nahkoda kapal kehidupan.  

 Alkitab dengan Firman-Nya sebagai kendali agar arah 

dan tujuan tidak salah.  

 Gereja sebagai tempat untuk berdiskusi bersama, untuk 

sharing dalam mencapai tujuan kebahagiaan bersama.  

Tuhan Yesus mempunyai ukuran tentang kebahagiaan yang 

sangat berbeda dengan ukuran yang lazim.  Dalam Pengajaran 

di bukit, Tuhan Yesus menyebut beberapa ciri atau ukuran 

tentang kebahagiaan. Yang dianggap bahagia oleh Tuhan Yesus 

antara lain adalah: "Orang yang ingin sekali melakukan apa 

yang di kehendaki oleh Allah"  (Mat. 5:6). 

Dalam Kisah Para Rasul 20:35 dikatakan: Adalah lebih 

berbahagia memberi daripada menerima". Jadi,  orang yang 

berbahagia bukanlah orang yang kaya raya, tetapi orang yang 

suka memberi. Terkebih dengan sepenuh hati memberikan 

dirinya kepada Tuhan. Sementara ini, konsep yang kita kenal 

tentang kebahagiaan, terlalu sempit. Kebahagiaan bisa 

diibaratkan seperti kupu-kupu. Kalau dikejar akan terbang 

menjauh, tetapi kalau dihadapi dengan tenang hati, akan 

bersahabat. Sebab kebahagian tidak bisa kita cari, kebahagiaan 

akan dengan sendirinya datang pada waktu kita membuka diri 

terhadap orang lain. Untuk itu kita tidak bisa berbuat dengan 

kekuatan diri kita, dan kita harus memohon bantuan dengan 

doa setiap saat.  
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PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Rasul Paulus adalah salah satu pengikut Yesus yang paling 

militan dalam penyebaran ajaran tentang keselamatan melalui 

Yesus. Walaupun pada awalnya Paulus (Saulus), sangat 

membenci Yesus, tetapi pada akhirnya ia sebagai pengikut 

Yesus yang paling setia. Rasul Paulus menyebarkan Kabar 

Keselamatan tidak hanya di sekitar Yerusalem saja,  tetapi 

sampai ke Asia Kecil. Setiap kota yang disinggahi-Nya, 

diajarkan-Nya Firman Tuhan tentang keselamatan. 

Didirikanlah tempat ibadah dan dididiklah kader. Kemudian 

ditinggalkan tempat tersebut,  diserahkan kepada kader 

pembantunya. Di tempat lain Rasul Paulus berbuat serupa,  di 

samping itu juga memperhatikan jemaat yang ditinggalkan 

agar tidak terlantar.  Saat ini jemaat yang baru, yang masih 

dalam bimbinganya adalah jemaat di Kolose.  

Rasa syukur disampaikan lewat doanya kepada Allah 

Bapa dan Tuhan Yesus,  atas iman yang telah dilakukan oleh 

para jemaat di Kolose. Tentang pengabaran Injil yang 

berkembang dengan baik. Rasul Paulus selalu berusaha dan 

mengingatkan agar setiap keluarga Kristen selalu bertekun 

dalam doa, dan memohon bantuan serta kekuatan agar 

hidupnya layak di hadapan Tuhan. Agar setiap orang 

mempunyai nilai diri (self esteem) masing masing. Nilai diri 

tidak mempunyai hubungan langsung dengan status sosial dan 

ekonominya. Seorang sarjana bisa mempunyai nilai diri 
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rendah, sebaliknya seorang petani yang buta huruf bisa 

mempunyai nilai diri tinggi, sebagaimana Petrus yang kurang 

terpelajar tetapi mempunyai nilai diri yang cukup tinggi dan 

militan. Untuk itu, janganlah merasa rendah diri dan putus asa 

kalau kita berpendidikan rendah, ataupun berekonomi pas-

pasan.  

Dengan semangat yang tinggi untuk berbakti, berdoa 

dan berusaha yang sungguh-sungguh, Tuhan akan nemberi 

jalan, sehingga kita mempunyai nilai diri tinggi. Demikian, 

nilai diri tidak ada hubungannya dengan kecongkakan, 

ataupun kerendahan hati. Nilai diri tidak sama dengan tinggi 

hati, demikian pula nilai diri rendah bukan rendah hati. Untuk 

itu Rasul Paulus selalu berpesan, agar jangan lupa memohon 

kepada Tuhan dengan berdoa setiap akan melakukan kegiatan. 

PEMBAHASAN 

Saat ini adalah era milenial di mana perkembangan teknologi 

begitu pesat. Dengan peralatan yang serba modern, segala 

sesuatu bisa dikerjakan dengan mudah dan cepat. Jika kita 

tidak mengikuti perkembangan beberapa tahun/masa saja 

sudah ketinggalan jauh. Akan tetapi walaupun demikian, 

secanggih apapun peralatan yang diciptakan manusia tidak 

akan bisa menandingi ciptaan Tuhan. Sepintar apapun dan 

secanggih apapun tidak akan bisa mengimbangi ciptaan 

Tuhan. Semuanya itu hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana 

membantu apa yang telah Tuhan ciptakan. Sebagai contoh kita 
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bisa menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain dengan 

lebih cepat menggunakan alat sosmed WA misalnya. 

Menyampaikan renungan singkat kepada banyak orang, 

teman, dan kenalan. Berbagai komunikasi bisa disampaikan 

lebih cepat. 

Semuanya itu didukung dengan kemauan yang kuat 

dalam keluarga yang tekun belajar untuk mengerti, walaupun 

tidak memahami secara sempurna, tetapi bisa mengambil 

manfaatnya dengan bantuan doa, sehingga dengan 

seberapapun pengetahuan/pengertian yang didapat akan 

membantu dalam karya Tuhan dan bisa menghasilkan buah, 

akan membantu perkembangan kerajaan Allah di muka bumi. 

Dengan ucap dan rasa syukur, kepada Sang Khalik, dengan 

kemampuan yang kita miliki, kita bisa membaktikan diri. Jadi 

seberapapun kemampuannya bilamana greja membutuhkan 

dapat dilakukan, karena Roh Kudus akan membimbing.  

RELEVANSI DAN APLIKASI 

Setiap anggota gereja merupakan tubuh Kristus. Tubuh yang 

sempurna adalah tubuh di mana setiap anggota mampu 

mengerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ada 

bagian yang mempunyai tugas sangat berat, tetapi tidak 

pernah mengeluh dan selalu melakukan tugasnya dengan 

sepenuh hati. Anggota yang mendapat tugas ringan juga tetap 

dikerjakan dengan baik. Dengan kerja sama yang baik satu 

sama lain anggota, maka akan mampu menghasilkan buah 
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yang terbaik. Dalam kehidupan bergereja kita tidak membeda-

bedakan yang pintar dan yang bodoh, yang kaya dan yang 

miskin. Semua sama di mata Tuhan. Di dalam kerja bersama 

pun selalu dimulai dengan doa bersama pula, untuk 

mendapatkan hasil yang sempurna.  

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Adakah kebiasaan untuk bertekun, berdoa dan bersyukur 

di dalam keluarga Anda? 

2. Setiap keluarga mempunyai harapan dan cita-cita, mari 

merenungkan apakah sampai sejauh saat ini kita 

merasakan bagaimana Tuhan menolong kita dalam 

mewujudkan harapan dan cita-cita keluarga kita? 

3. Buah apakah yang dihasilkan dari kehidupan keluarga 

yang senantiasa disertai ketekunan, doa, dan syukur? 

KOMITMEN 

1. Mari membiasakan diri untuk bertekun, berdoa dan 

bersyukur yang kita mulai dalam keluarga. 

2. Kita diajak untuk membaktikan diri di dalam Tuhan, 

seberapapun yang mampu kita baktikan khususnya bagi 

keluarga kita dan Keluarga Allah. 

3. Mari melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dan 

menghasilkan buah-buah yang baik menjadi berkat bagi 

sesama. 
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PA II AGUSTUS 2019 

BANGSAKU, KELUARGAKU  

YESAYA 1:2-9 

Penulis: Pdt. Em. Budyanto 

TUJUAN  

1. Keluarga adalah bagian masyarakat yang terkecil dalam 

suatu bangsa, Jika keluarga itu rusak hampir dipastikan 

bahwa bangsa itu juga akan rusak. 

2. Para pemimpin harus menjadi contoh bagi yang 

dipimpinnya, jika para pemimpin itu rusak maka 

masyarakat dan bangsa yang dipimpinnya juga akan 

rusak. 

3. Tuhan tidak akan segan-segan menghukum bangsa yang  

mendurhaka kepada Allah. 

PENGANTAR  

Yesaya hidup pada sekitar abad ke tujuh Sebelum Masehi, pada 

zaman perintahan Uzia, Yotam, Akhas dan Hiskia raja raja dari 

Yehuda.Pada waktu itu raja raja Yehuda sedang dalam 

ancaman Raja Kerajaan Asyur yang bersekongkol dengan 

Kerajan Israel Utara. Kondisi itu dipakai oleh Yesaya untuk 

mengajar para pemimpin bangsa, yang memberontak kepada 

Allah dan hidup dalam kemewahan, yang memiliki banyak 

rumah dan  ladang yang luas. Mereka suka mememerkan 
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kemawahannya dan hidup eoya eoya dengan para wanita 

cantik. Kitab Yesaya terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama 

Pasal1 sampai dengan 39 yang ditulis sebelum pembuangan 

yang berisa peringatan kepada bangsa Yehuda para pemimpin 

mereka  yang memberontak kepada Allah. Kitab kedua terdiri 

dari pasal 40 sampai dengan pasal 55 berisi kabar baik ketika 

mereka ada di pembuanagn. Buku ketiga pasal 56 – 66 yang 

berisi peringatan dan janji yang baru sesudah pembuangan. 

PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Pasal 1 ini merupakan bagian dari buku pertama, yang berisi 

peringatan kepada bangsa Yehuda yang memberonk kepada 

Allah dan pada para pemimpin yang sudah tidak lagi mau 

mematuhi hukum hukum Allah. 

Ayat 2, Tuhan dengan memanggil langit dan bumi 

sebagai saksi) memperingatkan lewat Yesaya bahwa bangsa 

Yehuda adalah bangsa yang istimewa, yang Allah menyebutnya 

sebagai anak anak Allah, tetapi sayang mereka melupakan 

statusnya sebagai anak Allah dan memberontak kepada Allah. 

Mereka tidak jujur dan tidak adil (ay. 15,16) serta menyembah 

berhala (ay. 29). 

Ay.3, Yesaya membandingkan kebodohan dan dosa 

Yehuda dengan lembu, lembu saja yang adalah binatang 

mengenal pemiliknya, Yesaya juga membandingkannya 

dengen keledai, keledai saja yang diangga bintang yang dungu 

dan bebal mengenal palungan yang disediakan tuannya. 
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Bangsa Yahuda lebih dungu dan bebal daripada keledai, 

karena mereka tidak mau memahami bahwa Allahlah yang 

memberi makan dan perlindungan kepada mereka. 

 Ayat 4, Yesaya memperingatkan betapa celakanya 

mereka, yang sarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, 

anak anak yang berlaku buruk. Mereka ninggalkan Tuhan dan 

menista dan membelakangi Yang Maha Kudus. 

 Ayat 5, 6, Bahwa Allah sudah berulang kali menghukum 

mereka, sampai digambarkan jika seorang anak dihukum 

dengan dipukuli badannya, bangsa Yehuda , sekujur tubuhnya 

sudah penuh dengan bekas pukulan sampai sampai tidak ada 

tempat yang bisa dipukul lagi.Ayat ini menunjukkkan bahwa 

adanya sedikit pengharapan bahwa Tuhan tidak menghukum 

lagi tempat yang terluka. 

 Ayat 7,8, Yang paling menyedihkan adalah Yesaya 

menubuatkan bahwa mereka akan dibuang ke negeri lain. 

Sementara itu negeri dan kota mereka akan habis dibakar. 

Bangsa bangsa asing akan menduduki Yerusalem dan 

menjarah rayah seluruh kekayaannya. Bahkan Bait Allahnya 

(putri Sionn) kebanggaan mereka  akan dihancurkan. Sehingga 

keadaannya digambarkan seperti gubug gubug reyot di tengah 

ladang, yang biasanya dipakai oleh para petani untuk 

berteduh. 

 Ayat 9, di sini juga ditunjukkan adanya sedikit 

pengharapan, sekalipun Allah akan menghukum mereka 

semua, tetapi hukuman tidak seberat Sodom dan gomora. 
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Karena disana masih ada orang orang yang patuh dan setia 

kepada Allah. 

RELEVANSI 

Kata pepatah, ikan menjadi busuk mulai dari kepalanya, jika 

kepalanya busuk hampir pasti badannya juga segera 

membusuk. Artinya keberhasilan atau kegagalan sebuah 

komunitas dimulai dari para pemimpinnya. Jika pemimpinnya 

rusak maka rusaklah juga masyarakat itu. Karena 

pembaharuan komunitas, suatu bangsa, juga harus dimulai  

pemimpinnya. Pembaharuan gereja juga harus dimulai dari 

para pelayannya, mulai mejelis terutama pendetanya.  

Demikian juga kesejahteraan dan kabahagiaan  sebuah 

keluarga tergantung dari orang tuanya. Kita tidak mungkin 

mempunyai anak yang bisa mengasihi orang lain kalau orang 

tuanya tidak mengasihi orang lain. Kita tidak akan punya anak 

yang setia kalau orangtuanya ada perselingkuhan. Kita tidak 

akan punya anak yang memiliki disiplin termasuk disiplin 

rohani kalau orang tuanya sendiri tidak memilikinya.dan orang 

tua harus menjadi teladan bagi anak anaknya. 

 Demikian pula dalam gereja ada ungkapan semper 

reformata semper reformanda. Gereja yang memperbaharui 

adalah gereja yang mau diperbaharui. Dan itu pasti harus 

dimulai dari para pemimpinnya. Dalam gereja pemimpin 

disebut sebagai pelayan, yang harus melayani umatnya. 

Pelayan itu harus rendah hati, tidak boleh lebih tinggi dari 



33 
 

yang dilayani,  dan tidak pilih pilih siapa yang dilayaninya, 

misalnya hanya orang yang disukai saja, atau hanya orang yang 

terhormat dan yang kaya saja tetapi harus semuanya, terutama 

mereka yang lemah dan menderita. 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI  

1. Bagaimana memperingatkan pemimpin yang salah, sebab 

para pemimpin itu cenderung sulit diperingatkan? 

Padahal dalam bacaan kita tadi kita melihat jika pemimpin 

itu salah, rakyatnya, umatnya juga ikut menerima 

hukuman dari Tuhan. 

2. Bagaimanakah penerapan belajar menjadi pemimpin 

dalam konteks gereja intergenerasi? 

KOMITMEN 

Belajar menjadi pemimpin keluarga, jemaat dan masyarakat 

yang rendah hati dan mau melayani. 
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PA I SEPTEMBER 2019 

PELAYANAN INTERGENERASI 

LUKAS 4:38–44 

Penulis: Widyanto Mateus 

TUJUAN  

1. Memahami makna pelayanan yang benar dengan 

meneladani pelayanan Yesus. 

2. Menghayati dan menerapkan pelayanan intergenerasi baik 

dalam Jemaat maupun di tengah masyarakat. 

PENGANTAR 

Pelayanan adalah kegiatan seseorang atau kelompok, wajib 

maupun sukarela untuk  memenuhi  kebutuhan orang/pihak 

lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan artinya menolong 

menyediakan sesuatu, yang diperlukan orang lain. 

Intergenerasi berarti lintas generasi/kelompok usia atau 

semua generasi. Dengan demikian pelayanan intergenerasi 

adalah kegiatan pelayanan untuk menolong, menyediakan dan 

memenuhi kebutuhan secara holistik khususnya secara iman 

(spiritual). Pelayanan intergenerasi dilakukan oleh gereja di 

mana seluruh warga jemaatnya ikut aktif berperan serta di 

dalamnya.  
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PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Perikop yang kita baca tersebut adalah sebagian dari 

rangkaian panjang kisah perjalanan Yesus untuk 

melaksanakan misi utamanya yaitu memberitakan Injil 

Kerajaan Allah (disebutkan pada ayat 43b ".... Aku harus 

memberitakan Injil Kerajaan Allah sebab untuk itulah Aku 

diutus.") Penyembuhan orang sakit, mengusir setan dari orang 

yang kerasukan, mencelikkan orang buta, pentahiran dan hal-

hal lain yang telah dilakukan Yesua adalah bagian dan cara 

Yesus untuk melaksanakan misi utamanya. 

Salah satu cara yang dipakai Yesus khususnya dalam perikop 

ini adalah menyembuhkan orang sakit. Ada beberapa hal yang 

menjadi perhatian kita yaitu tentang sikap Yesus: 

1. Yesus mendatangai ibu mertua Simon 

Perlu kita ketahui bahwa pada saat peristiwa Yesus datang 

dirumah ibu mertua Simon, Simon belum menjadi murid 

Yesus. Artinya Yesus datang di rumah ibu mertua Simon 

bukan karena kedekatan Yesus dengan Simon. Bahkan 

Simon yang pekerjaan sehari-harinya sebagai nelayan 

dapat ditafsirkan bahwa Yesus datang kepada orang 

sederhana dan miskin. Hal yang perlu kita perhatikan 

adalah sikap ibu mertua Simon, setelah disembuhkan 

Yesus, perempuan tua itu bangkit lalu “melayani” Yesus. 

Dalam tatanan kehidupan bangsa Yahudi yang menganut 

sistim patriakat, ada beberapa sikap diskriminatif 
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khususnya kepada kaum perempuan. Perempuan 

diklasifikasikan setara dengan budak kafir dan anak-anak 

yang belum dewasa. Jika harus menjadi saksi mereka 

dianggap sebagai saksi yang tidak dapat dipercaya dan 

dianggap tidak sah jika menunjukkan bukti di depan 

pengadilan. Dalam perkawinan hak-haknya terbatas. 

Demikian juga, anak-anak tuna rungu dan tuna wicara, 

cacat mental dan di bawah umur mereka diklasifikasikan 

sama dengan orang-orang kafir, “budak wanita”, orang 

lumpuh, buta, sakit, cacat, dan tua. Hal tersebut terbukti 

dan tidaklah mengherankan jika dalam kisah lain para 

murid Yesus mencaci-maki bahkan mengusir 

orang/perempuan-perempuan tua yang membawa anak-

anak mereka untuk mohon diberkati Yesus untuk anak-

anak mereka. 

2. Yesus melayani semua kelompok usia 

Ayat 40 menyatakan mereka membawa semua saudara 

mereka yang sakit kepada Yesus dan memohon agar Yesus 

sudi menyembuhkan. Yesus pun menjamah satu per satu 

dan menyembuhkan mereka Dalam hal ini tentulah dapat 

ditafsirkan mereka terdiri dari orang-orang tua, muda dan 

anak-anak dan semua  dilayani Yesus dengan baik. Hal ini 

dapat kita lihat dari ayat 40 “semua orang membawa 

kepada-Nya orang-orang sakitnya, yang menderita 

bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangan-

Nya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan 
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mereka. Bagaimana tanggapan orang banyak yang mencari 

dan menemukan Yesus? Mereka, orang banyak itu hanya 

sekedar berusaha menahan Dia supaya jangan 

meninggalkan mereka, tetapi tidak atau belum 

menyatakan sikap apapun terhadap pelayanan Yesus. 

Mereka hanya sekedar ingin “bersama” Yesus.  

3. Ada catatan menarik dari perikop kita, selain tentang ibu 

mertua Simon yang setelah disembuhkan, kemudian 

bangkit dan melayani-Nya, sikap orang banyak yang 

belum jelas, tetapi anehnya, yang mengenal Yesus sebagai 

Raja Penyelamat ialah para roh jahat. Mereka berteriak, 

"Engkau adalah Anak Allah" (41) dan ayat 34 "Hai Engkau, 

Yesus orang Nazaret, apa urusan-Mu dengan kami? 

Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu 

siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah." 

PEMBAHASAN 

Di dalam pelayanan-Nya, Yesus menekankan aspek 

relasional/hubungan pribadi dalam karya penyembuhan-Nya. 

Dia ingin, setiap orang yang dijamah dan disembuhkan 

melihat, merasakan dan mengalami sendiri kuasa-Nya agar 

mereka menyadari dan memahami akan ke-“Mesiasan”-Nya. 

Ia mengajar, menjelaskan tentang firman Allah mengubah 

konsep lama kepada pengetahuan dan pengenalan akan Allah 

secara benar. Ia berkhotbah memberitakan Injil kerajaan Allah 

dan menyelamatkan serta membebaskan dari dosa. Ia juga 



38 
 

menyembuhkan, yang menggambarkan bahwa pembebasan 

Allah melalui Yesus Kristus, adalah bukan sekedar 

pembebasan fisik saja tetapi juga dari akibat dosa, ini 

menyangkut pembebasan total dari Allah.  

Dasar bagi semua pelaksanaan ini adalah kasih. 

Dengan demikian, dalam kasihlah penginjilan dilaksanakan 

dan digerakkan ke segala segi dengan segala cara untuk 

membebaskan secara utuh dan menyeluruh. Demikian juga 

Yesus melakukan tindakan pelayanan bukan supaya dilihat 

orang banyak. Khususnya dalam peristiwa penyembuhan ibu 

mertua Simon, yang menyaksikan hanyalah Simon saja, ibu 

mertuanya dan Yesus. Walaupun tidak ada banyak orang yang 

terkagum-kagum atau takjub menyaksikan mukjizat yang 

dibuatnya, tidak ada tepuk tangan atau puji-pujian, tetapi 

Yesus tetap melayani. 

RELEVANSI DAN APLIKASI 

Dari kisah dalam perikop ini, tentu ada beberapa hal yang kita 

dapatkan, tetapi secara khusus kita akan pergumulkan dari 

aspek pelayanan Yesus yaitu sikap yang tidak pilih-pilih Yesus 

berkarya bagi semua orang, termasuk kepada wanita tua yang 

mewakili kelompok orang yang dianggap tidak berharga, 

dianggap rendah derajat sosialnya, lebih-lebih dalam bidang 

hukum. Tetapi Yesus juga melayani banyak orang, tua muda 

anak-anak. Satu persatu dilayani-Nya, dengan menekankan 

adanya relasi/hubungan pribadi, tentu dengan maksud agar 
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setiap mereka yang disembuhkan mengenal lebih dekat 

tentang siapa Yesus sebenarnya. Cara ini penting, teladan ini 

perlu kita perhatikan, pelayanan tidak sekedar memberi tetapi 

berharap ada “jalinan pribadi” agar tujuan utama tentang 

berita keselamatan dapat diterima dengan baik.     

Dalam hal menanggapi pelayanan Yesus dari peristiwa ini, 

ada 3 hal yang menjadi perhatian kita: 

1. Sikap ibu mertua Simon:  

Orang yang sederhana, dari keluarga sederhana, dari 

status sosial masyarakat kelas dua, tetapi menanggapi 

jamahan/penyembuhan Yesus, justru ibu mertua Simon 

langsung bangkit dan melayani Dia. 

       Cerita tentang ibu mertua Simon yang akhirnya menjadi 

penginjil handal, menunjukkan kesungguhan akan 

panggilan untuk berpelayanan. 

2. Sikap orang banyak:  

Sikap orang banyak yang mendapat pelayanan Yesus yang 

sama, setiap mereka satu persatu di jamahNya, seperti 

halnya ibu mertua Simon tetapi tak ada satupun dari 

antara mereka yang kemudian menyatakan percaya dan 

kemudian  siap melayani. Mereka hanya merasa senang, 

nyaman bersama Yesus tetapi tidak terpanggil untuk 

melayani. Mereka tidak mengenal dengan benar siapa 

Yesus, yang sedang menjalankan misi-Nya. 

3. Lain ibu mertua Simon, lain orang banyak yang 

disembuhkan, lain pula setan-setan yang merasuki orang 
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yang berteriak bahkan mengakui siapa Yesus “Engkau 

adalah Anak Allah” tetapi setan menolak kehadiran Yesus. 

Yesus sebagai Anak Allah, sebagai Mesias bukan saja 

diakui oleh orang percaya tetapi setan-setan juga 

mengakuinya. Tetapi yang membedakan adalah, setan-

setan hanya mengakui tetapi tidak percaya, tetapi orang 

percaya sebagai murid Yesus tidak hanya percaya tetapi 

mempercayakan hidupnya dan bahkan bergantung 

kepada-Nya. Sekarang  masih ada orang beriman kepada 

Yesus tetapi masih ragu-ragu mengakui Yesus adalah 

Anak Allah, atau sebagai Allah sebab berdasarkan logika 

lebih pas jika Yesus adalah Nabi. pemahaman yang masih 

dangkal  sehingga tidak heran jika banyak orang masih 

diliputi keraguan.  

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Melalui peristiwa apa di dalam kehidupan anda, yang 

kemudian menyadarkan anda untuk menyatakan percaya 

dan sedia untuk berpelayanan dalam bentuk apapun 

dalam kehidupan bergereja? 

2. Apa kelemahan dan kelebihannya, jika pelayanan dalam 

gereja hanya dilakukan berdasarkan kategorial usia saja?  

3. Pelayanan intergenerasi apa yang bisa dilakukan baik 

dalam lingkup wilayah maupun gereja? 
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KOMITMEN 

Selalu membangun kesadaran akan jati diri sebagai orang 

berdosa yang telah mendapat keselamatan melalui percaya 

kepada Yesus. Pelayanan dalam kadar dan bentuk apapun baik 

di jemaat maupun di tengah masyarakat, adalah bentuk syukur 

atas anugerah keselamatan.  
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PA II SEPTEMBER 2019 

SPIRITUALITAS KEHIDUPAN DAN KEMATIAN 

ULANGAN 30:11-20 

Penulis: Sudharmadji 

TUJUAN 

1. Peserta PA memahami istilah spiritualitas kehidupan dan 

kematian 

2. Peserta PA menyadari perlunya mengerti dan menerapkan 

Spiritualitas kehidupan dan kematian didalam 

pemahaman iman kristiani. 

PENGANTAR 

Setiap hadir dalam acara melayat di rumah duka, kita selalu 

teringat akan berbagai peristiwa yang pernah kita alami 

bersama dengan orang yang terlebih dulu pergi mendahului 

kita. Sambil duduk, biasanya kita mulai bertukar cerita dengan 

pelayat lainnya, terutama kalau kita cukup mengenal 

almarhumah secara pribadi. Untaian kisah, baik suka maupun 

duka, bersama dengan orang yang kita beri penghormatan 

terakhir pun mengalir begitu saja dalam perbincangan. 

Bagaimana ketika almarhum masih hidup, juga peristiwa 

sampai kematiannya. Lalu munculah kesadaran bagaimana 

setelah manusia mati, yang bisa terjadi pada diri kita masing 

masing. 
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Ingatan inilah yang melahirkan kenangan, dan 

memunculkan pengharapan bahwa kematian bukan berarti 

perpisahan, melainkan keterbatasan. Kematian telah 

membatasi kita untuk mengalami perjumpaan secara fisik 

dengan orang-orang terkasih yang telah kembali ke pelukan 

Bapa di surga, tetapi tak sanggup melenyapkan kenangan dari 

ingatan kita, apalagi kalau itu menyangkut orang orang yang 

denkat dan kita kasihi. 

PENJELASAN TEKS 

Kehidupan adalah yang sedang kita jalani ketika nyawa masih 

menyatu dengan tubuh dan jiwa masih memberikan warna 

kehidupan, karena di situlah ada roh manusia. Dan ketahuilah 

Allah Roh berkenan hadir didalam kehidupan kita, atau selagi 

kita hidup. Mari kita perhatikan firman ini: 1 Korintus 6:19-20 

“Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh 

Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu 

peroleh dari Allah, -- dan bahwa kamu bukan milik kamu 

sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas 

dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu” 

Kehidupan yang dimaksud adalah berkaitan dengan 

kehidupan masing masing pribadi kita yang masih hidup ini 

dan yang sedang berinteraksi didalam kehidupan pribadi 

maupun sosial kita masing masing. Tentu kehidupan yang 

sedang kita jalani saat ini kita diingatkan melalui Ulangan 

30:11 "Sebab perintah ini, yang kusampaikan 
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kepadamu pada hari ini, tidaklah terlalu sukar 

bagimu dan tidak pula terlalu jauh.  

Kita diminta memahaminya itu sekarang dan itu ada 

didalam hakiki hidup kita masing masing. Dimanakah kita 

menyadarinya ya sekarang dimana kita menghidupi hidup kita 

masing masing dalam interaksi kita dengan pribadi kita antara 

aku dan diriku, juga antara diriku dengan siapapun kita hidup, 

ditempat dimana kita menikmati kehidupan ini. 

Mengapa kita perlu memahami konteks ini karena 

kenyataan kita sekarang masih hidup, sebab kalau sudah mati 

tidak ada Roh penolong dalam kematian kita. Diharapkan kita 

memang berada dalan situasi hidup yang wajar dimana Allah 

sendiri yang mengelola hidup kita. Sebab kalau kesadaran 

hidup juga tidak melekat pada kehidupan kita, maka bisa saja 

hakiki hidup kita sudah tidak ada, misalnya orang yang gila, 

orang yang sakit sampai kondisi koma/tidak sadar, keadaan 

yang demikian sangat tergantung pada kuasa dan perkenan 

Allah sendiri. Bahkan orang yang tidak peduli atas dirinya 

sendiri dengan berbuat yang tidak wajar seperti kemabukan, 

masa bodoh atas dirinya sendiri, putus asa yang klimaks, dan 

lain lain. 

Ingatlah Ulangan 30:19 Aku memanggil langit 

dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari 

ini: kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan 

kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, 

supaya engkau hidup, baik engkau maupun 
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keturunanmu. Jadi bagaimana kita memahami hakiki hidup 

dan kematian justru saat kita menikmati kehidupan ini, dan itu 

sekarang saat kita diperhadapkan untuk membuat pilihan, 

yaitu pilihlah kehidupan kita kemudian. 

PEMBAHASAN  

Spiritualitas berasal dari bahasa Latin spiritus artinya ‘roh, 

jiwa atau semangat. Dalam bahasa Ibrani ruach dan bahasa 

Yunani pneuma yang berarti ‘angin atau nafas.’  Jadi 

spiritualitas dapat diartikan sebagai ‘semangat yang 

menggerakkan sesuatu, Atau nafas yang menggerakkan hakiki 

hidup manusia. Spiritualitas Kristiani itu merupakan 

kesadaran seseorang untuk bersekutu dengan Roh Kristus, 

yang tidak bisa terputus oleh kedagingan dan dosa. Karena itu, 

spiritualitas Kristiani itu adalah orang percaya yang sudah 

dilahirkan kembali, yang memutuskan secara konsisten dan 

terus menerus untuk berserah pada karya Roh Kudus. 

Spiritualitas kehidupan Kristiani adalah kehidupan 

percaya kepada Kristus, yang telah dihidupi oleh karya Roh 

Kudus dan didalam kehidupan pribadinya selalu bersekutu 

dengan Roh Kristus. Manusia spiritual adalah manusia yang 

dapat menilai segala sesuatu karena hidupnya dipimpin oleh 

Roh Allah dan memiliki pikiran Yesus Kristus (1Kor. 2:15-16).  

Memiliki kehidupan spiritualitas sejati berarti memiliki 

kesadaran spiritualitas yang peka dan jernih terhadap realitas 

kehadiran Allah, baik di dalam kehidupan pribadi sebagai 
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orang percaya maupun di dalam kehidupan bersama dengan 

orang lain. Di ranah kehidupan apa pun misalnya kehidupan 

emosional pribadi, sosial, ekonomi, moral, seksual, profesi, 

juga hubungan dengan sesama dan semacamnya tidak 

dibiarkannya lepas dari kesadaran spiritualitas tersebut. Juga 

persoalan kematian yang akan dialami setiap pribadi manusia 

adalah bagian dari spiritual kehidupan itu sendiri.  

Kematian adalah bagian dari kehidupan dan bukan 

sebaliknya kehidupan bagian dari kematian. Namun kita 

meyakini bahwa kehidupan kekal harus melalui kematian, 

sama halnya biji kacang ijo tidak akan hidup kecuali harus 

melalui peristiwa kematian yaitu pecahnya biji kacang ijo 

didalam tanah, kemudian hidup baru sebagai kecambah. 

Pengkotbah 9:5 Karena orang-orang yang hidup tahu 

bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu 

apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan 

kepada mereka sudah lenyap. Ketika hidup maka kita harus 

bekerja dan Pengkotbah 9:10 menegaskan; Segala sesuatu 

yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu 

sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, 

pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, ke mana 

engkau akan pergi. Kematian akan dilalui setiap pribadi 

manusia, maka dibutuhkan spiritualisme kematian yang 

dipahami manusia justru saat hidup atau kehidupan itu masih 

dirasakan, sehingga kehidupan spiritual manusia inilah yang 

harus dikelola yang intinya menghidupi kehidupan walaupun 
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pasti melalui kematian. Maka kehidupan manusia spiritual 

juga dipahami seperti yang dinyatakan didalam Ulangan 

30:16 karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu 

untuk mengasihi TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut 

jalan yang ditunjukkan-Nya dan berpegang pada perintah, 

ketetapan dan peraturan-Nya, supaya engkau hidup dan 

bertambah banyak dan diberkati oleh TUHAN, Allahmu, di 

negeri ke mana engkau masuk untuk mendudukinya.  

Sewaktu orang yang kita cintai meninggal, kita 

berduka. Kita mungkin bertanya: ’Bagaimana keadaan dia? 

Apakah dia menderita? Apakah dia sedang mengamati kita? 

Dapatkah kita membantunya? Dapatkah kita bertemu lagi 

dengannya? Sewaktu seseorang mati, ia tidak ada 

lagi. Kematian adalah kebalikan dari kehidupan. Orang mati 

tidak dapat melihat atau mendengar atau berpikir. Tidak ada 

satu bagian pun dari diri kita yang tetap hidup setelah tubuh 

kita mati, karena sudah tidak ada jiwa, atau tidak ada roh yang 

mengisinya. Kalau kita merawat kuburannya, hal itu karena 

kita mengasihi kehidupan-nya, bukan kematiannya. 

RELEVANSI DAN APLIKASI 

Jadi hidup manusia menjadi segala sesuatu yang berarti dan 

penting, serta menjadi yang utama karena Tuhan sangat 

menghargainya, sejak kita belum ada, sampai saat kita mau 

mati. Maka jangan sia siakan hidup ini, karena pada saatnya 

kita juga memahami kesaksian Paulus, karena bagiku 
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hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. 

Pastikan hidup kita pribadi lepas pribadi terjadi karena 

perkenan Allah dan dalam kasih karunia Allah Roh Kudus. 

Interaksi dan relasi serta integritas kita kepada Allahlah yang 

menolong spiritualitas kehidupan dan kematian masing 

masing kita tetap terjaga. Hiduplah dalam kasih kepada Allah, 

karena kita sudah mendapatkan kasih Nya yang luar biasa. 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Mengapa Tuhan ingin kita membangun spiritualitas 

kehidupan pribadi kita? 

2. Sudahkah kita mengasihi Tuhan di dalam hidup spiritual 

kita masing masing, bagaimanakah bentuknya? 
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PA I NOVEMBER 2019 

TUHAN MENCINTAI TELADAN KESETIAAN 

MAZMUR 119:137–144; 151–152 

Penulis: Estika Widiatni 

TUJUAN 

1. Peserta PA menyadari firman Allah itu adil dan benar 

sesuai kehendak Allah 

2. Peserta PA diajak merenungkan dan melakukan firman 

Allah sehingga selalu menjadi bagian yang terutama dalam 

sepanjang hidupnya 

PENGANTAR 

Setiap tanggal 5 November diperingati hari Cinta Puspa dan 

Satwa Nasional (HCPSN). Tujuan dari peringatan ini adalah 

meningkatkan kepedulian, perlindungan, pelestarian puspa 

dan satwa nasional, serta menumbuhkan dan mengingatkan 

akan pentingnya puspa dan satwa dalam kehidupan kita. 

Manusia kurang menyadari pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan dan satwa di sekitarnya, karena sibuk mencari 

nafkah atau berkegiatan sepanjang hari. Ketidakpedulian ini 

menjadi ancaman kelestarian puspa dan satwa di lingkungan 

hidupnya. Oleh karenanya Hari Cinta Puspa dan Satwa 

Nasional ini penting diperingati setiap tahun, untuk 

mengingatkan masyarakat kepada alam serta merefleksikan 
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keberadaan dan sumbangsih kita terhadap lingkungan dan 

kelestarian alam. 

PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Keadilan Tuhan sungguh terkandung dalam hukum-hukum-

Nya. Tidak ada hukum di dunia ini yang memiliki bobot 

kebenaran dan keadilan yang sangat tinggi dan sempurna 

seperti hukum Tuhan. Daud sangat percaya bahwa Tuhan 

memerintahkan firman-Nya dalam keadilan dan kesetiaan. 

Jika seseorang percaya kepada Allah, maka orang itu harus 

percaya bahwa firman Allah itu adil bagi semua orang dan 

sangat layak dipercaya sebagai standar kebenaran mutlak yang 

tanpa salah. Keadilan Tuhan itu berlaku untuk selama-

lamanya dan Taurat Tuhan itu benar. Maka selama firman 

Allah itu ada tertulis bagi kita, keadilanNya tetap berlaku atas 

hidup kita.  

Daud meyakini dengan sungguh bahkan telah 

menyaksikan serta mengalami sendiri bahwa janji Tuhan itu 

sangat teruji, oleh sebab itu Daud sangat mencintai firman 

Tuhan. Sekalipun tidak besar kekuatan Daud untuk dengan 

sempurna dapat melaksanakan seluruh isi firman Tuhan, 

namun ia tetap mencintai firman Tuhan dan tidak 

melupakannya. Ini berarti Daud juga mencintai proses untuk 

semakin disempurnakan dalam melakukan firman Tuhan. 

Sekalipun ia ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetaplah ia 

setia melaksanakan firman Tuhan dalam sepanjang hidupnya. 
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Daud sungguh-sungguh memegang komitmen selalu mendekat 

dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan hingga akhir 

hayatnya.  

PEMBAHASAN 

Manusia diciptakan Tuhan pada hari terakhir, setelah 

lingkungan tempat untuk hidup sudah tercipta. Setelah proses 

penciptaan, Tuhan melihat semua ciptaanNya itu amat baik. 

Karena itu Tuhan memerintahkan manusia untuk memelihara, 

merawat, dan menjaga ciptaanNya. Inilah dasar utama bagi 

manusia untuk tidak merusak alam ciptaan Tuhan. Dia 

persiapkan lingkungan dan satwa untuk menyempurnakan 

ekosistem kehidupan manusia. Hal inilah keadilan dan 

kesetiaan Tuhan, manusia sebagai ciptaanNya yang paling 

sempurna ikut melestarikan lingkungan sekitarnya. Setiap 

manusia bertanggungjawab untuk ikut menyelamatkan bumi, 

walau dengan berbuat hal yang kecil sekalipun. Oleh karena 

itu, menjaga kelestarian lingkungan tidak sekedar kewajiban, 

lebih dari itu merupakan ungkapan syukur akan kasih Allah. 

Dengan komitmen terus menerus berupaya ikut melestarikan 

lingkungan tempat kita berada, berarti kita menjadi teladan 

kesetiaan melakukan firmanNya sampai akhir hayat.  

RELEVANSI ATAU APLIKASI  

Kasih dan kesetiaan Tuhan terlihat jelas dalam  pemeliharaan 

Nya atas kehidupan manusia dari sejak penciptaan sampai 
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sekarang. Merasakan akan Kasih dan Kesetiaan Allah yang 

besar tersebut, kita manusia mesti bersyukur. Rasa syukur kita 

wujudkan dengan berusaha sekecil apapun untuk ikut ambil 

bagian dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. Bisa 

kita mulai dengan membatasi penggunaan plastik dalam 

kehidupan sehari-hari.     

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Setelah memahami atas Kasih dan Kesetiaan Allah kepada 

kita, bagaimana kita mewujudkan rasa syukur kita dalam 

kehidupan sehari-hari?  

2. Teladan kesetiaan apa yang membekas dalam ingatan 

Anda dan terus menginspirasi Anda hingga saat ini? 

KOMITMEN 

Peserta PA berkomitmen untuk selalu hidup dengan 

memperdulikan firmanNya, dengan melakukan tindakan nyata 

di dalam kesetiaan. 

REFERENSI 

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/26

/p00zda291-ini-pentingnya-peringati-hari-cinta-puspa-dan-

satwa-nasional 

  

https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/26/p00zda291-ini-pentingnya-peringati-hari-cinta-puspa-dan-satwa-nasional
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/26/p00zda291-ini-pentingnya-peringati-hari-cinta-puspa-dan-satwa-nasional
https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/26/p00zda291-ini-pentingnya-peringati-hari-cinta-puspa-dan-satwa-nasional
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PA II NOVEMBER 2019 

SPIRIT KEHIDUPAN UNTUK BERPELAYANAN 

HAGAI 2:16-20 

Penulis: Pdt. Em. Budyanto 

TUJUAN 

 Agar  jemaaat mau terlibat dalam pelayanan pada masa 

masa mereka masih muda, masih potensial. 

PENGANTAR 

Di tengah tengah kehidupan yang semakin sulit ini orang 

terlalu sibuk untuk memperhatikan orang lain. Apalagi terlibat 

dalam pelayanan di gereja. Terutama  warga jemaat dewasa 

muda, yang berumur 30 sampai 45 tahun, yang baru menikah, 

mereka terlalu sibuk dengan mengumpulkan uang untuk 

membayar kontrakan atau mencicil rumah, mencicil  

kendaraan (baik motor maupun mobil). Sehingga ia harus 

bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dasar yang memang 

sangat penting. Ketika kehidupan mereka sudah mulai mapan, 

sekarang harus mempersiapkan anak untuk masuk Perguruan 

Tinggi  Prinsip hidup mereka adalah saya mau terlibat dalam 

gereja kalau urusan kehidupan saya sudah beres, kalau saya 

sudah tidak repot. Kapan kita tidak lagi repot, ya nanti kalau 

saya sudah pensiun. Itulah yang banyak terjadi di gereja. 

Majelisnya adalah para pensiunan (hampir menginjak 60 
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tahunan). Padahal mengapa seseorang harus dipensiun pada 

umur 56? Biasanya (tidak semua orang) karena sebagian besar 

ketika seseorang menginjak umur umur itu fisiknya sudah 

berkurang kekuatannya, daya pikirnya sudah mulai lamban, 

dan tidak lagi mempunyai kreativitas. Walaupun demikian 

kehadiran dan hikmat mereka masih sangat dibutuhkan dalam 

bergereja. 

PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Hagai adalah nabi pertama yang diutus Allah kepada bangsa 

Yehuda sesudah mereka pulang dari tanah pembuangan 

babilonia. 70 tahun lamanya mereka hidup di pembuangan. 

Tentu saja selama ditingggal di pembuangan rumah yang 

mereka tigggalkan menjadi reruntuhan, sawah dan ladang 

mereka menjadi tandus dan tidak ada hasilnya. 40 ribu orang 

kembali ke Yerusalem bersama bupati Zerubabel dan Imam 

besar Yusua ditugaskan membangun kembali Yerusalem dan 

Bait Sucinya, yang telah dihancurkan oleh musuh mereka. 

Fondasi Bait Suci telah dibangun, tetapi ada sekelompok orang 

yang menentang pembangunan itu dan merecoki usaha 

membangun Bait Allah itu. Karena mereka tidak setuju bangsa 

Yehuda menjadi bangsa yang kuat. 15 tahun lamanya 

pembangunan Bait Suci itu mangkrak. mereka lebih 

mementingkan pembangunan rumah mereka masing masing 

dan mulai menggarap lading mereka. Mereka terlalu sibuk 

membangun rumah dan menggarap sawah ladang mereka dan 
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mereka lupa bahwa tugas utama mereka setelah pulang dari 

pembuangan adalah memulihkan kembali hubungan mereka 

dengan Allah yang telah menghukum dan membuang mereka 

ke Babilonia. Karena itu Allah mengutus Hagai untuk 

mengingatkan mereka untuk mrmulihkan kembali hubungan 

mereka dengan Allah, dengan  membangun kembali Bait Allah. 

Tempat pertemuan Mnusia dengan Allah.  

Pada pasal pertama, hagai memperingatkan jika 

mereka terlalu sibuk membangun rumah dan menggarap 

ladang mereka, mereka tidak akan diberkati; “Kamu menabur 

banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit;  kamu makan 

tetapi tidak sampai kenyang; kamu minum tetapi tidak 

sampai puas; kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak 

sampai panas; dan orang yang bekerja untuk upah,  upah  

yang ditaruh dalam pundi- pundi yang berlubang” (Hagai 

1:6). 

Pasal 2:1-9, Tuhan Allah  mengingatkan kembali 

kepada zerubabel akan tugasnya untuk membangun kembali 

Bait Allah dan Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi 

memberkati pembangunan itu bahkan akan menggerakkan 

bangsa bangsa dan mengalirkan kemawahan utuk rumah 

Tuhan itu. Tuhan sendiri akan mencurahkan emas perak 

sehingga kemegahan Bait suci itu melebihi kemegahan 

sebelumnya. 

Pada ayat  10-14, Hagai memperingatkan kepada umat 

Yehuda bahwa akan ada orang rang yang tidak mau Bait Allah 
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dibangun kembali sebab begitu dibangun kembali bangsa 

Yehuda menjadi bangsa  besar kembali. Dan itu akan 

mengancam eksistensi bangsa bangsa itu. Hagai mengingatkan 

bahwa pembangunan bait suci itu tidak boleh dicemari dengan 

kehadiran bangsa lain yang menentangnya. Hal itu 

digambarkan dengan perumpamaan bagai makanan yang 

tercemar oleh sesuatu yang najis maka makanan itu menjadi 

najis semuanya. Artinya provokasi bangsa itu harus ditentang 

agar kesucian Bait Allah itu terjaga. Tuhan sendiri yang akan 

menghancurkan bangsa itu. Yang kedua makna perumpamaan 

tentang makanan yang suci itu tidak boleh tercemae makanan 

yang najis juga menunjukkan bahwa pembangunan bait Allah 

itu memang memerlukan dana dan daya yang besar, tetapi 

kebutuhan itu tidak boleh mencemari kekudusan Bait Allah. 

Pada ayat 15 -19 Janji Tuhan kepada bangsa Yehuda 

pada waktu Bait suci itu akan diangun, pada waktu diletakkan 

dasar Bait suci Tuhan akan memberkati bangsa itu sehingga 

ladang  pohon anggur, ara, delima dan pohon zaitun yang 

tadinya tidak berbuah akan berbuah lebat. Tuhan akan 

mencurahkan berkatNya.  

Pada ayat 20 dyb. Tuhan berjanji akan menghancurkan 

bangsa-bangsa yang menghalang-halangi pembangunan Bait 

All tersebut. 
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RELEVANSI DAN APLIKASI 

Pembanguanan Bait Allah pada zaman Hagai tersebut tidak 

secara otomatis disejajarkan dengan pembangunan gedung 

gereja atau fasilitas fasilitas gereja lainnya. Bait Allah adalah 

tempat persekutuan antara Allah dan manusia. Persekutuan 

antara Allah dan umatnya itulah yang harusnya dibangun terus 

menerus. Pembangunan ini harus melibatkan umat secara 

keseluruhan dengan masing masing talenta yang diberikan 

Tuhan kepadanya. 

Kesibukan kita dalam berkarya tidak salah, tetapi jika 

kesibukan kita membuat kita lupa menjaga hubungan kita 

dengan Allah, yang adalah sumber segala berkat yang kita 

miliki. Mungkin kita bisa mengumpulan banyak harta, tetapi 

harta itu seperti ditempatkan di kantong bolong. Yang begitu 

masuk langsung bablas tidak tahu apa hasilnya. Bahasa 

umunya adalah rejeki kita tidak barokah.  

Pembanguanan Bait Allah itu tidak boleh dicemari oleh 

persembahan yang najis dan hidup yang najis di hadapan 

Allah. Itu juga tidak barokah. Gereja membutuhkan kita 

semua, Tuhan membutuh orang orang mudanya untuk punya 

spirit berpelayanaterutama orang orang mudanya untuk 

berpelayanan. Tnpa kesediaan orang muda untuk melayani, 

tidak ada masa depan bagi gereja Tuhan. 
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PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Bagaimana menyeimbangkan antara membangun Bait 

Allah (hubungan kita dengan Allah) dengan membangun 

kehidupan kita sendiri?  

2. Bagaimana kalau kita tidak tahu atau juga kalau kita tahu 

bahwa persembahan untuk Tuhan itu tercemar oleh 

kenajisan? 

KOMITMEN 

Betapa sedikitnya berkat dan kemampuan kita untuk 

berpelayanan, tetapi dengan semangat yang tulus pasti 

Barokah. 
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PA DESEMBER 2019 

MERAWAT DIRI, MERAWAT KELUARGA ALLAH 

ROMA 13:8-14 

Penulis: Garini Hanonheni 

TUJUAN 

 Peserta PA mengetahui arti pentingnya merawat diri 

dalam bingkai keluarga Allah. 

PENGANTAR  

Ketika artikel ini ditulis, umat Islam Indonesia sedang 

menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan. Mereka 

percaya, bahwa dengan banyak berbuat amal kebajikan di 

bulan yang suci ini, mereka akan memperoleh pahala dari 

Tuhan. Oleh sebab itu, umat Islam berlomba-lomba 

memperbaiki sikap hidup sehari-hari, misalnya dengan 

memberi sedekah kepada fakir miskin, memperbanyak doa 

dan sholat tarawih pada malam hari. Perilaku demikian adalah 

contoh bagaimana umat Islam merawat sikap dan hidup 

mereka keseharian di bulan yang penuh berkah itu. Bagaimana 

sikap merawat diri ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita 

sebagai warga gereja, kita akan belajar dari rasul Paulus. 
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PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Dalam suratnya yang dikirim ke jemaat di Roma, rasul Paulus 

menekankan bagaimana hidup secara Kristen. Hidup secara 

Kristen adalah saling mengasihi antar sesama. Kalau kita 

sudah mampu melakukannya, disebutkan bahwa kita sudah 

menggenapi hukum Taurat. Paulus juga memberi nasehat agar 

jemaat berpedoman pada cara hidup yang sopan seperti pada 

siang hari. (ayat 13). Jemaat diingatkan agar menjauhi dosa 

dan mesti segera bangun dari tidur. Bangun dari tidur artinya 

adalah terus berjaga dan jangan lengah menjelang hari Tuhan 

yang semakin dekat. (ayat 11 b). 

Rasul Paulus mengatakan umat Kristen yang sudah 

percaya pada Yesus akan menanggalkan perbuatan gelap dan 

mengenakan perlengkapan senjata terang. Mabuk-mabukan, 

berpesta pora, mengikuti hawa nafsu, juga perselisihan dan iri 

hati, adalah perbuatan gelap yang mesti ditolak dan dijauhi. 

Sedangkan perlengkapan senjata terang adalah Tuhan Yesus 

sendiri. jadi sebagai manusia baru yang sudah bangun dari 

tidur hendaknya kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus 

sebagai perlengkapan senjata terang. 

PEMBAHASAN 

Sebagaimana disebut di atas, ketika umat Islam tahu 

bagaimana merawat diri dan sikapnya di bulan Ramadhan, 

maka rasul Paulus pun telah menasehatkan hal yang sama. 
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Hidup secara Kristen adalah bagaimana kita saling mengasihi, 

menjauhi dosa, tidak iri hati dan menyimpan dendam di hati 

dalam rangka merawat diri kita. Merawat diri bisa saja 

dilakukan secara fisik. Apalagi bagi seorang wanita, perawatan 

wajah dan tubuh merupakan suatu keharusan. Facial, hairspa, 

pijat refleksi merupakan jenis-jenis perawatan yang sering 

dilakukan para wanita. Tujuannya, agar wajah menjadi cantik 

dan kulit tubuhnya menjadi halus. 

Akan tetapi lebih dari sekedar perawatan diri secara 

fisik, perawatan diri secara rohani mutlak dilakukan. Sebagai 

umat Tuhan, kita juga hendaknya menyediakan waktu untuk 

merawat diri secara rohani. Perhatikan dengan seksama 

bagaimana kamu hidup, firman Tuhan berkata demikian. 

Merawat diri secara rohani, berarti mental dan spiritual kita 

juga mesti diperhatikan. Mental, watak dan tabiat manusia 

cenderung berdosa, mudah tergoda oleh keinginan duniawi 

yang menyesatkan. Oleh karena itu kita dinasehatkan untuk 

memperhatikan dengan teliti bagaimana kita menjalani hidup, 

bagaimana kita merawat hidup supaya tidak terjerumus oleh 

berbagai macam kejahatan. Hubungan spiritual kita dengan 

Tuhan pun perlu mendapat perhatian. Kita sebagai umat 

ciptaanNya wajib merawat relasi kita dengan Tuhan. Ini dapat 

dilakukan dalam persekutuan dengan jemaat, dalam doa-doa 

secara pribadi atau pun doa bersama dalam acara persekutuan.  

Dengan merawat diri kita, berarti kita juga merawat 

keluarga Allah. Keluarga Kristen adalah keluarga Allah itu 
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sendiri. Keluarga yang telah mengaku percaya pada Yesus akan 

menjauhi dosa dan menanggalkan perbuatan gelap. Dan 

sebagai manusia baru di dalam Yesus, ia akan memelihara 

sikapnya, watak dan tabiatnya, hidup saling mengasihi dan 

menjadi serupa dengan Kristus. 

RELEVANSI DAN APLIKASI 

Dalam kehidupan zaman modern sekarang ini, banyak sekali 

hal-hal yang dapat menimbulkan godaan bagi manusia untuk 

berbuat jahat. Tidak dapat dipungkiri ketika ia cenderung 

berbuat dosa dalam hidupnya. Angka kriminalitas yang makin 

tinggi di kota-kota besar, tindakan korupsi yang merajalela di 

setiap bidang pekerjaan menunjukkan bahwa manusia belum 

mampu merawat dirinya sendiri secara benar. Yang utama bagi 

kita sebagai umat percaya adalah kita memiliki Yesus Kristus 

yang menjadi senjata terang untuk menangkal godaan dan 

segala keinginan duniawi agar kita dimampukan untuk dapat 

hidup secara Kristen dan seturut dengan firmanNya. 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Tindakan apa saja yang termasuk perbuatan gelap yang 

terjadi pada masa kini? 

2. Bagaimana merawat diri sendiri dalam bingkai keluarga 

Allah dalam kehidupan sehari-hari? 
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3. Jika dihubungkan dengan keberadaan generasi yang 

berbeda-beda, bagaimanakah cara merawat generasi-

generasi tersebut? 

KOMITMEN 

Rasul Paulus mengajak untuk memperhatikan dengan seksama 

hidup kita yaitu menjalani hidup secara Kristen. Hidup saling 

mengasihi antar sesama dan tidak melakukan perbuatan-

perbuatan yang melukai hati Tuhan. Marilah kita mengikuti 

nasehat rasul Paulus ini dan kita dapat melakukannya dalam 

keseharian hidup kita, di lingkungan gereja dan masyarakat 

sebagai wujud dari upaya merawat keluarga Allah. 
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PA I JANUARI 2020 

KELUARGA LEPAS DARI PERHAMBAAN DOSA 

GALATIA 4: 4-7 

Penulis: Suwarni 

TUJUAN 

1. Peserta PA memahami bahwa Allah memelihara 

kehidupan kita, keluarga maupun jemaat. 

2. Peserta PA menyadari bahwa melalui karya penyelamatan 

Yesus Kristus, orang percaya bisa memanggil Allah Bapa 

sehingga kita sebagai anak-anak Allah, kita menerima ahli 

waris Kerjaan Sorga. 

PENGANTAR 

Sebagai orang percaya (Kristen), tidak hanya percaya saja 

tetapi harus bisa melakukan apa yang telah diteladankan oleh 

Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik, supaya kita tidak 

hidup dalam perhambaan dosa lagi oleh karena itu janganlah 

kita sampai jauh dari Sang Gembala (lih. Yoh. 10:11). 

PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia ditulis untuk 

menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-

ajaran yang salah, untuk kembali taat pada ajaran-ajaran yang 

benar. Di Galatia (Asia Kecil) terjadi pemahaman yang keliru, 
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untuk menjadi Kristen, jemaat non Yahudi harus melalui 

ajaran-ajaran (Hukum Yahudi) antara lain surat Galatia 4 : 4b. 

Memang Maria dan Yusuf adalah orang Yahudi sehingga 

mereka taat dengan hukum yang berlaku. Pada hari yang 

kedelapan, anaknya disunat dan diberi nama Yesus kemudian 

diserahkan ke Bait Allah di Yerusalem (Lukas 2:21-22). 

Galatia 4:5-7, Yesus sebagai anak Allah diutus oleh 

Allah Bapa di sorga untuk mneyelamatkan manusia dari 

perhambaan dosa. Oleh karya penyelamatan Yesus yang luar 

biasa maka orang percaya melalui Roh Kudus diterima sebagai 

anak-anak Allah dan sebagai ahli waris kerjaan sorga. 

PEMBAHASAN 

Keluarga adalah masyarakat kecil dari anggota jemaat gereja. 

Keluarga adalah dimana orang bersekutu dalam persekutuan 

yang kecil. Kisah keluarga Maria dan Yusuf walaupun mereka 

tahu bahwa Yesus adalah Anak (Roh Kudus) yang dilahirkan 

melalui perempuan Maria, mereka tetap taat pada aturan-

aturan Yahudi (Hukum Taurat) yang berlaku. Didalam 

kehidupan berkeluarga, Maria dan Yusuf selalu mendidik, 

membimbing, melindungi Yesus dan mengajar autran-aturan 

Yahudi. Sampai pada saatnya Dia melakukan tugas besar 

sebagai Sang Juru Selamat manusia. 
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RELEVANSI DAN APLIKASI 

Pada hakekatnya orang-orang percaya sebagai anak-anak 

Allah. Dan bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-

anak Allah yang bertanggungjawab. Kita menyadari dalam 

keluarga, suami, istri, anak-anak mungkin ada saudara yang 

lain, mempunyai kesibukan masing-masing. Kadang-kadang 

dalam keluarga satu sama lain jarang ada komunikasi atau 

jarang bertemu oleh karena itu marilah kita usahakan setiap 

hari dalam keluarga meluangkan waktu untuk bersekutu 

dengan Tuhan, memuji Tuhan, membaca firman, berdoa, 

saling memberkati dan jangan lupa menyelesaikan masalah 

keluarga yang terjadi pada hari itu (problem solving). 

Dalam Roma 12:2 “Janganlah kamu menjadi serupa 

dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan 

budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah 

kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah 

dan yang sempurna.” Memang sangatlah sulit untuk 

melaksanakannya, dengan pimpinan Allah dimampukan 

supaya kita tidak jatuh dalam Perhambaan Dosa. 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Bagaimana langkah kita dalam keluarga menghadapi era 

globalisasi agar tidak terjaduh dalam dosa? 

2. Dengan cara apakah kita tetap bisa menjadi anak-anak 

Allah yang taat dan setia? 
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3. Bagaimanakah para orangtua sebaiknya bersikap terhadap 

generasi milenial saat ini? 

KOMITMEN 

1. Jadikan rumah menjadi Home Sweet Home, sehingga 

suasana keluarga menjadi nyaman. 

2. Mengelola waktu dengan cermat, serta melibatkan Tuhan 

dalam segala hal. 

3. Tantangan bisa kita hadapi, hanya dengan bersandar 

kepada Yesus Kristus dan bertekun dalam Pengharapan. 

REFERENSI 

1. Tafsiran Alkitab masa kini. 

2. Surat Rasul Paulus dalam Alkitab Terjemahan Baru. 

3. Judowibowo Poerwowidagdo, Allah Hadir dan Menopang 

Karya Kita 
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PA II JANUARI 2020 

NASEHAT TERHADAP PERCABULAN 

1 KORINTUS 6 : 12-20 

Penulis: Hasthari Muncarsih 

TUJUAN   

1. Peserta PA menyadari bahwa tubuh kita sudah dibeli 

dengan harga yang sangat mahal dan telah lunas dibayar. 

2. Peserta PA menyadari dirinya terpanggil  menggunakan 

tubuhnya untuk membawa kemulian bagi Allah. 

PENGANTAR  

Aku bebas melakukan apa yang menjadi pilihanku, tetapi aku 

memilih untuk tidak pernah diperhamba oleh suatu apapun. 

Orang dapat menggunakan kebebasannya sedemikian rupa 

sehingga menjadi budak oleh nafsunya. Makanan dan seksual 

adalah hal-hal  yang kodrati dan fana. Allah membuat tubuh 

bukan untuk percabulan seperti halnya perut untuk makanan 

belaka. Tetapi tubuh memiliki arti  baik yang jauh lebih mulia 

dari pada hal-hal yang jasmani saja.  

PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Korintus adalah kota pelabuhan yang sangat berpengaruh pada 

zamannya, strategis di persimpangan dunia, kota yang 

makmur, penting, tetapi tidak bermoral, sebuah kota yang 
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akan di jangkau Allah dengan penginjilan melalui Rasul Paulus 

pada perjalanannya yang  ke 3, untuk mendirikan gereja yang 

sangat membutuhkan kasih dan kebenaran.  

Surat Korintus ditulis oleh Rasul Paulus sekitar th 53 – 

55 M, saat Rasul Paulus tingggal di Epesus.  Latar belakang 

penulisan  Surat Korintus yang pertama ini merupakan 

jawaban Rasul Paulus atas segala kasus dan masalah yang 

terjadi dalam gereja Korintus    

Ayat 12 : Segala sesuatu halal bagiku, semacam 

semboyan yang dipakai orang Korintus untuk membenarkan 

tingkah lakunya. Orang korintus banyak melakukan tindakan 

amoral dan ingin bebas dari aturan apapun sekalipun telah 

menganut ajaran Kristus yang bertolang belakang dengan 

segala kedagingan. 

Ayat 13 : Seksual adalah hal yang kodrati yang fana 

seperti makanan, Allah membuat tubuh bukan untuk 

percabulan (kepuasan seksual) dan kepuasan untuk makanan 

belaka, tetapi tubuh memiliki arti yang jauh lebih mulia dari 

hal-hal yang jasmani saja. 

Ayat 14: Kebangkitan Tuhan dan kebangkitan  orang 

Kristen berhubungan erat sekali, tubuh jasmani sekarang ini 

harus dinilai dan dipakai secara wajar sebagai tubuh yang 

sudah di bangkitkan. 

Ayat 15: Mengingatkan kembali tentang ajaran Kristus 

bahwa orang Kristen itu sebagai tubuh Kristus.  
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Ayat 16: mengikatkan diri dengan perempuan cabul, 

perempuan cabul ditafsirkan dan dikaitkan dengan kuil bukan 

wanita pelacur. Mengikatkan diri dengan perempuan cabul di 

kuil-kuil berarti mengikatkan diri dengan Ilah lain, Jemaat 

supaya tidak mengikatkan diri dengan percabulan dan dan 

inmoralitas kehidupan. 

Ayat 17:  Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada  

Tuhan akan menjadi satu Roh dengan Dia, mengikatkan diri 

berarti dilekatkan persekutuan itu seerat mungkin menjadi 

satu Roh. Tubuh dan kepribadian orang Kristen diawasi oleh 

Roh Kudus. 

Ayat 18: Jauhkan dirimu dari percabulan maksudnya 

suatu sikap dan reaksi yang dituntut untuk menghindarinya 

secara tetap dan terus menerus, karena itu kita harus terus 

menjauhkan diri dari percabulan karena setiap dosa  lain yang 

dilakukan orang berada di luar tubuhNya. Tetapi perbuatan 

yang tidak bermoral adalah berdosa terhadap tubuhnya 

sendiri. 

Ayat 19:  Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah 

Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu artinya setiap orang 

Kristen adalah tempat kediaman Roh Kudus, Bait itu milik 

Allah, tubuh kita bukan lagi milik kita sendiri melainkan 

karunia dari Allah.  Yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam 

ruang kudus kita. Bait Roh Kudus dapat dikaitkan di saat 

Tuhan Yesus menyucikan Bait suci di Yerusalem  ( Yoh 2 : 13 -

15 ) Tuhan Yesus begitu marah apabila Bait Suci dikotori. 
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Dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan tubuh sesuai dengan 

pencucian terhadap Bait Suci atau seperti bangsa Israel harus 

menyucikan diri sebelum masuk ke kemah suci  (Bilangan 19 : 

1-22 )  

Ayat 20: Dibeli dengan harga yang mahal telah  lunas 

dibayar artinya dibayar dengan tetesan air mata  darah, 

menunjuk  pada perbuatan Kristus satu  kali  untuk semua dan 

yang paling menentukan yang terjadi di atas kayu salip (bdk. 

7:22 ; 2 Petrus 2:1) Karena itu kita harus menggunakan tubuh 

untuk membawa kemuliaan bagi Allah. Tubuh kita dan seluruh 

pribadi kita harus di pakai secara positif dalam pelayana 

kepada Kristus (bdk. Roma 12:1).    

PEMBAHASAN  

Pembebasan kita oleh Kristus  dari perbudakan dosa bukanlah 

suatu kayalan melainkan dengan harga korbannya dari diriNya 

sendiri. Rasul Paulus menentang segala perbudakan rohani, 

karena kita telah mendapat kemerdekaan dalam Kristus. 

Tubuh kita harus dijaga dari segala bentuk kenajisan diri, 

karena tubuh adalah Bait Allah Roh Kudus di mana Allah 

tinggal dan bersemayam dalam hati kita. Allah yang akan 

memegang kendali hidup orang percaya, dengan bersedia 

mendengarkan suara hati yang selalu memberi petunjuk untuk 

menuju jalan kebenaran seturut dengan kehendak Allah. 

Melalui penebusan Kristus kita telah dibeli dan dibayar mahal 

dari perbudakan dosa.  
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RELEVANSI DAN APLIKASI 

Makanan merupakan kebutuhan hidup atau biologis kita, juga 

merupakan kebutuhan primer yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia. Seksual  adalah anugerah Tuhan 

yang  sangat indah diberikan kepada  manusia untuk 

melanjutkan keturunan juga sebagai rekreasi atau pernyataan 

cinta kasih terdalam bagi pasangan yang telah disatukan oleh 

Tuhan. Percabulan adalah kegiatan seksual yang dilakukan  

bukan dengan pasangannya atau diluar ikatan pernikahan, 

yang bertentangan dengan moralitas  kehidupan dan 

melanggar  perintah Tuhan. 

Kita orang percaya yang telah ditebus dan menjadi 

anak-anak Allah dianjurkan bisa menghargai tubuh kita 

sendiri,  tubuh kita harus dijaga dari segala bentuk percabulan,  

karena tubuh adalah Bait Allah Roh Kudus yang 

menumbuhkan benih kehidupan surgawi yang telah kita 

terima dari Kristus. Melalui penebusan Kristus kita telah dibeli 

dan dibayar mahal dari perbudakan dosa yang telah 

menyengsarakan kita dan di ambil dari kematian dosa.  

Peringatan Rasul Paulus, dengan tegas  bukan hanya untuk 

jemaat Korintus saja,  tetapi juga untuk  semua orang percaya 

di seluruh dunia milik Tuhan Yesus. 

 

 

 



74 
 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI  

1. Uraikan dan jelaskan, bagaimana cara memuliakan Allah 

dengan tubuh kita? 

2. Uraikan dan jelaskan, apa manfaat makanan bagi tubuh 

kita? 

3. Mengapa kita dilarang dan tidak boleh melakukan 

percabulan?  

4. Bagaimanakah cara mengajarkan pendidikan seksual yang 

tepat bagi generasi muda? 

KOMITMEN               

Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah tahu dan menyadari 

bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri, melainkan sebagai 

bagian dari tubuh Kristus, yaitu sebagai Bait Allah yang kudus. 

Untuk itu marilah kita  persembahkan tubuh kita ini  untuk 

perbuatan-perbuatan yang positif yang berguna dan 

bermanfaat baik untuk diri sendiri, keluarga, sesama, dan yang 

berkenan kepada Allah,  kalau kita ada niat dan  kemauan pasti 

Tuhan memberi  kemampuan.   

REFERENSI 

Brian Simmons, 2018, 1&2 Korintus kasih dan Kebenaran, 

The Passion Translation, Light Publishing. 

Donald Guthrie, 1990, Tafsiran Alkitab Masa Kini, Jakarta: 

Komunikasi Bina Kasih 
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PA I FEBRUARI 2020 

KELUARGA ALLAH HIDUP BERKELIMPAHAN 

BILANGAN 6:22-27 

Penulis: Sukoyo 

TUJUAN 

1. Melalui Pembahasan Alkitab, peserta memahami secara 

benar tentang arti hidup berkelimpahan. 

2. Keluarga Allah mampu menghayati dan mewujudnyatakan 

arti hidup berkelimpahan di tengah-tengah keluarga, 

jemaat dan masyarakat luas. 

PENGANTAR 

Teologi kemakmuran atau teologia sukses atau Injil 

kemakmuran meyakini bahwa seorang kristen yang diberkati 

adalah mereka yang sukses (makmur) dalam hidupnya. Paulus 

memperingatkan Timotius akan orang-orang semacam ini 

dalam 1 Timotius 6:10: “Karena akar segala kejahatan ialah 

cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang 

telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan 

berbagai-bagai duka” (ayat 10). Lalu apa dan bagaimana yang 

dimaksud dengan keluarga Allah hidup berkelimpahan? Mari 

kita pelajari melalui sabda Tuhan dalam kitab Bil 6: 22- 27 di 

bagian berikut di bawah ini. 
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PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Bil 6:23 - Memberkati orang Israel, katakanlah 

kepada mereka.  Kata “berkat” mengandung arti kehadiran, 

tindakan dan kasih Allah memasuki kehidupan dan lingkungan 

bangsa Israel. Bil 6:24 - Tuhan memberkati engkau dan 

melindungi engkau. Di satu sisi Allah hadir dan bertindak 

menyediakan segala sesuatu yang baik bagi orang-orang 

pilihan-Nya; di sisi yang lain, Dia memelihara, menjaga dan 

melindungi mereka dari musuh yang akan merampas semua 

yang baik itu dari mereka.  

Bil 6:25 - Tuhan menyinari engkau. Sebuah 

ungkapan Ibrani yang khas. Bila wajah seseorang bersinar 

(Ams. 16:15), menggambarkan cerminan hati penuh kebaikan, 

kelegaan, keceriahan dan kebahagiaan; namun bila wajahnya 

bertambah mendung atau muram, jelas bahwa kejahatan dan 

keputusasaan telah mencengkeram jiwanya (Yl. 2:6). Bil 

6:26 - Memberi engkau damai sejahtera. Shalom adalah 

istilah yang padat arti, termasuk di dalamnya pengertian 

tentang kelengkapan (akan apa yang menjadi kebutuhan hidup 

sehari-hari), keamanan, kesehatan, ketenangan, kepuasan, 

persahabatan dan keadaan damai dengan Allah dan sesama, 

termasuk di dalamnya adalah membangkitkan pengharapan di 

masa depan. Bil 6:27 – Meletakkan namuKu atas orang 

Israel. Dalam alam pikiran Ibrani (dan Semit pada umumnya) 

ungkapan itu berarti: Allah berkenan menjamin kehadiran-

Nya yang melindungi umat Israel. Dengan menaruh "nama 

http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Ams&chapter=16&verse=15&tab=text
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Yl&chapter=2&verse=6&tab=text
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Jahweh" (ialah diri Allah yang bekerja) atas seseorang, maka 

orang itu mendapat daya ilahi, sumber segala berkah dan 

anugerah. 

PEMBAHASAN 

Bil 6:22-27 sebagai tanggapan Allah yang pengasih kepada 

umatNya jikalau mereka memelihara kesucian di tengah 

jemaat dan mengungkapkan pengabdian dengan segenap hati 

sebagaimana terlihat dalam nasar seorang Nasir (Bil 6:2). 

Memberkati adalah menyediakan segala sesuatu yang baik; di 

sisi lain Dia memelihara, menjaga dan melindungi dari segala 

bentuk keserakahan, perusak dan perampas segala kebaikan. 

Memberi damai sejahtera adalah suasana dalam segala kondisi 

dan situasi menjadi aman, sehat, tenang, kepuasan, 

persahabatan dan damai (berada dalam hubungan timbal balik 

yang baik) dengan Allah dan sesama.  

Setiap orang yang diberkati dan menikmati suasana 

damai dengan semua pihak itulah yang disebut hidup 

berkelimpahan. Allah menjadi sumber hidup berkelimpahan, 

bila mana nama Allah menjadi pusat hidup dan kehidupan; 

menerima kehadiran Allah sebagai Penguasa yang harus 

ditaati di dalam daya-upaya/karya di segala aspek kehidupan; 

dan sebagai Pelindung dan Pemelihara dipahami dan dihayati 

hanya karena kasih Allah semata sesuai kemutlakan otoritas-

Nya. Dengan kasih otoritasNya, Allah memberi berkat dan 

memelihara umatNya sesuai situasi dan kondisinya demi 
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kebaikan umat. Adapun besar kecilnya berkat dan tingkat atau 

kadar damai sejahtera pada setiap orang/keluarga akan 

berbeda-beda, tergantung dari cara memaknai dan menghayati 

berkat itu. Sikap ucapan syukur dalam segala hal maka orang 

dapat merasakan nikmatnya hidup berkelimpahan secara luar 

biasa. (1 Tes 5:1-18).  

Sikap hidup seperti tsb hendaknya dapat juga diwujud-

nyatakan dalam segala bentuk kehidupan pada setiap 

kesempatan dan tempat; termasuk dalam acara peringatan 

hari-hari besar seperti dalam bulan Februari ini: tanggal 14 

Hari Kasih Sayang (Valentine) Sedunia; tanggal 14 juga Hari 

Peringatan Pembela Tanah Air, tanggal 21 adalah Hari Pekerja 

Indonesia, dsb. 

RELEVANSI ATAU APLIKASI 

Keluarga Allah hidup berkelimpahan bukan terletak pada harta 

benda, status sosial, jabatan, dsb tetapi terletak pada 

penghayatan akan pengakuan dan penerimaan kehadiran Allah 

sebagai penguasa yang harus ditaati, sebagai pelindung dan 

pemelihara hanya oleh kasih dan otoritas-Nya demi kebaikan 

umatNya. Hanya dengan sikap ucap syukur dalam segala hal 

orang bisa menikmati hidup berkelimpahan yang luar biasa. 
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PERTANYAAN UNTUK DIDISKUSIKAN 

1. Tolong dijelaskan pemahaman teologia kemakmuran 

dengan hidup berkelimpahan menurut paparan dalam PA 

ini? Jika bapak ibu mempunyai pendapat yang berbeda 

tolong dibagikan kapada kita. 

2. Menurut pemahaman bapak/ibu, bagaimana keluarga 

Allah hidup dalam kelimpahan dapat dihayati dan 

diwujudkan oleh semua pihak khususnya dalam konteks 

intergenerasi? 

KOMITMEN 

Menjadi kelurga Allah harus selalu menyadari bahwa hidup ini 

pemberian Tuhan, termasuk segala sesuatu yang ada padanya. 

Apa saja yang diberikan Tuhan adalah karena wujud kasih 

setya Tuhan demi kebaikan umut milikNya. 

REFERENSI 

1. Alkitab.sabda.org.  

2. Tafsiran Alkitab Wykcliffe 

3. BERKAT TUHAN – by Pdt.Mauli Siahaan MTh – Kirbat 

Baru. Kirbatbaru.org > Bil 6:22-27 

4. Teologi kemakmuran – Wikipedia bahasa indonesia, 

ensiklopedia bebas.  https//id.m.wikipedia.org 
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PA II FEBRUARI 2020 

BERHIKMAT DALAM PERSEKUTUAN 

INTERGENERASI 

PENGKOTBAH 3:1-13 

Penulis: Ornan Hendrawan 

TUJUAN 

 Memahami situasi intergenerasi dalam gereja adalah hal 

yang alami. 

PENGANTAR 

Di dalam gereja intergenerasi adalah hal yang wajar terjadi, 

akan tetapi ada kalanya intergenerasi menjadi masalah yang 

serius. Bahkan sering muncul pertentangan yang keras antara 

generasi tua dengan muda. Generasi tua menganggap yang 

muda itu belum siap, grusa grusu, tidak paham dsb. Sedangkan 

generasi muda menganggap yang tua itu tidak mau digantikan, 

kolot, kaku, dsb. Di sisi lain gereja merupakan persekutuan 

intergenerasi, masalahnya perjumpaan antar generasi menjadi 

terbatas karena kegiatan gereja bersifat kategorial. Hal inilah 

salah satu yang menyebabkan  pertentangan antar generasi 

saat terjadi intergenerasi.  Perjumpaan kedua generasi yang 

terbatas membuat kurang saling memahami.  
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PENJELASAN TEKS ALKITAB 

(Ayat 1- 8) Bahwa segala sesuatu itu sudah ada waktunya, ada 

masanya. Ayat 2 Merupakan batasan besar hidup manusia, 

yaitu kelahiran dan kematian. Hidup manusia berada diantara 

kedua batasan tersebut, jadi hidup manusia itu terbatas. Dua 

batas waktu tersebut berada dalam kekuasaan Allah. 

Memahami hal ini penting, karena akan mengajarkan kepada 

manusia untuk bijaksana dalam hidup. 

 Ayat 3 – 8. Memberikan pengertian bahwa apapun itu 

yang bisa dilakukan manusia bersifat terbatas, bahwa segala 

sesuatu di dunia ini terbatas. Tidak ada yang kekal, seperti 

pepatah jawa yang menyebutkan bahwa hidup itu seperti roda, 

berputar terus, kadang di atas, saat yang lain berada di bawah 

terus bergantian. Lagi-lagi hal ini menegaskan bahwa manusia 

harus bijaksana dalam menjalani hidup ini. 

 Ayat 9 – 10. Pengkotbah mengolok olok tentang kesia-

sian melakukan pekerjaan dengan berjerih payah, berlelah-

lelah, Apa untungnya ? karena segala sesuatu seperti sudah 

ditentukan. 

 Ayat 11 – 13. Kesia-siaan dalam ayat 9 – 10 dijawab 

oleh pengkotbah pada ayat ini, yaitu menegaskan bahwa Allah 

lah yang berkuasa akan memberikan yang indah pada 

waktunya. Ditekankan lagi di ayat 13 bahwa manusia dapat 

menikmati hasil jerih payahnya itu juga adalah pemberian 
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Allah. Jadi manusia tidak bisa menyombongkan diri atas 

usahanya karena hasil itu pemberian Allah. 

PEMBAHASAN 

1. Waktulah yang melahirkan generasi.  

a. Generasi G (lahir tahun 1906 s/d 1924), disebut 

juga generasi heroik karena lahir di masa perang 

b. Generasi Diam  (lahir tahun 1925 – 1943) disebut 

juga generasi pembangun, karena lahir di jaman 

damai masa banyak penemuan penemuan 

c. Generasi Boomer (lahir tahun 1944 – 1962) disebut 

juga generasi baby boom, karena lahir dijaman TV 

berkembang pesat 

d. Generasi X (lahir tahun 1963 – 1981), disebut juga 

generasi komputer, karena lahir dijaman komputer 

berkembang esat 

e. Generasi milenial (lahir tahun 1092 – 2000) 

disebut juga generasi digital 

f. Generasi Z (lahir mulai tahun 2001) disebut juga 

generasi baru. 

Mencermati waktu lahirnya suatu generasi bisa dijelaskan 

karakter generasi tersebut. Generasi – generasi seperti 

tersebut di atas yang berada dalam gereja kita, maka bisa 

dibayangkan benturan karakter yang terjadi. 
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2. Semua hal ada waktunya 

Dengan mengenal generasi apa yang ada di gereja akan 

sangat menolong kita dalam persekutuan 

intergenerational.  Memahami masing-masing karakter 

pada generasi yang ada, dapat dicari hal-hal yang dapat 

dipertemukan untuk bisa saling berjumpa dalam satu 

kegiatan bersama.  

3. Bijaksana 

Pemahaman akan karakter dari generasi-generasi yang 

ada mendorong kita bersikap bijaksana dalam 

menghadapi masalah yang timbul dalam perjumpaan 

antar generasi. 

RELEVANSI DAN APLIKASI 

Dari bacaan diperoleh tiga hal yaitu bahwa segala sesuatu itu 

ada waktunya; bahwa hidup manusia itu terbatas maka harus 

bijaksana; bahwa manusia tidak bisa sombong karena 

kesuksesan itu juga pemberian Allah. Berdasarkan tiga hal 

tersebut maka generasi-generasi yang ada di gereja bisa 

dipertemukan dalam satu kegiatan bersama. 

 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Peserta PA mendiskusikan sebuah kegiatan yang dapat 

melibatkan semua generasi yang ada di gereja. 
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2. Apakah tantangan yang mungkin muncul di dalam 

mengembangkan gereja intergenerasi? 

KOMITMEN 

Peserta PA berkomitmen untuk mengadakan kegiatan yang 

bersifat intergenerasional. 
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PA I MARET 2020 

KESALEHAN HIDUP SEJATI 

YESAYA 58:1-9A 

Penulis: Pdt. Em. Soeharto H.S. 

TUJUAN 

 Tulisan ini bisa bermakna introspeksi atau mawas diri bagi 

peserta PA selaku orang beriman, apakah dirinya sudah 

benar-benar melakukan hidupnya searah dan satu tujuan 

dengan sumpah janjinya bahwa akan selalu menuruti 

firman Allah.  

PENGANTAR 

Jika orang beriman menemukan seperti yang ia harapkan, 

yaitu hidup saleh yang sejati, sungguh menggembirakan dan 

membanggakan. Namun kenyataan yang ada harus diakui 

bahwa untuk mencapai kondisi konkrit harus berjuang keras 

setiap hari. 

PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Nabi Yesaya disuruh Tuhan supaya berseru-seru (pakai 

pengeras suara) kepada umatNya, keturunan Yakub atau 

bangsa Israel, memberitahu tentang pelanggaran dan dosa 

mereka. Memang mereka masih tetap beribadah, tetapi hanya 

lahiriah saja, tidak secara batiniah. Rajin beribadah secara 
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ritual, berpuasa, berdoa, mempersembahkan korban, 

membayar perpuluhan, tetapi tetap bertengkar, berkelahi, 

memukul dan meninju sesamanya. Mengikuti ibadah dirumah 

Tuhan hanya tubuhnya, hatinya berkeliaran dimana-mana. 

Kemunafikan menjadi ngetrend, dirasakan dan dianggap hal 

yang biasa saja. Bukan hal yang salah.               

 Dalam nas kita ini yang dipersoalkan Tuhan tentang 

Ibadah puasa yang dilakukan secara formalitas saja. Kalau 

dengan bahasa kita sekarang, sembahyang dan puasa terus 

dijalankan, tetapi korupsi, mencuri uang rakyat juga terus 

dilakukan. Puasa yang benar yang harus diserukan oleh Nabi 

Yesaya seperti yang dikehendaki Tuhan adalah: “…membuka 

belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, 

memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, 

memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar… (ayat 6, 7)”. 

PEMBAHASAN 

Kata “kesalehan” itu kata benda. Kata sejatinya “saleh” yang 

bisa dipergunakan untuk nama orang. Menurut buku kamus 

Bahasa Indonesia, kata “kesalehan” bermakna: taat, dan 

sungguh-sungguh menjalankan agamnya, suci hidupnya. 

Tetangga saya ada yang bernama Saleh, tetapi namanya itu 

tidak menunjukkan citra dirinya. Karena itu ada idiom: “What 

is in a name”, maksudnya nama itu tidak penting, yang penting 

itu “Siapa dia” buka namanya. Memang banyak terjadi 
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dimana-mana, namanya Arjuna tetapi orangnya seperti 

Bagong. 

 Dalam khazanah sastra jawa ada semboyan atau 

ungkapan-ungkapan “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya 

mangun karsa, tut wuri handayani” (Dewantara). Ungkapan ini 

bisa diartikan: dimanapun posisi atau kedudukan anda dalam 

masyarakat, diharapkan bermanfaat bagi orang lain atau 

sesama kita. Di depan, di tengah, atau di belakang, selalu ada 

manfaatnya. Di depan memberi contoh keteladanan, di tengah 

menguatkan kehendak atau cita-cita, di belakang memberi 

dorongan dan stimulasi, membangkitkan semangat. 

 Semboyan ini bisa diartikan: kapan dan dimanapun 

hidup kita ini ada manfaatnya bagi sesama. Hidup seperti ini 

bisa dikatakan kesalehan sejati. Memang mudah dikatakan, 

tetapi seperti biasanya sulit sekali untuk dilakukannya. 

Dimana letak kesulitannya? Pertanyaan ini bisa dijadikan 

bahan diskusi. Kesalehan hidup sejati telah kita ketahui. 

Apakah ada kesalehan hidup yang palsu, yang tidak sejati? Kita 

dapati itu dalam ajaran Alkitab, Matius 23:23: “Celakalah 

kamu para ahli Taurat dan orang Farisi, sebab perpuluhan dari 

selasih, adas manusia dan jintan kamu bayar, tetapi yang 

terpenting dalam Hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan 

dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan 

dan yang lain diabaikan”. Kesalehan model Farisi dan para hali 

Taurat itu kesalehan palsu. 



88 
 

RELEVANSI DAN APLIKASI 

Kita sudah tau bahwa dimana-mana selalu ada yang sejati dan 

yang palsu. Rupa-rupanya alam semesta ini menentukan kita 

harus hdiup berdampingan dengan kepalsuan, selalu bertemu 

dan bermesraan. Contoh: gigi palsu, uang palsu, emas palsu, 

cinta palsu, rambut palsu, ijazah palsu, dan yang 

mencelakakan adalah iman palsu. 

BAHAN DISKUSI 

1. Kesalehan dan kepalsuan hidup selalu berdampingan, 

setujukah anda? 

2. Apakah anda dapat menemukan orang, diantara para 

Nabi, Rasul, Pendeta, Pastor, Rohaniawan lainnya, yang 

hidupnya sejati? 

a. Dari sejak bayi kita sudah diajari hidup dalam 

kepalsuan. Seharusnya menyusu ibu, tetapi 

digantikan dengan susu botol. Ada anak balita (2 

tahun) yang mengulum puting palsu, puting karet. 

b. Seorang bapak pulang kerja agak malam, ditanya 

oleh istrinya, kok sampai malam baru pulang. 

Dijawab: ikut rapat dinas, padahal sedang 

bermesraan dengan si genit sekretaris pribadinya. 

3. Kepalsuan ada dimana-mana. Bagaimana sikap kita? 

Putus asa, pasrah, atau bersikap gigih memilih 

menghindari kepalsuan? 
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4. Bagaimanakah mengembangkan kesalehan bagi generasi 

muda dan anak-anak? 

KOMITMEN 

Mari berintropeksi diri, apakah kehidupan kita benar-benar 

searah dan setujuan dengan apa yang dikehendaki Tuhan, 

yakni jauh dari kepalsuan. Jika kita merasa masih jauh dari 

apa yang menjadi kehendak Tuhan, marilah berkomitmen 

mulai dari sekarang untuk setia melakukan kehendaknya 

dalam kesalehan sejati. 
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Silakan lihat di  
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PA I MEI 2020 

BELAJAR KESABARAN DALAM KELUARGA DAN 

PERSEKUTUAN 

1 PETRUS 3:13-22 

Penulis: Suhartanto 

TUJUAN 

1. Peserta PA diajak memahami siapa dirinya, di lingkungan 

mana dia berada, dan menjadi bagian dari berbagai 

komunitas. 

2. Peserta PA juga diajak memahami di dalam 

berkomunikasi aktif yang dari latar belakang karakter dan 

pemahaman Firman Tuhan yang tidak sama. 

PENGANTAR 

Surat-surat yang ditulis rasul Petrus yang pertama dari dua 

surat yang ditulis. Inti dari surat rasul Petrus ini adalah: 

1. Hubungan orang percaya dengan Allah: 

a. Diselamatkan oleh iman 

b. Dikuduskan oleh ketaatan 

2. Hubungan orang percaya dengan sesamanya: 

a. Tanggung jawab dalam keluarga 

b. Tanggung jawab secara umum 

Setiap orang apapun kedudukan dan pekerjaannya sebenarnya 

diharapkan untuk tahu menjalankan perannya dengan penuh 
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tanggung jawab; sesuai pertanggungjawaban terhadap anggota 

keluarganya dan pimpinan persekutuan; bertanggungjawab 

terhadap anggota persekutuannya dengan bersikap lemah 

lembut dan penuh kesabaran. Gesekan antar anggota 

persekutuan, pimpinan tetap bijak di dalam menyelesaikan 

setiap masalah, tidak terpancing masuk di dalam pihak yang 

bermasalah. 

PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Penekanan surat Petrus ini adalah bagi setiap pribadi yang 

telah berbalik dari dosa, baik dalam perkataan ataupun 

perbuatan maka akan mengalami: 

1. Hidup diperkenan Allah 

2. Allah akan hadir dan memberi pertolongan dalam 

setiap pergumulan dan persoalan yang tengah dihadapi 

3. Jawaban atas setiap doa, meski lain dari apa yang ada 

di dalam permohonan doa. 

Dasar iman inilah yang akan mendasari setiap 

hubungan pribadi baik di dalam kehidupan keluarga ataupun 

relasi di dalam setiap persekutuan. Tidak tertutup 

kemungkinan kepribadian dan karakter akan mewarnai di 

setiap hubungan keluarga dan persekutuan. Di dalam 

kehidupan keluarga, orangtua berperan penting di dalam 

mendidik, mengasuh dan memberi teladan terhadap tumbuh 

kembangnya dan pembentukan kepribadian serta karakter 

anak,lebih jauh lagi orangtua bukan sekadar memberikan 
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petunjuk ataupun petuah atau sekadar keteladanan; akan 

tetapi anak juga harus diberikan kesempatan untuk melakukan 

pekerjaan dan tanggung jawab, misalnya: memimpin doa 

dalam keluarga atau renungan dalam persekutuan doa 

keluarga. Demikian juga di dalam setiap persekutuan dan 

kelompok, pendamping atau pemandu sangat berperang 

penting di dalam pengembangan kelompok yang penuh 

dinamika akan tetapi berkarakter bijak. 

PEMBAHASAN 

Setiap pribadi yang sudah terpanggil akan menampakkan 

komitmen ketaatan dan pertobatan sebagai bentuk sikap iman 

kita pada Kristus, penguasaan diri di dalam mengatasi 

persoalan dengan tindakan yang berlandaskan sikap bijak dan 

santun. Bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 

2 Mei, pendidikan nasional bukan hanya berorientasi pada 

pengembangan intelektual semata (IQ), tapi juga diimbangi 

dengan pendidikan emosi, budi pekerti, etika (EQ). 

Keseimbangan intelektual dan emosi akan membangun sikap 

cerdas yang beretika, santun, bijak dan sabar. 

RELEVANSI DAN APLIKASI 

Setiap orang yang diciptakan Allah dilengkapi dengan 

intelektual dan emosi. Di dalam perkembangannya setiap 

orang tidak sama, hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan 

dan latar belakang budaya. Setiap tahapan yang dilewati akan 
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nampak di dalam respon menghadapi situasi dan kondisi yang 

memancing emosi akan tetapi tetap bisa menahan diri untuk 

menguasai diri dan bersabar. Inilah anak-anak anda sebagai 

generasi muda dari edukasi keluarga yang lebih 

mengutamakan: 

1. Mengantar anak keluar, dalam arti dengan meberikan 

kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan hal-hal 

dengan lebih percaya diri dalam pengembangan 

karakter. 

2. Orangtua mendidik nilai-nilai teologis tentang 

kesabaran (Gal. 5:22; Kol. 3:22). 

Dengan kata lain, edukasi sebenarnya sebagai pengembangan 

nilai hidup dan iman yang masih perlu bertunas dan 

bertumbuh, di mana orangtua menciptakan suasana yang 

kondusif bagi pertumbuhan nilai iman yang wajar sesuai 

dengan tingkat pemahaman anak. Nilai kehidupan iman yang 

didapat di dalam keluarga akan menjadi dasar penggembalaan 

anak, remaja maupun pemuda di dalam gereja. 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Apakah sikap sabar bisa muncul dengan sendirinya atau 

harus melalui proses belajar menahan diri untuk tidak 

marah? 

2. Apakah sikap sabar itu dipengaruhi oleh usia? 
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3. Seberapa pentingnya belajar sikap sabar dalam keluarga,  

lingkungan kerja, persekutuan maupun masyarakat kita 

saat ini? 

KOMITMEN 

Mari meneladan kesabaran dalam bagian firman yang sudah 

kita renungkan bersama dan menjadikannya pedoman di 

dalam menjalani kehidupan keseharian kita. 
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PA II MEI 2020 

MENGERJAKAN DAN MENGAJARKAN  

TELADAN KRISTUS 

KISAH PARA RASUL 1:1-11 

Penulis: Endah Sulastriningsih 

TUJUAN 

1. Peserta PA mempunyai tanggung jawab untuk 

memberitakan teladan kristus 

2. Peserta PA dapat mempersiapkan diri dalam 

memberitakan teladan Kristus 

PENGANTAR  

Dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, sering kali kita 

hanya mengajarkan tetapi tidak mengerjakan.  Ada pepatah 

“gajah di blangkoni”. Kadang juga kita merngerjakan tetapi 

tidak mengajarkan. Ada pepatah “guru kencing berdiri murid 

kencing berlari”. Marilah kita mengingat pengalaman waktu 

kita sekolah TK, guru memberi contoh bagaimana “meniti 

balok kayu” untuk melatih keseimbangan. Melipat lipat kertas 

untuk melatih ketrampilan tangan. Membuat mainan dari 

tanah lihat untuk meningkatan kreativitas dan daya cipta. 

Begitu juga saat SD, SMP dan SMA kita kadang masih diajari 

atau diberi contoh beberapa hal oleh guru kita. Kita akan 

belajar bagaimana sebaiknya dalam memberitakan Injil 
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“Mengerjakan dan mengajarkan Teladan Kristus” dari Kisah 

Rasul 1: 1-11. 

PENJELASAN TEKS ALKITAB 

 Bacaan Firman Tuhan Kisah Para Rasul 1:1-11 “Tetapi kamu 

akan menerima kuasa, kalu Roh Kudus turun ke atas kamu, 

dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh 

Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi”. Nats Kisah 

Para Rasul ini adalah buku yang kedua yang dituliskan Lukas 

untuk Teofilus yang menerangkan bahwa Yesus memang benar 

terangkat ke sorga dan juga mempertegas kembali bahwa 

Yesus memang benar-benar hidup. Dimana Yesus 

memperlihatkan diriNYa kepada murid-muridNya dan makan 

bersama dengan Dia dan ini bukan mimpi dan bukan cerita 

bohong bahwa Yesus telah bangkit dari kematianNya dan 

melalui Nats ini juga diterangkan ada selama 40 hari lamanya 

Yesus memperlihatkan diriNya kepada murid-murid yang 

dikasihiNya sambil membicarakan atas kebesaran kerajaan 

Tuhan sebelum Dia terangkat ke Surga. 

  Kisah kenaikan Tuhan dalam Kisah Para Rasul 

mengawali sejarah berkembangnya Gereja dalam 

melaksanakan tugas perutusan yang dipercayakan oleh 

Kristus, dibawah bimbingan dan kuasa Roh Kudus. Hari Raya 

Kenaikan Tuhan mengajak kita untuk menyadari diri sebagai 

(warga) gereja yang terus-menerus dituntut untuk 
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memdewasakan diri agar mampu melaksakanan tugas 

perutusan kita, menegakkan Kerajaan Allah di dunia ini.  

  Hari Raya Kenaikan Tuhan menjadi relevan dan berarti 

kalu kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga dan 

mengirimkan Roh Kudus yang membimbng kita. Kita patut 

bersyukur karena dengan datangnya Roh Kudus maka Gereja 

akan selalu diingatkan oleh Yesus agar berjalan dalam 

kehendaknya. 

PEMBAHASAN 

Sampai saat ini masih banyak orang meragukan 

kebangkitanNya dan juga kenaikanNya ke sorga, mereka 

berpikiran ini hanyalah didongeng atau sekedar rekayasa 

manusia. Kita sebagai umat pilihanNYa yakin dan percaya 

sungguh-sungguh kalau Tuhan Yesus telah bangkit dan tidak 

selamanya tinggal dibumi, karena Dia harus kembali kepada 

Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita orang-orang 

percaya. Meskipun Tuhan Yesus telah naik ke sorga, Dia tidak 

membiarkan umatNya sendiri, Dia telah memberikan seorang 

Penolong bagi kita yaitu Roh Kudus yang senantiasa monolong 

dan menyertai kita. Bagian kita sekarang adalah 

mempersiapkan diri sambil menantikan Dia datang kembali. 

Apakah kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya 

hanya diam saja. Tentu saja tidak. Kita selayaknya menanggapi 

kasih Tuhan yang begitu besar pada kita dengan cara 

memberitakan Injil seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan 
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untuk murid murid-Nya. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid 

untuk memberitakan Injil, dan Ia memperlengkapi mereka 

supaya mereka biasa memberitakan Injil: 

1. Dalam hal Iman (ayat 1, 3, 9,10a) 

Ada banyak orang mau memberitakan Injil, padahal 

dirinya sendiri belum percaya kepada Yesus 

2. Dalam hal ketaatan (ayat 4). Ketaatan adalah sesuatu 

yang penting bagi orang yang membderitakan Injil. 

Bagaimana kita bisa menyuruh oarang menerima Dia 

sebagai Tuhan kalau kita sendiri tidak taat kepadaNya. 

3. Dalam hal pengertian (ayat 6) 

Sebelum murid-murid pergi untuk memberitakan Injil, 

mereka diperlengkapi oleh Yesus dalam hal pengertian. 

Karena itu, kalau kita mau menjadi orang yang 

memberitakan Injil, kita juga harus mau rajin dan tekun 

dalam belajar, supaya kita mempunyai pengertian yang 

memadai untuk pelayanan 

RELEVANSI DAN APLIKASI 

Pesan Tuhan Yesus yang disampaikan kepada para murid 

sebelum naik ke surga, tentunya juga relevan untuk kehidupan 

kita saat ini, mengingatkan kembali pada kita untuk tetap 

berfokus pada Janji Allah yang memberikan Roh Penolong 

agar kita dapat berkarya dalm keseharian kita. Menjadi saksi-

Nya berarti menyadarai secara penuh kehadiran dan karya 

Krisrtus dalam keseharian kita. Memberitakan Injil bisa 
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melalui cara yang sederhana tindakan, tingkah laku, tutur kata, 

sikap dan lain–lain dalam keseharian. Dalam memberitakan 

Injil, kita mencontoh apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus 

dengan cara mengerjakan dan mengajarkan. 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Apa yang harus kita siapkan untuk mengabarkan Injil di 

dunia ini? 

2. Manakah yang lebih tepat: “mengerjakan dulu baru 

mengajarkan” atau “mengajarkan dulu baru 

mengerjakan”? 

3. Apakah pola tersebut tepat dalam hal memberikan teladan 

bagi generasi muda dan anak-anak? Berikan contohnya. 

KOMITMEN 

Peserta PA berkomitmen, sebagai orang Kristen punya 

tanggung jawab mengabarkan Injil dalam hidup sehari-hari, 

karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengerjakan dan  

mengajarkan teladan pada kita. 
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PA I JUNI 2020 

PENDAMAIAN DALAM MASYARAKAT PANCASILA 

ROMA 5:1-11 

Penulis: Samuel Tatag Dian Kristyanto 

TUJUAN 

 Agar peserta PA menyadari betapa besar pengaruh 

Pancasila sebagai sarana pendamaian bagi gereja di tengah 

kemajemukan masyarakat Indonesia. 

PENGANTAR 

Pada 14 Januari 1934, Bung Karno bersama istrinya, Inggit 

Garnasih, ibu mertua (Ibu Amsi) dan anak angkatnya, Ratna 

Djuami, tiba di rumah tahanan di Kampung Ambugaga, Ende. 

Kata Pancasila terinspirasi ketika Bung Karno berada di bawah 

pohon sukun tatkala ia diasingkan Belanda selama empat 

tahun ke Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur guna 

memutuskan hubungan Soekarno dengan loyalisnya.  Di 

bawah pohon sukun berjarak 700 meter dari kediamannya, ia 

menemukan dan merenungkan nama Pancasila secara religius. 

Oleh karena itu, ia mulai mempelajari lebih jauh soal agama 

Islam hingga belajar soal pluralisme dengan bergaul bersama 

pastor-pastor di Ende. Dari sinilah Soekarno menjadi lebih 

religius dan memaknai keberagaman secara lebih dalam. 

Pemikiran Bung Karno soal Pancasila dihasilkan dari 

proses kontemplasi selama masa pengasingan di Ende.                      

http://kupang.tribunnews.com/tag/pancasila
http://kupang.tribunnews.com/tag/pancasila
http://kupang.tribunnews.com/tag/pancasila
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Di sana, ia mendalami ilmu agama lebih serius. Tidak hanya 

agama Islam, tetapi juga Kristen. Jiwa religiusnya kemudian 

tercermin dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Ia berkali-kali 

mengungkapkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang ber-

Tuhan, namun tidak eksklusif untuk satu golongan. Hal itu 

sekaligus menepis anggapan bahwa dia tidak membela kaum 

muslim yang saat itu memiliki kekuatan politik yang besar. Di 

bawah pohon sukun (Pohon Pancasila) yang menghadap 

langsung ke Pantai Ende tercetus "Ilham Pancasila untuk 

Nusantara". 

PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Dalam Roma 5:1-11 Paulus sangat menekankan kasih Allah 

yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus Putera-Nya. 

Dengan demikian manusia diperdamaikan dengan Allah, 

berkat iman mereka. Manusia dibenarkan karena iman. 

Dengan beriman, manusia memperoleh kasih  karunia dan 

senantiasa berharap akan penerimaan kemuliaan Allah. Hasil 

dari pembenaran itu adalah cinta kasih Allah yang merupakan 

jaminan keselamatan yang defenitif. Hidup abadi akan 

dianugerahkan kepada mereka yang telah dibenarkan karena 

dan di dalam cinta Allah. Pembenaran Allah dapat dibagi ke 

dalam beberapa pokok bagian. Dalam ayat 1-2a, Paulus 

mengemukakan tema perikop ini yaitu pembenaran 

menghasilkan damai dengan Allah. Kemudian dalam ayat 2b 

tema pokok itu menghasilkan dalil yang kedua, yaitu mengenai 

http://kupang.tribunnews.com/tag/pancasila
http://kupang.tribunnews.com/tag/pancasila
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pengharapan akan kemuliaan Allah. Dalam ayat 3-4, tema 

pengharapan itu dibahas dan diuraikan secara lebih lanjut. 

Ayat 5 menunjukkan dasarnya yaitu kasih Allah. Ayat 6-8 

menggambarkan perbuatan kasih. Ayat 9-10 menggambarkan 

hasil perbuatan kasih itu yakni keselamatan dalam hukuman 

terakhir. Ayat 11 merupakan penutup dari perikop ini. 

PEMBAHASAN 

Indonesia adalah negeri yang penuh dengan kontradiksi. 

Indonesia adalah negara yang mempunyai jumlah penduduk 

yang beragama islam terbanyak di dunia. Di sisi lain Indonesia 

pernah mempunyai partai komunis yang terkuat setelah Cina 

dan Rusia, dipihak lain di Indonesia juga terdapat banyak 

Gereja.  

Pancasila telah menjadi payung bagi kemajemukan 

bangsa Indonesia. Ia mempunyai daya tarik emosional 

tersendiri, Ia menjadi ideologi, juga sebagai pandangan hidup. 

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai 

yang digali dari budaya bangsa, yang mencerminkan sikap dan 

tingkah laku bangsa Indonesia. 

Dari segi iman Kristen, kita dapat melihat ada 

hubungan yang cukup erat antara Pancasila dan Iman Kristen. 

Ini tercermin dari nilai - nilai yang dikandung dari keduanya. 

Kita percaya bahwa Tuhan yang mengutus agama Kristen ada 

di Indonesia dalam rangka pelaksanaan panggilan orang-orang 



104 
 

percaya di segala tempat dan disepanjang masa untuk menjadi 

saksiNya. 

RELEVANSI DAN APLIKASI 

Pengasingan Sukarno membuahkan ide Pancasila sebagai 

sarana pendamaian atas kemajemukan di bumi Indonesia. 

Begitu juga kematian Yesus, menghasilkan pendamaian antara 

manusia dan Allah. Bahwa pendamaian butuh usaha keras itu 

sudah merupakan keharusan, bahkan mungkin kesengsaraan 

akan menyertai usaha-usaha tersebut. Namun firman Tuhan 

dengan jelas menyebutkan bahwa “Kita malah bermegah juga 

dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa 

kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan 

menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan 

pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena 

kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus 

yang telah dikaruniakan kepada kita.” 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Jika perlakuan diskriminatif menimpa anda, 

bagaimanakah sikap atau respon Anda? 

2. Jika perlakuan diskriminatif itu malah dilakukan oleh 

orang-orang yang seiman dengan Anda, kemudian 

membuahkan konflik, bagaimanakah sikap Anda? 
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3. Percayakah Anda, bahwa Tuhan senantiasa turut bekerja 

bahkan melalui kesengsaraan sekalipun, untuk 

mewujudkan pendamaian dimanapun Anda ditempatkan, 

melalui hidup Anda? 

KOMITMEN 

Alkitab menuliskan “Sebab tidak mudah seorang mau mati 

untuk orang yang benar - tetapi mungkin untuk orang yang 

baik ada orang yang berani mati - Akan tetapi Allah 

menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah 

mati untuk kita, ketika kita masih berdosa.” Terkadang, untuk 

menjaga hubungan baik, kita merelakan hal yang benar untuk 

tidak tersampaikan. Untuk orang-orang yang ditimpa ketidak 

adilan, kita takut mengusahakan pendamaian. Oleh karena itu, 

kita diajak untuk menjadi tekun, dan tahan uji di dalam usaha 

melahirkan pendamaian, serta terus berharap dalam kasih 

yang telah dicurahkan di dalam hati kita. 

REFERENSI  

National Geographic Indonesia, edisi 1 Juni 2016, artikel 

“Di bawah rindangnya pohon sukun, buah pemikiran 

PANCASILA itu lahir.”   
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PA II JUNI 2020 

 PERLINDUNGAN TUHAN BAGI KELUARGA 

ZAKHARIA 9:9-17 

Penulis: Damaris Seubelan 

TUJUAN 

 Membangkitkan semangat iman orang percaya bahwa 

Tuhan dengan setia memberikan perlindungan dalam 

segala situasi dan kondisi baik jasmani maupun rohani. 

PENGANTAR 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata melindungi 

berarti menjaga, merawat, menyelamatkan  dengan memberi 

pertolongan supaya terhindar dari mara bahaya. Pada 

umumnya manusia mencari pelindungan dengan 

mengandalkan harta-kekayaan, jabatan, atau seseorang yang 

dianggap memiliki kemampuan/kekuatan lebih. Faktanya 

dengan menghandalkan semua yang tersebut di atas tidak 

menjauhan dari mara bahaya. Jika demikian apakah hal-hal 

tersebut dapat melindungi manusia? Bisa saja, tetapi hanya 

sementara waktu. Perlindungan sejati hanya di dapat dari 

Tuhan saja.  
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PENJELASAN TEKS ALKITAB 

Zakharia merupakan salah satu dari 12 (dua belas) nabi kecil 

dalam Perjanjian Lama. Ditulis oleh Zakharia anak dari 

Berekhya, bin Ido (Za 1:1). Ia seorang keturunan imam yang 

pulang dari pembuangan di Babel. Kemudian bersama dengan 

orang Israel lainnya berupaya untuk membangun kembali 

Yerusalem dan Bait Allah yang baru (Bait Allah ke 2), sebab 

Bait Allah pertama yang dibangun oleh Salomo telah hancur 

sebelumnya. Secara umum kitab ini berisi tentang penglihatan 

yang Tuhan berikan kepada Zakharia.  

Latar belakang kitab Zakharia adalah ceritera mengenai 

kembalinya orang-orang Yehuda dari pembuangan dan proses 

pembangunan Bait Suci ke-2, serta nubuatan tentang 

kedatangan Mesias. Menurut Ez 2:64-65 total orang Yehuda 

yang kembali dari pembuangan sejumlah kira-kira lima puluh 

ribu orang. Kepulangan mereka karena perintah dari Kaisar 

Koresy. Sesudah Kaisar Koresy diganti oleh Kaisar Darius 

Histaspesy. Zakharia berada dalam masa pemerintahan Darius 

Histapesy, Kaisar Persia, 521-448 SM. Pada masa itu 

Zerubabel seorang keturunan Daud sebagai penguasa untuk 

wilayah Yudea di bawah kekuasaan kekaisaran Persia. Bersama 

Zakharia yaitu nabi Hagai, Imam Besar Yosua, dan Zerubabel 

bekerja sama membangun Bait Allah ke-2. 

Za 9:9-17 merupakan bagian kecil dari bagian nubuat-

nubuat tentang kedatangan Mesias (Za 9–14). Umat diajak 
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untuk menyambut dengan sorak sorai kedatangan Mesias di 

Zion. Gambaran Mesias yang muncul dalam nubuatan 

datangnya Mesias ini merupakan awal dari kemenangan dan 

perdamaian dalam hidup bangsa-bangsa secara khusus 

Yehuda. Kedatangan Mesias ini merupakan harapan akan 

Yehuda menjadi bangsa yang kuat, yang dipakai oleh Tuhan 

Allah untuk memerangi ancaman-ancaman dari bangsa lain. 

Kedatangan Mesias juga erat dengan hadirnya damai sejahtera 

dan rahmat keselamatan. Menurut Everett, kitab ini memiliki 

empat tujuan, sebagai berikut: a). Tujuan doktrinal dan 

apologetis. Kitab ini bertujuan untuk membangun dan 

meneguhkan iman pecaya umat kepada Allah, bahwa Dia 

adalah Allah yang benar dan hidup. Pada saat itu sedang 

tumbuh keraguan di antara umat mengenai Allah Israel akibat 

dari pembuangan di Babel. b). Tujuan dedaktis profetis. Kitab 

ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 

perjalanan sejarah pembuangan bangsa Israel. Di samping itu 

juga menyajikan tujuan pengajaran yang mengungkapkan 

peran Allah dalam melepaskan bangsa Israel dari 

pemnbuangan di Babel. c).Tujuan menegur dan pendamaian. 

Sementara Hagai berfokus pada pembangunan Bait Allah ke-2, 

Zakharia lebih berfokus pada iman umat bahwa mereka perlu 

“move on” (bergerak maju) dari masa pembuangan ke masa 

yang penuh pengharapan dan kedamaian yang telah dan akan 

Allah lakukan.  



109 
 

PEMBAHASAN 

Sepulang Yehuda dari Babel mereka menyadari bahwa 

perlindungan hanya dalam Tuhan Allah saja. Mereka 

dikeluarkan dari kekelaman menuju pengharapan. Sepulang 

mereka membangun Bait Suci, bagi Yehuda Bait Suci 

merupakan simbul kehadiran Allah, sekaligus pusat 

pemerintahan dan pusat kehidupan. Oleh karena itu kehadiran 

Bait Suci sungguh amat penting bagi Yehuda. Umat meyakini 

jika Allah bersemayam di Bait Allah, kehidupan perlahan-

lahan akan dipulihkan, pembangunan Bait Suci merupakan 

sebuah titik awal Yehuda untuk memulai kehidupan baru. 

Adanya nubuatan dari Zakharia mengenai kedatangan Mesias 

semakin memperteguh iman dan harapan umat bahwa Tuhan 

akan memulihkan dan menghadirkan damai sejahtera bagi 

Yehuda. Inilah bentuk perlindungan Allah dalam kehidupan 

umatNya. 

Keluarga merupakan komunitas paling awal dan mendasar 

dalam masyarakat luas juga dalam gereja secara khusus. 

Yehuda dapat dikatakan sebagai gambaran sebuah keluarga.  

Dan ia menyadari bahwa perlindungan yang sejati hanya dari 

Tuhan saja. Oleh karena itu Bait Suci menjadi penting bagi 

mereka. Ketika Tuhan bersemayam dalam kehidupan Yehuda, 

Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, bahkan 

menjauhkan mereka dari mara bahaya. Keselamatan dan 

damai sejahtera dihadirkan Tuhan dalam kehidupan mereka. 



110 
 

RELEVANSI DAN APLIKASI 

Segala alat apapun tidak dapat melindungi manusia secara 

sempurna dari mara bahaya. Perlindungan yang sejati hanya 

ada dalam Tuhan saja, sekalipun mengunakan alat yang 

sederhana tetapi jika Tuhan berkenan untuk melindungi kita 

maka kita akan dilindungi oleh Tuhan. Oleh karena itu perlu 

menumbuhkan harapan akan perlindungan Tuhan dalam 

hidup kita. Nubuatan Zakharia mengenai kedatangan Mesias 

juga merupakan harapan bagi kita bahwa perlindungan dan 

pemeliharaan Allah tidak terbatas pada saat itu saja tetapi juga 

pada saat ini. 

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI 

1. Mengapa keluarga khususnya anak-anak dan generasi 

muda membutuhkan perlindungan? 

2. Bagaimana Allah melindungi keluarga milikNya? 

3. Bagaimana Allah mengajar hambaNya mengenai 

kuasaNya untuk melindungi anak-anakNya dalam 

keluarga? 

4. Tantangan apa saja yang muncul saat kita merasakan tidak 

ada perlindungan? 

KOMITMEN 

Kita diajak untuk mengharapkan perlindungan bagi keluarga 

kita hanya dari Tuhan saja. 
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Lampiran: Catatan Akhir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Menconi, 2010: p. 219) 



112 
 

Tabel ciri khas generasi tersebut berharga untuk mengetahui 

karakteristik yang khas dari tiap-tiap generasi dalam 

hubungannya dengan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan 

orang beriman dalam gereja seperti corak ibadah, musik 

gerejawi, khotbah, pandangan teologis, corak keberimanan, 

pandangan tentang Tuhan, dan seterusnya. Para pengambil 

kebijakan di gereja diharapkan menyadari perbedaan 

karakteristik tersebut dan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagaimanakah membangun sebuah eklesiologi gereja yang 

dapat menyapa dan bermakna bagi semua generasi. Misalnya, 

ketika gereja akan merumuskan visi dan misinya, gereja 

terlebih dahulu mendengar pandangan-pandangan dari 

masing-masing generasi dan memperhatikan karakteristik 

mereka. 
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