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KATA PENGANTAR 

 
Syukur kepada Tuhan Yesus Sang Raja Gereja, Komisi Kategorial – 
Departemen Pembangunan Gereja GKI SW Jateng bersama Team 
Penyusunan Bahan Pembinaan Komisi Usia Lanjut telah 
menyelesaikan penyusunan bahan pembinaan semester 1 tahun 
2019.  
 
Adapun tema besar tahun 2019 adalah: Damai Sejahtera. Tema 
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penyertaan Tuhan Yesus yang meberikan damai sejahtera-Nya bagi 
dunia.  
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pengguna bahan ini mengembangkan sesuai dengan pergumulan 
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sesederhana mungkin, bisa jadi bahan ini masih dianggap sulit 
diaplikasikan. Atau bisa jadi karena bahan ditulis dengan 
sederhana, maka bahan ini dinilai terlalu mudah. Dengan demikian 
peran setiap pengguna menjadi penting agar bahan ini menjadi 
relevan. Kritik, saran, apresiasi dan segala bentuk masukan dapat 
dikirim melalui email yussac1cahya2k@gmail.com. 
 
Komisi Kategorial yang merupakan bagian dari Departemen 
Pembangunan Gereja mengucap terimakasih atas kerjasama di 
antara penulis sejak dari penyusunan kurikulum, penulisan, 
editing hingga penerbitan. Mereka yang bekerja bersama adalah: 

1. Pdt. Em. Andreas Gunawan Pr. 
2. Pdt. Daniel Budijono 
3. Pdt. Em. Willy Darmawan 
4. Pdt. Em. Iman Santoso 
5. Pdt. Phan Bien Ton 
6. Pdt. Wisnu Sapto Nugroho 

 
Semoga bahan ini bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. 
 
Teriring salam dan doa 
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Minggu I, Januari 2019 

KASIH KARUNIA ALLAH BAGI SEMUA ORANG 
[Efesus 3:1-16] 

 
 
 
 
Tujuan:  

• Lansia memahami makna kasih karunia bagi semua orang 

• Lansia menghayati kasih karunia Allah dan mewujudkan kasih 
karunia Allah dalam hidup sehari-hari.  

 
 
Fokus 
Dalam Yesus setiap orang dikasihi dan diperkenan Allah. Manusia 
dikasihi Allah bukan karena kebaikan, prestasi dan kemampuan-
kemampuannya sendiri melainkan karena karunia Allah. Kasih 
karunia memilih manusia sebagai milik-Nya, mengampuni dosa-
dosa umat serta memberdayakan umat bertindak dalam kasih 
karunia-Nya. Kepada jemaat Efesus Paulus menyebut dirinya 
sebagai orang yang beroleh kasih karunia Allah. Dengan kasih 
karunia itu ia mengenal dan mengaku Yesuslah Sang Mesias. 
Karena Allah mengasihinya, maka Paulus membagikan kasih 
kepada sesama. Upaya membagikan  kasih adalah dengan cara 
memberitakan kasih karunia Allah kepada semua bangsa. Melalui 
bahan ini, peserta diharap memahami makna kasih karunia Allah 
bagi semua orang, menghayatinya serta mewujudkan dalam 
kehidupan sehari-hari.   
 
 
Penjelasan Teks 
Efesus Pasal 3 diawali dengan ungkapan Paulus tentang dirinya. Ia 
menyebut dirinya sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus 
Yesus. Pernyataan ini bermakna bahwa Paulus dijebloskan ke 
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dalam penjara karena pemberitaan Injil Yesus Kristus. Ia dikenal 
gigih memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi maupun 
bukan orang-orang Yahudi. Waktu itu orang-orang non-Yahudi 
disebut sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah (ay. 1). 
Sebutan itu juga dikenakan terhadap jemaat di kota Efesus.  
Paulus meyakini bahwa Kristus memberikan kepercayaan padanya 
untuk memberitakan kabar gembira (injil) kepada semua orang 
tanpa dibatasi oleh suku dan latar belakang apapun. Ia mensyukuri 
panggilannya itu dan menyebut hal itu sebagai tugas 
penyelenggaraan kasih karunia Allah (ay. 2). Kepadanya diberikan 
wahyu untuk menyingkapkan kasih karunia Allah. Buah 
penyingkapan wahyu itu adalah pemahaman baru dalam dirinya. 
Allah yang berlimpah dengan kasih setia mengasihi semua bangsa. 
Hal ini tentu berbeda dengan pemahaman dalam diri Paulus 
sebelum ia menerima wahyu Allah. Sebelumnya ia adalah seorang 
penjaga ajaran Yahudi yang militan. Ia merasa bangsanya sebagai 
umat pilihan Allah sedangkan bangsa-bangsa lain (non-Yahudi) 
adalah bangsa kafir yang pantas mendapat murka Allah. 
Pemahaman itu menjadikan Paulus bersikap eksklusif dan 
diskriminatif terhadap umat lain. Pemahaman lama itu sudah 
berubah. Pengertian baru didapat karena Kristus.  “Kepadaku, yang 
paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan 
kasih karunia ini” (3:8). Dari pengalaman itu, dia tiba pada 
pengakuan atas ketakterdugaan dan kehebatan kasih Allah; bahwa 
kasih karunia Allah sungguh berlimpah-ruah dan dahsyat. Di sini 
tampak jelas bahwa Paulus mengungkapkan kesadaran diri sebagai 
pribadi “yang paling hina di antara segala orang kudus”. Setelah 
mendapat kasih karunia dari Allah, Paulus merasa terpanggil untuk 
memberitakan kasih karunia Allah bagi semua bangsa. Ayat 8b-9 
menyebut,”untuk menceritakan kepada orang-orang bukan Yahudi 
kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan 
apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang berabad-abad 
tersembunyi dalam Allah..”.  Kata “menyatakan” dalam Efesus 3:9 
dalam bahasa Yunani disebut dengan ‘membuat menjadi terang’, 
‘bersinar’, ‘menyoroti’. Itulah kesadaran baru dalam diri Paulus 
karena mengalami kasih karunia Allah. 
 
Kesadaran baru Paulus membuat ia mampu meruntuhkan tembok 
pemisah yang merintangi hidup bersama. Pemberitaan Injil kepada 
orang-orang non Yahudi merupakan pemberitaan pengharapan 



 

8 KOMISI USIA LANJUT 

bagi semua bangsa.  Ungkapan “Di dalam Dia kita beroleh 
keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh 
kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya” merupakan ungkapan 
optimis Paulus bahwa di mata Allah semua orang dari kalangan, 
bangsa suku apapun diterima-Nya. Oleh kasih karunia-Nya, Allah 
tidak membeda-bedakan manusia. Maka dari itu jemaat di kota 
Efesus diminta Paulus agar tidak tawar hati karena melihat 
keberadaanya di penjara. Ia memang dipenjara, namun bukan 
karena kesalahannya. Ia dipenjara karena memperjuangkan cinta 
kasih Kristus kepada segala bangsa.  Bahkan dalam keadaan 
menderita karena perjuangannya untuk merobohkan pemisah 
antar bangsa itu Paulus menunjukkan keteladan imannya melalui 
sujud syukur kepada Bapa (ay. 14). Tindakan sujud syukur ini 
menunjukkan bahwa Paulus tidak menyesal terhadap situasinya. 
Sekalipun menjadi korban perlakuan diskriminatif orang-orang 
Yahudi, namun ia tetap memuji Tuhan. Dari dalam penjara Paulus 
mendoakan umat (ay. 16) agar mereka beroleh peneguhan Allah 
untuk tetap erat dan kuat dalam persekutuan cinta kasih Allah 
sebagaimana dialami Paulus. Roh Allah akan meneguhkan umat 
sehingga iman dalam Kristus diam dalam hati dan berakar serta 
berdasar di dalam kasih (ay. 16-17). 
 
 
Penyampaian Bahan 
 

Kasih Karunia Allah Bagi Semua Orang 
Setiap orang pernah merasakan pengalaman menyenangkan, 
membahagiakan, melegakan dalam hidupnya. Mungkin pada hari 
ini, ada di antara kita yang hendak menyampaikan pengalaman itu? 
(Jika ada lansia hendak menceritakan pengalaman menyenangkan, 
membahagiakan, melegakan dipersilahkan. Bagi yang bersaksi 
mohon memperhatikan waktu supaya bisa bergantian dengan yang 
lain).  
 
Dalam hidupnya, Rasul Paulus kerap menceritakan pengalaman-
pengalaman seperti itu. Ia merasa bahwa Tuhan sugguh amat baik 
kepadanya. Paulus menghayati semua itu sebagai kasih karunia 
Allah. Apa pengalaman Paulus yang menyenangkan, 
membahagiakan serta melegakannya? Dalam Efesus 3:1-16 hal itu 
diungkap oleh rasul Paulus.  
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• Efesus 3:2-3, Paulus dipercaya untuk menjalankan tugas 
penyelenggaran kasih Allah. Artinya adalah: Paulus merasa 
dirinya dikasihi Allah. Karena ia dikasihi Allah, ia merasa perlu 
membagikan kasih Allah kepada banyak orang. Bahkan saat di 
dalam penjarapun, ia tetap mempersaksikan kasih Allah kepada 
banyak orang, termasuk pada jemaat Efesus. 

• Efesus 3:7-9, Paulus diperkanan menjadi pelayan dalam 
pemberitaan Injil.   Saat Paulus berkata,“Kepadaku, yang paling 
hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih 
karunia ini” (3:8). Dari pengalaman itu, dia tiba pada pengakuan 
atas ketakterdugaan dan kehebatan kasih Allah; bahwa kasih 
karunia Allah sungguh berlimpah-ruah dan dahsyat. Di sini 
tampak jelas bahwa Paulus mengungkapkan kesadaran diri 
sebagai pribadi “yang paling hina di antara segala orang kudus”. 
Setelah mendapat kasih karunia dari Allah, Paulus merasa 
terpanggil untuk memberitakan kasih karunia Allah bagi semua 
bangsa. Ayat 8b-9 menyebut,”untuk menceritakan kepada 
orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga 
itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan 
rahasia yang berabad-abad tersembunyi dalam Allah..”.  Kata 
“menyatakan” dalam Efesus 3:9 dalam bahasa Yunani disebut 
dengan ‘membuat menjadi terang’, ‘bersinar’, ‘menyoroti’. 
Itulah kesadaran baru dalam diri Paulus karena mengalami 
kasih karunia Allah. 

• Efesus 3:12, Paulus mensyukuri kasih karunia Allah yang 
membuatnya beroleh jalan masuk kepada Allah. Ungkapan “Di 
dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada 
Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepada-Nya” 
merupakan ungkapan optimis Paulus bahwa di mata Allah 
semua orang dari kalangan, bangsa suku apapun diterima-Nya. 
Oleh kasih karunia-Nya, Allah tidak membeda-bedakan 
manusia. 

 
Kasih karunia Allah dilimpahkan pada semua orang. Bagi Rasul 
Paulus, bagi jemaat Efesus dan juga bagi kita semua. Kasih karunia 
yang tak ternilai harganya adalah pengampunan dalam Tuhan 
Yesus. Jika kita dikasihi oleh Allah, apa yang akan dilakukan? Kita 
dapat belajar dari Paulus. Setelah ia mendapat kasih karunia Allah, 
Paulus mebagikan kasih kepada semua orang. Sebagai lansia, kita 
dapat melakukan hal itu. Contoh tindakan sederhana yang dapat 
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dilakukan adalah: mendoakan sesama, mendoakan anak-cucu, ikut 
dalam kegiatan-kegiatan bersama lansia lain. Dengan mendoakan, 
hadir dalam persekutuan, membangun persaudaraan, kita  
membagikan semangat, syukur dan sikap optimis dalam hidup. 
Hal-hal itu menjadi cara kita mengucap syukur atas kasih karunia 
Allah.  
 
 
Usulan Kegiatan 

• Ajak peserta menyanyikan lagu ‘Dalam Yesus Kita Bersaudara’ 

• Setelah menyanyikan lagu itu, mintalah peserta mendialogkan 
makna bersaudara dalam Yesus. 

• Apa yang akan dilakukan bagi saudara-saudara sebagaimana 
dimaksud dalam dialog no.2? 

• Akhiri dengan memberikan penekanan tentang kasih karunia 
Allah bagi semua bangsa. Semua peserta mendapat kasih 
karunia dari Allah, karena itu kasihilah sesama manusia. 
Rengkuh mereka sebagai saudara.  
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Minggu, II Januari 2019 

PENYERTAAN ALLAH  
MENGENYAHKAN KETAKUTAN  

 [Yesaya 43:1-7] 
 
 
 
 
Tujuan: 

• Lansia mengerti makna penyertaan Allah yang mengenyahkan 
ketakutan 

• Lansia mensyukuri penyertaan Allah 
 
 
Fokus 
Ketakutan bisa dialami siapa saja. Dari anak-anak hingga usia 
lanjut, semua pernah mengalaminya. Ketika seseorang diserang 
rasa takut, ia bisa melakukan apapun demi menutupi perasaannya 
itu.  Dari berbagai media kita menemukan apa yang dilakukan 
seseorang manakala ketakutan melanda. Sulit tidur, tidak berdaya, 
tidak dapat berpikir logis, dalam bayang-bayang tertentu. Rasa 
takut juga membuat bebarapa orang melakukan tindakan fatal 
seperti bunuh diri atau tindakan-tindakan lain. Kepada bangsa 
Israel, Allah menyatakan,”Jangan takut sebab Aku menyertai 
engkau…”. Ia adalah Allah yang menyertai umat-Nya. Dalam 
penyertaan Allah umat berani menghadapi hidup. Melalui bahan 
ini, peserta diharap mengerti makna penyertaan Allah yang 
mengenyahkan ketakutan serta mensyukuri penyertaan Allah itu. 
 
 
Penjelasan Teks 
Ketika Umat Israel bebas dari pembuangan di Babilonia, bukan 
berarti mereka secara otomatis merasakan kegembiraan. Peralihan 
dari tanah pembuangan menuju tanah perjanjian mendatangkan 
perasaan tertentu yang menakutkan. Kitab Yesaya 43 merupakan 
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bagian kitab yang ditulis pada masa akhir pembuangan umat Israel 
di Babel. Pada saat itu banyak orang Israel di pembuangan merasa 
sedih dan menundukkan kepala tanda putus asa. Apa yang 
membuat mereka bersedih? Dalam diri mereka terdapat perasaan 
tidak berharga di mata Allah. Di pikiran mereka masih tersimpan 
perasaan bersalah. Akibatnya, mereka menjadi lesu, tidak berdaya, 
tidak pantas. Itulah sebabnya, menurut mereka, Allah tidak mau 
lagi menyelamatkan mereka. Padahal pada waktu itu sesuatu yang 
penting sedang terjadi di tengah politik Timur Tengah kuno, 
termasuk di tengah Babel. Raja Persia, Koresy (memerintah pada 
tahun 558-529 sM), sedang bersiap menyerang Babel dan 
selanjutnya berencana memulangkan orang-orang Israel yang 
ditawan atau dibuang ke tanah mereka. 
  
Allah tetap bertindak sekalipun bangsa Israel berpikir secara keliru 
tentang kasih Allah. Allah bertindak karena Ia setia pada janji-Nya. 
Tindakan pertama yang dilakukan Allah bagi Israel supaya mereka 
terbebas dari pikiran keliru adalah menyatakan pada Israel, 
“Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah 
memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku” 
(Yes. 43:1). Umat Israel tidak hanya dikatakan sebagai “kepunyaan 
Allah”, tetapi juga diakui dan diterima Allah sebagai yang berharga: 
“Engkau berharga di mata-Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi 
engkau” (Yes. 43:4). 
  
Selain menegaskan pengakuan, penerimaan yang tulus dan penuh 
kasih kepada umat-Nya, Allah juga menyatakan janji penyertaan-
Nya. Dalam perjalanan hidup yang ditempuh oleh umat-Nya, Dia 
selalu beserta: “Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku 
menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan 
dihanyutkan; apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak 
akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau.”  
Di sini kata-kata janji Allah yang berkesan spektakuler atau luar 
biasa itu hendak membakar semangat umat Israel agar mereka 
sungguh berdaya dalam perjalanan menyongsong masa depan 
hidup mereka. 
 
Allah yang Mahakudus dan berlimpah kasih setia adalah Sang 
penebus. Sejarah membuktikan bagaimana penebusan Allah 
dilakukan. Umat dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Sejarah itu 
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kiranya senantiasa dikenang dan direfleksikan olah Israel. 
Mengapa Allah membebaskan umat-Nya? Karena umat berharga di 
mata Allah.  
 
Pada ayat 5, Allah kembali menegaskan,”Jangan takut, sebab Aku 
ini menyertai engkau, Aku akan mendatangkan anak cucumu dari 
timur..”. Jika pada ayat 3, Tuhan menyebut Tuhan adalah Allah 
yang berkarya di sejarah Israel pada masa lalu. Ayat 5 menyatakan 
bahwa Allah akan bertindak di masa mendatang. Kata anak-cucu 
merupakan metafora tentang Allah yang menyertai masa depan 
umat-Nya. Jika masa lalu dan masa depan umat disertai Allah, 
apakah yang perlu ditakutkan?  
 
 
Penyampaian Bahan 
 

Penyertaan Allah Mengenyahkan Ketakutan 
Merasa takut, tidak pantas dan tidak berdaya, gagal dapat dialami 
semua orang, termasuk oleh warga usia lanjut. Dalam situs 
cauchmurtopo.wordpress disebut ada beberapa ketakutan di usia 
lanjut yaitu: kemampuan fisik, finansial, pensiun, kesehatan, 
masalah anak-anak, depresi, perasaan tak berdaya karena 
penuaan, tanpa pasangan, kehilangan daya ingat, kesepian, 
kematian. Perasaan semacam itu sebetulnya sangat manusiawi. 
Namun hal itu menjadi tidak wajar bila pada akhirnya menggangu 
jalannya hidup.  
 
Saat Israel dibebaskan dari pembuangan di Babilonia, mestinya 
mereka gembira. Namun yang terjadi tidak demikian. Mereka 
kehilangan kegembiraan karena perasaan takut memenuhi hati 
dan pikiran mereka. Rupanya peralihan hidup dari tanah 
pembuangan menuju tanah perjanjian mendatangkan perasaan 
tertentu yang menakutkan.  
 
Tuhan tahu apa yang dipikirkan Israel. Ia tidak mau bangsa ini 
berlarut hidup dalam keadaan takut. Keadaan takut yang dibiarkan 
berlarut-larut dalam diri manusia atau masyarakat membuat 
seseorang tidak berdaya. Orang-orang muda menyebut sebagai 
“Galon” atau gagal move on. Kalau kita gagal move on, semua sendi 
hidup akan dirasa tidak enak. Makan, tidur, beraktivitas, 
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bepergian, semua dijalani dengan beban berat. Karena Allah tahu 
ketakutan Israel, Ia segera bertindak. Allah bertindak karena Ia 
setia pada janji-Nya. Tindakan pertama yang dilakukan Allah bagi 
Israel supaya bangkit dari keterpurukan dan ketakutan adalah 
menyatakan pada Israel, “Janganlah takut, sebab Aku telah 
menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, 
engkau ini kepunyaan-Ku” (Yes. 43:1). Umat Israel tidak hanya 
dikatakan sebagai “kepunyaan Allah”, tetapi juga diakui dan 
diterima Allah sebagai yang berharga: “Engkau berharga di mata-
Ku dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau” (Yes. 43:4). 
Tindakan Tuhan pada Israel itu menunjukkan bahwa Ia adalah 
Allah yang terus bekerja menyatakan kasih bagi umat-Nya. Agar 
umat meyakini tindakan Allah, Ia berpesan pada umat untuk 
memerhatikan penyertaan-Nya dalam perjalanan hidup umat. 
Seperti Ia menuntun bangsa Israel saat berjalan dari Mesir menuju 
tanah perjanjian, demikian pula saat mereka berjalan dari bangsa 
Babilonia. “Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan 
menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan 
hanyu” (Yes. 43:2).  
 
Hingga saat ini, Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Pada masa 
lalu, Ia mengatakan jangat takut dan berjanji menuntun perjalanan 
bangsa Israel. Hal yang sama tetap dilakukan-Nya pada kita. 
Mungkin kita pernah mengalami ketakutan hingga sulit tidur, 
makan tidak enak, aktivitas terganggu. Hari ini Tuhan menyapa 
kita dengan berkata,”Jangan takut, sebab Aku ini menyertai 
engkau”. Janji penyertaan Tuhan bukan hanya bagi kita. Melainkan 
juga bagi anak-cucu kita. Yesaya 43:5b menyebutkan,”Aku akan 
mendatangkan anak cucumu dari timut, dan Aku akan 
menghimpun engkau dari barat”. Hal itu menunjukkan bahwa 
Allah kita adalah Allah Sang Penjaga kehidupan. Ia meneguhkan 
kita semua untuk tidak takut hidup. Dengan demikian, mari kita 
berjalan bersama Dia dalam segala keadaan dengan merasakan 
kasih dan tuntunan-Nya.  
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Usulan Kegiatan 
Apa yang kulakukan di kala ketakutan melanda? 
 
Mintalah peserta memikirkan tindakan-tindakan apa yang akan 
dilakukan di kala ketakutan melanda hidup mereka. Setelah itu 
mintalah mereka saling menceritakan semua yang telah dipikirkan 
itu dalam kelompok. Satu kelompok cukup 3 orang. Usai saling 
menceritakan, mintalah setiap peserta saling mendoakan dalam 
kelompok masing-masing.   
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Minggu, III Januari 2019 

MENGALAMI KELIMPAHAN DARI ALLAH 
[Yohanes 2:1-11] 

 
 
 
 
 
Tujuan: 

• Lansia memahami makna hidup berkelimpahan 

• Lansia membagikan kelimpahan hidupnya kepada sesama 
 
 
Fokus 
Tuhan memberikan berkat-Nya dengan berbagai bentuk, seperti: 
materi, kesehatan, hikmat, talenta, karunia, bahkan kehidupan itu 
sendiri. Melalui berkat itu umat dapat menjalani hidup dengan 
baik. Setiap orang yang menerima berkat Tuhan, mestinya tidak 
menyimpan bagi dirinya sendiri. Berkat dari Allah itu mesti 
dibagikan pada sesama. Kesediaan membagikan berkat akan 
terjadi bila umat menghayati hidupnya berkelimpahan. Hidup 
berkelimpahan adalah hidup yang dijiwai dengan keyakinan akan 
Allah sebagai Bapa yang Mahamurah dan sumber anugerah. Jiwa 
berkelimpahan itu membuat seseorang memiliki kerelaan hati 
berbagi berkat pada sesama.  
 
Panggilan untuk membagikan kelimpahan Allah pada sesama 
mengalami kendala manakala seseorang berhitung untung-rugi. 
Berapa berkat Tuhan yang ada padaku dan seberapa akan 
dibagikan pada sesama? Bahkan tidak sedikit orang merasa kurang 
dan karenanya menyimpan berkat Tuhan bagi dirinya, atau sebisa 
mungkin meminta dari orang lain. Kisah mukjizat Yesus di Kana 
bertutur tentang kelimpahan anggur-anggur di sebuah pesta. 
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Kelimpahan yang berasal dari Yesus itu dirasakan banyak orang. 
Semua merasa sukacita akibat kelimpahan itu. Melalui pelajaran 
ini peserta diharap memahami makna kelimpahan dan 
membagikannya kepada sesama. 
 
 
Penjelasan Teks 
Yohanes pasal 2 bercerita tentang peristiwa pernikahan di 
kampung Kana. Di berbagai tradisi, pernikahan dirayakan dengan 
pesta. Pesta itu diikuti oleh banyak undangan. Sahabat, kerabat, 
tetangga dan banyak orang diundang pada perhelatan itu. Pada 
hari ketiga ada perkawinan di Kana. Apa maksud hari ketiga itu? 
Hari itu adalah tiga hari setelah Yohanes menunjuk kepada 
Yesus,”Lihatlah Anak Domba Allah!” Hari itu juga hari di mana 
Yesus memanggil para murid (Yoh. 1:43-42). Oleh karena itu ketika 
pesta perkawinan di Kana digelar, Yesus diundang bersama murid-
murid-Nya (ayat. 2). Selain Yesus dan murid-murid-Nya, Maria 
juga diundang di pesta perkawinan itu. Bisa jadi penyelenggara 
pesta memiliki kekerabatan dengan Yesus atau bertetangga dekat 
dengan rumah Maria.  
 
Ketika pesta pernikahan digelar, anggur habis. Bagi orang Israel, 
kehabisan anggur dalam pesta akan menjadi aib. Dalam pesta masa 
itu, tamu-tamu yang tidak puas dengan hidangan sajian bisa 
merasa dirinya tidak diberi penghormatan oleh si pengundang. 
Anggur adalah minuman utama pesta perkawinan Yahudi, 
tentunya anggur yang melimpah menjadi sebuah tanda sukacita 
yang melimpah juga dalam pesta tersebut. Mengetahui anggur 
habis, Maria berkata kepada Yesus,“Mereka kehabisan anggur”. 
Mengapa Maria mengatakannya kepada Yesus? Apakah Maria 
sekadar melaporkan keadaan atau mengharapkan mukjizat dari 
Yesus? Ayat 4 menceritakan lebih, yaitu ada sebuah harapan dari 
Maria agar Yesus berbuat sesuatu untuk mengatasi keadaan. Maria 
berharap Yesus melakukan sesuatu. Maria tentu mengenal anaknya 
dengan berbagai peristiwa ajaib seputar kelahiran-Nya, dimana 
anaknya itu beberapa hari sebelumnya mendapatkan sebuah 
penyataan dari Yohanes Pembaptis mengenai identitas sebagai 
Mesias, serta anaknya itu telah dipercaya menjadi guru dan 
memiliki beberapa pengikut. Karena itu Maria berharap bahwa 
anak-Nya yang telah dewasa itu melakukan sesuatu di pesta 



 

18 KOMISI USIA LANJUT 

perkawinan itu. Kepada Maria, Yesus menjawab, “Saatku belum 
tiba,” adalah respon dari Yesus (ayat 4). Maria tidak membantah 
atau berargumentasi dengan Yesus mengenai jawaban tersebut, 
melainkan ia menyiapkan para pelayan untuk pada waktunya 
melakukan sesuatu yang Yesus suruhkan kepada mereka. 
 
Tak berselang berapa lama, Yesus berkata pada pelayan-pelayan 
agar mereka mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Orang 
Yahudi memiliki tempayan-tempayan air untuk pembasuhan kaki. 
Para pelayan mendengar permintaan Yesus sebab mereka telah 
beroleh pesan dari Maria agar melakukan apapun yang 
diperintahkan Yesus. Mereka mengambil air dan menuangnya ke 
dalam tempayan-tempayan itu. Para pelayan itu mungkin tidak 
mengerti apa yang Yesus coba lakukan. Meski demikian mereka 
tetap melakukan perintah Yesus. Setelah tempayan penuh, Yesus 
berkata,“Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.” 
Kembali para pelayan melakukan perintah Yesus. Yesus tidak 
mengatakan kepada para pelayan bahwa air itu sudah menjadi 
anggur ataupun terlihat melakukan gerakan-gerakan yang 
menyakinkan untuk mengubah air tersebut. Hal ajaib terjadi. 
Pemimpin pesta meminumnya dan terheran dengan rasa anggur 
terbaik di pesta itu. Biasanya, anggur yang baik disajikan terlebih 
dahulu. Anggur yang Yesus buat saat itu adalah anggur terbaik 
dengan jumlah yang melimpah, beratus-ratus liter. Kelimpahan 
dalam mukjizat Yesus juga terceritakan dalam peristiwa pemberian 
makan banyak orang (Markus 6:30-44 dan paralelnya; Markus 8:1-
10) yang tersisa begitu banyak makanan. Yesus memberi dalam 
kelimpahan. Pemimpin pesta mengira kelimpahan itu dari si 
pemilik rumah. Ia tidak tahu bahwa sumber kelimpahan itu adalah 
Yesus, Sang Mesias. Kehadiran Yesus mengubah kekurangan 
menjadi cukup, bakhan berkelimpahan. Kelimpahan itu dirayakan 
semua orang sehingga semua merasakan kegembiraan.  
 
Di balik semua itu,  Yohanes bukan sekadar bercerita tentang 
kelimpahan anggur dalam pesta. Ia menyatakan bahwa mukjizat 
Yesus itu menjadi tanda penyingkapan keselamatan. Dalam Yesus 
hidup berkelimpahan. Mukjizat air menjadi anggur menyatakan 
tanda pertama (ayat 11) dari kemesiasan Yesus.  
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Penyampaian Bahan 
 

Mengalami Kelimpahan dari Allah 
Apa yang kita rasakan saat hadir disebuah pesta dan dalam pesta 
itu hidangan sangat terbatas? Mungkin orang lain yang hadir 
dalam perhelatan itu juga merasa tidak nyaman. Mau makan, kok 
terbatas, kalau tidak makan kok lapar. Keadaan itu  sangat 
menggangu jalannya pesta. Selain tamu-tamu merasa tidak 
nyaman, tuan rumah pasti merasakan hal yang sama pula. Bisa jadi 
tuan rumah telah mempersiapkan hidangan untuk sejumlah 
undangan tertentu, namun ternyata pada saat pesta digelar 
kehadiran tamu undangan melebihi jumlah hidangan. Dalam 
keadaan macam itu, si tuan rumah pasti merasa tidak berdaya, 
lemah dan dalam kesulitan besar. 
 
Yohanes pasal 2 bercerita tentang peristiwa pernikahan di 
kampung Kana. Di berbagai tradisi, pernikahan dirayakan dengan 
pesta. Pesta itu diikuti oleh banyak undangan. Sahabat, kerabat, 
tetangga dan banyak orang diundang pada perhelatan itu. Pada 
hari ketiga ada perkawinan di Kana. Apa maksud hari ketiga itu? 
Hari itu adalah tiga hari setelah Yohanes menunjuk kepada 
Yesus,”Lihatlah Anak Domba Allah!” Hari itu juga hari di mana 
Yesus memanggil para murid (Yoh. 1:43-42). Oleh karena itu ketika 
pesta perkawinan di Kana digelar, Yesus diundang bersama murid-
murid-Nya (ayat. 2). Selain Yesus dan murid-murid-Nya, Maria 
juga diundang di pesta perkawinan itu. Bisa jadi penyelenggara 
pesta memiliki kekerabatan dengan Yesus atau bertetangga dekat 
dengan rumah Maria.  
 
Ketika pesta pernikahan digelar, anggur habis. Bagi orang Israel, 
kehabisan anggur dalam pesta akan menjadi aib. Dalam pesta masa 
itu, tamu-tamu yang tidak puas dengan hidangan sajian bisa 
merasa dirinya tidak diberi penghormatan oleh si pengundang. 
Anggur adalah minuman utama pesta perkawinan Yahudi, 
tentunya anggur yang melimpah menjadi sebuah tanda sukacita 
yang melimpah juga dalam pesta tersebut. Mengetahui anggur 
habis, Maria berkata kepada Yesus,“Mereka kehabisan anggur”. 
Mengapa Maria mengatakannya kepada Yesus? Apakah Maria 
sekadar melaporkan keadaan atau mengharapkan mukjizat dari 
Yesus? Ayat 4 menceritakan lebih, yaitu ada sebuah harapan dari 
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Maria agar Yesus berbuat sesuatu untuk mengatasi keadaan. Maria 
berharap Yesus melakukan sesuatu. Maria tentu mengenal anaknya 
dengan berbagai peristiwa ajaib seputar kelahiran-Nya, dimana 
anaknya itu beberapa hari sebelumnya mendapatkan sebuah 
penyataan dari Yohanes Pembaptis mengenai identitas sebagai 
Mesias, serta anaknya itu telah dipercaya menjadi guru dan 
memiliki beberapa pengikut. Karena itu Maria berharap bahwa 
anak-Nya yang telah dewasa itu melakukan sesuatu di pesta 
perkawinan itu. Kepada Maria, Yesus menjawab, “Saatku belum 
tiba,” adalah respon dari Yesus (ayat 4). Maria tidak membantah 
atau berargumentasi dengan Yesus mengenai jawaban tersebut, 
melainkan ia menyiapkan para pelayan untuk pada waktunya 
melakukan sesuatu yang Yesus suruhkan kepada mereka. 
 
Tak berselang berapa lama, Yesus berkata pada pelayan-pelayan 
agar mereka mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Orang 
Yahudi memiliki tempayan-tempayan air untuk pembasuhan kaki. 
Para pelayan mendengar permintaan Yesus sebab mereka telah 
beroleh pesan dari Maria agar melakukan apapun yang 
diperintahkan Yesus. Mereka mengambil air dan menuangnya ke 
dalam tempayan-tempayan itu. Para pelayan itu mungkin tidak 
mengerti apa yang Yesus coba lakukan. Meski demikian mereka 
tetap melakukan perintah Yesus. Setelah tempayan penuh, Yesus 
berkata,“Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.” 
Kembali para pelayan melakukan perintah Yesus. Yesus tidak 
mengatakan kepada para pelayan bahwa air itu sudah menjadi 
anggur ataupun terlihat melakukan gerakan-gerakan yang 
menyakinkan untuk mengubah air tersebut. Hal ajaib terjadi. 
Pemimpin pesta meminumnya dan terheran dengan rasa anggur 
terbaik di pesta itu. Biasanya, anggur yang baik disajikan terlebih 
dahulu. Anggur yang Yesus buat saat itu adalah anggur terbaik 
dengan jumlah yang melimpah, beratus-ratus liter. Kelimpahan 
dalam mukjizat Yesus juga terceritakan dalam peristiwa pemberian 
makan banyak orang (Markus 6:30-44 dan paralelnya; Markus 8:1-
10) yang tersisa begitu banyak makanan. Yesus memberi dalam 
kelimpahan. Pemimpin pesta mengira kelimpahan itu dari si 
pemilik rumah. Ia tidak tahu bahwa sumber kelimpahan itu adalah 
Yesus, Sang Mesias. Kehadiran Yesus mengubah kekurangan 
menjadi cukup, bakhan berkelimpahan. Kelimpahan itu dirayakan 
semua orang sehingga semua merasakan kegembiraan.  
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Di balik semua itu,  Yohanes bukan sekadar bercerita tentang 
kelimpahan anggur dalam pesta. Ia menyatakan bahwa mukjizat 
Yesus itu menjadi tanda penyingkapan keselamatan. Dalam Yesus 
hidup berkelimpahan. Mukjizat air menjadi anggur menyatakan 
tanda pertama (ayat 11) dari kemesiasan Yesus.  
 
Dari kisah itu, apa yang bisa kita hayati? Yesus dalah Mesias, Sang 
juru selamat. Keselamatan dari Allah adalah berkat tak ternilai 
harganya. Terkadang kita lupa akan hal itu. Mengapa demikian? 
Karena banyak orang menghayati berkat dalam hidup hanya 
berupa hal-hal yang terkait dengan materi (kekayaan, jabatan, 
kesehatan, dsb). Keselamatan dari Allah ibarat keberadaan tuan 
pemilik pesta tidak berdaya saat anggur di pestanya habis, namun 
tiba-tiba datanglah sumbangan anggur dalam jumlah banyan dan 
kualitas baik. Tak diduga, namun ada dan berlimpah. Dengan 
demikian keselamatan yang merupakan berkat itu mesti dibagikan. 
Kesediaan berbagi hidup muncul ketika hati penuh kelimpahan. 
Kelimpahan bermakna terbukanya diri memberi yang terbaik pada 
sesama karena dirinya merasa mendapat banyak pemberian dari 
Allah. 
 
Pada usia lanjut banyak orang merasa diri kurang, kurang dan 
kurang. Perasaan itu menjadikan diri ingin dikasihani. Karena ingi 
dikasihani maka hidup penuh dengan tuntutan. Menuntut anak, 
cucu, menantu atau siapapun di sekitarnya. Apakah hal itu 
memuaskan? Tuntutan tidak pernah memuaskan. Sebaliknya 
berbagi lebih menentramkan batin. Melalui firman Tuhan ini, kita 
diajak untuk mengalami kelimpahan Allah. Caranya: undanglah 
Yesus dalam hidup, alami dan rasakan damai sejahtera-Nya. 
Ucaplah syukur atas kasih karunia-Nya dan setelah itu bagikanlah 
kasih karunia Allah dalam hidup sehari-hari.   
 
 
Usulan Kegiatan 
 
Mendialogkan nyanyian KJ 439 
“Bila Topan K’ras Melanda Hidupmu” 

1. Bila topan k’ras melanda hidupmu, 
bila putus asa dan letih lesu, 
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berkat Tuhan satu-satu hitunglah, 
kau niscaya kagum oleh kasihNya.  
 

Refrein: 
Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
kau ‘kan kagum oleh kasihNya. 
Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
kau niscaya kagum oleh kasihNya. 
 

2. Adakah beban membuat kau penat, 
salib yang kaupikul menekan berat? 
Hitunglah berkatNya, pasti kau lega 
dan bernyanyi t’rus penuh bahagia!  
 

3. Bila kau memandang harta orang lain, 
ingat janji Kristus yang lebih permai; 
hitunglah berkat yang tidak terbeli 
milikmu di sorga tiada terperi.  
 

4. Dalam pergumulanmu di dunia 
janganlah kuatir, Tuhan adalah! 
Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, 
yakinlah, malaikat menyertaimu. 

 
Ajak peserta menyanyikan lagu ini dan mintalah masing-masing 
menceritakan kembali penghatan lagu itu dengan bahasa masing-
masing.  
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Minggu, IV Januari 2019 

MENGASIHI ALLAH MELALUI ALAM SEMESTA 
[Mazmur 19:1-7] 

 
 
 
 
 
Tujuan: 

• Lansia dapat menceritakan indahnya semesta ciptaan Allah 

• Lansia Mengasihi Allah melalui ciptaan-Nya 
 
 
Fokus 
Manusia dipanggil mengasihi Tuhan. Ada banyak cara 
mewujudkan kasih pada Tuhan. Salah satunya adalah dengan 
mengasihi ciptaan Tuhan yang lain seperti alam semesta dan 
semua yang ada di dalamnya. Melalui tulisannya pemazmur 
menyampaikan kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangan-Nya. 
Langit, bumi dan segala isinya diciptakan Tuhan. Semua ciptaan itu 
baik adanya dan semua ciptaan berjalan bersama saling 
melengkapi. Hilangnya keseimbangan di alam semesta menjadikan 
hilangnya harmoni. Berjalannya harmoni ciptaan Tuhan dilihat 
sebagai sebuah keindahan di mata Daud. Maka dari itu semua 
ciptaan Tuhan dilihat oleh pemazmur memuji Tuhan bersama-
sama. Melalui bahan ini lansia diajak mengasihi ciptaan Tuhan 
sebagai wujud kasih pada penciptanya.  
 
 
Penjelasan teks 
Mazmur 19 disebut memiliki kaitan dengan Mazmur 8, 29, 104, 
148. Kaitan di antara Mazmur-mazmur itu adalah pengagungan 
Tuhan karena keindahan ciptaan-Nya. Melihat hal itu, kita dapat 
menyimpulkan rupanya pemazmur adalah seorang yang suka 
menikmati keindahan alam dan menuangkan keindahan alam itu 
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dalam tulisan indah dengan penghayatan iman pada Sang Pencipta 
alam itu.   
 
Pujian Daud atas kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangan-Nya 
digambarkan Daud dengan melukiskan kegembiraannya bersama 
alam semesta memuji Tuhan. Maka dari itu ia 
mempersonifikasikan (sederhananya: menggambarkan seperti 
tindakan manusia/person) matahari, sungai, langit memuji Tuhan. 
Melalui Mazmur ini pula kita dapat mengetahui bagaimana 
manusia memperoleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah 
melalui alam semesta. 
 
Ayat 2 berisi tentang langit yang menceritakan kemuliaan Allah, 
cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya. Kebesaran Allah 
dilukiskan Daud dengan menunjukkan bagaimana langit bertutur 
tentang Allah. Masyarakat Israel kuna menghayati bahwa langit 
(angkasa) merupakan bagian atas dari bumi. Yang di atas 
merupakan yang mulia. Namun kemuliaan langit bukanlah 
kemuliaan Alllah. Allah lebih mulia dari langit. Kata menceritakan 
dalam bahasa Ibrani mengandung makna menghitung. Langit 
menghitung kemuliaan Allah. Berapa hasil perhitungannya? 
Pemazmur tidak menyebut jumlahnya, namun dapat diduga bahwa 
jumlahnya tak terhingga. Langit dan cakrawala memuliakan dan 
memberitakan bahwa Allah lebih mulia dari segala-galanya. 
Pekerjaan Tuhan sungguh amat hebat.  
 
Pada ayat 3, Daud mempersonifikasikan hari. Hari merupakan 
ukuran waktu. Dalam hari-hari manusia hidup. Di sebuah hari, 
manusia beraktifitas. Hari-hari dilalui manusia dalam berbagai 
peristiwa. Dengan mengatakan hari meneruskan berita itu kepada 
hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam 
Daud membahasakan dengan puitis tentang bagaimana manusia 
menjalani hidup bersama pencitanya setiap waktu. Di dalam 
tuntunan sang waktu manusia ada, berkarya dan bermakna. 
Apakah pemazmur hendak mengajak jamaah memerhatikan 
waktu? Bisa jadi Pemazmur mengajak setiap orang menghargai 
waktu. Alasan penghargaan terhadap waktu adalah karena waktu 
adalah anugerah Allah.  Di sisi lain, ketika pemazmur menyatakan 
siang meneruskan siang pada malam, hal itu menunjuk pada waktu 
yang  berkesinambungan. Hal itu bisa dilihat sebagai keindahan 
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ciptaan dalam konteks waktu. Seorang penafsir menyatakan 
supaya kita menikmati untaian waktu dalam hidup dari kanak-
kanak (fajar merekah) hingga di masa tua (fajar menyingsing).  
 
Ayat 4-5 merupakan penjelasan dari ayat 3. Sekalipun tidak ada 
berita dan tidak ada kata, suara alam ciptaan Tuhan terpencar ke 
seluruh dunia. Kata terpencar dalam bahasa lain disebut dengan 
memenuhi, mengisi. Bila dikaitkan dengan ciptaan Tuhan, maka 
kata ini mempunyai makna ciptaan Tuhan memang memenuhi 
seluruh arah bumi.  
 
Pada yat 5b-7, Pemazmur kembali memersonifikasi ciptaan Tuhan 
yang lain yitu matahari. Dikatakan pemazmur,”Ia memasang 
kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin 
laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan 
yang hendak melanjutkan perjalanannya…..” Ayat-ayat ini 
menggambarkan bagaimana kegagahan dari matahri sebai ciptaan 
Tuhan. Meski demikian pemazmur tidak ingin mengajak jamaah 
memuja matahari. Sekuat, seindah, sepanas apapun cahaya 
matahari, ia dicipta dan bukan pencipta. 

 
 

Penyampaian Bahan 
 

Mengasihi Allah Melalui Alam Semesta 
Seorang bapak dengan usia sekitar 65 tahun tampak sibuk 
membersihkan rumput di halaman rumahnya. Usai memersihkan 
rumput, bapak itu menata pot-pot tanaman. Ada berbagai tanaman 
di pot itu. Pohon bunga-bunga yang segar menghias rumahnya. 
Ada pula tanaman lain seperti cabai, terong, tomat ditanam dalam 
pot. Bapak itu menikmati hari-harinya dengan bercocok tanam. 
Beliau melakukan hal itu dengan alasan mumpung masih ada 
kesempatan. Dulu sebelum pensiun, hari-harinya banyak 
dihabiskan di belakang meja. Hal itu karena tuntutan pekerjaan. 
Saat ini, saat sudah masuk usia lanjut, bapak itu mau memakai 
waktu untuk merawat tanaman. Selain mumpung masih ada 
kesempatan, bapak itu juga mengatakan bahwa dengan merawat 
tanaman, ia memuliakan Tuhan, Sang Pencipta hidup. Ciptaan 
Tuhan yang hidup bukan hanya manusia. Binatang, tanaman 
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merupakan ciptaan Tuhan yang hidup. Semua harus dilestarikan 
demi masa depan hidup yang lebih baik.  
 
Supaya kita dapat merayakan ciptaan Tuhan yang hidup, adalah 
baik bila kita merenung nyanyian KJ 64:1.  
 

Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh 
kudengar, 
ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang 
besar. 
Maka jiwaku pun memuji-Mu: "Sungguh besar Kau, 
Allahku!" 
Maka jiwaku pun memuji-Mu: "Sungguh besar Kau, 
Allahku!" 

 
Nyanyian itu mengajak kita mengatakan “Sungguh besar Kau, 
Allahku!” melalui ciptaan-ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. 
Memuji Tuhan melalui seluruh ciptaan juga dilakukan oleh 
Pemazmur. Saat melihat alam semesta ciptaan Tuhan, ia sangat 
kagum. Dari rasa kagum itu terbitlah nyanyian. Melalui 
nyanyiannya Daud berkisah tentang langit, matahari menceritakan 
kemuliaan Allah.  
 
Selain menyanyikan tentang langit, bumi menceritakan kemuliaan 
Allah, pemazmur juga menyebut tentang hari meneruskan berita 
tentang kemuliaan Allah kepada hari dan malam juga melakukan 
hal yang sama. Hari merupakan ukuran waktu. Dalam hari-hari 
manusia hidup. Di sebuah hari, manusia beraktifitas. Hari-hari 
dilalui manusia dalam berbagai peristiwa. Dengan mengatakan 
hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan 
pengetahuan itu kepada malam Daud membahasakan dengan 
puitis tentang bagaimana manusia menjalani hidup bersama 
pencitanya setiap waktu. Di dalam tuntunan sang waktu manusia 
ada, berkarya dan bermakna. Apakah pemazmur hendak mengajak 
jamaah memerhatikan waktu? Bisa jadi Pemazmur mengajak 
setiap orang menghargai waktu. Alasan penghargaan terhadap 
waktu adalah karena waktu adalah anugerah Allah.  Di sisi lain, 
ketika pemazmur menyatakan siang meneruskan siang pada 
malam, hal itu menunjuk pada waktu yang  berkesinambungan. 
Hal itu bisa dilihat sebagai keindahan ciptaan dalam konteks 
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waktu. Seorang penafsir menyatakan supaya kita menikmati 
untaian waktu dalam hidup dari kanak-kanak (fajar merekah) 
hingga di masa tua (fajar menyingsing).  
 
Setelah memerhatikan tuturan Daud dalam Mazmur 19 ini, kita 
menemukan bagaimana Daud menjelaskan mengenai alam 
semesta ciptaan Tuhan. Penjelasan tentang alam semesta itu 
bertujuan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Dengan 
demikian pemazmur ingin menyampaikan pula tentang tindakan 
Allah yang nyata dalam hidup manusia bersama ciptaan Tuhan 
yang lain. Ia sang pencipta berkuasa atas ciptaan-Nya dan 
mengarahkan ciptaan-Nya pada keutuhan ciptaan.  
 
Apa upaya kita memuliakan Allah melalui ciptaan-Nya? Upaya 
yang dilakukan adalah dengan mensyukuri, merawat dan 
menjadikan ciptaan Tuhan lestari. Seperti kisah dari seorang bapak 
di awal, kita dapat mengasihi Tuhan melalui ciptaan dalam 
kehidupan sehari-hari. Upaya kita adalah seperti: merawat 
tanaman di rumah, membuang sampah pada tempatnya, 
menghemat air. Bagi yang memiliki hewan piaraan, ajaklah 
merawat piaraan dengan baik dan tidak menelantarkannya. 
Dengan demikian, kita dapat menikmati hari-hari dengan penuh 
kegembiraan bersama Tuhan, sesama dana lam semesta.  
 
 
Usulan Kegiatan 
Pembahasan materi ini bisa dilakukan di luar ruangan. Misalnya: 
ibadah padang, ibadah di kebun atau tempat lain dengan suasana 
di luar ruangan. Dalam penyampaian bahan, pelayan firman dapat 
mengajak lansia memerhatikan tanaman, langit, merasakan cahaya 
matahari, sejuknya angin dan sebagainya. Setelah memerhatikan 
semua itu pelayan firman mengajak semua merefleksikan 
bagaimana penyertaan Tuhan melalui ciptaan-Nya.  
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Minggu, I Februari 2019 

TERLINDUNG DI MASA TUA  
[Mazmur 71:1-6] 

 
 
 
 
 
Tujuan: 
Lansia dapat menyebut makna hidup tenang dan bahagia serta 
dapat menghayati perlindungan Tuhan dalam hidup mereka di 
masa tua. 
 
 
Fokus 
Seringkali, menjadi tua itu cukup menakutkan. Banyak orang 
mengalaminya. Memang masuk akal. Menjadi tua itu identik 
dengan berbagai macam kemunduran. Pertama, dari aspek fisik. 
Ketika usia terus menanjak, pada umumnya orang mulai terserang 
penyakit B-7. Kedua, gabungan dari aspek fisik dan mental, 
kemunduran terjadi pada kemampuan berpikir, dan daya ingat. 
Para lansia seringkali mudah lupa, sekaligus lambat menangkap 
informasi atau pengetahuan yang baru. Dalam situasi “Yang lama 
mudah berlalu, yang baru lambat datang”, maka lansia akan mudah 
merasa bersalah, merasa bermasalah dengan dirinya, lalu tertekan, 
depresi, dan ujung-ujungnya merasa unhappy. Apalagi, kalau 
dalam situasi seperti itu, banyak teman pergi, entah selamanya 
atau untuk sementara, meninggalkan dirinya menyendiri. Secara 
sosial dan psikhis, lansia ini menderita. Situasi makin runyam, 
ketika seorang lansia, selain merasa sepi sendiri, juga merasa 
“dimusuhi”, alias tidak (lagi) disenangi anak, cucu, menantu, dst. 
 
Ketika menjadi tua dan kekuatannya habis, pemazmur berdoa agar 
Tuhan tidak membuang ataupun meninggalkannya.  (Mzm 71:9) 
Pemazmur adalah orang yang terpandang, dan berkuasa. Rakyat 
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dan bawahannya, menghormatinya. Walaupun begitu, ada juga 
orang-orang yang tidak menyukainya, bahkan memusuhinya. 
Musuh-musuh ini mengikhtiarkan penderitaannya, bahkan 
kematiannya. Pemazmur, yang merasa menjadi lemah di masa tua, 
berdoa agar Tuhan tetap melindunginya, agar Tuhan menjadi 
gunung batu tempatnya berteduh dan bertahan, dan tetap menjadi 
harapan serta kepercayaan selama-lamanya. 
 
Belajar dari doa pemazmur, yang sekaligus mencerminkan 
keyakinan imannya, lansia dapat memasrahkan diri di masa tua, 
menaruh harapan akan hidupnya hingga masa depan, dan yakin 
bahwa Tuhan dapat menjadi tempat berlindung yang teguh. 
Bercermin dari doa pemazmur ini,  kiranya lansia dapat menjalani 
hari tuanya dengan tenang, dapat mengisi hari-harinya dengan 
ucapan syukur dan pujian akan kebaikan Tuhan serta kedahsyatan 
perbuatan-Nya. 
 
 
Penjelasan Teks 
Mazmur ini merupakan doa, sekaligus refleksi hidup pemazmur 
ketika dia sudah tua. Pemazmur memohon agar Tuhan mau terus 
menjadi tempatnya berteduh. (ay. 3) Pemazmur mengakui bahwa 
ketika berusia lanjut, tubuhnya menjadi lemah. Kekuatannya jauh 
berkurang, bahkan bisa ‘habis’ (ay. 9), sehingga tidak dapat 
diandalkan lagi. Pemazmur membutuhkan tempat berlindung.  
 
Pemazmur juga memohon supaya Tuhan tidak membuang atau 
meninggalkannya di masa tua.  Permohonan pemazmur ini 
sebetulnya merupakan harapan manusia lanjut usia pada 
umumnya. Mengapa? Karena seringkali orang yang sudah tua 
dianggap sudah tidak berguna. Masyarakat, bahkan keluarga, tidak 
jarang seperti melupakan mereka. Pemazmur berharap Tuhan 
tidak bertindak seperti manusia, yang sering meninggalkan 
kelompok lanjut usia. Sebaliknya, Tuhan tetap menemani, bahkan 
mendampingi umat-Nya, khususnya yang telah lanjut usia. 
 
Pemazmur berdoa agar Tuhan tetap menjadi kubu pertahanan, 
gunung batu perlindungan, dan agar Tuhan meluputkannya dari 
tangan orang fasik yang lalim, dan orang yang keji. (ay. 4) Pada 
zaman dahulu, ketika suku atau bangsa masih sering berperang 
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dengan senjata panah atau pedang, benteng pertahanan menjadi 
sangat penting. Benteng dapat menjadi tempat bertahan yang 
strategis. Tembok yang tebal dan tinggi di sekeliling tempat tinggal 
mereka dapat memberi perlindungan yang signifikan. Apalagi 
kalau lokasinya di tempat tinggi, seperti bukit atau gunung. 
Benteng, atau kubu pertahanan itu tak mudah ditaklukkan. Bagi 
umat Israel, Yerusalem yang terletak di ketinggian, sering 
dipandang sebagai tempat berlindung yang kokoh kuat. Pada 
jaman Makabe, menjelang kedatangan Kristus, benteng Mazada 
yang terletak di atas bukit terjal, menjadi kubu pertahanan tentara 
Israel yang tak mudah ditaklukkan musuh. Perlu waktu lama bagi 
tentara Romawi untuk menaklukkan mereka. Dan kini, di jaman 
Israel modern, benteng Mazada, di sebuah bukit terjal di tengah 
padang gurun yang tandus itu, menjadi tempat bagi tentara Israel 
mengucapkan sumpah setia bagi bangsanya. Jikalau Tuhan 
menjadi tempat berlindung seperti benteng pertahanan seperti itu, 
maka pemazmur akan selalu merasa aman tinggal di dalamnya.  
 
Sebagai seorang raja dan mantan prajurit yang banyak berperang, 
pemazmur merasa bahwa musuhnya banyak. Sejak waktu dipilih 
dan dipersiapkan Tuhan menjadi raja, pemazmur sudah dimusuhi, 
bahkan oleh Saul, raja yang akan digantikannya. Musuh-musuh itu 
mengincar nyawanya, bahkan mengadakan persekongkolan untuk 
membunuhnya. Mereka merasa, ketika pemazmur sudah tua dan 
lemah, Allah telah meninggalkannya. (ay. 11) Bagi mereka, 
sekarang inilah saat yang tepat untuk menangkapnya. Situasi 
seperti ini: tua, telah habis kekuatannya, dan dikelilingi musuh 
yang lalim dan kejam, menyadarkan pemazmur bahwa dirinya 
memerlukan tempat berlindung yang kokoh kuat.  
 
Ketika tua, pemazmur juga ingat kembali kehidupan yang telah 
dijalaninya. Dalam refleksinya ini, pemazmur mengingat lagi 
bagaimana Tuhan telah menjadi tempat yang dapat diandalkan. 
Tuhan adalah kubu pertahanan, gunung dan bukit tempatnya 
berteduh. Sejak muda pemazmur selalu berlindung kepada Tuhan, 
dan ketika tua pemazmur tetap menjadikan Tuhan menjadi tempat 
berlindung, yang tidak akan membiarkannya dikalahkan atau 
dipermalukan musuh-musuhnya. Selain menaruh harapan, 
pemazmur sekaligus yakin, bahwa Tuhan tidak akan membuat 
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dirinya mendapat malu. Tuhan adalah tempat berlindung yang 
sempurna.  

 
 

Penyampaian Bahan 

 
Terlindung Di Masa Tua 

Dalam sebuah video yang dibuat di atas jembatan kaca di atas 
jurang di Tiongkok, diperlihatkan betapa orang takut untuk 
melintasinya. Tidak hanya anak-anak, atau kaum wanita, beberapa 
pria dewasa juga sangat ketakutan, sehingga teman-temannya 
harus memegangnya, bahkan setengah menyeretnya. Berdiri di 
jembatan itu saja sudah cukup menciutkan nyali. Karena itu, 
tidaklah mengherankan kalau ada orang yang takut berada di 
jembatan itu, apalagi melintasinya. Memang tidak semua orang 
takut melintas di jembatan kaca itu. Nyali mereka cukup besar. 
Tapi, belum tentu berada di tempat dan situasi ekstrim yang lain, 
mereka tidak akan mengalami ketakutan. Karena, dengan sebab-
sebab yang berbeda, semua orang pasti pernah mengalami 
ketakutan. Rasa takut seperti itu bersifat pribadi. Misalnya, ada 
orang yang takut berada di tempat tinggi, seperti di puncak menara, 
atau di loteng. Baru membayangkan berada di sana saja, sudah 
membuat orang-orang itu gemetar. Ada juga mereka takut gelap. 
Akibatnya, pada waktu tidur pun mereka menyalakan lampu, yang 
tentunya kurang sehat bagi diri mereka.  Ada juga orang yang takut 
terhadap kecoa, atau serangga tertentu, tetapi tidak takut terhadap 
ular, dst. Ketakutan-ketakutan seperti sering disebut sebagai fobia. 
Mungkin saja, saudara-saudara sekalian juga pernah mengalami, 
atau bahkan memiliki fobia-fobia seperti itu. Cobalah barang 
sejenak mengingat kembali pengalaman pribadi kita, dan mencari 
hal-hal yang membuat mereka takut. 
 
Saudara-saudara, selain rasa takut yang sifatnya pribadi, ada juga 
rasa takut yang lebih umum. Rasa takut itu, misalnya, takut 
dibunuh, takut disakiti, takut dipermalukan, takut miskin, takut 
kesepian, takut menjadi tak berdaya, atau takut mati. Pada hari 
tuanya, pemazmur, yaitu Raja Daud, juga mengalami ketakutan-
ketakutan seperti itu. Padahal dahulu dia adalah seorang prajurit 
yang hebat, dan seorang raja yang berkuasa. Dalam Mazmur 71 ini 
diungkapkan beberapa ketakutannya. Raja Daud itu ternyata:  
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- Takut terhadap ancaman, takut terhadap musuh yang 
mengikhtiarkan pembunuhan. 

- Takut dipermalukan. 
- Takut terhadap kesendirian, takut terbuang atau ditinggalkan. 
- Takut terhadap kelemahan atau ketidakberdayaan karena 

usianya yang lanjut. 
 
Sudah barang tentu, rasa takut itu membuat Raja Daud kehilangan 
damai sejahtera, atau ketenangan hidup. Hidupnya di hari tua jadi 
tak nyaman. Bagaimana Raja Daud mengatasinya? Untuk  
mengalahkan berbagai macam rasa-takut  seperti itu, pertama-
tama Raja Daud memohon agar Tuhan tidak meninggalkan, atau 
membuangnya. Sebaliknya, pemazmur memohon, agar Tuhan 
tetap menjadi pelindungnya, tempatnya bertahan dan berteduh, 
dan agar Tuhan selalu menyertainya. 
 
Sama seperti Raja Daud, ketika menjadi tua setiap orang akan 
menjadi lemah, atau “habis kekuatannya”. Baik mereka yang pada 
waktu muda terlihat perkasa, ataupun mereka yang memang 
tampak lemah sejak masa mudanya, pada saat menjadi tua mereka 
semua pasti akan berkurang kekuatannya. Kelemahan itu, pada 
akhirnya, khususnya secara fisik, akan bermuara pada datangnya 
bermacam “penyakit tua”. Penyakit orang tua ini sering disebut 
sebagai penyakit degeneratif. Bentuknya, dalam bahasa Jawa, 
terkenal dengan sebutan B-7, yaitu botak, budeg (tuli), blawur 
(penglihatan kabur), beser (bolak-balik kencing), buyuten (tangan 
gemetaran), bawel (banyak omong), boyok (pinggang sakit). 
Kemudian, ada juga “penyakit” lain, yaitu melemahnya daya pikir, 
bahkan kemunduran mental.  Akibatnya dapat lebih parah, karena 
“penyakit” ini akan menyebabkan lansia tampak pikun, bahkan 
linglung. Kelemahan-kelemahan seperti ini bisa membuat 
tindakan-tindakan seorang lansia sering kali tampak “bodoh”, 
sehingga menjadi bahan tertawaan mereka yang lebih muda.  

 
Mungkin saja, kita tidak akan mengalami ketakutannya Raja Daud, 
seperti dikelilingi ancaman, hendak dibunuh musuh, atau 
“dibuang’ dan ditinggalkan sendirian. Pada umumnya kita bukan 
pahlawan, atau prajurit seperti Daud. Tetapi, tidak mustahil, 
kesendirian dan kesepian, atau “perasaan” terbuang, tetap bisa saja 
menjadi momok bagi kita. Bagaimana kita bisa mengatasi 
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ketakutan-ketakutan di hari tua kita? Kita dapat belajar dari 
pengalaman Raja Daud. Pertama-tama, kita semua yang 
mengalami ketakutan, apa pun sebabnya, selalu dapat berdoa, 
memasrahkan diri kepada Tuhan, dan memohon perlindungan-
Nya. Dengan memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan selalu 
menjaga kita, bahkan “menggendong” kita (Yes 46:4), sebagaimana 
Tuhan lakukan terhadap Daud, kita para lansia akan dapat 
menjalani hari tua kita dengan lebih tenang, tentram, aman dan 
lebih nyaman. Jadinya, hari tua kita tidak akan terlalu 
menakutkan. 

  
Selain berdoa, kita juga dapat melakukan latihan-latihan untuk 
memperlambat datangnya penyakit tua. Secara teoritis penyakit 
degeneratif seperti di atas, dapat diperlambat oleh lansia dengan 
melatih fisik dan pikiran agar tetap “prima”. Lansia perlu jalan-
jalan dan gerak badan. Pilih olah raga yang sesuai dengan usia. 
Selain itu, mereka yang lanjut usia perlu tetap berkumpul bersama 
teman-teman sebaya, berkomunikasi dan berinteraksi,  dalam 
sebuah komunitas yang saling menguatkan. Jangan ikuti keinginan 
untuk menyendiri. 

 
 

Usulan Kegiatan 
1. Ajak peserta menonton video tentang jembatan kaca yang 

melintasi jurang di Cina. 
(https://www.youtube.com/watch?v=APlpgxmvpqA). 

2. Diskusikan sejenak mengapa cukup banyak orang turis yang 
takut melintasinya. 

3. Setelah itu, masuk ke dalam renungan singkat. 
4. Sebagai penutup, peserta diajak menyanyikan dan menghayati 

lagu PKJ 248. 
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Minggu, II Februari 2019 

BERANI MENGUBAH ORIENTASI HIDUP 
 [Lukas 5:1-11] 

 
 
 
 
 
Fokus 
Ketika masih aktif, seorang pekerja bisa jadi berulang kali berganti 
profesi. Alih profesi, atau berganti pekerjaan ini, dianggap biasa 
saja, karena banyak orang melakukannya. Ketika pensiun,  seorang 
pekerja memang harus berhenti dari pekerjaannya di suatu tempat 
kerja, atau lembaga. Dalam situasi ini, seorang pekerja memang 
benar-benar berhenti bekerja. Tetapi, dia dapat melanjutkan kerja 
di tempat atau lembaga lain, untuk melakukan pekerjaan yang 
sama, atau yang berbeda jenisnya. Kalau pekerjaan barunya 
berbeda dari yang selama ini memang digelutinya, dapat dikatakan 
bahwa pekerja ini telah berganti profesi. Namun demikian, 
hakikatnya sama, yaitu untuk mencari nafkah, untuk memenuhi 
kebutuhannya menggunakan penghasilannya. 
 
Para murid Yesus pernah mengalami situasi yang mirip. Pada 
mulanya mereka adalah nelayan, sebagaimana kebanyakan orang 
lain yang hidup di tepi danau Galilea. Mereka menghidupi diri 
dengan menjala ikan. Ketika bertemu Tuhan Yesus, mereka 
dipanggil untuk mengikuti-Nya, dan untuk menjadi penjala orang. 
Pada waktu itu para murid harus mengambil keputusan: akan tetap 
menjadi nelayan penjala ikan, atau berganti “profesi” menjadi 
penjala orang.  Dari sisi kata-kata, tantangan itu sederhana, 
“hanya” berubah, dari penjala ikan menjadi penjala orang. Namun, 
dari sisi makna, tantangan itu bukan perkara yang mudah dijawab. 
Namun, para murid berani mengambil keputusan. Tanpa perlu 
berlama-lama, mereka segera meninggalkan jalanya, 
meninggalkan perahu, bahkan meninggalkan orang tua mereka, 
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untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan itu berarti, mereka 
mengubah orientasi hidup, bukan sekedar alih profesi.  Sejak saat 
itu, mereka hidup dengan mengutamakan pekerjaan Tuhan; 
mereka tidak akan lagi berkutat dengan perahu dan jala demi 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi hidup demi 
kepentingan Kerajaan Allah.  
 
Panggilan bagi para murid Tuhan yang pertama ini, tentu berlaku 
juga bagi murid Tuhan masa kini, termasuk mereka yang sudah 
lanjut usia, yang kebanyakan mungkin sudah pensiun dari 
profesinya terdahulu. Apakah para lansia masa kini bisa, atau 
berani mengubah orientasi, atau arah hidup mereka? Hal ini akan 
kita renungkan bersama pada minggu ini.  
 
 
Penjelasan Teks 
Yesus memulai pekerjaan-Nya ketika berumur 30 tahun (Luk 
3:23). Pada usia ini, seseorang dianggap telah dewasa dan mampu 
mengajar orang lain. Tuhan Yesus sendiri mulai mengajar di 
rumah-rumah ibadah Yahudi, dan menjalankan misi-Nya, sesudah 
pencobaan di padang gurun. Misi-Nya dimulai dari daerah Galilea, 
kemudian menyebar ke daerah-daerah lain.  
 
Pada suatu kali, menurut bacaan kita, Yesus berdiri di tepi pantai 
danau Genesaret (Luk 5:1), nama lain dari danau Galilea. Orang 
banyak mengerumuni-Nya. Mereka rindu mendengarkan 
pengajaran-Nya. Pada waktu itu, pastilah Tuhan sudah cukup 
terkenal karena pengajaran, atau perkataan, dan perbuatan-
perbuatan-Nya, seperti mengusir setan, dan menyembuhkan 
orang-orang yang sakit, termasuk ibu mertua Simon (4:38-41). 
Yesus melihat dua perahu sudah ditambatkan di tepi pantai. 
Nelayannya telah selesai menangkap ikan di sepanjang malam yang 
telah lewat. Mereka sedang membasuh jalanya. Tentu bukan 
kebetulan, kalau Yesus kemudian naik ke perahu Simon, dan 
menyuruh Simon bertolak sedikit menjauh dari pantai. Tampaknya 
mereka saling mengenal, karena sebelumnya Yesus telah 
menyembuhkan ibu mertua Simon. Simon pun tidak keberatan 
perahunya digunakan Yesus, dan dikayuh sedikit ke tengah. Yesus 
menggunakan perahu itu untuk duduk, dan dari situ Ia mengajar 
orang banyak, termasuk Simon yang ada di dalam perahu. Yesus 
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memberitakan firman sambil duduk, sebagaimana kebiasaan pada 
waktu itu. (lih. 4:20). Tidak diceritakan, berapa lama Yesus 
mengajar. Lamanya waktu Yesus mengajar bukan inti cerita. 
Intinya adalah, bahwa sesudah Yesus selesai mengajar, Ia 
menyuruh Simon mengayuh perahunya ke tempat yang lebih 
dalam untuk menangkap ikan. Simon menurut, walaupun 
sebelumnya ia dan teman-temannya telah sepanjang malam gagal 
mendapatkan ikan. Mengapa? Karena, seperti kata Simon: “… 
karena Engkau menyuruhnya…” Simon menuruti kata sang Guru. 
Dan, terjadilah keajaiban yang mencengangkan, karena ternyata 
mereka langsung berhasil menangkap ikan dalam jumlah yang 
sangat banyak, yang menyebabkan jala mereka mulai koyak, dan 
perahu mereka hampir tenggelam. Mereka pun memerlukan 
bantuan nelayan lain untuk memindahkan ikan ke dalam perahu 
masing-masing. Peristiwa itu mengharukan Simon, dan menjadi 
awal dari dialog yang mendalam dengan Yesus. Simon Petrus yang 
takjub, tersungkur di depan Yesus, dan mengakui kekecilan 
dirinya: “Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini seorang 
berdosa.” (ay. 8) Di antara orang banyak yang takjub bersama 
Simon, adalah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus.   
 
Sejak saat itu, Simon Petrus berganti “profesi”: dari penjala ikan 
menjadi penjala manusia. Namun, perubahan ini lebih dari sekedar 
berganti profesi. Ini adalah perubahan orientasi hidup. Menjadi 
penjala ikan adalah “profesi” nelayan. Mereka mencari nafkah guna 
memenuhi kebutuhan hidup dengan mencari ikan. Menjadi penjala 
manusia bukanlah sebuah profesi. Mereka tidak berpikir hendak 
mendapatkan penghasilan dari kegiatan menjala manusia. 
Manusia yang mereka dapatkan, bukan untuk dijual… Menjadi 
penjala manusia adalah sebuah panggilan spiritual, yang tidak ada 
hitung-hitungannya dengan mencari nafkah. Menjadi penjala 
manusia adalah jawaban untuk panggilan dari Tuhan. Dan itu, 
adalah sebuah perubahan orientasi hidup: Hidup mereka tidak lagi 
untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Pekerjaan mereka bukan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi demi Kerajaan Allah. 
Rasul Paulus, setelah bertobat dan menjadi rasul, berkata dengan 
tegas: “Karena bagiku hidup adalah Kristus…” (Fil 1:21). Seperti 
tersirat dalam syair sebuah lagu, “Hidupku bukannya aku lagi, 
tetapi Kristus yang hidup di dalamku…” Simon, dkk, kini menjadi 
“full-timer” pekerja Kristus. Ia meninggalkan profesi lama sebagai 
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penjala ikan, menjadi “penjala manusia”. Tetapi, ini bukan lagi 
sebuah profesi, atau pekerjaan, melainkan sebuah pelayanan: 
hidup yang diorientasikan secara baru, demi Kristus dan demi 
Kerajaan Allah. 
 
 
Penyampaian Bahan 
 

Berani Mengubah Orientasi Hidup 
Tentu kita pernah mendengar orang mengatakan bahwa usia lanjut 
adalah “usia indah”. Mengapa dikatakan begitu? Sebabnya, usia 
lanjut adalah usia yang sudah menjadi “milik diri sendiri”, yang 
dapat dinikmati dan digunakan sesuai dengan keinginan lansia. 
Pada saat usianya disebut lanjut, hidup dan waktu seseorang tidak 
lagi dipakai untuk bekerja mencari nafkah demi memenuhi 
tanggung jawab bagi keluarga, untuk menjalankan perintah atasan 
bagi para karyawan, atau memenuhi permintaan konsumen, bagi 
yang menjadi wiraswasta dan para profesional. Namun demikian, 
agar waktu dan hidup para lansia dapat benar-benar menjadi “usia 
indah”, para lansia harus dapat mengisi hidupnya dengan sesuatu 
yang (lebih) berarti. Untuk itu, seorang lansia perlu mengubah 
“orientasi” hidupnya. Waktu dan hidupnya harus digunakan untuk 
kegiatan yang tidak hanya “untuk mendapatkan penghasilan”, 
tetapi untuk kegiatan yang “lebih bermakna”, yaitu pelayanan bagi 
Tuhan dan sesama. 

 
Ketika menjadi lansia, seseorang seharusnya sadar bahwa 
“waktunya sudah dekat”. Dengan kata lain, waktunya tidak banyak 
lagi, alias tinggal sedikit saja. Pernyataan seperti ini berbau 
kontradiktif. Setelah berhenti dari profesi, atau pekerjaannya, serta 
tanggungjawab mencari nafkah bagi keluarganya, bukankah 
seorang lansia memiliki waktu yang lebih banyak dari sebelumnya. 
Betul sekali. Akan tetapi,  waktu yang banyak ini akan segera 
berakhir ketika Tuhan memanggilnya. Pada umur berapa seorang 
lansia akan pergi menghadap Tuhan, tak seorang pun tahu. Hal itu 
bersifat sangat pribadi, dan hanya Tuhan yang tahu. Namun, secara 
“teoritis”, waktu Tuhan ini tidak akan banyak lagi bagi seorang 
lansia, katimbang ketika dia masih muda. Pertanyaannya, hendak 
digunakan untuk apa waktu yang masih Tuhan berikan itu, yang 
secara matematis tinggal sedikit itu? Bagi lansia pengikut Kristus, 
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tersedia solusi yang sederhana dan bermakna. Waktu yang 
“banyak”, tetapi sekaligus “tinggal sedikit lagi” itu, dapat digunakan 
untuk  lebih memperhatikan dan menekuni panggilan untuk 
mengikut Tuhan, untuk lebih giat berpartisipasi dalam pekerjaan 
Tuhan.  
 
Lebih banyak menggunakan waktu, tenaga dan perhatian bagi 
pekerjaan Tuhan, itu berarti mengubah “orientasi” atau arah dan 
tujuan hidup. Hal ini lebih dari sekedar “berganti profesi”, yang 
sering dilakukan oleh para pensiunan. Berganti pekerjaan memang 
dapat dilakukan para professional atau mereka yang memiliki 
keahlian. Selain dapat digunakan untuk mencari nafkah, atau 
tambahan penghasilan, berganti pekerjaan memang membantu 
pensiunan mendapatkan kesibukan baru. Mengubah orientasi 
hidup ini berbeda dari berganti profesi atau pekerjaan. Mengubah 
arah dan tujuan hidup jauh lebih mendalam, yaitu tidak lagi 
bekerja demi mendapatkan penghasilan, atau mengumpulkan 
kekayaan. Juga, bukan sekedar mencari kesibukan. Mengubah 
orientasi hidup ini akan sulit sekali dilakukan ketika seseorang 
masih sibuk dengan pekerjaan dan tanggungjawab mencari nafkah. 
Namun, bagi seseorang yang telah berusia lanjut, dan “pensiun” 
dari tanggungjawab mencari nafkah, hal ini bisa jadi akan lebih 
mudah dilakukan.  Bagi lansia ini, lebih banyak waktu adalah 
kesempatan untuk bekerja bagi Kerajaan Allah, untuk 
memberitakan Injil kasih Tuhan, atau untuk menjadi “penjala 
manusia”.  

 
Perubahan orientasi hidup seperti itu telah dialami oleh Simon 
Petrus dan para nelayan teman-temannya. Ketika bertemu Tuhan 
dan dipanggil untuk menjadi penjala manusia, orientasi hidup 
mereka berubah seketika. Mereka meninggalkan “profesi” sebagai 
nelayan, untuk sepenuhnya menyerahkan hidup bagi Tuhan, dan 
demi Kerajaan Allah. Peristiwanya terasa mengharukan. (Lihat 
Penjelasan Teks) Sebagaimana dicatat Injil Lukas, setelah Tuhan 
Yesus menyelesaikan misi-Nya mengajar dan memberitakan Injil 
bagi orang banyak, Tuhan naik ke perahu Simon, dan meminta 
Simon dan teman-temannya sesama nelayan untuk bertolak (lagi) 
lebih ke tengah danau untuk menangkap ikan. Sebetulnya Simon 
enggan, karena telah semalaman mereka menjala ikan dengan hasil 
nihil. Namun, seperti kata Simon: “… karena Engkau 
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menyuruhnya…” Simon bertolak juga ke tempat yang lebih dalam, 
menuruti kata sang Guru. Lalu, terjadilah keajaiban yang 
mencengangkan. Ternyata mereka langsung berhasil menangkap 
ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Jala mereka mulai koyak, 
dan perahu mereka hampir tenggelam. Maka mereka pun 
memerlukan bantuan nelayan lain untuk memindahkan ikan ke 
dalam perahu masing-masing. Peristiwa itu mengharukan Simon, 
dan menjadi awal dari dialog yang mendalam dengan Yesus. Simon 
Petrus yang takjub, tersungkur di depan Yesus, dan mengakui 
kekecilan dirinya: “Tuhan, pergilah dari padaku, karena aku ini 
seorang berdosa.” (ay. 8) Di antara orang banyak yang takjub 
bersama Simon, adalah juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak 
Zebedeus.   
 
Apa kata Yesus, menanggapi pengakuan Simon yang jujur ini? 
Yesus berkata: “Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan 
menjala manusia.” (Ay. 10). Yesus melihat momentum yang tepat 
untuk mengajak Simon, bersama teman-temannya, untuk 
mengikuti-Nya. Yesus menyampaikan panggilan-Nya, pada waktu 
yang sangat tepat dan suasana yang kondusif. Maka Simon dan 
teman-temannya pun langsung mengikut Yesus. Injil Lukas 
mencatat bahwa segera sesudah mereka sampai ke darat, mereka 
tinggalkan begitu saja perahu, dan “segala sesuatu” (ay. 11), tentu 
termasuk hasil kerja yang sangat banyak itu. 

 
Lansia, apalagi mereka yang telah pensiun dari profesi atau 
pekerjaannya, punya kesempatan untuk mengubah arah atau 
orientasi hidupnya. Seperti yang dilakukan Simon Petrus, dkk, 
hidup bukan lagi (kewajiban) untuk mencari nafkah atau 
penghasilan. Waktu dan hidup yang (masih) dikaruniakan Tuhan, 
sekarang digunakan untuk melayani Tuhan, dan menjadi berkat 
bagi sesama manusia. Waktu yang banyak, sekaligus tinggal sedikit 
itu, merupakan kesempatan baik (dan terakhir?) yang dapat 
dimanfaatkan untuk bekerja bagi Kerajaan Allah. Berkaitan dengan 
perubahan arah dan tujuan hidup ini, sekarang lansia dipanggil 
untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih banyak 
berdoa, untuk menyediakan lebih banyak waktu guna 
memperhatikan dan merenungkan firman Tuhan, untuk lebih 
terlibat dalam pelayanan gerejawi maupun kegiatan kemanusiaan, 
dan untuk bersaksi bagi Tuhan. Hidup yang kini diarahkan untuk 
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melayani, hidup yang bukan lagi “milikku”, melainkan “milik 
Kristus”, tampaknya akan membuat usia yang lanjut sebagai “usia 
indah”.  

 
 

Usulan Kegiatan 
Kegiatan ini dapat digunakan sebagai awal diskusi atau 
percakapan. Berikan kepada peserta, teks mengenai perbedaan 
pekerjaan dan pelayanan seperti di bawah ini, dan minta satu/dua 
peserta mendeklamasikannya. Diskusikan sejenak teks ini. 
 
Pekerjaan Vs Pelayanan 
Jika Anda melakukannya untuk mendapatkan nafkah, itu pekerjaan. 
Bila Anda melakukannya untuk Tuhan, itu pelayanan. 
 
Bila yang Anda pikirkan hanya kesuksesan, itu pekerjaan. 
Bila yang Anda pikirkan hanya kesetiaan, itu pelayanan. 
 
Bila Anda berhenti karena tidak ada yang berterimakasih, itu pekerjaan. 
Bila Anda terus bekerja, walaupun tidak pernah dikenal siapa pun, itu pelayanan. 
 
Bila Anda semakin sulit menikmati yang Anda kerjakan, itu pekerjaan. 
Bila Anda semakin menikmati yang Anda kerjakan, itu pelayanan. 
 
Bila Anda terus keluar karena ada yang mengkritik, itu pekerjaan. 
Bila Anda terus bekerja sekalipun dikritik habis-habisan, itu pelayanan. 
 
Gereja yang biasa-biasa saja hanya dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja. 
Gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang melayani. 
 
 
(Oleh: Anonim. Sumber: WA) 
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Minggu, III Februari 2019 

KEHIDUPAN ORANG BENAR 
 [Mazmur 1] 

 
 
 
 
 
Fokus  
Sering dikatakan bahwa kehidupan setiap orang itu diwarnai oleh 
“ups and downs”. Maksudnya, kehidupan manusia itu ada “naik 
dan turun”-nya. Secara grafis digambarkan bahwa kehidupan 
manusia itu tidak berupa garis lurus, entah mendatar, naik, atau 
turun. Tetapi, serupa dengan garis patah-patah. Terkadang garis 
itu mendatar, kadang-kadang naik, dan kadang-kadang turun. 
Dalam pengertian yang konkret, ada kalanya seorang manusia itu 
berhasil dalam hidupnya, dan kadang-kadang juga gagal; kadang-
kadang seseorang bisa bersedih hati, terkadang gembira. Dapat 
juga hidup seseorang itu “adem-ayem” saja, mendatar, tetapi 
terkadang penuh gejolak. 
 
Semua orang mengalami dinamika kehidupan seperti itu. Namun, 
pasti ada bedanya juga. Perbedaannya terletak pada 
“prosentasenya”: Apakah lebih banyak suka katimbang dukanya; 
lebih banyak suksesnya, atau berhasilnya, atau lebih banyak 
gagalnya, dan seterusnya. Pemazmur bersaksi bahwa hidup orang 
benar itu lebih banyak berhasilnya ketimbang gagalnya. Hidupnya 
dipenuhi berkat Tuhan, bahkan sampai hari tuanya. 
 
Bahan pembinaan KUL minggu ini mengajak para lansia 
memperhatikan kembali kehidupannya, dan mensyukuri berkat 
Tuhan yang tak habis-habisnya dicurahkan bagi mereka. 
 
 
 



 

44 KOMISI USIA LANJUT 

Penjelasan Teks 
Mazmur 1 ini menggambarkan perbedaan jalan orang benar dan 
jalan orang fasik, dan sekaligus juga mengungkapkan akhir dari 
kehidupan yang mereka tempuh. Dalam mazmur ini, orang benar 
didefinisikan sebagai orang yang menyukai Taurat Tuhan. Mereka 
merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat itu menjadi 
pusat perhatian dalam hidup mereka. Siapakah orang fasik itu 
tidak dinyatakan secara jelas. Namun, dalam ayat 5 ada 
penjelasannya, yang bersifat paralelismus. Orang fasik adalah 
orang yang berdosa. Jelas, orang fasik ini tidak suka akan Taurat 
Tuhan. Pusat perhatian mereka adalah diri sendiri, sehingga 
mereka tidak memedulikan firman Tuhan, apalagi mengikuti 
petunjuknya. Dalam ayat 1, mereka diidentikkan dengan 
pencemooh, yang suka menista orang benar. 
 
Jalan orang benar dan jalan orang fasik amat berbeda. Orang benar 
tidak berdiri di jalan orang fasik, dan tidak akan mengikuti nasihat 
mereka. Orang benar tidak akan duduk dalam kumpulan 
pencemooh atau pengolok-olok. (ay. 1) Sebaliknya, orang fasik juga 
tidak akan tahan berkumpul dengan orang benar. (ay.5) 
Tampaknya, orang benar dan orang fasik itu seperti air dan 
minyak: tidak akan dapat bersatu. Secara alamiah mereka akan 
terpisah satu sama lain. Kalau diumpamakan seperti terang dan 
gelap, mereka itu akan saling menegasikan, atau saling 
menghilangkan. Ketika ada terang, gelap menghilang. Dan ketika 
terang menghilang, kegelapan akan muncul. Orang benar dan 
orang fasik tidak akan dapat duduk bersama dalam satu kumpulan. 
Jalan orang benar dikenal, dan pasti disukai Allah, tetapi jalan 
orang fasik menjauh dari Allah menuju kebinasaan. (Ay. 6) 
 
Dengan jalan yang berbeda, akhir kehidupan orang benar dan 
orang fasik juga berbeda. Jalan orang fasik itu berujung pada 
kebinasaan. Mereka akan terhilang, dan lenyap. Tidak demikian 
halnya dengan akhir kehidupan orang benar. Orang benar akan 
berhasil dalam segala yang mereka lakukan. Bahkan, “apa saja yang 
diperbuatnya berhasil”. (ay. 3). Sungguh luar biasa. Pastilah, hidup 
orang benar ini akan berbahagia, senang sekali! Apakah sama 
sekalai tidak kegagalan dalam hidup mereka? Sebagai manusia, 
tampaknya hal itu akan mustahil terjadi. Semua orang ketika masih 
hidup di dunia ini, tak terkecuali orang benar, pasti akan pernah 
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mengalami kegagalan. Hal itu sangat manusiawi. Akan tetapi, 
dapat kita bayangkan bahwa persentase kegagalan orang benar itu 
kecil, lebih sedikit ketimbang keberhasilannya, karena Tuhan 
mengenal dan memberkati jalan hidup mereka.  
 
Mazmur 1 ini secara kontras juga membedakan eksistensi orang 
benar dan orang fasik. Orang fasik digambarkan seperti sekam 
yang ditiupkan angin. Sekam yang ringan itu akan terbang terbawa 
angin yang meniupnya. Sekam akan menyebar kemana-mana, 
hilang tanpa bekas. Dan tidak akan dicari orang, karena sekam 
tidak terlalu banyak manfaatnya. Berbeda dengan orang fasik, 
orang benar digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran 
air.  Pohon itu pasti akan tumbuh dengan baik, subur, dan kokoh. 
Kebutuhan nutrisinya selalu tercukupi. Mazmur 1 menyatakan 
bahwa daun pohon ini tidak akan layu, selalu hijau, dan pada setiap 
musimnya akan  menghasilkan buah. Jelas, pohon seperti ini tidak 
akan mengecewakan pemiliknya, dan tidak akan ditebang seperti 
pohon ara yang tidak menghasilkan buah dalam kisah Injil. 
Sebaliknya, pemazmur menyatakan bahwa pohon yang ditanam di 
tepi aliran air itu berhasil dalam segala sesuatu yang diperbuatnya.  
Bukankah kehidupan yang demikian ini merupakan dambaan kita 
semua? Mudah-mudahan kita sekalian, termasuk para lansia, 
dapat memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan sampai pada hari 
terakhir. 
 

 
Penyampaian Bahan 

 
Kehidupan Orang Benar 

Cermin adalah benda yang tak asing bagi kita. Kita 
menggunakannya untuk melihat diri kita sendiri. Dengan cermin, 
atau lebih tepatnya dalam cermin, kita melihat “bayangan” kita.  
Bayangan diri kita tak sama dengan bayang-bayang kita, yang 
biasanya tampak gelap karena menutupi sinar yang mengenai diri 
kita. Cermin justru memantulkan kembali sinar yang mengenai diri 
kita, sehingga kita dapat melihat diri kita “sesungguhnya”. Karena 
cermin itu memantulkan cahaya, cermin disebut juga reflektor. 
Dari kata ini, kita mengenal juga kata “refleksi”. Refleksi adalah 
gambar yang dipantulkan oleh cermin. Dalam pengertian yang 
“abstrak” refleksi dimengerti sebagai “gambaran” atau “pantulan” 
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dari sebuah permenungan seseorang tentang dirinya, atau tentang 
sesuatu yang dialami dan dilihatnya.  

 
Hampir semua orang setiap hari akan melihat, atau menggunakan 
cermin untuk melihat gambaran dirinya yang terpantul dari 
cermin. Kalau kita melihat diri kita “kurang patut”, atau “kurang 
rapi”, kita mendandaninya.  Memakai cermin, atau di depan 
cermin, kita mematut-matutkan diri dan dandanan kita, supaya 
terlihat rapi, pantas, dan enak dilihat. Kita melihat penampilan 
fisik kita di dalam atau melalui cermin tidak hanya sekali dalam 
sehari, tetapi sering kali. Apakah cukup sering juga kita “melihat” 
penampilan diri kita yang tak kasat mata? Setiap hari, atau setiap 
minggu, bulan atau tahun? Atau belum pernah? Mazmur 1 ini, 
merupakan sebuah contoh refleksi orang beriman. Di dalamnya 
diungkapkan “gambaran” yang dilihat pemazmur mengenai 
kehidupan di dunia ini, khususnya tentang manusia, yaitu tentang 
orang benar dan orang fasik. “Cermin” yang digunakan pemazmur 
adalah Taurat Tuhan. Dengan, atau memakai Taurat Tuhan ini 
pemazmur mengamati kehidupan manusia di sekitarnya. Memakai 
Taurat Tuhan sebagai “reflektor”, pemazmur melihat bahwa 
manusia dapat dibedakan dalam kategori. Ada orang yang disebut 
benar, dan ada orang yang disebut fasik.   Orang benar adalah orang 
yang suka akan Taurat Tuhan, sedangkan orang fasik adalah orang 
berdosa. Perilaku mereka amat berbeda. Orang fasik suka 
mencemooh, mengolok-olok, atau menistakan orang. Orang benar 
suka merenungkan Taurat Tuhan, baik siang maupun malam. 
Kedua kelompok orang ini tidak akan dapat bersatu, bahkan secara 
natural saling meniadakan. Seperti terang dan gelap. Jikalau ada 
terang, gelap menghilang. Bilamana terang menghilang, gelap akan 
muncul. Orang fasik tidak akan tahan berada dalam kumpulan 
orang benar, dan orang benar juga tidak akan berjalan mengikuti 
nasihat orang fasik. Jalan orang benar dikenal Allah, tetapi jalan 
orang fasik menjauh dari Allah menuju kebinasaan. (Ay. 6)  

 
Dalam Mazmur 1 ini eksistensi orang benar dan orang fasik secara 
kontras juga dibedakan. Orang fasik digambarkan seperti sekam 
yang ditiupkan angin. Sekam itu dengan mudah akan terbang 
terbawa angin yang meniupnya. Sekam akan menyebar kemana-
mana, hilang tanpa bekas. Orang tidak akan mencarinya, karena 
sekam tidak terlalu banyak manfaatnya. Berbeda dengan orang 
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fasik, orang benar digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi 
aliran air.  Pohon itu pasti akan tumbuh dengan baik, subur, dan 
kokoh. Kebutuhan nutrisinya selalu tercukupi. Mazmur 1 
menyatakan bahwa daun pohon ini tidak akan layu, tetapi selalu 
hijau, dan pada setiap musimnya akan menghasilkan buah. 
Pemazmur dengan yakin menyatakan bahwa pohon yang ditanam 
di tepi aliran air itu berhasil dalam segala sesuatu yang 
diperbuatnya. 

 
Dalam kesempatan ini, saudara-saudara, kita diajak untuk sejenak 
membuat refleksi mengenai diri dan kehidupan kita saat ini. 
Seperti pemazmur menggunakan Taurat sebagai “cermin” untuk 
berefleksi, saat ini kita dapat menggunakan Mazmur 1 sebagai 
“cermin” untuk memandang kehidupan kita sendiri. Memakai 
gambaran yang terdapat dalam Mazmur 1, masing-masing dari kita 
dapat menilai seperti apakah kehidupan yang telah kita jalani 
hingga saat ini.  Mazmur 1 ini bahkan juga dapat kita gunakan 
untuk melihat diri kita sendiri: termasuk kelompok yang manakah 
diri kita ini? Apakah kita pantas disebut sebagai orang benar, atau 
lebih pas disebut orang fasik? Sebagai orang percaya, kita tentu 
merupakan orang-orang benar, yaitu orang-orang yang dibenarkan 
Allah. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah Allah 
berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juruselamat kita. 
Namun, dalam kesempatan ini kita juga dapat bertanya kepada diri 
kita sendiri: Apakah kehidupan yang telah jalani, benar-benar 
mencerminkan kehidupan sebagai orang benar? Mazmur 1 
menegaskan bahwa orang benar akan berhasil dalam segala yang 
mereka lakukan. Bahkan, “apa saja yang diperbuatnya berhasil”. 
(ay. 3). Sungguh luar biasa. Orang benar ini pasti berbahagia dalam 
hidup mereka. Setiap hari selalu ada sukacita. Apakah sama sekali 
tidak ada kegagalan dalam hidup mereka? Sebagai manusia, 
tampaknya hal itu akan mustahil terjadi. Semua orang, ketika 
masih hidup di dunia ini, tak terkecuali orang benar, pasti akan 
pernah mengalami kegagalan. Hal itu sangat manusiawi. Akan 
tetapi, tentu saja persentase kegagalan orang benar itu kecil, atau 
lebih sedikit ketimbang keberhasilannya. Mengapa? Karena Tuhan 
mengenal, dan memberkati jalan hidup mereka. Mereka tumbuh 
dengan kokoh dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka akan 
menghasilkan buah pada musimnya, tanpa pernah gagal. 
Bukankah kehidupan yang sedemikian ini merupakan dambaan 
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kita semua? Mudah-mudahan kita sekalian, para lansia, juga dapat 
memiliki kehidupan yang diberkati Tuhan sampai pada hari 
terakhir. 

 
 

Usulan Kegiatan 
Sediakan alat tulis dan kertas. Minta peserta menggambarkan diri 
mereka, seandainya mereka diumpamakan sebagai sebuah pohon. 
Minta mereka masing-masing menjelaskan gambar yang mereka 
buat sendiri. Gambar yang mereka buat dapat mengungkapkan jati 
diri mereka masing-masing. 
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Minggu, IV Februari 2019 

UJIAN KETAATAN: MENGASIHI MUSUH 
 [Lukas 6:27-38] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
Lansia dapat memaafkan orang-orang yang menyakiti hatinya, 
bahkan mengasihi orang-orang yang memusuhinya. 
 
 
Fokus 
Perintah Tuhan yang pertama dan terutama bagi umat-Nya adalah 
mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Perintah itu tertulis dalam 
Taurat Musa, dan dikutip kembali oleh Tuhan Yesus dalam Mat. 
22: 34-40. Dalam Injil Lukas 6:27-38, perintah itu dielaborasi. 
Dalam teks itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan para 
murid untuk mengasihi musuh.  
 
Kita semua mengalami bahwa menjalankan perintah mengasihi ini 
tidaklah mudah. Untuk menaatinya dibutuhkan upaya yang besar. 
Tetapi, seandainya kita dapat melakukannya, kita merasa damai 
dan bersukacita. Kita mengalaminya, misalnya, ketika kita dapat 
menyatakan cinta kasih kita terhadap orang tua kita, kepada anak, 
atau saudara sekandung. Mengasihi mereka tampaknya seperti 
“naluri”, yang bisa muncul begitu saja dalam hati kita. Agak serupa 
dengan hal itu adalah ketika kita “jatuh cinta”. Tiba-tiba saja, 
terhadap pasangan kita muncul rasa kasih yang besar. Hal seperti 
itu sering terjadi ketika kita sedang jatuh cinta pada pandangan 
pertama, dan belum menikah. Kalau berpisah, kita 
merindukannya, dan ketika berjumpa, hati kita berbunga-bunga. 
Lain ceritanya, ketika sudah menikah beberapa tahun, sering kali 
kasih itu “memudar”. Tentunya, hal ini tidak kita kehendaki. 
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Tetapi, bagaimanakah halnya dengan mengasihi musuh? Pasti, 
perasaan mengasihi musuh itu tidak akan muncul begitu saja, 
seperti sebuah naluri. Sebaliknya, yang akan muncul spontan 
justru rasa marah, benci, atau dendam. Namun, dalam Injil Lukas 
6 ini Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi musuh. 
Bagaimana kita bisa melakukannya? Pertemuan lansia hari ini 
hendak mempelajarinya. Semoga kita, lansia peserta pertemuan, 
ini dapat mengembangkan kasih pada mereka yang memusuhi kita, 
tidak hanya memaafkan. 
 
 
Penjelasan Teks 
Perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh dalam Lukas 6 ini 
sering disebut sebagai “Golden Rule’, atau “Hukum Emas”. Sebutan 
itu dipakai untuk menggambarkan indahnya perintah ini. Tentu 
jauh lebih indah, kalau orang melakukannya. Bayangkan, 
seandainya semua orang menjalankan perintah ini, alangkah 
damainya hidup di dunia. Tidak akan ada lagi permusuhan di 
antara manusia. Seperti yang dinyanyikan John Lennon dalam lagu 
“Imagine”, “people live in peace… and the world will be as one.” 
Dalam lagu ini, the Beatles membayangkan bahwa orang-orang 
hidup dalam perdamaian, dan membuat dunia ini kompak menjadi 
satu. Dan hal itu bisa terjadi seandainya tidak ada negara, tidak ada 
agama, dan tidak ada surga, katanya… Negara, agama, dan surga, 
dipandangnya sebagai sumber konflik. Kalau dalam lagu ini orang-
orang hidup dalam perdamaian hanya sebuah imajinasi, dalam 
Injil Lukas hal itu adalah sebuah kemungkinan, yaitu seandainya 
orang-orang sama-sama mengasihi musuh. 
 
Mungkinkah mengasihi musuh? Pasti bisa dilakukan. Tetapi, harus 
dengan tekad yang kuat. Mengasihi musuh pasti bukan naluri. Yang 
naluriah adalah keinginan mengalahkan musuh, membalas 
dendam kalau disakiti, atau balik menyerang, kalau musuh lebih 
dulu menyerang. Seperti dikatakan di bagian fokus, yang bersifat 
naluriah adalah kasih kepada keluarga, yaitu kepada anak, saudara 
sekandung, atau orang tua. Kasih kekeluargaan disebut storge. 
Kasih kepada pasangan, yang disebut eros, bisa dikatakan bersifat 
naluriah juga, yaitu ketertarikan antara pria dan wanita. Kita kenal 
juga jenis kasih yang lain, yaitu kasih kepada sahabat, atau orang 
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lain, yang disebut philea. Dari kata ini diturunkan istilah seperti 
philantropis, yaitu orang-orang yang mengasihi dan baik hati 
kepada sesama manusia. Mereka ini adalah pecinta sesama (philo-
anthropos), yang tergerak melakukan aksi-aksi sosial, yang 
mengusahakan kebaikan bagi sesamanya dengan memberikan 
bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Mungkinkah philantropis 
mengasihi musuh? Bisa saja, kalau musuh dipandang sebagai 
sesama manusia. Tetapi, kalau musuh dikecualikan dari sasaran 
filantropinya, orang akan sulit mengasihi musuh. Lantas, kasih 
macam apa yang mampu membuat orang mengasihi musuhnya? 
Jawabnya, terutama adalah kasih agape, yaitu kasih yang mau 
berkorban bagi kebaikan orang lain, termasuk musuh-musuh.  
Kasih agape adalah seperti kasih Allah kepada manusia. Meskipun 
manusia telah jatuh dalam dosa, mengkhianati penciptanya, dan 
bahkan “memusuhi” Allah, Allah yang Mahakasih tetap saja 
mengasihi mereka. Perwujudannya yang paling konkret adalah 
ketika Allah mengutus Anak-Nya, Yesus Kristus, menjadi manusia, 
dan menebus manusia dari hukuman dosa. Kristus lahir, tinggal 
bersama manusia, mati di kayu salib, dan kemudian bangkit dan 
naik ke surga setelah menyelesaikan misi penyelamatan-Nya. 
Dapatkah seorang manusia mewujudkan kasih agape ini? Tentu 
dapat. Kalau tidak mungkin, pasti Tuhan tidak akan 
memerintahkan manusia untuk melakukannya. Namun, untuk 
mewujudkan kasih agape dibutuhkan kemauan, atau tekad yang 
besar, selain pertolongan Tuhan. Tidak hanya perasaan, atau 
naluri, yang dipersilahkan menggerakkan tindakan kasih, tetapi 
pikiran, atau kemauan yang besar. Diperlukan tekad yang lebih 
besar lagi, kalau kasih agape itu adalah untuk mengasihi musuh. 
 
Dalam Injil Lukas ini, mengasihi musuh dijabarkan dalam 
tindakan-tindakan yang spesifik, dan konkret. Misalnya, berbuat 
baik kepada mereka yang membenci, memintakan berkat Tuhan 
bagi orang-orang yang mengutuk, serta mendoakan mereka yang 
mencaci orang benar. Bagi orang yang dikasihi, perwujudan kasih 
seperti itu mungkin tidak terlalu sukar. Namun, mengasihi musuh 
dengan tindakan konkret semacam itu tentu lebih sukar. Namun, 
Tuhan Yesus katakan, tindakan seperti itu harus juga diwujudkan 
bagi musuh. Tidak ada pembedaan perlakuan kasih, baik bagi 
kekasih, keluarga, maupun bagi musuh. Kasih agape 
mengusahakan kebaikan dan kebahagiaan orang lain. 
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Tuhan Yesus, bahkan, meminta para murid menunjukkan kebaikan 
“ekstra” untuk musuh, atau mengasihi mereka dengan lebih murah 
hati atau generous. Kalau mereka menginginkan jubah, berikan 
juga bajumu. Jika ada yang meminta atau mengambil barang, atau 
uang, jangan mengharapkan mereka mengembalikannya. 
Kebaikan ekstra ini menjadi pembeda antara murid Tuhan dengan 
orang-orang berdosa. Lebih ekstrim lagi, kepada orang yang 
menampar pipi yang satu, biarkan juga mereka menampar pipi 
yang sebelah lagi. Untuk apakah semua kebaikan “ekstra” itu? 
Selain bahwa semua itu merupakan wujud konkret mengasihi 
musuh, tindakan-tindakan kasih itu “menjanjikan” upah yang 
besar, dan status menjadi “anak-anak Allah Yang Mahatinggi.” 
Semua dilakukan dengan ikhlas, dengan meneladani Allah sendiri, 
Allah yang murah hati dan baik kepada orang-orang jahat maupun 
orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur. (ay. 35-36) 
 
 
Penyampaian Bahan 

 
Ujian Ketaatan: Mengasihi Musuh 

Para lansia tentu mengenal grup band laki-laki dari kota Liverpool 
bernama The Beatles. Grup “Kepik” ini menjadi salah satu grup 
band legendaris dari Inggris. Salah satu anggotanya, yaitu Paul 
McCartney, hingga saat ini masih hidup. Salah satu anggota lain 
band ini wafat di usia muda  karena ditembak penggemarnya 
sendiri. Dia bernama John Lennon. Salah satu lagu almarhum John 
Lennon yang terkenal berjudul “Imagine”.  Mungkin kita juga 
masih mengingatnya. Lagu ini mengajak orang-orang 
membayangkan. Apa yang dibayangkan? Suatu dunia, di mana 
orang-orang hidup dalam damai, dan kompak menjadi satu… 
(People live in peace… and the world will be as one) Apa dan 
bagaimanakah impian dalam lagu itu dapatdiwujudkan? Dalam 
teks lagu “Imagine” itu dikatakan bahwa manusia akan hidup 
damai dan menyatu di dunia ini seandainya  (di dunia ini) tidak ada 
negara, tidak ada agama, dan tidak ada surga.  

 
Lagu “imagine” memang enak didengar dan dinyanyikan. Tapi 
tentu kita tidak harus setuju dengan kata-kata atau pendapat John 
Lennon. Memang negara, agama, dan keyakinan akan sorga, bisa 
menjadi penyebab terjadinya konflik dan perang, bahkan 
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kekacauan dan permusuhan di dunia. Tetapi tentu tidak harus 
selalu demikian. Pada dasarnya, negara dan agama, termasuk 
keyakinan masing-masing akan (adanya) sorga, dibentuk justru 
untuk membuat masyarakat hidup tertib dan sejahtera, di dalam 
persaudaraan dan persatuan. Penyimpangan yang muncul adalah 
akibat dari perilaku manusia yang salah. Manusia mengobral 
ambisi kekuasaan, kekayaan, atau kepentingan diri sendiri, tanpa 
mau menghormati hak orang atau bangsa lain. Perilaku manusia 
yang berdosa itulah yang menyebabkan terjadinya permusuhan 
dan peperangan.  

 
Tuhan   Yesus memberikan solusi untuk konflik dan permusuhan. 
Nasihatnya bersifat radikal, yaitu : “Kasihilah musuhmu!” Jelas, 
kalau setiap orang mengasihi musuh, pasti tidak akan terjadi 
konflik dan permusuhan. Dengan demikian, dunia yang damai 
tanpa permusuhan bisa juga diwujudkan. Perintah mengasihi 
musuh ini merupakan kelanjutan dari perintah mengasihi Allah 
dan mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah itu sendiri 
merupakan perintah yang utama dan yang pertama, sedangkan 
kedua, yang sama dengan perintah pertama, adalah mengasihi 
sesama manusia. Dalam Injil Lukas, oleh Tuhan Yesus perintah 
kedua ini, yaitu mengasihi manusia, dipertegas lagi, dengan 
tambahan mengasihi musuh. Perintah ini jelas menjadi lebih sulit 
dilakukan. Maka, agar mampu melaksanakannya, kita lebih 
sungguh-sungguh membutuhkan bantuan kekuatan dari Roh 
Kudus, dan tekad besar untuk meneladani Tuhan yang penuh 
rahmat, termasuk dalam mengasihi manusia.  Allah yang penuh 
rakhmat mencurahkan hujan bagi orang benar dan orang berdosa. 
Tidak ada pembedaan. Tuhan yang penuh rahmat ini, dalam Yesus 
Kristus bahkan menyerahkan nyawa untuk menebus manusia yang 
berdosa. Dia mengasihi manusia, termasuk manusia yang berdosa 
dan memusuhi-Nya, dan rela mati di kayu salib. Bagaimana bisa? 
Karena Tuhan mengasihi manusia dengan cinta kasih yang disebut 
agape. Kasih Allah adalah kasih agape. Kasih seperti ini adalah 
kasih yang rela berkorban demi kebaikan orang. Kasih ini tidak 
mementingkan diri. Kasih ini juga murah hati, sabar menanggung 
segala sesuatu. Agape juga tidak pemarah, tidak mendendam, dan 
tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dengan demikian, 
berdasarkan kasih agape murid Tuhan dapat mengasihi musuh, 
sebagaimana dia mengasihi sesamanya manusia. 
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Saudara-saudara lansia, perintah mengasihi musuh itu juga 
berlaku bagi kita, para lansia. Pasti akan sangat hebat, kalau kita 
dapat melakukannya dengan baik, walaupun lebih sulit. Mengapa 
lebih sulit? Saudara-saudara, sering dikatakan bahwa ketika telah 
lanjut usia, seseorang akan menjadi lebih emosional. Artinya, dia 
akan lebih mudah merasa sedih ketika mendengar, atau 
menyaksikan kisah-kisah sedih, dan biasanya juga akan lebih 
mudah menangis. Tetapi, selain itu, seorang lansia juga lebih 
gampang marah. Emosinya lebih gampang tersulut. Dengan kata 
lain, seseorang yang telah berusia lanjut akan lebih sulit menguasai 
atau mengendalikan diri, khususnya emosinya. Karena lebih 
“emosinan” alias lebih gampang tersinggung, pasti lansia juga akan 
lebih mudah bermusuhan, sulit mengalah, suka “rebut-rebutan”, 
alias mendahulukan kepentingan diri sendiri. Yang seperti ini tidak 
boleh terjadi, ketika kita mau mengikuti perintah dan teladan 
Tuhan untuk mengasihi manusia, termasuk musuh kita. Lansia 
dipanggil untuk saling memaafkan, dan tidak mementingkan diri 
sendiri. Bahkan, lebih dari itu, sesuai dengan bacaan kita hari ini, 
lansia dipanggil untuk melakukan kebaikan-kebaikan “ekstra” bagi 
“musuh”. Tuhan Yesus memerintahkan agar kita berbuat baik 
kepada mereka yang membenci kita, memintakan berkat Tuhan 
bagi orang-orang yang mengutuk, serta mendoakan mereka yang 
suka mencaci orang benar. Mungkin saja kita sudah berhasil 
melakukannya bagi orang yang kita kasihi. Bukankah kita suka 
mendoakan anak-cucu kita, saudara dan teman-teman kita? 
Bukankah kita juga suka mengalah dan suka berbuat baik kepada 
mereka? Nah, mengasihi musuh dengan tindakan konkret 
semacam itu harus juga kita wujudkan bagi musuh. Tidak boleh ada 
pembedaan perlakuan kasih, baik bagi kekasih, keluarga, maupun 
bagi musuh. Kasih agape mengusahakan kebaikan dan 
kebahagiaan semua orang.  

 
Kemudian, Tuhan Yesus juga meminta para murid, termasuk kita, 
untuk menunjukkan kebaikan “ekstra” untuk musuh. Bagaimana 
bentuknya? Yaitu mengasihi mereka dengan lebih murah hati atau 
generous. Kalau ada yang menginginkan jubah, kita berikan juga 
baju; Jika ada yang meminta atau mengambil barang, atau uang, 
jangan mengharapkan mereka mengembalikannya. Luar biasa 
tindakan-tindakan “ekstra” sepert ini. Dapatkah kita 
mewujudkannya? Tentu dapat, kalau kita punya tekad. Tentu, 
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dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan kesetiaan untuk meneladani 
Tuhan. Dan, untuk kepada kita yang bersemangat menjalankan 
perintah Tuhan ini, Tuhan menjanjikan “keuntungan”, yaitu upah 
yang besar,  dan status menjadi “anak-anak Allah Yang 
Mahatinggi.” Kita lakukan semua ini, sekali lagi, dengan 
meneladani Allah sendiri, Bapa yang murah hati dan baik kepada 
orang-orang jahat maupun orang-orang yang tidak tahu mengucap 
syukur. (ay. 35-36) Hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk 
mulai mewujudkan perintah mengasihi musuh ini adalah, 
pertama-tama, dengan memberi maaf. Apakah kita, para lansia 
telah siap melakukannya? Tindakan ini sekaligus merupakan ujian 
bagi ketaatan kita. Maka, marilah sekarang kita mulai saling 
memaafkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.  
 
 
Usulan Kegiatan 
1. Setelah selesai acara, ajak peserta “bermain drama”. Peserta 

diajak merangkul peserta sejenis, dan berkata: “Aku 
memaafkanmu”. Peserta yang tidak bisa mengatakan kalimat 
itu didorong untuk mencobanya. Kalau bisa, diiringi lagu 
“Imagine” dari The Beatles.  

2. Kemudian, secara pribadi, peserta diminta mendoakan orang-
orang yang tidak mereka sukai, atau “musuh” mereka.  
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Minggu, I Maret 2019 

HIDUP BAHAGIA DI HARI TUA 
 [Lukas 9:28-36] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia mendapat pemahaman tentang apa artinya bahagia. 
2. Lansia mendapat petunjuk bagaimana hidup. 
 
 
Fokus 
Ada 2 (dua) harapan lansia menuju hari tuanya. Pertama, 
Kebahagiaan. Sebuah harapan yang ada sejak masa 
mudanya/menikah. Di hari tua, ibarat pohon yang ditanam sudah 
waktunya dipetik buahnya. Harapan hidup lansia seperti ini bisa 
panjang, karena optimis dan semangat. Kedua, Penghargaan. 
Pengakuan dari keluarga bahwa dirinya telah berjuang 
membesarkan anak-anak dan membuat sejahtera keluarganya. 
Harapan seperti ini bila tidak terwujud maka hidupnya akan 
merasa tersia-sia, terbuang dan akhir dari semuanya adalah ingin 
segera berpulang. Harapan hidup lansia yang merasa dihargai akan 
lebih percaya diri bahwa yang dilakukannnya dimasa lalu tidak sia-
sia. 
 
Hidup bahagia bukan datang tiba-tiba, tetapi diciptakan dan 
direncanakan dengan cermat dan bijaksana. Diciptakan, artinya 
kita sendiri yang mengolah apa yang disediakan Tuhan dalam 
perjalanan hidup ini. Direncanakan, artinya sudah dipersiapkan, 
dipikirkan sejak muda dengan niat, semangat, iman kepada Tuhan 
dan pantang menyerah. Perhatikan orang lansia yang memiliki 
panjang umur, kebanyakan mereka mempunyai ceritera yang 
panjang dalam kehidupannya. Dengan bangga mereka akan 
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menceriterakan perjuangan hidupnya dan bersaksi bagaimana 
Tuhan memimpin hidupnya sampai pada masa tuanya.  
 
Penjelasan Teks 
Lukas 9: 28-36 menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah melalui 
kehadiran Yesus. 
 
1. Kisah transfigurasi Yesus yang meneguhkan penggenapan janji 

penyelamatan Allah melalui jalan penderitaan (ay.29-31). Kisah 
ini hampir mirip dengan perjumpaan Musa dengan Tuhan di 
gunung Sinai. Bedanya Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia, 
imam dan nabi, sedang Musa berjumpa dengan Allah sendiri, 
muka dengan muka (Kel.34: 29-35). Dalam hal ini Yesus 
dipersiapkan untuk ke Yerusalem melalui penyaliban. 

2.  Peneguhan Yesus sebagai Mesias yang menderita sebagai wujud 
dari kemuliaan Allah (ay. 32-36). “Inilah Anak-Ku yang Kupilih, 
dengarkanlah Dia” menegaskan Yesus adalah Mesias. Dalam 
konteks ini murid-murid yang dibawa Yesus ke gunung 
mendapat pengalaman ilahi yakni melihat Yesus yang berubah 
wajah dan pakaian-Nya yang putih berkilauan. Murid-murid 
yang diwakili Petrus berkata:”Guru, betapa bahagianya kami 
berada di tempat ini…”(ay 33). Mereka bermaksud mendirikan 
tiga kemah agar penampakkan ilahi itu bisa bertahan lama 
terjadi.  

 
 
Saran Penyampaian 

 
Hidup Bahagia Di Hari Tua 

Ketika masih muda dan baru saja menikah, orang berharap agar 
masa depannya bahagia. Bahagia hampir setiap orang 
memahaminya sebagai hidup tanpa masalah, enak, tidak ada lagi 
beban berat yang harus ditanggung? Apakah itu yang disebut 
bahagia? Setelah menjadi tua, apakah yang namanya bahagia itu 
berubah? Bagaimana orang lansia memahami kata bahagia? 
 
Bahagia di hari tua dipahami antara lain sebagai berikut:  

• Waktu untuk memetik buah dari pohon yang sudah ditanamnya 
di masa muda. 
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• Istirahat dari segala jerih lelah setelah berjuang bertahun-tahun 
lamanya 

• Bisa hidup bersenang-senang tanpa dibebani pekerjaan atau 
tanggungjawab keluarga 

• Dan tidak ketinggalan adalah bisa dekat dengan Tuhan karena 
banyak waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa. 

 
Bagaimana bahagia yang dialami ketiga murid Tuhan Yesus ketika 
mereka melihat Yesus dimuliakan bersama Nabi Elia dan Musa? 
Kebahagiaan yang semacam ini apakah bisa kita alami? 
 

• Kebahagiaan didalam Tuhan beda dengan kebahagiaan 
duniawi. Kebahagiaan didalam Tuhan harus kita upayakan 
bukan dengan duduk diam, tetapi kita harus mau “dibawa 
naik” oleh Tuhan. Dibawa naik artinya hidup rohani kita mau 
ditingkatkan dari yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Makin 
didekatkan kepada Tuhan sampai akhirnya benar-benar kita 
dekat mengalami muka dengan muka dalam kemuliaan sorga. 
Suasana sorgawi itu benar-benar memberi iming-iming kepada 
kita bahwa ada satu tempat lain yang tidak seperti di dunia ini. 
Adakah kita juga rindu mengalami seperti para murid Yesus itu 
di atas gunung itu?  

• Kebahagiaan akan terjadi kalau kita mau ditarik 
Tuhan. Kita suka menyanyi lagu: “Makin dekat Tuhan”. 
tetapi apakah kita mau ditarik Tuhan untuk lebih dekat kepada-
Nya? Kita bayangkan ketiga murid itu ketika mengikuti Tuhan 
Yesus naik ke puncak gunung. Ada rasa lelah, capai, dan 
bertanya-tanya, mau dibawa kemanakah kita ini? Tetapi setelah 
mereka melihat Tuhan dimuliakan dengan pakaian yang 
berkilau-kilauan dan wajah-Nya yang berubah, maka 
mengertilah bahwa yang membawa mereka naik ke atas gunung 
adalah benar-benar Tuhan.  

• Kebahagiaan dari Tuhan itu bernama kemuliaan. Petrus 
berkata:”Betapa bahagianya kami berada di tempat ini” 
Menurut para murid, peristiwa itu kebahagiaan. Tetapi yang 
terjadi adalah kemuliaan. Apa bedanya? Manusia dibawa 
kembali kepada penyadaran bahwa dosa telah membuat 
manusia kehilangan kemuliaan Allah. Di puncak bukit itu 
manusia diajak kembali untuk melihat kemuliaan. Yaitu saat 
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manusia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam 
suasana ilahi yang tidak bisa didapatkan di dunia ini. Jangan 
pesimis dan putus asa bila di dunia ini kita tidak berhasil 
mendapatkan kebahagiaan. Pikirkanlah dan gantilah 
kebahagiaan itu dengan kemuliaan yang satu saat akan kita 
alami bersama Tuhan Yesus. Di hari tua banyak keajaiban akan 
terjadi ketika kita makin dekat dengan Tuhan dan itulah yang 
disebut kemuliaan. Kalau kita tidak bahagia di dunia ini, maka 
pikirkanlah kemuliaan yang bakal kita terima di sorga. Amin. 

 
 
Usulan Kegiatan 
Merefleksikan bersama kalimat berikut: 
 

Bahagia di dunia hanya sekejap kita terima,  
tetapi kemuliaan bersama Yuhan Yesus akan terjadi selama-

lamanya. 
 
Usai berefleksi, semua peserta diajak saling mendoakan supaya 
masing-masing peserta merasakan kebahagiaan. 
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Minggu, II Maret 2019 

HIDUP DAMAI DENGAN ALLAH 
 [Mazmur 51:9-15] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia dapat mengevaluasi hidupnya di masa lalu di hadapan 

Tuhan.  
2. Lansia diarahkan untuk mengalami hidup baru dalam Tuhan. 
 
 
Fokus 
Hidup damai dengan Allah lebih mudah daripada hidup damai 
dengan sesama. Orang yang kwalitas rohaninya baik dalam arti 
mempraktekkan ajaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari tidak 
akan mengalami kesukaran untuk hidup berdamai Allah dan 
dengan sesamanya. Bahkan di hari tuanya tidak ada beban hidup 
yang menekan karena masalah-masalah yang belum 
diselesaikannya dengan Tuhan. 
 
Kenapa orang takut mati? Salah satunya adalah masih merasa 
berdosa di hadapan Tuhan dan masih ada masalah-masalah yang 
belum diselesaikannya dengan sesama. Di hari tua adalah saat yang 
paling baik untuk introspeksi, mengevaluasi diri apa yang pernah 
dilakukannya di masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 
Sebaiknya hidup damai dengan Tuhan sudah menjadi kebiasaan 
hidup setiap hari sehingga jikalau ada dosa yang menggoda segera 
bisa mawas diri dan menjauhinya. Tuhan menjanjikan hidup baru 
setiap hari jikalau kita mau mendekat kepada-Nya setiap hari juga.  
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Penjelasan Teks 
Mazmur 51 ini merupakan seruan permohonan ampun kepada 
Allah. Daud menyatakan pengakuan dosanya setelah ditegur oleh 
nabi Natan karena peristiwa perzinahannya dengan Batsyeba 
sampai dengan pembunuhannya terhadap Uria, suami Batsyeba. 
Daud tidak saja mengkhianati perdamaiannya dengan sesama 
manusia tetapi juga kepada Allah. Berkali-kali Daud menyatakan 
penyesalan dan pengakuannya bahwa dirinya telah berdosa (ayat 
3-4; 9-10).  
 
Mazmur 51 menjadi bernilai secara teologis dan etis karena 
pemazmur menyatakan bahwa dirinya “sadar akan dosa-dosanya“ 
(ayat 5). Dalam praktik hidup orang beriman, sering kita tidak 
berani secara jujur mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan 
secara terbuka. Sebaliknya kita menutupinya rapat-rapat dan baru 
mengalami ketakutan bila tahu bahwa saat hidupnya akan 
berakhir.  
 
Dalam ayat 9-15, nampak kerinduan kembali Daud untuk 
mengalami pembaharuan hidup. Hal-hal yang ditakutkan Daud 
adalah jangan sampai Allah mengambil Roh Kudus yang ada 
didalam hidupnya dan jangan sampai Allah membuang dirinya 
(ayat 13). Daud minta hidupnya yang lesu karena berdosa 
dihadapan Tuhan dibangkitkan kembali dan pengalaman hidupnya 
yang berdosa biar menjadi pembelajaran. Daud ingin membagikan 
pengalaman berdosanya dan prosesnya kembali kepada Allah 
dengan cara mengajarkan jalan Tuhan supaya orang-orang berdosa 
kembali bertobat (ayat 15).   
 
 
Saran Penyampaian 

 
Hidup Damai Dengan Allah 

Hidup damai dengan Allah bukan berarti hidup tenang tidak ada 
masalah baik dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. 
Hidup damai dengan Allah adalah suatu kondisi di mana kita 
menjadi orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah, tidak 
melakukan pelanggaran dosa sehingga dihantui dengan ketakutan-
ketakutan. Pengalaman yang sering kita temui dalam kehidupan 
praktis beriman adalah ketika mendampingi orang-orang yang 
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menjelang ajal. Ada perasaan berdosa yang menjadi beban 
sehingga memperburuk keadaan fisik dan psikis orang itu.  
 
Beberapa sebab mengapa orang tidak mengalami hidup damai 
dengan Allah? 

• Tidak memiliki kerinduan untuk membuat kehidupan 
spiritualnya makin berkwalitas.  

• Tidak mengutamakan Allah lebih daripada yang lain. 

• Masalah berdosa dianggap sudah biasa karena semua orang 
juga melakukan yang dosa.  

• Mengira bahwa hidup dalam dosa akan lebur dengan 
sendirinya bila datang pada hari Natal atau ikut Perjamuan 
Kudus. 
 

Ambillah contoh Daud yang menyadari dosanya dan kemudian 
mengalami rasa takut yang amat sangat. Memohon Allah jangan 
sampai mengambil Roh Kudus-Nya dan membuang dirinya dari 
hadapan Allah. Hidup damai dengan Allah bukan berarti hidup 
tanpa masalah. Hidup damai dengan Allah adalah hidup yang 
mengalami anugerah dari Allah karena dosa-dosa kita sudah 
diampuni-Nya. Daud telah berbuat dosa dengan mengambil 
Batsyeba tetapi juga membunuh Uria suaminya dengan cara yang 
licik. Daud ditegur Tuhan melalui ilustrasi yang dikisahkan oleh 
nabi Natan. Bagaimana hidup kita setelah lansia? Adakah kita 
merasa bersih selama menjalani hidup ini? Apakah masih ada 
beban yang menekan hidup kita akibat dosa yang kita lakukan di 
masa lalu? 
 
Inilah langkah-langkah kita untuk mengalami hidup damai dengan 
Allah: 

• Memeriksa diri dihadapan Allah dengan membuka 
lembaran lama. (ayat 9, 12). Sebagai lansia jangan hanya 
bangga untuk melihat foto-foto kenangan masa lalu. Foto 
pernikahan, foto prestasi yang diraih dalam pekerjaan, foto 
keluarga besarnya. Coba buka juga lembaran lama yang selama 
ini tersembunyi yang hanya diketahui antara Tuhan dan diri kita 
pribadi. Mintalah ampun kepada Tuhan untuk membersihkan 
dosa-dosa kita. Tuhan akan membaharui hidup kita, jikalau kita 
mau terbuka di hadapan-Nya.  



 

65 KOMISI USIA LANJUT 

• Langkah berikut adalah minta Tuhan mengembalikan 
sukacita yang hilang. (ayat 10). Orang yang hidup dalam 
dosa mudah sekali ditebak siapa dirinya. Menjauh dari 
persekutuan orang beriman, tidak ada hati untuk ke gereja 
beribadah, karena merasa bahwa gereja hanya untuk orang-
orang suci, bukan orang berdosa seperti dirinya. Tidak ada 
sukacita bisa dilihat dari wajah kita yang mudah tersinggung, 
muram, sedih tanpa sebab karena hati dan penampilannya 
berbeda. Semua yang kita lakukan bisa menjadi salah karena 
ada beban yang terus menekan dirinya.  

 

• Dan yang terpenting adalah memelihara Roh Kudus 
agar tetap mendiami hidup kita. (ayat 13). Pengalaman 
Saul seakan terlintas dalam pikiran Daud, ketika Tuhan 
mengambil Roh Kudus dari hidup Saul (1. Samuel 16:14). Daud 
minta agar Roh Kudus yang ada dalam hidupnya jangan diambil 
Tuhan. Roh Kudus menjadi semangat hidup Daud. Sampai tiga 
kali Daud mengucapkan agar Roh Kudus Tuhan jangan diambil 
dari dirinya (ayat 12,13,14).  Hidup damai dengan Allah terjadi 
jikalau didalam hidup kita ada Roh Kudus yang kita diam dan 
menjadi Penolong serta Penghibur kita (Yoh 14: 16,26).  

 
Bagaimana hidup kita di hari tua? Makin banyak berbuat dosa atau 
makin hari makin membersihkan diri dari dosa? Makin dekat atau 
makin jauh dari Tuhan? 
 
Usulan Kegiatan 
Setiap peserta diminta bersaat teduh pribadi. Dalam saat teduh, 
setiap peserta diminta mengingat hal-hal yang membuat damai 
dalam hati menjauh. Mintalah peserta untuk menghayati Tuhan 
yang Maha dekat. Ia mendekatkan diri kepada setiap orang yang 
bersedia diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama. Pelayan dapat 
mengakhiri dengan doa bersama dan diakhiri dengan doa Bapa 
Kami.  
 

“Hidup damai dengan Allah bukan besok kalau sudah di sorga. 
Hidup damai dengan Allah dimulai hari ini dan di dunia ini.” 
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Minggu, III Maret 2019 

PENCOBAAN DI HARI TUA 
 [Lukas 4:1-13] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia mendapat pemahaman bahwa hari tua tidak lepas dari 

pencobaan. 
2. Lansia mendapat cara untuk menjauhkan diri dari pencobaan. 
 
 
Fokus  
Pencobaan akan selalu ada di sepanjang hidup manusia. Bahkan 
setelah menjadi orang lansia, pencobaan masih akan ada. Contoh 
yang sering terjadi antara lai: Pasutri yang berpisah di hari tuanya 
karena perceraian; hubungan orangtua dan anak-anak yang tidak 
harmonis; orang lansia yang jatuh dalam dosa perzinahan; ketidak 
sabaran menghadapi perbedaan sampai pada kehilangan imannya 
kepada Tuhan. 
 
Pencobaan tidak hanya datang dari Iblis. Pencobaan juga terjadi 
karena dipicu dari dalam diri kita sendiri. Dalam surat Yakobus 
1:14 dituliskan“Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya 
sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya” Pencobaan hampir 
pasti selalu menimbulkan hal yang negatif. Baik dari Iblis maupun 
diri kita sendiri (Yakobus 1: 15).  
 
Di dunia ini tidak ada “wilayah aman” yang bebas dari pencobaan. 
Seharusnya makin menjadi tua, orang makin bijak dalam berkata 
dan bertindak. Mengapa ada orang –orang lansia yang tidak 
dihargai oleh anak-anaknya sendiri /keluarganya? Dijauhkan dan 
tidak lagi diingat oleh anggota keluarganya? Jawabnya adalah 
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karena mereka tidak kuasa melawan pencobaan sehingga akhirnya 
jatuh dalam dosa. 
 
 
Penjelasan Teks 
Lukas 4: 1-13 sejajar dengan Matius 4: 1-11 yang menjelaskan 
bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus dicobai Iblis namun 
keluar sebagai pemenang.  Yesus dicobai tiga kali oleh Iblis dan 
dihadapi-Nya dengan Firman Allah:”Ada tertulis:….” . Yesus adalah 
Anak Allah, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam 
kehidupannya sebagai manusia dan keturunan Yahudi, Yesus 
dididik dengan tekun dalam pengajaran Taurat (Ulangan 8: 1; 
Mazmur 119:1). 
 
Tidak mengherankan bila Firman Allah melekat didalam hidupnya. 
Dan ketika Iblis datang menggoda, maka Firman Allah itu menjadi 
senjata Tuhan Yesus.  Tiga kali serangan dari Iblis dibalas dengan 
tiga kali tangkisan Firman Allah. Pencobaan pertama berkaitan 
dengan kebutuhan hidup vital manusia yaitu makanan (ayat 3). 
Orang bekerja setiap hari adalah untuk bisa makan. Pencobaan 
kedua berkaitan dengan kekuasaan dan kemuliaan (ayat 6). 
Pencobaan ketiga Yesus diminta untuk membuktikan diri-Nya 
adalah Anak Allah. 
 
Bagian kisah ini ditutup dengan peringatan bahwa Iblis akan tetap 
menggoda sampai kapan pun juga. Ayat 13: “Sesudah Iblis 
mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dari pada-Nya dan 
menunggu waktu yang baik”. Fakta berbicara bahwa murid-murid 
Yesus sendiri, Petrus dan Yudas pernah jatuh dalam pencobaan. 
Petrus pernah diingatkan Yesus bahwa Iblis sedang menampi dia 
seperti gandum, namun akhirnya dia sadar dan bertobat (Lukas 22 
:31), tetapi Yudas Iskariot tetap menuruti kehendak Iblis dan 
akhirnya bunuh diri ( Lukas 22 : 3; Matius 27: 5). Sebuah 
peringatan bahwa orang-orang yang paling dekat dengan Yesus 
tidak juga bebas dari pencobaan.  
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Saran Penyampaian 
 

Pencobaan Di Hari Tua 
Hidup kita tidak terlepas dari pencobaan atau ujian dari saat kita 
lahir sampai mati. Bahkan di hari tua, kita juga tidak lepas dari 
pencobaan dan ujian itu. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah 
mencobai manusia (Yakobus 1: 13). Pencobaan datang dari Iblis 
yang menghendaki manusia agar jatuh dalam dosa. Hawa dan 
Adam jatuh ke dalam dosa karena Iblis (Roma 5: 12). Tetapi Allah 
menguji hati dengan tujuan untuk kebaikan. Ayub diuji Tuhan 
supaya timbul seperti emas  (Ayub 23 : 10; Zakharia 13:9) . 
 
Pencobaan yang mungkin bisa datang pada orang lansia antara 
lain: 
1. Tidak dapat mengendalikan diri dengan makanan dan minuman 

yang membahayakan kesehatannya. Pencobaan karena 
makanan /minuman telah membawa orang lansia jatuh sakit 
dan menderita sampai pada kematiannya. 

2. Tidak dapat menerima kenyataan bahwa semua yang ada 
didunia ada batasnya. Nafsu untuk ingin terus berkuasa 
membuat dirinya mengalami post-power syndrome. Baik di 
rumah maupun di mana saja ada perasaan dirinya paling 
berkuasa dan masih kuat. 

3. Dalam keputusasaannya karena sakit, sering terjadi orang lansia 
tidak teguh dalam iman lalu mencari kuasa-kuasa lain diluar 
kuasa Yesus. 

 
Tuhan Yesus diawal pelayanan-Nya pernah dicobai Iblis di padang 
gurun,  di suatu tempat yang tinggi (ayat 5). Yesus sengaja dibawa 
Roh Kudus, hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah juga manusia 
biasa. Tetapi untuk menyatakan bahwa Ia juga Allah, maka Roh 
Kudus membawa-Nya untuk dicobai Iblis dan Yesus menang atas 
pencobaan itu. Cara yang dipakai Yesus untuk menghadapi Iblis 
yaitu dengan berpegang teguh pada Firman Tuhan. Setiap kali 
Yesus menangkis serangan Iblis selalu dengan berkata:”Ada 
tertulis”  Betapa pentingnya untuk terus melekat kepada Tuhan dan 
Firman-Nya.  
 
Apa yang harus kita lakukan sebagai lansia ketika hidup kita 
mengalami pencobaan? 
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• Percaya bahwa Roh Kudus menyertai hidup kita. Tuhan 
Yesus tidak sendiri ketika berhadapan dengan Iblis. Firman 
Tuhan berkata, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun, 
artinya pencobaan tidak akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan 
selama kita bersandar kepada Tuhan, maka apapun yang terjadi 
Tuhan akan menopang hidup kita. Roh Kudus yang ada di dalam 
hidup kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia (1 
Yohanes 4: 4b). Jangan menyerah kepada pencobaan walaupun 
tubuh kita semakin lemah karena tua. Pencobaan tidak 
memandang umur tetapi bagaimana iman kita menghadapinya. 

• Pencobaan harus dilawan dengan Firman. Belajar dari 
cara Tuhan Yesus menghadapi Iblis. Tiga kali serangan Iblis, 
dibalas dengan tiga kali tangkisan Firman Tuhan. Senjata yang 
dipakai Yesus adalah Firman Tuhan:”Ada tertulis”. Yesus yang 
didik sejak kanak-kanak dalam pengajaran Taurat, hafal betul 
ayat-ayat Firman Tuhan. Hari tua memberi banyak waktu 
kepada orang lansia untuk belajar Firman Tuhan. Biasakan 
membaca atau mendengar Firman Tuhan, maka Firman itu 
akan terekam dalam ingatan dan dengan mudah kita 
menghafalnya. Hadapi pencobaan dengan mengingat Firman 
Tuhan. Tidak ada pencobaan yang tidak bisa ditangkis dengan 
Firman Tuhan. Mulailah membaca dan mendengar Firman 
Tuhan. 

• Pencobaan paling berat adalah untuk tunduk kepada 
Iblis. Iblis makin meningkatkan pencobaannya dengan 
meminta Tuhan Yesus untuk menjatuhkan diri dari bubungan 
Bait Allah.  Iblis minta Tuhan Yesus untuk bunuh diri untuk 
menurutinya terjun bebas dari puncak tertinggi Rumah Allah. 
Bahaya yang terjadi di hari tua adalah “terjun bebas” dari iman 
yang dipegangnya lalu tiba-tiba bisa berbalik sama sekali tidak 
percaya kepada Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus: Simon 
Peterus, Yudas Iskariot, Tomas, pernah mengalami dicobai Iblis. 
Jangan sampai di hari tua kita mengalami kemunduran iman. 
Kita harus melawan pencobaan Iblis itu dengan Firman yang 
kita ingat sampai mati. Katakan:”Bersama Yesus kita pasti 
menang!”  
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Usulan Kegiatan 
1. Tanyakan kepada jemaat yang hadir, apakah ada diantara 

mereka yang pernah mengalami dikuasai Iblis sampai lupa diri, 
lupa keluarga, dan berlaku kasar/ garang. Bagaimana orang 
tersebut bisa dilepaskan dari kuasa Iblis. Yang bersangkutan 
diminta sedikit bersaksi. 

2. Bisa diawali dengan sosiodrama pertarungan antara kuasa 
terang dan kuasa gelap dengan kontum yang seorang berwarna 
putih, dan yang seorang lagi berwarna hitam. Dan dimenangkan 
oleh yang berkostum putih.   

 
 
 

“Pencobaan dari Iblis mebuat iman kita mundur, 
Ujian dari Tuhan membuat iman kita naik kelas.” 
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Minggu, IV Maret 2019 

MENEMUI TUHAN,  
MENDAPAT DAMAI SEJAHTERA 

 [Yesaya 55: 6-10] 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia memahami indahnya persekutuan dengan Tuhan 
2. Lansia mendapat petunjuk cara mendekatkan diri kepada 

Tuhan cara untuk menjauhkan diri dari pencobaan. 
 
 
Fokus 
Menemui Tuhan adalah pengalaman spiritual yang tidak semua 
orang bisa mendapatkannya. Musa berhadapan dan berbicara 
dengan Tuhan Allah sampai kulit mukanya bercahaya (Keluaran 
34:29). Murid-murid Yesus: Petrus, Yakobus dan Yohanes sangat 
bahagia ketika melihat Yesus dimuliakan bersama Musa dan Elia di 
puncak gunung (Lukas 9:33).  
 
Menemui Tuhan sebenarnya sudah menjadi kebiasaan kita setiap 
hari. Pagi hari kita menemui Tuhan dalam doa dan renungan 
Firman Tuhan, malam hari kita menemui Tuhan dalam doa sebagai 
ucapan syukur menjelang kita istirahat. Setiap kali kita mau 
makan, Tuhan kita temui dalam doa untuk bersyukur atas 
makanan yang tersedia. Orang-orang lansia bisa membiasakan diri 
setiap pagi untuk menemui Tuhan. Disaat hidup ini terasa sepi, 
kosong, dan sendiri menemui Tuhan adalah cara yang paling baik 
dalam hidup ini agar tidak ditempati kuasa-kuasa lain yang 
membuat kitab stres dan kacau balau. Cukup beralasan Tuhan 
menempatkan Roh Kudus, Roh Kebenaran itu di hati kita bukan di 
kepala kita atau tempat lain, supaya hati kita didiami Roh-Nya yang 
kudus (Yohanes 14: 17,23).  
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Penjelasan Teks 
Bagian perikop ini adalah penutup dari kitab Nabi Yesaya ke-2.  
Perikop ini terdiri dari 2 (dua) bagian: Pertama, ayat 1-5 seperti 
mengulang kembali inti berita syair sebelumnya (Yesaya 54: 5-10) 
dalam bentuk baru. Kedua, ayat 6-13 menekankan peranan firman 
Tuhan dalam penyelamatan umat Israel dengan tujuan 
memuliakan nama Tuhan. Perikop ini berada dalam konteks 
penyelamatan umat Israel yang masih berada di pembuangan 
untuk pulang ke tanah airnya sendiri. 
 
Ayat 6-7: seruan untuk mencari Tuhan selama Ia berkenan ditemui. 
Dan inilah kesempatan itu, sekaligus memohon ampunan-Nya. 
Dalam kitab Amos, mencari Tuhan akan membuat hidup (Amos 
5:4) Umat terbuang karena mereka telah menjadi fasik dan jahat 
dimata Tuhan.  
 
Ayat 8-9: keputusan Tuhan buat umat yang terbuang di Babel. Ada 
rancangan untuk membebaskan mereka dari pembuangan tetapi 
rancangan Tuhan itu akan dilaksanakan melalui Koresy.Gambaran 
rancangan itu sulit dibayangkan karena tidak sama dengan 
rancangan dan jalan pikiran manusia. Ibarat langit dan bumi yang 
sangat jauh jaraknya.  
 
Ayat 10: tetapi rancangan itu pasti akan terjadi karena Tuhan yang 
sudah berfirman tidak akan menarik kembali apa yang diucapkan-
Nya. Apa yang disuruhkan Tuhan akan berhasil dan  benar-benar 
terjadi.  
 
 
Saran Penyampaian 

 
Menemui Tuhan, Mendapat Damai Sejahtera 

Hidup dihari tua ibarat orang berjalan naik gunung hampir 
mendekati puncak. Hanya orang yang kuat dan bertahan bisa 
sampai ke atas. Gunung adalah gambaran pencapaian. Gunung 
adalah gambaran tempat yang sakral, tempat pertemuan antara 
Allah dan manusia. Berkali-kali Alkitab menceriterakan 
perjumpaan dengan Tuhan terjadi di tempat tinggi atau di gunung. 
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Kondisi umat Israel di pembuangan Babel, jauh dari tanah airnya 
sendiri membuat mereka terasa sepi dan seakan-akan ditinggalkan 
Tuhan. Namun sejatinya tidak demikian. Dari jauh Tuhan Allah 
berseru agar umat terus mencari Tuhan. Hidup menjadi orang 
lansia kadang juga mengalami seperti yang dialami umat Israel di 
Babel: 
 

• Merasa terasing dan terbuang, karena jauh dari anak-anak 
yang masing-masing sudah berkeluarga atau bekerja jauh 
di luar kota. Hidup hanya dengan pengasuh atau 
perawatnya. 

• Merasa sudah tidak memiliki siapa-siapa karena pasangan 
hidup sudah dipanggil Tuhan dan teman-teman sebayanya 
juga sudah berpulang.  Bahkan anak-anak jarang menengok 
atau berkomunikasi.   

 
Dalam kondisi seperti itu Tuhan memanggil para lansia untuk 
tetapi mencari Tuhan. “Carilah TUHAN selama Ia berkenan 
ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat” (ayat 6). Berita 
ini menyejukkan hati kita bahwa kapan saja Tuhan berkenan 
ditemui, juga di hari tua kita. Kenapa TUHAN mengundang kita 
untuk terus mencari Dia sampai kapan pun juga? 
 
Jauh di mata, dekat di hati. Inilah cara Tuhan menghibur dan 
menguatkan kita. Meski umat Israel berada di pembuangan Babel. 
Jauh dari negeri sendiri yang ditinggalkan, tetapi kasih Tuhan tetap 
ada di hati setiap umat-Nya. Umat tetap ada di hati Tuhan. Sebagai 
orang lansia, jangan pernah merasa makin tua, makin terasing dan 
terbuang. Coba berpikir positip sebagai anak Tuhan yang berharga 
dimata-Nya. Mungkin manusia bisa melupakan kita, tetapi tidak 
demikian dengan Tuhan. Dari sorga, tempat yang jauh Tuhan tetap 
berkata:” Carilah Aku”. Inilah penghiburan besar bagi setiap orang 
lansia untuk mengalami damai sejahtera. 
 
Semua jangan dipikir secara manusia. Ketika kita memikirkan 
umur yang makin tua, maka kita akan makin takut menghadapinya. 
Karena tua berarti kekuatan hidup makin berkurang, penyakit 
mulai datang, dan kesepian akan terjadi. Bila kita berpikir negatif 
maka ingatlah bahwa apa yang dipikirkan manusia tidak sama 
dengan yang dipikirkan Allah. Jalan pikiran Allah terlalu tinggi 
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untuk kita jangkau dengan pikiran manusia yang dangkal. Oleh 
sebab itu pakailah iman untuk menjangkau pikiran Allah sehingga 
di hati kita hanya ada damai sejahtera bukan ketakutan. Maukah 
kita berpikir positif dan tetap beriman? 
 
Tuhan mempunyai rancangan hari tua kita. Kalau kita sampai 
dikaruniai umur panjang, itu berarti Tuhan mempunyai rancangan 
untuk masa depan kita. Umur panjang diberikan supaya kita 
menjadi saksi keajaiban Tuhan (Mazmur 71: 7), saksi bahwa Tuhan 
tetap menopang hidup kita (Yesaya 46: 4). Rancangan Tuhan untuk 
masa depan kita di hari tua adalah rancangan damai sejahtera 
bukan rancangan kecelakaan (Yeremia 29: 11). 
 
Mari kita nikmati hari tua kita dengan bersyukur, bukan dengan 
bersungut-sungut, mengeluh dan merasa terbuang. Allah 
memupunyai rencana yang indah di hari tua untuk menjadi saksi 
dalam penyertaaan-Nya terhadap hidup kita. Mari mengubah sikap 
hidup kita dengan damai sejahtera bukan dengan bersedih karena 
tua.   
 
Usulan Kegiatan 

1. Buat 2 (dua) gambar hati. Gambar pertama didalam hati 
hanya ada tanda tanya (?). Gambar kedua gambar hati yang 
didalamnya ada wajah Yesus. 

2. Menanyakan apa jadinya jikalau hati yang kosong itu terus 
dibiarkan sampai kita menjadi tua. Tanyakan juga 
bagaimana caranya membawa Yesus masuk ke dalam hati 
kita? 

3. Mengajak para lansia untuk memperagakan dan 
menunjukkan bagaimana wajah yang damai sejahtera. 
Demikian juga wajah yang tidak ada damai sejahtera.  

 
 

“Kalau di hati kita ada Yesus,  
maka damai sejahtera akan mengalir 
ke dalamnya tiada henti sampai tua.” 
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Minggu, V Maret 2019 

DICARI: DAMAI YANG HILANG! 
 [Lukas 15:11-20] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia mendapat pemahaman bahwa damai sejahtera bisa 

hilang. 
2. Lansia mendapat petunjuk bagaimana memelihara hidup damai 

sejahtera  
 
 
Fokus 
Apakah hati yang damai bisa hilang dari hidup kita? Damai adalah 
hati yang tetap tenang walaupun banyak masalah. Damai bisa 
hilang ketika kita hanya fokus pada masalah yang kita alami, tetapi 
kehilangan Tuhan ketika kita menyikapinya. Dalam menjalani 
kehidupan di hari tua, damai terjadi bila: 

• Merasa telah berhasil dalam perjuangan hidupnya, merasa 
bahagia karena anak-anaknya telah berhasil dan hidup 
berkeluarga dengan bahagia.  

• Merasa tanggungjawabnya sebagai orangtua telah selesai 
dan  merasa diberkati Tuhan dengan kesehatan, sukacita, 
umur panjang bahkan masih bisa melayani pekerjaan 
Tuhan.  

 
Namun apa jadinya bila  damai di hati itu hilang dari hidup kita?  
Gambaran dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ingin 
mengajak kita untuk coba membuat suatu perbandingkan 
bagaimana jadinya jikalau semula hidup kita berada dalam “damai” 
tetapi karena kesalahan dan keputusan kita sendiri yang “salah”, 
maka damai itu hilang dari hidup kita. 



 

76 KOMISI USIA LANJUT 

 
Damai di hati bisa hilang karena kita tidak dapat memeliharanya 
atau mempertahankannya ketika kita tergoda melihat ada yang 
lebih menarik di luar yang kita miliki dari Tuhan. Dapatkah yang 
hilang itu kembali atau kita usahakan kembali dalam hidup kita?  
 
 
Penjelasan Teks 
Perumpmaaan anak yang hilang/ si bungsu ini merupakan respons 
Tuhan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 
Yesus memang terbuka terhadap orang-orang berdosa, namun ini 
yang tidak disukai oleh para pemuka agama itu. Mereka 
berpendapat jika Yesus bersahabat dengan orang-orang berdosa 
itu, maka mereka akan meremehkan syarat-syarat penyucian dosa 
yang selama ini menjadi tradisi orang-orang Yahudi. Dari pihak 
Yesus, ada semangat bagaimana mengampuni orang yang berbuat 
dosa. Sedang dari pihak alim ulama, mereka mengutamakan 
kesucian dan kesalehan dengan cara memberi beban yang lebih 
berat kepada orang yang berdosa.  
Dalam perumpamaan anak yang hilang, Yesus menggambarkan 
kondisi hidup dalam dosa sebagai keadaan hilangnya hati yang 
damai dalam hidup manusia. Kondisi ini sangat tidak 
membahagiakan.  
 
Dalam perumpamaan ini, si bungsu yang keluar dari rumah 
orangtuanya digambarkan sebagai orang yang pada awalnya penuh 
dengan kebahagiaan (pergi dengan harta warisan), tetapi 
kemudian terjadi perubahan, anak bungsu hidup dalam 
kesengsaraan (tidak ada damai lagi).  
 
Damai yang hilang itu bisa didapatkan kembali setelah si bungsu 
itu mendapatkan 2 (dua) hal: 

• Sang bapa yang tergerak hatinya dengan belas kasihan 
untuk menerima si bungsu itu apapun keadaannya. 
Kebaikan sang bapa membuat si bungsu memiliki getaran 
hati untuk kembali. 

• Sang bapa benar-benar menerima si bungsu kembali ke 
rumah bapanya. Damai dari Tuhan bukan hal yang bisa kita 
perjuangkan sendiri tetapi karena anugerah Allah.  
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Saran Penyampaian 
 

Dicari: Damai Yang Hilang! 
Ada yang menarik di Panti Wreda karena hampir sering ada 
keributan. Apa yang diributkan? Merasa kehilangan barang-barang 
miliknya, salah tempat tidur karena menempati yang bukan 
tempatnya. Kalau merasa ada barang yang hilang, maka bisa dicari 
sampai tidak mau makan. 
 
Bagaimana kalau yang hilang adalah kedamaian hati? 
Ketenteraman yang dulu ada, kini hilang. Hidupnya merasa 
terancam. Bagi orang lansia damai yang hilang bisa dalam bentuk: 
 

• Karena sakit, maka kondisi tubuhnya tidak seperti dulu lagi 
sehingga tidak bisa kemana-mana.  

• Mata mulai kabur sehingga tidak bisa melihat lagi dengan 
jelas.  

• Anggota keluarga yang dulu sering menengok sudah tidak 
kelihatan lagi.  

• Hati merasa tidak tenteram tetapi tidak tahu apa 
penyebabnya.  

 
Gambaran damai yang hilang dalam bacaan kita adalah seperti 
anak bungsu yang pergi dari rumah bapanya. Dan setelah habis 
semua yang diminta dari bapanya dan sengsara, ia merasa berdosa 
dan berharap bisa kembali ke rumah bapanya.  
 
Bagaimana mengembalikan damai yang hilang dari hidup kita 
ketika kita sudah menjadi tua? 
 

• Iman kepada Tuhan Yesus harus mengalahkan 
pengalaman hidup. Dihari tua ada kebanggaan bahwa 
perjalanan hidup ini sudah banyak makan”asam garam”. 
Kadangkala pengalaman menjadi yang kita unggulkan. 
Pengalaman sering menjadi acuan memecahkan masalah. 
Setiap masalah berbeda solusinya. Pepatah berkata, tiap 
orang ada zamannya, dan tiap zaman ada orangnya. Si 
bungsu berandai-andai bahwa di luar rumah bapanya, ia 
akan menikmati kebebasan dalam hal apa saja. Kita sering 
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berandai-andai dengan mengandalkan pengalaman masa 
lalu. Pengalaman itu perlu dan menjadi guru yang terbaik. 
Tetapi iman harus berada diatas segalanya karena iman 
akan mengatasi ketidak mampuan kita. Iman membawa 
kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, seperti anak bungsu 
yang menyadari telah berdosa terhadap sorga (yang lebih 
dari segalanya). 
 

• Berikan kesempatan Tuhan mengatur hidup kita. Si 
bungsu pergi dari rumah bapanya karena ia tidak mau 
diatur untuk menunggu bagian warisan yang kelak pasti 
akan jatuh padanya. Ia mendahului apa yang menjadi 
kehendak bapanya. Akibatnya ia salah mengelola dan 
semua harta yang dimilikinya dihabiskan untuk berfoya-
foya. Apa yang kita lakukan setelah menjadi orang lansia? 
Kita habiskan semua yang pernah kita kumpulkan di masa 
muda? Kita berfoya-foya karena merasa sudah bebas, 
sampai tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan 
Tuhan? Inilah salah satu sebab kita kehilangan damai yang 
sejati. Bisakah tempat-tempat rekreasi atau makan enak 
yang kita nikmati membuat hati kita damai?  
 

• Segera kembali sebelum terlambat. Si bungsu 
menyadari dirinya salah,sehingga ia berucap : “Bapa, aku 
telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa, aku tidak 
layak lagi disebutkan anak bapa” (ayat 21). Sadari bahwa 
makin tambah umur, berarti makin kurang umur. 
Kesempatan kita untuk memperbaiki diri di hadapan Tuhan 
mungkin tidak banyak lagi. Jika masih ada masalah-
masalah yang mengganggu hidup kita sebaiknya segera 
selesaikan dengan Tuhan. Mintalah pengampunan dan 
hidup kembali dalam pertobatan sebelum terlambat. Siapa 
yang tidak ingin mengakhiri hidup ini dengan damai dan 
tenang?  

 
Usulan Kegiatan 

1. Buat sosio-drama dengan menghadirkan 3(tiga) tokoh 
terdiri dari: ayah, anak sulung, dan anak bungsu. 
Memperagakan saat-saat si bungsu meminta warisan 
ayahnya dan kemudian lalu pergi berfoya-foya.  



 

79 KOMISI USIA LANJUT 

2. Adegan si bungsu semula dengan pakaian yang mewah, 
kemudian berubah menjadi seorang penjaga dalam 
peternakan babi dengan pakaian yang lusuh.  

3. Adegan terakhir adalah saat-saat si bungsu berniat untuk 
pulang kembali ke rumah ayahnya dengan harapan bisa 
mendapatkan damai yang telah hilang akibat kesalahannya 
sendiri. 

 
 

“Hati yang berserah kepada bapa lebih berharga 
 daripada harta yang banyak sebagai warisan.” 
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Minggu, I April 2019 

HIDUP TERARAH PADA TUJUAN 
 [Filipi 3:4-14] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia dapat memahami tujuan hidupnya tetap memiliki 

aktifitas yang benar dan memuliakan Tuhan. 
2. Lansia mampu menerima pengalaman hidupnya sebagai sarana 

mengalami pertolongan Tuhan 
 
 
Fokus 
Lansia, kadang memiliki sifat seperti anak kecil atau suka menang 
sendiri, ingin selalu diperhatikan, ingin selalu dituruti dan 
dihargai, bila semua harapan-harapan tidak diperolehnya, maka ia 
sering tersinggung, dan marah, "mutung" dsb. 
 
Tiap orang memiliki cita-cita yang baik. Karena latar belakang 
berbeda maka muncul sikap optimisme / pesimisme, ragu-ragu, 
sikap penuh semangat untuk mencapainya, jika tak ada kepastian 
semua proses perjalanan serba susah dan tidak pasti akan 
mengalami berbagai penderitaan-penderitaan. Lansia yang 
melihat hidupnya secara negatif, biasanya menyesal, mengalami 
kebingungan, kebosanan. Namun, ada sebagian lain lagi melihat 
hidup dengan penuh sukacita, kegembiraan penuh semangat dan 
ucapan syukur. Semua hal itu tergantung dari sudut pandang 
masing-masing. Seorang lansia bisa melihat semua peristiwa 
sebagai anugerah Allah, atau sebaliknya. Dengan berbagai aktifitas, 
banyak kegiatan-kegiatan positif yang diikuti, lansia dapat melihat 
hidup sebuah Anugerah besar dari Allah. Hal itu dapat dipakai 
untuk mengisi hari-harinya menjadi berguna bagi sesama.  
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Tiap lansia memiliki masa lalu dan hal ini perlu dilihat sebagai 
suatu pengalaman yang sangat penting. Pengalaman yang 
direfleksikan akan berguna untuk sesuatu dimasa kini dan masa 
depan. Melalui bahan ini, lansia diharap makin memahami tujuan 
hidupnya berdasar pengalaman hidup bersama Allah.  
 
 
Penjelasan Teks 
Perjumpaan Saulus dengan Yesus yang bangkit menjadi awal 
pertobatannya. Hal itu membuat Paulus memiliki cara pandang 
baru tentang hidupnya dan merubah sudut pandangnya. Semula ia 
seorang yang sangat berpegang teguh pada peraturan-peraturan 
agama ditetapkan, hal itu sesuatu yang baik akan tetapi Paulus 
dalam kesaksiannya mengatakan dengan tegas bahwa sebagai 
seorang asli Yahudi, seorang Farisi sangat nyata, telah memenuhi 
semua hukum dan peraturan-peraturan yang ditetap dalam 
masyarakatnya, tetapi dalam hidup baru nya Paulus memiliki cara 
pandangan baru yaitu hidup berpusat pada Kristus. Ia menganggap 
semua yang lahiriah dengan mentaati peraturan-peraturan agama 
dan tatanannya sebagai sesuatu yang merugikan karena 
pengenalannya akan Kristus jauh lebih mulia dan Paulus 
mengarahkan tujuan hidupnya hanya kepada Kristus. 
 
Kehidupan baru Paulus dalam kebenaran bukan menurut 
kehendaknya sendiri atau karena hukum Taurat tetapi karena 
Anugerah Allah yaitu kepercayaan kepada Kristus. Paulus berpikir 
dan bertindak dengan melupakan sesuatu yang sudah berlalu dan 
mengarahkan kepada tujuan Allah bahwa ia dipanggil, ditetapkan 
dan dipilih menjadi alat pemberita Injil Keselamatan. 
 
 
Penyampaian Bahan 

 
Hidup Terarah Pada Tujuan 

Berdasar pengalaman mendampingi lansia, jika seorang lansia 
senang berbicara hingga berjam-jam, pastilah moodnya sedang 
bagus. Hatinya senang, penuh kebanggaan. Ia bisa bercerita 
tentang masa lalu dengan penuh antusias. Ceritanya mendetail.  
Karena lansia punya sesuatu tersimpan baik, dimasa lalu, 
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membanggakan dan ada yang mau mendengarkan, maka ia 
menjadi senang biasa. Dalam cerita-cerita itu, banyak lansia 
menceritakan kehebatannya dan jasa-jasanya. Kisah keberhasilan 
menjadikan lansia antusias. Di sisi lain, ada kisah-kisah kegagalan, 
cerita mengecewakan. Hal itu menimbulkan kepedihan dan luka 
batin.  
 
Ketika mendengar cerita-cerita seperti itu, kita turut dalam 
kesedihan. Di sisi lain, kita perlu mengajak lansia untuk melihat 
dan memperhatikan pengalaman bersama Tuhan. Kasih karunia 
Tuhan dalam perjalanan hidup manusia terkadang di luar nalar 
manusia. Kisah Paulus dengan pengalaman hidupnya kiranya 
dapat menolong lansia agar tidak menjadi kecewa, terluka, marah 
ketika melihat kegagalan. Di sini dibutuhkan cara pandang atas 
kehidupan. Cara pandang baru diajarkan oleh Paulus. Dalam Filipi 
3: 4-14 tertulis tentang hal itu.  
 
Perjumpaan Saulus dengan Yesus yang bangkit menjadi awal 
pertobatannya. Hal itu membuat Paulus memiliki cara pandang 
baru tentang hidupnya dan merubah sudut pandangnya. Semula ia 
seorang yang sangat berpegang teguh pada peraturan-peraturan 
agama ditetapkan, hal itu sesuatu yang baik akan tetapi Paulus 
dalam kesaksiannya mengatakan dengan tegas bahwa sebagai 
seorang asli Yahudi, seorang Farisi sangat nyata, telah memenuhi 
semua hukum dan peraturan-peraturan yang ditetap dalam 
masyarakatnya, tetapi dalam hidup baru nya Paulus memiliki cara 
pandangan baru yaitu hidup berpusat pada Kristus. Ia menganggap 
semua yang lahiriah dengan mentaati peraturan-peraturan agama 
dan tatanannya sebagai sesuatu yang merugikan karena 
pengenalannya akan Kristus jauh lebih mulia dan Paulus 
mengarahkan tujuan hidupnya hanya kepada Kristus. 
 
Kehidupan baru Paulus dalam kebenaran bukan menurut 
kehendaknya sendiri atau karena hukum Taurat tetapi karena 
Anugerah Allah yaitu kepercayaan kepada Kristus. Paulus berpikir 
dan bertindak dengan melupakan sesuatu yang sudah berlalu dan 
mengarahkan kepada tujuan Allah bahwa ia dipanggil, ditetapkan 
dan dipilih menjadi alat pemberita Injil Keselamatan. 
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Melalui kisah itu, kiranya setiap lansia menghayati hidup bersama 
Allah. Dalam hidup ada berbagai peristiwa. Berhasil, gagal, sehat, 
sakit, semuanya kenyataan setiap orang. Hal penting bagi kita 
adalah cara pandang terhadap hidup.   
 
sangat penting perhatian lansia terarah pada Tuhan melihat 
Anugerah, Kasih KaruniaNya juga rancanganNya, ketika lansia 
tetap rajin beriman sangat kuat lansia dapat mengatasi masalah-
masalah yang dihadapi jika ia senantiasa ikut persekutuan doa, 
rajin beribadah dan memiliki kehidupan doa yang baik. 
Dengan demikian lansia selalu dapat memperoleh sudut pandang 
baru yang akan membuat lansia terus melanjutkan aktifitasnya 
yang positif itu bersama-sama. Firman Tuhan, kegiatan-kegiatan 
yang diikutinya mengisi hidupnya untuk tetap melangkah dan 
Tuhan tetap melindungi, menyertai dan memimpinnya bahkan 
melalui hidupnya perlu diingatkan semua peristiwa telah menjadi 
sesuatu yang penting dan menghadirkan hal-hal yang berguna dan 
membangun bagi sekitarnya, tetap melakukan bagiannya dengan 
baik jangan takut dan khawatir bahkan putus asa karena Tuhan 
tetap  memberkati hidupnya sampai pada harinya tiba pada  tujuan 
dalam hidup yang kekal dengan penuh suka cita dan damai 
sejahtera. 
 
 
Usulan Kegiatan 
1. Jelaskan maksud dan tujuan tema di atas agar peserta dapat 

dengan jelas memahami keberadaan dirinya. Dengan 
memahami keberadaan diri, diharap peserta memiliki "konsep 
diri yang baru" tentang dirinya sebagaimana terjadi dengan 
Paulus. 

2. Lansia diberikan kesempatan untuk sharing kesaksian tentang 
hidupnya apakah sudah tercapai pada tujuan yang mereka 
harapkan? Dalam kesaksian, lansia bisa menceritakan tentang 
pertobatan atau sesuatu yang dialami karena pertolongan 
Tuhan? Tanyakan pada lansia peran Tuhan dalam hidup dan 
keluarganya? Tanyakan apa saja yang dilakukan untuk dapat 
mengetahui bahwa Tuhan yang mengarahkan dan memberi 
masa depan  
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Kegiatan dapat diakhiri dengan menyanyi lagu “Lanjut Usia” 
(langgam que Sera Sera) 
 
Bila aku lanjut usia , rambutku putih putih semua, 
tetap melayani bri suka cita kepada sesama  
 
Ref… 
Aku bersyukur, syukur padaMu Tuhan, 
terimakasih Tuhan tuk AnugerahMu 
 
Bila tulangku tlah rapuh, tubuhku lemah tak berdaya, 
tapi imanku tetap di kuatkan oleh Yesus Tuhan 
Ref… 
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Minggu, II April 2019 

HIDUP DALAM PENGHARAPAN 
 [Ayub 14:1-14] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia dapat menyebutkan bahwa pengharapan merupakan 

bagian dari hidup 
2. Lansia mampu menjadikan pengharapan sebagai kesempatan 

untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan dan sesama. 
 

 
Fokus 
Tiap orang memiliki pengharapan. Pengharapan selalu terarah ke 
masa depan. Supaya tidak hilang, pengharapan harus dijaga dan 
dipelihara dengan baik. Terpenuhinya harapan tumbuh damai 
sejahtera dan kebahagiaan. Namun tanpa disadari, terjadi 
perubahan zaman yang sangat cepat dengan bertambahnya usia. 
Lansia sadar atau tidak, cepat atau lambat, semua mengalami 
keterbatasan- kelemahan, sehingga membuat peranannya 
menurun.  Lemahnya fisik menjadikan seseorang sering sakit. Sakit 
fisik berdampak pada sisi lain seperti emosi, spiritual, sosial, 
ekonomi. Keadaan itu dapat memupuskan pengharapan. Dengan 
belajar dari kisah Ayub, semoga lansia senantiasa “memompa” 
pengharapan di dalam hidupnya.  
 
PENJELASAN TEKS 
Kitab Ayub 14:1-14 mengajak umat menghayati singkatnya hidup 
manusia seperti bunga yang berkembang. Lalu layu. Seperti 
bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak bertahan (ay. 2). Ketika 
kematian datang, tidak seorangpun tahu (ay.5). Ayub menghayati 
bahwa setelah manusia mati, padanya tidak ada lagi pengharapan 
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(ay. 10). Pemahaman Ayub itu rupanya sejalan dengan pemikiran 
banyak orang dalam Perjanjian Lama. Maka dari itu ketika dalam 
kematian tidak ada pengharapan, manusia takut untuk 
menghadapinya. Upaya Ayub menghilangkan ketakutan karena 
kematian adalah dengan memohon pertolongan dari Tuhan,”Ah, 
kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, 
melindungi aku, sampai murka-Mu surut; dan menetapkan waktu 
bagiku, kemudian mengingat aku pula!” (ayat 13).  Dalam semua 
itu Ayub sadar bahwa kematian adalah kehendak Tuhan. Bila 
Tuhan memanggil manusia untuk kembali kepada-Nya, siapa yang 
bisa menolak? (ayat 14-15). 
 
Ayub menyadari keberadaan manusia. Tidak ada seorangpun yang 
bisa menolak kematian bila saat itu datang. Maka dari itu, dalam 
kesadarannya Ayub melakukan hal terpenting dalam hidup yaitu 
menjalani semua hal dengan tekun, sungguh-sungguh. Yang 
terpenting baginya bukan tentang bagaimana kematian itu, namun 
bagaimana kehidupan dijalani. Karena itu ia berkata, “Maka aku 
akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba 
giliranku”.  Sekalipun hal yang terpenting bukanlah kematian, 
bukan berarti Ayub abai dengan kematian. Mengapa demikian? 
Sebab semua orang akan mengalaminya. Maka, Ayub mengajarkan 
tentang pengharapan. Ia mengatakan sebagaimana ditulis pada 
ayat 15, “Maka Engkau akan memanggil, dan akupun akan 
menyahut.” Inilah kepastian keyakinan hidup. Suatu saat Allah 
memanggil kita dan kita dan kitapun menjawab dengan penuh 
pengharapan atas panggilan Allah itu.  
 
Pengharapan dalam Kristus terwujud dalam hidup manakala kita 
melihat ke depan. Melihat semua aspek hidup, yaitu aspek hidup 
dan kematian kita. Semuanya ada dalam kewenangan Tuhan.   
 
 
Penyampaian Bahan 

 
Hidup Dalam Pengharapan 

Tiap orang memiliki pengharapan. Pengharapan selalu terarah ke 
masa depan. Supaya tidak hilang, pengharapan harus dijaga dan 
dipelihara dengan baik. Terpenuhinya harapan tumbuh damai 
sejahtera dan kebahagiaan. Namun tanpa disadari, terjadi 
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perubahan zaman yang sangat cepat dengan bertambahnya usia. 
Lansia sadar atau tidak, cepat atau lambat, semua mengalami 
keterbatasan- kelemahan, sehingga membuat peranannya 
menurun.  Lemahnya fisik menjadikan seseorang sering sakit. Sakit 
fisik berdampak pada sisi lain seperti emosi, spiritual, sosial, 
ekonomi. Keadaan itu dapat memupuskan pengharapan. Dengan 
belajar dari kisah Ayub, semoga lansia senantiasa “memompa” 
pengharapan di dalam hidupnya.  
 
Kitab Ayub 14:1-14 mengajak umat menghayati singkatnya hidup 
manusia seperti bunga yang berkembang. Lalu layu. Seperti 
bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak bertahan (ay. 2). Ketika 
kematian datang, tidak seorangpun tahu (ay.5). Ayub menghayati 
bahwa setelah manusia mati, padanya tidak ada lagi pengharapan 
(ay. 10). Pemahaman Ayub itu rupanya sejalan dengan pemikiran 
banyak orang dalam Perjanjian Lama. Maka dari itu ketika dalam 
kematian tidak ada pengharapan, manusia takut untuk 
menghadapinya. Upaya Ayub menghilangkan ketakutan karena 
kematian adalah dengan memohon pertolongan dari Tuhan,”Ah, 
kiranya Engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, 
melindungi aku, sampai murka-Mu surut; dan menetapkan waktu 
bagiku, kemudian mengingat aku pula!” (ayat 13).  Dalam semua 
itu Ayub sadar bahwa kematian adalah kehendak Tuhan. Bila 
Tuhan memanggil manusia untuk kembali kepada-Nya, siapa yang 
bisa menolak? (ayat 14-15). 
 
Ayub menyadari keberadaan manusia. Tidak ada seorangpun yang 
bisa menolak kematian bila saat itu datang. Maka dari itu, dalam 
kesadarannya Ayub melakukan hal terpenting dalam hidup yaitu 
menjalani semua hal dengan tekun, sungguh-sungguh. Yang 
terpenting baginya bukan tentang bagaimana kematian itu, namun 
bagaimana kehidupan dijalani. Karena itu ia berkata, “Maka aku 
akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba 
giliranku”.  Sekalipun hal yang terpenting bukanlah kematian, 
bukan berarti Ayub abai dengan kematian. Mengapa demikian? 
Sebab semua orang akan mengalaminya. Maka, Ayub mengajarkan 
tentang pengharapan. Ia mengatakan sebagaimana ditulis pada 
ayat 15, “Maka Engkau akan memanggil, dan akupun akan 
menyahut.” Inilah kepastian keyakinan hidup. Suatu saat Allah 
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memanggil kita dan kita dan kitapun menjawab dengan penuh 
pengharapan atas panggilan Allah itu.  
 
Pengharapan dalam Kristus terwujud dalam hidup manakala kita 
melihat ke depan. Melihat semua aspek hidup, yaitu aspek hidup 
dan kematian kita. Semuanya ada dalam kewenangan Tuhan.   
 
 
Usulan Kegiatan 
1. Nonton film / klip tentang perjalanan hidup seseorang yang 

akhirnya tujuan hidup nya tercapai dari apa yang diharapkan 
dicita-citakan dan diperjuangkannya. 

2. Berikan kiat-kiat agar hidup memiliki tujuan tidak hanya asal 
hidup. 

3. Menyanyikan lagu:  
 
TIAP LANGKAHKU 
 
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan 
dan tangan kasih Nya memimpinku 
ditengah glombang dunia menakutkan 
hatiku tetap tenang teguh 
tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin 
ketempat tinggi ku dihantarnya 
hingga sekali nanti aku tiba 
dirumah bapa sorga yang baka. 
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Minggu, III April 2019 

BERJALAN BERSAMA YESUS 
 [Lukas 24:13-49] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia berani berjalan bersama Yesus dalam segala keadaan 

hidup. 
2. Lansia tidak takut dan khawatir bahkan berputus asa dalam 

hidupnya. 
 
 
Fokus 
Merasa kehilangan dan ditinggalkan adalah perasaan yang sering 
dialami para lansia. Mereka merasa hidup sendiri dan sepi. Semua 
sudah tidak lagi bisa bersama.  anak-anak sudah memiliki keluarga 
sendiri, ada teman- teman yang sudah mendahului pulang ke sorga. 
Ada juga pasangan yang sudah mendahuluinya. Untuk bekerja 
kekuatan tubuh juga sudah banyak keterbatasan. Hal itu terasa 
mulai dari berkurangnya aktifitas, sehingga tidak jarang sering 
mengalami ketakutan dan kekhawatiran bahkan rasa putus asa. 
Perjalanan hidup begitu berat. Karena perjalanan berat, muncul 
keinginan untuk “mengasingkan diri”. Beratnya perjalanan 
melahirkan sikap pesimis. Keadaan itu membuat masa depan jadi 
sesuatu yang menakutkan, bahkan sepertinya tak ada lagi yang 
dapat diperbuat. Perasaan yang sama dialami oleh Kleopas dan 
sahabatnya saat melihat Yesus guru-Nya menderita, disalib dan 
mati. Mereka melihat seolah Yesus tidak berdaya. Perasaan itu 
menjadikan mereka tidak melihat Yesus yang bangkit. Padahal 
Yesus ada bersama mereka dalam perjalanan dari Yerusalem 
menuju Emaus. Melalui bahan ini lansia diajak untuk menghayati 
perjalanan hidup mereka bersama Yesus. Lansia harus berani 
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berjalan bersama Dia dalam segala keadaan. Sikap itu menjadikan 
lansia melihat penyertaan Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup 
mereka.  
 
 
Penjelasan Teks 
Teks kita menjelasakan tentang murid-murid Yesus yang 
mengalami kekecewaan dan kesedihan yang dalam paska kematian 
Yesus. Dalam teks ini disebutkan Kleopas dan temannya sedang 
dalam perjalanan kembali dari Yerusalem ke Emaus. Keadaan 
mereka ‘galau’, bahkan hati  mereka hancur serta putus asa. 
Peristiwa kematian Yesus dan munculnya berita-berita yang 
menyudutkan para murid, hoaks tentang mayat Yesus yang hilang, 
menjadikan mereka merasa tidak berdaya. Ketidakberdayaan itu 
menjadikan perjalanan menju Emaus menjadi sesuatu yang sangat 
berat. Kesedihan, kekecewaan dan penyesalan, serta putus asa, 
campur aduk membuat mereka tidak memiliki kepekaan. 
Hilangnya kepekaan membuat mereka tidak dapat melihat sesuatu 
dengan jernih. Saat mereka berjalan bersama Yesus, mereka 
mengira Yesus sebagai orang asing yang berjalan bersama mereka.  
 
Kisah itu berlanjut hinga akhirnya mereka tahu bahwa yang 
berjalan bersama mereka dari Yerusalem menuju Emaus adalah 
Yesus yang sudah bangkit. Perjumpaan Kleopas dan temannya 
dengan Yesus memberi perubahan yang luar biasa. Dari perjalanan 
menuju Emasu dalam kemuraman dan tanpa harapan, berubah 
menjadi perjalanan kembali ke Yerusalem dengan penuh 
semangat. Mereka merasakan kesukacitaan dan mendapat 
kekuatan baru. Kekuatan itu membuat mereka menjadi saksi 
kebangkitan-Nya.  
 
 
Penyampaian Bahan 

 
Berjalan Bersama Yesus 

Hidup manusia sering diibaratkan sebagai sebuah perjalanan. 
Dalam perjalanan itu kita berjumpa dengan berbagai peristiwa. 
Jalan-jalan yang dilalui, terkadang mulus, enak. Tak jarang, jalan 
yang dilalui berlubang-lubang, berlumpur dan tidak nyaman untuk 
dilalui. Perjalanan kita juga menjumpai berbagai orang. Ada orang-
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orang yang menyenangkan, ada orang-orang yang sulit menjadi 
sahabat bagi kita. Beruntunglah kita bila saat perjalanan berjumpa 
dengan orang-orang yang bersedia memberikan pertolongan. 
Apalagi di saat keadaan kita lemah, terpuruk karena berbagai 
persoalan hidup. 
 
Kleopas dan saudaranya dalam perjalanan pulang dari Yerusalem 
menuju Emaus, kampung halaman mereka. Wajah mereka tampak 
berbeban berat. Pikiran mereka kacau. Keadaan mereka ‘galau’, 
bahkan hati mereka hancur serta putus asa. Peristiwa kematian 
Yesus dan munculnya berita-berita yang menyudutkan para murid, 
hoaks tentang mayat Yesus yang hilang, menjadikan mereka 
merasa tidak berdaya. Ketidakberdayaan itu menjadikan 
perjalanan menju Emaus menjadi sesuatu yang sangat berat. 
Kesedihan, kekecewaan dan penyesalan, serta putus asa, campur 
aduk membuat mereka tidak memiliki kepekaan. Hilangnya 
kepekaan membuat mereka tidak dapat melihat sesuatu dengan 
jernih. Saat mereka berjalan bersama Yesus, mereka mengira Yesus 
sebagai orang asing yang berjalan bersama mereka.  
 
Kisah itu berlanjut hinga akhirnya mereka tahu bahwa yang 
berjalan bersama mereka dari Yerusalem menuju Emaus adalah 
Yesus yang sudah bangkit. Perjumpaan Kleopas dan temannya 
dengan Yesus memberi perubahan yang luar biasa. Dari perjalanan 
menuju Emasu dalam kemuraman dan tanpa harapan, berubah 
menjadi perjalanan kembali ke Yerusalem dengan penuh 
semangat. Mereka merasakan kesukacitaan dan mendapat 
kekuatan baru. Kekuatan itu membuat mereka menjadi saksi 
kebangkitan-Nya.  
 
Kebangkitan Yesus membawa perubahan baru bagi para murid. Ia 
membuka pikiran para murid sehingga mengerti kitab suci yang 
telah menyatakan tentang Mesias. Mesias memang harus 
menderita, mati dan bangkit hari ke 3. Kebangkitan-Nya menjadi 
seruan bahwa dalam nama-Nya berita tentang pertobatan dan 
pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. 
Semua peristiwa itu telah memberi pengertian baru bagi para 
murid supaya mereka menjadi saksi kebangkitan-Nya.  
 



 

94 KOMISI USIA LANJUT 

Kebangkitan Yesus membawa perubahan hidup. Bagi lansia, 
betapa pentingnya mereka tetap memiliki keyakinan tentang 
Tuhan yang bangkit. Allah hidup dan turut bekerja dalam segala 
sesuatu diperjalanan kehidupannya. Kebangkitan Yesus kiranya 
membuat para lansia takut berjalan bersama Yesus.  
 
Firman Tuhan mengajak kita untuk memiliki iman kepada Allah. 
Ia adalah Tuhan yang hidup. Hidup dalam Dia ada pengharapan. 
Maka dari itu, jangan takut berjalan bersama Dia. Ia akan 
mengarahkan, menuntun, mengajarkan kita untuk optimis dalam 
hidup. Dengan demikian orientasi hidup kita terarah ke masa 
depan. Dari mana kita mulai berjalan? Dimulai dari saat ini dan ke 
depan tetap mengandalkan Tuhan. Lihatlah ke depan, hindarkan 
berfokus ke belakang, di mana rasa bersalah, sesal dan peristiwa 
pilu memperberat hidup. Peganglah tangan-Nya dan terus berjalan 
bersama Dia, Tuhan yang bangkit.  
 
 
Usulan Kegiatan 
1. Beberapa Lansia diminta untuk bersaksi tentang aktivitas yang 

sekarang sedang ditekuni (mungkin hal-hal hal baru) berbeda 
dari pekerjaan sebelumnya? 

2. Tanyakan di antara mereka kesulitan menemukan hal baru yang 
mau dilakukan, kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi? 

3. Kira-kira apa yang menjadi penyebab banyak lansia enggan 
melakukan perubahan untuk berani berbuat sesuatu? 

 
Ajak lansia berdialog tentang kebangkitan Yesus dan perjalanan-
Nya ke Emaus. Setelah itu ajak peserta mendialogkan pengalaman 
sehari-hari dengan pengalaman Kleopas yang “bingung” dengan 
peristiwa Yesus. Apakah aktivitas-aktivitas baru dalam hidup 
mereka membuat bingung? Akhiri dialog dengan mengajak peserta 
menghayati makna perjalanan bersama Yesus (lihat fokus).   
 
Nyanyian yang dapat digunakan “Masa Muda dan Masa Tua” 
(langgam Masa Muda) 
 
Masa muda sungguh senang  
Jiwa penuh dengan cita-cita dengan  
Api yang tak kunjung padam, Selalu membakar dalam kalbu 
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Ref… 
Masa muda ku masa yang  
Terindah, masa Tuhan memanggilku  
Masa muda ku, masa yang ku kenang  
ku tinggalkan semua dosa ku 
La  la  la la la la la la la la la 2x  
 
Masa tua sungguh senang 
Jiwa penuh dengan pengalaman 
Dengan api yang tak kunjung padam  
Selalu membakar dalam kalbu 
 
Ref… 
Masa tua ku masa yang terindah 
Masa Tuhan menggendong ku  
masa tua ku masa yang kukenang 
ku tiggalkan semua dosa ku 
La la  la la  la  la  la la  la 2x 
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Minggu, IV April 2019 

TUHAN KEKUATANKU 
 [Mazmur 118: 14-29] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia dapat memahami Tuhan adalah kekuatan dalam 

hidupnya. 
2. Lansia memakai hidupnya untuk bersaksi tentang kebesaran 

Tuhan bagi sesamanya. 
 
 
Fokus 
Orang muda identik dengan kekuatannya. Orang tua/lansia identik 
dengan pengalaman hidupnya. Lansia selalu bicara masa lalu dan 
orang muda selalu akan bicara masa depan.  Namun bila kita dapat 
melihat lansia yang memiliki semangat hidup, ia masih bisa kerja 
dengan sangat baik, proaktif dikeluarga, ikut aktif dalam kegiatan 
gereja bahkan bisa ikut pelayanan dengan baik itu sungguh luar 
biasa, pasti kita bertanyaan-tanya, mengapa bisa demikian?  
 
Tentu kita akan mencari tahu rahasianya. Semua aktivitas 
dikerjakan dengan didasari rasa gembira, sukacita-syukur kepada 
Tuhan. Semua itu memotivasi hidup, sehingga meskipun sudah 
lanjut usia akan kuat. Tentu saja iman pada Tuhan menjadikan 
semua itu bisa dilakukan. Tuhanlah yang telah mengaruniakan 
kesehatan dan kekuatan untuk dapat tetap melakukan bagiannya 
dengan maksimal. Dalam iman pada Tuhan, banyak lansia yang 
telah mengalami kelemahan fisik tetapi karena kekuatan imannya 
mereka tetap melayani. Cara melakukan pelayanan adalah dengan 
bertekun dalam doa dan melakukan kebenaran firman Tuhan.  
Tuhan, yang Maha Kuat memberikan kekuatan kepada umat-Nya. 
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Ia konsisten menyatakan peneguhan. Hal itulah yang diyakini oleh 
Pemazmur. Tentu saja kita dapat meneladan pemazmur yang 
melihat Tuhan Maha kuat serta konsisten menyatakan janji-Nya.  
 
Penjelasan Teks 
Mazmur ini berisi puji-pujian dan syukur. Nyanyian pujian ini juga 
mungkin yang terakhir dinyanyikan Yesus dan para murid sebelum 
Ia pergi ke Taman Getsemani dan ditangkap (band. Mat. 26:30; 
Mrk 14:26). 
 
Inti nyanyian pujian ini adalah ajakan untuk bersyukur kepada 
Tuhan bahwa Ia baik, kasih setianya sampai selama-lamanya. Ia 
baik dan setia kepada setiap orang yang konsisten melakukan 
kebenaran, meski harus menanggung risiko dan derita. Orang-
orang yang seperti itu akan masuk ke dalam pintu gerbang 
kebenaran. Yaitu pintu gerbang Tuhan, yang adalah tempat bagi 
orang-orang benar.  
 
Cara Tuhan yang konsisten menyatakan kasih setia-Nya oleh 
pemazmur dikidungkan dengan nyanyian,“Tuhanlah kekuatanku 
dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku (ay. 14). Kekuatan 
Tuhan menjadikan umat-Nya mengalami kemenangan dalam 
hidup. Mengapa umat mengalami kemenangan? Karena tangan 
kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan 
berkuasa meninggikan. Tangan kanan merupakan penggambaran 
kekuatan Tuhan. Karena Tuhan kuat, maka pemazmur 
mengatakan,“aku tidak akan mati, tetapi hidup“. Untuk apa tetap 
hidup? Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Di sini pemazmur 
menunjukkan sikap hidup penuh syukur. Ia akan menceritakan 
kebaikan Tuhan karena Ia Maha Kuat dan pengasih.  
 
Pada bagian lain, pemazmur kembali bersyukur karena Tuhan 
telah menjawabnya dan menyelamatkannya (ay. 21), meski ia 
menghadapi tantangan yang berat karena kebenaran yang ia 
lakukan. Ia mengajak umat untuk bersyukur karena perbuatan 
ajaib yang dilakukan Tuhan tersebut. Bahkan batu yang dibuang 
oleh tukang-tukang bangunan telah diubah oleh Tuhan menjadi 
batu penjuru (ay. 22-23). Dalam Tuhan berlimpah kasih setia, 
karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! 
Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya (ay. 29).  
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Penyampai Bahan 
 

Tuhan Kekuatanku 
Lansia yang sehat dan tetap dapat beraktifitas serta bahagia, 
merupakan harapan semua orang.  Agar harapan itu dapat 
terwujud, amatlah penting memperhatikan beberapa hal. 
Kesehatan, spiritualitas, aktifitas sosial dan sebagainya. Memiliki 
aktifitas yang sehat secara rohani, misalnya ikut kegiatan gereja 
secara rutin merupakan hal baik. Ikut pelayanan-pelayanan, 
terlibat dalam organisasi lansia membuat dirinya dapat 
membangun persahabatan baru dengan teman-teman. Hal itu pasti 
akan berdampak positip. Kegiatan lansia yang positif bermanfaat 
bagi sesama menunjukkan bahwa ia menghayati hidupnya 
bermakna.  
 
Seorang lansia yang aktif dalam pelayanan menyampaikan 
kesaksiannya demikian: ia mampu melakukan semua kegiatan-
kegiatan positif karena merasakan kekuatan dari Tuhan.  Kekuatan 
Tuhan menggerakkannya melakukan hal-hal baik. Kekuatan dari 
Tuhan membuat mereka tetap memiliki hati yang gembira dan 
semangat antusiasme yang diperoleh dari Allah melalui aktivitas 
yang ia sukai, positif sebagai pengisi kegiatan yang sehat dan 
membangun. 
 
Dalam nyanyiannya, pemazmur menyukuri semua tindakan 
Tuhan. Melalui nyanyian pujiannya, pemazmur mengajak jamaah 
bersyukur kepada Tuhan.  Tuhan itu baik, kasih setianya sampai 
selama-lamanya. Ia baik dan setia kepada setiap orang yang 
konsisten melakukan kebenaran, meski harus menanggung risiko 
dan derita. Orang-orang yang seperti itu akan masuk ke dalam 
pintu gerbang kebenaran. Yaitu pintu gerbang Tuhan, yang adalah 
tempat bagi orang-orang benar.  
 
Cara Tuhan yang konsisten menyatakan kasih setia-Nya oleh 
pemazmur dikidungkan dengan nyanyian,“Tuhanlah kekuatanku 
dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku (ay. 14). Kekuatan 
Tuhan menjadikan umat-Nya mengalami kemenangan dalam 
hidup. Mengapa umat mengalami kemenangan? Karena tangan 
kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan 
berkuasa meninggikan. Tangan kanan merupakan penggambaran 
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kekuatan Tuhan. Karena Tuhan kuat, maka pemazmur 
mengatakan,“aku tidak akan mati, tetapi hidup“. Untuk apa tetap 
hidup? Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Di sini pemazmur 
menunjukkan sikap hidup penuh syukur. Ia akan menceritakan 
kebaikan Tuhan karena Ia Maha Kuat dan pengasih.  
 
Pada bagian lain, pemazmur kembali bersyukur karena Tuhan 
telah menjawabnya dan menyelamatkannya (ay. 21), meski ia 
menghadapi tantangan yang berat karena kebenaran yang ia 
lakukan. Ia mengajak umat untuk bersyukur karena perbuatan 
ajaib yang dilakukan Tuhan tersebut. Bahkan batu yang dibuang 
oleh tukang-tukang bangunan telah diubah oleh Tuhan menjadi 
batu penjuru (ay. 22-23). Dalam Tuhan berlimpah kasih setia, 
karena itu bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! 
Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya (ay. 29).  
 
Jika sampai saat ini Tuhan memberi kepada kita kekuatan untuk 
hidup, mari kita meneladan pemazmur. Hidup ini adalah untuk 
menceritakan kebaikan Tuhan.  
 
 
Usulan Kegiatan 
 
Analisa lagu perhatikan syair kata lagu 
Ajak peserta menyanyikan lagu “Semua Baik”. Setelah 
menyanyikan lagu itu, mintalah semua peserta menganalisa syair 
lagu itu.  
 
Semua Baik 
Dari Semua telah Kau tetapkan 
hidupku dalam tangan-Mu dalam rencanamu Tuhan, 
rencana indah telah Kau siapkan 
bagi masa depanku yang penuh harapan 
 
Refr.: 
Semua baik semua baik, 
segala yang telah Kau perbuat dalam hidup ku 
Semua baik sungguh teramat baik 
Kau jadikan hidupku berarti 
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Panduan Kegiatan 

• Nyanyian Semua Baik dinyanyikan beberapa kali. Minta 
peserta menghayati kata-katanya. 

• Apa yang dirasakan saat menyanyikan nyanyian itu?  

• Jika sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup, apa yang 
akan dilakukan? 

• Akhiri dengan menaikkan doa bersama.  
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Minggu, I Mei 2019 

SUNGGUHKAH KITA MENGASIHI TUHAN YESUS 
 [Yohanes 21: 15 – 19] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia memahami betapa pentingnya  Tuhan Yesus dalam 

kehidupannya 
2. Lansia menyatakan kasihnya kepada Tuhan Yesus dalam 
 
 
Fokus 
Bahwa setiap orang percaya telah mengenal Tuhan Yesus, itu 
adalah sebuah keniscayaan, terlebih bila ia telah menjadi orang 
kristen sejak kanak-kanak, pastilah ia telah banyak mendengar 
tentang-Nya. Ia pasti juga telah diajar untuk mengasihi Tuhan 
Yesus, dan itu bisa dinyatakan dalam berbagai cara, seperti 
misalnya rajin beribadah dan melayani Tuhan di gereja, selain juga 
diajar untuk menolong orang lain, berbuat baik kepada sesama dsb.  
 
Melalui semua pengajaran itu, setiap orang kristen diharapkan 
dapat sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan mereka 
sehari-hari, dan tentunya diharapkan hal ini terus berlangsung 
sepanjang hidupnya. Pada sisi lain, tidak disangkal bahwa 
mengasihi Tuhan Yesus kadangkala juga menghadapi berbagai 
rintangan dan tantangan, seperti misalnya semangat yang 
mengendur, tidak setia dan bahkan pada suatu saat padam. 
Berbagai macam pergumulan hidup juga dapat melunturkan kasih 
kepada Tuhan Yesus. 
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Melalui bahan kali ini lansia diingatkan pentingnya mengasihi 
Tuhan Yesus dengan setia sampai akhir hidupnya dan menyatakan 
hal itu dalam kehidupannya setiap hari. 
 
 
Penjelasan Teks 
Bagian firman Tuhan yang kita baca ini berisi percakapan Tuhan 
Yesus dengan salah seorang murid-Nya yang bernama Simon 
Petrus. Peristiwanya terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. 
Dalam percakapan itu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, 
apakah ia mengasihi Tuhan Yesus “lebih dari mereka semua ini”. 
Apa arti kata-kata “lebih dari mereka semua ini”? Ada yang 
menafsirkan hal itu menunjuk pada murid-murid Tuhan Yesus 
yang lain, yang juga ada di situ; tetapi ada pula yang mengartikan 
lebih dari semua perahu, jala dan ikan, yang saat itu juga ada di 
situ, sebab peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus menampakkan 
diri pada para nurid di danau Tiberias. Apapun itu, Tuhan Yesus 
ingin mengetahui apakah Petrus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari 
segala yang ada. Petrus menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dan 
berkata bahwa ia mengasihi Tuhan Yesus; kemudian Tuhan Yesus 
mengatakan kepadanya:”Gembalakanlah domba-domba-Ku” .  
Tuhan Yesus bertanya lagi untuk kedua kalinya, apakah Petrus 
mengasihi-Nya.  Petrus membenarkannya, ia mengasihi Tuhan 
Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan kembali 
:”Gembalakanlah domba-domba-Ku” Untuk ketiga kalinya Tuhan 
mengajukan pertanyaan yang sama, maka sedihlah hati Petrus, 
sebab ia ditanya sampai 3 (tiga) kali, apakah ia mengasihi Tuhan 
Yesus. Ia menjawab:”Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu; Engkau 
tahu bahwa aku mengasihi Engkau” Sekali lagi Tuhan Yesus 
berkata :”Gembalakanlah domba-domba-Ku”. Kemudian Tuhan 
Yesus mengatakan:” Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ketika 
engkau masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan 
engkau berjalan ke mana saja kaukehendaki, tetapi jika engkau 
sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan 
orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat 
yang tidak kaukehendaki" (ayat 18). 
 
Ada banyak hal menarik diungkapkan di sini. Pertama, Petrus 
dipanggil dengan nama “Simon, anak Yohanes” Ia tidak dipanggil 
dengan nama Petrus, yang berarti batu karang. Secara tidak 



 

104 KOMISI USIA LANJUT 

langsung Tuhan Yesus ingin mengingatkan Petrus sebagai orang 
biasa, yang punya kelemahan seperti orang lainnya, yang juga bisa 
dan pernah gagal. Barangkali pertanyaan yang sampai 3 (tiga) kali 
diajukan kepadanya juga ingin mengingatkannya tentang 
kegagalannya setia kepada Tuhan Yesus ketika ia sampai 3 (tiga) 
kali menyangkal Tuhan Yesus. 
 
Hal lain yang patut dicatat adalah bahwa Tuhan Yesus tidak 
dendam kepada Petrus yang pernah menyangkal-Nya sampai tiga 
kali. Ia tidak menghukum Petrus, namun memberikan kepercayaan 
untuknya menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. 
Menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus berarti bersedia 
berkorban, dan tidak memikirkan kepentingan sendiri. Ini 
diungkapkan dengan kalimat “Sesungguhnya ketika engkau masih 
muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan 
ke mana saja kaukehendaki” Dulu, Petrus berbuat sesuka hatinya, 
mengandalkan segala sesuatu pada diri sendiri, namun sekarang, 
setelah ia” tua”, ia akan rela ,  “mengulurkan tanganmu dan orang 
lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang 
tidak kaukehendaki." Menurut legenda yang beredar, akhir hidup 
Petrus adalah disalibkan dengan kepala di bawah, ia merasa tidak 
pantas disalibkan seperti Tuhan Yesus. 

 
 

Penyampaian Bahan 
 

Sungguhkah Kita Mengasihi Tuhan Yesus 
Sebagai orang-orang kristen atau murid Tuhan Yesus, pastilah kita 
tidak selalu mengalami kehidupan yang menyenangkan. Tentu kita 
merasakan banyak berkat Tuhan, namun pasti ada kalanya kita 
juga mengalami berbagai macam kesulitan hidup, karena hidup 
memang berisi hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak 
menyenangkan. Mungkin pula sekali waktu kita merasakan 
kekecewaan kepada Tuhan dan ingin meninggalkan Tuhan. Pikiran 
dan keinginan semacam itu bisa dikatakan wajar, dalam  arti setiap 
orang bisa saja merasa kecewa terhadap Tuhan, karena harapannya 
tidak terpenuhi.   Kita bertekad ingin selalu mengasihi Tuhan 
Yesus, namun bisa saja sekali waktu kita merasa Tuhan Yesus tidak 
bertindak atau berbuat sebagaimana yang kita pikirkan dan 
harapkan.  Ketika kesulitan datang, bisa saja kita melupakan Tuhan 
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dan merasa sanggup mengatasi persoalan dengan kekuatan diri 
sendiri. 
 
Itulah yang pernah dialami oleh Petrus. Ia pernah mengatakan 
bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, namun 
ternyata ia menyangkal-Nya sampai tiga kali. Sebagaimana Petrus, 
kita semua pastilah pernah gagal dalam setia mengikut Tuhan 
Yesus. Betapa sering kita lebih mengandalkan pada kekuatan diri 
sendiri, namun ternyata, sama seperti Petrus, kita adalah orang-
orang yang lemah. Berapa tahunpun kita mengikut Yesus, itu tidak 
menjamin bahwa kita setia kepada-Nya, bahkan bisa terjadi, orang 
gagal mempertahankan iman dan kasihnya kepada Tuhan Yesus 
pada saat-saat akhir hidupnya. Bersyukur bahwa dalam kegagalan 
Petrus dan kita, Tuhan Yesus tetap mengasihi Petrus kita dan 
memberikan kesempatan ulang untuk menyatakan kasih-Nya 
kepada Tuhan Yesus. Ketika Petrus menyatakan kembali kasihnya 
kepada Tuhan Yesus, Ia kembali mempercayakan tugas pelayanan 
kepadanya, yakni untuk menggembalakan domba-domba-Nya. 
 
Hal serupa juga akan kita rasakan, bila kita bertekat untuk tetap 
mengasihi-Nya, Ia akan mempercayakan pelayanan kembali 
kepada kita. Setiap saat tekad kita perlu diperbarui. Bukti bahwa 
kita mengasihi Tuhan Yesus adalah kesediaan kita untuk 
berkorban, dan tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. 
Pengorbanan yang bisa kita lakukan sebagai lansia misalnya saja: 
mengalah, menahan keinginan untuk membalas, membantu orang 
lain sesuai kemampuan, mendoakan, memberi waktu 
mendengarkan keluhan teman, berkunjung jika kita masih kuat 
dlsb. 
 
Usulan Kegiatan 
1. Peserta dibagi dalam kelompok kecil, saling menceritakan 

pendapat dan pengalamannya dalam mengikut Tuhan Yesus 
dan bagaimana mereka menyatakan kasihnya kepada Tuhan 
Yesus 

2. Peserta diminta untuk di hari-hari mendatang, lebih 
menyatakan kasih mereka kepada Tuhan Yesus, dengan cara 
menuliskan atau menyampaikan komitmen mereka. 
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Minggu, II Mei 2019 

MENGIKUT DIA YANG DITOLAK 
 [Yohanes 10:22-31] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia memahami mengapa tidak mudah hidup sebagai orang 

kristen 
2. Lansia tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidupnya 
 
 
Fokus 
Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah (perasaan) diterima 
(oleh orang lain). Orang hidup tidak hanya membutuhkan 
makanan dan pakaian yang memang merupakan kebutuhan dasar 
manusia, namun yang tidak kalah pentingnya adalah pemenuhan 
kebutuhan psikis, antara lain perasaan diterima oleh orang lain. 
Kebutuhan ini sudah ada mulai saat seorang bayi lahir. Seorang 
bayi yang diterima dan diperlakukan dengan kasih sayang akan 
bertumbuh secara berbeda dengan seorang bayi yang kurang 
diterima dan diperlakukan dengan kurang baik. Kebutuhan seperti 
ini terus melekat dalam diri seseorang sampai masa tuanya. Tidak 
sedikit orang tua yang merasa hidupnya merana karena merasa 
dimusuhi oleh anak atau menantunya. 
 
Dalam kehidupan lansia sebagai orang kristen, penolakan juga bisa 
terjadi atau dialami, terlebih bia anak atau menantunya bukan 
orang kristen. Dalam pergaulan dengan teman atau tetangga yang 
tidak seiman, penolakan secara halus atau terang-terangan juga 
dapat terjadi. Memang, menjadi pengikut Kristus tidak selalu 
mudah. Permusuhan atau penolakan yang mungkin pernah terjadi 
atau dialami sejak masa muda sampai lansia, bisa saja membuat 
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lansia merasa berat menjadi orang kristen, dan bila hal semacam 
ini sampai terjadi, tidak tertutup kemungkinan lansia akan beralih 
dari imannya kepada Tuhan Yesus atau paling tidak ia tidak akan 
peduli atau serius lagi dalam mengikut Tuhan Yesus.  
 
Melalui bahan kali ini lansia diingatkan bahwa mengikut Tuhan 
Yesus memang tidak mudah, sama seperti Ia sendiri juga 
mengalami penolakan. Diharapkan teladan Tuhan Yesus ini 
menguatkan dan meneguhkan iman para lansia untuk tetap setia 
dalam imannya mengikut Tuhan Yesus.  
 
 
Penjelasan Teks 
Dalam hidup-Nya, Tuhan Yesus selalu mengajar tentang Firman 
Allah dan banyak melakukan banyak mukjizat, menolong orang 
yang menderita. Mukjizat terakhir sebelum pasal ini adalah 
penyembuhan orang yang buta sejak lahirnya. Seharusnya dengan 
melihat tanda ajaib ini orang banyak jadi mengerti siapakah Dia ini, 
yang tidak lain adalah sang Mesias itu. Pada kenyataannya, banyak 
orang yang tidak mengenali Yesus yang sebenarnya, dan Tuhan 
Yesus mengatakan bahwa mereka ini yang mengaku diri mereka 
“melihat”, sebenarnya mereka “buta”, dan karena mereka mengaku 
bahwa mereka melihat, maka mereka tetap berada dalam dosa 
mereka dan tidak membutuhkan Juruselamat atau Mesias. 
 
Selanjutnya Tuhan Yesus mengajar bahwa Ia adalah sang Gembala 
yang baik, yang bersedia menyerahkan nyawa-Nya bagi domba-
domba-Nya. Tidak semua  orang mau menerima perkataan Tuhan 
Yesus itu, bahkan ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan 
oleh Tuhan Yesus itu berasal dari setan. Mereka juga mengatakan 
bahwa Tuhan Yesus kerasukan setan dan Ia gila (Yoh. 10:20). 
Terjadilah pertentangan di antara orang banyak.  
 
Banyak orang Yahudi yang datang kepada Tuhan Yesus dan mereka  
minta kepastian tentang siapakah Dia. Mereka menuntut agar 
Tuhan Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa Ia adalah 
sang Mesias itu.  Apa jawab Tuhan Yesus? Ia menjelaskan bahwa 
sebenarnya Ia telah mengatakannya dan bahkan melakukan 
banyak pekerjaan yang dilakukan-Nya dalam nama Bapa, namun 
tetap saja mereka tidak percaya. Tuhan Yesus menjelaskan pula 
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bahwa karena mereka tidak termasuk domba-domba-Nya, sebab 
mereka tidak percaya kepada-Nya, dan hanya domba-domba-Nya 
yang percaya bahwa Ia adalah sang Mesias itu. Mendengar 
penjelasan itu, orang banyak mengambil batu untuk melempari 
Tuhan Yesus (ayat 31) 
 
 
Penyampaian Bahan 

 
Mengikut Dia Yang Ditolak 

Mungkin kita sering bertanya, mengapa orang yang tidak pernah 
berbuat jahat, bahkan selalu berbuat kebaikan, sering justru 
dimusuhi dan disalahpahami. Perbuatan baik dicurigai dan 
dituduh ada maksud-maksud tersembunyi. Hal semacam ini 
banyak terjadi, dan barangkali kita sendiri pernah mengalaminya. 
Kita merasa dengan tulus menolong orang lain, namun justru kita 
tidak disukai. Bila hal seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil 
kita akan berhenti berbuat baik, kita merasa percuma dan lebih 
baik kita memperhatikan kepentingan diri sendiri saja. Bagaimana 
sikap kristiani yang tepat ketika kita mengalami hal semacam itu?      
 
Tuhan Yesus sendiri juga tidak selalu diterima oleh orang lain, 
sekalipun Ia banyak melakukan pekerjaan baik dan memberitakan 
Firman Allah, bahkan penolakan itu berpuncak pada penyaliban-
Nya. Tuhan Yesus banyak menolong orang, menyembuhkan orang 
sakit, mengusir setan, memberi makan kepada banyak orang dsb; 
namun toh Ia ditolak dan akhirnya disalibkan. Kita semua 
termasuk para lansia juga bisa mengalami hal yang serupa. Tidak 
jarang penolakan yang kita terima membuat kita bingung dan 
bertanya-tanya, mengapa yang seperti ini kita alami. Penolakan 
bisa berupa kata-kata yang mencemooh, berisi kebencian ataupun 
bisa juga berupa fitnah. Penolakan juga bisa ditunjukkan melalui 
raut wajah yang sinis, dan tidak menyenangkan dan dapat juga 
berupa tindakan terang-terangan yang merugikan dan 
menyakitkan hati. Diharapkan hal-hal semacam ini tidak 
mengecilkan hati para lansia, dan justru menambah keyakinan 
bahwa itulah iman yang benar kepada Tuhan Yesus, yakni ketika ia 
dimusuhi dan ditolak oleh orang lain, sebagaimana Tuhan Yesus 
sendiri juga mengalaminya. Penolakan semacam ini bahkan 
meneguhkan iman kita kepada-Nya. Ibu Teresa yang berkarya di 
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antara orang miskin itu juga serong mengalami hinaan, ejekan dan 
penolakan serta kecurigaan, namun ia tidak berhenti berbuat baik. 
Dengan setia ia terus melakukan tugasnya merawat orang-orang 
yang miskin, kelaparan, sakit dan menderita. Ia juga menganjurkan 
agar walaupun orang menolak dan menghina kita, tetaplah berbuat 
baik, karena ini adalah urusan kita dengan Tuhan sendiri dan 
bukan dengan orang lain. 
 
Usulan Kegiatan 
1. Peserta diajak bermain peran. Dipilih seorang yang pandai 

berkata-kata, dan ia diminta untuk menyampaikan nasihat-
nasihat atau kata-kata yang baik; dan dipilih juga 3 orang yang 
dianggap bisa melakukan “perlawanan” dan menolak dengan 
kata-kata yang pedas, semua yang dikatakan oleh orang tsb. 
Perlu diingatkan benar kepada para pemeran, bahwa ini adalah 
“permainan” sehingga dijaga tidak sampai berkembang menjadi 
sungguhan. Ada baiknya bila orang-orang yang bermain peran 
itu diberitau sebelumnya, tanpa peserta yang lain 
mengetahuinya. 

2. Setelah dianggap cukup, acara bermain peran diakhiri, 
dilanjutkan dengan sharing dari peserta yang hadir, juga dari 
para pemain peran, tentang apa yang mereka lihat, bagaimana 
perasaan mereka dalam acara tadi. 

3. Akhiri dengan kesimpulan yang menegaskan bahwa mengikut 
Tuhan Yesus memang tidak mudah, namun mereka tetap 
diharapkan teguh dalam iman kepada-Nya. 
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Minggu, III Mei 2019 

PERINTAH UNTUK SALING MENGASIHI 
[Yohanes 13:31-35] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
Lansia dapat menyebutkan perintah utama Allah dalam Alkitab 
 
 
Fokus 
Pada umumnya orang kristen tidak asing dengan istilah atau kata 
“kasih”. Kata ini sangat sering kita dengar dan kita ucapkan, 
bahkan kadang-kadang orang sampai bosan mendengarnya. Ia 
perlu terus didengungkan agar orang tidak lupa dan bersedia 
melakukannya dalam hidup sehari-hari. Banyak buku ditulis 
tentang kasih, demikian pula kisah-kisah tentang kasih, semuanya 
sangat indah dan sangat menggetarkan hati. Memang, initisari dari 
seluruh kekristenan adalah kasih. Kita juga tahu bahwa ada 2 (dua) 
perintah tentang kasih, yakni mengasihi Allah dan mengasihi 
sesama, sama seperti diri sendiri. 
 
Dunia atau orang kristen juga tahu, bahwa pokok ajaran kristen 
adalah cinta kasih; oleh karena itu mereka merasa kecewa dan 
mengolok-olok orang kristen jika orang-orang kristen ini tidak 
hidup dalam saling mengasihi. Mereka mengamati dan menuntut 
hal itu dari para pengikut Kristus. Memang tidak  selalu mudah 
untuk hidup dalam kasih, namun itulah panggilan hidup kita 
sebagai orang-orang kristen. Kita harus melakukannya sebagai 
tanda atau bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang 
sejati. Kasih tidak cukup kita ucapkan, namun harus kita lakukan 
secara nyata dalam hidup sehari-hari. 
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Penjelasan Teks 
Dalam bacaan kali ini, Tuhan Yesus menegaskan kepada para 
murid agar mereka saling mengasihi, sama seperti Ia sendiri 
mengasihi mereka. Sebenarnya ini bukan hal baru bagi para murid. 
Dalam banyak pengajaran, Tuhan Yesus telah mengatakannya dan 
menunjukkannya dengan tindakan nyata. Tuhan Yesus juga 
menegaskan bahwa jika mereka saling mengasihi, semua orang 
akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid-Nya. Dengan kata 
lain, hidup saling mengasihi adalah tanda atau bukti bahwa mereka 
adalah orang-orang kristen, murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. 
Dikatakan dengan terbalik, jika mereka tidak saling mengasihi, 
tidak ada tanda atau bukti yang menunjukkan bahwa mereka 
adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jika demikian, betapa penting 
hidup saling mengasihi itu. 
 
Perintah untuk saling mengasihi ini menjadi amat penting, karena 
diucapkan Tuhan Yesus menjelang saat-saat akhir hidup-Nya, 
yakni ketika Ia akan ditangkap dan disalibkan melalui 
pengkhianatan salah seorang murid yang dikasihi-Nya, yakni 
Yudas Iskariot. Murid yang dikasihi-Nya ternyata tega 
menyerahkan-Nya kepada para serdadu yang menangkap-Nya. 
Jelas ini bukan tindakan kasih, nanun permusuhan, kebencian. 
Memang, Yudas adalah murid Tuhan Yesus, namun bukan jenis 
murid sebagaimana yang diharapkan oleh-Nya. 
 
Kesatuan para murid dengan hidup saling mengasihi akan terasa 
sangat penting ketika Tuhan Yesus kelak ditangkap dan 
meninggalkan mereka. Tuhan Yesus mengatakan kepada para 
murid bahwa Ia hanya seketika lagi saja akan bersama-sama 
dengan mereka, dan setelah itu Ia akan meninggalkan mereka. 
Mereka akan kuat menghadapi situasi hidup yang berat hanya jika 
mereka hidup dalam ikatan kasih yang kuat. Dalam kebersamaan, 
mereka akan saling menguatkan dan kesatuan itu merupakan bukti 
bahwa mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sejati. 
 
Penyampaian Bahan 

 
Perintah Untuk Saling Mengasihi 

Sebagai orang-orang kristen atau murid Tuhan Yesus, pastilah kita 
pernah mendengar, mengatakan bahkan hafal dengan istilah atau 
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kata “kasih” Kita sering mengucapkannya, menyanyikan lagu 
tentang kasih, mendengar kisah atau cerita tentang kasih, dan 
semuanya itu sangat indah dan menyenangkan. Sekalipun 
demikian, betapapaun kita sering mendengar atau 
mengucapkannya, belum tentu kita sudah melakukannya dalam 
hidup sehari-hari. Ada banyak hal yang menghalangi kita untuk 
melakukan kasih dalam kehidupan kita. 
 
Melalui firman Tuhan kali ini kita diingatkan untuk 
memberlakukan kasih itu dalam tindakan nyata, yakni dengan 
hidup saling mengasihi. Perintah ini perlu kita renungkan benar-
benar dan coba kita lakukan, dengan mengasihi mulai dari orang-
orang terdekat kita. Bukankah dengan anggota keluarga sendiri 
saja tidak selalu kita bisa mengasihi? Kesalahan yang dilakukan 
oleh anggota keluarga kita seringkali menjengkelkan kita, terlebih 
bila kesalahan itu selalu berulang, walaupun kita telah 
mengingatkannya beberapa kali. Kita bisa kehilangan kasih dalam 
keluarga kita sendiri. Suami tidak lagi mengasihi isterinya dan 
sebaliknya, demikian juga orang tua yang selalu jengkel marah 
kepada anaknya dan sebaliknya; mertua terhadap menantu dan 
sebaliknya. Demikian juga dalam lingkup yang yang lebih luas, 
dengan teman kerja kita, yang sering merugikan kita dengan 
mengganggu privasi kita, atau mencuri ide-ide kita, menjelak-
jelekkan kita pada atasan, dsb. Demikian pula dengan tetangga dan 
bahkan dengan teman seiman di gereja. 
 
Kita juga perlu menghayati bahwa tindakan atau hidup saling 
mengasihi itu merupakan tanda atau bukti bahwa kita adalah 
murid-murid Tuhan Yesus. Itu berarti, hidup tidak saling 
mengasihi, apalagi bermusuhan dan membenci, menunjukkan 
bahwa kita bukanlah murid Tuhan Yesus yang sejati. Memang tidak 
selalu mudah untuk mengasihi, terlebih mengasihi mereka yang 
selalu membuat kita marah, jengkel dan kecewa, apalagi sampai 
menghianati kita; namun itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita. 
Marilah kita selalu mengingat perintah ini dan berusaha dengan 
sungguh-sungguh untuk melakukannya dalam kehidupan kita.  
 
Usulan Kegiatan 
1. Peserta dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan setiap 

peserta diminta menceritakan kesulitan apa yang mereka 
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rasakan ketika mereka harus mengasihi. Siapa saja yang 
biasanya menjengkelkan mereka ? Mengapa ? 

2. Peserta diminta mengungkapkan tekadnya untuk mengasihi 
(lagi) mereka yang selama ini membuat mereka sulit untuk 
mengasihi. Kepada siapa mereka akan mengasihi ? 
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Minggu, IV Mei 2019 

DAMAI SEJAHTERA YANG SEJATI 
 [Yohanes 14:23-29] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia memahami arti damai sejahtera yang diberikan Tuhan 

Yesus. 
2. Lansia tetap mengasihi Tuhan Yesus sehingga dapat menikmati 

damai sejahtera yang sejati.                                                                                                                                                                                  
 
 
Fokus 
Pada umumnya kaum lansia sudah mempunyai banyak 
pengalaman hidup. Ketika seseorang masih muda, ia akan bekerja 
keras, entah karena memang suka bekerja ataupun karena tuntutan 
hidup. Selain bekerja keras, orang muda juga cenderung mencari 
berbagai macam kenikmatan, yang diharapkan akan memberinya 
kepuasan dan merasakan kebahagiaan. Seiring dengan 
bertambahnya usia, orang tidak lagi mengharapkan kekayaan, 
popularitas, kesuksesan, namun lebih ingin memiliki hidup yang 
tenteram, damai, nyaman, menikmati damai sejahtera dalam 
hidupnya.  
 
Mereka yang telah mengenal Tuhan Yesus sejak masa muda, 
mungkin sudah tahu bahwa di dunia ini tidak ada damai sejahtera 
yang sejati. Semua yang diberikan dunia ini bersifat semu dan 
sementara saja. Hanya di dalam Tuhanlah ada damai sejahtera 
yang sejati. Mencari kepuasan dan kebahagiaan hidup di dunia 
hanya akan makin memunculkan rasa tidak puas dan membuat 
orang akan terus mencari damai sejahtera itu.  Kaum lansia perlu 
diingatkan kembali bahwa pada usia yang sudah lanjut ini, mereka 
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tidak lagi mencari segala hal di dunia ini yang tidak akan permah 
membuatnya tenang. Mereka perlu diteguhkan imannya untuk 
tetap mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus saja, 
sumber damai sejahtera yang sejati.      
 
 
Penjelasan Teks 
Bagian firman kali ini termasuk dalam masa-masa akhir kehidupan 
Tuhan Yesus di dunia bersama para murid-Nya. Tuhan Yesus 
mengingatkan para murid bahwa barangsiapa mengasihi dia, 
mereka akan menuruti segala perintah-Nya. Jika mereka menuruti 
perintah Yesus, Bapa mengasihinya dan akan datang kepadanya. 
Sebaliknya mereka yang tidak mengasihi Yesus, tidak menuruti 
perintah-perintah Yesus. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan 
meninggalkan para murid, namun Bapa akan mengutus Roh 
Penghibur (=Roh Kudus), dan Ia-lah yang akan megajar para 
murid dan mengingatkan semua firman yang pernah mereka 
dengar dari Tuhan Yesus.  Selanjutnya Tuhan Yesus berpesan 
kepada para murid untuk tidak merasa gelisah karena ditinggalkan 
oleh-Nya, sebab Ia meninggalkan damai sejahtera untuk mereka, 
dan damai sejahtera ini tidak sama dengan damai sejahtera yang 
diberikan oleh dunia ini. Mereka tidak perlu gelisah dan gentar 
hati. 
 
Tuhan Yesus juga mengingatkan firman yang pernah dikatakan 
kepada para murid, bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka, 
namun akan datang kembali pada mereka.  Bila para murid 
mengasihi Tuhan Yesus, mereka akan bersukacita, sebab Yesus 
akan kembali kepada Bapa yang lebih besar daripada-Nya. Dan hal 
ini dikatakan sekarang, sehingga mereka akan percaya, bila hal itu 
benar-benar terjadi. 
 
 
Penyampaian Bahan 
 

Damai Sejahtera Yang Sejati 
Kalau orang ditanya, apa yang dianggap paling penting dan yang 
paling diharapkan dalam hidup ini, tentu ada bermacam-macam 
jawaban. Mungkin ada yang mengatakan bahwa yang paling 
penting adalah kekayaan, orang lain mungkin berkata “kesehatan” 
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atau yang lain. Apapun itu, barangkali semua bisa dirangkum 
dalam kata “kebahagiaan” atau juga kata yang lain “damai” 
(sejahtera). Itulah yang banyak didambakan orang pada umumnya. 
Pertanyaannya adalah, di manakah damai sejahtera itu dapat kita 
temukan? Seperti apakah damai sejahtera itu sesungguhnya? 
Apakah damai sejahtera dapat kita dapatkan pada hal-hal yang 
bersifat materi, atau itu adalah perasaan di dalam hati yang 
bersumber pada Tuhan sendiri dan tidak tergantung pada apa yang 
kita miliki atau yang terjadi di sekitar kita? 
 
Sesungguhnyalah, damai sejahtera yag sejati itu berasal dari Tuhan 
sendiri dan itu tidak sama dengan damai sejahtera pada umumnya 
yang ada dalam dunia ini, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan 
Yesus sendiri. Mungkin kita sedang mengalami hal yang kurang 
menyenangkan dalam hidup ini seperti misalnya sakit, tetapi bisa 
saja dalam keadaan sakitpun kita tetap merasakan damai sejahtera 
itu. Relasi yang baik dengn Tuhan akan memungkinkan kita untuk 
merasakan damai sejahtera itu.  
 
Kita tetap perlu  mengasihi Tuhan Yesus dengan cara menuruti 
firman-Nya. Sekalipun saat ini kita tidak dapat melihat Tuhan 
Yesus secara jasmani, namun  kita tetap bisa mendengar firman-
Nya. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan semua yang 
pernah dikatakan oeh-Nya. Kita juga tidak ditinggalkan sendirian, 
karena Roh Kudus selalu menyertai, dan Tuhan Yesus akan datang 
kembali. Ini menjadi sumber kekuatan, penghiburan dan 
mendatangkan damai sejahtera yang sejati, yang berbeda dengan 
damai sejahtera yang ada di dunia ini. Ini adalah damai sejahtera 
di dalam hati, yang tidak akan hilang, sekalipun banyak hal rerjadi 
di dunia. 
 
Kekecewaan yang pernah dialami di masa muda, ketika mencari 
kebahagian dan damai di luar Tuhan, bisa dijadikan pelajaran 
berharga, untuk selanjutnya di masa tua, bisa memusatkan hidup 
hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Waktu hidup yang masih tersisa 
diisi dengan ibadah dan segala hal yang makin membuatnya 
mengalami kehadiran Tuhan, sambil berusaha melepaskan hal-hal 
lain yang tidak begitu penting, yang hanya akan membuat hidup 
jauh dari damai sejahtera yang sejati. 
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Usulan Kegiatan 
1. Peserta diminta untuk menyampaikan kekecewaan hidup di 

masa lalu, ketika mereka mengira bahwa apa yang 
membuat mereka puas dan bahagia, ternyata keliru dan 
tidak memberikan kebahagiaan, malah menjauhkan dari 
danai sejahtera yang sejati. 

2. Peserta diminta mengungapkan pengalaman ketika mereka 
mengenal Tuhan Yesus, perbedaan apa yang mereka 
rasakan dibanding sebelum mereka mengenal Tuhan. 
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Minggu, I Juni 2019 

DOA YESUS BAGI MURID-MURID-NYA 
 [Yohanes 17:20-26] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia mengerti apa yang menjadi keprihatinan Yesus bagi 

murid-murid-Nya ketika Ia hampir meninggalkan mereka. 
2. Lansia bertindak dalam hidup sesuai dengan kerinduan dan 

keprihatinan Yesus dalam doa-Nya. 
 
 
Fokus 
Saat-saat terakhir sebelum perpisahan (baik sementara maupun 
selamanya) merupakan saat yang sering diwarnai dengan apa yang 
dianggap paling penting dalam relasi seseorang. Pesan-pesan dan 
doa-doa-nya biasanya juga merupakan apa yang menjadi 
keprihatinan paling utama dalam diri-nya, Karena itulah sangat 
bermakna kalau kita mengetahui apa yang menjadi keprihatinan 
dan kerinduan yang paling utama dari Yesus bagi murid-murid-
Nya dalam doa Yesus yang terakhir. Maka mempelajari doa Yesus 
tersebut akan bermanfaat bagi kita sehingga kita dapat bersikap 
seperti yang menjadi keprihatinan dan kerinduan Yesus bagi 
murid-murid-Nya.  
 
 
Penjelasan Teks 
Yohanes 17:1-26 berisi doa Yesus bagi murid-murid-Nya. Didahului 
dengan pembukaan berupa permohonan untuk pemuliaan-Nya 
(ayat 1-5), dilanjutkan dengan doa untuk para murid pada waktu 
itu (ayat 6-19), lalu doa untuk orang-orang yang akan datang yang 
akan percaya kepada-Nya (ayat 20-26). Dengan demikian pembaca 
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Injil Yohanes langsung dilibatkan dalam permohonan Yesus ini. 
Tekanan dari permohonan dalam doa Yesus bagi semua orang yang 
menjadi percaya kepada-Nya adalah masalah persatuan. Ini 
menunjukkan adanya bahaya yang dideteksi oleh penulis Injil yang 
muncul dalam kehidupan gereja pada zamannya. 
 
Isi doa Yesus tersebut adalah sebagai berikut: 

• Ayat 21. Agar mereka semua menjadi satu. Diikuti dengan 
pernyataan mengenai Bapa dan Anak tinggal bersama dan doa 
agar orang percaya juga “di dalam” mereka (Bapa dan Anak), 
sama seperti Bapa dan Anak adalah “di dalam” satu dengan 
lainnya. Ini tidak berarti bahwa kesatuan antara Bapa dan Anak 
adalah sama dengan kesatuan antara Allah dengan orang 
percaya. Namun ada analoginya. Bapa ada di dalam Anak dan 
melakukan karya-Nya. Anak di dalam Bapa. Keduanya adalah 
satu, namun berbeda. Seperti itu pulalah dengan orang percaya. 
Tanpa kehilangan identitas, mereka ada di dalam Bapa dan 
Anak. Di luar Sang Anak mereka tidak dapat berbuat apa-apa 
(Yohanes 15:5). Dengan kata lain kesatuan yang didoakan Yesus 
adalah menuju kepada pengalaman lebih penuh dengan Bapa 
dan Anak. Ini yang kemudian akan memberi akibat lanjut “agar 
dunia percaya”. Jelaslah, kesatuan orang percaya di sini 
bukanlah sekadar solidaritas kemanusiaan atau kesatuan 
institusional. Kesatuan yang muncul adalah kesatuan mistis 
pengalaman iman. Meskipun dalam kesatuan yang disebut 
“ekumenis”, kesatuan dari Gereja di seluruh dunia menjadi 
tidak sempurna, tanpa adanya kesatuan dalam keyakinan 
mengenai Allah dan keselamatan serta kesatuan dalam tujuan 
misi kita. Ukuran dan capaian Gereja tidak akan memberi 
kesan kepada dunia. Hanya persatuan batiniah yang 
mengekspresikan diri dalam misi bersama yang akan dapat 
mengesankan bagi dunia.  

• Ayat 22. Yesus kini telah memberikan kemuliaan kepada 
murid-murid-Nya, kemuliaan yang telah Bapa berikan kepada-
Nya. Kemuliaan sesungguhnya, yang mengikuti jalan 
pelayanan adalah dengan merendahkan diri di salib. Para 
murid juga akan berjalan dalam jalan tersebut. Dalam Injil 
selalu ditekankan bahwa para murid harus memikul salib untuk 
mengikut Dia. Bagi mereka pula, jalan salib adalah kemuliaan 
sesungguhnya. Pengalaman kemuliaan melalui salib ini yang 



 

122 KOMISI USIA LANJUT 

juga akan membuat kesatuan di antara orang percaya, seperti 
Bapa dan Anak adalah satu. 

• Ayat 23. Mirip dengan ayat 21, “di dalam” menjadi kunci. 
Kesatuan orang percaya menjadi sempurna karena Kristus di 
dalam mereka seperti Bapa di dalam Kristus. Kesatuan ini akan 
berkesan kepada dunia. Dunia akan tahu bahwa Bapa 
mengutus Anak. Jadi kesatuan yang akan menghasilkan iman. 
Namun sedikit berbeda dari ayat 21, ayat 23 menyatakan dunia 
akan tahu bahwa Bapa mengasihi mereka, seperti Bapa 
mengasihi Anak. Jadi kesatuan orang percaya akan dapat 
diterapkan di dalam dunia hanya berdasarkan kasih Ilahi. Ini 
mentransendensikan kesatuan manusiawi. Kesatuan orang 
percaya yang lebih merupakan kesatuan spiritual daripada 
kesatuan organisasional, tidak hanya merupakan kesatuan 
“private”, karena akan dapat mempengaruhi dunia dan 
menantang dunia sama seperti kesatuan Kristus dengan Bapa 
menantang untuk keselamatan atau penghakiman. 

• Ayat 24-26. Puncak dari kesatuan yang baru adalah berbagi 
dalam “kemuliaan” yang Yesus telah dapatkan dari Bapa dari 
sejak mulanya. Ayat ini membuat jelas bahwa fondasi dari relasi 
antara Yesus dengan Bapa adalah saling mengasihi.  Dalam cara 
seperti itu pulalah komunitas iman melanjutkan kesaksian 
mereka tentang kemuliaan Firman yang telah berinkarnasi 
(Yohanes 1:14). Di saat yang sama ayat ini menggambarkan 
bahwa hanya bila orang percaya bersama dengan Allah seperti 
Yesus, barulah mereka akan mengalami realitas relasi Yesus 
dengan Allah. Dalam ayat 25-26 tidak ada lagi yang menjadi 
permintaan Yesus dalam doa-Nya. 

 
 
Penyampaian Bahan 

 
Doa Yesus Bagi Murid-Murid-Nya 

Apa yang disampaikan seseorang di saat-saat terakhir menjelang 
kepergian diri-nya, apalagi jika kepergian tersebut adalah 
kepergian yang selamanya, tentu merupakan sesuatu yang 
dianggap sangat penting bagi diri-nya. Karena itulah doa Yesus 
yang terakhir kali sebelum meninggalkan para murid-Nya dan 
menjelang akhir hidup-Nya di dunia sebelum disalibkan, tentu 
merupakan doa yang amat penting. 
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Doa Yesus bukan hanya bagi para murid-Nya yang mengiring Dia 
selama di dunia. Yesus juga mendoakan orang-orang yang akan 
menjadi percaya kepada-Nya melalui pelayanan para murid-Nya. 
 
Hal apakah yang menjadi isi doa Yesus bagi orang-orang percaya 
kepada-Nya?  

• Kesatuan umat percaya. Umat percaya didoakan agar menjadi 
satu. Mereka tinggal di dalam Kristus, sama seperti Bapa dan  
Anak adalah “di dalam” satu dengan lainnya. Seperti Bapa ada 
di dalam Anak dan melakukan karya-Nya. Anak di dalam Bapa. 
Keduanya adalah satu, namun berbeda. Seperti itu pulalah 
dengan orang percaya. Tanpa kehilangan identitas, mereka ada 
di dalam Bapa dan Anak. Di luar Sang Anak mereka tidak dapat 
berbuat apa-apa (Yohanes 15:5). Jelaslah, kesatuan orang 
percaya di sini bukanlah sekedar solidaritas kemanusiaan atau 
kesatuan institusional. Kesatuan yang muncul adalah kesatuan 
mistis pegalaman iman. Kesatuan ini memang melebihi ikatan 
solidaritas manusiawi seperti pada ikatan sesama penderita 
gagal ginjal atau ikatan institusi seperti ikatan profesi dokter 
misalnya. 

• Kesatuan umat percaya di dalam Kristus akan menjadi hal yang 
mengesankan dunia dan dunia akan menjadi percaya kepada 
Kristus. Ini terjadi karena kesatuan umat percaya adalah 
kesatuan kasih seperti Bapa mengasihi Anak dan Anak 
mengasihi Bapa.  Jadi kesatuan ini, meskipun merupakan 
kesatuan spiritual, akan bersifat publik, tidak privat.  

 
Dalam kehidupan jemaat kita menjumpai warga jemaat lansia 
sering mengalami godaan untuk tidak dapat bersatu dengan 
sesama jemaat Tuhan. Dinamika psikologis memasuki usia makin 
lanjut membuat lansia sering merasa kurang diperhatikan dan 
dihargai. Ini membuat lansia tidak jarang mengalami kesulitan 
untuk bisa “bersatu” dengan sesama lansia dan terlebih pula 
dengan generasi muda yang dianggap kurang mengerti dan 
menghargai lansia. 
 
Doa Yesus menjadi bahan renungan dan introspeksi diri bagi kita. 
Sudahkah kita mengupayakan kerinduan Yesus agar umat-Nya 
benar-benar bersatu “di dalam” Kristus dan berbuah lebat?   
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Usulan Kegiatan 
1. Pemimpin Persekutuan dapat mengajak diskusi mengapa umat 

Tuhan di sepanjang sejarah gereja justru seringkali terpecah 
belah hanya oleh karena berbagai  kepentingan pribadi 
tertentu. Tentunya peserta pada akhirnya dapat diajak melihat 
bahwa doa Yesus agar umat-Nya bersatu tidaklah berarti 
semuanya terwujud secara otomatis dengan sendirinya. Upaya 
kita untuk menghayati kerinduan Yesus melalui doa-Nya ini 
merupakan panggilan bagi kita untuk mewujudkannya. Bagi 
lansia, bagaimanakah upaya untuk membuat kesatuan umat 
seperti yang didoakan oleh Yesus ini dapat makin terwujud? 
Sharingkanlah pengalaman anda. 

2. Kesatuan umat ini secara ideal akan mempengaruhi dunia 
untuk menjadi percaya akan berita Injil. Diskusikanlah: 
Sudahkah hal ini yang terjadi dalam kehidupan gerejawi kita? 
Bisakah diberikan contoh-contoh?  
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Minggu, II Juni 2019 

ROH KUDUS MEMIMPIN ANAK-ANAK ALLAH 
 [Roma 8:14-17] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia memahami Firman Tuhan mengenai apa yang 

dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan mereka.  
2. Lansia bertindak dalam hidup sesuai dengan pimpinan Roh 

Kudus. 
 
 
Fokus 
Semua agama mengakui bahwa Tuhan membimbing umat-Nya. 
Namun bagaimanakah iman Kristen mempercayai hal ini dan 
apakah yang menjadi kekhasan atau kekhususan ajaran Kristen 
tentang hal ini, merupakan sebuah pertanyaan yang menarik untuk 
kita kaji jawaban-nya. Bahan ini bermaksud melihat bagaimanakah 
Roh Kudus sebagai oknum Trinitas memimpin kehidupan anak-
anak Allah? Bagaimana kita sebagai anak-anak Allah harus 
bersikap menanggapi pimpinan-Nya? 
 
Lansia, sebagai orang-orang yang telah melakukan tugas 
kehidupan “memimpin” keluarga dan orang-orang lain dalam 
hidup mereka (pegawai, anak buah, dsb) dan mungkin mereka  
merasa sudah terbiasa memimpin, sehingga tidak membutuhkan 
lagi “dipimpin”. Benarkah sikap demikian? Mari kita pelajari dalam 
Firman Tuhan kali ini. 
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Penjelasan Teks 
Teks Roma 8:14-17 merupakan bagian dari Roma 8 yang   berisi 
penjelasan mengenai karya Allah Tritunggal: Bapa, Anak dan Roh 
Kudus. Ayat-ayat ini juga menjadi bagian kunci ketika Gereja  
perdana mulai membangun doktrin Trinitas.  
 

• Ayat 14-15. Roh itu memimpin orang percaya. Roh 
meyakinkan setiap orang percaya bahwa dirinya sekarang 
adalah bagian dari keluarga ilahi. Kita dapat memanggil 
Allah sebagai “Bapa”. Allah yang MAHA-KUASA. Allah 
yang pencipta seluruh alam semesata.  Maka kita 
membutuhkan Roh Kudus untuk menanamkan kebenaran 
ini dalam hati kita, kalau tidak, siapa di antara kita yang 
sanggup mendekati figur yang maha-kudus dan penuh 
kemuliaan ini dengan ungkapan yang penuh keintiman: ya 
Abba, ya Bapa? Paulus menekankan bahwa orang Kristen 
telah menerima Roh (Kristus/Allah), namun ini bukan 
“roh” dalam arti kecenderungan atau mentalitas yang 
dijumpai pada budak.  Dihidupkan oleh Roh Allah, orang 
Kristen tidak memiliki sikap budak, karena Roh telah 
membebaskan.  

• Ayat 16. Roh bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa 
kita adalah anak Allah. Jadi Roh menolong orang Kristen 
menyadari bahwa mereka diangkat sebagai anak-anak 
Allah.  

• Ayat 17. Namun sekalipun kita memang anak Allah, kita 
tidak dihindarkan dari semua penderitaan. Undangan 
untuk memanggil Allah sebagai “Bapa” juga mengandung 
undangan untuk berbagi dalam penderitaan Kristus dan 
penderitaan seluruh ciptaan secara umum.  Inilah yang 
dinyatakan Paulus dalam ayat 18. Tetapi sakit dan 
penderitaan hanyalah sementara bagaikan sakit bersalin, 
yang tidak akan mampu membuang pengharapan yang 
telah ditaburkan di hati orang percaya oleh Roh Allah yang 
diam di dalam hati kita. 
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Penyampaian Bahan 
 

Roh Kudus Memimpin Anak-Anak Allah 
Iman Kristen berpusat kepada Allah Trinitas: Bapa, Anak, dan Roh 
Kudus. Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman adalah 
“menghidupkan” roh orang yang sudah “mati” dalam dosa pada 
saat orang tersebut mulai percaya kepada Kristus. Dalam bahasa 
Injil Yohanes: “kelahiran kembali” oleh Roh. 
Namun karya Roh Kudus tidak berhenti hanya di situ. Roh 
memimpin orang percaya dalam kehidupan mereka. Roh 
meyakinkan setiap orang percaya bahwa dirinya sekarang adalah 
bagian dari keluarga ilahi. Kita dapat memanggil Allah sebagai 
“Bapa”. Ini adalah sesuatu yang luar biasa karena Allah yang kita 
panggil sebagai “Bapa” tersebut adalah Allah yang Maha Kuasa.  
Allah yang menciptakan seluruh alam semesata.  Maka kita 
membutuhkan Roh Kudus untuk menanamkan kebenaran ini 
dalam hati kita. Siapa di antara kita yang sanggup mendekati figure 
yang maha-kudus dan penuh kemuliaan ini dengan ungkapan yang 
penuh keintiman: ya Abba, ya Bapa? 
 
Pengalaman hidup dalam relasi dengan Allah sebagai “Bapa” bagi 
kita umat beriman merupakan pengalaman yang amat unik dalam 
iman Kristen. Ketika kita masih dalam perbudakan dosa, kita hidup 
dalam ketakutan di hadapan Allah yang Maha-Kudus dan Maha-
Kuasa. Maka pengalaman hidup dalam pimpinan Roh Kudus 
sebagai anak-anak Allah menjadi suatu pengalaman yang 
membebaskan kita. Sebagai contoh, bagi orang-orang yang belum 
percaya dan masih diikat dalam berbagai tahayul, pantangan, 
maupun tradisi dalam kepercayaan lama, ada tuntutan untuk 
mentaati berbagai larangan dan kewajiban agar dapay “diterima” 
oleh yang ilahi. Mereka takut melanggar berbagai pantangan dan 
takut mendapatkan hukuman. Tetapi perjumpaan dengan Kristus, 
serta menerima karya Roh Allah yang membuat kita memanggil 
Allah sebagai “Bapa” membuat kita penuh kebebasan dan sukacita 
mengikut Tuhan. 
 
Di sisi lain, karya Roh Allah yang membebaskan tidak berarti kita 
dihindarkan dari semua penderitaan.  Undangan untuk memanggil 
Allah sebagai “Bapa” juga mengandung undangan untuk berbagi 
dalam penderitaan Kristus dan penderitaan seluruh ciptaan secara 
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umum.  Inilah yang dinyatakan Paulus dalam ayat 18. Tetapi sakit 
dan penderitaan hanyalah sementara bagaikan sakit bersalin, yang 
tidak akan mampu membuang pengharapan yang telah ditaburkan 
di hati orang percaya oleh Roh Allah yang diam di dalam hati kita. 
 
Lansia dalam kehidupan mereka masih selalu akan menjalani dua 
sisi kehidupan ini. Di satu sisi kehidupan lama yang diperbudak 
oleh dosa dan dipenuhi ketakutan telah dikalahkan oleh kuasa Roh 
Allah yang membebaskan dan membuat kita dengan penuh 
sukacita memanggil Allah sebagai Bapa. Ini membuat Lansia dapat 
menghayati hidup beriman dengan penuh sukacita.  Di sisi lain 
lansia masih akan terus dipanggil Allah untuk menghayati hidup 
dalam ketaatan kepada Allah dan berani memikul salib sementara 
dalam perjalanan iman di dunia ini, sampai tiba waktunya nanti 
kita akan menerima kepenuhan pengharapan kita kelak ketika kita 
dipanggil oleh Bapa yang di Surga. Roh menolong perjalanan iman  
tersebut sehingga lansia dapat menjalani dengan sukacita dan 
setia. 
 
 
Usulan Kegiatan 
1. Kalau bentuk persekutuan ini pendalaman Alkitab, sebelum 

renungan disampaikan, peserta diajak untuk mengingat 
kembali bagaimana kehidupan mereka sebelum mereka benar-
benar mengenal Kristus. Pergumulan dengan “roh 
perbudakan” versus “roh yang mememberi keyakinan sebagai 
anak Allah”. Sharing mengenai hal ini akan membantu peserta 
menghayati kehidupan baru yang dipimpin Roh Allah. 

2. Peserta dapat diajak untuk sharing bagaimana perjalanan iman 
mereka dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana mereka 
harus “memikul salib” dalam mengikut Kristus.  Ini menjadi 
penerapan dari apa yang mereka dengar dalam renungan 
Firman Tuhan. Bagaimana Roh Kudus menolong mereka 
dalam melewati penderitaan selaku anak-anak Allah dan tetap 
setia dalam mengikut Kristus dapat disharingkan. 

3. Peserta dapat diajak untuk saling mendoakan dan merayakan 
bersama-sama pengalaman iman mereka dalam pimpinan Roh 
Allah yang menolong mereka hidup sebagai “anak-anak Allah”. 
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Minggu, III Juni 2019 

KARYA TRINITAS BAGI KESELAMATAN DAN 
PENGHARAPAN KITA 

 [Roma 5:1-5] 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Peserta mensyukuri keselamatan yang dikaruniakan Allah 

Trinitas kepada mereka yang percaya. 
2. Peserta hidup dalam pengharapan akan kemuliaan yang akan 

diberikan Allah kepada orang percaya. 
 
 
Fokus 
Keselamatan kita adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kasih karunia 
Allah, bukan hasil usaha kita. Bagaimana kita memperolehnya, itu 
adalah karya Trinitas: Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika 
kita masih berdosa, kita jauh dari Allah, bahkan menjadi seteru 
Allah. Namun, ketika kita mendengar Injil Yesus Kristus, Injil itu 
berbicara ke dalam hati dan pikiran kita. Roh Kudus berkarya, 
menyadarkan kita bahwa kita memerlukan pengampunan akan 
dosa-dosa kita. Roh Kudus mendorong dan menggerakkan kita 
untuk percaya dan menerima Kristus sebagai Juruselamat kita.  
Kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah, dan Ia telah 
mati di kayu salib untuk menebus umat manusia dari hukuman 
dosa dan kematian kekal. Kematian-Nya menjadi jalan 
pendamaian antara kita dengan Allah. Itulah iman. Iman, yang 
muncul dari pendengaran akan firman Tuhan, adalah juga karya 
Roh Kudus. Ia bekerja dalam hati kita, dan terus bekerja 
menguatkan kita untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Oleh 
karya Roh Kudus juga, kita hidup dalam pengharapan akan 
menerima kemuliaan dalam kehidupan kekal bersama Allah 
Trinitas.  
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Penjelasan Teks  
Perikop ini membicarakan relasi yang benar antara kita dengan 
Allah. Relasi itu adalah relasi damai sejahtera. Dalam relasi itu, kita 
tidak lagi menjadi musuh, melainkan sudah diperdamaikan dengan 
Allah. Pendamaian itu terjadi melalui Tuhan Yesus Kristus, yang 
telah menyerahkan nyawa-Nya untuk menebus kita dari dosa-dosa 
kita. Oleh iman, kita meyakini bahwa kematian-Nya di kayu salib 
menjadi jalan keselamatan bagi kita. 
  
Hal itu terjadi karena kasih karunia Allah. Sama sekali bukan 
karena “upah”, atau karena kebaikan kita. Seperti kata syair lagu: 
“… bukan karna upahmu, dan bukan pula kebajikan hidupmu…”, 
Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semua itu terjadi karena 
kemurahan Allah. Karena itu, selayaknya kita bersyukur, dan 
memuji kemurahan-Nya, selamanya. Kristuslah yang menjadi 
“jalan masuk” ke dalam kasih karunia Allah yang besar ini. Dalam 
terjemahan lain, “jalan masuk” ini dimengerti sebagai “pengantar”, 
atau “introduksi”. Kristus bertindak sebagai “Pengantar” (usher) 
yang membawa kita ke hadapan Allah Bapa, Raja Segala Raja. 
Tidak lagi sebagai musuh, atau orang terhukum, tetapi sebagai 
orang-orang yang dikasihi.  Kata aslinya, prosagoge, juga berarti 
pelabuhan. Dengan demikian, Kristus yang telah menyerahkan 
nyawa-Nya bagi kita, membawa kita ke tempat berlabuh yang 
aman, ke dalam kasih karunia Allah.  
 
Karena Kristus, dan bersama Dia, kita selamat melewati lautan dan 
ombak dunia yang ganas. Atas dasar kasih karunia Allah yang besar 
ini, kita juga bermegah dalam pengharapan akan menerima 
kemuliaan Allah. Berarti kita akan tinggal bersama dengan Allah 
Bapa dan Allah Anak dalam kemuliaan sorgawi. Pengharapan itu 
tidak akan mengecewakan. Kasih Allah yang telah dicurahkan 
dalam hati kita meyakinkan kita bahwa janji-Nya itu benar, pasti 
akan ditepati. Roh Kudus menolong kita menghayatinya. Karena 
itu, dalam segala situasi dan kondisi yang bagaimana pun, 
pengharapan itu tidak akan hilang dari diri kita. Dasarnya bukan 
perasaan, atau kekuatan kita untuk mempertahankannya. 
Pengharapan itu akan selalu ada, karena Allah mengasihi kita, dan 
memeliharakan pengharapan itu dalam hati kita. 
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Karena itu, gelombang kehidupan yang ganas sekalipun tidak akan 
mampu membuat kita tawar hati dan kehilangan harapan. 
Kehidupan yang sulit itu sudah dialami oleh jemaat di Roma. 
Mereka mengalami aniaya, dan tekanan yang berat dari 
masyarakat dan penguasa Roma. Namun, Rasul Paulus 
menyatakan bahwa kesengsaraan itu tetap bermakna. 
Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kata aslinya, 
hupomone, bermakna lebih dari sekedar daya tahan. Hupomone 
adalah semangat untuk mengalahkan kesulitan hidup; tidak hanya 
untuk bertahan, tetapi untuk mengatasi tekanan, hadangan, dan 
hidup yang berat. 
  
Selanjutnya dikatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji. 
Tahan uji diterjemahkan dari kata dokime. Kata ini dipakai untuk 
menyebut logam yang telah dimurnikan dengan api. Logam itu 
telah bebas dari kotoran-kotoran atau senyawa lain yang melekat 
di dalamnya.  Logam yang telah dimurnikan dengan api menjadi 
logam yang “mulia”, asli, tanpa campuran. Jadi, kesengsaraan yang 
dihadapi dengan ketekunan, akan membuat seseorang menjadi 
lebih kuat, lebih murni, dan lebih otentik.  
 
Rasul Paulus menyatakan bahwa tahan uji akan menimbulkan 
pengharapan. Mereka yang tekun dan tahan uji akan menghadapi 
segala situasi dengan sikap optimis, berpengharapan. Mereka tidak 
akan dikalahkan oleh kesulitan, sebaliknya selalu melihat bahwa di 
dalam segala kesulitan itu terdapat peluang dan kesempatan untuk 
berkembang. Seperti kata krisis dalam karakter huruf Mandarin, 
yang merupakan gabungan dari “bencana” dan “peluang”. Mereka 
yang tahan uji, melihatnya sebagai peluang, bukan bencana. Orang 
percaya yang bertahan di dalam kesengsaraan, akan selalu 
memiliki pengharapan. Di dalam Tuhan, pengharapan itu tidak 
akan pernah mengecewakan. Landasannya adalah kasih Allah yang 
kekal.  
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Penyampaian Bahan 
 

Karya Trinitas  
Bagi Keselamatan Dan Pengharapan Kita 

Kita mengenal sebuah adagium yang cukup terkenal, sebagai 
berikut: “Memiliki teman seribu orang masih kurang, tetapi 
memiliki seorang musuh sudah terlalu banyak.” Pernyataan di atas 
mengajarkan kepada kita betapa berharganya teman. Kita 
membutuhkan banyak teman dalam hidup ini. Makin banyak 
makin baik, bahkan 1000 orang pun terasa masih kurang. Berbeda 
halnya dengan musuh. Satu musuh saja dirasa sudah terlalu 
banyak. Itu berarti, sebaiknya dalam hidup ini kita jangan sampai 
punya musuh, walupun hanya seorang. Peringatan ini penting juga 
buat para manula, bukan hanya untuk kawula muda. 
 
Belajar dari pengalaman hidup kita, punya teman memang 
menyenangkan. Kita dapat bergembira bersama mereka. Kita 
dapat bercanda dengan mereka, bahkan curhat di waktu kita 
memerlukannya. Teman yang baik akan menghibur dan 
menguatkan hati ketika kita bersedih, mengingatkan kita akan 
nilai-nilai kebaikan dan kasih yang harus diperjuangkan dalam 
hidup ini, dan menasihati kita untuk kembali kepada Tuhan ketika 
kita berjalan salah.  Dapat dibayangkan betapa sepinya kehidupan 
tanpa teman.  
 
Sebaliknya, memiliki musuh, walau hanya seorang, dapat merusak 
kesenangan dan kebahagiaan kita, bahkan menggangu aktivitas 
kita secara umum. Misalnya, ketika sedang bercanda bersama 
teman-teman, tiba-tiba datang musuh kita. Tiba-tiba kegembiraan 
kita bisa langsung hilang, dan kita akan pergi meninggalkan teman-
teman kita, karena kita merasa tidak nyaman ketemu musuh kita. 
Tidak jarang, ketika kita ingin terlibat dalam aktivitas, bahkan 
pelayanan di bidang tertentu, kita batalkan karena di sana ada 
musuh kita. Jadi, punya musuh, walau hanya seorang, memang 
tidak menyenangkan.  
 
Bagaimana kalau “musuh” kita justru Tuhan Allah? Keadaan kita 
pasti jauh lebih parah katimbang sekedar punya musuh di dunia 
ini. Hal itu tidak hanya membuat hidup kita tidak bahagia, tetapi 
malah berbahaya. Hidup jauh dari Allah, membuat hati kita selalu 
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gelisah dan tidak sejahtera. Dan di masa mendatang, bahkan kita 
tidak akan punya tempat dalam Kerajaan Sorga. Bagaimanakah 
kita dapat menghindari situasi seperti ini? Permusuhan dengan 
Allah itu terjadi karena kita adalah orang-orang berdosa. Sama 
seperti orang lain. Firman Allah mengatakan bahwa semua orang 
telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita 
membutuhkan pendamaian dengan Allah kembali? Bagaimana hal 
itu bisa terjadi? Dengan upayanya sendiri manusia tidak akan 
dapat menjembatani permusuhan dengan Allah. Manusia 
memerlukan pertolongan Allah yang kudus. Syukurlah, melalui 
pengorbanan dan kematian Kristus di kayu salib, jalan pendamaian 
dengan Allah itu kini telah terbuka. Seperti yang dinyatakan dalam 
bacaan kita, karena Tuhan Yesus Kristus, kita dapat hidup dalam 
damai sejahtera dengan Allah. Oleh iman kepada Kristus, kita 
dibenarkan oleh Allah. Dengan perkataan lain, karena Kristus kita 
memperoleh kembali relasi yang benar dengan Allah. Kita tidak lagi 
menjadi musuh Allah. Bahkan sebaliknya, kita dikaruniai hak 
menjadi anak-anak Allah.  
 
Betapa pentingnya iman. Oleh iman, melalui Kristus kita juga 
memperoleh jalan masuk ke dalam kasih karunia Allah. Menurut 
Efesus 2:8-10, oleh iman kita memperoleh akses ke dalam kasih 
karunia Allah, yang membawa kita menuju keselamatan. Semua itu 
datang dari Allah Trinitas. Itu bukan hasil usaha manusia, tetapi 
pemberitan Allah. Inisiatif pendamaian yang membawa kita 
kepada keselamatan datang dari Allah. Semua itu berdasarkan 
kasih-Nya yang besar atas diri kita. Karena kasih-Nya juga Kristus 
telah mati ketika masih berdosa. Bagaimana kita menjadi percaya 
kepada kabar baik ini? Tidak lain karena Roh Kudus berkarya. 
Allah Trinitas berkarya bagi keselamatan kita.  
 
Selain berkarya untuk menyelamatkan manusia yang beriman 
kepada-Nya, Allah Trinitas juga membangkitkan pengharapan 
dalam diri kita. Terhadap apa? Berdasarkan kasih karunia Allah, 
kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan 
Allah.  Yaitu, apabila kita tahan uji dan setia sampai akhir. Menjadi 
umat Kristen di Roma pada jaman Rasul Paulus bukanlah perkara 
mudah dan ringan. Ada harga mahal yang harus dibayar. Harga itu 
adalah kesukaran, bahkan kesengsaraan. Ketika penguasa dan 
masyarakat Roma memusuhi mereka, maka aniaya bukan lagi 
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sekedar ancaman. Tak ada kebebasan bagi orang percaya. Adanya 
hanya tekanan. Buktinya adalah ketika ibadah harus diadakan di 
katakombe-katakombe, alias kuburan di bawah tanah. Lorong-
lorong katakombe ini dipenuhi tengkorak dan tulang belulang 
orang mati. Namun, Rasul Paulus menyampaikan interpretasi yang 
menguatkan tentang kesengsaraan itu.  Kesengsaraan 
menimbulkan ketekunan, katanya. Tekun berarti tidak gampang 
menyerah. Ada semangat berjuang, meski mengalami kesukaran. 
Ketekunan menimbulkan tahan uji. Lebih dari sekedar endurance 
atau ketahanan fisik seperti dalam olah raga, ketekunan adalah 
daya tahan untuk mengalahkan berbagai rintangan. Tahan uji itu 
bagaikan logam yang telah dimurnikan. Api yang panas 
memurnikan emas dan perak, dan menjadikannya lebih berharga. 
Demikian juga kesukaran atau kesengsaraan. Mereka yang lulus 
daripadanya akan muncul sebagai makhluk yang lebih kuat, lebih 
asli, dan lebih mulia.  
 
Rasul Paulus melanjutkan interpretasinya. Tahan uji menimbulkan 
pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. 
Pengharapan yang didasarkan pada kasih Allah tidak akan pernah 
gagal.  Pengharapan yang didasarkan pada janji manusia bisa jadi 
gagal. Tetapi, pengharapan kepada Allah akan berhasil pada 
waktunya. Janji Allah bukan janji palsu, karena Allah bukan “PHP” 
(Pemberi Harapan Palsu). Pengharapan kita itu adalah 
berdasarkan kasih Allah. Roh Kudus telah mencurahkan kasih 
Allah itu ke dalam hati kita. Kemuliaan hidup bersama Allah suatu 
saat akan menjadi kenyataan. 
 
Dengan demikian, kasih karunia Allah Trinitas sangat menguatkan 
hati kita. Kita sangat bersyukur, Allah Trinitas berkarya bagi 
keselamatan kita, dan memunculkan pengharapan dalam hati dan 
hidup kita. Kesusahan dan penderitaan yang kita alami dalam 
hidup ini, tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan kelak 
yang akan diberikan Allah Trinitas kepada kita. Karena itu, para 
lansia hendaknya tetap setia kepada Allah Trinitas. Yakin pada 
keselamatan yang Dia janjikan, dan terus berpegang pada 
pengharapan yang tak kan mengecewakan. Tuhan memberkati 
para lansia.  
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Usulan Kegiatan 
1. Setelah selesai menyampaikan renungan, pemimpin mengajak 

peserta merenung, mengingat berapa teman yang mereka 
miliki dalam hidup ini. Bagaimana perasaan mereka ketika 
seorang teman telah meninggalkan mereka.  

2. Setelah itu, ajak peserta mendiskusikan bagaimana rasanya 
punya musuh. Apalagi musuh yang menakutkan. Mengapa 
seseorang bisa punya musuh? 

3. Berdasarkan renungan di atas, tanyakan pada para peserta, 
mengapa manusia juga bisa bermusuhan dengan Allah. Apakah 
saat ini peserta meyakini dirinya telah diperdamaikan dengan 
Allah Trinitas?  

4. Ajak peserta mendiskusikan bagaiman pengharapan akan 
keselamatan dan kemuliaan sorgawi dapat menguatkan mereka 
untuk menjalani hidup di dunia ini, terlebih lagi ketika telah 
lanjut usia. 

5. Pertemuan diakhiri dengan menyanyikan lagu “Bukan Karena 
Upahmu” (PKJ 265) 

 
PKJ 265:1-2 “Bukan Karena Upahmu” 
1. Bukan kar’na upahmu dan bukan kar’na kebajikan hidupmu, 

bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu: 
Allah mengampuni kasalahan umat-Nya, oleh kar’na 
kemurahan-Nya; 
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya ditebusNya dosa 
manusia.  
 
Refr.: 
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah! 
Bersyukur, hai bersyukur selamanya! 
 

2. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan 
dirimu; 
baiklah s’lalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-
Nya. 
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya; orang sombong 
direndahkan-Nya. 
Yang lemah dan hina dikasihiNya penuh, yang rendah ‘kan 
ditinggikan-Nya.  
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Minggu, IV Juni 2019 

MENGENAKAN KRISTUS 
 [Galatia 3: 26-29] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia mengerti apa yang dilakukan oleh Yesus bagi 

pembebasan kehidupan.  
2. Lansia menghayati kehidupan yang telah dibebaskan oleh 

Yesus dan mengenakan Kristus dalam hidupnya. 
 
 
Fokus 
Ada pepatah mengatakan,”lebih baik bekas penjahat daripada 
bekas pejabat”. Pepatah ini menyampaikan beberapa makna bagi 
kita. Banyak orang menilai bahwa bekas penjahat adalah orang 
yang tadinya melakukan kejahatan yang pada titik tertentu 
bertobat dan berubah dari orang jahat menjadi orang baik. 
Sementara bekas pejabat adalah orang yang dahulu terhormat 
dengan jabatan yang diembannya, tetapi karena melakukan 
penyelewengan atau tindakan yang tidak terpuji maka jabatan yang 
diamanahkan kepadanya dipindahkan kepada orang lain. Pepatah 
ini juga ingin berkata bahwa setiap orang bisa berubah. Bisa jadi 
perubahan hidup menjadikannya baik, tetapi bisa jadi pula 
perubahan hidup membuatnya menjadi orang yang jahat. Seorang 
pencuri, pemabuk, pelaku tindakan yang jahat bisa jadi berubah 
menjadi orang yang baik. Sebaliknya bisa jadi orang yang tadinya 
dikenal sebagai orang baik, berubah menjadi orang yang jahat. Jika 
hal itu terjadi, maka sangatlah  disayangkan. 
 
Dalam surat-suratnya, Rasul Paulus sering menyebutkan 
pemikiran macam ini. Seringkali Paulus menyebut apa yang 
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dilakukannya sebelum mengenal Kristus. Kepada orang-orang 
Galatia, Paulus menyatakan hal itu. Pembenaran yang dialaminya 
adalah karunia Allah. Karena iman, Paulus mengenal Kristus dan 
karya keselamatan-Nya. Setiap orang yang diselamatkan Kristus 
dibuat-Nya mengenakan Kristus Yesus Tuhan dan juruselamat.  
 
 
Penjelasan Teks 
Dalam suratnya kepada jemaat Galatia, rasul Paulus menyebut 
bahwa orang Kristen adalah keturunan Abraham. Keturunan 
Abraham yang dimaksud dalam bagian surat ini memang bukan 
keturunan secara biologis, namun secara iman. Pada ayat 26 
disebutkan,”Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena 
iman dalam Kristus Yesus”. Anak Allah merupakan identitas baru 
yang berbeda dengan keberadan sebelumnya. Jika sebelum 
menerima Kristus, orang-orang Galatia disebut sebagai budak, 
maka dalam Kristus, mereka menjadi anak-anak Allah dengan 
status orang merdeka. Dengan status baru ini, setiap orang diharap 
menunjukkan kekristenannya di manapun dan kapanpun.  
 
Supaya jemaat mampu menunjukkan identitas barunya di tengah 
masyarakat dengan baik, Paulus mengajak jemaat untuk 
meneladan Kristus. Orang yang menerima Kristus dalam hidupnya 
harus mengenakan Kristus seperti halnya dikatakan pada ayat 27, 
“Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah 
mengenakan Kristus”. Melalui ayat ini Paulus hendak menyatakan 
bahwa hidup seseorang yang telah dibaptis sama seperti mengganti 
baju lama dengan baju baru. Orang yang sudah mengenal dan 
percaya kepada Kristus berarti telah mengenakan baju baru dan 
mendapat identitas baru. Mendapat identitas baru bukan hanya 
sekadar mendapat baju baru yang menutupi bagian luar tubuhnya, 
melainkan mengenakan Kristus berarti mendapat identitas baru 
secara lahir dan batin.  
 
Mengenakan Kristus dalam kehidupan sehari-hari secara tegas 
disampaikan pada yata 28-29 yaitu tidak saling membeda-bedakan 
satu sama lain. Setiap orang sama di mata Allah. Maka dari itu, 
setiap orang yang menerima janji Allah diminta-Nya saling 
membebaskan dengan semangat cinta kasih. Itulah sebabnya 
Firman Tuhan mengatakan: “Dalam hal ini tidak ada orang 
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Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak 
ada laki-laki atau perempuan karena kamu semua adalah satu di 
dalam Kristus”. Melalui ayat ini Paulus hendak menegaskan 
kembali bahwa orang yang telah mengenakan baju baru hendaknya 
memiliki pandangan baru, pola pikir baru, tingkah laku baru bahwa 
siapapun orang yang hidup di tengah dunia ini memiliki 
kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Tuhan tidak 
menghendaki sikap hidup yang membeda-bedakan orang 
berdasarkan alasan apapun juga. Tuhan menghendaki sikap 
mengasihi tanpa memilih, tanpa syarat seperti kasih yang telah 
diberikan Tuhan Yesus kepada umat-Nya 
 
 
Penyampaian Bahan 

 
Mengenakan Kristus 

Baju, sepatu, aksesoris baru biasa dikenakan pada moment-
moment yang dianggap istimewa. Sebagai contoh: saat kita hadir di 
upacara wisuda anak atau cucu, kita memilih mengenakan pakaian 
baru. Demikian juga dalam acara-acara lain seperti peringatan 
Natal, Ulang Tahun, jagong nganten dan sebagainya. Banyak 
orang mengharuskan mengenakan pakaian baru karena ingin 
menunjukkan siapa dirinya di hadapan orang lain. Dengan kata 
lain, baju baru itu seakan-akan memberikan identitas baru kepada 
orang tersebut karena orang seringkali menilai seseorang dari 
penampilannya padahal belum tentu demikian. Identitas baru 
tidak bisa hanya dilihat dari penampilan luar tetapi yang keluar 
dari dalam juga. 
 
Kepada jemaat Galatia, Rasul Paulus menyatakan pada ayat 
27,“Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah 
mengenakan Kristus”.  Paulus menasihatkan bahwa hidup 
seseorang yang telah dibaptis sama seperti mengganti baju lama 
dengan baju baru. Orang yang sudah mengenal dan percaya kepada 
Kristus berarti telah mengenakan baju baru dan mendapat 
identitas baru. Mendapat identitas baru bukan hanya sekadar 
mendapat baju baru yang menutupi bagian luar tubuhnya, 
melainkan mengenakan Kristus berarti mendapat identitas baru 
secara lahir dan batin. Oleh karena itu cara berpikir, tutur kata dan 
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perilaku hidup yang dijalani hendaknya menunjukkan identitas 
baru yaitu sikap hidup yang meneladani Tuhan Yesus.  
 
Bacaan kita saat ini menjelaskan bahwa mengenakan Kristus 
mengandung makna hidup dalam kasih, dimana setiap orang tidak 
membeda-bedakan sesama. Semua orang harus dikasihi sama 
seperti kita telah menerima kasih Allah. Di hadapan Tuhan tidak 
ada yang berbeda, semua orang sama. Semua anak-anak Tuhan 
mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta berhak atas 
anugerah keselamatan sehingga dapat menjadi alat kesaksian yang 
hidup bagi kemulian-Nya. Itulah sebabnya Firman Tuhan 
mengatakan: “Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, 
tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau 
perempuan karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus”. 
Melalui ayat ini Paulus hendak menegaskan kembali bahwa orang 
yang telah mengenakan baju baru hendaknya memiliki pandangan 
baru, pola pikir baru, tingkah laku baru bahwa siapapun orang yang 
hidup di tengah dunia ini memiliki kedudukan yang sama di 
hadapan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki sikap hidup yang 
membeda-bedakan orang berdasarkan alasan apapun juga. Tuhan 
menghendaki sikap mengasihi tanpa memilih, tanpa syarat seperti 
kasih yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada umat-Nya. 
 
Melalui firman Tuhan ini kita diperhadapkan pada sebuah 
pertanyaan: bagaimana hidup kita sebagai orang yang telah 
menerima anugerah keselamatan? Apakah kita masih senang 
membda-bedakan anak, cucu, atau siapapun juga? Saat ini sudah 
semestinya kita memiliki sikap hidup yang mencerminkan 
kehendak Tuhan dimana kita selalu mengenakan Kristus dan 
meninggalkan cara hidup yang lama.  
 
 
Usulan Kegiatan 
Pemimpin dapat meminta peserta yang mengenakan simbol-
simbol Kristen, missal: pin burung merpati, simbol api, salib dan 
sebagainya. Mintalah memberi kesaksian ketika mengenakan 
simbol-simbol itu.  
Usai penyampaian kesaksian, pemimpin menegaskan makna 
mengenakan Kristus dalam hidup sehari-hari.  
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Minggu, V Juni 2019 

ROH KUDUS, PIMPINLAH AKU 
 [Galatia 5:1, 13-26] 

 
 
 
 
 
Tujuan:  
1. Lansia dapat menyebutkan kehidupan dalam pimpinan Roh 

Kudus 
2. Lansia bersedia hidup dalam pimpinan Roh  
 
 
Fokus 
Dalam kehidupan sehari-hari, kita diperhadapkan dengan pilihan-
pilihan.  Memilih bermalas-malasan atau rajin, bertindak cepat 
atau lambat bahkan menunda-nunda, peka atau cuek, mencinta 
atau membenci, bertanggung jawab atau asal-asalan, memilih 
sabar atau marah, dll. Pilihan mana yang diambil tergantung pada 
pemahaman, penghayatan dan komitmen hidup yang kita jalani.  
 
Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia Rasul Paulus mengajak 
jemaat untuk memilih yang baik, yang positif, yang berguna dan 
bermakna dalam hidup. Paulus menyebut jemaat dapat memilih 
yang baik jika memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. 
Memberi diri dipimpin Roh Kudus berarti menanggalkan 
keinginan daging. Untuk menegaskan hal itu, Rasul Paulus 
mengatakan, “Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti 
keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan 
keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan 
daging … Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh 
Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat” (Galatia 
5:16-18). Melalui bahan ini, lansia diharap dapat menyebut 
kehidupan dalam pimpinan roh dan bersedia hidup di dalamnya.  
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Penjelasan Teks 
Rasul Paulus mencermati keberadaan jemaat Galatia. Ia melihat 
jemaat Galatia mulai terpengaruh dengan ajaran yang tidak sesuai 
dengan Injil Kristus.  Ajaran itu mengajarkan kepada Jemaat 
Galatia untuk menambahkan ‘pra syarat’ dalam memperoleh 
keselamatan, yakni dengan menjalankan ketaatan pada hukum 
Taurat, salah satunya dengan bersedia untuk disunat. Hal ini tentu 
sangat bertentangan dengan pemahaman tentang keselamatan 
sebagai anugerah.  
 
Kuatnya ajaran itu mempengaruhi jemaat. Padahal ajaran 
bertentangan dengan Injil Kristus. Karena itu, Paulus merasa heran 
dengan apa yang terjadi pada Jemaat tersebut. Ia berkata, “Aku 
heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik dari pada Dia, yang oleh 
kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu 
injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang 
mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan 
Injil Kristus.” (Gal. 1: 6-7).  
 
Melalui surat Galatia ini, kita mengetahui bahwa manusia itu 
rapuh. Sekalipun manusia sudah tahu tentang yang benar, hal itu 
tidak serta merta membuat manusia kebal dengan pengaruh-
pengaruh yang dapat memutarbalikkan kebenaran itu. Manusia 
sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. 
Hari ini seseorang dapat saja memiliki keyakinan yang begitu kuat 
tentang imannya, namun seiring dengan datangnya pengaruh dari 
‘luar’ yang begitu kuat, bisa saja orang itu berbalik arah 
meninggalkan keyakinan yang selama ini diimaninya. Karena itu, 
dalam rangka mempertahankan keyakinan iman yang teguh di 
tengah berbagai pengaruh yang ada dalam kehidupan, manusia 
membutuhkan peranan kuasa Allah. Manusia tidak dapat berjuang 
sendirian, manusia perlu untuk terus dibimbing dan dipimpin oleh 
kuasa Allah dalam menjalani hidup, agar tetap sesuai dengan 
kehendak-Nya. Kenyataan inilah yang menempatkan seruan 
Paulus dalam Galatia 5:16 dan 25 menjadi sangat penting untuk 
diperhatikan.  
 
Dalam Galatia 5: 16 Paulus berkata “... hiduplah oleh Roh, maka 
kamu tidak akan menuruti keinginan daging.” Menurut Paulus, 
hidup oleh Roh akan menghindarkan manusia dari keinginan-
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keinginan daging yang selama ini menjadi titik lemah manusia dan 
penghalang keselamatan (ay. 21b). Sebab, keinginan daging dan 
keinginan Roh adalah dua hal yang berbeda dan saling 
bertentangan (ay. 17). Keinginan daging adalah percabulan, 
kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, 
perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, 
pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan dan pesta pora 
(ay. 19-21a). Sedangkan keinginan Roh adalah kasih, sukacita, 
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, dan penguasaan diri (ay. 22-23a). Orang yang 
hidup oleh Roh, maka dia tidak akan menuruti keinginan daging 
(ay. 16). Demikian sebaliknya, orang yang hidup menurut 
keinginan daging, maka dia tidak akan menuruti keinginan Roh. 
Seruan itu kembali ditegaskan Paulus dalam Galatia 5:25, “Jikalau 
kamu hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh”. 
Menurut Paulus, orang yang hidup oleh Roh, seharusnya memberi 
ruang bagi Roh itu untuk berkarya: membimbing dan 
mengarahkan hidupnya agar sesuai dengan kehendak Allah. 
 
 
Penyampaian Bahan 

 
Roh Kudus, Pimpinlah Aku 

Memilih terkadang bukan hal mudah untuk dilakukan. Namun 
dalam hidup menentukan pilihan harus dilakukan, apalagi 
menyangkut hal-hal prinsip. Kepada jemaat di Galatia rasul Paulus 
mengajak jemaat yang baik, yang positif, yang berguna dan 
bermakna dalam hidup. Pilihan itu bisa dilakukan jika jemaat mau 
dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging. “Hiduplah 
oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab 
keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh dan keinginan 
Roh berlawanan dengan keinginan daging … Akan tetapi jikalau 
kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup 
di bawah hukum Taurat” (Galatia 5:16-18). Itulah seruan Paulus 
pada jemaat Galatia yang saat itu bimbang dengan keberadaan 
dirinya. 
 
Firman Tuhan itu bukan hanya bagi jemaat Galatia. Firman itu juga 
buat kita. Ayat di atas mengingatkan kepada kita untuk mau tidak 
mau serius memilih. Kita mesti memilih dipimpin Roh Kudus, 
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tidak kompromi terhadap kedagingan. Inilah pilihan hidup yang 
mesti dijalani. Pilihan yang menolong kita menjalani hidup dalam 
disiplin rohani, menuju hidup baik yang dikehendaki Tuhan. Suatu 
disiplin rohani yang mesti dijalani setiap saat dan waktu, 
sebagaimana pilihan-pilihan itu juga tersaji di depan kita setiap 
saat dan waktu. Untuk bisa menjalani disiplin rohani atas pilihan 
kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita mesti menyadari, mengakui dan 
mengenali kedagingan kita agar kita bisa mengatakan tidak dan 
menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Adapun perbuatan 
daging itu adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, 
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, 
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya (Galatia 5:19-
21a). Semua kedagingan tersebut bisa kita hindari dan atasi ketika 
kita sadar bahwa kita butuh kekuatan ilahi, dan itulah kekuatan 
Roh Kudus. 
 
Untuk hidup dalam pimpinan Roh, dibutuhkan kesediaan berserah 
total pada pimpinan Roh. Itu artinya, tidak bisa setengah-setengah 
alias kompromi dengan kedagingan. Ketika kita membuka diri 
dipimpin oleh Roh Kudus, maka Ia tidak hanya memampukan kita 
mengatakan tidak untuk kedagingan, tetapi juga memenuhi hati 
kita dan menolong kita untuk menjalankan buah-buah Roh. Yaitu 
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 
kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Buah-buah Roh 
yang terimplementasi atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari 
terhadap siapapun dan dimanapun. Itulah ciri-ciri anak Tuhan, 
milik Kristus. Galatia 5:24 menyatakan, “Barangsiapa menjadi 
milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala 
hawa nafsu dan keinginannya.” Jangan tunda untuk mengatakan 
tidak bagi kedagingan dan ya bagi pimpinan Roh Kudus, hanya 
karena iming-iming yang menggiurkan. Tetaplah memilih 
dipimpin oleh Roh Kudus dengan terus bertekad dan mengatakan, 
“Roh Kudus, pimpinlah aku."  
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Usulan Kegiatan 
Ajaklah peserta mengikuti “lomba Pingsut” 
 
Tentukan siapa juaranya. 
 
Dalam pingsut, seseorang pasti memilih untuk menggunakan jari 
mana saat berlomba pingsut dengan lawan pingsutnya. Pilihan-
pilihan itu mempengaruhi gerak pingsut. 
 
Usai lomba pingsut, pemimpin menyampaikan pentingnya 
memilih. Terutama hal-hal yang prinsip. Demikian juga dengan 
memilih hidup dalam Roh Kudus. Pilihan itu menentukan arah 
kehidupan orang Kristen. Karena itu bertekadlah dengan selalu 
berkata, “Roh Kudus, pimpinlah aku” supaya kita mengedepankan 
untuk memilih Roh Kudus.  
 
 
 




