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Kata Pengantar 

Syukur kepada Tuhan atas terbitnya bahan 
pembinaan lansia edisi yang kedua ini. Kami 
berharap bahwa bahan pembinaan ini menjadi 
berkat bagi pelayanan lansia di lingkup GKI Sinode 
Wilayah Jawa Tengah. Pada edisi ini bahan yang 
disusun masih merupakan kelanjutan edisi 
sebelumnya dimana Lansia diajak untuk 
menggumuli hidup yang bermakna di hadapan 
Tuhan. Kami berharap para lansia tetap 
menemukan kebermaknaan hidup melalui dinamika 
pergumulan yang mereka hadapi. Tentu bahan ini 
masih perlu terus dikembangkan sehingga 
tantangan hidup beriman lansia bisa dijawab 
dengan sikap yang bertanggung jawab di hadapan 
Tuhan.  

Semoga bahan ini bisa menjadi berkat bagi 
pembinaan lansia di jemaat dimana saudara 
melayani, tentu diperlukan penyesuaian disana sini 
sesuai konteks pelayanan yang saudara hadapi. 
Kami terus membutuhkan masukan dari saudara-
saudara sekalian. Kritik, saran, apresiasi dan segala 
bentuk masukan dapat dikirim melalui email 
yussac1cahya2k@gmail.com . Kiranya pelayanan ini 
menjadi berkat bagi kita semua. 

Salam.  
Departemen Pembangunan Gereja (DPG) 

BPMSW GKI SW Jawa Tengah  
  

mailto:yussac1cahya2k@gmail.com
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Minggu Pertama Juli 2018 

“BERMAKNA DAN BERDAYA” 
Bacaan: 2 Korintus 8:7-15 

 
 
 
TUJUAN 

 Lansia memahami makna pelayanan kasih 

 Lansia terpanggil untuk hidup dalam pelayanan 
kasih supaya makin bermakna dan berdaya. 

 
FOKUS 
Memasuki lansia banyak pergumulan tentang apa yang 
dipikirkan dan akan dilakukan. Sebuah pertanyaan besar 
yang menghantuinya, yaitu apakah aku masih berguna, 
bermakna bagi orang lain ketika tubuh sudah tidak 
berdaya. Orang lansia hampir semua merasa bahwa 
ketika tua maka semua yang dimilikinya nyaris sirna, 
sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Padahal jikalau 
mau direnungkan masih ada yang bisa dibanggakan 
antara lain: 

 Pengalaman hidup sekian puluh tahun yang dilalui 
dalam suka dan duka bersama Tuhan. 

 Aset yang dimilikinya sejak muda sampai dengan tua. 
Bisa berupa rumah, harta kekayaan, juga anak-anak 
yang dilahirkan. Anak-anak adalah aset bukan 
inventaris. 

 Potensi yang belum dimunculkan ketika masih muda 
karena kesibukan kerja atau berumah tangga.  

 Kesaksian hidup dalam beriman kepada Tuhan Yesus 
yang bisa diceriterakan kepada banyak orang, baik 
cucu-cucu atau siapa saja.  
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Hidup memasuki lansia seharusnya sudah dipersiapkan 
jauh-jauh hari sebelum semua itu terjadi. Apa yang akan 
dikerjakan setelah purna tugas, atau ketika anak-anak 
sudah berkeluarga. Banyak orang lansia yang kurang 
menyadari bahwa sebagai orang beriman kita memiliki 
iman dan selalu ditopang oleh Tuhan. Pemazmaur 
berkata :”Pada masa tua pun mereka masih 
berbuah, menjadi germuk dan segar untuk 
memberitakan , bahwa TUHAN itu benar, bahwa 
Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan 
pada-Nya” (Mazmur 92: 15-16). Firman ini menjadi 
motivasi bahwa ternyata menjadi tua bukan sia-sia, 
bukan barang buangan, bukan tidak berguna dan 
sebagainya.  
 
PENJELASAN TEKS. 
Bagian bacaan kita menjelaskan tentang teguran Rasul 
Paulus kepada jemaat Korintus yang pernah berjanji 
untuk membantu jemaat Yerusalem yang kekurangan 
tetapi belum juga dilaksnanakan (ayat 10). Jemaat 
Korintus adalah jemaat yang kaya – dalam iman, 
perkataan, pengetahuan, membantu yang lain, dan 
dalam kasih” (ayat 7). Seharusnya jemaat ini juga kaya 
dalam pelayanan kasih. Jemaat ini dibandingkan dengan 
jemaat-jemaat di Makedonia yang banyak mengalami 
penderitaan, dan sangat miskin, namun mereka kaya 
dalam kemurahan (ayat 2). 
 
Hidup berbagi itu berdasar kepada kerelaan dan apa yang 
ada pada kita, bukan dari yang tidak ada dan diusahakan 
ada (ayat 11). Paulus menghendaki adanya 
keseimbangan, artinya kelebihan yang dimiliki jemaat itu 
bila dibagikan kepada jemaat Yerusalem, maka akan 
terjadi keseimbangan. Kelebihan jemaat Korintus akan 
mencukupkan kekurangan jemaat Yerusalem. 
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Inilah contoh kasih karunia Tuhan Yesus, yang rela 
menjadi miskin agar kita menjadi kaya oleh karena 
kemiskinan-Nya. Kita adalah orang-orang yang miskin di 
hadapan Allah, baik jasmani maupun rohani. Lahir tidak 
membawa apa-apa dan kita akan mati juga tidak akan 
membawa apa-apa. Secara rohani kita adalah orang-
orang yang kering, kosong rohani sebelum mengenal 
Tuhan Yesus. Sesudah mengenal dan percaya Kristus kita 
disebut orang-orang yang kaya oleh karena kemiskinan-
Nya, karena   Allah yang mau turun ke dunia 
menyelamatkan kita.  
 
PENERAPAN. 
Warga usia lanjut seharusnya belajar untuk tidak merasa 
terbuang, hidupnya sia-sia, sudah tidak bisa apa-apa lagi. 
Mindset seperti ini harus dibuang agar kita tetap masih 
bisa menyumbangkan sesuatu di hari tua. Perasaan tidak 
berguna setelah tua harus disiasati dengan hal-hal 
sebagai berikut: 

 Berpikir positif seperti yang disampaikan Paulus 
kepada jemaat Korintus bahwa mereka kaya dalam 
segala sesuatu (ayat 7).  

 Kekayaan yang dialami jemaat Korintus adalah 
karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus (ayat 9). 
Adalah aneh bahwa kekayaan itu hanya mereka 
nikmati sendiri, sementara ada jemaat Yerusalem 
yang membutuhkan bantuan karena kekurangan.  

 Bila sudah berjanji untuk membantu, maka segera 
laksanakan jangan ditunda-tunda lagi.  Penundaan 
diri akan membuat penyesalan dikemudian hari. 

 Kalau jemaat Korintus diberi kelebihan oleh Tuhan 
itu bukan berarti untuk dinikmati mereka sendiri. 
Yang berkelebihan mencukupkan yang kekurangan, 
dan yang kekurangan tercukupi oleh yang 
berkelebihan 
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SARAN PENYAMPAIAN. 
1. Dibuka terlebih dulu dengan pikiran-pikiran negatif 

yang biasa dimiliki orang lansia: merasa sudah tidak 
memiliki apa –apa, merasa tidak berguna, merasa 
lelah, Semua ini tidak membahagiakan.  

2. Tunjukkan bahwa sebagai orang percaya kita adalah 
orang yang kaya didalam Tuhan. Kekayaan kita 
seperti yang dimiliki jemaat Korintus: kaya iman, 
kaya pengetahuan, kaya perkataan, kaya dengan 
kasih dan kaya dengan pengalaman masa lalu.  

3. Ajak lansia untuk belajar berbagi dengan kekayaan 
yang kita miliki supaya hidup ini menjadi bermakna 
dan berdaya guna. Contoh sederhana, kita masih 
diberi mulut untuk berdoa walaupun ditempat tidur 
karena tua. 

4. Ingatkan kemungkinan di masa muda pernah 
memiliki cita-cita atau kemampuan yang belum digali, 
maka sekarang inilah waktunya untuk memunculkan 
ke permukaan. Agar hidup bermakna dan berdaya 
guna.  

 
USULAN KEGIATAN 
1. Bila dimungkinkan kegiatan dalam komunitas 

disertai dengan kegiatan lain yang non rohani. 
Contoh membuat kerajinan tangan, yang hasilnya 
bisa dijual untuk membantu orang lain. 

2. Kegiatan-kegiatan orang usia lanjut sesekali 
didokumentasikan untuk ditayangkan agar dilihat 
banyak orang di gereja bahwa orang-orang usia lanjut 
bisa berdaya guna bagi banyak orang.  
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Minggu Kedua Juli 2018 

“MENERIMA DAN MENGAKUI  

KEBERADAAN DIRI” 
Bacaan: 2 Korintus 12 : 2 -10 

 
 
 
TUJUAN  

 Lansia mengerti makna pernyataan Paulus yang 
menerima dan mengakui keberadaan diri.  

 Lansia mensyukuri diri sendiri, menerima segala 
kelebihan dan kekurangannya. 

  
FOKUS 
Menjadi orang usia lanjut pasti lebih banyak pengalaman 
hidupnya daripada yang masih muda belia. Dalam 
banyak hal seorang usia lanjut kadang tidak mau 
didahului, tidak mau digurui, dan kadang merasa diri 
lebih hebat daripada yang lebih muda. Di zaman seperti 
sekarang ini pada satu sisi orang usia lanjut memang 
banyak pengalamannya, tetapi pada sisi lain banyak 
kekurangan yang tidak bisa dikejar oleh yang tua bila 
dibandingkan dengan generasi muda yang lebih modern 
dalam pengalaman dan penguasaan tehnologi informasi.  
 
Perasaan lebih karena usia lanjut menjadi masalah bila 
yang dari Tuhan itu tidak digunakan pada tempatnya. 
Dengan kata lain, kelebihan itu bisa menjadi 
kesombongan dan kebanggaan diri sehingga tidak mau 
mengalah walau tahu bahwa yang diungkapkan itu 
adalah salah. Menerima dan mengakui kelebihan sesama 
tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi jikalau 
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orang usia lanjut itu memang sejak awal memiliki watak 
yang tertutup, dan terbiasa dengan hidup hanya dalam 
kelompok tertentu saja. Menerima kenyataan dan 
mengakui bahwa hidup ini tidak bisa dipisahkan dari 
lingkungan sekitar kita hanya bisa dilakukan oleh orang 
yang biasa bergaul dan memiliki wawasan luas, mau 
maju mengikuti zaman.   
 
PENJELASAN TEKS. 
Paulus cukup beralasan untuk bermegah atau 
menyombongkan diri secara rohani mengenai dirinya. 
Diawal pertobatannya dia sudah mengalami peristiwa 
yang tidak biasa. Dihadang oleh Yesus yang bangkit 
dalam perjalanannya ke Damsyik untuk membunuh 
orang-orang Kristen. Pengalaman rohani inilah yang dia 
sebut secara tersamar dengan kata lain “ada seorang 
Kristen” (ayat 2). Paulus mengalami tiba-tiba 
terangkat ke sorga dan mendengar kata-kata yang yang 
tidak terkatakan yang tidak boleh diucapkan kembali 
oleh manusia (ayat 4). Jikalau Paulus mau, ia bisa 
merasa dirinya hebat dan merendahkan murid-murid 
Yesus yang lain. Tetapi bukan demikian yang dilakukan 
Paulus karena pengalaman rohani itu sungguh-sungguh 
terjadi sebagai kebenaran. Ia menahan diri untuk tidak 
sombong, melainkan mau menerima dan mengakui 
kelebihan orang lain (ayat 6). 
 
Agar Paulus tidak meninggikan diri, maka ada “duri di 
dalam dagingku” yaitu utusan Iblis yang menggocoh 
dirinya. Cara Paulus menghargai sesama dan mengakui 
kelebihan orang lain adalah dengan bermegah atas 
kelemahan dirinya. Paulus merasa senang dan rela dalam 
kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran bahkan 
berani berkata,”Sebab jika aku lemah, maka aku 
kuat” (ayat 10). 
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PENERAPAN 
Bagaimana orang lansia bisa menerima dan mengakui 
kelebihan orang lain?  Bukankah yang dibanggakan di 
hari tua adalah masa lalunya yang penuh dengan suka 
dan duka. Masa lalu yang diwarnai dengan penuh 
kenangan, tetapi mungkin juga penderitaan hidup yang 
penuh kepahitan.  
Semua pengalaman itu diizinkan Tuhan terjadi bukan 
dimaksud untuk membuat kita menyombongkan diri 
atau merendahkan orang lain. Bahwa generasi 
berikutnya tidak mengalami separah, semiskin yang 
dialaminya dan sebagainya. Kecenderungan 
merendahkan orang lain bisa terjadi jika kita tidak 
mengendalikan diri.  
 
Pengalaman hidup Paulus bisa dijadikan teladan 
bagaimana kita menerima dan mengakui kelebihan 
sesama: 

 Sekalipun Paulus mengalaminya sendiri tetapi ia 
pandai menyembunyikan dirinya dengan 
mengatakan seolah-olah peristiwa itu terjadi pada 
orang lain.  Paulus menyebut dirinya “Aku juga 
tahu tentang orang itu”. Membanggakan diri 
boleh –boleh saja tetapi jangan lalu merendahkan 
orang lain.  

 Setiap kali Paulus berkata tentang “bermegah” atau 
mengagungkan dirinya tetapi dia segera 
menyambungnya dengan mengatakan bahwa jangan 
sampai orang menghitungkan dirinya lebih dari pada 
yang mereka lihat atau yang mereka dengar dari 
dirinya (ayat 6). Kesombongan rohani bisa 
membuat Paulus tinggi hati dan tidak menghargai 
bahwa orang lain juga memiliki kelebihan dari Tuhan. 

 Di hari tua disatu sisi kita boleh berbangga dengan 
pengalaman masa lalu yang tentu tidak bisa 
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dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tetapi 
pada sisi lain, jangan sampai kita mengecilkan 
pengalaman orang lain yang tentu tidak terlepas dari 
campur tangan Tuhan.    

 
SARAN PENYAMPAIAN. 
1. Akan lebih menarik jikalau tema ini diadakan dalam 

acara khusus. Persekutuan pada hari tertentu yang 
acaranya berupa kesaksian dari pengalaman hidup 
bersama Tuhan dari orang-orang lansia.  

2. Bisa mengambil contoh kesaksian dari pengalaman 
orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang 
memiliki karunia-karunia Roh dari Tuhan. Contoh: 
Orang-orang  yang  dipakai Tuhan mendoakan orang 
sakit yang sudah tidak mungkin sembuh, ternyata 
Tuhan menyembuhkan.  

3. Kesaksian yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan 
bisa dibacakan sebelum acara dimulai. Lalu 
kesaksian tersebut  diulas berdasarkan Firman Tuhan 
dengan tema ini.  

 
USULAN KEGIATAN. 
1. Adakan acara kesaksian dengan menunjuk satu atau 

dua orang lansia untuk bersaksi tentang masa lalunya. 
Lebih diutamakan pengalaman imannya bersama 
dengan Tuhan ketika menghadapi dan mengatasi 
masalah-masalah yang terjadi. 

2. Dari kesaksian –kesaksian itu dirangkum menjadi 
rangkaian kisah yang dipadukan dengan renungan 
yang disesuaikan dengan temanya. Mereka yang tidak 
bersaksi ditanya tentang tanggapannya terhadap apa 
yang  sudah disampaikan.  Adakah dari mereka juga 
memiliki pengalaman yang mirip atau sama. 

3. Pemimpin acara atau pembawa renungan bisa 
mengulas kesaksian-kesaksian yang mereka bawakan 
dan mengarahkannya bagaimana ketika kita diberi 



Komisi Usia Lanjut | 9 

 

Tuhan kesempatan mengalami “perjumpaan dengan 
Tuhan “ seperti yang dialami Paulus, yaitu tetap 
rendah hati dan tidak menganggap orang lain lebih 
rendah dari pada diri kita.     
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Minggu Ketiga Juli 2018 

“DITUNTUN SANG GEMBALA AGUNG” 
Bacaan: Mazmur 23. 

 
 
 
TUJUAN 

 Lansia memahami makna Tuhan adalah Gembala  

 Lansia menyediakan diri dituntun Sang Gembala 
Agung.  

 
FOKUS. 
Orang-orang usia lanjut suka yang menggemari Mazmur 
23 karena kata-kata Firman itu menghiburkan dan 
menguatkan iman. Situasinya cocok dengan perjalanan 
hidup di hari tua. Contoh: Kata, takkan kekurangan aku, 
untuk meyakinkan bahwa di hari tua pun tetap akan 
dicukupkan Tuhan. Kata, membimbing, menyegarkan, 
menuntun menegaskan bahwa Tuhan Sang Gembala itu 
berjalan di depan di hari tua kita. Sampai pada akhirnya 
– aku akan diam dalam rumah TUHAN sepanjang masa 
menjadi puncak harapan orang-orang usia lanjut. Akhir 
perjalanan hidup ini adalah berdiam di Rumah Bapa di 
sorga. Ada sebuah akronim tentang DERITA yang 
menggambarkan bagaimana hidup di usia tua. D– 
Dilupakan; E- Ekonomi mulai redup; R- Riwayat hidup 
tidak dikenal; I- Ingin mati; T- Tuhan menjadi harapan 
dan pertanyaan; A- Anak-anak sibuk sendiri mengurus 
keluarga dan pekerjaannya.  
 
Bahawa makin tua seseorang makin bungkuk tubuhnya, 
karena sesungguhnya Tuhan sudah memberi tanda 
bagaimana memasuki usia lanjut agar dekat kepada 
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Tuhan dan mengingat bahwa hari akhir hidupnya 
semakin dekat. Dengan membungkuk, adalah gambaran 
posisi menghormat Tuhan dan menghadap ke tanah.  
Perjalanan hidup orang usia lanjut beda dengan generasi 
yang masih muda. Generasi muda melihat masa 
depannya dengan tegak, penuh cita-cita dan harapan. 
Generasi usia lanjut melihat ke depan dengan menunduk, 
bahwa hidup ini hanya sementara dan umur manusia ada 
batasnya. Oleh sebab itu tidaklah salah jikalau di usia 
lanjut Tuhan menjadi penuntun hidupnya.  
 
PENJELASAN TEKS.  
Melalui bahan ini para lansia diajak untuk menghayati 
betapa indahnya hidup dalam pemeliharaan Allah, 
seperti domba yang dipelihara gembalanya (ayat 1-4). 
Juga seperti tamu di hadapan tuan rumah yang sangat 
baik hatinya (5-6). Domba adalah binatang yang tidak 
bisa lepas dari gembalanya karena binatang ini tidak 
dapat mencari makan dan minum sendiri, juga idak bisa 
melindungi diri dari binatang buas. Daud memosisikan 
diri sebagai domba yang membutuhkan pertolongan 
Allah. dengan cara itu ia mendapatkan sesuatu yang 
menyehatkan dan menuntunnya ke depan. Dalam 
kondisi bahaya, Tuhan menjadi pelindung hidupnya 
(ayat 4). Dalam budaya Timur Tengah, tamu adalah raja, 
oleh sebab itu sang tuan rumah harus memenuhi 
kebutuhan tamunya tersebut. Inilah yang membuat Daud 
merasa tenang dalam segala situasi walaupun harus 
menghadapi situasi yang gawat sekalipun. Pada akhir 
perjuangan hidup ini ada satu tempat yang disediakan 
Tuhan yaitu diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 
Rumah Tuhan adalah Bait Allah tempat dimana semua 
orang berkumpul untuk beribadat kepada Allah. tetapi 
rumah Tuhan sepanjang masa menggambarkan suatu 
tempat perhentian dimana domba dan Gembala bisa 
bertemu dan bergaul dekat selama-lamanya.  
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PENERAPAN 
Mazmur ini cocok sekali untuk menghibur dan 
menguatkan iman orang usia lanjut karena memuat 
banyak hal yang menunjukkan bagaimana kedekatan 
antara domba dan gembalanya. Yesus adalah Sang 
Gembala Agung dan kita adalah domba-domba 
gembalaan-Nya. Beberapa hal yang bisa diambil sebagai 
renungan antara lain adalah: 

 Meyakinkan orang usia lanjut bahwa di hari tua 
jikalau kita dekat dengan Sang Gembala, maka kita 
tidak akan kekurangan. Ada rumput hijau, ada air 
tenang. Ada cara Tuhan yang unik memelihara hidup 
kita, bahkan burung yang terbang pagi hari belum 
tahu apa yang akan mereka makan, Tuhan sudah 
sediakan tepat pada waktunya (ayat 1-2).  

 Adalah kenyataan bahwa makin tua, tubuh kita 
makin lemah, tetapi Tuhan berjanji untuk 
menyegarkan jiwa dan menuntun hidup kita. Itu 
berarti sekalipun tubuh lemah, tetapi jiwa kita tidak 
boleh lemah selama kita terus dekat dengan Tuhan. 
Bahkan dalam kondisi yang tidak menentu, Tuhan 
tetap akan menuntun dan menyertai hidup kita (ayat 
3-4).  

 Gambaran tamu adalah raja ditunjukkan dalam ayat 
ini (ayat 5-6) bahwa tamu mendapat perlakuan yang 
istimewa, dicukupi oleh tuan rumah yang 
dikunjunginya. Tamu adalah raja ditandai dengan 
kepala yang diurapi dengan minyak, diberi kemuliaan 
sampai berkelimpahan.  

 Pada akhir perjalanan hidup kita, bila kita tetap setia, 
maka kebajikan- hal-hal yang baik- dan kemurahan 
yang akan mengikuti kita sampai kita menutup mata, 
masuk dalam rumah Tuhan sepanjang masa.  
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SARAN PENYAMPAIAN  
1. Tanyakan pada lansia apa perbedaan gembala di 

negeri kita dengan gembala yang digambarkan oleh 
Daud di Israel? Gembala di desa-desa kita biasanya 
berada di belakang binatang yang digembalakannya. 
Sedang di Israel, gembala itu selalu berada di depan, 
menuntun dan diikuti kawanan dombanya. 

2. Sampaikan pada lansia kenapa Daud menyebut 
Tuhan adalah Gembalaku? Apa saja yang didapatkan 
ketika kita berjalan di belakang Gembala Agung 
Tuhan Yesus?  

3. Tunjukkan fakta bahwa di hari tua ada banyak 
masalah yang muncul, yang berbeda ketika masih 
muda. Contoh: sakit penyakit, kekuatiran-
kekuatiran yang sebenarnya kecil namun dibesarkan. 
Belum lagi kesendirian, merasa kosong, dan tidak 
memiliki kekuatan lagi. 

4. Belajar dari Daud tentag gembala domba milik 
ayahnya dan bagaimana mereka merasakan 
bagaimana bergantung pada dirinya untuk 
mendapatkan rumput dan air yang segar. Demikian 
juga dengan kehidupan lansia dan Allah. Semau 
bergantung pada Allah, Sang Gembala agung.    

 
USULAN KEGIATAN. 
1. Merenungkan tema ini akan lebih hidup bila 

pembawa Firman menyertakan gambar Tuhan Yesus 
sebagai Gembala yang baik dalam ukuran besar. 
Untuk menguatkan ingatan pendengarnya.  

2. Mulai bertanya apa beda gembala di desa-desa yang 
kita lihat (gembala kambing) dengan gembala yang 
dikisahkan Daud (gembala domba)? 

3. Akan lebih runtut bila kita bisa menjabarkan apa saja 
yang didapat dari domba-domba yang digembalakan 
oleh Sang Gembala Agung Tuhan Yesus (ayat 2-4) 



14 |  Komisi Usia Lanjut  

 

4. Tunjukkan bahwa akhir /upah dari kesetiaan kita 
mengikut Sang Gembala Agung adalah mahkota 
kemuliaan dan istirahat dalam rumah Tuhan 
sepanjang masa ( ayat 5-6). 
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Minggu Keempat Juli 2018 

“PENGAMPUNAN DAN PEMULIHAN” 
Bacaan: Efesus 2 : 11-22 

 
 
 
TUJUAN 

 Lansia menyebutkan makna pengampunan dan 
pemulihan. 

 Lansia bersedia hidup dalam pengampunan dan 
pemulihan. 

 
FOKUS.  
Pengampunan dan pemulihan dari Allah sering dianggap 
hal yang kecil dan tidak perlu dilakukan sekarang. Ada 
anggapan orang merasa dirinya sudah benar karena telah 
banyak berbuat baik terhadap sesama. Apa yang 
dilakukannya sekarang dianggap menjadi nilai tukar dari 
pengampunan dosa.  
 
Pengampunan dari Tuhan atas dosa-dosa kita akan 
memberi efek yang positif dalam hidup selanjutnya. 
Karena merasa diampuni maka hidup ini menjadi lebih 
bersyukur dan bisa menghargai sesama. Namun bila 
pengampunan dari Tuhan tidak disambut ketika masih 
sehat dan segar maka kelak akan menjadi pergumulan 
tersendiri di hari tua. Menyesal bahwa ia terlambat untuk 
menerima dan percaya kepada Tuhan membuat hidup ini 
kehilangan damai sejahtera. Perasaan berdosa dan belum 
menyelesaikan masalahnya dengan Tuhan serta sesama 
menjadi kendala hidup bahagia. 
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Pengampunan dan Pemulihan adalah dua hal yang tidak 
bisa dipisahkan. Begitu pengampunan diterima maka 
pemulihan yang dikerjakan Roh Kudus akan segera 
kelihatan dalam praktik hidup sehari-hari.  
 
PENJELASAN TEKS. 
Surat Paulus kepada jemaat Efesus agaknya menjadi 
surat edaran luas tentang ciri Gereja dan orang Kristen 
pada umumnya. Paulus berbicara tentang visi Gereja 
yang seharusnya bersifat universal dan internasional. Di 
dalam Gereja tidak boleh ada sekat-sekat dalam 
hubungan antar sesama. Paulus cukup akrab dengan 
jemaat Efesus karena dia pernah melayani di sana cukup 
lama (Kisah Rasul 19: 8-10). Dalam surat Efesus ini 
dibeberkan bagaimana jemaat Efesus sebelum dan 
sesudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ada 5 (lima) kali 
Paulus membedakan “dulu” dan “sekarang” jemaat 
Efesus. Contoh yang jelas ada pada kata –kata antara lain: 
dahulu tanpa Kristus, tanpa kewargaan/ tidak dibawah 
pemerintahan Allah, tanpa perjanjian dengan Allah, 
tanpa pengharapan dan tanpa Allah. 
 
Pengampunan adalah mengubah kata “tanpa” menjadi 
“dengan” sehingga terjadi damai sejahtera yang 
mempersatukan dan yang merubuhkan tembok pemisah, 
yaitu perseteruan (ayat 14). Pemulihan itu nyata 
ditunjukkan bahwa orang yang dahulu “jauh” dari 
Kristus berubah menjadi ”dekat”  karena Kristus 
menjadi jalan masuk  melalui Roh Kudus-Nya (ayat 18). 
 
PENERAPAN  
Lansia sebaiknya berceritera bagaimana hidupnya 
setelah menerima Yesus yang adalah Tuhan dan 
Juruselamatnya pribadi. Ada kebahagiaan tersendiri 
bahwa Tuhan Yesus telah menjadi jaminan kedamaian 
hidupnya di hari tua. Perasaan khawatir, takut 
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menghadapi hari tua dan masa-masa yang gelap sudah 
tidak membayanginya lagi. Meluangkan waktu untuk 
berdiam diri atau membiasakan diri untuk berdoa dan 
membaca Firman Tuhan di pagi hari atau malam hari 
akan memudahkan mengevaluasi diri bagaimana 
kehidupannya di masa lalu dan masa kini setelah tua di 
hadapan Tuhan. 
 
Ada kalanya lansia mengalami rasa takut berbicara 
tentang dosa masa lalu. Semua peristiwa masa lalu masih 
melekat pada pikirannya dari pada peristiwa yang baru 
saja dialami kemarin. Pada sisi lain ada kerinduan untuk 
lepas dari dosa-dosa itu yang mengusik hidupnya. 
 
Bila masih ada perasaan takut membuka diri di hadapan 
Tuhan atas dosa-dosanya, maka pengampunan dan 
pemulihan akan sulit dibereskan dengan segera ketika 
masih sehat dan segar. Oleh sebab itu jangan menunda 
untuk memohon pengampunan dan pemulihan dari 
Tuhan. 
 
SARAN PENYAMPAIAN. 
1. Diawali dengan meminta salah seorang bersaksi 

tentang bagaimana mula-mula percaya kepada 
Tuhan Yesus. Bagaimana perasaannya setelah 
menjadi orang percaya yang dibaptis  dalam nama 
Yesus.  

2. Buat ilustrasi tentang seorang lansia yang sedang 
memikul beban sangat berat. Beban itu adalah 
gambaran dosa-dosa manusia. Apakah beban itu 
akan terus dibawa sampai menutup mata? 
Seharusnya ia bisa memohon sekarang juga agar 
beban –beban itu diambil sehingga ia akan merasa 
bebas berjalan menuju ke masa depan.  

3. Berikan pengertian tentang apa yang sesungguhnya 
dialami setiap orang sebelum orang itu mengenal dan 
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percaya kepada Tuhan Yesus. Ada 5 (lima) kata 
“dahulu” yang ditulis Paulus untuk menunjukkan 
masa lalu seseorang sebelum percaya kepada Tuhan 
Yesus.  

4. Tunjukkan hasil pemulihan yang dilakukan Tuhan 
Yesus ketika seseorang diubah  menjadi orang yang 
diselamatkan . Ada 5 (lima) lawan kata “dahulu” 
yang bisa diuraikan satu demi satu. Contoh 
bagaimana hidup “tanpa pengharapan” menjadi 
“berpengharapan” . 

 
USULAN KEGIATAN 
1. Lansia diajak menyanyi lagu:”Aku berubah” sebagai 

awal dari renungan . Dijelaskan apa arti perubahan 
dari pengampunan menjadi pemulihan.  

2. Tanyakan bagaimana perasaan mereka sekarang 
setelah menerima Tuhan Yesus. Pertanyaan ini untuk 
memancing pendengar lain yang hadir namun yang 
belum mau percaya dan menerima Tuhan Yesus.  

3. Kembali ke ilustrasi orang tua yang memikul beban 
berat. Apakah kita juga akan seperti itu sampai nanti 
pada akhirnya kita tiba pada waktu panggilan Tuhan 
yang tidak dapat ditunda lagi.  

4. Mulai diuraikan ada 5(lima) beban yang kita pikul 
jikalau kita belum mau meminta pengampunan dari 
Tuhan. dan tunjukkan pula sukacita yang kita alami 
bila beban dosa itu sudah dipulihkan Tuhan.  
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Minggu Kelima Juli 2018 

“MUKJIZAT ITU NYATA” 
Bacaan: Yohanes 6 : 1-21 

 
 
 
TUJUAN 

 Lansia memahami kisah Yesus memberi makan 5000 
menurut Yohanes. 

 Lansia bersedia berbagi dengan hati yang tulus. 
 
FOKUS 
Sudah menjadi kebiasaan manusia bahwa yang 
dikumpulkan selama hidupnya seakan-akan sulit untuk 
diambil atau dibagikan kepada orang lain. Alasannya 
untuk mengumpulkan itu diperlukan perjuangan dan 
kerja keras. Fakta di lapangan menunjukkan antara lain: 
betapa susahnya mengajak pindah orangtua untuk ikut 
bergabung di rumah anaknya. Betapa sulitnya untuk mau 
menjual rumah yang sudah tinggal dihuni seorang diri 
karena anak-anak hidup di luar kota dengan alasan 
rumah itu dibeli ketika masih miskin. Harta dunia 
membuat setiap orang terikat dan menjadikannya 
berhala bagi hidupnya. 
 
Ada orang lansia yang di hari tuanya makin kuat 
memegang harta yang dikumpulkannya sampai harus 
berselisih paham dengan anak-anaknya. Firman Tuhan 
mengatakan bahwa seharusnya makin tua seseorang, dia 
makin bijaksana. Ajarilah kami menghitung hari-hari 
kami sedemikian, hingga beroleh hati yang bijaksana 
(Mazmur 90: 12). Yang dihitung adalah hari-hari yang 
dilalui bersama Tuhan, bukan harta benda yang 
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dikumpulkan. Dalam peristiwa mukjizat lima roti dan 
dua ikan, Tuhan Yesus mengajar kita untuk menghargai 
potongan-potongan roti yang berlebih setelah dibagikan-
bagikan dengan cukup.  
 
PENJELASAN TEKS. 
Kisah Tuhan Yesus memberi makan 5000 orang lebih 
sudah sangat terkenal. Saking terkenalnya kita lalu 
berhenti mendalami apa yang terjadi di balik peristiwa 
itu.  
1. Ketika Yesus diikuti banyak orang karena takjub 

dengan mukjizat-mukjizat yang dilakukan-Nya, 
Yesus merasa iba hatinya melihat orang banyak yang 
antusias untuk mendengar khotbah-Nya sementara 
mereka itu sebenarnya lapar secara jasmani. 

2. Yesus mulai menguji iman para murid dengan 
bertanya:” Di manakah kita akan membeli roti, 
supaya mereka ini dapat makan?” Dibalik pertanyaan 
ini Tuhan Yesus tahu apa yang akan dilakukan-Nya 
kemudian. 

3. Adalah Andreas yang memberitahu bahwa ada 
seorang anak yang membawa lima  roti jelai dan dua 
ikan. Anehnya, Tuhan Yesus malah menyuruh orang 
banyak yang mengikuti-Nya untuk duduk. 

4. Sekarang tiba waktunya mau diapakan roti yang 
sedikit itu? Ternyata Yesus mengucap syukur atas roti 
itu dan kemudian membagi-bagikannya kepada 
semua yang hadir kira-kira lima ribu orang laki-laki. 

5. Roti yang dibagi-bagikan itu masih tersisa sebanyak 
dua belas bakul. Nah, itulah mukjizat yang dilakukan 
Tuhan Yesus. Mereka berkata:”Dia adalah benar-
benar nabi yang akan datang ke dalam dunia”. 

 
PENERAPAN 
Mukjizat itu nyata tetapi masih ada diantara orang 
percaya yang meragukan adanya mukjizat di zaman 
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moderen ini. Mukjizat seakan hanya terjadi pada zaman 
Yesus dan tidak terjadi lagi sekarang.  Untuk meyakinkan 
orang lansia tentang mukjizat, maka kisah lima roti dan 
dua ikan ini bisa menjadi perenungan yang baik dan 
meyakinkan.  
1. Mukjizat terjadi berawal dari iman yang sederhana 

yang dimiliki oleh Andreas, murid Yesus. Andreas 
melihat ada seorang anak yang masih membawa sisa 
bekalnya berupa lima roti dan dua ikan. “Di sini ada 
seorang anak, yang mempunyai lima roti jelai dan 
dua ikan; tetapi apakah artinya itu untuk orang 
sebanyak ini? (ayat 9).  

2. Mukjizat terjadi juga dari kerelaan hati seorang anak 
yang mau memberikan bekal makanannya kepada 
orang banyak melalui Yesus. Mukjizat tanpa kerelaan 
bertindak, tidak akan pernah ada wujudnya dan tidak 
menghasilkan apa-apa. 

3. Mukjizat terjadi karena dengan yang barang sedikit 
disertai ucapan syukur, maka terjadilah ledakan yang 
dahsyat dan besar. Dari lima roti jelai dan dua ikan 
membuat kira-kira lima ribu orang laki-laki makan 
semuanya, belum termasuk perempuan-perempuan 
dan anak-anak yang hadir.  

4. Yesus mengajar bahwa potongan-potongan roti yang 
lebih tidak boleh dibuang, tetapi dikumpulkan. 
Hasilnya masih ada dua belas bakul.  Bagaimana kita 
menghargai apa yang dikerjakan Tuhan dalam hidup 
ini.  

5. Bagi orang lansia yang merasa hidupnya sudah tidak 
memiliki apa-apa, atau merasa sudah banyak yang 
berkurang dari harta miliknya, kisah ini menguatkan 
iman mereka bahwa dari yang kecil (aset) yang masih 
ada, Yesus bisa mengubah menjadi besar dan sangat 
berguna.  

6. Iman disertai penyerahan diri menghasilkan 
perubahan yang luar biasa. Yesus mengajar bahwa 
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dalam hidup ini kelebihan harus dikelola bukan 
dibuang percuma. Orang lansia adalah manusia yang 
masih berharga bukan dianggap sisa. Setiap orang 
memiliki kelebihan yang harus dikelola walaupun 
usia semakin tua.  

 
SARAN PENYAMPAIAN. 
1. Renungan bisa diawali dengan kisah nyata masa kini 

tentang mukjizat Allah yang bisa dibaca dari buku-
buku atau yang pernah didengar. Minta tanggapan 
dari yang hadir atas kesaksian itu. 

2. Bila ada diantara yang hadir memiliki kisah nyata 
sebagai kesaksian dalam pergumulannya dengan 
Tuhan, baik juga untuk didengar. 

3. Setelah itu masuk kepada perenungan tentang lima 
roti dan dua ikan seperti uraian dalam penerapan. 
Iman tanpa penyerahan diri seperti yang dilakukan 
anak kecil itu tidak akan ada mukjizat.  

4. Tunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada kata: 
terbuang, sisa, tidak berguna. Yang ada ialah 
bagaimana menghargai kelebihan setelah yang lain 
digunakan. Hari tua adalah hari yang bahagia bukan 
sia-sia. 
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Minggu Pertama Agustus 2018 

“BERSYUKURLAH, 

BUANG SUNGUT-SUNGUTMU” 
Bacaan: Keluaran 16:2-4;9-15 

 
 
 
TUJUAN 
Lansia mensyukuri setiap berkat Tuhan, dan bertekad 
untuk tidak bersungut-sungut dalam segala situasi 
 
FOKUS 
Dalam situasi yang tidak menyenangkan, banyak orang 
akan mudah mengeluh, bahkan bersungut-sungut. 
Seperti itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Beberapa 
saat setelah keluar dari tanah perbudakan Mesir, mereka 
menghadapi kenyataan bahwa mereka berada di padang 
gurun.  Hawa panas menyengat tubuh mereka. Sepanjang 
hari mereka dikelilingi bebatuan dan pasir, dengan hanya 
sedikit sekali tetumbuhan. Tidak ada air minum di sana, 
dan persediaan makanan juga terbatas. Merasa tidak 
nyaman dengan situasi hidup yang baru, mereka pun 
mengeluh, dan bersungut-sungut. 
 
Dalam kehidupan kita sesehari, seringkali kita juga 
mendengar, atau melihat sendiri, orang-orang yang telah 
berusia lanjut mengeluh, dan sebagian juga bersungut-
sungut. Ada banyak alasan yang mereka kemukakan. 
Para lansia mengeluh karena tubuh mereka menjadi 
makin lemah. Hal ini menyebabkan kesehatan mereka 
juga makin sering terganggu, sehingga aktivitas 
kehidupan juga makin terbatas. Dengan bertambahnya 
usia, penampilan menjadi kurang menarik. Ketampanan 
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berkurang dan kecantikan hilang. Kerut-kerut 
bermunculan di wajah, tangan, dan anggota badan yang 
lain.  Para lansia itu juga makin mudah lelah, dan makin 
cepat kehilangan tenaga. Ditambah dengan sergapan 
kesepian, makin mudahlah lansia mengeluh, atau bahkan 
bersungut-sungut. 
 
Sebegitu parahkah keadaan mereka yang telah disebut 
lansia? Tentu saja tidak. Pasti tetap ada secercah 
kegembiraan di tengah kesedihan, kekuatan dari antara 
kelemahan, dan harapan di tengah keputusasaan. Tugas 
lansia adalah menemukan hal-hal yang positif, yang baik, 
dan yang menyenangkan. Dan, lebih dari semua itu, 
dalam segala situasi lansia tetap dapat menaikkan syukur 
ketimbang mengungkapkan keluhan, apalagi sungut-
sungut. 

 
PENJELASAN TEKS 
Bacaan kita hari ini merupakan bagian dari kisah sungut-
sungut bangsa Israel di hadapan Tuhan, Allah yang telah 
membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Peristiwa itu 
terjadi di padang gurun Sin, suatu daerah di antara Elim 
dan gunung Sinai. Pada hari ke 45 setelah mereka 
berhasil menyeberangi laut Teberau dengan cara yang 
ajaib, mereka mendapati bahwa mereka kekurangan 
makanan (ay. 1-4). Di Elim, ketiadaan air telah teratasi. 
Di Mara, Tuhan telah mengubah air pahit menjadi manis 
(Kel 15:25). Mereka dapat melanjutkan perjalanan. 
Tetapi, sesudah meninggalkan Elim, mereka tiba-tiba 
menyadari bahwa telah sebulan lebih lima belas hari 
mereka kekurangan makanan. Mereka mengeluh, dan 
bersungut-sungut: “Ah, kalau kami mati tadinya di tanah 
Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi 
kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang! 
Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini 
untuk membunuh seluruh Jemaah ini dengan kelaparan” 
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(Ay. 3). Umat ini mengeluh karena merasa kelaparan, 
setelah sekian lama tidak makan roti dan menyentuh 
daging. Mereka teringat akan masa lalu, dan ingin 
kembali ke Mesir, ke tanah perbudakan itu. Kekurangan 
makanan telah membutakan mata mereka, sehingga 
mereka tidak mampu melihat masa depan yang lebih 
membahagiakan.  
 
Untunglah, Tuhan cukup sabar mendengar keluh kesah 
umat ini. Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari 
tanah Mesir, bukan Musa dan Harun. Tuhanlah yang 
berinisiatif dan bertindak, sedangkan Musa dan Harun 
hanyalah hamba-Nya. Karena itu, tepatlah perkataan 
Musa: “Sebab, apalah kami ini maka kamu bersungut-
sungut kepada kami?” (Ay.7 b). Tuhan memperhatikan 
keluhan umat ini, dan Tuhan memberikan solusi. Ada 
dua tindakan Tuhan yang menjawab keluhan kesah 
mereka. Pertama, Ia akan menurunkan roti. Roti ini 
diturunkan pada pagi hari. Roti itu bentuknya seperti 
embun beku. Roti yang halus seperti sisik ini muncul 
memenuhi permukaan padang gurun, setelah embun 
pagi menguap pergi (Ay. 13,14). Ketika pertama kali 
melihatnya, umat Israel tidak tahu apa itu. Musa harus 
menjelaskannya. Katanya, “Inilah roti yang diberikan 
Tuhan kepadamu menjadi makananmu” (Ay.15). Orang 
Israel kemudian makan manna ini selama empat puluh 
tahun perjalanan di padang gurun. 
 
Ada prinsip penting yang disampaikan Musa berkenaan 
dengan makanan sehari-hari mereka ini. Yaitu, bahwa 
umat tidak boleh mengambil lebih dari kebutuhan sehari. 
Untuk satu orang, sehari cukup satu gomer, dan harus 
dihabiskan pada hari yang sama. Lebih dari itu, makanan 
akan rusak dengan sendirinya. Musa mewanti-wanti agar 
kaidah ini ditaati. Namun, selalu saja ada orang yang 
tidak peduli. Keserakahan, atau kekuatiran akan 
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kekurangan makanan esok hari, tidak mengerjakan apa-
apa: Makanan yang disimpan hingga esok hari akan 
membusuk dan berulat. Musa marah akan perilaku 
seperti itu. Prinsip secukupnya ini kemudian juga 
dinyatakan Tuhan Yesus dalam doa “Bapa Kami” yang 
diajarkan-Nya: “Berikanlah kami pada hari ini makanan 
kami yang secukupnya…” (Mat 6:11). Umat Israel yang 
menaati prinsip ini kemudian mengetahui bahwa mereka 
yang mengambil banyak tidak kelebihan, dan yang 
mengambil sedikit tidak kekurangan. Hal ini 
menunjukkan betapa pemeliharaan Tuhan itu 
mengagumkan. Sungguh ajaib tindakan-Nya. 
 
Kedua, Tuhan juga memberi mereka makan daging pada 
setiap petang. Wujudnya adalah unggas burung puyuh. 
Burung ini datang berduyun-duyun memenuhi 
perkemahan Israel. Mereka tinggal memunguti dan 
memasaknya. Tampaknya dengan prinsip yang sama: 
harus dimakan habis pada hari yang sama. Dengan 
demikian, tiap petang mereka akan dikenyangkan 
dengan makan daging, setelah pada pagi hari mereka 
makan roti. Manna akan hilang ketika hari mulai siang, 
dan burung puyuh datang pada waktu petang. Hal ini 
terus terjadi setiap hari, kecuali pada hari menjelang 
sabat. Pada hari ke-enam, mereka mengambil dengan 
jumlah berlipat dua, karena esok hari, yaitu pada hari 
sabat yang kudus, mereka akan berhenti mengambilnya. 
Sabat adalah hari perhentian penuh. (Ay.23). Dan, 
memang, pada hari itu tidak akan turun manna maupun 
puyuh. Hukum hari sabat telah diberlakukan sebelum 
Dasa Titah diturunkan (Kel 20:8-11). 
 
PENERAPAN 
1. Kekuatiran akan pemeliharaan Tuhan tidak ada 

manfaatnya. Tuhan Yesus menegaskannya dalam 
Mat 6:25-33. Allah Bapa mengetahui kebutuhan 
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umat-Nya. Dan Dia akan memberikannya dengan 
limpahnya.  

2. Umat Israel telah mengalaminya sejak mereka 
dituntun keluar dari tanah Mesir. Selama 40 tahun 
mengembara di padang gurun, Tuhan memelihara 
mereka dengan makanan dan minuman, serta 
pakaian yang dikenakan. Sangat mengherankan, 
bahwa dalam pengembaraan di padang gurun selama 
40 tahun itu, kasut dan pakaian mereka tidak 
menjadi usang. 

3.  Raja Daud bahkan menghayati pemeliharaan Tuhan 
ini dengan lebih radikal lagi. Dia berkata: “Sia-sialah 
kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai 
jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan 
susah payah - sebab Ia memberikannya kepada yang 
dicintai-Nya pada waktu tidur” (Mzm 127:2). 

4. Dengan demikian, di tengah situasi yang bagaimana 
pun, umat Tuhan harus meyakini bahwa Tuhan akan 
selalu memeliharaannya. Kasih setia dan rahmat-Nya 
tidak akan pernah gagal diwujudkan-Nya.  

5. Segala kelemahan dan kekurangan, baik secara fisik 
maupun finansial yang dapat melanda para lansia, 
sesungguhnya tidak harus memaksa umat mengeluh 
dan bersungut-sungut karena nelangsa. Sebagai 
gantinya, seyogyanya umat Tuhan selalu bersyukur, 
mengucapkan terimakasih atas pemeliharaan dan 
kasih-Nya yang luar biasa. 

 
SARAN PENYAMPAIAN 
1. Ajak lansia menyadari bahwa menjadi tua adalah 

keniscayaan, atau kepastian. Maksudnya, siapa saja, 
tanpa membedakan jenis kelamin maupun status 
sosialnya, akan mengalaminya. 

2. Ajak mereka mendiskusikan kemungkinan 
kekurangan dan kelemahan yang bisa terjadi pada 
diri mereka yang menjadi lansia.  
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3. Tanyakan, apakah kelemahan dan kekurangan yang 
akan muncul harus disambut dengan keluhan atau 
sungut-sungut, sebagaimana umat Israel dulu 
bersungut-sungut karena kurang makan? (Lihat 
bagian penjelasan) 

4. Bangkitkan keyakinan iman bahwa Tuhan akan tetap 
memeliharakan umat-Nya, bahkan ketika mereka 
telah menjadi kelompok lansia.  

5. Ajak peserta melihat apa yang akan dilakukan para 
lansia ketika mereka mampu menghayati kasih 
Tuhan yang kekal…  

 
USULAN KEGIATAN 
1. Setelah diskusi di atas, ajak peserta berolahraga 

ringan di tempat. Gerak badan ringan ini dilakukan 
dengan hati-hati, sesuai dengan usia dan kemampuan 
peserta.  

2. Ajak peserta mendiskusikan perasaan mereka yang 
ketika masih dapat berolahraga ringan. Menjadi tua 
adalah keniscayaan, tetapi tetap bugar di usia tua 
adalah pilihan. Peserta dapat menonton video 
mengenai pria dan wanita yang masih dapat berdansa 
walaupun telah lanjut usia. 

3. Untuk membantu membangun semangat dan 
kegembiraan lanjut usia, sampaikan bahwa selain 
gerak badan ringan, para lansia dapat membentuk 
perkumpulan hobi dan kegiatan yang menyenangkan, 
seperti catur, bermain kartu, dll.  
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Minggu Kedua Agustus 2018 

“BANGUN, DAN BEKERJALAH!” 
Bacaan:1 Raja-raja 19:4-8 

 
 
 
TUJUAN: 
Lansia menghayati tindakan Tuhan menyemangati 
mereka yang putus asa dan kehilangan gairah hidup, 
sebagaimana Tuhan membangunkan Elia yang memilih 
terus tidur karena kehilangan harapan. 
 
 
FOKUS 
Kehilangan semangat dan gairah hidup bisa melanda 
siapa saja. Dampaknya seringkali merugikan yang 
bersangkutan. Dewasa ini makin banyak orang muda 
mati bunuh diri karena berbagai sebab, antara lain 
karena putus asa dan merasa tak berdaya. Videonya 
menjadi viral di media sosial. Tentu, amat disayangkan 
kalau ada orang-orang muda putus asa dan mengakhiri 
hidup sebelum waktunya. 
 
Dibandingkan dengan kaum muda, tentu saja para lansia 
lebih mudah kehilangan semangat dan gairah hidup. Ada 
banyak alasannya. Antara lain, karena lansia merasa 
tidak berguna lagi. Karena sakit berkepanjangan juga 
dapat membuat seorang lansia putus asa. Tubuh yang 
melemah, memang dapat membuat seorang lansia 
merasa tak berdaya. Faktor lain yang tak dapat diabaikan 
adalah kesepian. Konon, menurut para ahli, kesepian 
dapat menyebabkan seseorang lebih cepat meninggal 
dunia.  
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Lansia umat Tuhan pasti juga pernah tergoda untuk 
berputusasa, alias kehilangan semangat dan gairah hidup. 
Pertemuan pembinaan kali ini mengajak peserta untuk 
tidak patah semangat dalam menjalani kehidupan yang 
masih dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Tuhan 
memperhatikan kehidupan umat-Nya. Tidak ada seorang 
pun yang diremehkan, atau disepelekan Tuhan. Tuhan 
amat menghargai mereka. Daud memohon supaya 
dirinya dijagai seperti biji mata Tuhan. (cf. Mzm 17:8) 
Kitab Nabi Yesaya (49:16) memberitakan bahwa Tuhan 
seolah-olah selalu meletakkan umat-Nya di telapak 
tangan-Nya, karena Tuhan telah “mengukir” mereka di 
telapak tangan-Nya. Tak satu pun dari mereka yang 
ditinggalkan-Nya, untuk menjalani kehidupan ini 
seorang diri. Karena itu, kalau ada lansia yang putus asa, 
baiklah mereka mendengarkan firman Tuhan, seperti 
yang terdapat dalam kisah Elia. Tuhan menyemangati 
para lansia yang putus asa, atau bahkan yang 
menginginkan kematian datang lebih awal dari yang apa 
yang direncanakan Tuhan. Tuhan mengajak para lansia 
untuk bangun dan terus bekerja, untuk melanjutkan 
perjuangan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
Kisah Elia di padang gurun Yehuda ini menggambarkan 
kisah seorang nabi yang melarikan diri karena ketakutan 
setengah mati. Elia pergi ke tengah padang gurun untuk 
menyembunyikan diri dari Izebel, istri Raja Ahab, yang 
bersumpah akan membunuhnya esok hari. Merasa takut 
itu manusiawi. Namun, sikap Elia ini tampak seperti anti 
klimaks dari pekerjaan hebat yang baru saja ia lakukan. 
Dalam kisah sebelum ini, Elia sukses memenangi 
pertempuran melawan 450 nabi-nabi Baal dan 400 nabi 
Asyera. Bukan dalam perang dengan tombak dan pedang. 
Namun, dengan kuasa Tuhan Allah. Atas doa Elia, Tuhan 
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menurunkan api membakar habis korban bakaran yang 
sengaja dibasahi. Sementara itu, para nabi Baal dan 
Asyera gagal memanggil dewa mereka untuk 
mendatangkan api. Pertandingan besar yang disaksikan 
seluruh rakyat itu dimenangkan Elia. Nabi-nabi berhala 
itu kemudian juga ditumpas tuntas dengan pedang di 
sungai Kison. Namun, sayang, kisah heroik ini tidak 
membuat Elia percaya diri. Sebaliknya, hanya karena 
ancaman seorang perempuan, Elia melarikan diri, dan 
bersembunyi (19:1-4).  
 
Apa yang dilakukan Elia di padang gurun yang sepi? Ia 
ingin mati! Elia mengalami depresi. Setelah masuk ke 
tengah padang gurun sehari perjalanan, Elia duduk di 
bawah pohon arar, dan berdoa: “Cukuplah itu! Sekarang, 
ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih 
baik dari pada nenek moyangku.” (Ay.4) Elia frustasi! 
Rupanya, pengalaman hebat yang baru saja ia lalui, yaitu 
pertempuran melawan 850 orang nabi-nabi istana, 
benar-benar menguras energi. Elia menjadi lemah, lelah, 
dan putus asa. Elia minta supaya Tuhan mencabut 
nyawanya. Elia juga merasa rendah diri. Ia berkata, “… 
aku tidak lebih baik dari pada nenek moyangku.” 
Ungkapan-ungkapan seperti ini memang merupakan 
ciri-ciri orang yang putus asa dan frustasi. Untung saja, 
Elia tidak bunuh diri.  
 
Namun, dalam situasi tertekan lahir dan batin, Elia tidak 
ditinggalkan Tuhan. Ketimbang memenuhi permintaan 
Elia, Tuhan justru menguatkan hati dan tubuhnya, 
dengan memberi Elia makan roti dan minum air kendi. 
Hal ini dilakukan Tuhan dua kali. Seperti dikatakan teks, 
malaikat Tuhan membangunkan Elia dua kali. Yang 
pertama, malaikat Tuhan menyentuh Elia dan berkata: 
“Bangunlah, makanlah!” (Ay. 5). Namun, untuk kali 
kedua, malaikat Tuhan tidak hanya berkata seperti itu. 
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Malaikat Tuhan mengatakan bahwa Elia harus makan 
lagi, karena ia harus cukup makan untuk melakukan 
perjalanan lanjutan. (Ay. 7) Elia pun bangun untuk kedua 
kalinya. Ia makan dan minum jatah yang diberikan 
Tuhan kepadanya. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia 
mampu berjalan ‘empat puluh hari empat puluh malam’ 
ke gunung Horeb. Elia tidak boleh terus tidur, karena ia 
masih memiliki tugas berat yang harus diperjuangkan. Ia 
juga tidak boleh berputus asa, atau ingin mati. Waktunya 
belum tiba. Elia masih harus bekerja. 
 
Apa tugas Elia? Di gunung Horeb, yang dikatakan sebagai 
gunung Allah, Elia mendapat perintah Allah. Elia harus 
mengurapi dua orang raja dan seorang (calon) nabi 
penggantinya. Tuhan berkata kepadanya: “Pergilah, 
kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke 
Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus 
mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram.” Elia juga 
harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas 
Israel, dan mengurapi Elisa bin Sarfat menjadi nabi 
menggantikan dirinya. (19:15-16). Tuhan masih punya 
rencana kerja bagi Elia. Elia tidak boleh putus asa atau 
bermuram durja. Elia harus bangun, dan menuntaskan 
pekerjaan! 
 
PENERAPAN 
1. Kebanyakan lansia merasa bahwa setelah umurnya 

bertambah dan memasuki masa ”pensiun”, ia harus 
banyak beristirahat. Apalagi ketika tubuhnya menjadi 
renta, makin lemah dan kehilangan tenaga. Hal ini 
sering dimaknai sebagai saat untuk mengurangi 
aktivitas, dan ‘berhenti bekerja’, termasuk dalam 
pelayanan gerejawi bagi umat Tuhan. Melalui kisah 
Elia di atas, lansia diingatkan bahwa usia lanjut 
bukanlah akhir kehidupan. Lansia di usia lanjutnya 
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dapat tetap terus bekerja sesuai dengan bakat dan 
talentamereka. 

2. Ancaman lain bagi lansia adalah perasaan tak 
berdaya, dan tak berguna (lagi). Perasaan ini dapat 
menyebabkan seorang lansia berdoa supaya Tuhan 
cepat memanggilnya. Bagi mantan pejabat ataupun 
elit pimpinan lembaga atau institusi, perasaan seperti 
ini di sebut “post – power’. Sindroma post power ini 
tampaknya dapat membuat lansia, atau siapa saja, 
“nelangsa”. Kisah Elia di padang gurun ini kiranya 
dapat menyadarkan para lansia, bahwa tugas 
panggilan untuk bekerja untuk tetap perlu 
diwaspadai.  

3. Lansia perlu diingatkan juga akan adanya “bahaya” 
akibat kesepian. Sepi sendiri, tanpa teman di sisi, 
dapat memunculkan kesedihan hati. Perasaan sepi ini 
juga dapat memperlemah keinginan hidup lansia, 
yang pada gilirannya dapat menimbulkan berbagai 
penyakit pada diri mereka. Karena itu, seyogyanya 
semua lansia punya teman, dan sering berkumpul 
dengan teman. Jangan menyendiri, seperti yang telah 
diperbuat Elia dalam kisah di atas tadi. Dan, harus 
selalu diperhatikan:  teman paling baik dan setia 
adalah Tuhan. 

4. Merasa diri tak berdaya dan sudah tak berguna 
bersifat negatif. Perasaan ini harus dilawan dengan 
kayakinan positif, yaitu bahwa setiap orang masih 
bisa selalu berdaya, tidak ada yang tak berguna. 
Hanya saja, lansia harus menemukan ‘tempatnya’ 
untuk tetap dapat berkarya dengan sebaik-baiknya. 
Lansia harus selalu siap ‘bangun, dan menuntaskan 
pekerjaan…’ 
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SARAN PENYAMPAIAN 
1. Kalau bisa mengakses internet, dari filmnya down 

load penggalan sosok Elia dan kisahnya. Bayangkan 
kegagahan dan kegigihannya ketika menumpas nabi-
nabi Baal dan Asyera. 

2. Jelaskan bahwa nabi Tuhan yang tampak perkasa ini, 
bisa juga mengalami depresi. Pekerjaannya berhasil. 
Namun karena takut ancaman Izebel, Elia melarikan 
diri dari keramaian kerajaan. (Dalam bagian ini, 
penjelasan teks dapat diulas dan diolah lebih lanjut.) 

3.  Pada bagian akhir, terangkan bahwa Tuhan peduli 
terhadap perasaan umat-Nya. Tuhan menghiburkan 
dan menguatkan hati mereka yang merasa putus asa 
tak berdaya.  

4. Setelah memberikan solusi, Tuhan mengingatkan 
umat-Nya untuk bangun, kembali bersemangat, dan 
menuntaskan pekerjaan.  

 
USULAN KEGIATAN  
Setelah usai percakapan, ajak peserta menyanyikan lagu: 
Hidup adalah Kesempatan. Teks dan sejarah lagu ini 
dapat dicari melalui internet. Kemungkinan besar, 
peserta dapat menyanyikannya. Setelah menyanyikan 
lagunya, ajak peserta memahami latar belakang 
terciptanya lagu itu. Diharapkan, kisah nyata di balik lagu 
tadi, dapat memunculkan inspirasi. 
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Minggu Ketiga Agustus 2018 

“KEJARLAH HIKMAT, 

BUANGLAH KEBODOHAN” 
Bacaan: Amsal 9:1-6 

 
 
 
TUJUAN  
Lansia tergerak untuk mengejar hikmat, mencintai 
pendidikan, dan memperoleh umur yang lebih panjang. 
 
FOKUS  
Orang yang berusia lanjut sering dikatakan “telah banyak 
makan garam”. Maksudnya, tentu saja, bukan secara 
harafiah banyak mengonsumsi garam. Pernyataan itu 
bersifat kiasan, yang maknanya adalah bahwa orang itu 
memiliki pengalaman hidup yang banyak, dan karenanya 
dipandang lebih bijaksana ketimbang mereka yang lebih 
muda. Pepatah memang mengatakan bahwa pengalaman 
adalah guru yang baik. Orang dapat belajar dengan lebih 
baik, melalui pengalaman hidupnya. Dengan kata lain, 
pengalaman hidup banyak memberi pelajaran seseorang, 
dan membuatnya makin memahami kehidupan. 
 
Pendapat seperti di atas hanya benar ketika seseorang 
memang sungguh-sungguh dapat belajar dari 
pengalaman hidupnya. Jikalau tidak demikian, maka 
pengalaman hidup tidak akan menjadikan seseorang 
lebih bijaksana, atau lebih berhikmat. Dan, dalam 
kehidupan ini, ternyata ada cukup banyak orang yang 
demikian: tidak mampu, atau tidak mau, menarik 
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pelajaran dari pengalaman. Karena itu, mereka tidak 
menjadi lebih bijaksana walaupun telah lanjut umurnya.  
Amsal Salomo mengingatkan bahwa permulaan hikmat 
adalah takut akan Tuhan (ay. 10), dan jalan untuk 
memperoleh hikmat adalah pendidikan. Karena itu, 
orang yang berhikmat adalah mereka yang takut akan 
Tuhan, dan mencintai pendidikan. Selalu rendah hati, 
mau belajar, terbuka bagi pengertian-pengertian adalah 
kunci agar orang menjadi bijaksana atau berhikmat.  
Melalui pembinaan hari ini, peserta diharapkan tetap 
bersemangat untuk belajar, untuk memperoleh 
pengertian, dalam koridor takut akan Tuhan. 

 
PENJELASAN 
Dalam Amsal Salomo, hikmat sering dipersonifikasi. 
Artinya, hikmat digambarkan sama seperti manusia. 
Hikmat jadi hidup, dan dapat mengerjakan sesuatu. 
Misalnya, hikmat dapat berseru-seru, bahkan “berseru 
nyaring di jalan-jalan…, di lapangan-lapangan…, di 
depan pintu-pintu gerbang kota…” (Ams 1:20,21; 8:1-3) 
Dalam Ams 9:1-2, hikmat dikatakan “… telah mendirikan 
rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya…” Hikmat juga 
berinisiatip mengadakan pesta, dengan “… memotong 
ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan 
menyediakan hidangannya.” Hikmat bahkan memiliki 
pelayan. Dalam 9:3, pelayan-pelayan perempuannya 
disuruh berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi 
di kota.” Para pelayan perempuan ini menyampaikan 
undangan kepada orang banyak untuk singgah di rumah 
tuannya, yaitu rumah sang hikmat. Undangan ini secara 
khusus disampaikan kepada mereka yang tidak 
berpengalaman. Undangan juga disampaikan kepada 
orang-orang yang tidak berakal budi (Ay. 4). Mengapa 
yang diundang adalah mereka yang tak berpengalaman 
dan yang tak berakal budi? Sebab, kelompok inilah yang 
paling membutuhkan hikmat. Pengalaman dapat 
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membuat orang lebih bijak. Namun, mereka yang kurang 
berpengalaman juga dapat menjadi lebih bijak manakala 
mereka mau mempelajari hikmat. Dengan mempelajari 
hikmat, mereka yang tak berakal budi pun dapat menjadi 
lebih bijak. Hikmat akan membuat siapa saja yang mau 
mempelajarinya menjadi lebih bijak. 
 
Berkaitan dengan hal ini, orang yang mau mempelajari 
hikmat pertama-tama harus menyadari bahwa dirinya 
memerlukan hikmat. Mereka tidak boleh sombong, atau 
merasa diri sudah pandai. Tanpa kesediaan 
merendahkan diri, siapa saja tidak akan dapat belajar 
hikmat dengan baik. Kerendahan hati diwujudkan 
dengan kesadaran bahwa dirinya masih bodoh, 
khususnya dalam hal hikmat. Kebodohan ini kemudian 
harus dibuang. Hikmat akan datang. Dengan kata lain, 
ketika seseorang memperoleh hikmat, maka 
kebodohannya akan disingkirkan. Hikmat sejajar dengan 
pengertian. Dengan mendapat pengertian, kebodohan 
akan disingkirkan. Memiliki pengertian berarti memiliki 
hikmat. Mereka yang berhikmat mengerti banyak hal, 
dan dibimbing olehnya ketika harus mempertimbangkan 
segala sesuatu sebelum mengambil keputusan.  Karena 
itu, jika seseorang ingin menjadi bijak, dia harus 
membuang kebodohan dari dirinya, sekaligus 
mengumpulkan pengertian-pengertian dan mengikuti 
jalan yang disediakannya. Mereka yang menolak hikmat, 
yang menghindari didikan dan pengajaran, akan tinggal 
dalam ketidak-tahuan dan kebodohan.  
 
Para undangan ini diajak makan roti dan minum anggur 
campuran yang telah dipersiapkan. Mempelajari hikmat 
harus dipandang seperti sebuah pesta. Hal itu 
menggembirakan. Mempelajari hikmat menyenangkan 
hati. Jikalau mempelajari hikmat menjadi beban, orang 
tidak akan melakukannya dengan gembira. Belajar harus 
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dilakukan dengan gembira. Kalau belajar dilakukan 
dengan terpaksa, hasilnya tidak ada, atau tidak maksimal. 
Karena itu, orang harus membangun suasana belajar 
yang nyaman. Dan hal ini harus diusahakan, karena 
suasana belajar yang kondusif tidak datang dengan 
sendirinya. Hal ini berlaku untuk orang dewasa. Tetapi 
juga bagi anak-anak. Karena itu, suasana belajar bagi 
anak-anak harus diusahakan sekondusif mungkin: 
nyaman dan menyenangkan, seperti sebuah rekreasi. 
 
Hikmat juga digambarkan telah mendirikan rumah. 
Rumah hikmat memiliki tujuh tiang. Tujuh tiang tentu 
dipahami sebagai kiasan. Tujuh adalah bilangan 
sempurna. Dengan ditopang tujuh tiang, maka rumah 
hikmat itu benar-benar kokoh. Karenanya, rumah hikmat 
menjadi tempat berteduh yang aman. Siapa saja yang 
tinggal di dalamnya akan mendapatkan perlindungan 
dari bahaya yang datang dari luar rumah. Bahaya itu bisa 
datang dari alam, seperti panas, hujan, badai, bahkan 
gempa bumi. Rumah yang kokoh dengan tujuh tiang akan 
kuat menghadapi semua bahaya itu. Rumah yang kokoh 
juga dapat mencegah pencuri memasukinya. Tidak 
mudah membongkar bangunan yang kuat. Dengan 
penggambaran rumah hikmat seperti ini, Amsal Salomo 
hendak menyatakan bahwa dalam naungan hikmat, 
orang dapat hidup dengan lebih aman, dan tentu lebih 
nyaman, seperti tinggal dalam rumah yang kokoh-kuat. 
Dapat bertahan dari berbagai macam bahaya membuat 
orang memiliki kemungkinan hidup lebih lama, alias 
umurnya lebih panjang. (Lihat ay. 11) Mereka yang hidup 
di bawah ancaman, akan cenderung merasa takut, 
tertekan, atau ‘stres’. Tubuhnya akan melemah, sehingga 
mereka akan berusia lebih pendek.  
 
 
 



Komisi Usia Lanjut | 39 

 

PENERAPAN 
Sebuah pepatah berbunyi: “Seekor keledai tidak akan dua 
kali terperosok di tempat yang sama”. Pepatah ini 
menggambarkan bahwa seekor keledai dapat belajar dari 
pengalamannya. Jika suatu saat keledai itu pernah 
terperosok ke dalam lubang, maka lain kali dia akan lebih 
berhati-hati melewatinya, sehingga tidak akan jatuh 
untuk kedua kalinya di lubang yang sama. Apakah 
pepatah ini berlaku juga untuk seorang manusia? 
Seharusnya demikian. Namun, ternyata, ada cukup 
banyak manusia yang jatuh untuk kedua kalinya di 
lubang yang sama. Mungkin lebih sering lagi. Hal ini 
menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat belajar 
dari pengalamannya. Jadi, tidak semua orang yang telah 
lanjut usia, atau lebih banyak pengalamannya, juga 
otomatis lebih berhikmat. Pengalaman hidup akan 
menjadikan orang lebih berhikmat, kalau dia mau, dan 
dapat, memetik pelajaran daripadanya. 
 
Hikmat tak terpisahkan dari didikan dan ajaran, atau 
nasihat. Mereka yang ingin bertambah bijaksana, harus 
bersedia menerima didikan, ajaran dan nasihat, atau 
bahkan teguran, yang bisa jadi menyakitkan. Untuk 
menjadi pandai dalam suatu pelajaran di sekolah, 
seorang murid harus mau mempelajarinya dengan tekun. 
Demikian juga dengan hikmat. Agar seseorang berhikmat, 
dan tentu menjadi lebih bijak, dia harus mau belajar 
dengan tekun. Tidak hanya mempelajari suatu 
pengetahuan atau keahlian, tetapi belajar tentang 
kehidupan. Para lansia pun tidak terkecualikan. Dia 
harus tetap rendah hati, mau belajar dari pengalaman, 
atau dari orang lain, termasuk yang lebih muda. 
Pengalaman yang banyak dari seorang lansia, akan 
menjadikannya lebih berhikmat ketika dia dapat 
memetik pelajaran daripadanya. 
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SARAN PENYAMPAIAN 
1. Mulailah percakapan dengan mendiskusikan pepatah 

tentang keledai di atas: apa maknanya. Ajukan 
pertanyaan, apakah seseorang dapat melakukan 
kesalahan yang sama lebih dari satu kali? Ambil 
kesimpulan dari diskusi. 

2. Uraikan bahwa pengalaman an-sich (melulu) tidak 
selalu dapat menjadikan seseorang lebih bijak. 
Pengalaman dapat menjadi guru yang baik, kalau 
orang mau dan mampu belajar daripadanya. Lansia 
punya banyak pengalaman. Agar pengalaman mereka 
bermanfaat, pengalaman itu harus dijadikan 
pelajaran. Namun, selain belajar dari pengalaman, 
orang mengejar hikmat harus selalu bersedia belajar 
dari apa pun. Belajar dapat diartikan secara formal di 
sekolah, tetapi juga secara non-formal, dari luar 
bangku sekolah. Belajar, atau menerima didikan, 
dapat terjadi seumur hidup. Jadi, lansia juga perlu 
merendahkan diri dan belajar, kalau ingin menjadi 
lebih bijak. Lihat uraian penjelasan. 

 
USULAN KEGIATAN 
Ajak peserta bermain mengikuti pemimpin. Pemimpin 
mengatakan sesuatu, sambil tangannya menunjuk, atau 
memegangnya. Misalnya, dia berkata: ‘hidung’, sambil 
memegang hidungnya. Peserta ikut memegang hidung 
mereka. Kemudian, pemimpin Dia berkata: ‘telinga’, 
tetapi tangannya memegang kepala. Yang harus diikuti 
peserta adalah apa yang diucapkan pemimpin. Jadi, 
mereka harus memegang telinga masing-masing. Kalau 
ikut memegang kepala, berarti salah.  Permainan ini 
biasanya digunakan untuk membangun suasana, atau 
ice-breaking. Namun, dalam acara ini permainan 
tersebut dimaknai sebagai kesediaan untuk 
memperhatikan kata-kata pemimpin, bukan 
perbuatannya.   
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Minggu Keempat Agustus 2018 

“KUATKANLAH DIRIMU, 

JANGAN TAKUT BERSAKSI” 
Bacaan: Efesus 6:10-20 

 
 
 
TUJUAN  
Peserta meyakini kekuatannya di dalam Tuhan, dan 
berani bersaksi tentang Tuhan dan kebenaran yang 
diajarkan-Nya. 
 
FOKUS 
Bersaksi tentang Tuhan memerlukan keberanian. Karena 
tidak cukup berani, banyak pengikut Tuhan tidak pernah, 
atau jarang, bersaksi tentang Tuhan, sebagaimana yang 
mereka hayati dalam kehidupan sesehari. Mengapa 
mereka tidak berani melakukannya? Alasannya banyak. 
Antara lain, malu, takut dipandang sok suci, takut salah 
ngomong, atau takut ditentang, ditolak, bahkan dianiaya 
oleh karena pemberitaannya. 
 
Bersaksi tentang iman kepada Tuhan, perlu juga 
dilengkapi dengan pemberitaan mengenai jalan 
keselamatan, beserta kebenaran dan nilai-nilai Kristiani 
yang dihayati umat Tuhan. Kehidupan dunia saat ini 
dipenuhi oleh pementingan diri sendiri dan semangat 
mencari kekayaan.  Dan, demi ambisi menjadi kaya dan 
berkuasa, banyak orang menghalalkan segala cara untuk 
mencapainya. Mereka tak (lagi) peduli etika. Kecurangan, 
kekerasan, dan ketidak-adilan, dilakukan tanpa rasa 
malu maupun rasa bersalah. Dalam situasi dunia seperti 
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ini, ajaran mengenai kebenaran, kejujuran, dan keadilan 
Tuhan, menjadi sangat relevan.  
 
Dalam pemberitaan mengenai hal-hal di atas ini, seorang 
lanjut usia dapat ikut berperan serta. Didasari usia dan 
pengalamannya yang lebih banyak, ujar-ujar seorang 
lansia mengenai hidup yang benar dan beretika akan 
lebih berwibawa katimbang nasihat-nasihat orang muda. 
Bahan pembinaan KUL ini diharapkan dapat ikut 
memotivasi lansia untuk berani bersaksi tentang 
imannya kepada Tuhan Yesus, Juruselamat, dan tentang 
kebenaran dan keadilan yang diajarkan Tuhan. 

 
PENJELASAN TEKS 
Surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan ditulis 
ketika ia dipenjara (Ef 3:1;4:1;6:20). Rasul Paulus dikenal 
sebagai rasul yang paling rajin berkeliling dunia untuk 
memberitakan Injil dan kebenarannya. Tiga kali Rasul 
Paulus bepergian ke seluruh dunia yang dikenal pada 
waktu itu, dan pernah cukup lama tinggal di Efesus, yaitu 
tiga tahun. Tentu saja bermacam bahaya telah pernah 
merintanginya. Kapal karam, diserang penyamun, digigit 
ular berbisa, berpapasan dengan binatang buas, 
diadukan kepada penguasa, dst., adalah beberapa contoh 
pengalaman yang diceritakannya kepada jemaat (2 Kor 
11:7-30). Demi Injil yang diimaninya, Rasul Paulus tidak 
gentar menghadapi semuanya. Rasul Paulus juga berani 
membela pemberitaan Injilnya di hadapan para 
penguasa dan hakim yang mengadilinya.  
 
Dalam Ef. 6:10-20 ini Rasul Paulus mengajak jemaat 
untuk menjadi kuat. Tentu tidak mengandalkan kekuatan 
sendiri. Rasul Paulus meminta jemaat di Efesus agar kuat 
di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya (Ay. 10). 
Manusia itu lemah. Apalagi ketika sudah menjadi lansia: 
Kekuatan fisiknya telah banyak berkurang. Karena itu, 
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nasihat Rasul Paulus adalah supaya jemaat “kuat di 
dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya”. Di dalam 
Tuhan dan kuat kuasa-Nya, lansia -dalam kelemahan 
fisiknya-, dapat menjadi kuat. Kuat untuk apa? Dalam 
konteks surat ini, adalah agar jemaat kuat, dan juga 
berani, memberitakan Injil Tuhan, untuk bersaksi 
tentang kebenaran dan kasih Tuhan, serta tentang 
keselamatan yang harus dipertanggungjawabkannya.  
 
Untuk menjadi pemberita dan saksi Tuhan yang berhasil, 
jemaat harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata 
Allah. Apa maksud nasihat Rasul Paulus ini? Maksudnya 
adalah agar jemaat menggunakan seluruh peralatan 
perang yang telah disiapkan Tuhan bagi umat-Nya. 
Perlengkapan perang ini perlu digunakan jemaat, karena 
peperangan yang harus dihadapi berat. Peperangan itu 
adalah “melawan pemerintah-pemerintah, melawan 
penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia 
yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara”. (Ay. 12) 
Perang yang dihadapi jemaat adalah perang rohani, 
perang nilai-nilai, perang ideologi, bukan perang fisik. 
 
Apa saja senjata-senjata untuk perang rohani itu? Rasul 
Paulus mengibaratkannya seperti pakaian dan peralatan 
perang zaman Romawi yang dikenakan prajurit yang 
menjaganya di penjara. Pertama-tama, jemaat harus 
memakai ikat pinggang kebenaran, dan baju zirah 
keadilan. (Ay. 14) Ikat pinggang dan baju zirah 
diperlukan untuk perang fisik. Namun, kebenaran dan 
keadilan diperlukan untuk perang rohani, yaitu 
memerangi nilai-nilai jahat yang sedang berkembang di 
dunia. Dengan memakai kebenaran seperti ikat pinggang, 
dan keadilan seperti baju zirah, jemaat akan dapat 
bergerak leluasa dalam menjalankan perjuangannya.  
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Perlengkapan berikutnya adalah kasut. Kasut bukan alat 
perang yang sepele pada waktu itu. Ketika jalan raya 
masih dibangun dari tanah dan batu, kasut amat 
diperlukan. Kalau tidak memakai kasut, kaki orang akan 
mudah terluka terkena batu, atau merasa sakit karena 
terus menerus menginjak tanah berbatu ketika berjalan. 
Kasut, yang dibuat dari kulit sapi, di sini digunakan 
sebagai perlambang dari “kerelaan memberitakan Injil 
damai sejahtera”. (Ay. 15), yang pada waktu itu umumnya 
dikerjakan dengan berjalan kaki. Ada keledai, kuda, onta, 
gerobak, selain kapal laut. Namun, kebanyakan orang 
bepergian dengan berjalan kaki. (Band. Kleopas dan 
temannya yang berjalan ke Emaus, Luk. 24:13-35). 
 
Perlengkapan selanjutnya adalah “perisai”, yang menjadi 
metafor untuk “iman” (Ay. 16). Perisai digunakan untuk 
menangkis pedang, atau panah dari musuh. Terkadang, 
panah musuh itu berapi, yaitu panah yang pada ujungnya 
telah dipasangi sumbu berminyak yang telah dinyalakan, 
seperti “bom molotov” sekarang ini. Serangan panah dari 
si jahat tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga 
menyebabkan kebakaran. Panah api si jahat ini adalah 
pencobaan dan godaan, yang harus ditangkis dan 
dipadamkan dengan iman. 
 
Dua perlengkapan perang terakhir adalah ketopong 
keselamatan dan pedang Roh. Ketopong dipakai prajurit 
untuk melindungi kepalanya, sebagaimana sekarang ini 
helm digunakan bagi keselamatan pengendara sepeda 
motor. Ketopong ini mengibaratkan keselamatan, yang 
diterima dan dihayati jemaat karena penebusan dan 
pengampunan dosa di dalam Kristus. Ketopong 
keselamatan dalam Kristus ini harus selalu dijaga dan 
digunakan bersama pedang Roh, yaitu firman Allah. 
Tanpa berpegang dan menggunakan senjata firman Allah, 
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jemaat tidak akan memenangi peperangan melawan si 
jahat.  
 
“Perlengkapan perang” terakhir yang wajib digunakan 
jemaat adalah doa dalam Roh, dan permohonan yang tak 
putus-putusnya. Doa setiap waktu dan permohonan yang 
tak putus-putus adalah sumber kekuatan untuk berjuang. 
Doa dan permohonan kepada Allah ini seperti energi, 
atau tenaga. Perlengkapan perang bisa lengkap, tetapi 
kalau tenaga tak ada lagi, kita tak akan mampu 
meneruskan perjuangan.  
 
Rasul Paulus juga membutuhkan dukungan doa dari 
jemaat. Ia meminta jemaat mendoakannya, agar Tuhan 
memberikan kepadanya keberanian untuk 
memberitakan Injil. Ada banyak tantangan dan halangan 
untuk memberitakan Injil. Terkadang menakutkan. 
Karena itu, Rasul Paulus membutuhkan keberanian, dan 
meminta jemaat mendoakannya. Ia juga minta didoakan 
agar dapat berkata-kata dengan benar. Di dunia Yunani-
Romawi dengan filsafatnya yang tinggi, kata-kata yang 
benar amat penting. Orang yang kata-katanya tidak dapat 
dipercaya, dan tidak masuk akal, akan disepelekan orang. 
Rasul Paulus minta didoakan agar kata-kata yang 
digunakannya dalam memberitakan rahasia Injil 
sungguh kata-kata yang benar. Perkataan yang benar dan 
tepat adalah perkataan berdasarkan ilham Roh Kudus, 
dan berlandaskan firman Tuhan.  

 
PENERAPAN 
1. Seperti di zaman Rasul Paulus dahulu, dunia sekitar 

kita saat ini juga seringkali diwarnai oleh 
kecurangan, ketidak-benaran dan ketidakadilan. 
Korupsi terjadi di segala lapisan, dan kebohongan 
terus didengungkan oleh berbagai pihak, seperti 
politikus dan penyebar hoax bayaran. Kecurangan 
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dalam ujian sekolah di semua tingkatan seringkali 
dimulai oleh para guru sendiri, atau pihak sekolah, 
demi memenangkan persaingan dengan sekolah lain. 
Murid-murid yang diajari berbuat curang sejak 
masih belia, akan cenderung berperilaku tidak jujur 
hingga dewasa. Nilai-nilai atau ajaran kebenaran 
dan keadilan tak diketahui mereka, apalagi 
diamalkan. Dalam situasi seperti ini, murid Tuhan, 
termasuk lansia, dapat ikut menangkalnya, dengan 
mengajarkan kejujuran, kebenaran dan keadilan 
kepada generasi yang lebih muda.  

2. Dalam bersaksi tentang Tuhan, lansia tidak harus 
bepergian jauh. Cukup dengan berbagi kisah tentang 
kehidupannya di dalam Tuhan, dan bagaimana 
Tuhan memeliharakannya hingga usia lanjut. Apa 
yang mereka alami sehari-hari, yang dihayati 
sebagai perwujudan dari kebaikan dan kasih Tuhan 
kepada lansia, dapat menjadi sumber dan alat 
kesaksian yang relevan bagi sesama lansia maupun 
bagi generasi yang lebih muda.  

3. Lansia tidak perlu takut bersaksi dan menasihati, 
khususnya bagi generasi yang lebih muda. Hanya 
saja, lansia harus kuat, percaya diri, dan tekun 
berdoa, agar dikaruniai Tuhan perkataan yang benar 
dan membangun.  

 
SARAN PENYAMPAIAN 
1. Ajak peserta mendiskusikan situasi zaman now. 

Misalnya, dalam ranah politik, apa yang dapat 
mereka amati di sekitar Pilkada dan Pilpres. Dalam 
ranah pendidikan, ajak mereka menyatakan 
pendapat tentang sistem pendidikan saat ini dan 
karakter anak didik pada umumnya. Hal-hal yang 
positif patut dihargai, dan yang negatif harus diatasi.  

2. Jelaskan bahwa dunia pendidikan, dan dunia pada 
umumnya, merupakan “medan peperangan” antara 
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kebenaran dan kecurangan, antara kebaikan dan 
keburukan, antara individualisme dan kolektivisme, 
dan berbagai macam kepentingan, baik politik, 
agama, ekonomi, dst. Siapakah yang paling 
dipengaruhi oleh pertentangan-pertentangan itu? 

3. Uraikan penjelasan teks. Tekankan bahwa dunia ini 
merupakan kancah peperangan antara Tuhan dan 
Iblis, antara terang dan gelap. Jelaskan siapa 
representasi Iblis, dan siapakah yang jadi lawannya. 

4. Diskusikan, siapakah yang paling memerlukan 
perlengkapan perang dari Tuhan, dan apakah peran 
yang dapat dimainkan para lansia untuk ikut serta.  

 
USULAN KEGIATAN 
Untuk membangkitkan keberanian bersaksi dan berbagi 
kisah tentang kasih dan kebaikan  Tuhan, mintalah 
beberapa peserta untuk bercerita mengenai anugerah 
keselamatan yang mereka terima dari Tuhan. Mungkin 
saja mereka menjadi orang percaya karena faktor 
keturunan, tetapi mungkin juga karena pertobatan yang 
terjadi di masa muda mereka. Mungkin juga mereka 
punya kisah kasih Tuhan yang telah menyembuhkan 
mereka dari sakit penyakit, melepaskan mereka dari 
masalah besar dalam keluarga, di tempat kerja dahulu, 
dst. Kisah pribadi yang dibagikan dengan jujur dan 
sungguh-sungguh dapat menggugah semangat dan 
keberanian peserta untuk ikut bersaksi di hadapan 
teman-teman mereka yang lain.  
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Minggu Pertama September  2018 

“CEPATLAH MENDENGAR 

DAN LAMBAT BERKATA-KATA” 
Bacaan: Yakobus 1 : 19 -27 

 
 
 
TUJUAN 

 Lansia memahami makna cepatlah mendengar dan 
lambat berkata-kata 

 Lansia membiasakan diri untuk cepat mendengar 
daripada berkata-kata 

 
FOKUS 
Rasanya tidak ada orang yang tidak pernah berbicara, 
sekalipun ia seorang pendiam atau pemalu. Bagi orang 
tertentu, kecenderungan berbicara sangat besar, lebih 
dari kesediaan untuk mendengar orang lain berbicara. 
Orang-orang seperti ini cenderung banyak berbicara, dan 
acapkali menguasai pembicaraan. Bagi orang-orang 
seperti ini, apa saja dapat dikomentari, entah 
komentarnya itu benar atau tidak. Ia merasa tersiksa jika 
harus diam, dan tidak mendapat kesempatan untuk 
berbicara. Karena tidak sabar, orang seperti ini juga suka 
menyela percakapan, hanya agar ia dapat menyampaikan 
pendapat atau pandangannya. 
 
Kebiasaan banyak berbicara pada masa muda sering 
terbawa sampai lansia. Bila pada masa muda ia seorang 
yang banyak bicara, pada masa lansia ia menjadi orang 
yang cerewet; sebaliknya bila pada waktu masih muda ia 
seorang pendiam, agak sulit berubah ketika lansia 
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menjadi orang yang cerewet (sekalipun bisa terjadi juga). 
Orang yang banyak bicara dan kurang bisa dan kurang 
mau mendengar orang lain seringkali adalah orang yang 
egois. Ia hanya mau didengar, dipahami, tapi tidak mau 
mendengar dan memahami orang lain. 
 
PENJELASAN TEKS 
Surat Yakobus berisi banyak nasihat praktis untuk orang 
kristen. Dalam surat ini, Yakobus sangat menyoroti 
perilaku orang kristen yang ingin memisahkan antara 
iman dan perbuatan. Harus dipahami, jika Yakobus 
menekankan soal perbuatan, bukannya ia tidak 
memandang penting soal iman, ia hanya mengingatkan 
bahwa orang yang beriman, harus menunjukkan iman itu 
secara nyata, dan itu adalah perbuatan. Iman dinyatakan 
dalam tindakan atau perbuatan, seperti juga dalam 
perikop kita. 
 
Dalam perikop kita, Yakobus menekankan bahwa jika 
seorang mendengar firman Tuhan, tapi tidak 
melakukannya, ia adalah seorang penipu. Oleh karena itu 
Yakobus mendesak agar orang tidak hanya menjadi 
pendengar firman saja, tetapi mau melakukannya. Orang 
yang hanya mendengar saja namun tidak mau 
melakukannya, ibarat orang yang mengamati mukanya di 
depan cermin, lalu pergi...maka hal itu tidak ada gunanya. 
Jika cermin itu menunjukkan kotor pada wajah, tapi ia 
tidak mau membersihkannya, maka tidak ada gunanya ia 
bercermin. 
 
Dalam bagian ini Yakobus juga menasihati agar orang 
cepat untuk mendengar, dan lambat untuk berkata-kata, 
dan juga lambat untuk marah.  Amarah manusia tidak 
mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang kristen 
juga dinasihati untuk membuang segala yang kotor dan 
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kejahatan, dan menerima firman dengan hati yang 
gembira. 
 
PENERAPAN  
Nasihat Yakobus ini sangat penting untuk kita perhatikan, 
terlebih jika kita termasuk orang yang senang berbicara. 
Ada profesi tertentu yang menuntut orang untuk banyak 
berbicara, seperti misalnya guru, konselor dan juga 
pendeta. Bila kita terbiasa berbicara dan menasihati 
orang, maka kemampuan dan kesediaan untuk bisa 
tenang mendengar orang lain berbicara menjadi sangat 
penting. Kesediaan untuk mendengar membutuhkan 
pengendalian diri yang kuat. Bersedia mendengar juga 
menjadi salah satu tanda kerendahan hati, dan 
penghargaan kepada orang lain (yang berbicara). Jika 
kita berbicara, kita harus benar-benar berhati-hati, agar 
perkataan kita tidak menyakiti dan merugikan orang lain, 
bahkan bisa mempermalukan nama Tuhan.  Yakobus 
mengingatkan bahwa orang yang menganggap dirinya 
beribadah, tetrapi tidak bisa mengendalikan lidahnya, ia 
menipu dirinya sendiri (ayat 26) dan sia-sialah 
ibadahnya. 
 
Lansia yang seringkali dinilai orang menjadi orang yang 
cerewet, harus lebih memperhatikan nasihat ini.  Orang 
yang sudah tua merasa memiliki banyak pengalaman 
hidup, sangat mudah ingin didengarkan oleh orang yang 
lebih muda, dan tidak suka dibantah. Lansia juga 
cenderung untuk menceritakan kejayaan masa muda 
berulang kali. Mereka takut dilupakan, sehingga ingin 
tetap eksis dan menunjukkan bahwa ia manusia yang 
berharga. 
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SARAN PENYAMPAIAN 
1. Jelaskan bahwa orang yang banyak berbicara 

berpotensi melakukan kesalahan,  dan diam 
menghindarkan orang dari kesalahan. Tentu ada 
saatnya orang harus berbicara, tetapi juga dada 
saatnya orang hrus diam. Ketika harus berbicara, 
orang harus benar-benar berhati-hati sehingga 
perkataannya tidak menyakiti atau merugikan orang 
lain. 

2. Jelaskan bahwa mendengarkan memiliki banyak 
manfaat, selain menghindarkan diri dari berkata 
salah, mendengar juga dapat mendapat pengetahuan 
yang lebih banyak, dan orang yang didengarkan akan 
merasa dihargai. 

3. Jelaskan nasihat Yakobus bahwa orang perlu belajar 
untuk lebih lambat berkata-kata, dan sebaliknya 
cepat untuk mendengat. 

 
 

USULAN KEGIATAN 
1. Lansia diminta untuk menceritakan penyebab 

kesulitan untuk mendengar. Mengapa demikian. 
2. Lansia juga bisa diajak bermain peran, dengan cara 

dipilih seorang untuk bercerita panjang lebar, dan 
amati reaksi peserta lainnya, apakah mereka sabar 
mendengarkan atau tidak, setelah itu pengalaman 
tersebut dapat didiskusikan.  
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Minggu Kedua  September  2018 

“BERBUATLAH BERDASAR IMANMU” 
Bacaan: Yakobus 2:14-17 

 
 
 
TUJUAN 

 Lansia dapat menyebutkan kaitan antara iman dan 
perbuatan 

 Lansia menjalani hidup beriman dengan melakukan 
perbuatan berdasar imannya 

 
FOKUS 
Jika kita melihat situasi kehidupan orang beragama saat 
ini, kita menemukan bahwa ada hal yang rasanya tidak 
cocok antara kehidupan beragama seseorang dengan 
perilakunya. Kita mengakui bahwa melakukan kewajiban 
agama itu hal yang baik, dan agama mengajarkan hal 
yang baik; namun saat ini dengan mudah kita dapat 
menemukan bahwa banyak tindak kekerasan dan 
kebencian, justru dilakukan oleh orang-orang yang 
ngakunya beragama. Mereka yang tidak sejalan dengan 
apa yang mereka yakini, dianggap sebagai musuh, dan 
karenanya harus disingkirkan. Agama tidak membuat 
penganutnya menjadi manusia yang lebih baik, justru 
membuat manusia menjadi lebih jahat. Pasti bukan 
agamanya yang keliru, namun orang yang menganutnya, 
entah pahamnya salah, atau salah memahami ajaran 
agamanya. 
 
Sebagai orang kristen, kita perlu waspada, bahwa hidup 
beriman kepada Allah itu tidak bisa dilepaskan dari relasi 
dengan sesama. Setiap orang yang mengaku beriman 
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kepada Allah, seharusnya menunjukkan sikap atau 
perilaku yang baik terhadap sesamanya. 

 
PENJELASAN TEKS 
Bagian Alkitab ini menekankan tentang pentingnya 
perbuatan, dan bukan iman. Ini perlu dimengerti dengan 
benar agar tidak menimbulkan kesan bahwa iman tidak 
penting, dan perbuatan lebih penting. Bukan demikian 
maksud  Yakobus. Ia hanya ingin mengatakan bahwa jjka 
orang mengaku beriman, tetapi tidak nampak dalam 
perbuatan,  iman itu tidak berguna. Yakobus mengatakan 
bahwa iman yang tidak disertai perbuatan, pada 
hakekatnya adaah mati (ayat 17). 
 
Ia memberikan contoh, yakni jika ada orang yang tidak 
mempunyai pakaian dan kekurangan makanan, lalu kita 
hanya berkata :”Selamat jalan, kenakanlah kain panas, 
dan makanlah sampai kenyang”, tapi ia tidak 
memberikan apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah 
gunanya itu ? (ayat 16). Jadi Yakobus tidak menolak 
adanya iman, ia menekankan iman itu perlu nyata dalam 
tindakan. Orang yang mengaku dirinya beriman, tetapi 
dalam tindakan sehari-hari tidak nampak, iman itu pada 
hakekatnya tidak berguna, mati.  

 
PENERAPAN 
Apa yang disampaikan Yakobus ini sangat penting untuk 
diperhatikan. Sangat mudah dan banyak orang yang 
tidak menyadari kaitan antara iman dan perbuatan. 
Banyak orang kristen merasa cukup bahwa beriman itu 
berarti rajin ke gereja, tekun membaca Alkitab dan 
berdoa dan melakukan berbagai macam ritual 
keagamaan secara formal. Mereka tidak menyadari 
bahwa iman yang sedemikian itu bukanlah iman yang 
hidup atau iman yang nyata. Perilaku dan sikap kepada 
sesama merupakan bukti atau tanda dari adanya iman 
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yang benar dan hidup. Para lansia yang telah lama 
menjadi orang kristen perlu diingatkan bahwa hidup 
beriman harus nyata dalam sikap mereka pada sesama, 
jelasnya dalam tindakan kasih yang nyata, menolong 
mereka yang membutuhkan. Relasi yang hidup dengan 
Allah perlu diwujudkan dalam relasi yang baik terhadap 
sesama. 

 
SARAN PENYAMPAIAN 

1. Jelaskan bahwa melakukan kewajiban agama 
seperti misalnya ke gereja, berdoa, membaca 
Alkitab adalah hal yang baik. Dengan melakukan 
itu semua, pengetahuan kita tentang arti hidup 
beriman menjadi makin jelas. 

2. Selanjutnya jelaskan bahwa semua hal di atas 
menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan 
sikap hidup yang sesuai dengan yang kita imani 
itu. Iman kepada Allah perlu nampak dalam sikap 
hidup yang baik terhadap sesama. 

3. Perbuatan baik haruslah lahir dari sikap iman 
yang benar kepada Allah, sehingga perbuatan baik 
itu bukan semata-mata lahir dari dalam diri 
manusia sendiri, namun digerakkan oleh iman 
yang benar kepada Allah. 

 
USULAN KEGIATAN 

1. Mengajak para lansia untuk melakukan sesuatu 
kepada orang lain, yang merupakan buah dari 
hidup beriman kepada Allah, misalnya 
mengunjungi teman yang sakit, mendoakan, 
mengajak yang lama undur dari Tuhan untuk 
kembali beribadah, memberikan bantuan nyata 
kepada teman yang membutuhkan. 

2. Lansia diajak mengumpulkan persembahan yang 
tidak harus berupa uang untuk diberikan kepada 
mereka yang memerlukan. 
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Minggu Ketiga September  2018 

“BERTUTURLAH DENGAN BIJAK” 
Bacaan: Yakobus 3:1-12 

 
 
 
TUJUAN 

 Lansia dapat menyebutkan fungsi lidah yang sesuai 
dengan firman Allah 

 Lansia membiasakan diri bijak menggunakan lidah 
 
FOKUS 
Kata-kata memiliki peran yang sangat penting dalam 
kehidupan. Sering penguasa lebih takut pada kata-kata 
dibanding pedang, sebab kata-kata bisa lebih tajam dari 
pedang yang bukan hanya dapat melukai, tetapi juga 
dapat membunuh. Gosip dan fitnah dapat sangat 
mempermalukan orang dan dapat menutup masa depan 
seseorang; oleh karenanya orang perlu sangat berhati-
hati dalam berbicara.  Kata-kata juga dapat 
memancarkan isi hati seseorang. Orang yang hatinya 
jahat akan mudah mengeluarkan kata-kata yang buruk, 
sedangkan orang yang hatinya bersih cenderung 
mengucapkan hal-hal yang baik. 
 
Mengingat kata-kata dapat sangat mempengaruhi 
bahkan menentukan kehidupan seseorang, maka kita 
perlu terus belajar untuk hanya berkata-kata atau 
mengucapkan hal-hal yang baik dan sedapat mungkin 
menahan diri untuk mengucapkan kata-kata yang tidak 
baik, yang melukai dan menyakiti orang lain. 
Mengendalikan pikiran, hati dan lidah selalu perlu kita 
lakukan. Hendaklah setiap kata-kita yang kita ucapkan 
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mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi sesama, 
serta memuliakan Tuhan. 

 
PENJELASAN TEKS 
Bagian Alkitab ini berisi nasihat Yakobus kepada orang 
kristen agar mereka berhati-hati dalam menggunakan 
lidah ketika berbicara. Secara khusus diingatkan agar 
para guru - yang karena pekerjaannya – harus banyak 
berbicara, waspada agar tidak banyak melakukan 
kesalahan, karena mereka akan dihakimi menurut 
ukuran yang lebih berat dari orang biasa. 
 
Yakobus menggambarkan betapa berkuasanya lidah 
dalam kehidupan manusia dalam beberapa gambaran. Ia 
mengatakan bahwa kuda yang kuat dapat dikendalikan 
hanya dengan sebuah tali kekang yang kecil. Demikian 
juga dengan sebuah kapal yang besar, ia dapat 
dikemudikan oleh jurumudi hanya dengan sebuah 
kemudi yang kecil. Lidahpun demikian, walaupun ia 
anggota tubuh yang kecil, ia dapat memegahkan perkara-
perkara yang besar. Api yang kecil juga dapat membakar 
hutan. Lidah juga api, yang dapat menodai seluruh tubuh 
dan membakar kehidupan manusia. Semua binatang liar 
burung-burung , binatang yang menjalar dan yang di laut, 
semuanya dapat dijinakkan oleh manusia, namun siapa 
yang dapat menjinakkan lidah ?  Lidah dapat 
dipergunakan untuk memuliakan Tuhan, tetapi ia juga 
dapat dipakai untuk mengutuki sesama. Yakobus 
mengingatkan hal seperti ini tidak boleh terjadi. Mulut 
atau lidah hanya boleh dipakai untuk hal-hal yang baik. 
Tidak bisa sebuah mata air mengeluarkan air tawar dan 
air pahit bersama-sama, demikian pula pohon ara tidak 
bisa menghasilkan biah zaitun dan pohon anggir tidak 
mungkin menghasilkan buah ara; mata air asin juga tidak 
dapat mengeluarkan air tawar, karena itu lidah juga 
harus mengeluarkan hal-hal yang baik saja. 
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PENERAPAN 
Nasihat Yakobus ini sangat penting kita perhatikan dan 
ikuti, karena setiap hari kita berkata-kata. Mereka yang 
memiliki profesi tertentu, mengharuskannya banyak 
berbicara, seperti misalnya guru/dosen, konselor, 
penceramah, pendeta. Manusia perlu berbicara untuk 
berkomunikasi dengan orang lain, bertanya, menyapa, 
menyatakan pendapat dslb.  Dalam interaksi dengan 
orang lain kita perlu sungguh-sungguh waspada agar 
perkataan kita tidak merugikan dan menyakiti sesama, 
yang membuat relasi menjadi rusak dan sulit untuk 
dipulihkan. Banyak pertengkaran dan perang terjadi 
yang diakibatkan oleh kata-kata yang tidak terkontrol. 
Kata-kata yang baik misalnya adalah pujian, saran atau 
nasihat, kata-kata yang mengeguhkan semangat dan 
menghibur. Ini semua adalah perkataan yang positif dan 
membangun. Sebaliknya kata-kata yang merusak dan 
menghancurkan adalah gosip, fitnah, caci maki, kritik 
yang dilandasi kebencian,  hoax..dsb. 
 
Dalam menyampaikan pendapat, kita juga perlu belajar 
memilih kata-kata yang baik dan sopan, serta 
mengucapkannya dengan nada yang ramah, biasanya 
dengan nada rendah dan bila perlu, dengan sedikit 
senyum. Kita juga harus selalu ingat bahwa memuliakan 
Tuhan tidak hanya bisa kita lakukan dengan menyanyi di 
gereja pada hari minggu saja, tetapi dalam berinteraksi 
dengan sesama setiap hari, di manapun kita berada, kita 
juga dapat memuliakan namaNya, yakni dengan cara 
berbicara yang baik dan positif. Karena kata-kata sering 
mewakili isi hati, maka tidak kalah pentingnya jika kita 
juga selalu memelihara hati kita agar selalu bersih dan 
tidak dikotori dengan hal-hal yang jahat, karena tanpa 
sadar, apa yang kita pikirkan dan apa yang ada dalam hati 
kita bisa terucap. 
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SARAN PENYAMPAIAN 
1. Berikan contoh-contoh tentang persahabatan 

yang rusak karena kata-kata yang menyakiti 
perasaan. Berikan pula contoh pentingnya kata-
kata yang membangun semangat orang, sehingga 
orang yang tadiinya putus asa dapat bangkit 
kembali semangat hidupnya. 

2. Jelaskan bahwa saat ini banyak kata-kata yang 
berisi ujaran kebencian yang membuat orang 
kehilangan rasa aman dan ternteram, dan malah 
hidup dalam rasa saling curiga dan bermusuhan. 
Hendaklah kita tidak ikut-ikutan menyebarkan 
hal itu dan bila mungkin, melawannya dengan 
mengatakan hal yang sebaliknya, yakni hal yang 
benar. 

3. Ingatkan bahwa mulut kita hanyalah untuk 
memuliakan Tuhan dan mendatangkan kebaikan 
bagi sesama, dan jangan digunakan untuk 
menyakiti orang lain. 

 
USULAN KEGIATAN 

1. Lansia diminta untuk memperkenalkan teman 
yang duduk di sebelahnya dan mengungkapkan 1 
(satu) hal yang merupakan kelebihan/kebaikan 
atau hal yang dikagumi dari teman tersebut. Perlu 
ketulusan dan kejujuran dalam hal ini. Peserta 
diminta untuk mengungkapkan itu dengan jelas, 
dan dapat dengan memandang teman tsb atau 
menggandeng tangannya atau merangkul 
bahunya. 

2. Lansia dapat diminta untuk mengungkapkan 
contoh berbagai kata-kata yang dapat 
membangkitkan semangat, misalnya kata-kata 
pujian atau kata-kata yang menghibur.  
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Minggu Keempat  September  2018 

“JADILAH PENDAMAI” 
Bacaan: Yakobus 3:13 - 4:3 

 
 
 
TUJUAN  

 Lansia mengetahui bahwa hikmat dari atas 
menjadikan umat mampu menebar damai. 

 Lansia menebar damai dalam sehari-hari 
 

FOKUS 
Rasa damai merupakan salah satu kebutuhan manusia 
yang mendasar. Harta atau kekayaan besar akan kurang 
dapat dinikmati jika manusia tidak memiliki damai 
dalam hidupnya. Tinggal di rumah yang besar namun 
tanpa damai di dalamnya akan membuat orang tidak 
betah. Betapa dunia sangat membutuhkan damai. Di 
zaman sekarang ini orang mudah terlibat konflik, 
permusuhan, bahkan perang. Jelas dalam situasi seperti 
ini damai tidak ada, dan diganti dengan kebencian, 
ketakutan, gelisah dan hidup tanpa pengharapan. 
Perasaan iri hati juga dapat menghilangkan damai dalam 
hati. 

 
PENJELASAN TEKS 
Bacaan Alkitab hari ini menjelaskan tentang damai yang 
bersumber dari Allah, yang dalam bagian Alkitab ini 
disebut sebagai hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari 
atas ini murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas 
kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan 
tidak munafik (3:17). Dan buah yang terdiri dari 
kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang 
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mengadakan damai (3:18). Hikmat yang dari atas, yang 
berisi hal-hal baik tersebut, bertentangan dengan hikmat 
dunia, yang berasal dari  nafsu manusia dan dari setan-
setan (3:15).  
 
Nafsu manusia adalah pementingan diri sendiri, yang 
menyebabkan pertengkaran dan menghilangkan damai. 
Pertengkaran terjadi karena ada rasa iri hati. Iri hati 
membuat orang ingin memiliki, namun karena tidak bisa, 
maka orang bertengkar, berkelahi bahkan membunuh. 
Firman Tuhan mengingatkan bahwa orang tidak 
memperoleh apa yang diinginkan, karena ia tidak berdoa, 
atau berdoa juga, namun salah berdoa, karena yang 
diminta itu hendak dihabiskan menurut hawa nafsu (4:3).  
 
Kesimpulan: untuk mendapatkan damai, orang tidak 
boleh hidup dengan mementingkan diri sendiri, yang 
hanya akan menyebabkan pertengkaran, dan hal ini akan 
menghilangkan kedamaian. Demikian juga dengan sikap 
iri hati, harus dijauhi, karena perasaan iri juga akan 
membawa orang pada tindakan yang merusak dan yang 
juga akan membawa pertengkaran. 
           
PENERAPAN 
Manusia mudah iri dengan keberhasilan orang lain, atau 
pada apa yang dimiliki orang lain. Bahaya perasaan iri 
hati harus benar-benar diwaspadai, karena akan 
menyebabkan orang bertengkar dan bermusuhan, dan 
hidup dalam permusuhan adalah hidup dalam ketiadaan 
damai. Perasaan iri juga dapat menghinggapi para lansia. 
Pertengkaran juga masih bisa terjadi dalam diri para 
lansia. Mungkin bukan memperebutkan hal-hal yang 
penting, namun hanya karena soal-soal yang kecil atau 
sepele. Ada lansia yang berebut kue, ada juga yang 
berebut tempat duduk, bisa juga lansia iri karena kurang 
mendapatkan perhatian, dibanding dengan orang lain 
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dsb. Semua ini bisa menyebabkan pertengkaran dan 
membuat suasana tidak nyaman dan hilangnya 
kedamaian. 
 
Lansia juga mudah marah pada anak atau menantu yang 
dianggapnyua kurang memperhatikan dirinya, lalu 
mengomel dan marah-marah. Sebenarnya hidup akan 
lebih tenang jika lansia lebih banyak berdoa, dengan 
tulus dan menyatakan kepada Tuhan semua yang 
diharapkannya. Lansia juga perlu belajar untuk makin 
ramah dan bukan pemarah, menahan diri dari berkata 
kasar dan bertindak egois, sehingga tercipta suasana 
yang penuh damai, yang membuat kehidupan menjadi 
nyaman. 

 
SARAN PENYAMPAIAN 
1. Kepada para lansia dapat ditanyakan, hal-hal apa saja 

yang dapat membuat hidup tidak nyaman di usia tua. 
Jelaskan bahwa masa tua akan sangat indah jika 
dijalani dalam suasana yang penuh damai. 

2. Jelaskan bacaan Alkitab hari ini yang menekankan 
pentingnya sikap tidak mementingkan diri sendiri 
dan perlunya menjauhi perasaan iri hati pada orang 
lain. 

3. Jelaskan tentang pentingnya berdoa, bukan pertama-
tama untuk mendapatkan sesuatu yang memuaskan 
hawa nafsu, melainkan berdoa untuk hal yang 
diinginkan, tanpa didasari rasa iri dengan orang lain. 

 
USULAN KEGIATAN 
1. Bagikan kertas nyanyian atau makanan kecil (kalau 

ada) secara tidak merata, dan amatilah perilaku para 
lansia yang hadir, apakah mereka bisa menerima 
situasi itu dengan tenang, atau ada yang mulai protes 
dan marah 
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2. Untuk lansia yang menerima makanan kecil, cobalah 
minta  mereka untuk  berbagi dengan temannya, dan 
amatilah reaksi mereka.  

3. Tanyakan kepada lansia yang hadir, adakah di antara 
mereka yang saat ini sedang bertengkar, dan 
mintalah mereka berdamai satu dengan yang lain, 
Baik pula jika semua yang hadir saling bersalaman, 
yang mungkin saja jarang mereka lakukan dalam 
pertemuan rutin mereka. 

4. Dapat pula beberapa lansia diminta untuk 
menceritakan kedekatan mereka dengan temannya, 
dan apa yang mereka rasakan dalam hati mereka 
ketika mereka akur dan bersahabat. 
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Minggu Pertama Oktober 2018 

“JADILAH PENOLONG YANG SEPADAN” 
BACAAN: Kejadian 2:18-24 

 
 
 
TUJUAN:  
1. Lansia mengerti makna keluarga bersatu dan 

menjadikan hidup bermakna. 
2. Lansia menjadi teladan dalam kesatuan dalam 

keluarga. 
 
FOKUS 
Pria dan wanita adalah ciptaan Allah yang mulia. 
Allahlah yang menjodohkan menjadi mitra sepadan 
supaya dapat saling membutuhkan, saling melayani. 
Wanita bukanlah “konco wingking” sebagaimana sering 
terdengar dalam istilah bahasa Jawa. Tugas mereka 
seakan lebih rendah karena mereka hanya diminta 
melakukan “3M: macak, masak, manak”. Sesungguhnya 
banyak wanita yang pandai memiliki karir, punya profesi 
yang baik, bekerja punya jabatan kedudukan, bahkan 
seorang pemimpin di perusahaan atau organisasi 
masyarakat. 
 
Pernikahan adalah persekutuan pria-wanita telah 
dipersatukan dalam ikatan kudus sebagai janji yang suci 
menjadi satu keluarga selama-lamanya. Suami-istri yang 
saling mencinta akan saling mengasihi, peduli, hidup 
bersama dengan pengharapan hingga dipisahkan oleh 
kematian. Di sinilah istilah “Garwo: sigarane nyowo” 
benar-benar dialami. Siami – istri menjadi “Soulmate” 
sehati sepikir. Itu artinya mereka dapat dan mampu 
mendorong, mendukung, tidak hanya ke arah yang lebih 
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baik, tetapi ke arah yang benar, serta mampu 
menyemangati, memberi dan bisa saling menerima mesti 
sudah lanjut usia tetap bisa bersinergi, bahkan menjadi 
contoh bagi anak-anaknya dan keluarga muda, dalam 
kesaksian hidupnya, kesetiaan kepada Tuhan dan pada 
pasangannya hidup damai penuh cinta kasih dan 
kerukunan. Inilah makna dari penolong yang sepadan. 
 
PENJELASAN TEKS 
Bacaan Firman Tuhan yang kita baca merupakan 
perintah Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang 
paling tinggi dan mulia dari seluruh ciptaan. Manusia 
diberi kepercayaan/mandat kekuasaan untuk menjaga 
dan memelihara seluruh kehidupan. Manusia adalah 
wakil Allah di bumi. Sebagai mitra Allah maka manusia 
memiliki peran penting, ketika Allah melihat Adam 
seorang diri Ia berfirman: "tidak baik, kalau manusia itu 
seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya 
yang sepadan dengan dia" maka Allah menciptakan 
Hawa, sebagai teman penolong baginya. Di dalam firman 
kata "baik" (Ibr: tov) memiliki makna sangat luas yaitu 
berkenan dengan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, 
harmonis dan adil. 
 
Sebutan: hawa/wanita penolong yang sepadan diberikan 
Allah supaya kehidupan dapat mencapai hidup yang 
lebih baik bersamanya, bahagia, damai sejahtera, 
harmonis, saling memberkati dan secara bersama-sama 
menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian 
kehidupan manusia menjadi lebih bermakna. 
 
Kehidupan laki-laki dan perempuan yang disatukan 
Allah dalam keluarga diharap menjadi penolong yang 
sepadan. Penolong yang sepadan artinya kehidupan 
dalam kerjasama untuk bertumbuhbersama hingga 
kematian memisahkan. Dalam melaksanakan tugasnya, 
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setiap pribadi mengerjakan peran masing-masing dalam 
semangat cinta kasih. Anugerah Tuhan yang 
mempersatukan menumbuhkan dan memperlengkapi 
semua pihak agar dapat memuliakan Allah, pencipta-Nya.  
 
PENGENAAN 
Keluarga masa kini sering menghadapi banyak masalah 
yang menyebabkan relasi dalam berkeluarga putus, 
renggang antara pribadi, suami-istri, orang tua dengan 
anak, saudara bersaudara. Penyebabnya adalah adanya 
kesibukan tuntutan ekonomi, jarak antar generasi 
kepentingan tiap individu. Oleh karena itu, kepedulian 
dan perhatian yang berdampak positif dan membangun 
sangat dibutuhkan. Di sini dibutuhkan peran orang 
tua/ibu sebagai pendidik yang membimbing mengasihi 
dalam keluarga. Kesibukan dan aktivitas masing-masing 
anggota keluarga mestinya tidak menjadikan masing-
masing anggota keluarga saling mengabaikan. Demikian 
juga dengan suami-istri. Mereka mestinya saling 
memerhatikan hingga akhir hayatnya.  
 
 
SARAN PENYAMPAIAN: 
1. Jelaskan maksud tujuan tema di atas agar peserta 

dapat dengan jelas memahami keberadaannya untuk 
berperan positif dalam keluarga. 

2. Jelaskan tentang peran dan tanggungjawab kita 
kepada Allah yang telah membangun keluarga di 
dunia. 

3. Ceramah tentang pergumulan-pergumulan keluarga 
pada masa kini dan bagaimana kiat-kiat mengatasi 
jarak antara lansia dengan anggota keluarga lainnya.  

4. Berilah contoh-contoh keluarga yang harmonis 
dengan seluruh anggotanya dan keluarga yang 
berpisah karena sikap ketidakpedulian di antara 
mereka. 
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USULAN KEGIATAN 
1. Tiap lansia diminta membuat kelompok. 1 kelompok 

bisa 5-7 anggota lalu diminta masing-masing 
mengingat tanggal lahir (hari ulang tahun) anggota 
keluarganya (misalnya anak, menantu, cucunya) 
kemudian sharingkan apa saja yang bisa dilakukan 
untuk mereka. 

2. Tiap lansia diminta untuk mengemukakan budaya-
budaya yang positif dalam keluarganya yang tetap 
terjaga dan terpelihara dengan baik sampai kini. 

3. Lansia menyebutkan / bersaksi peran penting apa 
yang pernah dilakukan dalam hidupnya membuat 
keluarganya bahagia. 

 
NB : (Dengan cara bercerita kesan-kesan berganti peran 

1 hari saja, dalam keseharian di rumah dengan 
tugasnya atau mengerjakan sesuatu yang tidak 
biasanya/dilakukannya) 
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Minggu Kedua Oktober 2018 

“CARILAH TUHAN  

MAKA KAMU AKAN HIDUP” 
Bacaan : Amos  5:6-7, 10-15 

 
 
 
TUJUAN : 
1. Lansia dapat menyebutkan makna hidup adil seperti 

dalam kitab Amos 
2. Lansia menjadi pelopor hidup adil 

 
FOKUS 
Keluarga adalah lembaga sosial yang terkecil dalam 
masyarakat. Masyarakat terbentuk dari kumpulan 
keluarga-keluarga. Karena itu keluarga sangat 
menentukan sebuah masyarakat. Secara sosiologis, tidak 
ada orang yang dapat hidup sendiri. Tiap orang selalu 
berelasi dan saling bersinggungan. Mereka bersinergi 
dan bekerjasama. Dalam praktik, bisa jadi terdapat 
konflik.  
 
Sebagaimana dalam masyarakat bisa muncul konflik, 
keluargapun bisa mengalaminya. Munculnya masalah-
masalah keluarga bisa menimbulkan perpecahan. Ada 
banyak penyebab timbulnya konflik dalam keluarga, 
misalnya: pilih kasih, ketidak-adilan, keberpihakan, 
arogansi tertentu, penindasan, saling menguasai, 
bersaing ke arah konflik, saling mengalahkan. Hal itu 
menimbulkan disharmoni dalam keluarga. Akibatnya 
adalah penderitaan. Bagiamana cara mengatasi konflik 
dan perpecahan dalam keluarga di masa kini? Keluarga 
perlu membiasakan hidup adil. Kehidupan yang adil 
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terjadi ketika umat mau meneladan keadilan Tuhan. 
Karena itu benarlah kata penulis Amsal,”Carilah Tuhan, 
maka kamu akan hidup”.  Melalui bahan ini lansia 
diharap dapat menceritakan makna hidup adil.   
 
PENJELASAN TEKS 
Kekuasaan Allah harus dipahami dengan benar bahwa 
Allah maha kuasa.  Ia penuh kasih, penuh anugerah dan 
adil pada jalan-Nya. Kehendak Allah adalah yang terbaik. 
Karena itu umat diminta-Nya hidup dengan cara yang 
terbaik dengan menjalankan keadilan. Dalam praktik, 
Israel mengabaikan hal itu. Mereka sangat taat dalam 
menjalankan ritual-ritual keagamaan, namun kehidupan 
sehari-hari dijalani secara tidak adil. Melihat hal itu, 
Allah marah. Semua ritus yang dilakukan dibenci Tuhan. 
Ritus peribadatan tanpa keadilan merupakan 
kebohongan atau kemunafikan. Ritus keagamaan sebagai 
bentuk penyembahan pada Allah mestinya berlanjut 
dalam hidup sehari-hari di rumah dan di tengah 
masyarakat.    
 
Kemunafikan, ketidak adilan, sikap hidup tidak benar 
mendatangkan penderitaan. Allah adalah sumber 
keadilan.  Ia menghendaki supaya umat Tuhan taat 
kepada-Nya. Melakukan Kultus dan Ritus yang benar 
berarti menjalankan hidup dengan benar dan adil.  
Dengan menghayati ritual secara sepenuh hati diharpan 
umat dapat saling mengasihi, saling peduli, saling 
menolong. Ketika hal itu dilakukan, umat hidup dalam 
damai sejahtera dengan sesamanya.  
 
PENERAPAN 
Kitab Amos bicara tentang ritual yang harus berdampak 
dalam hidup sehari-hari. Sebagai orang Kristen 
hendaknya menyadari bahwa melakukan ritual berarti 
bersikap adil. Kesetiaan beribadah kepada Allah haruslah 
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dapat dilihat pada sikap prilaku yang sesuai, tidak 
mencari kepuasan diri dengan mengorbankan orang lain. 
Orang Kristen harus memiliki kepekaan, kepedulian 
pada sesamanya. Dari mana hal itu dimulai? Dari dalam 
keluarga. Kebiasaan berdoa, kebaktian, persekutuan 
mestinya mendatangkan semangat hidup adil. Di mana 
peran lansia? Lansia dapat menjadi teladan hidup dalam 
ketaatan bersekutu serta hidup adil.   
 
SARAN PENYAMPAIAN 
1. Mintalah lansia berdiskusi tentang dampak 

ketidakadilan dalam masyarakat dan keluarga. 
2. Ajak lansia membaca Amos 5 : 6-7, 10-15 dan 

sampaikan penjelasan teks. Berikan penekanan 
bahwa Allah tidak menyukai ritual bangsa Israel.  

3. Samapaikan pada lansia bahwa mengikuti ibadah di 
Gereja, persekutuan wilayah, mestinya berdampak 
pada perilaku sehari-hari.  

4. Berilah penjelasan orang yang berlaku adil yang ada 
di sekitar hidup mereka? Serta dampak dari semua 
yang dilakukannya? 

5. Akhiri penyampaian dengan memberi penekanan 
untuk mencari Tuhan supaya hidup (lihat fokus).  

 
USULAN KEGIATAN 
1. Lansia dibagi kelompok kecil 5/6 tiap kelompok dan 

menyebutkan/menuliskan di lembar kertas ada 
berapa banyak sifat-sifat yang positif/baik 
(diumpamakan dengan bunga harum baunya wangi). 
Serta ada berapa sifat-sifat yang negatif 
(diumpamakan dengan “duri” tajam melukai, 
menyakiti diri sendiri atau sesama). 

2. Lansia saling mendoakan secara berantai/bergilir 
dalam kelompok supaya mampu 
mencabut/menghapus sifat-sifat negatif yang mana 
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sebutkan sifat itu, serta berusaha menambah sifat-
sifat yang positif sebutkan apa sifat itu. 
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Minggu Ketiga Oktober 2018 

“HIDUP TETAPLAH MELAYANI” 
Bacaan: Markus 10:35-45 

 
 
 
TUJUAN 

 Lansia dapat menceritakan makna pelayanan. 

 Lansia menjadi teladan melayani. 
 
FOKUS 
Pengalaman menjadi tua tidak selalu menyenangkan, 
namun demikian bisa dibuat menjadi menyenangkan 
dan ternikmati. Ada orang tua yang masih ingin 
menonjol, suka menguasai, keras kepala, dan suka 
marah-marah sehingga hidupnya semakin suram 
sementara ada orang tua lain yang realistis, bijaksana dan 
berhikmat sehingga hidupnya bahagia dan 
menyenangkan. Orang tua seperti inilah yang bisa 
menikmati hidup dan melakukan apa-apa yang 
diinginkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur 
sangat tepatlah diterapkan dalam situasi semacam ini 
terutama dalam kaitannya dengan melayani Tuhan. 
 
Dalam pelayanan gerejawi, para orang tua mempunyai 
peran untuk memberikan teladan bagi yang muda. 
Kerendahan hati melayani menjadi sikap dasar yang 
membuat hidup lebih ternikmati. Makna pelayanan 
semakin teresapi dan hidup menjadi semakin berarti. 
Melalui bahan ini para lansia diajak untuk menikmati 
panggilan melayani dan menjadi teladan di dalamnya.   
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PENJELASAN TEKS 
Perikop Alkitab yang kita baca hari ini berisi tentang 
keinginan Yakubus dan Yohanes untuk berkuasa jadi 
wakil atau pendamping Yesus, duduk di samping kanan 
dan kiri dalam Kemuliaan. Hal ini mengakibatkan 
kemarahan 10 murid-murid yang lain karena mereka pun 
juga merasa punya hak yang sama. Akibatnya terjadi 
perdebatan siapa di antara mereka yang paling besar dan 
berkuasa mendampingi Yesus. Menanggapi keadaan itu 
Yesus mengatakan "kamu tidak tahu apa yang kamu 
minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus Ku 
minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus Ku 
terima?” (ay 38) 
 
Pernyataan ini mau meluruskan konsep salah 
pemahaman di antara para murid. Mereka memahami 
bahwa mereka akan memiliki kedudukan, kekuasaan. 
Hal itu berbeda dengan pemahaman Yesus. Bagi Yesus 
setiap orang yang mengikuti-Nya harus siap memikul 
salib, menyangkal diri, menegaskan kesediaan untuk 
melayani. Yesus membandingkan penguasa duniawi 
dengan diri-Nya. Ia hadir untuk melayani, bukan dilayani. 
Yesus berharap pada para murid supaya mereka 
memahami pengajaran Yesus. Jika dunia berprinsip 
dilayani, bagi Yesus tidak. Ia meneladankan melayani, 
bahkan memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi 
banyk orang. 
 
Dengan demikian tujuan mengikut Yesus adalah supaya 
memberi arti bagi sesama dan memberi diri. Msebagai 
sebagai wujud ucapan syukur atas Anugerah Tuhan dan 
dengan setia mengasihi dan melayani. 
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PENERAPAN 
Pesan Firman Tuhan sangat penting untuk diperhatikan 
dan dilakukan, terutama bagi lansia sehingga tidak 
merasa terbuang atau sebaliknya merasa berkuasa. 
Ketika Allah masih menganugerahkan kesehatan dan 
umur panjang, merupakan kesempatan untuk tetap 
berkarya karena Allah memanggil/memilih tidak 
membeda-bedakan antara orang tua dan orang muda, 
tapi tiap kita bisa dipakai-Nya. Justru ketika kita punya 
banyak waktu dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan 
yang positif terlebih dalam persekutuan di tengah-tengah 
jemaat akan menjadi saksi bagi banyak orang dan 
menjadi contoh yang baik bagi generasi muda.  
 
SARAN PENYAMPAIAN 
1. Jelaskan maksud dan tujuan Tema agar tiap peserta 

dapat memahami dan berperan dalam keluarga, 
persekutuan di Komisi Usia Lanjut bahkan di tengah-
tengah jemaat. 

2. Berilah contoh tokoh Alkitab yang sudah lanjut usia 
tetapi dipakai Allah misalnya (Musa, Abraham, Nuh). 

3. Menjelaskan pentingnya kegiatan bagi lansia, 
membangun persahabatan dengan orang lain bahkan 
ada peran tertentu, baik dalam keluarga. Serta 
lingkup yang lebih luas di dalam Gereja dan 
Masyarakat. 

4. Ingatkan tentang Waktu / Kesempatan yang ada 
dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang positif 
memuliakan Tuhan dengan hidup saling pada sesama. 

 
USULAN KEGIATAN 
1. Lansia Menyanyi “Hidup Ini Adalah 

Kesempatan” dinyanyikan beberapa kali, 
kemudian dibagi dalam kelompok kecil terdiri 5/6 
orang dan tiap anggota kelompok sharing 
pengalaman yang pernah dilakukan hingga sampai 
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kini masih berlanjut yang mengesankan bisa dalam 
keluarga atau dalam Gereja. 

2. Membagi lansia dalam kelompok kecil 5/6 orang 
diberi waktu beberapa menit untuk membuat sosio 
drama singkat tentang kegiatan apa saja dalam 
keluarga / di Gereja tentang Pelayanan. 

 
 
NB : 
HIDUP INI ADALAH KESEMPATAN  
 
Hidup ini adalah kesempatan 
Hidup ini untuk melayani Tuhan 
Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan b’ri  
Hidup ini hanya sementara 
(Hidup ini harus jadi berkat) 
 
Ref: 
Oh Tuhan pakailah hidupku 
Selagi aku masih kuat 
Bila saatnya nanti 
Ku tak berdaya lagi 
Hidup ini terus jadi berkat 
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Minggu Keempat Oktober 2018 

“MEMELIHARA HARAPAN  

WALAU MENDERITA” 
Bacaan: Mazmur 126 : 1 - 6 

 
 
 
TUJUAN 
1. Lansia dapat menyebutkan makna kerja keras 
2. Lansia menjadi teladan dalam kerja keras 

 
FOKUS 
Henri Nowen mengatakan PENGHARAPAN itu harus 
ada: 
1. Ada dasarnya 
2. Terukur 
3. Kerja/berjuang 

 
Hidup harus selalu berpengharapan. Ketika hidup 
dijalani tanpa tujuan, hidup akan terasa sia-sia. Hidup 
yang dijalani bukan soal baik atau tidak baik, sukses atau 
tidak sukses tapi ada tujuan yang diharapkan. Hal itu 
sangat tergantung dengan niat, motivasi serta daya juang 
dan daya tahan seseorang menghadapi berbagai 
kesulitan dan hambatan yang bisa menggagalkan tujuan 
hidup. Karena itu berhenti berharap dan putus asa dan 
tidak lagi melakukan apapun dengan diam pasti 
menunggu semua jalannya hidup dan menjadikan hidup 
terasa berat. 
 
Manusia memerlukan pengharapan untuk hidup, tanpa 
pengharapan manusia tak bisa bertahan hidup. Modal 
utama hidup kita adalah pengharapan. Pengharapan 
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membuat kita dapat bertahan ketika ditimpa penyakit 
dan musibah, kesulitan, ketidak pastian. Tanpa 
pengharapan mental kita roboh bahkan hancur. 
Peliharalah dan jagalah harapan hidup agar tetap masa 
depan selalu ada. Pengharapan pasti membuahkan hasil 
dan dengan pengharapan hidup menjadi bermakna di 
hadapan Tuhan dan sesama. 
 
PENJELASAN TEKS 
Mazmur 126 : 1 - 6 memberikan penjelasan agar orang 
Kristen agar jangan pernah meragukan pertolongan 
Tuhan, sekalipun sesuatu yang terjadi terasa berat dan 
membuat kita melihat sepertinya semua hal sudah 
berakhir. Saat itu Sion sebagai pusat kejayaan bangsa 
Israel telah dikuasai bangsa asing dan hancur. Namun 
pemazmur meyakini jika Tuhan sudah bertindak dan 
terus bertindak bagi umat-Nya. Karena Ia bertindak 
maka tidak ada yang dapat menghalangi dan 
menghentikan-Nya. 
 
Setiap saat Tuhan dapat melakukan perkara-perkara 
besar menurut kehendak-Nya. Ia dapat memulihkan 
segala sesuatu menjadi lebih baik. Pemazmur melihat 
bahwa hukum tabur tuai tetap berlangsung dalam hidup. 
Semua yang ada dalam hidup dapat terpenuhi ada 
waktunya sendiri-sendiri dalam Anugerah-Nya. Semua 
yang dikerjakan sekarang dengan jerih payah, susah 
payah, kerja keras, penuh perjuangan, pengorbanan, 
penderitaan dalam segala keprihatinan pada waktunya 
akan berganti dengan keberhasilan dan membuahkan 
tuaian dengan bersukacita dan sorak sorai. Tuhan dapat 
memulihkan keadaan yang tidak mungkin akan terjadi 
sebagai wujud kasih-Nya pada orang-orang yang tetap 
setia bertekun dalam segala keadaan hidup dekat dan 
mengandalkan Tuhan. 
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PENERAPAN  
Sangat penting bagi lansia supaya mereka jangan merasa 
sudah tidak berdaya guna. Semua lansia tetap berguna. 
Mereka masih punya kesempatan sama dengan yang lain 
untuk tetap berkarya, bekerja berperan dalam segala 
sesuatu menurut ukuran mereka. Perubahan fisik dan 
daya pikir kesadaran pasti dialami. Namun semua bentuk 
kerja keras masa lalu dalam pengalaman hidupnya jadi 
motivasi diri untuk tetap semangat dan pantang 
menyerah meskipun menghadapi banyak terpaan 
berbagai kesulitan, penderitaan, kuat. Sikap tahan uji 
menghadapi apapun di tengah menurunnya kekuatan 
fisik membuat seseorang tangguh.  Dengan begitu iman 
dan kesaksiannya jadi modal spiritualitasnya jadi contoh 
bagi sesamanya. 
 
Banyak orang memasuki usia lanjut mengalami krisis. 
Ada penurunan kesehatan, aktivitas, hilangnya sebagian 
teman-teman, penghasilan menurun, anak-anak sudah 
berumah tangga, pendengaran, penglihatan berkurang, 
kesehatan berkurang, dan sebagainya. Meskipun 
demikian jangan jadi ukuran untuk tidak melakukan 
apapun, justru jadi introspeksi menemukan kegiatan 
yang baru sebagai pengganti aktivitas supaya tidak 
mengalami kekosongan diri. Tidak sedikit lansia mampu 
bangkit mengatasi krisis tersebut dan dapat memberi 
inspirasi bagi orang lain dalam bekerja dan pelayanan, 
tetap aktif dan perhatian tehadap pekerjaan, pendoa yang 
setia, bisa menghargai pendapat orang lain, tidak keras 
kepala, dapat bekerjasama, tidak jadi beban bagi sesama, 
mandiri. Dengan demikian, semangat pengharapan 
menjadi sesuatu yang sangat berguna mengatasi berbagai 
pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan 
menganugerahkan Kasih dalam harapan yang terus 
dijaga dengan baik sehingga senantiasa bersyukur, tidak 
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sendiri, tidak ditinggalkan tetapi selalu disertai 
dilindungi Tuhan. 
 
SARAN PENYAMPAIAN 
1. Jelaskan maksud dan tujuan tema di atas agar tiap 

peserta dapat memahami pentingnya memelihara 
harapan meskipun harus menghadapi berbagai 
macam tantangan, kesulitan bahkan penderitaan. 

2. Tayangan klip orang-orang yang berkekurangan 
namun tetap memiliki semangat kerja keras 
sehingga memberi inspirasi orang lain (bisa melihat 
klip seperti di 
https://www.youtube.com/watch?v=wnDl5d-
lWr0). 

3. Ajak lansia membaca teks Mazmur 126 : 1 – 6 dan 
sampaikan penjelasan teks. 

4. Akhiri dengan mengajak lansia memiliki harapan 
dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari.  

 
USULAN KEGIATAN  
1. Lansia dibagi dalam kelompok-kelompok kecil 

terdiri dari 5/6 anggota Bapak atau Ibu kemudian 
peserta diminta untuk cerita secara bergilir, apa saja 
yang menjadi inspirator hidupnya di dalam 
keluarganya. 

2. Lansia diminta bergilir menyebutkan pengharapan-
pengharapan yang memberi semangat sehingga 
dapat bekerja keras untuk mewujudkan 
pengharapan tersebut. 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=wnDl5d-lWr0
https://www.youtube.com/watch?v=wnDl5d-lWr0
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Minggu Pertama November 2018  

“Hukum Yang Terutama” 
Bacan: Markus 12:28-34 

 
 
 
TUJUAN 

 Lansia menyebutkan arti kasih sebagai hukum 
yang terutama. 

 Lansia mewujudkan kasih pada Tuhan dan sesama 
setiap hari. 

 
Fokus 
Dalam fenomena keagamaan selalu ada dua 
kecenderungan: yang menekankan rincian legalistik 
formal, dan yang menekankan yang substansial- 
essensial dalam kehidupan beragama. Dalam keinginan 
manusia untuk mentaati hukum-hukum agama secara 
sungguh-sungguh, kecenderungan untuk menekankan 
rincian legalistik formal mengemuka. Namun ketika 
masyarakat terbelenggu oleh rincian-rincian kehidupan 
beragama yang terlalu kaku dan menjadi beban, maka 
reaksi untuk mencari apa yang lebih mendalam, yang 
menjadi hakikat dan yang paling inti dari kehidupan 
beragama akan muncul sebagai reaksi. 
 
Melalui bahan ini kita akan melihat mengapa Injil 
Markus justru menggambarkan Yesus yang lebih 
menekankan hukum yang terutama. Rupa-rupanya 
Yesus memberikan reaksi-Nya terhadap sikap beragama 
para pemimpin Yudaisme yang terlalu kaku dan 
merekankan rincian-rincian dari hukum-hukum agama. 
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PENJELASAN TEKS 
Perikop dalam Markus 12:28-34 memiliki pararel dalam 
Injil Matius 22:34-40 dan Lukas 10:25-28. Namun tidak 
semua teks dalam Injil Markus 12:28-34 ada dalam 
perikop pararelnya. Khususnya ayat 34. Di situ Yesus 
mengungkapkan simpati-Nya kepada seorang ahli Taurat 
yang bijaksana. Kepadanya Yesus berkata, “Engkau tidak 
jauh dari Kerajaan Allah”. 
 
Ahli Taurat yang dikatakan bijaksana ini datang kepada 
Yesus untuk menanyakan hukum yang paling utama 
(ayat 28). Tidak seperti Penginjil Matius dan Lukas, 
Markus tidak mengatakan bahwa pertanyaan ini 
diajukan untuk mencobai Yesus. Dalam pandangan 
Markus, ahli Taurat itu seorang yang tulus hati, dan 
benar-benar ingin mencari kebenaran dan jawaban yang 
tepat dari TuhanYesus. 
 
Pertanyaan tentang hukum yang terutama adalah 
pertanyaan yang lazim diajukan para Ahli Taurat. Di 
kalangan para rabi terdapat dua aliran pemikiran 
mengenai hukum Taurat. Yang satu berusaha 
memperluas hukum Taurat dengan membuat berbagai 
macam rincian peraturan yang diturunkan darinya. Yang 
lainnya, mencari intisari hukum kelompok yang terakhir 
ini berusaha mendapatkan satu rumusan, atau satu 
kalimat yang merangkum keseluruhan isi Taurat. Ahili 
Taurat yang datang kepada Yesus adalah yang masuk 
dalam kelompok terakhir. 
 
Untuk menjawab pertanyaan si ahli Taurat ini, Yesus 
mengutip Ulangan 6:4 dst, yang dikenal dengan nama 
Shema (bahasa Ibrani yang berarti: “Dengarlah”). Kata 
ini menjadi kata pertama ayat-ayat tersebut. Pada ayat-
ayat ini tercantum kredo Ysrael tentang “Tuhan yang 
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Esa”. Kredo ini merupakan landasan dari monoteisme 
Israel, dan selalu diucapkan di awal ibadah Israel. 
 
Sesudah kredo ini, dituliskan hukum kasih kepada Allah. 
Kasih kepada Allah harus dilakukan dengan segenap hati, 
segenap jiwa, segenap kekuatan. Jadi tidak setengah-
setengah. Allah tidak mau “diduakan”. Tidak boleh ada 
ilah lain dihadapanNya (Ulangan 5:7). Mereka yang 
bimbang hatinya atau tidak mantap kepercayaannya, 
atau tidak “fokus” niatnya, dipandang tidak layak 
menjadi umatNya. Kasih secara total yang menguasai 
hati dan pikiran dan menjadi penggerak tindakan. 
Markus 12:30 memasukkan “segenap akal budi” yang 
dalam Ulangan 6:5 tidak muncul. Kelihatannya Markus 
menyalin Ulangan 6:5 dari teks Septuaginta atau 
Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. 
 
Kasih kepada Allah diikuti dengan kasih kepada sesama 
manusia, yang dikutip Yeus dari Imamat 19:18. Dalam 
konteksnya, kasih kepada sesam ini menunjuk teman 
sebangsa. Tetapi ayat 34 dari imamat 19 juga 
memperluas kasih kepada sesama itu kepada orang asing 
yang diam di Israel. Tetapi terhadap orang asing di luar 
teritori Israel, kasih kepada sesame tidak diberlakukan. 
Namun dalam Injil Markus, kasih kepada sesama tidak 
dibatasi kepada orang Yahudi saja, atau orang asing yang 
tinggal di Israel saja, melainkan ditujukan kepada siapa 
saja. 
 
Kasih kepada sesama diberlakukan seperti kasih kepada 
diri sendiri. Jadi ditekankan ketulusan dan 
mengupayakan apa yang terbaik. Seperti kita secara 
naluriah selalu berupaya mengupayakan apa yang terbaik 
bagi diri kita. 
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“Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua 
hukum ini” (ayat 31b). Ini merupakan penegasan 
pentingnya kedua hukum kasih, dan menekankan saling 
keterkaitan kedua hukum. Kasih kepada Allah harus 
diwujudnyatakan dalam kasih kepada sesama. Demikian 
pula kasih kepada sesama harus didasarkan atas kasih 
kepada Allah (artinya kasih kepada sesama bukanlah 
kasih yang emosional, atau pilih-pilih, namun kasih yang 
dilakukan dengan tulus dan total sebagaimana ketika kita 
mengasihi Allah). 
 
Mengapa Yesus menganggap bahwa kedua hukum ini 
yang terutama? Apakah hukum-hukum lain menjadi 
tidak penting? Sebenarnya Yesus ingin memberikan 
pemaknaan baru dalam pelaksanaan aturan-aturan 
agama. Para Ahli Taurat dan orang-oang Farisi pada 
waktu itu amat menekankan pentingnya pelaksanaan 
hukum agama secara kaku dan ketat. Mereka jatuh pada 
legalisme hukum, tanpa memahami makna sebenarnya 
dari setiap hukum. Bahkan mereka menjadi polisi 
agamabagi sesamanya, yang siap menegur dan 
memberikan sanksi bagi siapapun yang melakukan 
pelanggaran sekecil apapu (termasuk Yesus dan para 
murid-Nya). Namun yang Yesus inginkan adalah agar 
kasih menjadi landasan dari setiap pelaksanaan hukum 
yang ada. Jika orang memiliki kasih, ia akan 
menjalankan setiap hukum dengan sukacita, bukan 
dengan terpaksa atau dengan ketakutan. Bahkan, 
seandainya setiap orang di dunia telah memiliki kasih 
yang sejati, tidak diperlukan lagi satu hukum apapun. 
Karena orang yang penuh kasih tidak mungkin 
melakukan sesuatu yang menyakiti sesamanya, apalagi 
menyakiti Tuhan nya. Jadi apa yang diajarkan oleh Yesus 
ini sangat penting dalam hidup keagamaan kita. 
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Ayat 33 hukum terutama mengasihi Allah dan mengasihi 
sesama ini ditutup dengan ungkapan “adalah jauh lebih 
utama dari pada semua korban bakaran dan korban 
sembelihan”. Kelihatannya untuk mempertegas 
penerapannya karena saat itu Yesus memang sedang 
berada di Bait Allah di mana orang melakukan segala 
ritual korban, yang dianggap penting sekali karena untuk 
keselamatan dan pengampunan dosa” seseorang.  Yesus 
menegaskan bahwa kasih kepada Allah dan manusia jauh 
lebih utama dari semua ritual tersebut. 
 
Melihat betapa bijaksananya jawaban ahli Taurat itu, 
Yesus berkata kepadanya: “Engkau tidak jauh dari 
Kerajaan Allah!”. (ayat 34). Pengenalan yang benar 
terhadap hal yang paling utama dari hukum Tuhan 
membuat seseorang “dekat dari kerajaan Allah”. 
Pengertiannya jelas. Melakukan hukum kasih mermbuat 
orang ini memang merasakan hadirnya Kerajaan Allah.  
Mungkin saja dia belum benar-benar masuk ke dalam 
kerajaan Allah, dan masih terkungkung dalam legalisme. 
Namun hatinya sudah begitu terbuka kepada hukum 
kasih. dan sudah “dekat”  dengan Kerajaan Allah. 
 
PENERAPAN 
1. Bagaimanakah selama ini kita menghayati kehidupan 

rohani kita? Apa yang benar-benar merupakan hal 
yang paling utama dalam kehidupan rohani dan 
agama kita? 

2. Menurut anda mengapa Yesus menekankan bahwa 
kasih kepada Allah dan sesama itu merupakan 
hukum yang terutama dan melebihi semua ritual 
korban bakaran dan korban sembelihan? 
Bagaimanakah ini berkaitan dengan hidup 
keagamaan dan ibadah kita? 
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3. Menurut anda, mengapakah kita justru sering tanpa 
sadar menekankan ritual dan upacara lebih dari 
hukum kasih? 

4. Bagi lansia, bagaimanakah kita dapat melakukan 
hukum yang terutama dengan lebih nyata dalam 
kehidupan sehari-hari?  

 
SARAN PENYAMPAIAN: 
1. Lansia diajak untuk sharing apa hal-hal yang 

dianggap sebagai hal yang paling utama dalam 
kehidupan rohani mereka. Biarkan suasana cair 
dengan kisah-kisah mereka tanpa ditanggapi dengan 
benar atau salah. 

2. Lansia diajak membaca teks Markus 12:28-34 dan 
dipersilakan menghayati lebih dahulu kisah ini. 

3. Lansia diminta memberikan komentar mengenai apa 
yang sudah dibaca.  

4. Pakai bahan penjelasan teks dan kemudian 
penerapan untuk mendiskusikan lebih lanjut. 

5. Rayakan pengalaman ini dengan saling mendoakan 
agar dapat melaksanakan hukum kasih dengan lebih 
konkrit sekalipun banyak hambatan di dalam diri kita. 

 
USULAN KEGIATAN 
1. Pelayan dapat menyiapkan sedikit informasi 

mengenai hukum yang terutama dalam berbagai 
agama, seperti Islam, Buddha, Hindu, Kong Hu Cu. 
Pada waktu memulai kegiatan PA hal ini ditanyakan 
kepada peserta.  

2. Pada waktu selesai menjelaskan bahan, pelayan dapat 
kembali kepada informasi awal mengenai hukum 
yang terutama dalam berbagai agama. Di mana letak 
perbedaannya atau persamaannya. Apa yang menarik 
dari perbedaan dan persamaan tersebut.  
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Minggu Kedua November 2018 

“PERTOLONGAN YANG TAK TERDUGA” 
Bacaan: I Raja-raja 17:8-16 

 

 

 

TUJUAN  

 Lansia menceritakan kisah Elia yang mendapat 
pertolongan dari janda di Sarfat. 

 Lansia mensyukuri segala bentuk pertolongan dari 
Tuhan yang bisa melalui segala cara.  

 
FOKUS 
Para lansia seringkali mengalami berbagai kekuatiran 
karena berbagai masalah yang harus mereka hadapi, 
berkaitan antara lain dengan kesehatan, keuangan, 
kehidupan anak-anak, seksualitas. Dalam menghadapi 
berbagai persoalan kehidupan seringkali para lansia 
merasa terjepit karena keterbatasan diri mereka.  
 
Bahan ini ini mengajak lansia untuk menghadapi 
berbagai persoalan hidup mereka dengan penyerahan 
diri kepada Tuhan yang mampu menolong melalui 
berbagai macam cara yang acap kali tak terduga sama 
sekali. 
 
PENJELASAN TEKS 
Sejarah hidup Elia tidak dicatat dengan detil, dia tiba-tiba 
ada dan dipilih, serta dipanggil Allah menjadi nabi-Nya. 
Nama Elia berasal dari Elijahu = Allahku Yehovah adalah 
Dia. Dia diutus Allah ke Sarfat di wilayah Sidon. Di sana 
dia akan bertemu seorang janda yang sudah dipersiapkan 
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Allah untuk memelihara Elia dan kehidupan janda itu 
beserta anak satu-satunya (17:7). 

Janda itu sedang mengumpulkan kayu api (gathering of 
sticks), potongan kayu kecil-kecil. Jadi dia janda yang 
miskin, yang mengumpulkan kayu kering kecil-kecil. 
Tidak memberi jaminan yang mapan, dan menunjukkan 
penderitaan dan kemiskinannya (ayat 10). 

Kepada janda ini Elia meminta minum, mengisi sedikit 
air ke dalam kendinya – tempat minuman yang dibawa 
Elia dari sungai Kerit. Janda itu pergi dan mengambilkan 
air. Di Timur-tengah kuno ini adalah kewajiban suci 
terhadap tamunya. Ketika janda itu mengambil air Elia 
berseru lagi: “Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti”. 
Janda itu menyampaikan realita sebenarnya bahwa dia 
hanya memiliki segenggam gandum, lalu ia akan pulang, 
memasak roti untuk dimakan bersama anaknya, dan 
setelah itu ia akan mati, karena sudah tidak ada makanan 
lagi pada mereka. Kata-kata ini disampaikan dengan 
pendahuluan: “Demi Tuhan Allahmu yang hidup” (Ayat 
12). Ini menunjukkan bahwa si janda sudah mengenal 
siapa Elia sebagai nabi Allah yang hidup. Dan janda itu 
sudah mengenal Tuhan sebagai Allah yang hidup, yang 
memelihara kehidupan umat meskipun belum benar-
benar “beriman” karena ia masih menyatakan Allah Elia 
adalah Allahmu, bukan Allah-mu dan Allahku, atau Allah 
kita. 

Terhadap penjelasan janda ini, Elia memaksa. Ayat 13 
menggambarkan nabi menuntut sikap iman yang jelas 
dari si janda. Di tengah situasi yang sulit si janda 
ditantang untuk membuat keputusan yang sulit untuk 
beriman kepada Tuhan. Namun Elia juga memberikan 
jaminan dari Tuhan dalam ayat berikutnya bahwa 
“tepung dalam tempanyan tidak akan habis dan minyak 
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dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu 
Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi”. 

Si janda mengambil keputusan untuk percaya dan 
mengimani kata-kata nabi Elia dan Tuhan Allah-nya Elia. 
Dan terjadilah pelipat gandaan makanan secara 
supranatural yang tidak dijelaskan dengan pikiran 
lumrah kita. Allah yang mahakuasa, Allah Israel yang 
melakukan mukjizat tersebut. Dan Tuhan yang samalah 
yang melakukan mukjizat yang sama yang 
membangkitkan anak si janda yang sakit sampai mati 
(17:17-23). 

Allah benar-benar memelihara janda tersebut, bukan 
saja dengan makanan yang cukup, tetapi juga ketika ia 
menghadapi musibah kematian anaknya. Hal itu terjadi 
ketika ia beriman dan benar-benar mengakui Tuhan itu 
sebagai Allah dn Elia sebagai utusan-Nya. 

PENERAPAN 
1. Bagaimanakah pengalaman iman kita sendiri selama 

ini? Apakah kita benar-benar merasakan 
pemeliharaan Allah ketika kita menghadapi berbagai 
masalah kehidupan yang berat? 

2. Menurut anda bagaimanakah iman si Janda sarfat 
bekerja dalam hidunya: apakah seperti orang yang 
“menutup matanya”, lalu melompat ke jurang begitu 
saja (tindakan nekat tanpa harus berhitung secara 
rasional - seperti teori Soren Kierkegaard), atau 
justru seperti orang yang mengenal Allah yang 
dipercayai dengan baik. Jadi bukan seperti orang 
yang putus asa dan melompat ke dalam jurang 
dengan putus asa. Melainkan dengan berani 
menerima perintah Allah dan menaatinya meskipun 
dengn penuh resiko, karena sudah mengenal dengan 
baik siapa Allah yang memberi kepada dirinya 
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perintah tersebut (seperti teori langkah-langkah 
iman oleh Francis Schaeffer)? Tidak harus 
menganggap bahwa salah satu teori benar dan yang 
lain salah. Tetapi bagaimana pengalaman diri kita 
menghadapi berbagai situasi tersebut? Apakah 
implikasi pemahaman tersebut bagi anda? 

SARAN PENYAMPAIAN 
1. Lansia diajak untuk sharing apa masalah kehidupan 

yang mereka hadapi akhir-akhir ini. Biarkan suasana 
cair dengan kisah-kisah mereka tanpa ditanggapi 
dengan benar atau salah. 

2. Lansia diajak membaca teks I Raja-raja 17:8-16 dan 
dipersilakan menghayati lebih dahulu kisah ini. 

3. Lansia diminta memberikan komentar mengenai apa 
yang sudah dibaca dan bagaimana teks tersebut 
berbicara kepada kehidupan dan pengalaman yang 
mereka hadapi.  

4. Pakai bahan penjelasan teks dan kemudian 
penerapan untuk mendiskusikan lebih lanjut. 

5. Rayakan pengalaman ini dengan saling mendoakan 
agar dapat melaksanakan hukum kasih dengan lebih 
konkrit sekalipun banyak hambatan di dalam diri kita. 

USULAN KEGIATAN 
1. Pelayan dapat menyiapkan survey sebenarnya apa 

yang menjadi pemahaman orang-orang Kristen 
anggota jemaat maupun orang-orang Kristen di 
sekitar tempat tinggal mereka, mengenai: 1. Apakah 
iman itu, dan 2). Bagaimanakah fungsi iman dalam 
menghadapi berbagai masalah kehidupan?  Pada 
waktu memulai kegiatan PA hal ini ditanyakan 
kepada lansia dan dishare kan bagaimana hasil 
survey anda.  

2. Kalau survey diadakan terhadap orang-orang yang 
non Kristen, jawaban mereka dapat menjadi 
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pembanding yang menarik. Pemimpin PA dapat 
mendiskusikan di mana letak perbedaan atau 
persamaan antara iman Kristen dengan non Kristen 
dalam soal iman kepada pemeliharaan Tuhan. Apa 
yang menarik dari perbedaan dan persamaan 
tersebut.  
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Minggu Ketiga November 2018 

“BERBAHAGIA DALAM PENANTIAN” 
Bacaan: Daniel 12:1-13 

 
 
 
TUJUAN 
Lansia memahami bahwa yang berbahagia adalah 
mereka yang bertekun dalam pengharapan, dan yang 
menuntun sesamanya kepada kebenaran. 
 
FOKUS 
Jalan hidup manusia tidak selamanya tenang dan 
menyenangkan. Ada kalanya muncul turbulensi, alias 
“badai” yang mencekam. Situasi seperti ini dapat dialami 
oleh individu, maupun sebuah bangsa. Tidak semua 
orang dapat bertahan dalam kehidupan yang mencekam 
dan menyengsarakan ini. Demikian juga, sebuah bangsa. 
Tetapi, ada juga individu maupun sebuah bangsa yang 
dapat bertahan, dan akhirnya melewati masa sukarnya 
dengan gemilang. Apakah yang menguatkan mereka 
sehingga dapat bertahan dan menang? Salah satunya 
adalah pengharapan! Memiliki harapan akan masa depan 
yang lebih cerah dan membahagiakan merupakan (salah 
satu) sumber kekuatan yang sangat signifikan, alias 
bermakna. Tanpa berpengharapan, seseorang maupun 
sebuah bangsa akan menjadi apatis, pasrah untuk tinggal 
dalam penderitaan dan keputusasaan, dan enggan untuk 
berjuang. 
 
Ketika dijajah Raja Antiokhos Epifane yang menguasai 
tanah Palestina, bangsa Israel mengalami penderitaan 
berat. Raja yang kejam ini memaksa umat Israel 
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menyembah dewa-dewa berhalanya, dan yang berani 
menolak pemaksaan ini akan ditangkap, disiksa, dan 
kemudian dibunuh. Dalam situasi hidup seperti ini, 
sebagian umat Israel meninggalkan ibadah kepada 
Yahweh, Allah mereka, dan ikut menyembah berhala. 
 
Kitab Nabi Daniel muncul untuk menguatkan umat Israel 
yang hidup di bawah tekanan, ancaman, dan penderitaan 
ini. Daniel, bersama teman-teman seangkatan, adalah 
sebagian orang yang tidak menyerah terhadap keadaan. 
Mereka tetap setia kepada Allah, walaupun hidup dalam 
kesulitan. Mengapa mereka dapat bertahan? Hal itu 
dapat terjadi, karena mereka memiliki iman yang kuat 
kepada Yahweh. Dan, iman mereka itu memunculkan 
sebuah pengharapan: pengharapan akan berubahnya 
keadaan; akan datangnya fajar baru kehidupan, di mana 
musuh yang kejam dikalahkan, dan Allah tinggal 
bersama umat dalam kedamaian. Kisah Daniel dan 
teman-temannya, mengingatkan, dan meyakinkan umat 
Israel bahwa Allah yang hidup selalu menyertai mereka, 
dan Ia akan membebaskan mereka dari penderitaan. 
Umat yang tetap setia kepada Allah dan kebenaran-Nya, 
yang bertekun menantikan datangnya pertolongan 
Tuhan, menjadi kuat untuk bertahan, dan dapat 
berbahagia walaupun sedang menderita. 
 
Melalui perenungan atas firman Tuhan ini, mereka yang 
telah lanjut usia dan sedang mengalami kesusahan, 
diharapkan dapat bangkit dan bersemangat kembali, 
sambil memelihara pengharapan akan pertolongan 
Tuhan, yang akan datang tepat pada waktunya. 
Pengharapan ini, serta kesetiaan kepada Tuhan dan 
kebenaran-Nya, dapat memberikan kekuatan dan 
kebahagiaan kepada mereka. Dalam perspektif yang 
lebih jauh, diharapkan lansia tekun menantikan 



92 |  Komisi Usia Lanjut  

 

pembebasan mereka dari tubuh yang fana, untuk 
memasuki kehidupan kekal bersama Tuhan.  
 
PENJELASAN TEKS 
Kitab Daniel menceritakan berbagai peristiwa dramatis 
yang dialami umat yang setia kepada Tuhan. Pengalaman 
hidup yang luar biasa itu khususnya dialami Daniel, 
bersama Sadrakh, Mesakh dan Abednego. Di bawah 
tekanan dan ancaman, bahkan hukuman dari penguasa 
lalim, mereka ini memilih tetap setia kepada Allah, dan 
hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Tuhan 
Allah menolong, dan membebaskan mereka dari 
berbagai siksaan. Pertolongan Tuhan ini selalu datang 
secara luar biasa pada waktu yang tepat. 
Kitab Daniel pasal 12:1-13 merupakan penutup dari kisah 
kehidupan Daniel bersama umat Israel di bawah 
kekuasaan Antiokhos Epifane yang jahat. Daniel 12:1-13 
ini bersifat apokaliptik, berisi nubuatan mengenai masa 
akhir dari zaman penindasan itu. Raja Antiokhos 
Epoifane akan segera binasa, dan umat Israel akan 
dibebaskan. 
 
Ayat 1 menuliskan bahwa “Pada waktu itu juga…”, yaitu 
pada waktu kekuasaan Antiokhos berakhir, akan datang 
penghulu malaikat Tuhan yang bernama Mikhael. 
Mikhael ini adalah pemimpin para malaikat, yang akan 
terus mendampingi “anak-anak bangsamu”, yaitu umat 
Israel. Ketika Mikhael muncul, akan terjadi peristiwa 
yang menentukan kehidupan umat: umat Israel akan 
mengalami pembebasan. Tetapi, sebelum peristiwa 
pembebasan itu terjadi, akan ada terlebih dulu 
penganiayaan berat, atau “great tribulation”.  Keadaan 
ini sangat menyesakkan, dan belum pernah terjadi 
selama ini. Namun, pada waktu itu, bangsa Israel akan 
terluput. Hanya tidak semua. Yang akan terluput dari 
kesesakan itu adalah mereka yang namanya tertulis 
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dalam “Kitab itu”, yaitu yang namanya tercatat dalam 
kerajaan orang-orang kudus kelak. Dalam peristiwa ini, 
mereka yang “telah tidur dalam di dalam debu tanah, 
atau yang telah mati, akan dibangkitkan. (ay.2) Dan akan 
“diseleksi”. Sebagian akan mengalami kehinaan dan 
kengerian yang kekal, dan sebagian lagi akan memasuki 
hidup kekal. Sebagian daripadanya, bahkan akan 
mengalami “kemuliaan”. Siapakah mereka? Ayat 2: 
Mereka yang bijaksana, yaitu mereka yang memilih tetap 
setia kepada Yahweh, dan hidup dalam kebenaran-Nya. 
Orang-orang bijaksana ini “akan bercahaya seperti 
cahaya cakrawala”. Mereka “yang telah menuntun 
banyak orang kepada kebenaran”, juga akan menjadi 
“seperti bintang-bintang”, yang akan tetap (ada) untuk 
selama-lamanya. Mereka semua akan hidup dalam 
kerajaan orang-orang kudus. 
 
Sampai di sini nubuatan apokaliptik berakhir. Daniel 
diperintahkan untuk menutup dan memeteraikan kitab 
itu sampai akhir zaman. Namun, masih ada keterangan 
tambahannya, yaitu bahwa zaman penderitaan itu akan 
berlangsung selama “satu masa dan dua masa dan 
setengah masa.” Berapa lama persisnya, kita sekarang 
tidak tahu. Yang pasti, setelah kuasa Anthiokos Epifane, 
kuasa perusak itu telah mati, maka segala nubuatan ini 
akan digenapi. Daniel sendiri tidak diberitahu akhir dari 
semua peristiwa itu. Bahkan, ia disuruh pergi, karena 
nubuatan itu akan tinggal tersembunyi sampai akhir 
zaman. Orang bijak akan memahami hal ini, tetapi orang 
fasik tidak (ay. 10). Ada keterangan tambahan mengenai 
waktu kesesakan itu, yaitu selama 1290 hari, sejak 
penyembahan berhala dipaksakan. Dan, mereka yang 
dapat bertahan hingga melampaui jangka waktu itu, atau 
yang mampu bertahan hingga 1335 hari, akan berbahagia. 
Mereka yang tetap menanti-nanti, akan mendapatkan 
kebahagiaan. Artinya, mereka yang berkukuh pada 
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pengharapan akan perubahan zaman, saat kefasikan 
digantikan kebenaran, akan berbahagia dalam penantian 
mereka: sebuah penantian yang tidak akan berakhir 
dalam kesia-siaan. Tuhan akan datang menolong umat-
Nya pada waktu yang tepat. 
 
PENERAPAN  
Umat Kristiani di Indonesia saat ini memiliki kebebasan 
beribadah yang tergolong cukup besar. Walaupun 
dirongrong oleh perjuangan mereka yang hendak 
mendirikan negara khilafah, tampaknya di bawah 
pimpinan Presiden Joko Widodo NKRI akan kuat 
bertahan. Akan berbeda halnya, bilamana negara 
khilafah berhasil didirikan di Indonesia. Kekejaman ISIS 
tidak mustahil akan terjadi di Negara kita. Kita berdoa, 
dan berharap, agar situasi yang mencekam dan 
mengancam seperti itu tidak akan terjadi di Indonesia. 
 
Walaupun demikian, situasi hidup yang mencekam dan 
mengancam mungkin saja dialami oleh sebagian dari 
antara kita. Ancaman yang menjadikan hidup ini 
mencekam bisa datang dari mana saja. Masih ada saja di 
sekitar kita, kisah tentang individu yang dianiaya karena 
pindah agama atau keyakinan. Namun demikian, 
berbagai sumber lain dapat juga membuat hidup 
mencekam, bahkan mengancam. Misalnya, sakit-
penyakit yang tak kunjung dapat disembuhkan, sehingga 
penderitanya memasuki masa “terminal” dari hidupnya. 
Cukup banyak warga lansia yang mengalaminya. 
Sebagian lagi, mungkin hidup dalam kesepian dan 
merasa terabaikan. Cukup banyak anak hidup dalam 
tekanan dan ancaman karena memiliki orang tua yang 
otoriter dan kejam. Sebagian lagi, yang mungkin juga 
jumlahnya cukup banyak, adalah mereka yang hidup di 
bawah garis kemiskinan. Pertanyaan, apakah besok 
masih bisa makan, adalah pertanyaan yang setiap hari 
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berkelebat di pikiran mereka. Kemiskinan, kekerasan 
dalam rumah tangga (KDRT), dan intimidasi 
berdasarkan agama, memang bisa membuat hidup 
mencekam dan mengancam. 
 
Bagaimana situasi ini harus dihadapi? Berpegang pada 
kisah Daniel, mereka yang berada dalam masalah ini 
diharapkan dapat bertahan. Suatu saat, perubahan akan 
datang: kesedihan akan digantikan kegembiraan, dan 
ketakutan akan digantikan kedamaian. Dengan beriman 
kepada Tuhan, dengan berpegang teguh pada 
pengharapan karena iman,  dan dengan tetap setia hidup 
berdasar dan bersandarkan kebenaran firman Tuhan, 
para lansia atau mereka yang hidupnya mencekam, akan 
tabah dan dapat bertahan dalam menantikan masa depan 
yang lebih baik dan membahagiakan. Dengan memiliki 
pengharapan, mereka akan tekun berjuang demi masa 
depan yang lebih baik. Masa depan yang terbaik dan 
bersifat kekal yang patut dinantikan para lansia dengan 
lebih sungguh-sungguh lagi adalah kehidupan bersama 
Tuhan kelak setelah akhir zaman. 
 
SARAN PENYAMPAIAN 
1. Ajak lansia mendiskusikan situasi beribadah di 

Indonesia. Apakah mereka merasakan bahwa 
kebebasan beragama masih terjamin undang-
undang? 

2. Ajak lansia membayangkan kehidupan orang 
Kristen di daerah yang dikuasai ISIS, seperti di 
Suriah, atau di sebagian Nigeria yang diperebutkan 
oleh gerakan Boko Haram yang amat radikal. 
Sangat mengancam dan mencekam. 

3. Sampaikan uraian dan penjelasan bahwa umat 
Israel pada zaman penindasan Antiokhos Epifane 
pernah mengalami kehidupan yang mencekam 
alias menakutkan. Sebagian dari umat dikalahkan 
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keadaan, dan ikut menyembah berhala. Namun, 
sebagian lagi tetap setia kepada Tuhan, dan 
bertahan hidup dalam kebenaran. Ajak peserta 
menelaah alasan mereka tetap setia dan bertahan 
dalam kebenaran.  

4. Ajak lansia mendiskusikan cara-cara bertahan 
dalam kehidupan yang mencekam akibat 
bermacam kesulitan. 

5. Tekankan sekali lagi, bahwa untuk dapat 
mengalahkan keadaan yang menakutkan, kita 
harus tetap beriman kepada Tuhan, dan memiliki 
pengharapan bahwa Tuhan akan membebaskan 
umat-Nya dari pelbagai belenggu, dan akan 
memberikan hidup yang membahagiakan pada 
waktunya, jikalau kita tetap bertekun dalam 
penantian. Kebahagiaan yang kekal yang patut kita 
nanti-nantikan adalah kebahagiaan bersama Tuhan 
hinga selama-lamanya. 

 
USULAN KEGIATAN 
Lansia diajak menyanyikan lagu “Penuai Dalam Ladang 
Tuhan”, dan menghayati syairnya. Mereka yang setia 
menantikan Tuhan berkarya akan mampu bertahan 
sampai memenangkan perjuangan, dan memperoleh 
hidup kekal yang dikaruniakan Tuhan. Perjuangan 
mereka selain mewartakan kebenaran, juga untuk 
mengatasi masalah hidup yang dirasa menakutkan. 
 
 
  



Komisi Usia Lanjut | 97 

 

 
Minggu Keempat November 2018 

“MENJADI SAKSI YANG SETIA 

SAMPAI AKHIR ZAMAN” 
Bacaan  : Wahyu 1:4b-8 

 
TUJUAN  

 Lansia memahami Kristus sebagai Raja Alam 
Semesta 

 Lansia meneladani Kristus yang setia menjadi saksi 
 

FOKUS 
Istilah “Jer Basuki Mawa Bea” cukup sering kita baca, 
atau dengar. Artinya, untuk menjadi makmur diperlukan 
usaha. Istilah yang kurang lebih memiliki kemiripan 
makna, namun lebih populer di dunia kekristenan adalah: 
“Ada harga yang harus dibayar”. Istilah yang terakhir ini 
pertama kali dimunculkan oleh theologi Dietrich 
Bonhoffer, dalam buku “The Cost of Discipleship”. Ada 
harga yang harus dibayar, untuk menjadi murid Kristus. 
  
Yah, memang begitulah kira-kira realitanya. Jikalau 
seseorang hendak menjadi murid Kristus yang sungguh-
sungguh, ada banyak hal yang harus dikorbankan, dan 
yang harus diperjuangkan. Salah satunya adalah 
penyangkalan diri yang terus menerus, sekaligus 
perjuangan untuk setia sampai akhir. 
 
Dalam renungan pembinaan hari ini, peserta diajak 
menghayati pengorbanan dan perjuangan Kristus untuk 
menjadi utusan Allah Bapa yang taat pada tugas-
panggilan-Nya, dan setia menjadi saksi sampai akhir 
hidup-Nya. Pengorbanan dan perjuangan Kristus 
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berakhir dengan kebahagiaan. Kristus dapat 
mempersembahkan umat yang menjadi imamat dalam 
Kerajaan Allah, dan Kristus sekaligus menjadi Raja atas 
alam semesta. Dalam peringatan Hari Kristus Raja ini, 
para lanjut usia diajak menghayati kedudukan Kristus 
sebagai Raja Segala Raja, dan sekaligus meneladani-Nya 
menjadi saksi yang setia sampai akhir. 
 
PENJELASAN TEKS 
Kitab Wahyu ditulis oleh seseorang bernama Yohanes, 
ketika ia diasingkan ke sebuah pulau yang bernama 
Patmos. Ia tidak menyebut diri ‘Rasul’, tetapi “saudara 
dan sekutumu dalam kesusahan, dalam Kerajaan, dan 
dalam ketekunan menantikan Yesus…” (1:9). Dari siapa? 
Dari jemaat-jemaat, kepada siapa ia mengirimkan 
bukunya, yaitu “ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil” 
(1:4). Dalam 1:11 dituliskan bahwa jemaat-jemaat itu 
adalah Efesus, Smirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, 
Filadelfia, dan ke Laodikia.  Menurut William Barclay, 
Yohanes ini kemungkinan adalah seorang saleh Palestina, 
yang pergi ke Asia Kecil pada masa akhir hidupnya. 
 
Kitab yang apokaliptis ini menyingkapkan peristiwa-
peristiwa yang akan terjadi kelak. Isi kitab itu pertama-
tama dinyatakan kepada Yesus Kristus oleh Allah Bapa, 
dan kemudian disampaikan kepada hamba-hamba 
Kristus. Yohanes sendiri menerima wahyu itu melalui 
malaikat yang diutus Tuhan. Yohanes menuliskan segala 
sesuatu yang dilihatnya, sebagai sebuah kesaksian 
otentik. Dan, di awal dari kitabnya, Yohanes meyakinkan 
umat bahwa mereka yang membacakan kesaksian ini 
dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dan mereka yang 
mendengarkan serta menurutinya, akan berbahagia 
(Why 1:1-3). 
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Pada masa akhir kehidupan Yohanes ini, umat Tuhan 
sedang mengalami aniaya. Ia sendiri mengalaminya, 
karena ia menjadi pesakitan yang dibuang ke sebuah 
pulau.  Peristiwanya terjadi sekitar tahun 95 Masehi, 
ketika Roma dikuasai kaisar Domitianus, dan Nero. 
Penganiayaan terjadi karena orang-orang Kristen 
menolak untuk mengakui “kaisar sebagai tuhan”, sebagai 
“agama” yang dihidupkan di Romawi pada waktu itu. 
Karena penganiayaan itu, umat Tuhan hidup susah. Kitab 
Wahyu dituliskan untuk menguatkan hati dan iman 
jemaat, dan sekaligus untuk menghiburkan umat Tuhan, 
yaitu bahwa setelah kehidupan di dunia ini, jemaat 
memiliki kehidupan yang berbahagia dan mulia bersama 
Kristus di Sorga. 
 
Pada ayat empat, Yohanes menyampaikan salam kepada 
ketujuh jemaat di Asia Kecil, seperti ketika seseorang 
menulis surat. Memang demikian, karena kitabnya 
dimaksudkan untuk diedarkan kepada tujuh jemaat yang 
menjadi bagian dari hidupnya. Salam dari Yohanes ini 
berbunyi: “Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai 
kamu…” (1:4). Dari siapa? Yohanes menyebut tiga 
sumber kasih karunia. Pertama, “Dia, yang ada dan yang 
sudah ada dan yang akan datang…” Yang 
dimaksudkannya adalah Allah Bapa, yang kekal, yang ada 
untuk selama-lamanya. Dalam Perjanjian Pertama, Allah 
menyebut diri-Nya dengan nama: “Ehyeh asyer Ehyeh”, 
“I will be what I will be”. Allah ada untuk selama-lamanya.  
Yang kedua, salam itu dari “ketujuh roh yang ada di 
hadapan takhta-Nya…” Biasanya, salam kasih karunia itu 
dari Bapa, Anak dan Roh Kudus. Siapakah ketujuh roh itu? 
Ketujuh roh itu adalah perwujudan karunia dari Roh 
Kudus yang satu. Roh Kudus yang satu itu “berbagi” 
(Ingris: Share, Yunani: Merimos), atau membagikan diri, 
kepada ketujuh jemaat, sebagaimana Roh Kudus juga 
dikaruniakan kepada setiap umat Tuhan. Roh Kudus 
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mendiami umat yang percaya kepada Kristus sebagai 
Tuhan dan Juruselamat mereka.  
Sumber kasih karunia dan damai sejahtera yang ketiga 
adalah “Yesus Kristus”. Ada beberapa istilah yang 
digunakan untuk menyebut Yesus Kristus. Pertama, Dia 
disebut “Saksi yang setia”. Saksi apa, atau tentang siapa? 
Yesus Kristus adalah saksi dari Allah Bapa. Tuhan Yesus 
bersaksi tentang Allah Bapa melalui tiga cara. Yang 
pertama, melalui eksistensi-Nya, dan yang kedua, 
melalui tindakan-Nya, dan yang ketiga, melalui 
perkataan-Nya.Tuhan Yesus adalah representasi dari 
Allah Bapa secara utuh. Tuhan berkata, “Tidak seorang 
pun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal 
Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang 
menyatakan-Nya.” (Yoh 1:18) Kepada Filipus dan teman-
temannya, Tuhan Yesus juga berkata: “Barangsiapa telah 
melihat Aku, ia telah melihat Bapa…” (Yoh 14:9). Jadi, 
Tuhan Yesus adalah perwujudan yang sempurna dari 
Allah Bapa.  
 
Tindakan Tuhan Yesus merupakan cerminan tindakan 
Bapa-Nya. Dalam Yoh 5:19, Tuhan Yeus mengatakan 
bahwa yang Dia kerjakan adalah apa yang dilihat-Nya 
dikerjakan oleh Bapa. Anak tidak dapat mengerjakan 
sesuatu dari diri-Nya sendiri. Demikian juga perkataan-
Nya. Dalam Yoh 14:24, Tuhan Yesus mengatakan bahwa 
firman yang didengar para murid adalah dari Bapa yang 
mengutus-Nya, bukan dari diri-Nya sendiri. Dengan 
demikian, seluruh eksistensi Yesus, perkataan dan 
tindakan-tindakan-Nya merupakan kesaksian yang 
lengkap tentang Bapa. Tuhan Yesus sendiri berkata: 
“Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga 
mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, 
dan kamu telah melihat Dia” (Yoh 14: 7). 
 



Komisi Usia Lanjut | 101 

 

Selain menjadi saksi bagi Bapa, Tuhan Yesus adalah juga 
saksi bagi kebenaran Allah. Di hadapan Pilatus yang 
mengadili-Nya, Tuhan mengatakan bahwa Ia lahir ke 
dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Dan 
barangsiapa berasal dari kebenaran akan mendengarkan 
suara-Nya (Yoh 18:37). 
 
Tuhan Yesus membuktikan bahwa diri-Nya adalah saksi 
yang setia dengan mengerjakan seluruh tugas dan 
tanggungjawab yang diberikan Bapa kepada-Nya. Tugas 
yang telah diselesaikan-Nya termasuk dengan 
menyerahkan nyawa dan mati di kayu salib. Oleh darah-
Nya yang tercurah di kayu salib, Ia telah melepaskan 
umat manusia dari dosa (Why 1:5). Dengan kematian-
Nya itu, Tuhan juga telah menjadikan umat-Nya suatu 
kerajaan, menjadi imam bagi Allah, Bapa-Nya (Why 1:6). 
Namun, Ia tidak mati selamanya. Dari kematian itu Ia 
bangkit, dan menjadi yang sulung dari antara orang mati. 
Di dalam Dia, semua orang percaya akan ikut mengalami 
kebangkitan dari kematian itu.  
 
Selanjutnya, Tuhan Yesus disebutkan juga sebagai “yang 
berkuasa atas raja-raja di bumi.”(Why 1:5). Ia lebih besar 
dari semua raja, bahkan dari semua makhluk, karena 
mereka semua akan sujud menyembah-Nya. Memakai 
istilah Rasul Paulus, “… dalam nama Yesus bertekuk lutut 
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan 
yang ada di bawah bumi” (Fil. 2:10). Hal itu terjadi 
karena “Allah sangat meninggikan Dia, dan 
mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama. 
(Fil 2:9). Semua kemuliaan bagi Yesus itu terjadi karena 
Ia telah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. (Fil 
2:8). Yohanes juga menyerukan, “… bagi Dialah 
kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin” 
(Why 1:6). 
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Bagaimana Tuhan Yesus sampai pada kemuliaan dan 
kuasa yang sedemikian besar? Hal itu terjadi karena 
Tuhan Yesus telah menyelesaikan perjuangan dan 
pengorbanan diri-Nya sampai titik darah penghabisan. 
Kemuliaan dan kuasa diterima-Nya, karena Ia telah 
menjadi saksi yang setia hingga akhir hidup-Nya.  

 
PENERAPAAN 
Saat ini di sini jemaat hidup dalam suasana yang lebih 
damai dan aman. Namun demikian, tidak berarti bahwa 
di zaman now ini tidak ada tantangan dan tekanan bagi 
kehidupan iman umat Tuhan. Tantangan dan godaan 
masih tetap bisa datang, baik dari pejabat atau penguasa, 
dari masyarakat sekitar, dari keadaan, atau dari Iblis 
yang terus-menerus menggoda manusia agar menjauh 
dari Tuhan. Dengan demikian, umat Tuhan tetap 
ditantang dan diuji untuk setia kepada Tuhan, dan 
kepada kebenaran yang diajarkan-Nya. 
  
Di saat ini pun, umat Tuhan memiliki tugas-panggilan 
menjadi saksi Tuhan. Tugas ini mencakup bersaksi 
eksistensi Allah Bapa, tentang firman dan kebenaran-
Nya. Tugas ini mengharuskan umat Tuhan berani 
berkata-kata tentang Tuhan yang penuh kasih, yang 
melepaskan umat dari dosa melalui kematian-Nya di 
kayu salib. Umat Tuhan dipanggil untuk bersaksi 
mengenai jalan keselamatan yang ada di dalam Tuhan 
Yesus. Dengan meneladani Kristus, kesaksian jemaat itu 
dinyatakan dalam eksistensi atau keberadaannya, 
melalui perkataan dan tindakan-tindakan umat dalam 
kehidupan sesehari. Dan, sebagai imam-imam bagi 
Kerajaan Allah di dunia ini, umat Tuhan dipanggil untuk 
berdoa bagi dunia, memohonkan berkat bagi seluruh 
umat manusia, dan mengajarkan kebenaran kepada 
sesamanya. Umat yang setia sampai akhir, akan ikut 
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mendapatkan kemuliaan dan kuasa bersama Kristus, dan 
masuk dalam kebahagiaan kekal kelak. 

 
SARAN PENYAMPAIAN 
1. Pertama-tama, lansia diajak menonton film pendek 

yang dituliskan dalam usulan kegiatan.  
2. Lansia diajak mendiskusikan film, khususnya 

perkataan dari pelari marathon tersebut, dan 
membuat kesimpulan. 

3. Lansia diajak membahas teks Alkitab dan 
penjelasannya secara singkat.  

4. Lansia diajak menghayati (kembali) perjuangan dan 
pengorbanan Kristus ketika menunaikan tugas 
pengutusan-Nya, serta kemuliaan dan kuasa sebagai 
Raja Alam Semesta, yang diterima-Nya karena 
kesetiaan dan ketekunan-Nya menjadi saksi Allah 
Bapa. 

5. Lansia diajak memikirkan upaya dan perjuangan 
yang harus dilakukan jemaat Tuhan agar dapat 
menunaikan tugas panggilan mereka menjadi saksi 
Kristus yang setia sampai akhir. 

6. Terakhir, lansia diajak meneladani Kristus dalam 
perkataan dan tindakan, agar dapat ikut serta 
menikmati kemuliaan dan kebahagiaan kelak 
bersama Kristus. 

 
USULAN KEGIATAN 
Lansia diajak menonton film pendek berjudul “Finish 
The Race” (dapat dilihat di 
https://www.youtube.com/watch?v=_OFgfM3-LCM). 
Stephen Akwari, seorang peserta marathon Mexiko, 
berhasil menyelesaikan perlombaan dengan susah payah 
dan kaki terluka ketika hari telah malam. Dia terus 
bertahan, tidak mau berhenti di tengah jalan dan 
menyerah. Ketika diwawancarai wartawan, dia 

https://www.youtube.com/watch?v=_OFgfM3-LCM
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mengatakan, antara lain: “Aku diutus untuk 
menyelesaikan perlombaan, bukan untuk menjadi turis…”  
 
Kegiatan ini dapat dilakukan di awal pertemuan.  
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Minggu Pertama Desember 2018  

“Berjaga-jaga dan Berdoalah” 
Bacaan: Lukas 21:25-36 

 
 
 
TUJUAN 
Melalui bahan ini, lansia diharap menghayati makna 
adven dengan berjaga dan berdoa  
 
FOKUS 
Kata “Adven” berarti “kedatangan,” yang menunjuk tidak 
hanya pada kedatangan Yesus sebagai manusia, namun 
terlebih lagi kedatangan-Nya kembali. Masa Adven 
adalah masa di mana kita diajak mempersiapkan diri 
menyongsong (adventus) Tuhan dengan berjaga-jaga 
sambil menatap ke depan. Secara liturgis, masa adven 
yang kita rayakan mengandung dua makna. Pertama, 
mengajak kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke 
dunia di Betlehem.  Kedua, mempersiapkan kedatangan-
Nya kembali di akhir zaman. Pada masa ini kita diajak 
untuk menghayati penantian Tuhan hingga 
kegenapannya. Apa yang dilakukan dalam masa 
penantian ini? Agar penantian ini bermakna maka 
penantian itu dilakukan dengan semangat pengharapan. 
Pengharapan didapat melalui kesiapan diri atau berjaga 
dan berdoa. Berjaga dan berdoa bukan berarti diam 
tanpa aktivitas, menarik diri dan menjauh dari 
kehidupan sehari-hari, apalagi memisahkan diri dari 
keterlibatan dengan banyak orang. Melalui bahan ini, 
lansia diharap menghayati makna adven dengan berjaga 
dan berdoa. 
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PENJELASAN TEKS 
Lukas 21:5-38 berbicara tentang nasihat Tuhan Yesus 
pada murid-murid-Nya. Dalam nasihat itu Tuhan Yesus 
menunjukkan hal-hal yang akan terjadi dan dialami oleh 
para murid. Pada bagian ini, terdapat tiga bagian penting 
yang dinasihatkan Tuhan Yesus yaitu keruntuhan bait 
Allah (ayat 5-6), permulaan penderitaan sampai 
kedatangan Anak Manusia (ayat 7-28) dan nasihat 
supaya berjaga-jaga (ayat 34-36).  
Membaca Lukas 21:25-36 mesti diawali dengan 
memerhatikan Lukas 21:8-11 yang berisi tentang nasihat 
agar para murid tidak perlu terkejut saat ada orang-orang 
yang menafsirkan akhir zaman karena melihat perang, 
bencana alam, pemberontakan, penyakit yang merajalela 
atau ramalan-ramalan lain yang mempergunakan nama 
Yesus. Tuhan Yesus mengatakan pada Lukas 21:9,”Sebab 
semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak 
berarti kesudahannya akan segera datang”. 
Oleh karena itu Tuhan Yesus menasihatkan agar murid-
murid-Nya tidak terkecoh dan menjadi sesat karena 
pemberitaan kesudahan zaman. Yang diserukan oleh 
Tuhan Yesus adalah kewaspadaan. Kewaspadaan akan 
ada dalam diri para murid jika mereka memiliki 
keteguhan hati.  
 
Pada ayat 25-33, Tuhan Yesus menyampaikan 
kewaspadaan para murid dengan menyampaikan tanda-
tanda kedatangan Anak manusia. Tanda-tanda itu adalah 
tanda-tanda kosmis di langit dan di bumi yang 
menimbulkan ketakutan dan kebingungan banyak 
bangsa. Dalam keadaan yang serba menakutkan banyak 
orang menjadi cemas dan takut hingga kehilangan arah 
hidup. Pada situasi seperti itu akan datang Anak Manusia 
dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan-
Nya. Saat menyampaikan bagian ini, Tuhan Yesus 
memakai perumpamaan pohon ara.  Pohon ara adalah 
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pohon yang pertama bertunas menjelang musim panas. 
Palestina memiliki empat musim. Ketika musim dingin 
tumbuhan akan mengalami stagnasi atau berhentinya 
proses pertumbuhan. Daun berguguran meninggalkan 
batang dan ranting. Bilamana kemudian ia bertunas itu 
berarti akan memasuki musim semi. Proses alam sudah 
pasti demikian. Perumpamaan pohon ara yang bertunas 
mengajarkan tentang sebuah kepastian akan masa yang 
kemudian. Dan masa kedatangan Tuhan itu pasti datang. 
Jadi kalau pohon ara mulai bertunas, orang akan tahu 
bahwa musim panas akan segera datang dan mereka 
bersukacita karenanya. Perumpamaan itu dipakai untuk 
semakin menegaskan perkataan Yesus mengenai tanda-
tanda sebelum kedatangan-Nya yang kedua. Segala 
bencana dan perang akan terjadi dan dialami oleh 
manusia, termasuk sebagian orang-orang yang saat itu 
mendengarkan pengajaran-Nya, merupakan tanda-tanda 
bahwa Ia akan datang untuk kali kedua. Namun 
sekalipun menakutkan, tanda-tanda itu bukan 
menandakan datangnya sesuatu yang menakutkan. 
Justru kedatangan Yesus yang kedua merupakan sesuatu 
yang membahagiakan karena mendatangkan 
keselamatan, sehingga orang percaya harus 
menyambutnya dengan muka terangkat. Namun tidak 
cukup demikian, karena sudah tahu mengenai tanda-
tanda itu, orang percaya harus selalu berjaga-jaga. Hal itu 
dilakukan dengan cara menjaga sikap hidup. Tidak 
terpengaruh gaya hidup yang tidak baik, tidak memenuhi 
diri dengan kesukaan duniawi, melainkan berjaga dan 
berdoa. 
 
Pada ayat 36, Tuhan Yesus menegaskan tentang 
pentingnya berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Kata 
berjaga mengingatkan kita pada penjaga malam yang 
bekerja untuk menjaga keamanan di waktu malam. Saat 
berjaga, seorang pengaja tidak boleh tidur. Setefans Leks 
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menafsirkan bahwa orang Kristen seperti penjaga yang 
tidak boleh lengah dan tertidur. Bagi orang Kristen, 
berjaga searti dengan berkarya. Dalam berkarya ia 
berdoa pada Allah. Rupanya Lukas 21:36 menegaskan 
kembali Lukas 18:1-8 tentang ajakan untuk berdoa tanpa 
jemu-jemu. Tujuan dari berdoa tiada jemu adalah supaya 
pengikut Yesus beroleh kekuatan dan tahan berdiri di 
hadapan Anak Manusia. Dari tuturan ini kita 
menemukan bahwa doa menghasilkan dua hal. Pertama, 
kemampuan untuk luput dari semua yang akat terjadi. 
Stefan Leks menafsirkan hal ini dengan tafsiran: orang 
Kristen memang tidak mungkin berdiri di luar segala 
bencana dan malapetaka yang akan menimpa bumi. 
Tetapi, sambil dilibatkan di dalamnya, mereka 
seharusnya menguasai rasa panik dan “tidak mati 
ketakutan”. Artinya keteguhan batin diperoleh orang 
Kristen dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Kedua, 
kemampuan berdiri di hadapan Anak Manusia. Semua 
bencana harus dapat diartikan oleh orang Kristen sebagai 
undangan untuk “mengangkat kepala” (ay. 28) yaitu 
mengisi diri dengan kekuatan baru. Kekuatan itu adalah 
hidup dalam pengharapan bahwa Anak Manusia datang 
bukan untuk menghukum melainkan untuk melepaskan 
manusia dari sengsara. Inilah makna berjaga-jaga dan 
berdoa sebagaimana disampaikan Tuhan Yesus dalam 
Lukas 21:25-36. 
 
PENERAPAN 
Injil Lukas menegaskan kedatangan Anak Manusia 
adalah untuk menyatakan anugerah keselamatan dan 
membebaskan umat dari penderitaan. Kedatangan-Nya 
adalah untuk menyatakan pengharapan Allah. Karena 
Allah menyatakan pengharapan, maka hidup setiap 
pengikut Yesus adalah hidup yang penuh makna. Supaya 
makna hidup terus bertumbuh dalam diri warga usia 
lanjut maka diperlukan sikap aktif. Sikap aktif itu disebut 
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sebagai kesediaan untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa, 
dalam Inggris disebut dengan kata prayer. Kata ini dari 
kata dasar precarious yang artinya masa genting. Degan 
demikian ketika kita berdoa, kita senantiasa siap dalam 
masa-masa genting. Kapan masa genting itu kita alami? 
Setiap detik dari kehidupan kita adalah masa genting. 
Maka dari itu dalam masa genting ini kita bersatu dengan 
Tuhan Sang Sumber pengharapan. Selain itu, sebagai 
lansia terkadang kita mengalami insomnia atau sulit 
tidur. Di kala hal itu terjadi, apa yang dilakukan? Berdoa 
merupakan cara tepat. Doakanlah keluarga, gereja, 
majelis jemaat (pendeta dan penatua), juga doakanlah 
hal-hal yang mungkin disebutkan dalam doa. Dalam doa 
itu bersyukur dan berserahlah pada Allah supaya hati 
menjadi tenang.   
  
 SARAN PENYAMPAIAN 
1. Awali dengan meminta lansia menceritakan 

pengalaman-pengalaman menantikan sesuatu. 
Misalnya menantikan kehadiran kerabat, anak, cucu. 
Apa yang mereka rasakan? Apa yang dilakukan? 

2. Sampaikan pada lansia tentang makna Adven yang 
bearti penantian (lihat di fokus). 

3. Ajak lansia membaca Lukas 21:25-36 dan sampaikan 
penjelasan teks 

4. Berikan penegasan tentan makna berjaga dan berdoa 
menurut injil Lukas 21:25-36 (dapat dilihat di 
penjelasan teks) 

5. Akhiri penyampaian dengan melakukan kegiatan 
“Doa Berantai” 

 
USULAN KEGIATAN 
Membuat daftar yang akan didoakan dan mendoakan 
secara rutin.  
 
  



110 |  Komisi Usia Lanjut  

 

 
Minggu Kedua Desember 2018  

“Siapkanlah Jalan Bagi Tuhan” 
Bacaan: Lukas 3:1-6 

 
 
 
Tujuan 
Melalui bahan ini, lansia memahami makna 
mempersiapkan jalan bagi Tuhan serta mewujudkan 
kehidupan sehari-hari dengan semangat pertobatan.  
 
Fokus 
Pertobatan berarti perubahan cara hidup. Panggilan 
pertobatan merupakan kesempatan untuk memperbaiki 
kehidupan. Panggilan pertobatan yang diberikan oleh 
Allah bagi umat-Nya, disebabkan oleh begitu besarnya 
kasih Allah kepada ciptaan-Nya. Oleh karena itu, 
keputusan Allah untuk mengasihi dan memberi 
kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki 
kehidupannya melalui pertobatan, menunjukkan bahwa 
Allah mengapresiasi kehidupan manusia. Karena sifat 
apresiatif dari Allah itu, manusia mampu menyonsong 
kedatangan-Nya dengan mempersiapkan jalan bagi-Nya. 
Panggilan pertobatan yang mengajak manusia untuk 
memulihkan citranya sebagai gambar dan rupa Allah 
juga menjadi panggilan dan ajakan bagi manusia untuk 
hidup selaras dan harmonis baik dengan alam, sesama 
maupun dengan Allah sendiri. Keselarasan ini menjadi 
penting ketika memperhatikan kondisi saat ini, di mana 
banyak manusia yang sering diperhamba oleh hasrat dan 
keinginannya sendiri. Mempersiapkan jalan untuk 
Tuhan memalui pertobatan artinya hidup dengan 
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menyelaraskan diri sesuai kehendak Tuhan dalam hidup 
sehari-hari.  
 
PENJELASAN TEKS 
Penulis Injil Lukas mengawali perikop ini dengan 
memberikan konteks historis tentang peristiwa yang 
akan diceritakannya. Lukas 3:1-2, secara detail 
menguraikan konteks historis tersebut, mulai dari tahun 
kelimabelas dari pemerintahan kaisar Tiberius, ketika 
Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan berbagai 
detail konteks historis lainnya. Jika memperhatikan 
bahwa Lukas menulis suratnya untuk seseorang yang 
bernama Teofilus (Luk. 1:1), maka sangat mungkin 
pendasaran historis akan penuturan kisahnya dirasa 
sangat penting untuk meyakinkan Teofilus. Lebih dari itu, 
pendasaran historis ini juga bisa dilihat sebagai upaya 
Lukas untuk menunjukkan bahwa karya penyelamatan 
Allah adalah karya penyelamatan yang menyejarah 
dalam kehidupan manusia.  
 
Ayat 3 menuturkan bagaimana Yohanes Pembaptis yang 
diutus Allah mengumandangkan berita pertobatan 
kepada orang-orang yang berada di sekitar daerah 
Yordan. Ayat 4-6 merupakan kutipan dari Yesaya 40:3-5 
yang menguatkan kesaksian Yohanes Pembaptis. 
Kutipan ini dimaksudkan untuk menunjukkan 
kontinuitas karya penyelamatan Allah. Allah yang 
mengutus utusan-Nya sebelum karya pembebasan Israel 
dari pembuangan adalah juga Allah yang sama yang 
mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan 
kedatangan Tuhan yang membebaskan dan 
menyelamatkan. Jika pada konteks Yesaya, Tuhan 
digambarkan datang dengan membawa kelepasan dari 
pembuangan (kelepasan politis), maka dalam Lukas, 
Tuhan digambarkan datang membawa kelepasan dari 
dosa. Jika kedatangan Allah dalam terang pemberitaan 
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Yesaya perlu untuk dipersiapkan, begitu pula halnya 
dalam pemberitaan Lukas. 
 
Pesan yang disampaikan oleh Yohanes dan kisah 
berikutnya yang merupakan kelanjutan dari seruan itu 
(3–dst) diawali dengan menyebut nama Imam Zakharia 
(2). Penyebutan nama Imam Zakharia ini mengingatkan 
pembaca tentang mujizat kelahiran Yohanes (1:5–25, 57–
80), sekaligus mengingatkan tentang pernyataan 
malaikat bahwa ia akan besar di hadapan Tuhan dan 
berperan dalam memimpin pertobatan umat demi 
mempersiapkan mereka demi menyambut kedatangan 
Mesias (1:15–17). 
 
Frasa “di padang gurun” (ay.2) merupakan keterangan 
pembuka lainnya yang mengingatkan pembaca mengenai 
“keunikan” Yohanes, Sang Pendahulu Mesias, itu. 
Keunikan itu bukan sekadar menunjukkan perbedaan 
sebagaimana ungkapan “lain dari yang lain” saja, lebih 
dari itu frasa yang mengingatkan tentang pengalaman 
Israel di masa lalu itu hendak menyatakan mengenai 
“situasi” yang dipakai Tuhan untuk membentuk umat-
Nya. Mengapa di padang gurung? Alkitab memberikan 
gambaran bahwa Allah sering membentuk umat-Nya di 
padang gurun. Allah membebaskan bangsa Israel keluar 
dari tanah Mesir, dan menuntun-Nya melewati padang 
gurun. Di padang gurun, Allah mengikat perjanjian dan 
memberikan hukum-hukum-Nya kepada umat-Nya.  Di 
padang gurun ini pula, bangsa Israel belajar merasakan 
kasih dan kebaikan Tuhan. Tidak hanya itu. Di padang 
gurun ini pula, bangsa Israel belajar untuk 
menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. 
Dengan demikian Yohanes pun adalah pribadi yang telah 
mengalami “pembentukan” oleh Tuhan. Betapa ia benar-
benar dipimpin oleh Roh Kudus dalam melaksanakan 
karya pelayanannya (1:15).  
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Seruan mengenai pertobatan sebagai persiapan umat 
untuk dapat melihat keselamatan yang dari Tuhan (3–6) 
dengan secara eksplisit mengutip nubuat nabi Perjanjian 
Lama (Yesaya 40:3–5). “Ada suara yang berseru-seru di 
Padang Gurun: Periapkanlah jalan untuk Tuhan” (Luk. 
3:4 dst) merupakan kiasan yang biasa didengar oleh 
orang Israel. Kiasan yang dipakai di sana adalah kiasan 
tentang rencana hadirnya seorang raja mengunjungi kota 
tertentu. Sebelum raja itu hadir, ia mengirim utusan 
untuk berseru kepada penduduk agar melakukan 
persiapan dengan memperbaiki jalan dan fasilitas publik 
lainnya. Yohanes pembaptis adalah seroang utusan yang 
berseru kepada orang-orang untuk melakukan persiapan 
bagi kedatangan Mesias. Menurut kiasan itu, jalan-jalan 
harus diperbaiki, lembah-lembah harus ditimbun, bukit-
bukit diratakan, yang berliku-liku diluruskan (ay. 5). Hal 
itu mengandung makna ajakan Yohanes Pembaptis pada 
umat agar melakukan perubahan cara hidup.  
 
Pernyataan Yohanes Pembaptis,”Dan semua orang akan 
melihat keselamatan dari Tuhan” (Luk. 3:6) merupakan 
kutipan dari Yesaya 40:5,”Maka kemuliaan Tuhan akan 
dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya 
bersama-sama; sungguh Tuhan sendiri telah 
mengatakannya.” Di sini Yohanes menyampaikan bahwa 
keselamatan dari Allah diberikan kepada semua orang. 
Itu artinya Allah mengapresiasi semua orang karena 
kasih-Nya. Maka dari itu umat diundang-Nya 
mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui perubahan 
cara hidup setiap hari. 
 
PENERAPAN 
Allah sangat apresiatif terhadap umat-Nya. Ia tahu 
bahwa manusia tidak lepas dari dosa. Melalui jalan 
pertobatan Ia mengudang umat-Nya memperbaiki jalan 
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hidup. Dengan memperbaiki jalan hidup, setiap orang 
mempersiapkan diri bagi hadirnya Sang Mesias yang 
berprakarsa menyatakan keselamatan bagi semua orang. 
Kesempatan untuk memperbaiki diri dinyatakan untuk 
semua orang, termasuk bagi lansia. Karena itu mari kita 
sambut panggilan itu dengan terus menerus 
mempersiapkan jalan bagi-Nya. Seperti apa bentuk 
pertobatan dalam hidup sehari-hari? Ada banyak bentuk 
seperti bila dulu tidak menjaga kesehatan, sekarang 
mulai menjaga kesehatan. Jika terbiasa berpikir negatif, 
berubahlah menjadi berpikir positif. Biasakanlah untuk 
hidup dengan syukur, optimis, positif.   
 
SARAN PENYAMPAIAN 
1. Awali dengan menceritakan susahnya berjalan 

melewati jalan yang rusak, misalnya jalan yang penuh 
lobang atau jalan yang tidak rata. Betapa banyak 
korban berjatuhan karena jalan rusak itu. Jika 
memungkinkan lansia diajak berjalan di jalan rusak 
atau ruangan dibuat jalan dengn haling rintang. 
Setelah melakukan kegiatan, mintalah lansia 
berdiskusi perasaan mereka. 

2. Sampaikan pada KUL tentang kiasan rencana 
kehadiran seorang raja ke sebuah daerah. Sebelum ia 
hadir, ia mengirim utusan untuk meminta 
masyarakat melakukan perbaikan jalan (bisa dilihat 
dalam tafsiran teks). 

3. Sampaikan tentang peran Yohanes pembaptis 
sebagai utusan yang mendahului Mesias. 

4. Berikan penekanan tentang makna pertobatan dan 
mempersiapkan jalan untuk Tuhan (lihat pengenaan).  

5. Akhiri penyampaian dengan kegiatan “Jalan Serta 
Yesus”.  
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USULAN KEGIATAN 
 
Jalan Serta Yesus 
 
Lansia diajak menyanyi lagu jalan serta Yesus.  
 
Jalan serta Yesus 
jalan serta-nya setiap hari 
jalan serta Yesus 
serta Yesus s’lamanya 
 
Jalan dalam suka, jalan dalam duka 
jalan serta-nya setiap hari 
jalan dalam suka, jalan dalam duka 
serta yesus s’lamanya 
 
Diskusi bersama dari nyanyian ini.  
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Minggu Ketiga Desember 2018  

“Hasilkanlah Kasih Melalui Pertobatan” 
Bacaan : Lukas 3:7-18 

 
 
 
TUJUAN 
Melalui bahan ini, lansia menghayati pertobatan dan 
menghasilkan pertobatan dengan hidup dalam kasih.  
 
FOKUS 
Bagi Yohanes, pertobatan adalah berita sentral yang 
diserukan kepada orang-orang agar kembali kepada 
Allah.  Ia memberitakan berita pertobatan kepada 
pendengarnya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. 
Yohanes “bertugas” mewartakan berita pertobatan yang 
menjanjikan pengampunan dosa. Dalam wujud konkret 
pertobatan yang diwartakan adalah mewujudkan kasih 
dalam hidup sehari-hari. Seruan Yohanes itu berlaku 
hingga saat ini. Oleh karena itu, penghayatan ini 
mestinya ada dalam kehidupan lansia. Kehidupan dalam 
kasih merupaka cerminan beriman pada Allah. Salah 
satu bentuk hidup dalam kasih adalah kesediaan berbagi. 
Melalui bahan ini lansia diharap mewujudkan pertobatan 
melalui kesediaan berbagi.  
 
PENJELASAN TEKS 
Berita pertobatan disampaikan Yohanes pada semua 
orang. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan 
setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, 
akan ditebang dan dibuang ke dalam api” (ay.9) 
diserukan oleh Yohanes pembaptis kepada orang-orang 
yang mendengarkan khotbahnya di tepi sungai Yordan. 
Para pendengar khotbah Yohanes adalah: orang-orang 



Komisi Usia Lanjut | 117 

 

Israel yang bangga sebagai keturuban Abraham. Namun 
sayangnya hidup mereka tidak mencerminkan sikap 
Abraham sebab hidup mereka tidak hidup sebagai 
“orang-orang beriman”. Ada pula para pemungut cukai 
yang menjadi agen pemerintah Romawi. Mereka 
bertugas memungut pajak dari rakyat. Dari pekerjaan 
tersebut, mereka sering menambah beban pajak kepada 
rakyat sehingga penderitaan rakyat makin berat. Di sana 
ada juga tentara-tentara kerajaan Romawi para penjaga 
stabilitas dan keamanan negeri. Tidak semua tentara itu 
orang Romawi. Bisa jadi mereka juga para tentara 
bayaran yang disewa oleh kolonialis Romawi untuk 
“memusihi” bangsanya sendiri. Karena itu Yohanes 
menyebut mereka sebagai keturunan ular beludak (ay. 7). 
Ular beludak adalah ular yang gesit menyelamatkan diri 
berbagai ancaman, ia akan berlari dengan cepat 
menelusup ke rerumputan manakala ia ditekan oleh 
bahaya. Dalam ensiklopedi Wikipedia, ular ini juga 
dikenal sebagai ular yang mudah dijinakkan. Tetapi 
sekalipun demikian, ketika si pemilik ular lengah ular 
beludak akan menggigitnya. Ular beludak adalah 
lambang dari orang-orang yang munafik yang mudah 
mengelak, membelokkan diri dan oportunis. Di mana ada 
kesempatan yang menguntungkan, ia akan datang ke 
sana supaya beroleh keuntungan, meski demi beroleh 
keuntungan ia harus menggigit dan mematikan yang lain. 
Dalam khotbahnya Yohanes menyampaikan secara terus 
terang. Menurutnya sepandai apapun seseorang 
menghindar, sepintar apapun melakukan tindakan 
opotunis demi kepentingan diri sendiri, semua itu tidak 
akan terhindar dari murka yang akan datang. Kapak 
sudah disiapkan, bila tidak ada perubahan hidup menuju 
arah yang baik melalui hidup yang berbuah bagi orang 
lain, kapak itu siap dipakai untuk memotong dan 
mematikan hidup yang tidak berbuah. 
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Menurut Yohanes, jika hidup tidak menghasilkan buah, 
pastilah ditebang. Setiap orang diingatkan untuk 
bertobat agar berbuah. Hidup yang berbuah berarti 
hidup dengan menghasilkan kasih. Kasih merupakan 
kebermaknaan dalam hidup. Dalam bacaan ini, Yohanes 
memberi gambaran hidup yang bermakna itu dengan 
mengatakan: “Barangsiapa memiliki dua helai baju, 
hendaklah membagi dengan yang tidak punya, 
barangsiapa memiliki makanan, hendaklah ia berbuat 
demikian pula”. Intinya hindari keserakahan, ingatlah 
sesama, jauhkanlah keinginan memikirkan diri sendiri 
dan cobalah melihat orang-orang yang menderita. Dari 
sana muncul respons para pemungut cukai dan para 
tentara yang bertanya:”Apa yang harus kami lakukan?” 
Yohanespun menjawab: jangan serakah, cukupkan 
dirimu dengan gajimu. Semua itu bermakna jangan 
serakah, ingat sesamamu dan kasihilah semua orang.   
 
PENERAPAN 
Sikap serakah dalam diri orang tua sering muncul dalam 
wujud keinginan diutamakan, dimengerti oleh orang lain. 
Ketika hidup merasa tidak dimengerti, diabaikan, 
kemarahan, perasaan nelangsa sering muncul. Tidak 
jarang, banyak orang tua lupa terhadap kebutuhan 
orang-orang disekitarnya. Sikap lupa itu tercermin 
seperti dalam cerita tentang seorang nenek yang berebut 
remote control dengan cucunya. Si nenek ingin 
menonton serial sinetron kesukaannya, si sucu ingin 
menonton film kartun. Si nenek merasa dirinya sebagai 
“senior” dan menuntut si cucu menurut kepadanya. Ini 
hanya salah satu kisah. Masih ada banyak kisah lain 
tentang keserakahan pada diri lansia. Melalui bahan ini, 
lansia diharap menghayati makna pertobatan dengan 
mewujudkan kasih. Kasih artinya tidak berfokus pada 
diri sendiri. Dalam semangat kasih, setiap orang rela 
berbagi pada semua orang dengan memerhatikan 
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kebutuhan sesama. Tindakan sederhana yang bisa 
dilakukan adalah mengubah keinginan diperhatikan 
menjadi memperhatikan, keinginan dimengerti menjadi 
kesungguhan mengerti harapan orang lain.  
 
SARAN PENYAMPAIAN 
1. Ajak lansia mendengar cerita tentang nenek dan cucu 

berebut remote control (lihat pengenaan). Setelah 
menyampaikan kisah ini, mintalah mereka memberi 
tanggapan. Usai tanggapan disampaikan, ajaklah 
lansia memerhatikan makna berbagi dan 
memerhatikan sesama. 

2. Sampaikan pada lansia tentang kasih sebagai sebuah 
tindakan bermakna. Kasih merupakan buah dari 
pertobatan.  

3. Sampaikan seruan Yohanes dalam Lukas 3:7-18 (lihat 
penjelasan teks). 

4. Berikan penegasan pada lansia tentang makna 
pertobatan dalam hidup sehari-hari. 

5. Akhiri dengan mengajak lansia membuat daftar 
tindakan kasih sebagai buah pertobatan. Setelah 
daftar dibuat, mintalah lansia saling menceritakan 
alasan tindakan mereka. Bila tidak memungkinkan 
membuat daftar tindakan kasih, lansia bisa diajak 
menceritakan hal-hal apa yang akan dilakukan 
sebagai bentuk kasih. 

 
USULAN KEGIATAN 
Menceritakan pengalaman hidup dalam kemurahan hati. 
Perasaan apa yang dialami ketika murah hati? Apa 
bedanya murah hati dibanding memikirkan diri sendiri?  
 
 
  



120 |  Komisi Usia Lanjut  

 

 
Minggu Keempat Desember 2018 

“Berbagi Salam” 
Bacaan : Lukas 1:39-45 

 
 
 
TUJUAN 

 Lansia memahami makna salam dalam 
perjumpaan Maria dan Elisabet 

 Lansia bersedia saling berbagi salam kepada sesama  
 
FOKUS 
Manusia menjalin relasi dengan sesamanya. Perjumpaan 
dengan yang lain akan membuat antar pribadi saling 
menyapa. Salam menjadi hal yang biasa disampaikan 
dalam mengawali perjumpaan tersebut. Dalam 
perkembangannya, salam menjadi sangat beragam 
sesuai dengan budaya yang dikembangkan, bahkan di 
rentang usia yang berbeda juga berkembang cara yang 
berbeda dalam memberikan salam. Hal yang penting 
untuk diperhatikan adalah bagaimana memberikan 
muatan yang positif dari salam yang 
dilakukan/diucapkan. Doa dan berkat menjadi pilihan 
yang baik dalam mengungkapkan salam pada sesamanya. 
Sebenarnya jika ditilik dari kata salam itu sendiri sudah 
merujuk pada sebuah doa bagi kebaikan orang lain. 
Dengan demikian sudah selayaknyalah salam itu berisi 
doa bagi kebaikan orang yang disapanya. 
 
Melalui bahan ini lansia didorong untuk saling berbagi 
salam kepada sesamanya 
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PENJELASAN TEKS 
Maria mendapat anugerah besar saat menerima kabar 
dari malaikat bahwa dia akan menjadi perempuan yang 
melahirkan Sang Juru Selamat dunia. Dari pemberitaan 
malaikat, dia tahu bahwa Elisabet saudaranya juga 
mengandung di usia tuanya, bahkan dalam keadaan dia 
dinyatakan mandul. Maria merasakan bahwa dia dan 
Elisabet memiliki kesamaan bahwa kehamilan mereka 
terjadi melampaui kewajaran. Elisabet hamil walaupun 
dinyatakan mandul, dia hamil walaupun masih perawan. 
Perasaan senasib ini mendorong Maria untuk pergi 
menemui Elisabet. Sekalipun jarak yang ditempuhnya 
relatif jauh, Maria rela menjalaninya. Dia ingin berbagi 
rasa dengan orang yang mengalami situasi yang mirip 
dengannya dan juga untuk mengambil jarak dengan 
tempat tinggalnya supaya lebih nyaman dalam menerima 
kehamilannya. Kota di pegunungan yang ditujunya 
kemungkinan besar adalah kota Hebron yang merupakan 
kota para imam dimana Zakaria suami Elisabet adalah 
seorang imam (lihat Yosua 21:10-11) 
 
Saat Maria masuk ke rumah Zakaria yang dijumpai 
pertama adalah Elisabet. Kemungkinan Zakaria masih 
mengurung diri karena dia bisu akibat kesangsiannya 
pada berita malaikat atas kehamilan istrinya. Maria 
menyampaikan salam kepada Elisabet dan terjadi 
kejadian yang mengejutkan karena anak dalam 
kandungannya bergejolak. Kata yang dipakai dan 
diterjemahkan dengan melonjak di ayat 41 sama dengan 
kata yang dipakai untuk menggambarkan janin Yakub 
dan Esau yang bertolak-tolakan dalam kandungan Ribka. 
Janin yang melonjak dalam rahim Elisabet diikuti 
dengan Elisabet yang mengalami dirinya dipenuhi Roh 
Kudus. Peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa anak-
anak yang dikandung Maria dan Elisabet adalah orang-
orang istimewa. Atas pimpinan Roh Kudus itu, Elisabet 
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mngungkapkan fakta yang luar biasa. Pertama-tama dia 
menyampaikan berkat atas Maria dan kandungannya. 
Selanjutnya Elisabet mengungkap bahwa Maria adalah 
ibu Tuhannya padahal Elisabet tidak mengetahui 
peristiwa kunjungan malaikat pada Maria. Maria juga 
belum mengungkapkan kehamilannya pada Elisabet 
tetapi anak dalam kandungannya kegirangan 
menyambut anak dalam kandungan Maria. Anak dalam 
kandungan Elisabet bersemangat untuk menjadi 
pendahulu kedatangan Mesias. Kemudian Elisabet 
menyebut Maria berbahagia karena percaya pada apa 
yang dikatakan Tuhan. 
Perjumpaan Maria dan Elisabet menjadi sangat 
bermakna. Mereka saling menguatkan dalam menjalani 
peristiwa yang mereka alami. Perjumpaan mereka 
diawali dengan kesediaan memberikan salam, dimana 
salam itu merupakan doa yang disampaikan bagi 
kebaikan orang yang menerimanya. Selain memberikan 
salam, Maria dan Elisabet saling memberi berkat dalam 
perjumpaan mereka. 
 
PENERAPAN 
Usia lanjut menjadi masa dimana setiap pribadi 
membutuhkan dukungan orang-orang di sekelilingnya. 
Oleh karena itu membangun relasi yang baik dengan 
mereka semua menjadi upaya menjalani hidup lebih 
bersemangat. Dalam perjumpaan-perjumpaan dengan 
mereka tentu akan diawali dengan mengucapkan salam. 
Baik itu dengan orang yang lebih muda ataupun dengan 
sesama lansia. Salam menjadi bermakna jika diucapkan 
dengan sungguh dan diniatkan untuk mendoakan yang 
baik bagi orang yang menerimanya. Namun sayangnya 
salam seringkali sekedar menjadi basa-basi yang kosong. 
Melalui bahan ini lansia didorong meneladani Maria dan 
Elisabet yang saling mendukung dengan mengucapkan 
salam yang saling menjadi berkat 
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 SARAN PENYAMPAIAN 
1. Ucapkan salam dengan memperhatikan keadaan 

dengan mengucapkan selamat. Jika pagi hari 
ucapkan ‘selamat pagi’, jika siang ‘selamat siang’, 
demikian juga jika sore atau malam. 

2. Perhatikan jawaban lansia, biasanya mereka 
menjawab dengan mengucapkan keterangan 
waktunya saja tanpa ada kata ‘selamat’ yang 
mengawalinya 

3. Bahas bersama lansia, lebih penting mana, kata 
‘selamat’ atau keterangan waktunya.  

4. Masuklah pada penjelasan tentang makna salam dan 
kemudian masuk pada bahan tentang salam dari 
Maria dan Elisabet 

5. Akhiri dengan kembali mengucapkan salam kepada 
lansia, harapannya mereka membalas dengan 
lengkap, mendahului keterangan waktu dengan kata 
‘selamat’ sebagai doa yang baik bagi penerima salam. 

 
USULAN KEGIATAN 
1. Kumpulkan berbagai ucapan salam yang populer 

dikalangan lansia. Bisa dari berbagai bahasa. Ajak 
lansia membahas makna masing-masing salam itu. 

2. Lansia diminta berpasangan berdua-dua dan minta 
mereka membuat salam yang khusus, misalnya 
dengan gerakan tangan dan mengucapkan doa yang 
baik bagi penerima salam. 
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Minggu Kelima Desember 2018 

“Memaknai Pertumbuhan Hidup” 
Bacaan : Lukas 2:41-52 

 
 
 
TUJUAN 

 Lansia dapat menyebutkan hakikat pertumbuhan 
hidup 

 Lansia meneladani pertumbuhan Yesus yang 
disukai Tuhan dan manusia  

 
FOKUS 
Dalam hidup manusia bertumbuh secara fisik 
merupakan hal yang melekat pada dirinya. Makanan dan 
minuman membuat menusia berkembang secara fisik, 
namun manusia juga bertumbuh dalam aspek yang lain. 
Perkembangan psikologis, perkembangan penalaran dan 
perkembangan-perkembangan yang lainnya. Tantangan 
yang muncul dari perkembangan itu adalah ke mana 
perkembangan itu diarahkan. Apakah perkembangan itu 
menuju pada hal-hal yang buruk atau kepada hal-hal 
yang baik. Tentu setiap pribadi mengharapkan 
perkembangan itu menuju ke arah yang baik. Yesus 
menunjukkan bagaimana perkembangan diri-Nya 
tertuju. Ayat 52 menunjukkan bagaimana Yesus 
bertumbuh baik secara fisik maupun hikmat yang 
membuat Yesus makin dikasihi Allah dan manusia. 
Melalui bahan ini lansia diharapkan dapat menyebutkan 
hakikat pertumbuhan hidup dan mau bertumbuh ke arah 
kebaikan seperti Yesus 
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PENJELASAN TEKS 
Hari raya Paskah menjadi hari yang dinanti-nantikan 
orang Israel. Mereka merayakan Paskah yang menjadi 
hari sukacita. Yesus bersama orangtua-Nya pergi ke 
Yerusalem pada hari raya Paskah merupakan hal yang 
biasa mereka lakukan sesuai dengan hukum Taurat. 
Meskipun menempuh perjalanan jauh mereka tetap 
melakukannya. Hal itu mereka lakukan karena mereka 
terhitung sebagai keluarga yang miskin, sehingga mereka 
perlu berhemat dengan melakukan perjalanan berjalan 
kaki. Kemungkinan besar Yusuf juga pergi ke Yerusalem 
pada hari raya Pentakosta dan Pondok Daun selain 
Paskah, karena semua laki-laki berkewajiban ke 
Yerusalem sebanyak tiga kali dalam setahun. Maria 
cukup hadir pada hari raya Paskah, hari raya terbesar di 
antara ketiga hari raya orang Yahudi tersebut. 
 
Yesus pergi bersama mereka karena telah berusia dua 
belas tahun. Para pemimpin agama Yahudi mendorong 
anak-anak yang telah berusia dua belas tahun mulai 
belajar berpuasa pada hari pendamaian, dan setelah 
berusia tiga belas, mereka mulai menjadi seorang anak 
hukum Taurat, yang berkewajiban menjalankan tugas-
tugas keanggotaan jemaat dewasa. Ini merupakan 
kelanjutan dari upacara penyunatan yang dilakukan 
ketika masih bayi, saat ia dikukuhkan sebagai anak 
perjanjian.  
 
Yesus tetap berada di Yerusalem tanpa sepengetahuan 
orang tua-Nya dengan maksud memberikan sebuah 
contoh awal tentang tujuan kehidupan yang sudah 
disediakan bagi-Nya, yaitu untuk melakukan kehendak 
Bapa-Nya. Yesus tetap di Yerusalem karena mempunyai 
pekerjaan yang harus dikerjakan di sana. Ia ingin agar 
orangtua-Nya tahu bahwa Ia memiliki Bapa di Sorga yang 
lebih diperhatikan daripada mereka. Yesus menghormati 
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Bapa-Nya yang di sorga dengan tetap menghormati Yusuf 
dan Maria. 
 
Yusuf dan Maria telah sehari perjalanan jauhnya tanpa 
tahu bahwa Yesus tetap tinggal di Yerusalem, mereka 
menyangka bahwa Ia ada di antara teman-teman 
seperjalanan mereka (ay. 44). Biasanya pada perjalanan 
hari pertama orang-orang banyak rombongan orang 
berjalan bersama-sama karena itu mereka menyangka 
bahwa Ia berjalan bersama orang yang mereka kenal. 
Mereka mencari di rombongan-rombongan yang mereka 
kenal, karena mereka tidak dapat menemukan Dia, 
keesokan harinya kembalilah mereka ke Yerusalem 
sambil terus mencari Dia.  Setelah tiga hari mereka 
menemukan Yesus di Bait Allah, dalam ruangan di Bait 
Allah yang digunakan oleh para alim ulama sebagai ruang 
pertemuan atau tempat bersoal jawab. Di sanalah Yesus 
berada sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Yusuf 
dan Maria tercengang menemukan Yesus di sana dan 
mendapati bahwa Yesus begitu dihormati dan 
diperbolehkan duduk di antara para alim ulama, asik 
berbincang-bincang dengan mereka. Ketika pertemuan 
para alim ulama itu usai, Ibu-Nya membawa Dia ke 
samping dan bertanya dengan lembut dan penuh kasih 
(ay. 48). Maria mengungkapkan kecemasannya, "Nak, 
mengapakah Engkau berbuat demikian terhadap kami? 
Bapa-Mu dan aku dengan cemas mencari Engkau.” 
Namun kecemasan itu sudah berganti sukacita saat 
mereka menemukan-Nya. 
 
Yesus tetap taat pada orangtua-Nya. Maria menyimpan 
semua perkara itu di dalam hatinya, meskipun tidak 
dapat sepenuhnya mengerti perkataan-perkataan 
Anaknya. Ia berharap suatu saat nanti ia akan mengerti 
sepenuhnya. Catatan bahwa Yesus makin bertambah 
besar dan bertambah hikmat-Nya, dikasihi Allah dan 
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manusia (ay. 52) menggambarkan bahwa Yesus makin 
bertambah secara fisik, tubuh-Nya menjadi makin 
bertambah tinggi dan besar, jiwa-Nya juga makin 
bertumbuh di dalam hikmat, pengetahuan dan segala 
kemampuannya. Yesus dikatakan makin dikasihi Allah 
dan manusia, berarti segala hal yang Ia sampaikan dapat 
diterima oleh Allah dan manusia.  
 
PENERAPAN 

Setiap lansia juga mengalami pertumbuhan, walaupun 
seringkali mereka memandangnya dengan sudut 
pandang negatif dengan menyebutnya sebagai penuaan. 
Proses Yesus yang bertumbuh dalam segala hal hendak 
mengajak lansia untuk melihat bahwa mereka juga 
mengalami pertumbuhan. Sekalipun banyak orang 
menyebutnya sebagai penuaan namun peserta diajak 
untuk melihatnya sebagai proses pertumbuhan yang 
mendorong mereka tetap mau belajar dan menjadi 
berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu para lansia 
siap belajar seumur hidup mereka hingga kematian 
datang menjemput. Hal penting yang perlu diperhatikan 
adalah bagaimana pertumbuhan ini terus diarahkan 
untuk mendatangkan kesukaan baik bagi Tuhan maupun 
bagi sesama. 
 
SARAN PENYAMPAIAN 
1. Tanyakan pada lansia  apakah mereka masih 

bertumbuh atau makin menua? 
2. Ajak lansia untuk melihat apa dampak dari cara 

pandang itu, apa dampaknya kalau mereka melihat 
bahwa diri mereka menua? Apa dampaknya kalau 
mereka melihat bahwa mereka masih bertumbuh? 

3. Sampaikan bagaimana Yesus bertumbuh dan 
mengikuti ziarah ke Yerusalem dan bagaimana Yesus 
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bertumbuh dalam segala hal dan membawa kesukaan 
bagi Tuhan dan sesama 

4. Tunjukkan contoh lansia yang mau terus belajar 
sekalipun usianya sudah banyak 

5. Motivasi lansia untk melihat diri mereka masih 
bertumbuh dan bisa membawa kesukaan bagi Tuhan 
dan sesama 

 
USULAN KEGIATAN 
1. Minta lansia menyebutkan hal-hal apa yang masih 

ingin mereka pelajari dan hal-hal apa yang sudah 
menurun dalam kehidupan mereka. 

2. Ajak lansia melihat lebih menggairahkan mana 
membicarakan hal-hal yang mereka pelajari 
dibandingkan dengan penurunan yang mereka alami 

3. Ajak lansia membaca teks dan menemukan 
bagaimana mereka tetap bisa bertumbuh seperti 
Yesus.   

 
 
 
 
 
 
  




