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KATA PENGANTAR  
 
 

Puji Tuhan, bahan pembinaan lansia edisi Juli – Desember 
2020 ini bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 
Kami berharap tersedianya bahan pembinaan ini bisa 
membantu bagi Komisi Usia Lanjut mendapatkan tema-
tema yang relevan bagi lansia dalam pertumbuhan imannya. 
Bahan ini merupakan pemicu bagi Komisi Usia Lanjut 
mengembangkan dengan lebih baik dan sesuai dengan 
konteks yang dihadapi masing-masing. 
 
Kami berterimakasih pada para kontributor penulisan bahan 
saat ini: Pdt. Em. Andreas Gunawan Pr., Pdt. Em. Willy 
Darmawan, Pdt. Em. Iman Santoso, Pdt. Chiko Kwit Lim, 
Pdt. Wisnu Sapto Nugroho dan Pdt. Yussac Cahya 
Khristianto, sehingga buku ini bisa diterbitkan.  
 
Semoga keberlanjutan tersedianya bahan pembinaan ini bisa 
terus diperbaiki dan kami membutuhkan masukan tema-
tema yang sesuai dengan pergumulan lansia yang dihadapi 
saat ini. Kami sangat terbuka untuk berbagai masukan untuk 
memperbaiki baik isi maupun tampilan bahan ini. Kami 
mohon saran dan segala bentuk masukan dapat dikirim 
melalui email yussac1cahya2k@gmail.com .  
 
Tuhan memberkati pelayanan kita semua. 

 
 
Salam.  
Komisi Kategorial DPG BPMSW GKI SW Jateng 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU PERTAMA JULI 2020 

 
 

 
AJAKAN JURU SELAMAT 

 
Bacaan: Matius 11:16-19, 25-30 
Tujuan: 
1. Lansia memahami makna ajakan Tuhan Yesus yang 

meringankan beban hidup. 
2. Lansia mendengarkan ajakan Tuhan Yesus dan 

meyakininya. 
 
 
 

FOKUS 
 

Setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. 
Dalam hal ini, lansia juga memilikinya. Memikul beban 
pergumulan hidup terkadang membuat jiwa menjadi lelah 
dan lemah. Dalam keadan seperti itu tidak sedikit orang 
mengatakan tidak sanggup, menyerah, kalah. Melihat 
kenyataan itu, Tuhan mengerti gumul umat-Nya. Ia tidak 
tinggal diam. Tuhan Yesus menyatakan undangan-
Nya,”Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, 
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu….” kepada umat-
Nya. Ajakan itu dinyatakan bagi lansia di masa kini. Melalui 
bahan ini, lansia diajak untuk menghayati kehidupannya dan 
bersedia menerima ajakan Sang Juruselamat.  
 

 
PENJELASAN TEKS 

 
Membuat hidup menjadi ruwet dan ribet rupanya biasa 
dilakukan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hukum 
Taurat yang sederhana, dibikin njlimet, ruwet. Terhadap hal 
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itu Tuhan Yesus mengatakan, “Dengan apakah akan 
Kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-
anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-
temannya: kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak 
menari, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak 
berkabung”. Di mata Tuhan Yesus. mereka bikin “pusing”. 
Bagamana tidak? Mereka berkata tahu isi kitab suci, namun 
justru menolak isi kitab suci. Ada berbagai dalih untuk 
melakukan penolakan. Akibatnya pekerjaan Allah justru 
ditolak. Ketika Allah mengutus Yohanes pembaptis, mereka 
melihat Yohanes pembaptis sebagai orang yang kerasukan 
setan. Ketika Tuhan datang sendiri dalam diri Yesus Kristus, 
mereka berkomentar lain lagi. Hobby Tuhan Yesus adalah 
kuliner dan blusukan. Ia bergaul dengan semua orang. 
Mereka mengatakan bahwa Yesus itu pelahap dan peminum, 
sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. 
 
Itulah gambaran orang-orang yang bikin hal sederhana 
menjadi ruwet. Mereka tidak dapat menerima Allah yang 
bekerja dengan cara Allah. Keunikan wahyu Allah melalui 
Yohanes pembaptis dan dalam karya Tuhan Yesus ternyata 
lebih mudah ditangkap, dihayati dan dirasakan oleh orang-
orang biasa daripada kalangan cerdik-cendekia atau dalam 
hal ini oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka 
dari itu dalam doa-Nya Tuhan Yesus menyerukan, “Aku 
bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan lagit dan bumi, karena 
semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan 
orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya 
Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua yang 
diserahkan kepada-Ku dan tidak seorangpun mengenal 
Anak selain Bapa, dan tidak seorangpun mengenal Bapa 
selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan 
menyatakannya” (Mat. 11:25-28). 
 
Pada bagian ini Tuhan Yesus menyatakan beberapa hal bagi 
kita: 



Komisi Usia Lanjut | 3 

1. Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan adalah Tuhan 
langit dan bumi. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia 
memiliki kuasa baik di bumi maupun di surga. Kekuasaan 
Tuhan yang mutlak itu seringkali tidak dilihat oleh umat. 
Seringkali umat sibuk dengan urusan-urusan sendiri 
sehingga lupa bersyukur. Betapa sulit mensyukuri setiap 
peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini.  Sulitnya 
mengucap syukur menjadikan kita sulit mengikuti 
kehendak Allah sebab yang kita mau adalah Allah 
mengikuti kehendak kita. 

2. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, 
tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Sejak dulu 
hingga saat ini adalah kecenderungan orang-orang yang 
merasa diri bijak dan pandai terkadang membuat sulit 
untuk menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Mujizat-
mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sulit dihayati 
oleh mereka yang hanya mengandalkan logika. Perintah 
hidup dalam kerajaan Allah, kasih, keadilan, perdamaian 
seringkali sulit dijalankan karena terlalu banyak dipikir. 
Sebaliknya, orang-orang sederhana justru lebih mudah 
mengalami wahyu Allah. Orang-orang sederhana itu oleh 
Tuhan Yesus disebut sebagai “orang kecil”. Orang-orang 
kecil yang ikut Yesus lebih mudah mengalami cinta kasih 
Tuhan Yesus dan hidup dalam terang rencana Allah.  

3. Undangan bagi setiap orang untuk membuka diri pada 
cara kerja Allah. Matius 11:28-30, “Marilah kepada-Ku, 
semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan 
memberi kelegaan kepadamu, pikullah kuk yang 
Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah 
lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat 
ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan 
beban-Ku pun ringan”. Kuk adalah palang kayu dengan 
jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang 
penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban 
berat. Biasanya kuk digunakan untuk membajak. Seekor 
binatang yang memikul kuk, terikat dengan binatang 
lainnya yang memikul kuk yang sama secara bersama-
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sama. Mereka akan bekerja sama untuk mengerjakan 
suatu beban yang sama. Ketika Tuhan Yesus mengatakan 
“pikullah kuk yang kupasang”, berarti Dia akan 
memikulnya bersama dengan kita. Kita memikulnya di 
satu sisi, dan Yesus memikulnya di sisi yang lain. Kepada 
khalayak ramai, Tuhan Yesus datang menawarkan 
pelepasan dengan cara yang berbeda. Jika orang-orang 
Yahudi sering mengatakan diri mereka terbeban dengan 
ajaran-ajaran Taurat yang diberikan guru mereka. Tuhan 
mengatakan bahwa Ia akan memberikan kelegaan. Semua 
itu terwujud jika umat mau datang mendengar undangan-
Nya. Beban yang ringan bersama Tuhan Yesus bukan 
berarti beban itu tanggal sama sekali. Beban itu masih 
ada, namun kita mendapat kelegaan sehingga mampu 
memikul beban. Agar dapat memikul beban itu, umat 
diminta belajar dari Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan 
Yesus artinya melangkah mengikuti ayunan langkah yang 
diayun-Nya. Jika Dia ke kanan, maka kita mengikuti-Nya 
ke kanan. Jika Dia berhenti, kita juga berhenti. Kita tidak 
mungkin jatuh selama kita terikat satu kuk dengan Dia 
(Ermin, A. Mosooli, hlm. 3).  

 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 

Ada seorang ibu berusia sekitar enam puluh tahun. 
Tubuhnya masih sehat. Ia bisa bepergian ke mana-mana, 
termasuk bisa makan tanpa pantangan apa-apa. Namun 
wajahnya kerap tidak menunjukkan kegembiraan. Keluhan-
keluhan dan perasaan tidak bahagia kerap diungkapkan 
kepada banyak orang. Ada berbagai keluhan disampaikan. 
Mulai dari badan yang kerap pegel-pegel, tidak cukup uang, 
anak-anak tidak menelepon, tetangga kanan-kiri rumah 
yang dianggap tidak memperhatikan dan berbagai keluhan 
lain. Semua keluhan dan perasaan itu membuatnya merasa 
hidup terasa berat. 
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Apa yang dialami ibu itu bisa terjadi pada semua orang. 
Ketika kehidupan dilihat sebagai sebuah beban berat yang 
membuat seseorang tidak senang dengan segala sesuatu di 
sekitarnya. Beratnya kehidupan juga dirasakan karena diri 
sendiri serasa tidak sanggup memikul gumul dalam hidup. 
Dari mana semua itu? Sebenarnya semua itu bersumber dari 
pikiran. Jika fokus pikiran kita pada kesusahan, penderitaan 
dan hal-hal lain yang dirasa memberatkan hidup, maka 
dengan sendirinya hidup terasa berat. Dengan cara berpikir 
semacam itu, hal-hal yang mestinya mudah malah dipersulit. 
Hal-hal sederhana dibuat njilemet dan ruwet.  
 
Alkitab menceritakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli 
Taurat melakukan hal itu. Mereka kerap membuat hal-hal 
sederhana menjadi njlimet dan ruwet. Akibatnya kehidupan 
beragama mereka tidak mendatangkan kebahagiaan. Semua 
yang dilakukan terasa sebagai beban berat (lihat tafsiran). 
Melihat hal itu, Tuhan Yesus hadir untuk menyatakan 
pembebasan. Ia mengajak semua orang untuk mengubah 
cara pandang kehidupan dengan cara berpikir sederhana 
seperti orang-orang kecil yang disebutnya dalam Injil Matius 
11:25. Mereka melihat karya Tuhan dan mengalami Tuhan 
dengan hati yang jernih. Dari sini Tuhan Yesus mengajak 
setiap orang untuk mengucap syukur atas semua hal yang 
terjadi. Ucapan syukur diwujudkan dengan melakukan 
ajakan-Nya.  Ia mau meringankan beban yang menindih 
kehidupan umat-Nya. “Marilah kepada-Ku, semua yang letih 
lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 
kepadamu, pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-
Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu 
akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu 
enak dan beban-Ku pun ringan”. Tuhan Yesus datang 
menawarkan pelepasan dengan cara yang berbeda. Jika 
orang-orang Yahudi sering mengatakan diri mereka 
terbeban dengan ajaran-ajaran Taurat yang diberikan guru 
mereka. Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberikan 
kelegaan. Semua itu terwujud jika umat mau datang 
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mendengar undangan-Nya. Beban yang ringan bersama 
Yesus bukan berarti beban itu tanggal sama sekali. Beban itu 
masih ada, namun kita mendapat kelegaan sehingga mampu 
memikul beban. Agar dapat memikul beban itu, umat 
diminta belajar dari Tuhan Yesus.  
 
 

USULAN KEGIATAN 
 

1. Ajak peserta berbagi pengalaman dengan membuat 
perbandingan: apa yang mereka rasakan saat berpikir 
negatif dan berpikir positif? Bila perlu peserta diminta 
menulis di kertas besar atau papan tulis yang disediakan.  

2. Setelah peserta menuliskan pengalamannya itu, ajak 
peserta menyimpulkan pengalaman mereka dengan 
menjawab pertanyaan: mana dampak yang lebih berat 
dalam hidup? Dampak dari berpikir negatif atau berpikir 
positif? 

3. Akhiri dengan menyampaikan bahwa ajakan Tuhan Yesus 
adalah berpikir sederhana, positif dan hal itu 
meringankan beban. Ajak peserta membiasakan hal itu 
setiap hari.  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEDUA JULI 2020 

 
 

 
HIDUP DALAM TUNTUNAN TUHAN 

 
Bacaan: Yesaya 55:11-13 
Tujuan: 
1. Lansia memahami tuntunan Tuhan seperti yang 

dinyatakan Allah sebagaimana yang disampaikan oleh 
Yesaya 

2. Lansia menyediakan diri hidup dalam tuntunan Tuhan 
setiap hari.  

 
 
 

FOKUS 
 

Hidup dalam tuntunan Tuhan merupakan anugerah. 
Disebut sebagai anugerah karena atas perkenan Allah, kita 
mengalami dan merasakan tuntunan-Nya. Melalui 
tuntunan-Nya, Tuhan mengarahkan umat hidup dalam 
rancangan-Nya. Rancangan Tuhan adalah penyelamatan. 
Penyelamatan dalam Tuhan mendatangkan damai dan 
sukacita. Tuntunan Tuhan akan dirasakan bila umat peka 
terhadap tanda-tanda atas tuntunan Tuhan. Oleh karena itu, 
melalui bahan ini, lansia diharap memahami makna 
tuntunan Tuhan sebagaimana dinyatakan-Nya melalui 
Yesaya. Dari situ, lansia diharap menyediakan diri hidup 
dalam tuntunan Tuhan setiap hari.   
 
 

PENJELASAN TEKS 
 

Untuk menemukan pesan dari Yesaya 55:11-13, kita perlu 
memperhatikan ayat-ayat sebelumnya. Pada Yesaya 55:6, 
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firman Tuhan menyatakan pada Israel agar mereka mencari 
Tuhan supaya hidup. Setelah menyampaikan nasihat itu, 
Yesaya menyatakan alasan mengapa Israel harus mencari 
Tuhan. Alasannya adalah karena sesungguhnya Tuhan itu 
pengasih dan pengampun (ayat 7). Melalui kasih dan 
ampunan, Tuhan menyatakan rancangan-Nya dan 
rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia. Dengan 
memahami latar belakang ini, kita dapat menemukan makna 
Yesaya 55:11-13.  
 
Yesaya 55:11 berbunyi, “Demikianlah firman-Ku yang keluar 
dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-
sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan 
akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya”. 
Melalui pernyataan ini, Yesaya menyampaikan pada umat 
bahwa semua yang difirmankan Tuhan adalah benar, tidak 
akan kembali dengan sia-sia. Umat yang medengarkan 
firman-Nya akan seperti lahan subur yang mendapat aliran 
air sehingga semua tanaman di atasnya bertumbuh dan 
menghasilkan buah (ayat 10). Selain mengibaratkan firman 
dengan air kehidupan, Yesaya mengibaratkan firman 
sebagai penuntun yang menghantarkan umat hingga 
tujuannya. Dalam rancangan Tuhan, umat dituntun dengan 
damai menuju hidup penuh kegembiraan, sorak-sorai. 
 
Apa yang dimaksud dengan tuntunan Tuhan penuh damai, 
sukacita dan penuh sorak-sorai? Pertama-tama kita perlu 
memahami bahwa konteks pasal ini berisi pemberitaan 
tentang Yehuda yang akan kembali dari Babel menuju 
Yerusalem. Tak lama lagi Tuhan akan menuntun Israel 
menuju tanah air mereka. Berita itu merupakan kabar damai 
sejahtera bagi umat. Kehidupan dalam damai, sukacita dan 
penuh sorak-sorai diberikan Allah. Umat diminta peka 
membaca tanda-tanda tuntunan dan penyertaan Allah. Pada 
ayat 13 yang berbunyi,” Sebagai ganti semak duri akan 
tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan 
tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai 
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kemasyhuran bagi TUHAN, sebagai tanda abadi yang tidak 
akan lenyap”, Yesaya mengajak umat peka pada tanda-tanda 
penyertaan Allah.  
 
Lahan bersemak duri akan diganti tanaman sanobar, sebagai 
ganti kecubung akan tumbuh pohon murad menggambarkan 
tentang Allah yang mengganti tanaman yang menyebabkan 
rasa pegal dan gatal (semak duri dan kecubung) dengan 
tanaman tinggi (sanobar) yang bermanfaat dan tanaman 
wangi (pohon murad). Itu semua menjadi tanda bahwa Allah 
menyatakan maksud-Nya. Karena itu, mencari Tuhan dan 
kehendak-Nya serta percaya pada firman-Nya menjadikan 
umat merasakan tuntunan dan penyertaan Tuhan agar umat 
hidup dalam rancangan-Nya sebab rancangan Tuhan adalah 
keselamatan yang menjadikan umat hidup dalam damai dan 
sukacita.  
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 

Mari kita bayangkan saat orang tua menuntun anaknya yang 
masih kecil dan mengajarinya belajar berjalan. Anak 
merasakan tuntunan dari orang tua sehingga ada rasa aman 
di dalam dirinya. Rasa aman itu menjadikan anak gembira 
dan mau terus belajar berjalan. Demikian juga dengan orang 
tua yang menuntun anaknya belajar berjalan. Sekalipun 
lelah, namun kegembiraan ada di sana. Apalagi bila anak 
yang diajarinya itu bisa berjalan sendiri. Di sana ada rasa 
puas dan gembira. 
 
Mari bayangkan tuntunan tangan Tuhan dalam kehidupan 
anak-anak-Nya. Yesaya menuliskan bahwa tuntunan tangan 
kasih Tuhan penuh dengan kasih dan penuh ampunan. 
Dalam kasih dan ampunan, Tuhan berkenan melepaskan 
bangsa Israel dari Babilonia. Mereka dihukum Allah dengan 
dibuang ke Babel karena dosa-dosanya. Alkitab 
menceritakan bahwa Manasye, orang Babel itu 
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menghancurkan bait suci dan membawa orang-orang Israel 
menjadi tawanan akibat ketidaksetiaan mereka. Namun, 
Allah Sang pengasih dan penyayang menyatakan ampunan-
Nya, sehingga setelah sekian waktu Israel di tanah 
pembuangan, mereka dituntun oleh Allah kembali ke tanah 
airnya. 
 
Yesaya menyampaikan tuntunan tangan kasih Tuhan itu 
beberapa saat sebelum Israel meninggalkan Babilonia untuk 
kembali ke Yerusalem. Apa yang difirmankan Tuhan itu 
nyata adanya. Agar umat benar-benar mengalami 
penyertaan tuntunan Tuhan, mereka diminta membuka hati. 
Terbukanya hati terhadap firman Tuhan ibarat tanah subur 
yang mendapat aliran air hujan. Aliran itu menyuburkan 
tanah dan dampak dari kesuburan tanah itu adalah 
pertumbuhan yang menghasilkan buah. 
 
Kepada Israel, Tuhan menyampaikan pula bahwa firman itu 
penuntun hidup. Jika umat mau hidup dalam tuntunan 
firman, mereka merasakan damai dan kegembiraan. Damai 
dan kegembiraan itu terjadi karena sesungguhnya Tuhan 
memiliki rancangan yang berbeda dengan rancangan 
manusia. Dikatakan oleh Tuhan, “Rancangan-Ku bukan 
rancangan-Mu.” Rancangan Tuhan adalah penyelamatan. 
Dalam keselamatan selalu ada pengharapan. Pengharapan 
dari Tuhan digambarkan ibarat lahan bersemak duri yang 
akan diganti dengan tanaman sanobar. Pohon kecubung 
diganti dengan pohon murad. Hal itu menggambarkan 
digantinya tanaman yang menyebabkan rasa pegal dan gatal 
(semak duri dan kecubung) dengan tanaman tinggi 
(sanobar) yang bermanfaat dan tanaman wangi (pohon 
murad). Itu semua menjadi tanda bahwa Allah menyatakan 
maksud-Nya. Karena itu, mencari Tuhan dan kehendak-Nya 
serta percaya pada firman-Nya menjadikan umat merasakan 
tuntunan dan penyertaan Tuhan agar umat hidup dalam 
rancangan-Nya. Rancangan Tuhan adalah keselamatan yang 
menjadikan umat hidup dalam damai dan sukacita. 
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Sebagai lansia yang beriman pada Allah, firman ini menyapa 
kita untuk menyediakan diri hidup dalam tuntunan Tuhan. 
Ibarat seorang anak dituntun oleh orang tuanya saat belajar 
berjalan, demikianlah keberadaan kita. Peganglah tangan 
Tuhan yang terulur pada kita dengan penuh iman dan 
pengharapan.  
 

 
USULAN KEGIATAN 

 
1. Mintalah peserta memainkan sosiodrama dengan saling 

tuntun menuntun. 
2. Setelah memainkan sosiodrama, mintalah peserta 

menceritakan apa rasanya dituntun oleh peserta lain. 
3. Mintalah peserta mengungkapkan pengalaman iman 

mereka tentang tuntunan Tuhan dalam kehidupan 
sehari-hari. Pertayaan panduan yang digunakan untuk 
berdialog adalah: apa yang dilakukan untuk menghayati 
tuntunan Tuhan dalam kehidupan lansia? 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KETIGA JULI 2020 

 
 

 
TUHAN SATU-SATUNYA ALLAH 

 
Bacaan: Yesaya 44:4-8 
Tujuan: 
1. Lansia memahami makna Tuhan adalah satu-satunya 

Allah. 
2. Lansia membagikan pengalaman iman tentang Tuhan 

satu-satunya Allah. 
 
 
 

FOKUS 
 
Setiap orang membutuhkan rasa aman. Kebutuhan akan 
rasa aman membuat banyak orang mencari cara agar rasa 
aman itu diperoleh. Dalam praktik untuk mendapat rasa 
aman, berbagai cara, termasuk cara yang bertentangan 
dengan nilai-nilai kebenaran dijalankan. Demikian juga 
dalam hal iman. Iman pada Allah kerap diabaikan demi 
meraih rasa aman itu. Allah Sang Raja, penebus dan 
penguasa semesta diabaikan, sementara allah-allah lain 
seperti rasa senang, nyaman, gembira dan kenikmatan-
kenikmatan sesaat dicari. Dampaknya, kehidupan manusia 
jauh dari pencipta-Nya. Kepada Israel, Tuhan mengingatkan 
supaya mereka hidup dengan berpusat pada Allah. Dia 
adalah satu-satunya Allah, sumber pertolongan. Dengan 
hidup berpusat pada Allah, umat diminta-Nya tenang dalam 
menjalani hidup. Dengan demikian, umat mampu 
membagikan pengalaman imannya tentan Tuhan sebagai 
satu-satunya Allah.   
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PENJELASAN TEKS 
 
Yesaya 44:6-8 adalah bagian dari Yesaya 44:6-33 yang berisi 
pernyataan Allah tentang kesia-siaan berhala (allah-allah 
lain). Pernyataan tentang kesia-siaan allah lain itu 
difirmankan setelah Tuhan menyatakan janji keselamatan 
Tuhan pada Israel (Yesaya 44:1-6). Di sana disampaikan 
bahwa Tuhan mengampuni dosa Israel dan menyatakan 
pemulihan-Nya. Untuk membandingkan diri-Nya dengan 
allah-allah lain, Tuhan menyebut diri-Nya dengan sebutan 
Raja, Penebus Israel, Tuhan semesta alam.  
 
Sebutan Raja menunjukkan bahwa pimpinan-Nya adalah 
kepemimpinan yang tertinggi di sepanjang sejarah 
kehidupan dan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Ia 
menjadi raja atas semesta dengan kasih tak terbatas. 
Sebutan Penebus Israel menunjukkan bahwa Ia adalah 
Tuhan yang membela seluruh kehidupan umat-Nya. Ia 
memahami bahwa manusia lemah dan membutuhkan 
pertolongan. Maka dari itu, Tuhan menyediakan diri 
menjadi penebus. Tujuan penebusan adalah mengangkat 
umat dari kelemahan menuju penyelamatan. Adapun 
sebutan Tuhan semesta alam menunjukkan bahwa Ia adalah 
Allah yang berkuasa atas semesta raya. Ia sebagai pencipta 
dan dalam karya-Nya penciptaan Allah terus berlangsung. 
Sebutan-sebutan itu tidak bisa dipisahkan sebab semuanya 
menuju pada arah yang sama yaitu Tuhan Allah.  
 
Untuk menegaskan bahwa Tuhan tidak ada bandingnya 
daripada allah-allah lain, Ia menegaskan bahwa Tuhan 
adalah yang terdahulu dan terkemudian (ayat 6). Hal itu 
menunjuk tentang sifat Allah yang kekal dan tidak terbatas 
oleh ruang dan waktu. Tidak terbatasnya Allah dan 
berkuasanya Dia melebihi allah-allah lain menjadikan Israel 
menghayati Allah sebagaimana dicatat pada ayat 
7,”Siapakah yang seperti Aku?.... Biarlah mereka 
memberitahukannya kepada kami!” Allah-allah lain itu 
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adalah kosong, yang artinya: mereka bukan penguasa 
sejarah (dahulu kala dan yang akan datang). Dari pernyataan 
Allah itu, pada ayat 8 Tuhan menyerukan kepada Israel agar 
tidak gentar terhadap allah-allah Babel, sekalipun mereka 
tampak gagah, tetapi mereka kosong.  
 
Setelah meyakinkan umat-Nya bahwa Dia melebihi allah-
allah lain, Tuhan memanggil Israel menjadi saksi-saksi-Nya. 
Israel diminta mempersaksikan bahwa Tuhan adalah 
Gunung Batu keselamatan yang tidak ada tandingannya. 
Gambaran tentang Allah sebagai gunung batu, bahasa 
Ibraninya Sur, berakar dari puji-pujian dalam nyanyian 
Musa (Ul 32:4, 15, 18, 30-31), Hana (I Sam 2:2) yang intinya 
ialah:  
a) Tuhan merupakan gunung batu bagi raja dan umat 

Israel, sebagai tempat berlindung maupun sebagai 
tempat menyerang hingga menang. 

b) Gunung batu adalah lambang keselamatan, penebus 
dosa umat-Nya. 

c) Tuhan yang unggul dibanding allah-allah lain. 
 
Yesaya 44:6-8 ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memilih, 
memanggil kita menuju keselamatan. Sebagai respon atas 
panggilan-Nya, kita beriman beriman kepada Tuhan. Iman 
pada Tuhan menjadikan umat dapat bersaksi tentang Tuhan. 
Ia dipersaksikan sebagai tempat perlindungan, sumber 
keselamatan. Tuhan yang dipersaksikan itu tidak ada 
bandingnya dengan allah-allah lain.  
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Pada dasarnya setiap orang ringkih atau lemah. Tidak ada 
satu orangpun yang kuat. Bahkan tidak sedikit orang yang 
merasa dirinya kuat, pada akhirnya tidak sanggup untuk 
menampilkan kekuatannya karena ada berbagai hal yang 
menjadikan dirinya terpuruk.  
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Karena manusia pada dasarnya lemah, manusia butuh rasa 
aman. Untuk mendapat rasa aman itu terkadang seseorang 
mencarinya dengan mengorbankan banyak hal, termasuk 
nilai-nilai kebenaran. Iman pada Allahpun terkadang 
dilalaikan demi mendapat rasa aman itu. Benarkah rasa 
aman itu benar-benar ada saat Allah ditinggalkan? Yesaya 
mempersaksikan pengalaman umat dalam kitab Yesaya 
tentang bagaimana hidup bersama Tuhan. Buah dari 
pengalamannya itu menjadikan ia meyakini bahwa Tuhan 
adalah satu-satunya Allah. Untuk sampai pada keyakinan 
bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah bukan hal mudah. 
Ada banyak godaan yang dapat meruntuhkan iman. Karena 
itu kitab Yesaya menyebutkan siapa sejatinya Allah itu. Ia 
adalah raja, penebus Israel dan Tuhan semesta alam. 
Sebagai raja, Tuhan adalah penguasa semesta. Tidak ada 
kuasa lain sanggup menakhlukkan-Nya. Sebagai penebus, 
Tuhan memperhatikan umat-Nya yang lemah. Di dalam 
kelemahan, umat tidak mampu menolong dirinya sendiri. 
Terhadap hal itu, Tuhan hadir menyatakan pertolongan 
dengan menjadi penebus umat-Nya. Ia adalah Tuhan 
semesta alam yang mencipta dan memelihara ciptaan-Nya. 
Sebutan-sebutan itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat 
dipisahkan satu sama lainnya. Semuanya mengarah pada 
satu hal yaitu: Tuhan adalah satu-satunta Allah. 
 
Kehidupan saat ini penuh dinamika. Di dalamnya ada 
godaan, terutama godaan agar hidup tetap aman dan 
nyaman. Godaan itu tanpa disadari dapat membuat kita bisa 
melalaikan Tuhan dan berpaling pada allah-allah lain. 
Mungkin ada yang berkata dalam kemarahan pada Tuhan, 
“Saat aku mengalami penderitaan, Tuhan di mana? Kok Dia 
seolah diam saja. Benarkah Dia adalah satu-satunya Allah 
sumber pertolongan?” Saat kita mengalami penderitaan, 
kesusahan, kerapuhan, Tuhan ada. Ia bersama kita. Ia bukan 
allah-allah lain yang meninggalkan kita disaat butuh 
pertolongan. Ia seperti orang tua yang menggendong kita. 
Maka saat berada dalam gendongan-Nya, tetaplah tenang. 



16 | Komisi Usia Lanjut  

Hindari meronta-ronta dalam kemarahan. Di saat kita 
meronta, kita semakin lelah dan tidak merasakan hadirnya 
Tuhan yang menolong kita. Tenanglah dan rasakan 
gendongan-Nya yang lembut. Rasakan gendongan Tuhan, 
satu-satunya Allah kita, maka kita akan merasa aman.    
 
 

USULAN KEGIATAN 
Refleksi Berdasar Cerita 

 
Sampaikan pada peserta bahwa mereka pasti pernah melihat 
seorang anak yang menangis-meronta-ronta saat berada di 
gendongan. Ketika si anak meronta, ia semakin lelah. 
Berbeda dengan anak yang tetap tenang saat dirinya berada 
di dalam gendongan. Ketenangan itu terjadi karena pecaya 
bahwa dirinya aman. 
 
Setelah peserta mendengar cerita di atas, ajak berbagi 
pengalaman dengan berefleksi dari pertanyaan ini: 
1. Apa yang dilakukan saat menghadapi persoalan? 

“Meronta-ronta” atau tetap tenang bersama Allah? Apa 
dampak yang dirasakan ketika “meronta-ronta?” dan 
Ketika tenang? 

2. Atas dasar jawaban dari pertanyaan nomor 1, apa yang 
hayati oleh peserta tentang Tuhan sebagai satu-satunya 
Allah?  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEEMPAT JULI 2020 

 
 

 
MAKIN BERHIKMAT BERSAMA ALLAH 

 
Bacaan: 1 Raja-Raja 3:5-12 
Tujuan: 
1. Lansia memahami hikmat dari kisah Salomo. 
2. Lansia membagikan kisah-kisah hikmat dari pengala-

man hidupnya.  
 
 
 

FOKUS 
 

Setiap lansia disebut sebagai pribadi yang telah banyak 
makan “asam dan garam kehidupan”. Istilah itu 
menunjukkan bahwa lansia telah banyak berjumpa dengan 
berbagai pengalaman hidup. Pengalaman yang direnungkan 
dengan baik akan menumbuhkan hikmat. Pribadi berhikmat 
akan menjalani hidup dengan penuh syukur, mampu 
membedakan mana hal baik dan jahat, mana yang perlu 
dikatakan dan mana yang harus disimpan dalam batin. 
Dengan belajar dari Salomo, lansia diharap semakin 
berhikmat bersama Allah.  
 

 
PENJELASAN TEKS 

 
Sesaat setelah ia menjadi raja, Tuhan menampakkan diri 
melalui mimpi kepada Salomo di Gibeon. Hal itu terjadi 
setelah Salomo menaikkan persembahan bakaran bagi 
Tuhan.  Kepadanya Tuhan berkata:”Mintalah apa yang akan 
kau minta dan Aku akan memberikannya kepadamu” (ayat 
5).  Atas tawaran itu Salomo mensyukuri kasih setia Allah 
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mengingat kasih setia-Nya terhadap Daud. Bahwa ia adalah 
anak yang dikaruniakan Allah bagi Daud untuk meneruskan 
tampuk kepemimpinan ayahnya. Jika Salomo dapat duduk 
di singgasana, hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan 
Tuhan. Tampaknya, Salomo sangat menghayati dan 
mensyukuri perannya sebagai raja adalah karena kasih 
karunia Allah. 
 
Salomo, dalam permohonannya bukanlah meminta sesuatu 
untuk memenuhi keinginannya pribadinya sendiri, namun, 
‘sarana pelengkap’ agar dia dapat melaksanakan tugas itu 
dengan baik. Ia meminta ‘hati yang faham menimbang 
perkara untuk menghakimi umat Allah. Ia memohon agar 
dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hal 
yang menarik, permintaan itu didasari dari kesadaran bahwa 
sesungguhnya hanya Tuhan yang sanggup memerintah atas 
Israel. Hal itu nampak dari pertanyaan yang disampaikan 
Salomo diakhir permohonannya, “siapakah yag sanggup 
menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?” Pengalaman 
hidup Salomo menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan Allah 
adalah sumber segala hikmat dan pengetahuan.  
 
Salomo memilih agar Tuhan memberikan hikmat dalam 
kepemimpinannya. Ia sadar bahwa hanya dengan hikmat, 
kepemimpinan menjadi baik. Apakah hikmat itu? Dalam 
bahasa Ibrani, Hikmat disebut dengan: hokmah atau 
chakam. Dalam bahasa Yunani, hikmat memakai kata 
Shopia. Baik dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, kata itu 
berarti: penggunaan yang bertanggung jawab dari 
pengetahuan dan pengalaman. Ada pula penafsir yang 
mengaitkan hikmat (hkm) Salomo dengan hakim (hkm). 
Hikmat Salomo membuat ia menjadi hakim yang adil.  
 
Salomo meminta hikmat dari Tuhan karena ia sadar bahwa 
menjadi pemimpin tidaklah mudah, apalagi ia masih sangat 
muda.  Karena itu, dengan hikmat ia akan mampu menata 
setiap pengalaman-pengalaman dalam hidup untuk menjadi 
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semakin dewasa. Dalam konteks masa kini, lansia tetap 
membutuhkan hikmat. Hikmat menjadikan seseorang tahu 
tentang sesuatu dan dapat menyampaikan sesuatu yang 
diketahuinya itu untuk kebaikan bersama.  
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Setiap orang membutuhkan hikmat, termasuk lansia. Lansia 
sebagai pribadi yang dikenal sudah banyak makan “asam 
dan garam kehidupan” telah belajar banyak dari pengalaman 
dalam hidupnya. Pengalaman yang direnungkan 
menjadikan lansia menjadi pribadi berhikmat. Apakah 
hikmat itu? Ada seorang penafsir yang menyebut bahwa 
hikmat merupakan penggunaan yang bertanggung jawab 
dari pengetahuan dan pengalaman. Jika lansia telah banyak 
berjumpa dengan pengalaman-pengalaman dalam 
hidupnya, tentunya ia dapat menjadi teladan bagi yang muda 
agar hidupnya berhikmat. Di sisi lain, lansia juga perlu 
mendorong yang muda agar belajar berhikmat dari Tuhan 
melalui firman. Salah satunya melalui pembelajaran dari 
Salomo.  
 
Salomo menjadi Raja Israel menggantikan Daud, ayahnya. 
Salomo adalah anak Daud dari Betsyeba mantan istri Uria 
orang Het. Setelah menjadi raja Israel, Salomo menjadi 
menantu Firaun, raja Mesir. Meskipun begitu Salomo masih 
menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup 
menurut ketetapan Tuhan. Pada suatu hari raja yang masih 
muda itu pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, 
sebab di situlah bukit pengorbanan yang paling besar. Ada 
seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas 
mezbah. Dalam mimpi, Tuhan menampakkan diri 
kepadanya. Dalam penampakan itu Tuhan berkata kepada 
Salomo, “Mintalah apa yang akan kau minta apa yang aku 
akan kuberikan kepadamu”.   
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Salomo tidak menyia-nyiakan kesempatan dari Tuhan. Ia 
menyadari beratnya beban tanggungjawab yang dipikulnya 
atas umat Israel yang besar jumlahnya. Ia sadar dan tidak 
tahu apa yang akan terjadi pada masa kepemimpinannya. 
Kesadaran itu mendorongnya untuk meminta sesuatu yang 
bernilai lebih. Salomo tidak memilih kekuasaannya menjadi 
lama, sebagaimana kebiasaan seorang raja atau penguasa 
yang senang dengan kekuasaan dalam waktu yang panjang. 
Salomo tidak meminta wilayah dan pengaruhnya semakin 
luas. Salomo tidak memilih kekayaan, seperti yang dilakukan 
oleh banyak penguasa yang punya kesempatan memperkaya 
diri dan keluarganya. Kepada Tuhan Salomo 
mengatakan,"Engkaulah yang telah menunjukkan kasih 
setia-Mu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, 
sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan 
jujur terhadap Engkau; dan Engkau telah menjamin 
kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan 
kepadanya seorang anak yang duduk di takhtanya seperti 
pada hari ini. Maka sekarang, ya TUHAN, Allahku, 
Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja 
menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat 
muda dan belum berpengalaman.  Demikianlah hamba-Mu 
ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kaupilih, suatu 
umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira 
banyaknya.  Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati 
yang faham menimbang perkara (hikmat) untuk 
menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara 
yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup 
menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?"  
 
Permintaan Salomo tersebut dipandang baik oleh Allah 
sehingga Ia segera mengabulkannya. Allah memberikan 
kepadanya hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga 
Ia menjadi orang yang sangat berhikmat. Allah 
menambahkan berkat untuk Salomo yaitu kekayaan dan 
kemuliaan. Tuhan berjanji jika Salomo tetap setia seperti 
Daud, ayahnya maka ia akan diberi umur yang panjang. 
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Di tengah ketidak tahuan tentang apa yang akan terjadi di 
masa mendatang, menentukan pilihan bukan hal yang 
mudah. Ada banyak risiko dalam menentukan pilihan. 
Salomo memilih agar Tuhan memberikan kepadanya hikmat 
dalam kepemimpinannya. Ia sadar bahwa dengan hikmat, ia 
akan menjadi pemimpin yang baik.  
 
Atas dasar kisah itu, lansia yang telah belajar banyak tentang 
kehidupan dapat meneguhkan diri untuk semakin 
berhikmat. Hikmat untuk membedakan mana yang benar, 
mana yang salah. Apa yang perlu dikatakan dan disimpan 
dalam hati. Dengan hikmat itu pula lansia dapat merasakan 
dirinya sangat bermakna dan bahagia. Agar hidup semakin 
berhikmat, rasakanlah kebaikan Tuhan dan hiduplah 
dengan penuh syukur kepadanya.  
 
 

USULAN KEGIATAN 
 
Orang yang berhikmat adalah orang yang tahu tentang 
sesuatu dan dapat menyampaikan sesuatu yang 
diketahuinya itu untuk kebaikan semua. 
 
Atas dasar definisi itu, mintalah peserta menceritakan 
pengalaman tentang menyampaikan sesuatu yang 
diketahuinya untuk kebaikan bersama. Mungkin ada yang 
bertanya: bolehkah menipu untuk kebaikan? Pertanyaan itu 
bisa didialogkan bersama. Pembawa firman dapat 
menambahkan bahwa bertutur dengan hikmat artinya 
bertutur dengan jujur, bukan dengan melakukan penipuan.   
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU PERTAMA AGUSTUS 2020 

 
 

 
MENGARAHKAN HATI KEPADA TUHAN 

 
Bacaan: Yesaya 55:1-5 
Tujuan: 
Lansia memahami bahwa untuk menjadi orang-orang yang 
hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka setiap 
orang harus mengarahkan hatinya kepada Tuhan 
 
 
 

FOKUS 
 

Hati kita seringkali digambarkan sebagi pusat kehidupan, 
Apa yang ada dalam hati akan terpancar keluar melalui 
perkataan maupun perbuatan. Demikian juga ke mana hati 
ini diarahkan atau dicondongkan, maka itu juga yang akan 
mengarahkan hati kita kepada hal atau siapa hati ini 
diarahkan. Jika kita mengarahkannya pada hal yang salah, 
maka salah juga kehidupan kita. Jika kita mengarahkannya 
pada kebenaran, maka benar juga kehidupan kita. 
 
Apa yang mengisi hati kita? Diri kita sendiri? Apakah harta 
atau materi? Apakah yang mengisi hati kita adalah hal-hal 
yang positif atau negatif?  Ke arah mana hati ini kita 
arahkan? Kepada siapa hati ini kita condongkan? Jika kita 
adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan, apa yang 
seharusnya mengisi hati kita dan kepada siapa hati kita 
condongkan?  Pertanyaan tersebut perlu direnungkan dan 
dijawab oleh setiap orang dengan jujur, karena apa yang 
dikatakan seringkali tidak sama dengan apa yang diperbuat! 
Kalau kita adalah umat-Nya, maka sudah pasti dan 
seharusnya hati ini kita arahkan kepada Tuhan. Ketika hati 
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ini kita arahkan kepada Tuhan, maka kita akan hidup dalam 
kebenaran dan hidup di dalam ketaatan kepada kehendak-
Nya, yang membawa kita pada keselamatan.  
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesaya kepada orang-
orang Israel yang sedang berada dalam pembuangan di 
Babel karena dosa mereka. Mereka tertekan, mereka 
membutuhkan pertolongan dan keselamatan. Apa yang 
menjadi jaminan bagi seseorang untuk kepastian 
keselamatannya? Bagi umat yang sudah sekian lama 
menderita karena hukuman Allah atas dosa-dosa mereka, 
tentu tidak akan sembarang memercayai janji keselamatan 
tanpa bukti nyata. Bukan hanya secara jasmani mereka 
menderita, rohani mereka pun gersang. Tak ada satu pun 
yang bisa mereka lakukan untuk melepaskan diri dari 
keputusasaan. Belenggu pembuangan begitu ketat dan kuat. 
 
Syukur kepada Allah, Dia telah menyatakan janji-Nya bahwa 
mereka yang berpaling dan menantikan keselamatan 
daripada-Nya tidak akan dikecewakan (ayat 6-7). Firman-
Nya ya dan amin. Apa yang Allah janjikan dalam firman-Nya?  
 
Pertama, firman-Nya adalah makanan dan minuman bagi 
jiwa, yang diberikan-Nya sebagai anugerah (ayat 1). Jangan 
mencari alternatif apapun untuk memuaskan dahaga rohani 
kita (ayat 2-3a). Dia sendiri sudah menetapkan hamba-Nya, 
Mesias keturunan Daud, sebagai agen keselamatan ini (ayat 
3b-5). Kedua, ketika Allah berfirman, Ia juga menyatakan 
diri-Nya, Ia hadir di antara kita. Kita tidak dapat 
memisahkan firman-Nya dengan diri-Nya sendiri. Itu 
sebabnya, mencari Tuhan (ayat 6) adalah mencari firman-
Nya. Ketiga, firman-Nya, jauh melampaui pemahaman kita 
(ayat 8-9). Dia adalah Allah yang tidak terbatas, firman-Nya 
juga tidak terbatas. Namun segala kehendak-Nya dan apa 
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yang Dia firmankan adalah untuk kebaikan kita. Keempat, 
firman-Nya sungguh berkuasa (ayat 10, 11, 13). Apapun yang 
Ia kehendaki pasti berhasil. Keadaan yang rusak, suasana 
yang mengerikan dan kehidupan yang sulit, secara ajaib 
akan berubah dengan baik ketika firman-Nya datang (ayat 
13). Kelima, ada hormat dan pujian bagi orang yang 
memberitakan firman Tuhan (ayat 12) karena melalui dia, 
nama Tuhan dimahsyurkan. Panggilan Allah kepada Israel 
untuk bertobat bukan untuk mengurangi kebahagiaannya. 
Sebaliknya, Allah hendak melimpahi mereka dengan segala 
berkat yang terbaik agar mereka memiliki hidup yang penuh 
sukacita, bermakna, dan berpengharapan.  
 
Saat penyelamatan sudah tiba. Undangan keselamatan pun 
sudah diserukan. Tuhan berjanji siapa saja yang menyambut 
undangan tersebut akan menikmati hidup yang lebih baik 
daripada yang selama ini mereka alami (ayat 1-2). Tuhan 
meneguhkan janji-Nya itu memakai perjanjian abadi yang 
pernah diadakan-Nya dengan Raja Daud. Sama seperti Raja 
Daud menjadi agen Allah untuk menggembalakan Israel, 
umat-Nya, demikian pula kini umat Allah dipanggil menjadi 
agen-agen-Nya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa (ayat 3-5). 
 
Allah menuntut respon segera yang benar dari umat-Nya 
terhadap undangan tersebut. Umat-Nya harus mencari Allah 
dan meninggalkan dosa mereka agar pengampunan-Nya 
berlaku dan pemulihan-Nya dinyatakan (ayat 6-7). Inilah 
cara Allah menyelamatkan umat-Nya sesuai dengan firman-
Nya. Inilah yang dimaksud dengan mengarahkan hati 
kepada Tuhan, mencondongkan hati manusia kepada 
Tuhan. Cara Allah ini tidak selalu dimengerti umat-Nya, 
tetapi pasti efektif karena firman-Nya tidak mungkin gagal 
(ayat 8-11). Bila umat Allah merespon dengan benar, mereka 
akan bersukacita serta menikmati kembali berkat-berkat 
Allah bersama dengan segenap alam dan hidup mereka akan 
senantiasa memuliakan Allah (ayat 12-13). 



Komisi Usia Lanjut | 25 

Apakah yang akan seseorang peroleh tatkala ia menerima 
undangan keselamatan dari Allah dengan mengarahkan hati 
kepadaNya? Pertama, ia akan menikmati hidup yang penuh 
sukacita dan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kedua, 
ia akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupnya 
memuliakan Tuhan. Ketiga, hidupnya kembali harmonis 
serta berdamai dengan sesama manusia dan alam. 
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 

Kepada lansia disampaikan lebih dahulu pemahaman bahwa 
hati menjadi pusat kehidupan kita! (pemimpin dapat 
melihat pada bagian fokus). Sebelum masuk pada 
penjelasan Firman Tuhan, ajaklah peserta untuk berdiskusi 
dengan pertanyaan: apakah benar, kemana hati ini 
diarahkan, akan menentukan baik atau buruknya kehidupan 
kita? (Akan menarik kalau ada sharing pengalaman 
hidup!).  
 
Jelaskan Firman Tuhan, dengan menjelaskan lebih dahulu 
situasi bangsa Israel yang berada dalam pembuangan karena 
dosa mereka. Kehidupan mereka terpuruk dan jauh dari 
Tuhan. Tuhan memanggil dan mengundang mereka untuk 
keluar dari situasi itu dan menjanjikan keselamatan. Tentu 
saja ada syrat yang harus dipenuhi oleh bangsa Israel. Jika 
mereka ingin selamat mereka harus hidup dengan 
pertobatan dan mengarahkan hidup dan hati mereka kepada 
Tuhan. Seorang yang telah mengarahkan hatinya kepada 
Tuhan, akan menampakkan kehidupan yang benar.  
 
Sampaikan Kesimpulan isi Firman Tuhan dan berikan 
ilustrasi sebagai berikut: Di zaman sekarang ini kita punya 
banyak pilihan untuk mengisi waktu. Karena terlalu banyak 
pilihan, akhirnya semakin banyak yang kita kerjakan, kita 
disibukkan dengan hal-hal yang tidak penting dan tidak ada 
waktu lagi untuk Tuhan.  Fokus kita tidak lagi pada Tuhan, 
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tetapi kita sibuk dengan berbagai macam urusan pribadi. 
Kita tidak mengarahkan hati lagi kepada Dia. Ada seseorang, 
yang hidupnya terbatas secara ekonomi, namun ia tetap 
percaya dan setia mengikut Tuhan, dalam ibadah dan 
pelayanan. Namun ketika kehidupan ekonomi meningkat 
karena pekerjaan yang semakin bertambah, ia menjadi sibuk 
dan fokus mengurusi pekerjaannya. Sejak itu, Ia tidak punya 
waktu lagi untuk Tuhan dan meninggalkan ibadah serta 
pelayanannya. Fokusnya pada pekerjaan yang 
mendatangkan keuntungan materi, dan upaya untuk 
mendapatkan materi sebanyak-banyaknya, membuat ia 
jatuh dalam dosa. Semula ia menikmati keuntungan itu, 
namun dosa itu kemudian membawa ia pada kehancuran 
ketika ia ditangkap dan dipejara karena perbuatannya. 
Bersyukur, pengalaman ini membuat ia bertobat dan 
kembali mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Sekarang 
walau ia hidup terbatas seperti dulu, namun ia memiliki 
damai sejahtera.   
 
 

USULAN KEGIATAN 
 

Cobalah membuat operet singkat. Butuh 5 orang pemain.  
Orang 1, membawa potongan gambar hati 
Orang 2, membawa tulisan Tuhan 
Orang 3, membawa tulisan Uang 
Orang 4, membawa tulisan Kedudukan 
Orang 5, membawa tulisan Hobby 
 
Orang 1 sebagai seseorang yang akan menyerahkan hatinya 
kepada siapa? Orang 2 atau Orang 3 atau Orang 4 atau orang 5?  
 
Orang 2 terus memanggil untuk Orang 1 agar menyerahkan 
hatinya. Orang 3,4,5 berusaha untuk terus menggoda agar 
Orang 1 menyerahkan hati kepada mereka. Teruslah 
berusaha sampai orang 1 menyerahkan hatinya.  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEDUA AGUSTUS 2020 

 
 
 

PERCAYA DAN JANGAN BIMBANG 
 
Bacaan: Matius 14:22-33 
Tujuan: 
Lansia memahami dan belajar untuk terus menjadi orang 
yang percaya dan tidak bimbang di tengah situasi hidup yang 
sulit sekalipun. 
 
 
 

FOKUS 
 

Mungkin ada di antara kita yang pernah menonton acara 
televisi yang berjudul “Superdeal” atau sejenisnya. Dalam 
acara tersebut, para peserta kuis atau permainan tersebut, 
disuguhi hadiah yang lumayan nilainya. Akan tetapi, 
selanjutnya pembawa acara itu akan berusaha untuk 
“menggoda” peserta dengan hadiah lain yang belum 
ketahuan apa bentuknya (biasanya disembunyikan di balik 
tirai atau di dalam kotak). Kadang-kadang pembawa acara 
juga berusaha menukar hadiah tersebut dengan sejumlah 
uang tunai. Kita dapat melihat bagaimana peserta acara 
tersebut bereaksi, ada yang tetap kukuh memegang 
hadiahnya, ada yang akhirnya mengganti hadiahnya, dan 
lain sebagainya. Hasilnya memang ada peserta yang berhasil 
dan mendapat hadiah dengan nilai yang besar seperti mobil 
atau sepeda motor, tetapi ada juga peserta yang sebenarnya 
sudah mendapatkan hadiah dengan nilai yang besar tetapi 
akhirnya justru pulang dengan tangan hampa karena ia salah 
menukarkan hadiahnya. 
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Jika hal itu direnungkan, mungkin ini juga adalah gambaran 
kehidupan manusia. Jujur saja, kadang-kadang kita sebagai 
orang Kristen pun pernah meminta sesuatu di luar iman. 
Apa maksudnya? Kadang-kadang kita berdoa meminta “A”. 
Akan tetapi karena sudah lama berdoa dan sepertinya tidak 
ada jawaban Tuhan, akhirnya kita berdoa minta “B”, padahal 
sebenarnya Tuhan pun sudah menyiapkan “A” bagi kita, 
hanya saja belum waktu Tuhan untuk memberikannya 
kepada kita. Ketika kita berdoa minta “B”, kemudian salah 
seorang teman kita berkata, “Wah kok kamu minta “B” sih, 
kan lebih baik “C” buat kamu?”. Akhirnya kita pun 
mengganti doa kita dengan “C”, dan begitu seterusnya. 
 

 
PENJELASAN TEKS 

 
Murid-murid Yesus melawan gelombang yang menerjang 
perahu mereka pada pagi buta (ay. 24-25). Sebenarnya, para 
murid adalah nelayan yang tangguh. Mereka biasa 
menghadapi situasi seperti itu. Namun, kali ini mereka tidak 
sanggup. Badai dan gelombang itu terlalu kuat bagi mereka. 
Bisa jadi mereka mulai putus asa saat badai kian mengganas. 
Sudah begitu, Yesus mendatangi mereka dengan cara yang 
tidak terduga. Tak heran mereka ketakutan (ay. 26). Melihat 
murid-murid-Nya sedang dalam ketakutan hebat Tuhan 
Yesus pun menenangkan mereka dengan berkata, 
“Tenanglah! Aku ini, jangan takut!”  (Matius 14:27).  Yang 
menarik untuk diperhatikan adalah cara Tuhan Yesus 
menenangkan murid-murid-Nya, Ia tidak hanya 
memerintahkan mereka untuk tidak takut, tetapi 
mengawalinya dengan ucapan “Aku ini”  (ego eimi)  adalah 
merujuk pada atribut-atribut yang dimiliki Bapa, atau 
menunjuk pada hakikat diri Bapa, di mana Tuhan Yesus 
adalah manifestasi dari kehadiran Bapa.  Ini sebagai 
penegasan bahwa hanya Dialah yang mampu dan sanggup 
menundukkan segala kuasa. Kata “tenang” sering dipakai 
Yesus ketika Dia menguatkan orang-orang sakit yang datang 
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kepada-Nya. Dia mengatakan kepada orang lumpuh (lih. 
Mat 9:2) dan kepada perempuan yang telah dua belas tahun 
menderita pendarahan (lih. Mat 9:22) agar mereka tenang, 
percaya, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan. 
Bahkan Yesus mengatakan lebih lanjut, “Imanmu telah 
menyelamatkan engkau.” 
 
Meski demikian murid-murid tidak seratus persen percaya 
kepada Tuhan alias ragu-ragu, sehingga mereka pun minta 
bukti.  Ini terwakili oleh pernyataan Petrus, “Tuhan, apabila 
Engkau itu, suruhlah aku datang kepada-Mu berjalan di atas 
air."  (Matius 14:28).  Untuk mengusir keraguan, Petrus 
meminta diizinkan berjalan di atas air mendekati Yesus (ay. 
28). Petrus meminta bukti apakah Dia benar-benar Tuhan 
dengan membolehkannya mendekat kepada-Nya dengan 
berjalan di atas air, Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia 
dapat melangkah di atas gelombang danau yang sedang 
mengamuk. Namun, saat perhatiannya beralih pada situasi 
sekitarnya, rasa takut menyergapnya, imannya goyah, dan ia 
mulai tenggelam (ay. 30). Ketika seseorang bimbang karena 
melihat apa yang ada di sekitarnya, maka ia akan tenggelam. 
 
Bersyukur bahwa Yesus hadir dan bertindak pada saat yang 
tepat. Ia Mengulurkan tangan-Nya untuk meraih dan 
mengangkat Petrus. Di sini juga butuh tindakan iman dari 
Petrus untuk ia mengulurkan tangannya juga dan meraih 
tangan Yesus. Sekaligus menegur dan mengajar supaya 
Petrus percaya dan tidak bimbang. Dan ini diungkapkan 
dengan pengakuan iman “Sesungguhnya Engkau Anak 
Allah”. 
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Kepada lansia disampaikan ilustrasi berikut: Ada seorang 
pesulap yang terbiasa melakukan aski menyeberang dari 
gedung satu ke gedung lainnya dengan berjalan di atas 
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seutas tali. Tidak ada ketakutan yang terpancar dari wajah 
pesulap itu dan dengan rasa percaya dirinya serta 
kemampuannya, ia selalu berhasil melalui setiap tantangan. 
Suatu hari saat ia hendak melakukan aksinya, tiba-tiba ada 
seorang wanita tua yang meneriakinya. “Hei, anak muda! 
Apa yang kau lakukan di atas sana? Mengapa kau berjalan 
hanya di atas seutas tali? Kau sewaktu-waktu bisa terjatuh 
dan hidupmu akan berakhir!”  
 
Mendengar apa yang dikatakan wanita tua itu, hati pesulap 
ini mulai menciut. Mulai ada rasa takut yang menghantui 
dirinya sehingga ia tidak mampu meneruskan aksinya. Ia 
menjadi tidak percaya terhadap kemampuannya dan mulai 
menyayangkan nyawanya. Sejak saat itulah karirnya sebagai 
pesulap terkenal pun gugur. 
 
Perkataan orang lain sering kali membuat nyali kita menciut. 
Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mendengar 
suara Tuhan. Ketika Tuhan sudah berjanji akan menyertai 
kita, meskipun ada badai sekalipun kita tidak akan terjatuh 
dan binasa. Tuhan akan selelau memegang tangan kita dan 
memberikan pertolongan. Rasa takut tidak akan pernah bisa 
mengubah apa pun. Rasa takut hanya akan membuat iman 
kita menjadi kerdil. Berjalan bersama Tuhan, kita akan 
menemui berbagai macam mujizat yang tidak pernah 
terpikirkan oleh akal manusia, sebab Tuhan adalah ajaib!   
 
Ajaklah yang hadir untuk sharing, dengan menjawab 
pertanyaan: Apa bahayanya orang yang bimbang? arahkan 
untuk jawaban yang konkrit. Usai melakukan sharing, 
sampaikan Firman Tuhan, dengan pembahasaan yang 
sederhana dan mudah dimengerti (tafsiran teks dapat dilihat 
pada bagian tafsiran teks).  
 
Ajaklah peserta untuk hening sejenak, memikirkan kembali 
kebimbangan hidup yang masih dialami saat ini. Kemudian 
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secara pribadi mendoakannya, supaya Tuhan menolong kita 
dpat melepaskan diri dari kebimbangan. 
 

USULAN KEGIATAN 
 

1. Di akhir dari Renungan, peserta diberi sepotong kertas 
kecil dan diminta menuliskan Quote atau kata-kata 
motivasi, 1 kalimat saja, yang akan selalu di ingat 
ketika mengalami kebimbangan dalam kehidupannya. 

2. Atau Pemimpin menyiapkan satu kalimat, yang 
menjadi yel yel, yang diucapkan bersama dan dihafal. 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KETIGA AGUTUS 2020 

 
 
 

TANPA PANDANG BULU 
 

Bacaan: Matius 15:21-28 
Tujuan: 
Lansia memahami bahwa dalam pelayanannya yang 
berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, Tuhan Yesus 
mengajar setiap orang tidak memandang bulu dan bersedia 
untuk berbagi keselamatan dengan siapapun. 
 
 
 
 

FOKUS 
 
Tanpa pandang bulu artinya tidak membeda-bedakan orang, 
untuk berlaku diskriminatif, merendahkan, mengambil 
keuntungan, dalam hal memberi perhatian.  
 
Dunia zaman sekarang adalah dunia yang terkotak-kotak 
dalam struktur yang semakin lama semakin mengecil. Orang 
memiliki kelompoknya sendiri dan tidak mempedulikan 
lingkungan di luar kelompoknya, bahkan tidak jarang pula 
mereka beranggapan bahwa kelompok di luar berisi orang-
orang yang layak untuk dibenci bahkan dihancurkan. Dunia 
semakin banyak berisi orang-orang dengan tipe ekstrim 
yang menganggap diri mereka paling benar dan merasa 
berhak untuk menghakimi sesamanya. Standartnya pun bisa 
berbeda-beda, tergantung ukuran masing-masing. Maka ada 
istilah pilih kasih, yang mana yang berhak dikasihi dan mana 
yang berhak dibenci atau dihabisi. Seperti itulah hal yang 
banyak diajarkan kepada generasi-generasi muda. Sejak 
kecil mereka sudah disuapi paham kebencian. Sayangnya di 
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kalangan orang percaya pun paham seperti ini bisa terjadi, 
walau tidak seekstrim dan sekejam kelompok-kelompok 
yang berdarah dingin yang terus tumbuh di negara ini. 
Semakin jauh kita dari firman Tuhan, semakin jarang kita 
menelaah dan merenungkan firman Tuhan, maka kita pun 
semakin melupakan apa sebenarnya esensi suara hati Tuhan 
mengenai kasih. Biasanya kita sulit untuk menganggap 
orang yang berbeda ras, bahasa, suku, dan status sosial 
sebagai sesama yang patut dihargai. Sayangnya, sikap salah 
ini telah merambah dan bisa masuk juga dalam kehidupan gereja.  
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Suatu kali dalam pelayanan-Nya, Tuhan Yesus melintasi 
daerah Tirus dan Sidon. Daerah itu banyak di huni oleh 
bangsa-bangsa lain selain Yahudi. Kepedulian Tuhan Yesus 
terhadap bangsa non Yahudi juga ditunjukkan-Nya dengan 
mengunjungi wilayah utara Galilea ke desa-desa orang-
orang kafir (ayat 29). Di sana Ia menyembuhkan berbagai 
penyakit (ayat 30-31). Dan pada puncak peduli-Nya Ia 
memberi makan empat ribu orang yang telah mengikuti 
rombongan Tuhan Yesus selama tiga hari (ayat 32-39). 
Perbuatan mukjizat yang pernah dibuat-Nya terhadap umat 
Yahudi kini dilakukan-Nya kepada orang-orang non Yahudi. 
Bagi Tuhan Yesus mereka pun domba-domba hilang yang 
perlu ditemukan, dihantar pulang, dan diselamatkan. 
 
Ketika berada di sana, datang seorang perempuan Kanaan 
meminta pertolongan-Nya untuk menyembuhkan sakit 
anaknya. Ia berseru kepada Yesus. Sepertinya, Yesus tidak 
peduli karena Ia tidak menanggapi seruan itu, bahkan para 
murid meminta kepada Yesus untuk mengusirnya karena 
telah mengganggu. Baru Yesus memberi jawaban yang 
sepertinya menolak untuk melayani permintaan perempuan 
itu, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Yesus 
serta memohon belas kasihan. Ketika Yesus kembali 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=15&verse=29&tab=text
https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Mat%2015:30-31&tab=text
https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Mat%2015:32-39&tab=text
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menekankan bahwa status perempuan ini berbeda dengan 
orang Israel, sepertinya perempuan ini tidak layak 
menerima belas kasihan-Nya.  Ayat 26. Tidak patut untuk 
mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan 
melemparkannya kepada anjing. Wanita bukan Yahudi ini 
cukup paham dengan kebiasaan orang Yahudi untuk 
menyebut orang bukan Yahudi sebagai anjing dan menyebut 
diri mereka sendiri sebagai anak-anak Allah. Ungkapan 
Kristus yang kelihatannya keras ini diperlunak oleh 
kenyataan bahwa istilah yang dipakai tidak menunjuk 
kepada binatang liar dan jahat yang berkeliaran di jalan, 
tetapi pada anjing-anjing kecil (kunaria) yang dipelihara 
orang di rumah. Namun perempuan Kanaan ini mengatakan 
bahwa ia tidak meminta apa yang diperuntukkan bagi orang 
Israel tetapi ia hanya meminta yang layak ia dapatkan, yakni 
remah- remahnya. Di sini kita melihat bagaimana imannya, 
karena ia tidak memaksakan kehendaknya tetapi ia benar-
benar memfokuskan permohonnya kepada belas kasihan-
Nya. Ia tetap menganggap suatu anugerah bila ia pun hanya 
mendapatkan remah-remah, sesuatu yang tidak lagi dihargai 
orang lain. 
 
Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan anak perempuan 
Kanaanitu. Tindakan ini menunjukkan bahwa kepedulian-
Nya tidak dibatasi hanya kepada suku-Nya sendiri. 
Percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan pada 
ayat 24 seakan-akan menyiratkan pelayanan Tuhan Yesus 
sempit. Padahal di balik perkataan-Nya itu, Ia mengoreksi 
pandangan "sempit" para murid. Mereka beranggapan 
bahwa Tuhan Yesus hanya diutus kepada orang 
Yahudi.Perkataan Yesus yang nampaknya begitu keras pada 
perempuan Kanaan ini, sesungguh adalah sebuah ujian iman 
bagi perempuan itu. Dan terbukti perempuan ini memiliki 
iman yang besar. Bukan hanya orang Yahudi yang memiliki 
iman, bangsa lain pun juga memilikinya. 
 
 

https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=15&verse=24&tab=text
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PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Kepada lansia sampaikan pendahuluan: siapapun mereka, 
apapun latar belakangnya, mereka adalah manusia ciptaan 
Tuhan yang sama seperti kita. Tuhan mengasihi mereka 
sama seperti mengasihi kita. Tuhan ingin mereka selamat 
sama seperti Tuhan ingin kita selamat. Oleh karena itu 
merekapun wajib untuk kita kasihi. Ketika berbagai 
pengajaran terus berkembang dan mengajarkan untuk 
hanya mementingkan kelompok sendiri saja bahkan ada 
yang merasa berhak untuk menghancurkan yang tidak 
sepaham dengannya dengan berbagai bentuk legalitas 
sendiri, yang bahkan secara gegabah mempergunakan 
Tuhan sebagai alasan mereka dalam berbuat tindakan-
tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan sangat kejam, 
Alkitab justru mengajarkan sebaliknya. Ada banyak orang 
yang memandang kata sesama itu sebagai orang-orang yang 
se paham, se ide, se ideologi, seiman, atau “se” lainnya, 
sedangkan yang berseberangan tidak perlu dipedulikan, atau 
kalau bisa malah mati saja. Kasih dalam kekristenan 
mengajarkan sebaliknya. Kasih dalam kekristenan tidak 
pandang bulu.  
 
Diskusikanlah bersama kasus ini: suatu kali, ada sebuah 
gereja bermaksud mengadakan kegiatan aksi social dengan 
membagikan kebutuhan pokok kepada yang membutuhkan. 
Ketika persiapan dilakukan, terjadi perdebatan panas 
mengenai siapa yang berhak menerimanya. Ada yang usul, 
semua orang yang mebutuhkan, apapun agamanya, berhak 
menerima, ada yang menolak, dengan mengatakan yang 
berhak menerima hanya orang Kristen saja. Bagaimana 
pendapat saudara? 
 
Usai diskusi, sampaikan Penjelasan Firman Tuhan, dengan 
memberi penekanan pada sikap Yesus (pemimpin dapat 
memanfaatkan penjelasan teks). Setelah itu diberikan 
kesimpulan: sebagai orang percaya, kita harus menampakan  
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sikap seperti Tuhan Yesus yaitu tiap orang, apapun latar 
belakangnya, harus diperlakukan dan dihargai dengan 
penuh hormat dan kasih. Kita hidup di tengah masyarakat 
majemuk yang penuh kepelbagaian dan perbedaan: suku, 
budaya, karakter, status dan sebagainya. Hendaknya iman 
kita tidak diamalkan berdasarkan atribut lahiriah yang 
seperti itu. Kita diajar untuk mengasihi tanpa pandang bulu 
atau pilih kasih. 
 
 

USULAN KEGIATAN 
 

Canangkan atau buat rencana atau program kerja, untuk 
melakukan aksi nyata, mewujudkan kasih atau pertolongan 
atau bantuan, yang diberikan pada semua orang tanpa 
pandang bulu. Pengurus Komisi, bisa memfasilitasinya 
secara cepat atau memasukkannya dalam program kerja 
berikutnya. 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEEMPAT AGUSTUS 2020 

 
 
 

TUHAN BARUILAH KAMI 
 

Bacaan: Roma 12:1-8 
Tujuan: 
Lansia belajar, memahami dan berdoa agar hidupnya 
senantiasa diperbarui oleh Tuhan dan mewujudkan 
pembaruan itu dengan sikap hidup yang nyata 
 
 

 
FOKUS 

 
Baru artinya belum pernah ada sebelumnya, kemudian atau 
setelah itu, bisa juga berarti awal. Biasanya sesuatu yang 
baru dipertentangkan dengan yang lama, yang sudah 
berlalu, yang sudah digantikan. 
 
Hidup adalah perjuangan. Perjuangan agar hidup ini 
menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Hidup yang lama 
seringkali digambarkan sebagai hidup yang tidak benar atau 
yang tidak baik, yang harus dilalui atau ditinggalkan, 
sehingga seseorang menjalani hidup yang baru, yang 
berbeda, yang sudah diubah. Persoalannya adalah memasuki 
dan menjalani hidup yang baru itu tidak mudah. Sekalipun 
tidak benar, hidup yang lama kerap begitu menarik, nyaman 
dan menyenangkan. Hidup yang lama, telah mengikat kita 
begitu kuat, sehingga seolah kita tidak bisa melepaskan diri 
atau kalau kita melepaskan diri, maka kita akan mengalami 
kerugian. 
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Sebagai orang yang percaya, Tuhan memanggil kita untuk 
masuk dan menjalani hidup yang baru. Kehidupan yang 
lama penuh dengan dosa, yang harus ditinggalkan. 
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Orang-orang Kristen di Roma adalah orang-orang yang 
sesungguhnya telah percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, 
keberadaan hidup mereka sehari-hari sangat dipengaruhi 
oleh lingkungannya, sehingga di satu sisi mereka beriman, 
namun di sisi lain kehidupan mereka sehari-hari 
bertentangan dengan iman. Di satu sisi mereka beribadah, 
tetapi di sisi lain kehidupan mereka tidak ada bedanya 
dengan orang-orang yang tidak beribadah. Karena itu 
Firman Tuhan mengingatkan mereka. 
 
Surat Roma 12 ini mulai mengingatkan kehidupan orang 
Kristen di sana dengan menyinggung soal ibadah. Ibadah 
adalah sebuah persembahan untuk kemuliaan Tuhan. 
Banyak orang memahami ibadah dalam arti menghadiri 
kebaktian gereja, berdoa, menyanyikan pujian, dan 
memberikan uang persembahan semata. Paulus 
mengatakan bahwa ibadah yang sejati tak dapat dipisahkan 
dari konsep mempersembahkan diri sepenuhnya kepada 
Tuhan (1-2) dan konsep hidup berjemaat sebagai tubuh 
Kristus (3-5).  
 
Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruh 
kehidupan kita. Kata "mempersembahkan" di dalam PL 
berkaitan dengan para imam yang mempersembahkan 
kurban kepada Tuhan. Ada syarat agar kurban berkenan 
kepada Tuhan. Dalam konteks ibadah Kristen, Tuhanlah 
yang menerima persembahan. Tradisi persembahan dalam 
PL, hanya hewan hidup (bukan bangkai) yang 
dipersembahkan. Berbeda dengan PL, kurban Kristen 
bukanlah hewan yang disembelih dan habis dibakar sebab 
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kurban yang dimaksud oleh rasul Paulus adalah kehidupan 
anak-anak Tuhan sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang 
perlu dipahami dalam mewujudkan persembahan, yaitu: 
pertama, persembahan dikhususkan hanya untuk Tuhan 
dan tidak boleh diberikan pada yang lain. Kedua, Tuhan 
menerima persembahan hidup yang kudus dan tidak 
bercela, yaitu kehidupan yang menjauhi dosa. Ketiga, Tuhan 
menerima persembahan yang berkenan kepada-Nya, yaitu 
hidup yang selalu menyenangkan-Nya. Persembahan berupa 
tubuh, artinya mempersembahan keseluruhan hidup kita, 
baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. 
 
Persembahan tubuh sebagai ibadah yang sejati itu akan 
nampak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tidak 
mengikuti kehidupan duniawi, namun mengikuti perilaku 
yang lahir dari akal budi yang telah diperbarui Tuhan. Hal 
ini dimulai dari PEMBARUAN, dibarui, diubah. Menjadi 
pribadi baru, dengan meninggalkan pribadi yang lama. 
Pembaruan yang terjadi itu seperti seekor ulat yang 
menjijikan, berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. 
Perubahan menjadi baru ini bukan hanya sesaat, butuh 
proses, berlangsung terus menerus dan tidak kembali pada 
kehidupan yang lama. Pembaruan ini akan menimbulkan 
kepekaan kita untuk mengetahui kehendak Allah dan 
melakukannya. Namun harus disadari bahwa pembaruan itu 
terjadi karena kesediaan manusia yang mau diubah oleh Tuhan. 
 
Salah satu wujud perubahan hidup dalam pembaharuan 
adalah bagaimana kita memahami dan menggunakan 
karunia yang Tuhan beri untuk kehidupan bersama. Kita 
tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang tinggi, 
sehingga melupakan perkara-perkara “biasa”, yang nyata, 
yaitu soal hidup bersama sebagai orang percaya, yang adalah 
satu tubuh. Sebagai satu tubuh kita terikat jadi satu. Dalam 
kesatuan itu, masing-masing anggota mempunyai karunia 
dan perannya masing-masing. Pembaruan hidup itu akan 
membuat kita bisa saling menerima, menghormati, 
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menghargai satu sama lain. Pembaruan hidup akan 
membuat kita dapat mempersembahkan hidup kepada 
Tuhan dan bersama-sama melayani dengan karunia yang berbeda. 
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Kepada lansia sampaikan Ilustrasi berikut: Andreas - sebut 
saja begitu - kini menjadi pemuda yang betul-betul berbeda 
dibandingkan 5 tahun lalu. Setelah lulus dari Akademi 
Militer, ia menjadi pemuda penuh percaya diri. Berjalan 
tegak yang dulu merupakan hal sulit baginya, kini telah 
menjadi kebiasaan sehari-hari. Begitupun ketegasan dalam 
mengambil sebuah keputusan. Ia betul-betul telah berubah! 
Hal yang sama juga dialami oleh Maria. Remaja yang dulu 
terkenal minder dan agak sulit bergaul itu, kini menjadi 
remaja supel dan memiliki keyakinan diri yang kuat. 
Rupanya setelah beberapa bulan masuk dalam program 
pembinaan anggota Paskibra (Pasuka Pengibar Bendera), 
Maria berubah drastis. Kisah perubahan Andreas dan Maria 
di atas bukanlah hal yang kebetulan. Ada satu faktor yang 
membuat keduanya bisa berubah, yaitu lingkungan. Ya, 
disadari atau tidak, lingkungan akan sangat berperan bagi 
perjalanan hidup dan juga kesuksesan seseorang. Barangkali 
Anda pernah mendengar kisah anak burung rajawali yang 
dibesarkan bersama sejumlah anak ayam. Ia bertumbuh 
seperti seekor anak ayam dan akhirnya mati seperti seekor 
ayam tanpa pernah menyadari bahwa ia adalah burung 
rajawali. Kasihan!  
 
Sampaikan Fokus: Hidup adalah perjuangan. Perjuangan 
agar hidup ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya.  
Hidup yang lama seringkali digambarkan sebagai hidup 
yang tidak benar atau yang tidak baik, yang harus dilalui atau 
ditinggalkan, sehingga seseorang menjalani hidup baru, 
yang berbeda, hidup dengan perubahan. Persoalannya 
adalah memasuki dan menjalani hidup yang baru itu tidak 
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mudah. Sekalipun tidak benar, hidup yang lama kadang 
begitu menarik, nyaman dan menyenangkan. Hidup yang 
lama, telah mengikat kita begitu kuat, sehingga seolah kita 
tidak bisa melepaskan diri atau kalau kita melepaskan diri, 
maka kita akan mengalami kerugian.  
 
Sebelum masuk dalam Penyampaian Firman Tuhan, ajaklah 
peserta untuk berdiskusi sejenak dengan pertanyaan: Apa 
yang membuat orang sulit untuk berubah menjadi baru? 
(ajaklah peserta berbagi pengalaman-pengalamannya). 
 
Sampaikan Firman Tuhan, dengan fokus Pembaruan Hidup 
orang percaya sebagai perwujudan ibadah yang sejati (Roma 
12:1-2). Berikan penekanan juga bahwa pembaruan 
datangnya dari Tuhan dan itu akan terjadi pada manusia 
yang mau hidupnya dibarui oleh Tuhan 
 
Buatlah kesimpulan dengan kembali mendiskusikan aplikasi 
dengan pertanyaan: Dalam hidup kita sehari-hari, hal-hal 
apa atau sifat-sifat apa dari diri kita sendiri yang harus 
dibarui. 
 
 

USULAN KEGIATAN 
 

Pada Saat undangan kegiatan ini disebar atau diwartakan, 
dimohon yang hadir untuk membawa barang bekas berupa 
apa saja. Pengurus menyediakan semua perlengkapan yang 
dibutuh untuk peserta menghias atau membuat barang 
bekas yang dibawanya menjadi suatu bentuk yang baru. Lalu 
peserta, sesuai dengan barang bekas yang dibawanya, 
berkreasi membuat barang bekas itu menjadi bentuk lain 
yang baru.  
 
Kegiatan ini mengandung maksud bahwa kehidupan lama 

bisa diubah menjadi baru ketika ada kesediaan untuk 
diubah oleh Tuhan.  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KELIMA AGUSTUS 2020 

 
 
 

MELAKUKAN YANG DIPIKIRKAN ALLAH 
 

Bacaan: Matius 16:21-28 
Tujuan: 
1. Lansia mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah 

untuk dilakukan dalam kehidupan berimannya. 
2. Lansia menghayati bahwa memahami pikiran Allah 

adalah sebuah proses yang harusterjadi dalam 
kehidupannya. 

3. Lansia mewujudkan kehendak Allah untuk hidup dalam 
kasih di dalam kehidupannya. 

 
 
 

FOKUS 
 

Sesungguhnya, Allah selalu bermaksud baik pada manusia. 
Inilah pengakuan iman kita. Kita percaya bahwa Allah maha 
baik, yang tidak pernah bermaksud buruk atau 
mencelakakan manusia, sekalipun manusia tidak selalu 
mudah memahami pikiran dan kehendak-Nya. Itulah yang 
terjadi sejak awal manusia diciptakan. Allah menciptakan 
alam semesta ini dan juga manusia, dan semuanya itu baik, 
bahkan sungguh amat baik. Entah mengapa dan dari mana 
asalnya, manusia memiliki pikiran sendiri yang berbeda 
dengan apa yang dipikirkan Allah. Dengan pikiran dan 
pertimbangannya sendiri, manusia mengambil langkah yang 
berbeda dengan kehendak Allah, dan sebagai akibatnya, 
bukan hal baik yang didapatkan manusia, namun justru 
kejatuhan dalam dosa.  
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Hal yang sama terjadi sepanjang masa, bahkan kita juga 
pasti mengalaminya dalam kehidupan kita masing-masing. 
Betapa seringkali kita merasa sulit memahami jalan pikiran 
dan kehendak Tuhan, sehingga kita tidak menaati-Nya dan 
kita lebih sering menentukan langkah dan tindakan menurut 
jalan berpikir kita sendiri. Kita sering menganggap bahwa 
pikiran Allah itu sulit untuk dipahami dan dilakukan.  
 
Sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita perlu terus 
menerus belajar untuk memahami kehendak Allah, dan 
lebih dari itu kita perlu belajar untuk memberlakukan 
kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Harus kita akui 
bahwa hal itu tidak selalu mudah untuk kita lakukan, tetapi 
kita harus percaya bahwa apa yang dipikirkan dan 
dikehendaki-Nya adalah hal yang terbaik untuk kita. Percaya 
kepada pikiran dan kehendak Allah yang baik itu perlu terus 
berlangsung sepanjang kehidupan kita. Sekalipun mungkin 
rasanya hal itu bertentangan dengan akal pikiran dan 
pemahaman kita, kita perlu tetap meyakini bahwa 
kehendak-Nya pasti benar dan baik. Kiranya Tuhan 
menolong kita.  
 
       

PENJELASAN TEKS 
 

Bagian firman Tuhan ini menerangkan tentang penjelasan 
Tuhan Yesus pada para murid-Nya bahwa Ia harus 
menderita dan mati. Ini adalah penjelasan yang pertama, 
dan kelak ada lagi penjelasan tentang hal yang sama sampai 
3 (tiga) kali. Saat itu Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan 
menuju Yerusalem dan di sana ia akan menanggung 
penderitaan di tangan para pemimpin agama Yahudi, yakni 
para tua-tua, imam-iman kepada dan para ahli Taurat. 
Menarik bahwa Tuhan Yesus justru dimusuhi oleh otoritas 
di bidang agama waktu itu. Merekalah yang akan 
menjatuhkan hukuman atas diri-Nya. Entah apa yang 
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dipikirkan dan dirasakan oleh Tuhan Yesus saat itu, Injil 
tidak menjelaskannya.  
 
Yang kita tahu adalah reaksi dari salah seorang murid-Nya, 
yakni Petrus. Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan 
menegur-Nya. Ia berkata: “Tuhan, kiranya Allah 
menjauhkan hal itu! Hal itu sekali-kali takkan menimpa 
Engkau.” Apa maksud Petrus mengatakan hal itu? Apakah ia 
ingin menunjukkan perhatian dan rasa sayangnya kepada 
Tuhan Yesus sehingga ia ingin Tuhan Yesus tidak mengalami 
penderitaan itu? Mungkin saja, namun juga bisa ada 
kemungkinan lain. Mungkin Petrus tidak ingin menderita, 
karena ia berpikir, jika Tuhan Yesus menderita, bagaimana 
dengan para murid termasuk dirinya, pastilah juga mereka 
akan menderita. Mungkin juga Petrus berpikir tidaklah 
mungkin Yesus menderita, Allah pasti akan melindungi-Nya.  
 
Apa dan bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Apakah ia 
berterima kasih kepada Petrus karena ia telah 
memperhatikan-Nya? Ternyata tidak.  Tuhan Yesus bahkan 
sangat keras bereaksi kepada Petrus. Ia berkata: “Enyahlah 
Iblis. Engkau suatu batu sandungan bagi-Ku, sebab engkau 
bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan 
apa yang dipikirkan manusia.” Petrus tidak disebut dengan 
namanya, namun ia disebut dengan “iblis”, sebab ia tidak 
memikirkan yang dipikirkan Allah. Pikiran Petrus tidak 
sejalan dengan pikiran Allah. Petrus merasa sulit dan tidak 
siap menerima pikiran dan kehendak Allah. Dan yang seperti 
itu disebut “iblis” oleh Tuhan Yesus.  
 
Setelah mengatakan hal itu Tuhan Yesus menjelaskan pada 
para murid-Nya tentang bagaimana seseorang bisa menjadi 
murid-Nya. Ia berkata: Setiap orang yang mau mengikut 
Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan 
mengikut Aku” Ada 3 (tiga) hal yang ditekankan-Nya yakni 
menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. 
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Menyangkal diri adalah berkata “tidak” kepada kehendak 
atau keinginan diri sendiri dan sebaliknya berkata “ya” 
kepada kehendak Allah, betapapun dan justru karena hal itu 
bertentangan dengan keinginan diri sendiri. “Memikul salib” 
adalah gambaran dari penderitaan. Pada zaman itu, orang 
yang memikul salib (disalibkan) adalah seorang penjahat 
besar, yang matinya harus dengan cara disalibkan, lambang 
kematian yang hina dan terkutuk. Orang yang ingin 
mengikut Yesus adalah orang yang harus siap menderita. 
Tentu, tidak semua penderitaan bisa di klaim sebagai 
“memikul salib”. Penderitaan yang diakibatkan karena 
keteledoran sendiri karena hidup yang sembrono tidak bisa 
dikatakan sebagai “memikul salib” Hanya jika ia menderita 
karena Kristus, sebagai pengikut Kristus, itu bisa disebut 
sebagai “memikul salib”; sedang “mengikut Aku” adalah 
hidup menurut atau sejalan dengan hidup Yesus. Orang yang 
mengikut itu adalah orang yang berjalan di belakang orang 
yang diikuti dan menempuh arah yang sama. Bila ia tidak 
mengikuti arah orang yang diikuti, itu bukan mengikut tapi 
minggat atau melarikan diri.  Betapa tidak mudah untuk 
mengikut Yesus. Bahkan Ia menegaskan hal lain, 
“barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan 
kehilangan nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan 
nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya” 
 
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi 
kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya 
sebagai ganti nyawanya? Dengan kata-kata ini Tuhan Yesus 
menegaskan betapa pentingnya mengikut Dia dan menjadi 
murid-Nya, bersedia menempuh jalan hidup yang mungkin 
tidak sesuai dengan pikiran dan kehendaknya sendiri, tetapi 
yang sesuai dengan kehendak Allah sekalipun sulit dan berat. 
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PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Kepada para lansia disampaikan contoh tentang betapa 
seringkali kita merasa sulit untuk melakukan kehendak 
Tuhan, karena kita anggap itu bertentangan dengan pikiran 
dan keinginan diri kita. Sebagai contoh yang mudah adalah 
soal memaafkan atau mengampuni. Betapa hal ini sangat 
sulit kita lakukan, terlebih ketika kita tidak berada pada 
posisi yang salah, kita lebih tua dan terhormat, dan juga 
orang yang berbuat salah itu dengan sengaja melakukan 
kejahatannya pada kita, dan bahkan hal itu sudah beberapa 
kali dilakukannya. Kita sudah pernah memaafkannya di 
waktu yang lalu, tetapi hal itu diulanginya lagi. Sekalipun 
kita tahu firman Tuhan yang mengajar kita untuk 
mengampuni “tujuh puluh kali tujuh kali”, tetapi betapa 
sulitnya hal itu untuk kita lakukan.          
 
Contoh lain adalah mendoakan orang yang berbuat jahat 
kepada kita, dan kita tidak boleh membalasnya, bahkan 
harus berbuat baik kepadanya. Bukankah itu hal yang tidak 
mudah untuk kita lakukan? Bukankah lebih masuk akal bila 
kita membalasnya sebagai pelajaran yang berharga baginya? 
Banyak lagi firman Tuhan yang lain yang kita rasakan tidak 
sejalan dengan apa yang kita pikirkan, namun kita tepat 
diminta dan harus belajar untuk melakukan apa yang 
dipikirkan Allah dan bukan apa yang kita pikirkan sendiri. 
Marilah kita berusaha dengan sekuat tenaga dan selalu 
mohon pertolongan Tuhan selalu. 
 
 

USULAN KEGIATAN 
 

Peserta diajak untuk bermain dan melakukan apa yang 
diperintahkan oleh pemimpin. Ada 2 macam permainan bisa 
dilakukan. Pertama, peserta disuruh melakukan apa yang 
diminta oleh pemimpin, hanya jikalau pemimpin mulai 
perintahnya dengan kata-kata: “Tuhan berkata,,,”, misalnya: 
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“Tuhan berkata, silakan berdiri...” baru peserta berdiri;  
tetapi bila pemimpin hanya berkata “silakan berdiri” (tanpa 
didahului dengan kata-kata “Tuhan berkata”… peserta tidak 
boleh berdiri (melakukan perintah itu). Permainan ini 
dimaksudkan agar peserta bisa mengenali perintah (yang 
berasal dari) Tuhan atau bukan. 
 
Permainan yang kedua adalah pemimpin bisa mengatakan: 
“Iblis berkata....” bila perintah didahului dengan kata-kata 
ini, peserta tidak boleh melakukannya, bahkan melakukan 
hal yang terbalik. Misalnya bila pemimpin berkata: “Iblis 
berkata, pegang telinga kanan” maka peserta harus 
memegang telinga kiri... dst. Tujuan dari permainan ini 
adalah bisa membedakan manakah keinginan Tuhan yang 
harus kita lakukan, keinginan diri sendiri yang tidak boleh 
kita ikuti dan keinginan iblis yang harus kita lawan. 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU PERTAMA SEPTEMBER 2020 

 
 

 
SAUDARA YANG MENJAGA DENGAN KASIH 

 
Bacaan: Matius 18:15-20 
Tujuan: 
Lansia dapat mengerti dan memahami bahwa semua orang 
membutuhkan kasih yang tulus untuk mengalami 
pertobatan dan kehidupan yang bertumbuh dalam 
kebenaran firman Tuhan. 
 
 
 

FOKUS 
 

Tak seorang manusiapun yang hidup yang tidak pernah 
berbuat salah bahkan dosa. Dengan jujur kita harus 
mengakui bahwa selama kita hidup, kita telah melakukan 
banyak kesalahan dan dosa yang tidak terhitung lagi 
banyaknya. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu 
tempatnya salah, dan karena itu tak ada seorangpun yang 
tidak pernah berbuat salah.  Apa yang biasanya kita lakukan 
ketika kita melihat dan menemukan orang yang melakukan 
kesalahan atau dosa? Bisa saja kita acuh tak acuh, diam saja 
dan menganggap itu bukan urusan kita. Acapkali pula kita 
marah atau jengkel pada orang tersebut, apalagi bisa ia 
melakukan kesalahan itu pada kita. Sangat sulit untuk 
memahami dan memaafkan apalagi menolong orang itu 
bangkit memperbaiki kesalahannya dan kita tetap mau 
bersahabat dengannya. 
 
Hanya jikalau kita benar-benar menjadi sahabat orang 
tersebut, kita akan dapat memaafkannya dan bahkan 
bersedia menolongnya untuk bangkit kembali. Kita merasa 
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sedih ketika ia jatuh dalam kesalahan. Alih-alih kita mencela 
dan menceritakan hal itu kepada orang banyak, kita 
menasihatinya dengan tulus dan penuh kasih, dan berharap 
ia akan menyadari kesalahannya, menyesal dan memperbaikinya. 
 
 

PENJELASAN TEKS 
 

Bagian firman Tuhan ini merupakan nasihat bagaimana 
orang harus bersikap ketika ia melihat orang lain (di sini 
disebut sebagai “saudaramu”) telah melakukan kesalahan 
atau dosa. Ada beberapa langkah atau tahap yang diajarkan 
oleh Tuhan Yesus. Alih-alih mengumbar cerita tentang 
kesalahannya, kita dinasihati untuk mendekati dan menegur 
orang itu secara pribadi (“di bawah empat mata”) Tindakan 
ini dimaksudkan agar orang tidak dipermalukan di depan 
umum. Sekalipun orang tahu dan sadar akan kesalahannya, 
pada umumnya orang akan tidak suka jika ia ditegur di 
depan banyak orang. Bagaimanapun, orang memiliki “harga 
diri” dan kehormatan yang dijaganya. Bila orang itu 
menyadari kesalahannya setelah ditegur sendirian, berarti 
masalah sudah selesai. Tuhan Yesus mengatakannya: 
“engkau telah mendapatnya kembali.” 
 
Bagaimana bila orang itu tidak mau mengakui 
kesalahannya? Hal itu bisa saja terjadi. Tuhan Yesus 
memberi nasihat agar teguran tetap dilakukan, tetapi 
sekarang tidak dilakukan sendirian namun dengan 
membawa dua atau tiga orang saksi, agar perkaranya tidak 
diragukan. Bisa saja orang yang ditegur sendirian tadi 
berkeras dan tidak mau bertobat dan bahkan bisa 
mengatakan macam-macam hal, misalnya “tidak usah 
mencampuri urusan orang lain”, atau “ah, itu hanya 
pendapatmu sendiri, karena iri atau tidak suka kepadaku” 
dan alasan lain lagi. Namun dengan membawa teman, orang 
itu akan sulit berdalih. Langkah kedua inipun perlu 
dilakukan dengan bijaksana dan benar. Membawa “saksi” 
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artinya membawa orang yang juga telah mengetahui 
kesalahan orang tersebut, dan bukannya kita beritahu dia 
terlebih dahulu bahwa ada orang yang berbuat dosa, lalu kita 
ajak teman kita itu untuk bersama-sama menegurnya. 
 
Dengan lebih banyak orang, hal itu menunjukkan bahwa 
kesalahan atau dosa orang itu sudah merupakan rahasia 
umum, banyak orang yang tahu, dan sebagai sahabat mereka 
menegurnya supaya ia bertobat. Jika tahap ini berhasil, 
persoalan telah selesai; tetapi bisa saja orang itu tetap 
menolak teguran atau nasihat. Apa yang harus dilakukan 
selanjutnya? Apakah didiamkan saja dan biarlah ia 
menanggung akibat perbuatannya? 
 
Nasihat Tuhan Yesus lebih lanjut adalah, agar persoalan itu 
di bawa kepada jemaat, yakni kelompok orang yang lebih 
luas. Jemaat di sini berarti sebuah persekutuan orang 
percaya. Jemaat diajak mendoakan orang tersebut agar 
bertobat. Di tahap inipun orang masih bisa mengeraskan 
hati dan tidak mau bertobat, maka nasihat terakhir 
adalah...anggap saja ia orang yang tidak mengenal Allah atau 
sebagai seorang pemungut cukai. “Pemungut cukai” di sini 
dalam arti orang yang dianggap orang berdosa. Dalam tahap 
ini tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk membuat 
orang itu bertobat.  
 
Sebagai penutup Tuhan Yesus menegaskan bahwa para 
murid memiliki kuasa atau wewenang untuk melakukan 
sesuatu atas nama Tuhan. Itu diungkapkan melalui kata-
kata :”apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga 
dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di 
sorga” Selanjutnya Tuhan Yesus juga menegaskan 
pentingnya kehidupan persekutuan :”di mana dua atau tiga 
orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-
tengah mereka” Artinya, betapa pentingnya makna 
seseorang dalam kehidupan bersama di jemaat, sehingga 
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bila ada yang kedapatan berbuat dosa tidak boleh dibiarkan, 
namun perlu ditegur dan di bawa kembali ke jalan yang benar. 
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Kepada para lansia ditanyakan apakah mereka pernah 
melakukan kesalahan dan apa yang mereka rasakan? 
Tanyakan pula apa yang mereka harapkan dari teman-teman 
yang melihat kesalahan itu. Bagaimana perasaan mereka jika 
teman-teman itu menyebarkan kesalahan itu kepada banyak 
orang, tentunya hal itu tidak menyenangkan bukan? 
Kemudian terangkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus 
kalau kita melihat orang lain atau teman kita berbuat dosa. 
Alih-alih menghakimi, kita dinasihati untuk mengasihi dan 
memedulikan mereka, dengan cara menegur mereka dengan 
cara-cara yang baik. Terangkan langkah apa saja yang 
diajarkan kepada Tuhan Yesus dalam perikop ini. Kita juga 
perlu mengingat pentingnya sebuah kehidupan persekutuan, 
di mana setiap orang itu penting, sehingga bila ada yang 
melakukan kesalahan atau berbuat dosa, kita harus 
menegurnya dan berusaha membawanya kembali ke jalan 
yang benar.  
 
Peserta juga diajak untuk menghayati ulang makna sebuah 
kehidupan persekutuan, di mana setiap orang harus di 
anggap sebagai saudara, yang bila sampai terjatuh dalam 
dosa, ia tidak disingkiri atau dibenci dan dimusuhi, namun 
dengan kasih harus dinasihati dengan hari yang tulus, 
dengan harapan ia menyesal dan bertobat. Kita tidak boleh 
mendiamkan orang yang berbuat salah dan berkata bahwa 
itu bukan urusan kita. Setiap orang harus sadar bahwa setiap 
pribadi berharga dalam kehidupan persekutuan (gereja) 
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USULAN KEGIATAN 
 
Peserta diajak untuk memeragakan firman Tuhan ini dengan 
cara memilih beberapa pemain. Disarankan yang dipilih 
adalah orang yang biasa atau berani tampil dan bukan tipe 
pemalu. Pemain pertama memerankan orang yang 
melakukan sebuah kesalahan atau dosa, misalnya saja 
mencuri. Ia memeragakan orang yang mencuri uang atau 
dompet temannya yang tegeletak di meja. Selanjutnya ada 
pemain lain yang melihat perbuatan tersebut dan 
menegurnya, tetapi orang itu menolak teguran itu dengan 
kasar.  
 
Orang yang menegur tadi berusaha mencari dan mengajak 
dua orang lain untuk bersama-sama mengingatkan dan 
menegurnya namun hal itu tetap ditolaknya. Kemudian 
mereka bersama-sama membawa persoalan ini pada jemaat. 
Seluruh peserta yang hadir dilibatkan sebagai jemaat 
tersebut.  
 
Setelah peragaan selesai, peserta diberi kesempatan untuk 
memberikan komentar apa saja, dengan catatan bukan 
mengomentari pemain, tetapi komentar pada peristiwa yang 
terjadi. Apakah peragaan tadi merupakan kenyataan dalam 
kehidupan persekutuan (gereja) saat ini? Kalau tidak, apa 
yang terjadi, mengapa demikian? Apa yang akan peserta 
lakukan bila suatu saat peristiwa seperti ini terjadi? 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEDUA SEPTEMBER 2020 

 
 

 
PENGAMPUNAN MEMULIHKANKU  

DAN MEMULIHKANMU 
 

Bacaan: Matius 18:21-35 
Tujuan: 
Lansia dapat mengerti dan memahami bahwa semua orang 
pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan 
pengampunan untuk memulihkan kehidupan pribadinya 
dan relasinya dengan orang-orang sekitarnya. 
 
 
 

FOKUS 
 

 “To err is human”,” Berbuat kesalahan itu manusiawi”. 
Kata-kata seperti ini sering kita dengar, bahwa setiap orang 
dapat melakukan kesalahan, karena tidak ada manusia yang 
sempurna. Hal ini memang benar demikian adanya, tetapi 
bila kita perhatikan, kata-kata semacam ini diucapkan untuk 
kepentingan siapa? Jika kita mengucapkan kata-kata ini, 
siapa yang kita tuju, diri kita sendiri atau orang lain? Bila kita 
mau jujur, kita akan menemukan bahwa kita sering 
mengucapkan kata-kata ini untuk kepentingan kita, sambil 
berharap orang lain akan memaklumi dan memaafkan kita. 
Bagaimana jika orang lain yang berbuat salah dan 
mengucapkan kata-kata itu kepada kita, mudahkah kita 
menerimanya? 
 
Dalam pengalaman kita masing-masing kita dengan mudah 
mendapati bahwa memaafkan itu bukan hal yang mudah. 
Apalagi bila kesalahan itu terjadi sampai beberapa kali dan 
bahkan akan lebih sulit bila kita menengarai bahwa 
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kesalahan itu disengaja. Tidak jarang relasi menjadi rusak 
dan hati kita dipenuhi oleh dendam dan kebencian. Kita tahu 
bahwa kita harus mengampuni, namun seringkali hal itu 
sulit kita lakukan. 
 
Melalui firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana 
seharusnya sikap kita terhadap orang yang berbuat salah 
kepada kita. Berapa kali kita harus memaafkan dan 
mengampuninya. 
 

 
PENJELASAN TEKS 

 
Perikop tentang pengampunan ini sangat populer, banyak 
orang Kristen telah mengetahuinya. Pengajaran tentang 
pengampunan ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para 
murid dengan sebuah perumpamaan. Ini diajarkan Tuhan 
Yesus setelah Petrus bertanya kepada-Nya, sampai berapa 
kali ia harus mengampuni dosa atau kesalahan orang lain (di 
sini disebut “saudaraku”) kepadanya. Petrus juga bertanya, 
apakah sampai tujuh kali? Bagaimana jawab Tuhan Yesus? 
Ia berkata: “Bukan! Aku berkata kepadamu: Bukan sampai 
tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali”. 
(ayat 22)  
 
Sebenarnya ketika Petrus bertanya, apakah ia harus 
mengampuni sampai tujuh kali, itu sudah merupakan 
sebuah keberanian yang besar. Jika saja Tuhan Yesus 
menjawab dengan “ya”, sanggupkah Petrus? Seseorang bisa 
mengampuni sampai tujuh kali sudah bisa dikatakan 
merupakan sebuah prestasi, sungguh tidak mudah 
melakukan itu. Pada umumnya orang sudah akan menyerah 
bila ia sudah mengampuni sebanyak tiga kali; bahkan 
banyak orang yang satu kali mengampunipun sudah sulit. 
Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak cukup orang 
mengampuni sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh 
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puluh sampai tujuh kali. Siapa yang sanggup melakukannya? 
Apa maksudnya itu? 
 
Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan maksud-Nya dengan 
sebuah perumpamaan. Ia mengatakan bahwa ada seorang 
raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-
hambanya, dan ternyata ada seorang hamba yang berhutang 
sepuluh ribu talenta kepadanya. Hutang ini sangat besar, 
dan karena itu ia harus membayar hutangnya itu. Namun 
karena hutang itu sangat besar, ia tidak mampu 
membayarnya, sekalipun ia harus dijual sebagai budak, 
beserta istri dan semua miliknya. Itupun tidak cukup untuk 
melunasi hutangnya yang sangat banyak itu. Apa yang 
dilakukan oleh hamba itu? Ia minta agar raja bersabar, dan 
ia berjanji akan melunaskan hutangnya. Ternyata, 
mendengar permohonan itu sang raja tergerak oleh belas 
kasihan sehingga ia dibebaskan dari seluruh hutangnya. 
Sungguh, sebuah kasih dan pengampunan yang besar telah 
diterima oleh hamba itu. 
 
Apa yang terjadi kemudian? Keluar dari istana, hamba ini 
bertemu dengan temannya yang berhutang kepadanya 
sebanyak seratus dinar.  Dibandingkan dengan sepuluh ribu 
talenta, seratus dinar adalah jumlah yang kecil. Dinar adalah 
upah seorang pekerja sehari, sedangkan satu talenta sama 
dengan enam ribu dinar. Bayangkan betapa besar 
perbedaannya. Apa yang dilakukan oleh hamba itu terhadap 
temannya? Ia menagih temannya itu dan bahkan 
mencekiknya agar ia melunasi hutangnya. Teman itu berkata 
kepadanya, persis seperti yang dikatakan hamba itu kepada 
raja, dan ia mohon agar sang hamba itu bersabar, dan 
temannya berjanji akan melunasi hutangnya itu; namun 
sang hamba itu menolak dan memenjarakan temannya. 
 
Hal ini diketahui oleh orang banyak dan peristiwa ini 
diberitahukan kepada raja. Sang hamba dibawa menghadap 
raja dan raja berkata kepadanya:” Hai hamba yang jahat, 
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seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau 
memohonkannya kepadaku.  Bukankah engkau pun harus 
mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani 
engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya 
kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh 
hutangnya (ayat 33-34). Sang hamba yang telah menerima 
kasih itu tidak dapat berbuat kasih kepada temannya. Ia 
yang telah menerima pengampunan yang sangat besar, 
ternyata tidak bersedia mengampuni temannya yang 
melakukan kesalahan kecil. Tuhan Yesus menutup 
pengajaran-Nya dengan berkata:” Maka Bapa-Ku yang di 
sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila 
kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan 
segenap hatimu." (ayat 35) 
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 

Kepada para lansia ditanyakan siapa yang tidak pernah 
melakukan kesalahan; kalau pernah, berapa kali selama 
hidupnya sampai saat ini. Tentu tak seorangpun yang tidak 
pernah berbuat salah, dan pasti sudah melakukannya 
sampai tak terhitung jumlahnya. Bagaimana sikap kita 
terhadap kesalahan yang kita lakukan; dan bagaimana pula 
sikap kita terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain 
kepada kita? Dapatkah kita mengampuni orang yang 
bersalah kepada kita? Apakah kita juga menyadari bahwa 
kesalahan dan dosa kita seberapa besarpun, telah diampuni 
oleh Tuhan? Pengampunan akan membebaskan kita dari 
beban yang berat. Orang akan merasa lega ketika ia 
diampuni dan mengampuni. Dengan pengampunan relasi 
akan dipulihkan. Bukankah setiap kali kita berdoa “Bapa 
Kami” kita mohon pengampunan Tuhan “seperti” kita juga 
mengampuni orang lain? Berhakkah kita minta 
pengampunan bila kita sendiri tidak bersedia mengampuni? 
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Kemudian bahan dijelaskan, dan perlu ditekankan bahwa 
siapapun pasti pernah melakukan kesalahan, dan siapapun 
butuh pengampunan. Kita perlu menghayati pengampunan 
Tuhan terlebih dahulu agar kita dapat mengampuni orang 
lain. Kita mengampuni bukan karena diri kita lebih baik dari 
orang lain. Kita mengampuni karena Tuhan telah lebih 
dahulu mengampuni kita Orang yang tidak menghayati 
pengampunan Tuhan bagi dirinya, akan sulit mengampuni 
juga. Dengan kata lain, kita mengampuni bukan “demi kita” 
tetapi “demi Tuhan” yang telah mengampuni kita terlebih 
dahulu. 
 
Jelaskan juga bahwa ketika kita tidak mau mengampuni, 
hidup terasa berat, dan tiap kali kita ingat orang yang 
menyakiti kita, kita akan merasa terganggu dan hati kita 
dipenuhi kebencian dan dendam. Kita tidak dapat 
melangkah dengan ringan. Orang lain tidak membuat hari 
gembira, tapi kita pandang sebagai musuh yang harus 
disingkirkan. Dengan bersedia mengampuni, kita akan 
terbebas dari beban yang berat yang mengganggu langkah 
hidup kita.  
      
 

USULAN KEGIATAN 
 
Mintalah kepada peserta yang pernah mengalami luka 
ditubuhnya, di tangan atau bagian tubuh lainnya. Apa yang 
mereka perbuat dengan luka itu, apakah dibiarkan atau 
diobati agar sembuh? Orang bisa menutupi luka di tangan 
dengan cara memakai baju lengan panjang. Luka itu tidak 
akan tampak, tetapi jelas tidak sembuh. Agar luka itu 
sembuh, orang harus berani membuka lengan bajunya, 
kemudian luka itu dibersihkan, dan itu perih, baru setelah 
itu diberi obat maka luka itu akan sembuh. 
 
Hati juga bisa terluka karena kesalahan orang lain yang 
berbuat jahat kepada kita. Kita dapat menutupi luka hati itu 
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dan berkata seolah-olah tidak terjadi apa-apa, namun jelas 
hal itu tidak akan memulihkan hati yang terluka itu. Hanya 
dengan berani membuka dan mengakui luka itu, Tuhan akan 
menyembuhkan dan mengampuni kita, dan atas dasar 
pengampunan Tuhan yang berlimpah itu, kita mengampuni 
sesama kita. Pengampunan memulihkan kita dan relasi 
dengan orang lain diperbaiki. 
 
Peserta diajak menyanyikan lagu:  

 
MENGASIHI LEBIH SUNGGUH 

Mengasihi, mengasihi lebih sungguh (2x) 
Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku 
Mengasihi, mengasihi lebih sungguh 

 
Mengampuni ....... 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KETIGA SEPTEMBER 2020 

 
 

 
BEKERJA UNTUK TUHAN DENGAN SUKACITA 

 
Bacaan: Yunus 3:10 – 4:11 
Tujuan: 
Lansia dapat mengerti dan memahami bahwa semua orang 
percaya pada hakikatnya dipanggil untuk hidup bekerja dan 
melayani Tuhan dengan sukacita. 
 
 
 

FOKUS 
 

Setiap orang pada umumnya pasti sadar bahwa ia harus 
bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang 
melakukan pekerjaan yang berat, dan ada pula yang 
mungkin memiliki pekerjaan yang tidak terlalu berat dan 
bahkan menyenangkan. Penghayatan setiap orang dalam 
melakukan pekerjaan bisa berbeda satu sama lain. Mereka 
yang memiliki jiwa optimis akan sangat bersemangat dan 
sebaliknya mereka yang pesimis akan merasa bahwa 
hidupnya sangat berat dan menderita. Mereka yang 
menghayati hidup dan pekerjaannya sebagai anugerah 
Tuhan, akan menjalani kehidupan ini dengan penuh 
sukacita dan rasa syukur, dan sebaliknya mereka yang 
kurang menghayati bahwa hidup dan pekerjaan ini adalah 
anugerah Tuhan, akan merasa berat menjalaninya.  
 
Demikian pula halnya dengan soal pelayanan kepada Tuhan. 
Tidak semua orang menghayati bahwa ia harus melayani 
Tuhan. Itulah sebabnya ada orang-orang yang diam 
berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa dalam 
pelayanan, sekalipun sebenarnya ia mampu dan memiliki 
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waktu serta kepandaian yang cukup. Kalaupun pada 
akhirnya ia bersedia terlibat dalam pelayanan, ia akan 
melakukannya dengan sikap terpaksa dan tidak menemukan 
sukacita dalam pelayanan yang ia lakukan. 
 
Sebenarnya kita tidak dapat lepas dari tanggung jawab untuk 
bekerja dan sebagai orang Kristen kita juga memiliki 
panggilan untuk melayani, dan itu semua harus kita lakukan 
dengan sukacita. Semua yang kita lakukan dengan sukacita 
akan terasa lebih ringan dan memberikan kebahagiaan pada 
kita, dan sebaliknya bila kita melakukan segala sesuatu 
dengan terpaksa, hal itu akan terasa berat dan kita tidak 
dapat menemukan sukacita dalam hidup dan pelayanan kita. 
 
    

PENJELASAN TEKS 
 
Bagian firman Tuhan ini merupakan akhir dari kisah Yunus, 
seorang yang diutus Tuhan untuk memberitakan ancaman 
hukuman Tuhan atas bangsa Niniwe. Kisah Yunus ini sangat 
menarik untuk direnungkan. Yunus, yang namanya berarti 
“merpati” ternyata tidak bersifat tulus seperti seekor burung 
merpati. Ia diutus Allah untuk pergi ke kota Niniwe, sebuah 
kota besar yang penuh dengan kejahatan, dan karenanya 
Allah akan menghukum dan membinasakannya. Yunus 
pergi, namun ia tidak menuju ke Niniwe namun ia pergi ke 
Tarsis, “jauh dari hadapan Tuhan” (Yunus 1:3). Entah apa 
yang dipikirkan oleh Yunus sehingga ia berbuat demikian. Ia 
tidak menanggapi panggilan Tuhan dengan senang, namun 
melarikan diri ke arah lain. Ia naik sebuah kapal dalam 
pelariannya itu. 
 
Ditengah laut, kapal yang ditumpangi Yunus diserang angin 
ribut. Awak kapal dan semua penumpang merasa ketakutan, 
dan mereka merasa bahwa ada yang bersalah dalam hal 
peristiwa angin ribut ini sehingga kapal terancam tenggelam. 
Mereka sepakat membuang undi untuk menentukan siapa 
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yang telah bersalah sehingga menyebabkan peristiwa ini 
terjadi. Undi dibuang, dan Yunus yang terkena undi 
tersebut. Yunus dilemparkan ke dalam laut, dan ternyata 
benar, angin ributpun reda. Atas perintah Allah, datanglah 
seekor ikan besar yang menelan Yunus dan ia ada di dalam 
perut ikan itu selama 3 (tiga) hari. 
 
Sesudah 3 (tiga) hari atas perintah Tuhan pula ikan itu 
memuntahkan Yunus ke darat, dan kemudian masuklah 
Yunus ke kota Niniwe dan iapun menyerukan ancaman 
hukuman Tuhan, yakni bahwa dalam waktu 40 hari, Niniwe 
akan ditunggangbalikkan oleh Allah. Mendengar ancaman 
hukuman itu, raja dan seluruh penduduk Niniwe bertobat. 
Mereka berpuasa, mengenakan kain kabung dan duduk di 
atas abu, bahkan berserta dengan seluruh ternak mereka. 
Melihat hal itu, Allah menyesal dan tidak jadi menghukum 
bangsa Niniwe. 
 
Ternyata sikap Allah itu sangat mengesalkan hati Yunus. Ia 
berkata kepada Allah: "Ya TUHAN, bukankah telah 
kukatakan itu, ketika aku masih di negeriku? Itulah 
sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab 
aku tahu, bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan 
penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia 
serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak 
didatangkan-Nya. (Yunus 4:2). Yunus merasa bahwa 
usahanya sia-sia saja. Dari kata-kata yang diucapkannya ini 
kita tahu bahwa dulu ia melarikan diri dari tugasnya karena 
ia tidak yakin bahwa Niniwe akan dihukum. Yunus ingin 
bahwa Niniwe dihukum karena kejahatannya, dan ketika 
Allah tidak jadi menghukumnya, ia sangat kesal. Yunus 
bahkan berkata kepada Allah, supaya Ia mencabut nyawanya 
saja supaya ia mati; itu lebih baik daripada ia hidup. 
 
Yunus pergi ke luar kota dan membuat sebuah pondok. Ia 
duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan 
terjadi pada Niniwe. Untuk menghibur kekesalan hatinya, 
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Allah menumbuhkan sebuah pohon jarak yang menaungi 
pondok itu dan Yunus bersukacita; namun keesokan harinya 
seekor ulat menggerek pohon jarak itu sehingga pohon itu 
layu. Yunus marah dan sekali lagi ia berkata bahwa lebih 
baiklah ia mati daripada hidup. Allah berkata kepada Yunus, 
bahwa Yunus sayang pada pohon jarak yang mati itu, 
padahal ia tidak menanamnya; apakah Allah tidak sayang 
pada 120.000 orang ciptaan-Nya yang tidak bisa 
membedakan tangan kanan dan tangan kiri, beserta jumlah 
ternaknya yang banyak?  
 
Bisa disimpulkan bahwa Yunus melakukan pelayanannya 
tidak dengan tulus dan karena itu ia tidak mengalami 
sukacita dari apa yang dilakukannya. 
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Kepada para lansia disampaikan bahwa apapun yang kita 
lakukan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan 
dengan hati yang gembira. Hal ini penting untuk selalu 
diingat, karena setiap saat kita melakukan pekerjaan kita 
masing-masing dan juga pelayanan kita. Bila kita 
melakukannya dengan berat hati, hal itu tidak akan 
mendatangkan sukacita bagi kita. Bila kita terpaksa 
melakukan sesuatu dengan perasaan terpaksa, hal itu akan 
terasa berat dan menekan kita. 
 
Seperti seorang anak yang disuruh oleh orang tuanya untuk 
melakukan sesuatu pekerjaan. Bila ia dengan terpaksa 
melakukannya, ia akan bersungut-sungut dan merasa bahwa 
tugas itu terlalu berat untuk dilakukan, sekalipun tugas itu 
tidak terlalu berat sebenarnya. Sebaliknya, bila ia menerima 
tugas itu dengan senang, itu akan terasa ringan, dan ia akan 
merasa bahagia karena telah menunjukkan ketaatan kepada 
ayahnya. 
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Dalam melayani Tuhan, hal yang sama juga bisa terjadi. 
Tidak tertutup kemungkinan seseorang melayani Tuhan, 
namun hal itu dirasakan hanya sebagai sebuah kewajiban 
yang mengikat dan memberatkan. Akibatnya adalah 
pelayanan itu dilakukan dengan sesuka hati, dan bisa saja 
tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dikehendaki 
Tuhan. Pelayanan masih dilakukan, namun tanpa 
penghayatan dan sukacita lagi. Kemudian dijelaskan tentang 
kisah pelayanan Yunus yang semula tidak mau melakukan 
tugasnya, merasa berat sehingga ia lari. Jika pada akhirnya 
ia mau, ia masih mengharapkan hasil pekerjaannya sesuai 
dengan pikiran dan harapannya sendiri dan tidak sesuai 
dengan apa yang dipikirkan Allah, sehingga ia merasa 
jengkel. Dalam pelayanan kita, kita harus menempatkan 
kehendak Allah di atas keinginan atau kehendak kita, 
sehingga kita tidak meraa berat dan menyesal. 
 
Tentu Tuhan Yesus Juruselamat kita dapat menjadi sebuah 
contoh dan teladan yang tepat tentang seorang yang 
melakukan tugas dan pelayanan-Nya kepada Bapa-Nya. 
Tugas-Nya sangat berat, yakni menyelamatkan dunia ini, 
dan itu harus dicapai dengan kematian-Nya. Dalam ketaatan 
yang sempurna, Tuhan Yesus melakukannya dengan setia, 
dan hal itu berkenan kepada Bapa-Nya. Ia tidak melarikan 
diri, tetapi menyelesaikan tugas itu sampai pada akhirnya. 
 
 

USULAN KEGIATAN 
 
Peserta diminta untuk sharing, menceritakan pengalaman di 
masa lalu, ketika mereka harus melakukan tugas atau 
pekerjaan mereka atau juga pelayanan mereka yang 
sebenarnya tidak begitu mereka sukai, namun yang harus 
tetap mereka lakukan karena diperintah oleh atasan 
misalnya. Mereka diminta untuk menceritakan bagaimana 
perasaan mereka serta bagaimana hasil pekerjaan atau 
pelayanan mereka. Kemudian disampaikan bahwa sebagai 
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manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah memiliki maksud 
tertentu atas hidup setiap orang termasuk kita, karena itu 
kita perlu menghayati dan menjalani kehidupan, pekerjaan 
dan pelayanan kita dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa 
orang yang tidak melayani Tuhan pada hakikatnya adalah 
melayani diri sendiri, menganggap diri sendiri adalah 
Tuhan. 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEEMPAT SEPTEMBER 2020 

 
 
 

MENTALITAS MENYALAHKAN 
 

Bacaan: Filipi 2:1-11 
Tujuan: 
1. Lansia tidak menghakimi orang lain ataupun 

menyalahkan keadaan atas penderitaan yang   dialami, 
namun belajar percaya pada keadilan Tuhan. 

2. Lansia bersedia untuk hidup bertanggung jawab atas 
kehidupan pribadi mereka dengan terus menjalankan 
tugas panggilan umat untuk berkarya bagi Tuhan. 

 
 
 
 

FOKUS 
 

Salah satu sifat dan sikap negatif dalam diri seseorang adalah 
sifat atau sikap suka menyalahkan, entah menyalahkan 
situasi atau keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan 
diri sendiri dan bahkan menyalahkan Tuhan. Agaknya sejak 
semula sikap menyalahkan ini sudah ada dalam diri 
manusia. Ketika manusia pertama jatuh dosa, Adam tidak 
mengakui terus terang kesalahan yang ia lakukan, ia 
menyalahkan Hawa. Bagaimana dengan Hawa? Sama saja, 
ia menyalahkan ular. Dalam sebuah penderitaan yang 
dialami, orang mudah sekali mencari kambing hitam atas 
apa yang terjadi. Kecenderungan menyalahkan pihak lain ini 
terus berlangsung sepanjang sejarah, dan ini menunjukkan 
betapa lemahnya rasa tanggung jawab dalam diri manusia. 
 
Orang yang memiliki mental suka menyalahkan ini gampang 
saja menemukan obyek atau sasaran, apa atau siapa yang 
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dianggapnya bersalah. Orang itu bisa saja teman kerja, 
anggota keluarga dan bahkan orang yang sebenarnya tidak 
begitu dikenalnya. Ia juga bisa menyalahkan situasi, 
pemerintah dan bahkan Tuhan sendiri. Sekali lagi, orang 
yang seperti ini adalah orang yang kurang atau tidak 
memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya. Ia cenderung 
melepas dan melempar tanggung jawab pada pihak lain. 
 
Orang yang suka menyalahkan pihak lain sebenarnya juga 
orang yang tanpa sadar memiliki banyak kekurangan dalam 
dirinya, namun hal itu berusaha ditutupinya dengan cara 
menjelekkan orang lain. Ia tidak bisa dan tidak berani 
mengakui kelemahan dirinya sendiri. Melalui firman Tuhan 
ini lansia diajak untuk selalu introspeksi, berani bertanggung 
jawab dan tidak mudah menyalahkan pihak lain. 
  

 
PENJELASAN TEKS 

 
Dalam kehidupan bersama di jemaat, orang bisa saja berbuat 
salah, siapapun itu karena tidak ada orang yang sempurna. 
Apa yang harus kita lakukan jika hal itu terjadi? Hal yang 
paling mudah dilakukan adalah mencari kambing hitam, 
menuding siapa yang bersalah, melempar tanggung jawab 
pada orang lain. Bila hal seperti ini selalu terjadi dalam 
kehidupan jemaat, maka persekutuan akan rusak dan orang 
tidak menikmati damai sejahtera. Seharusnyalah jemaat 
merupakan persekutuan cinta kasih, tempat orang saling 
menopang dan menjaga serta saling melayani satu dengan 
yang lain. Bila ada orang yang melakukan kesalahan, ia harus 
tetap dikasihi dan ditolong untuk memperbaiki diri, bukan 
dijauhi dan dihakimi. Selain itu, setiap orang juga 
bertanggung jawab atas hidup dan pelayanannya masing-masing. 
 
Firman Tuhan saat ini merupakan nasihat Rasul Paulus 
tentang bagaimana orang harus hidup dalam persekutuan 
jemaat, dengan menampilkan contoh kehidupan Tuhan 
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Yesus sebagai kepala gereja. Paulus menghayati dan 
menekankan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Ia berada 
pada status yang sangat tinggi dan mulia, tetapi Ia bersedia 
meninggalkan semua itu dan menjadi manusia. Sebagai 
manusia ia tampil sebagai hamba dan bukan sebagai seorang 
bangsawan. Ia tidak tinggal di istana raja, bahkan Ia “tidak 
mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya” Sebagai 
seorang hamba, ia tidak melarikan diri, namun Ia taat 
sampai mati di atas kayu salib. Apa yang dialami oleh Tuhan 
Yesus ini bukan sekadar menunjukkan sikap 
kerendahhatian, tetapi juga rasa tanggung jawab yang besar. 
Ia tahu bahwa Ia akan menderita dan mati disalibkan, tetapi 
Ia tidak melarikan diri dari tugas itu. Ia juga tidak 
menyalahkan manusia atau orang lain dan juga Ia tidak 
menyalahkan Bapa-Nya, tetapi dengan kesadaran penuh Ia 
menempuh jalan penderitaan itu. 
 
Paulus menasihati agar jemaat memiliki pikiran dan 
perasaan seperti Tuhan Yesus itu, yang mau merendahkan 
diri-Nya dan melayani sampai tuntas. Alih-alih 
menyalahkan situasi (penderitaan) yang Ia alami, Tuhan 
Yesus bersedia memikul tanggung jawab itu sampai akhir. 
Demikian juga jemaat, ketika sekali waktu harus mengalami 
hal yang berat, tidak menyalahkan siapapun, namun tetap 
menjalankan tugas pelayanannya sampai selesai. 
Persekutuan jemaat akan kokoh bila tiap anggotanya 
bersedia hidup seperti Kristus. 
 
Selain memberikan nasihat agar orang mencontoh Tuhan 
Yesus, Paulus juga menasihati agar orang menganggap orang 
lain lebih utama dari dirinya sendiri, artinya menghormati 
sesama anggota jemaat dan tidak hanya memikirkan 
kepentingan diri sendiri. Ini berarti, selain tidak mudah 
menyalahkan dan mencari kelemahan orang lain, jemaat 
diajak justru untuk melihat kebaikan orang lain dan 
menghormatinya. Sungguh, sebuah nasihat yang amat 
penting. Melihat dan menemukan kelebihan orang lain 
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mungkin lebih sulit dibanding dengan mencari dan 
menemukan kelemahan atau kesalahan orang lain, namun 
hal itu harus terus diupayakan sehingga lama kelamaan akan 
menjadi karakter kita. Dengan demikian, maka hidup Yesus 
sungguh-sungguh kita teladani dalam kehidupan 
persekutuan kita.  
 

 
PENYAMPAIAN BAHAN 

 
Kepada para lansia disampaikan contoh dari kehidupan 
sehari-hari tentang sikap menyalahkan pihak lain, misalnya 
menyalahkan teman atau anggota keluarga sendiri. Contoh 
sederhana misalnya jika kaki kita menendang ember di 
rumah, bagaimana sikap kita. Apakah kita menyadari bahwa 
itu terjadi karena kita kurang hati-hati atau berjalan dengan 
tidak melihat ke bawah; atau dengan cepat kita marah dan 
menyalahkan orang yang meletakkan ember di situ? Bisa 
saja terjadi kita sendiri yang meletakkannya, tetapi kita lupa. 
    
Ketika kita mengalami penderitaan, bagaimana sikap kita? 
Apakah kita introspeksi, merenung mengapa ini terjadi, 
mungkin karena kesembronoan kita atau sikap kita yang 
kurang hati-hati, atau kita menyalahkan pihak lain, orang 
atau situasi atau bahkan menyalahkan Tuhan? Jika kita 
cenderung selalu bersikap demikian, itu tandanya kita 
memiliki sikap mental menyalahkan, sebuah sifat dan sikap 
yang kurang baik dan kita perlu berjuang untuk 
meninggalkan sifat dan sikap yang demikian. Sikap suka 
menyalahkan juga akan mengikir rasa tanggung jawab kita. 
Jika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita 
tidak berusaha untuk menghadapi atau menanggulanginya, 
tetapi melempar tanggung jawab itu kepada pihak lain. 
 
Selanjutnya kepada lansia dijelaskan bagaimana seharusnya 
mereka hidup di tengah-tengah persekutuan, bersama orang 
banyak. Lansia diajak meneladani hidup Tuhan Yesus yang 
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dengan tabah menjalani penderitaan-Nya dengan penuh 
tanggung jawab, dan tidak menyalahkan siapapun, juga 
tidak menyalahkan Bapa-Nya. Bisa saja Ia berbuat begitu, 
namun hal itu tidak dilakukan-Nya. 
 
Tekankan juga bahwa dalam hidup bersama orang lain 
dalam jemaat, orang perlu saling menghargai dan 
menghormati sesamanya dan menganggapnya lebih utama 
dari dirinya sendiri. Dengan demikian orang juga belajar 
untuk menghargai kepentingan orang lain dan tidak hanya 
berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Sikap saling 
merendah ini sangat penting dalam menjaga kehidupan 
persekutuan jemaat yang terdiri atas berbagai macam orang 
dengan latar belakang yang beragam. Sikap saling 
menghargai berarti juga sanggup melihat kebaikan orang 
lain dan ini akan menjauhkan kita dari sikap suka 
menyalahkan. 
 
 

USULAN KEGIATAN 
 

Peserta diminta untuk menyebutkan paling sedikit 1 (satu) 
kelebihan teman yang duduk di sebelahnya, kemudian 
tanyakan kepada orang yang disebutkan kelebihannya itu, 
bagaimana perasaannya. Bagaimana jika misalnya bukan 
kelebihan yang disebutkan tetapi kelemahannya, apakah 
perasaan yang sama akan dialaminya? Tanyakan apa arti 
kegiatan ini dan dorong agar para lansia belajar terus untuk 
mengembangkan sikap demikian. 
 
Kemudian akhiri kegiatan dengan menyanyikan lagu: 
 
KU KASIHI KAU DENGAN KASIH TUHAN 
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan (2x) 
Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja 
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU PERTAMA OKTOBER 2020 

 
 
 

KELUARGA LANSIA YANG BERBUAHKAN 
KEBENARAN DAN KEADILAN 

 
Bacaan: Yesaya 5:1-7 
Tujuan: 
1. Lansia memahami tugas panggilan dirinya dan 

keluarganya untuk menanamkan nilai-nilai spiritualitas 
pada anak-anak dan seluruh anggota keluarga. 

2. Seluruh angota keluarga mewujudkan kebenaran dan 
keadilan. 

 
 
 

FOKUS 
 
Di tengah kehidupan bermasyarakat, setiap orang dan setiap 
keluarga akan berhadapan dengan berbagai macam manusia 
beserta perilaku mereka. Ada orang yang baik, ada orang 
yang jahat; ada orang yang jujur, ada pula orang yang suka 
berbohong dan berjiwa penipu; Ada orang yang 
berintegritas, ada pula orang yang munafik; Ada orang yang 
takut akan Tuhan, dan ada pula orang tidak mengenal 
Tuhan, apalagi percaya dan menyembah-Nya. Perilaku 
manusia itu biasanya terkait dengan nilai-nilai kehidupan 
yang diyakini atau mempengaruhinya, termasuk nilai-nilai 
spiritualitas dan keimanan. 
 
Sebagai umat Tuhan, setiap anggota keluarga Kristen 
diharapkan menjadi orang yang baik, benar dan adil, orang 
yang berintegritas, dan yang takut akan Tuhan. Sebagaimana 
halnya orang lain, sikap dan perilaku umat Tuhan tentu saja 
terkait dengan nilai-nilai yang dikembangkan dan dihayati 
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dalam kehidupan mereka sebagai keluarga. Nilai-nilai yang 
baik itu akan muncul jikalau setiap keluarga umat Tuhan 
menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka, dan 
menjadikan firman Tuhan sebagai acuan dalam kehidupan 
sesehari. Sesuai dengan firman Tuhan hari ini, kita akan 
merenungkan panggilan bagi setiap keluarga umat Tuhan, 
termasuk mereka yang telah lanjut usia, untuk terus 
menanamkan nilai-nilai spiritualitas Kristiani pada diri dan 
keluarga masing-masing, agar umat Tuhan berbuahkan 
kebenaran dan keadilan, bukan keonaran dan kelaliman.  
  
 

PENJELASAN TEKS 
 
Dalam perikop ini Nabi Yesaya mengatakan bahwa ia hendak 
menyanyikan sebuah nyanyian tentang kebun anggur. 
Nyanyian itu sendiri bukan nyanyian nabi, tetapi nyanyian 
dari kekasihnya. Siapakah kekasihnya itu? Yang disebut 
kekasih oleh nabi itu adalah Tuhan sendiri, dan kebun 
anggur yang dinyanyikannya adalah kebun anggur milik 
Tuhan, yang ternyata adalah Israel.  Dalam perikop ini, nabi 
Yesaya menarasikan bahwa pemilik kebun anggur itu sedang 
mencurahkan isi hati mengenai kebun anggur-Nya itu. 
Nyanyian tentang kebun anggur Tuhan itu terasa sendu. Tak 
ada kebanggaan ataupun kegembiraan yang tersirat di 
dalamnya. Yang tampak menonjol justru sebuah 
kekecewaan. Mengapa demikian? 
 
Sebetulnya kebun anggur Tuhan itu sendiri indah dan 
istimewa, dan tentu layak dibanggakan. Digambarkan bahwa 
kebun itu terletak di lereng bukit yang subur, sebuah lokasi 
ini sangat cocok untuk sebuah kebun anggur. Lahan ini juga 
dipersiapkan dan diolah dengan baik. Kebun itu dicangkuli, 
dan batu-batu yang berserakan telah dibersihkan, rumput 
liar dan tanaman pengganggu lainnya juga dihilangkan. Bisa 
dibayangkan juga bahwa lahan telah dibuat berundak atau 
dibuatkan terasering, dengan saluran air yang tertata baik. 
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Kebun itu juga dijaga dengan baik, serta dilengkapi dengan 
tempat memeras anggur. Setelah menanami kebun-Nya 
dengan pokok anggur pilihan Pemilik kebun berharap agar 
kebun-Nya menghasilkan buah yang baik, yaitu yang manis 
dan lezat. Namun, apa yang terjadi? Muncullah di sini 
sebuah persoalan: kebun itu ternyata menghasilkan buah 
anggur yang masam, yang tidak lezat. Tentu saja hasil kebun 
yang kurang baik itu memunculkan kekecewaan pada diri 
pemilik-Nya. Apalagi kalau diingat bahwa yang berharga 
dari sebuah kebun anggur adalah buah anggurnya, bukan 
kayu atau dedaunannya.  
 
Menghadapi situasi seperti ini, tindakan apakah yang harus 
dilakukan pemilik kebun? Sebetulnya Ia bebas melakukan 
apa pun atas kebun itu. Namun, dalam perikop ini Pemilik 
kebun mengajak berdialog penduduk Yerusalem dan orang-
orang Yehuda secara umum, tentang apa yang sebaiknya Ia 
lakukan.  Pemilik itu mengajukan pertanyaan, walaupun 
sebetulnya Ia tidak memerlukan jawaban. Dengan gaya 
bahasa retoris yang khas: “Apatah lagi yang harus diperbuat 
untuk kebun anggur-Ku itu…?”, Tuhan hendak 
menunjukkan bahwa Ia sudah tahu akan apa yang harus 
diperbuat. Tuhan telah memiliki rencana khusus untuk 
kebun anggur-Nya.  
 
Kalau kita mencermatinya dengan baik, ternyata dialog itu 
menyiratkan semacam tuntutan pertanggungjawaban dari 
kebun dan tanamannya milik Tuhan. Seperti tertera pada 
bagian akhir dari nyanyian ini, kebun anggur Tuhan itu 
adalah Israel, sedangkan Yehuda adalah tanaman atau 
pokok anggurnya. Karena itu, Israel dan Yehuda - umat 
Tuhan yang terpisah karena perang saudara - harus ikut 
bertanggungjawab terhadap hasil kebun yang tidak sesuai 
dengan harapan Pemiliknya. Tuhan menantikan keadilan 
dari mereka, tetapi ternyata yang dihasilkan adalah 
kelaliman. Tuhan mengharapkan munculnya kebenaran, 
ternyata yang dihasilkan adalah keonaran. Tidak heran kalau 
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Tuhan kecewa. Padahal Tuhan sudah mengolah dan 
merawat kebun itu dengan sangat prima. Beruntung Tuhan 
tidak memusnahkan mereka, tetapi hanya akan 
menelantarkannya. Hal ini terwujud ketika Israel (termasuk 
Yehuda) dijatuhi hukuman pembuangan ke Babel. Setelah 
lewat tujuh puluh tahun lamanya, mereka dikembalikan ke 
tanah Kanaan. Walaupun gagal memenuhi kehendak dan 
rencana Tuhan, ternyata umat-Nya tetap diperhatikan dan 
dikasihi Tuhan.  
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Banyak orang di sekitar kita memiliki kegemaran bercocok-
tanam. Mungkin juga, saudara-saudara memiliki hobbi yang 
sama… (Siapa?) Ada kesamaan di antara penggemar 
tanaman ini. Ketika menanam sesuatu, pasti mereka 
mengharapkan hasil yang bagus dari apa yang ditanamnya.  
(Betul…?) Sebagaimana pengalaman kita sendiri, ketika kita 
menanam pohon bunga mawar, ya kita harapkan pohon itu 
menghasilkan bunga mawar: bunga yang mekar indah, dan 
wangi. Demikian juga, ketika menanam pohon melati, kita 
berharap pohon itu memberi kita bunga-bunga melati yang 
putih bersih dan berbau harum mewangi. Kita menikmati 
aroma, dan sekaligus juga warna bunganya. Ketika kita 
menanam pohon mangga, ya tentu kita berharap pada 
musimnya kita akan menikmati buah mangga yang manis 
dan lezat hasil kebun kita. Apalagi kalau kita memilih bibit 
mangga yang istimewa. 
 
Adalah kewajiban setiap orang yang menanam untuk 
menyiapkan tempat untuk pohon yang akan ditanamnya. 
Tempatnya bisa berbentuk lahan tanah, atau pot yang diisi 
media tanam, atau juga wadah khusus berisi air untuk 
tanaman hidroponik. Semua itu tergantung dari jenis 
tanaman yang dipilihnya. Mereka harus memilih bibit yang 
baik, menanamnya sesuai ketentuan, dan memupuknya 
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sesuai takaran. Mereka juga harus merawat tanamannya 
dengan membersihkannya dari gulma atau tanaman-
tanaman pengganggu, dan melindungi tanamannya dari 
serangan hama. 
 
Ketika Tuhan menanam pokok anggur pilihan di dalam 
kebun-Nya, Tuhan juga mengharapkan kebun-Nya 
menghasilkan buah anggur yang baik. Untuk itu, Ia sudah 
melakukan apa yang memang seharusnya dilakukan. Ia 
memilih lahan yang subur. Ia membersihkan lahan dari 
batu-batu dan tanaman liar pengganggu. Ia melindungi 
kebun anggur-Nya dari serangan hama dan hewan liar, atau 
bahkan dari pencuri, dengan membuat pagar di sekeliling 
kebun. Ia mendirikan menara jaga, bahkan telah 
menyiapkan tempat memerah anggur. “Investasi”-Nya telah 
diperhitungkan secara maksimal. Namun, ternyata hasilnya 
meleset dari perkiraan. Kebun-Nya menghasilkan anggur 
masam, yang tak enak dimakan atau dijadikan minuman. 
Karena itu, Tuhan kecewa, dan “rugi”: investasi-Nya tak 
menghasilkan imbal hasil yang memadai. 
 
Kalau Saudara sebagai investor perkebunan, mendapatkan 
kenyataan hasil kebun tak berharga, apa yang akan saudara 
lakukan? Bisa jadi, saudara akan mengolah ulang lahan, dan 
mengganti seluruh pokok tanaman yang membuahkan hasil 
negatif.  Kebun yang gagal panen dan merugikan akan 
dirombak total. Mungkin juga dengan mengganti jenis 
tanaman yang lebih cocok untuk lahan di situ. Tetapi 
kelihatannya yang akan dilakukan Tuhan berbeda. Ia justru 
akan membiarkan kebun anggur-Nya hancur dilanda hama 
dan tanaman pengganggu, akan ditelantarkan, dan tidak 
akan ditanami lagi. Tuhan seperti “putus asa” dengan hasil 
kebun-Nya. 
 
Tentu saja kebun anggur milik Tuhan adalah kiasan belaka. 
Kebun anggur Tuhan adalah Israel, dan tanaman-tanaman 
kegemaran-Nya adalah Yehuda. Dari umat ini tentu Tuhan 
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tidak mengharapkan buah anggur. Tetapi, hasil yang lain. 
Apa? Tentu saja buah-buah iman dan perilaku hidup yang 
sesuai dengan kehendak dan rencana-Nya. Tuhan telah 
memelihara umat-Nya ini secara luar biasa, bahkan sejak 
mereka berteriak minta tolong dari tengah-tengah 
perbudakan di Mesir. Tuhan mengingat kaum keturunan 
Yakub, Ishak dan Abraham ini, nenek moyang Israel yang 
dipanggil dan dipilih untuk menjadi berkat umat manusia. 
Tuhan membebaskan mereka, dan memimpin mereka 
memasuki Tanah Kanaan, Tanah Perjanjian itu. Tuhan 
mempersiapkan lahan tempat tinggal mereka. Tuhan juga 
mengutus nabi-nabi untuk mengajar, mendidik, dan 
memperkenalkan mereka kepada Tuhan yang hidup. Tuhan 
berharap mereka menjadi umat yang baik, yang 
menghasilkan karakter yang baik, yang mengenal dan takut 
akan Tuhan. Namun, apa yang terjadi? Mereka justru 
menjadi umat yang suka membuat keonaran, dan bertindak 
lalim. Bahkan, mereka juga berperang sendiri, dan pecah 
kongsi menjadi dua Negara, Israel (10 suku) dan Yehuda (2 
suku). Tentu saja Tuhan kecewa, dan berencana 
menghukum mereka. Dan itu terlaksana ketika mereka 
dibawa ke pembuangan di tanah Babel 70 tahun lebih… 
 
“Anggur manis” yang diharapkan Tuhan dari umat-Nya 
adalah nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan pengenalan akan 
Tuhan yang penuh rakhmat. Tentu saja hasil yang baik ini 
tidak hanya dituntut dari Israel dan Yehuda. Dari kita semua, 
umat-Nya, dari keluarga umat-Nya, dan dari individu-
individu umat-Nya, juga diharapkan muncul buah-buah 
iman, perilaku hidup yang manis, dan yang berharga. 
Termasuk dari kita semua saat ini. Sudahkah kita memenuhi 
panggilan untuk menghasilkan buah-buah iman dan buah-
buah kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya? Marilah 
kita memeriksa diri kita dan keluarga kita masing-masing. 
Tuhan telah memelihara kehidupan kita semua secara luar 
biasa. Berkat-berkat kebaikan dan kemurahan hati serta 
kasih setia Tuhan senantiasa memenuhi hidup kita. Tuhan 
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merawat dan melindungi kita dalam kehidupan kita hari 
demi hari. Lewat firman dan bisikan Roh-nya, kita diajari 
untuk mengenal Tuhan dan kehendak-Nya. Apakah kita 
sudah memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan-
Nya? Jadi, hasilkanlah kebenaran dan keadilan dalam 
kehidupan kita, bukan keonaran dan kelaliman, dimulai dari 
diri kita para lansia, beserta keluarga kita masing-masing.  
Amin. 
 
 

USULAN KEGIATAN 
 

1. Setelah renungan, ajak peserta mempelajari lagu di 
bawah ini: 

 
2. Ajak peserta mendiskusikan apa yang sebaiknya 

dilakukan untuk kebun anggur yang demikian, dan 
berbagi refleksi mengenai kehidupan keluarga masing-
masing, tentang buah iman dan kehidupan yang telah 
dihasilkan: lebih banyak manisnya atau justru lebih 
banyak yang masam…  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEDUA OKTOBER 2020 

 
 
 

LANSIA DAN KELUARGA 
YANG SELALU BERSYUKUR 

 
Bacaan: Filipi 4:1-9 
Tujuan: 
1. Lansia mampu bersyukur dalam segala hal. 
2. Lansia menjadi contoh bagi keluarga dan masyarakat 

untuk selalu hidup dalam syukur. 
 
 
 

FOKUS 
 
Kehidupan yang dijalani semua orang pada umumnya sama: 
ada suka dan dukanya, ada kalanya sakit dan di saat lain 
sehat, ada kesuksesan bergantian dengan kegagalan, ada 
kalanya orang banyak bersahabat dan ada kalanya orang 
bertengkar, dst.  Semuanya harus bekerja mencari nafkah, 
setiap hari juga harus makan, dan lebih sehat kalau mau 
berolahraga. Situasi dan kondisi di tengah masyarakatnya 
juga dialami bersama, demikian juga gejolak ekonomi, 
politik dan keamanan dunia, lengkap dengan peluang dan 
ancamannya.  Situasi dan kondisi habitat kita semua sama. 
Yang membedakan adalah bagaimana manusia menanggapi 
situasi dan kondisi diri dan sekelilingnya. Tanggapan itulah 
yang menentukan apakah seseorang selalu mengeluh atau 
bisa bersyukur, hidup menderita atau bahagia, dst. Hal 
seperti itu juga terjadi dalam sebuah keluarga. Ada keluarga 
yang tampak bahagia, dan ada yang kelihatannya susah dan 
menderita. Ada keluarga yang tampak rukun, dan ada yang 
selalu ribut bertengkar, dst. 
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Renungan hari ini mengajak peserta berefleksi. Apakah 
dirinya dan keluarga termasuk pribadi dan keluarga yang 
sering bertengkar, atau rukun; pribadi atau sebuah keluarga 
yang bahagia atau yang banyak menderita; yang banyak 
mengeluh, atau banyak bersyukur? Masing-masing peserta 
memiliki jawaban sendiri-sendiri yang khas.  

 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Surat Rasul Paulus kepada Jemaat Filipi sering disebut 
sebagai surat sukacita. Hal ini terjadi karena isi surat dan 
pilihan kata-katanya banyak mengungkap kesukacitaan. 
Padahal surat ini ditulis dari dalam penjara. Hal ini 
membuktikan bahwa penjara tidak dapat membatasi 
suasana hati orang. Gerak tubuhnya memang dibatasi 
dinding-dinding penjara, namun pikirannya dapat melayang 
bebas tak terbatas.  Demikian juga suasana hatinya. Penjara 
tidak selamanya akan membuat seseorang kehilangan 
kegembiraan hidup. Sebaliknya, walaupun seseorang di 
penjara, sukacita selalu dapat meluap-luap dari hatinya. Hal 
yang terakhir ini terjadi pada diri Rasul Paulus, dan tampak 
dalam surat Filipi. Di mana pun dia berada, termasuk di 
dalam penjara, dan bagaimana pun pengalamannya, dia 
tetap memelihara damai sejahtera Allah, dan sukacita dalam 
Kristus.  
 
Nada-nada sukacita itu tampaknya berkaitan juga dengan 
kerinduan hati Rasul Paulus. Rasul Paulus sangat mengasihi 
jemaat di Filipi. Karena itu dia tidak ingin mendukakan hati 
jemaat Filipi. Dalam 4:1, Rasul Paulus menyebut mereka itu 
“yang kukasihi dan yang kurindukan”, “sukacitaku dan 
mahkotaku”. Sungguh suatu ungkapan yang sangat 
menyentuh, menggembirakan dan menguatkan hati jemaat 
Filipi. 
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Walaupun sedemikian dikasihi Rasul Paulus, ternyata di 
jemaat Filipi ada juga pertengkaran. Mungkin cukup keras, 
karena Rasul Paulus mengungkapnya dalam suratnya. Para 
pihak yang terlibat adalah dua wanita, Eudia dan Sintikhe. 
Kemungkinan dua wanita ini termasuk orang terkemuka di 
sana. Kalau dua pemimpin tak akur, pasti ramai karena fans 
masing-masing ikut terlibat. Karena itu, pertengkaran 
seperti itu harus segera didamaikan, agar misi jemaat jangan 
terhambat. Dalam 4:3, kedua wanita ini disebut aktivis 
dalam pekabaran Injil. Bersama dengan pemimpin jemaat 
lain, namanya “tercantum dalam kitab kehidupan. Untuk 
meredam perselisihan itu, Rasul Paulus minta bantuan 
Sunsugos, yang disebutnya sebagai “temanku yang setia”. 
Sebetulnya tidak jelas juga siapakah Sunsugos itu, karena 
tidak banyak keterangan dapat kita perolah mengenai 
dirinya. 
 
Lepas dari adanya perselisihan itu, Rasul Paulus mengajak 
jemaat Filipi untuk selalu bersukacita. Nasihat ini sangat 
ditekankan, karena diulang dua kali dalam satu napas. 
Nasihat ini memang sangat perlu disampaikan, karena 
situasi dan kondisi habitat jemaat Filipi juga tidak baik-baik 
amat. Sebaliknya, kehidupan jemaat juga terancam oleh 
lingkungan sekitarnya, termasuk dari aparat Negara. Situasi 
itu tentu dapat menakutkan atau mengkuatirkan jemaat. 
Tapi, sekali lagi, situasi dan kondisi sekitar tidak harus selalu 
memengaruhi atau menentukan suasana hati jemaat. Dalam 
kondisi yang bagaimana pun, jemaat selalu dapat 
bersukacita. Dan seperti itulah yang diharapkan Rasul 
Paulus. Pada ayat 6, Rasul Paulus juga menasihati jemaat 
untuk tidak kuatir tentang apa pun. Segala hal dapat dibawa 
dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Doa yang 
sungguh-sungguh akan mengenyahkan ketakutan. Rasul 
Paulus juga menekankan agar jemaat selalu mengucapkan 
syukur, dalam segala hal. Apa pun selalu dapat disyukuri. 
Dan orang atau keluarga yang dapat selalu bersyukur adalah 
keluarga yang sangat yakin akan pemeliharaan Allah, akan 
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kemurahan hati Allah, dan bahwa segala rencana Allah 
adalah kebaikan belaka. Karena itu segala pengalaman 
hidup, dan habitat yang bagaimana pun kondisinya, selalu 
dapat disyukuri. 
 
Selain bersukacita, berdoa dan bersyukur, jemaat Filipi juga 
dinasihati untuk selalu berbuat baik, sehingga kebaikan hati 
mereka diketahui semua orang. Tentu tidak untuk 
memegahkan diri. Kebaikan hati jemaat diperlukan untuk 
mendukung misi pemberitaan Injil yang mereka kerjakan, 
seperti yang dilakukan Euodia dan Sintikhe. Motivasi 
pemberitaan Injil itu bertambah kuat karena “Tuhan sudah 
dekat”. Inilah harapan akan kesegeraan kedatangan Kristus 
yang kedua kali (Parousia) yang amat kuat pada diri Rasul 
Paulus pada waktu itu.  Dan sebagai penutup perikop ini, 
Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi untuk selalu “berpikir 
positif”. Katanya dalam ayat 8, “… semua yang benar, semua 
yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang 
manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut 
kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.”  
Lebih dari “berpikir positif”, keluarga dan individu yang 
mampu bersyukur dalam segala hal adalah keluarga dan 
individu yang memiliki “thankfull mind”. “Positive thinking” 
dan “thankfull mind”, akan menjamin seseorang hidup 
dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal.  

 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Pernah ada kisah tentang sebuah keluarga yang hidup rukun. 
Yang menjadi tokohnya adalah dua orang lelaki muda kakak 
beradik.  Profesi mereka sama, yaitu bertani. Mereka selalu 
bekerja sama menggarap sawah mereka. Mereka hidup 
serumah, dalam keadaan bahagia dan saling mengasihi. 
Mereka baru berpisah ketika sang kakak menikah, dan 
tinggal di rumah sendiri bersama istrinya. 
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Pada suatu hari, tiba-tiba sang adik berpikir untuk 
membantu sang kakak. Pikirnya: “Kakak sekarang sudah 
berkeluarga. Mereka hidup berdua, dan tentu kebutuhan 
mereka lebih besar dari sebelumnya.” Maka sang adik pun 
tergerak untuk membagi gabah hasil panen sawahnya untuk 
sang kakak. Setiap malam sang adik mengambil gabah 
miliknya, dan memikulnya ke rumah sang kakak pada waktu 
malam. Diam-diam gabah itu dimasukkan ke lumbung sang 
kakak. Pikirnya, “Kakak tentu sungkan menerima 
pemberianku kalau dia tahu.” Pada saat yang sama, ternyata 
sang kakak juga berkehendak membantu sang adik. 
Pikirnya, “Adik tentu membutuhkan biaya banyak ketika 
akan menikah. Baiklah aku mengirimkan sebagian hasil 
panenku untuknya.” Maka, setiap malam dia pun memikul 
beberapa ikat gabah dan diam-diam dimasukkan ke 
lumbung adiknya. Hal itu terjadi beberapa lama, sampai 
mereka heran dan bertanya-tanya, mengapa gabah di 
lumbung mereka tidak berkurang juga, walaupun mereka 
telah mengirimkan sebagian hasil panen mereka. Sampai 
suatu saat, mereka bertemu di tengah jalan, dan masing-
masing membawa beberapa pikul gabah. Terjadilah dialog di 
antara mereka. “Adik mau ke mana?”, tanya sang kakak. 
“Mengapa membawa padi?” Sang adik menjawab, “Mau ke 
rumah kakak. Padi ini untuk kakak.” Sang adik pun balik 
bertanya, “Kalau kakak mau ke mana? Dan mengapa 
membawa padi juga?” Sang kakak menjawab bahwa dia mau 
ke rumah adiknya, dan padi ini akan diberikan untuk sang 
adik. Mereka pun berseru bersamaan: “Jadi, selama ini 
kakak / adik selalu mengirim padi ke tempatku? Pantas hasil 
panenku kok selalu utuh terus.” Mereka pun saling 
berpelukan, dan saling mengucapkan terimakasih atas 
kebaikan masing-masing. Mereka sangat terharu merasakan 
perhatian dan kasih sayang satu sama lain. 
 
Tindakan dan motivasi berbagi dari sang adik dan kakaknya 
tidak hanya mencerminkan kasih sayang di antara keduanya. 
Tindakan mereka adalah bentuk berbuat baik yang konkret. 
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Kesamaan tindakan itu juga mencerminkan betapa mereka 
itu sehati dan sepikiran. Tindakan mereka menunjukkan 
bahwa mereka merasa telah dapat cukup memenuhi 
kebutuhan diri sendiri, sehingga tidak kuatir akan 
berkekurangan. Mereka bahkan siap membantu saudaranya 
dengan hasil kerja mereka, walaupun tidak diminta, dengan 
hati yang bersukacita dan rela. Kemurnian hati dan 
keikhlasan berbagi sungguh sangat mengharukan. 
 
Rasul Paulus yang sangat mengasihi dan merindukan jemaat 
Filipi, memberikan nasihat yang serupa kepada jemaat 
Filipi. Jemaat dinasihati untuk selalu berbuat baik. Tidak 
hanya kepada saudara atau saudara seiman, tetapi kepada 
setiap orang. Kebaikan hati yang tulus menjadi pendukung 
pemberitaan Injil, bahkan sudah merupakan pemberitaan 
injil itu sendiri. Kebaikan hati yang konkret ini tentu tidak 
dapat dilepaskan dari sikap hati yang bersyukur, dan 
dipenuhi sukacita. Karena itu, Rasul Paulus menasihati 
jemaat Filipi untuk selalu bersukacita, dan bersyukur dalam 
segala situasi dan kondisi. Bahkan ditekankan agar mereka 
tidak kuatir akan apa pun, karena segala sesuatu dapat 
dibawa dalam doa dan permohonan kepada Allah Bapa. 
Tinimbang diisi dengan kekuatiran atau ketakutan, jemaat 
dinasihati untuk memenuhi pikiran mereka dengan semua 
yang benar, mulia, adil, suci, manis, semua yang sedap 
didengar, dan patut dipuji, serta semua yang disebut 
kebajikan. Pikiran-pikiran positif (positive thinking) seperti 
ini dengan sendirinya akan memunculkan hati yang 
bersyukur (thankfull mind), yang pada gilirannya akan 
mewujud dalam ucapan dan perbuatan baik. 
 
Nasihat Rasul Paulus ini tentu juga berlaku untuk kita saat 
ini. Karena itu, marilah dalam kerangka merayakan bulan 
keluarga, para lansia mengajak keluarga untuk membangun 
tidak hanya pikiran positif, tetapi juga hati dan jiwa yang 
bersyukur (thankfull mind). Dan berkaitan dengan hal itu, 
para lansia sendiri juga mampu memiliki hati yang 
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bersyukur, yang tampak dalam kehidupan yang dipenuhi 
sukacita dan damai sejahtera, serta diwujudkan dalam 
perbuatan-perbuatan baik yang tulus ikhlas. Amin. 
 

 
USULAN KEGIATAN 

 
1. Ajak peserta mendaftar hal-hal yang mereka syukuri 

dalam kehidupan sesehari.   
2. Ajak peserta mendiskusikan makna dan dampak sebuah 

kehidupan yang dipenuhi rasa syukur. 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KETIGA OKTOBER 2020 

 
 
 

TUHAN HAKIM DALAM KELUARGA 
 

Bacaan: Mazmur 96 
Tujuan: 
1. Lansia menghayati bahwa Tuhan adalah Hakim dalam 

keluarga. 
2. Lansia menyadari bahwa seluruh keluarga dipanggil 

untuk memuji Tuhan sebagai Hakim yang adil. 
 
 
 
 

FOKUS 
 
Dalam budaya patriakhal, kaum pria menduduki posisi yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan kaum wanita. Karena itu, 
seorang anggota keluarga laki-laki, khususnya mereka yang 
lebih dewasa atau lebih tua, sering kali menjadi pemegang 
kekuasaan dalam keluarga. Mereka menjadi rujukan dalam 
pengambilan keputusan, dan pendapatnya diikuti oleh 
seluruh anggota keluarga. Jikalau terjadi perselisihan dalam 
keluarga, kaum pria ini berfungsi sebagai hakim. Budaya 
patriarkhal seperti ini dapat menjadi godaan besar bagi 
seorang pria, apalagi yang telah lanjut usia, untuk 
menganggap dirinya orang yang paling berkuasa dalam 
sebuah keluarga, dan sekaligus merasa paling bijaksana. 
Mereka menuntut dihormati dan ditaati oleh kaum 
keluarganya. 
 
Tentu saja sikap dan pandangan seperti ini tidak boleh 
terjadi lagi di masa kini. Apalagi dalam sebuah keluarga 
Kristiani. Dunia makin bersifat egaliter, dan menempatkan 
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kaum pria dan wanita setara. Semua boleh berpendapat, dan 
pemikiran yang terbaiklah yang akan lebih ditaati dan 
diterima seluruh kaum keluarga. Karena itu kaum pria, 
sekalipun telah lanjut usia, harus menyadari bahwa dirinya 
bukanlah orang yang paling tahu segala sesuatu, apalagi 
merasa yang paling benar. Tidak ada seorang pun yang boleh 
berpandangan begitu, karena sesungguhnya Tuhanlah yang 
memegang kebenaran sejati, dan dialah Hakim dalam 
keluarga, yang akan menghakimi dengan dengan keadilan 
dan kesetiaan. Bahkan, seperti kata pemazmur, Tuhan itulah 
Hakim bagi seluruh bangsa-bangsa.  Kiranya renungan hari 
ini menyadarkan peserta mengenai hal ini. 
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Mazmur 96:1-13 ini adalah mazmur pujian yang dinyanyikan 
di bait Allah, yaitu ketika umat Israel beribadah di sana. 
Dalam mazmur ini pemazmur menyampaikan ajakan 
kepada kaumnya untuk melakukan beberapa hal beserta 
alasannya. Pertama, pemazmur mengajak umat untuk 
menyanyi bagi Tuhan, dengan menyanyikan nyanyian yang 
baru. Apa isinya? Isinya adalah pemberitaan mengenai 
keselamatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan telah 
melakukan hal-hal yang ajaib di antara segala suku bangsa, 
karena itu nama-Nya layak diceritakan. Hal ini tak terlepas 
dari pengalaman umat Israel yang telah dibebaskan dari 
Mesir dan dituntun Tuhan ke tanah yang dijanjikan Tuhan 
bagi mereka. Umat diajak menyanyikan nyanyian baru itu 
setiap hari. Mengapa harus menyanyi dan memuji Tuhan? 
Dalam ayat 4-6 pemazmur menyebutkan beberapa 
alasannya. Umat diajak memuji Tuhan sebab Tuhan itu 
maha besar. Ia lebih dahsyat dari segala dari pada segala 
allah. Tentu saja demikian, karena segala allah bangsa-
bangsa pada hakekatnya adalah hampa, sedangkan Tuhan 
adalah Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi. Allah 
segala bangsa itu adalah ilah-ilah yang mati, sedangkan 
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Tuhan itu hidup dan berkuasa. Langit dan bumi ciptaan-Nya 
beserta perbuatan-perbuatan tangan-Nya yang ajaib 
mencerminkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Tuhan 
menunjukkan kekuatan dan kehormatan-Nya dari tempat 
kudus-Nya. 
 
Kemudian pemazmur mengajak segala suku bangsa, 
khususnya Israel untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan 
dan kekuatan-Nya. Ketika datang ke beribadah kepada 
Tuhan, mereka diminta sujud menyembah dengan 
berhiaskan kekudusan, dan dengan gemetar merasakan 
kedahsyatan-Nya. Karena itu umat harus merendahkan hati, 
dan membersihkan diri dari segala dosa agar layak berbakti 
kepada Tuhan yang kudus. Selain itu, umat juga diminta 
memberikan persembahan bagi Tuhan ketika datang ke bait 
Allah. Persembahan dan korban bagi Tuhan di Bait Allah 
adalah wujud ucapan syukur, dan menjadi bagian penting 
dari ibadah, yang diatur dengan teliti dalam Kitab Taurat. 
 
Pemazmur juga mengajak umat agar ketika beribadah 
mereka juga menyerukan bahwa Tuhan itu Raja. Tuhan-lah 
yang menegakkan dunia ini sehingga tidak goyah. Dalam 
pemahaman mereka, dunia ini diletakkan di tengah-tengah 
kungkungan air, dan ditopang dengan tiang-tiang besar 
sampai ke dasar bumi. Tuhan-lah yang menciptakannya, 
sehingga bumi tidak goyah selamanya. Selain sebagai 
Pencipta alam semesta, sebagai Raja Tuhan juga mengadili 
bangsa-bangsa dengan kebenaran, sehingga kerajaan-Nya di 
dunia ini akan tetap tegak. Dan dalam dunia yang 
sedemikian ini, pemazmur mengajak langit, bumi, padang, 
laut dan segala makhluk di dalamnya untuk bersukacita, 
bersorak-sorak dan beria-ria di hadapan Tuhan. Mengapa? 
Karena Ia datang untuk menghakimi bumi dan dunia ini 
dengan keadilan, dan menghakimi segala bangsa dengan 
kesetiaan. Sebagi Raja, Tuhan juga sekaligus adalah Hakim 
yang adil dan benar. Pemazmur mengajak umat untuk 
beribadah kepada Tuhan dan menyanyikan nyanyian pujian 
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ini setiap hari, dan juga untuk selalu mengucap syukur 
kepada Tuhan yang terus memberkati mereka hari demi hari.  
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Kita mengenal sebuah pepatah dalam bahasa Inggris yang 
berbunyi “Father knows best.” Dalam bahasa Indonesia, 
artinya “Seorang ayah tahu yang terbaik”, yang lebih tepat 
diterjemahkan dengan kalimat “Ayah paling tahu 
segalanya.” Apa betul demikian? Tentu saja belum tentu. 
Seorang ayah juga manusia. Jadi, tidak mungkin dia selalu 
tahu yang terbaik. Dia punya kelemahan dan kekurangan 
sehingga pasti tidak akan mungkin mengetahui segala 
sesuatu dengan baik. Pasti ada juga yang dia tidak ketahui, 
apalagi yang terbaik. Walaupun realitanya demikian, artinya 
tidak ada orang yang sempurna dan tahu segalanya, tetapi 
dalam budaya patriarkhal seorang ayah tetaplah dianggap 
sebagai “yang paling tahu”. Selain hal itu, dalam budaya 
patriarkhal kaum pria pada umumnya juga menuntut harus 
dihormati lebih tinggi dari kaum wanita, atau dari mereka 
yang lebih muda. Selain itu, mereka sering kali juga merasa 
“memiliki” kekuasaan yang lebih tinggi. 
 
Seringkali imbas budaya patriarkhal ini merasuk ke dalam 
lingkup keluarga Kristen. Karena imbas ini, seorang ayah 
Kristen menganggap pemikiran atau pandangannya adalah 
yang terbaik bagi seluruh keluarga. Ayah ini akan menjadi 
seperti “pemerintah” dalam keluarganya. Istri dan anak-
anaknya harus mengikuti perintah dan peraturan yang dia 
buat. Tidak hanya dalam urusan pekerjaan rumah, atau tata 
krama dalam keluarga, tetapi ia juga merasa tahu soal 
pendidikan terbaik bagi anak-anak, pergaulan, bahkan jodoh 
mereka. Dalam pernyataan yang lebih ekstrem, ayah ini akan 
menentukan segala sesuatu dalam lingkup rumah 
tangganya, dan minta dilayani segala keperluannya 
(Misalnya, makan minta disiapkan lebih dahulu, demikian 
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juga handuk mandi, pakaian, dll. Peserta persekutuan ini 
dapat ditanyai juga, apakah hal seperti ini terjadi juga 
dalam rumah tangga mereka). 
 
Hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi lagi saat ini. Memang 
seorang ayah, yang mungkin juga telah menjadi kakek, tetap 
harus dihormati dalam keluarga. Seperti kata firman Tuhan, 
seorang ayah adalah kepala keluarga, atau suami dari 
istrinya. Istri dan anak-anak memang diperintahkan 
menghormatinya. Akan tetapi, seorang ayah tidak boleh 
berlaku semena-mena, dan merasa paling berkuasa di dalam 
keluarganya - apalagi kalau ia sudah menjadi orlansia. Ayah 
juga harus mengasihi istri dan anak-anak mereka, dan mau 
mendengar pendapat mereka. Pandangan terbaik dan paling 
benar dari siapa saja harus diterima dan dilaksanakan. 
Penerimaan ini menjadi pertanda kerendah-hatian seluruh 
anggota keluarga.  
 
Dalam sebuah keluarga, termasuk keluarga umat Tuhan, 
perbedaan pendapat dan perselisihan dapat terjadi juga. 
(Dapat ditanyakan langsung apakah hal seperti ini 
tampaknya pernah terjadi juga dalam keluarga peserta). 
Perselisihan bisa mengenai hal yang kecil (misalnya, soal 
apakah ketika makan harus bersama-sama, sehingga semua 
pihak harus mau saling menunggu anggota keluarga yang 
terlambat hadir), tetapi juga berkenaan dengan perkara 
besar (seperti pernikahan anak dan pasangannya, dan yang 
cukup krusial adalah pembagian warisan). Bagaimanakah 
mengatasinya? Patutlah diingat bahwa dalam keluarga 
Kristen, panduan kebenaran adalah firman Tuhan. 
Kebenaran Tuhan bersifat mutlak. Tidak ada kesalahan di 
dalamnya, karena Tuhan maha tahu. Karena itu, acuan 
kebenaran dalam keluarga adalah firman Tuhan. Firman 
Tuhan menjadi rujukan untuk segala perkara. Seperti 
refleksi pemazmur, Tuhan semestinya diakui juga sebagai 
Hakim dalam sebuah keluarga, sebagaimana Tuhan adalah 
Hakim bagi bangsa-bangsa. Sebagai Hakim, Tuhan akan 
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mengambil keputusan-keputusan dengan benar dan adil, 
karena Tuhan juga maha adil.  
 
Bagaimanakah cara mewujudkan agar Tuhan dapat benar-
benar menjadi Hakim dalam keluarga? Yang pertama harus 
dilakukan adalah bahwa semua anggota keluarga mengakui 
Tuhan sebagai Hakim, dan mau merendahkan diri di 
hadapan-Nya. Keluarga secara bersama-sama mau berdoa 
dan memohon agar Tuhan menolong mereka untuk 
mengambil sebuah keputusan penting. Keluarga mengambil 
keputusan berdasarkan firman Tuhan, dan dengan hikmat 
yang diberikan Tuhan. Semua pihak didengarkan 
pendapatnya, dan tidak boleh ada yang memaksakan bahwa 
pendapatnya adalah yang paling benar. Apabila dibutuhkan, 
keluarga dapat juga meminta bantuan orang yang dipandang 
lebih memahami persoalan, atau yang memiliki 
kebijaksanaan. Dalam keluarga Kristen, orang itu adalah 
seorang pendeta, atau penatua, atau juga saudara seiman 
yang lain. Kalau perselisihan menyangkut aspek yang lebih 
spesifik, misalnya mengenai hukum, tentu lebih baik 
meminta bantuan ahli hukum. Kalau mengenai aspek 
kesehatan, tentu keluarga perlu meminta bantuan dokter 
atau ahli kesehatan. Apa pun itu, yang penting adalah 
keluarga meminta hikmat dari Tuhan, dan membawa segala 
persoalan ke hadirat Tuhan yang Mahatahu. Semoga kita 
dapat menghayati hal ini dengan baik. Amin. 
 
 

USULAN KEGIATAN 
 
Setelah renungan, peserta diajak untuk mendiskusikan 
sebuah kisah berikut ini.  
 
Seorang guru yang bijak diminta menjadi hakim antara dua 
murid yang sedang bertengkar. Salah seorang murid 
mengatakan bahwa tiga kali dua adalah sembilan. Murid 
lainnya mengatakan bahwa tiga kali dua adalah enam. Murid 
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pertama bersikukuh bahwa jawabannyalah yang benar, 
sedangkan jawaban temannya salah. Saking yakinnya, dia 
mengajak temannya bertaruh. Kalau dia salah, dia bersedia 
potong jari, sedangkan kalau temannya yang salah, dia harus 
mau dipukul pantatnya. Kalau masing-masing bersikukuh 
pada jawabannya, mereka sepakat membawa perdebatan 
kepada gurunya. Sang guru diminta menjadi hakim. Setelah 
mendengarkan semua perbantahan, sang guru akhirnya 
memutuskan bahwa yang benar adalah bahwa tiga kali dua 
adalah Sembilan. Akibatnya, temannya yang menjawab 
bahwa tiga kali dua adalah enam harus dipukul pantatnya. 
 
Setelah peristiwa itu berlalu, murid yang disalahkan ini 
bertanya kepada sang guru. Bukankah 3x2 adalah enam. 
Sang guru membenarkan. Namun dia berkata, kalau aku 
membenarkan kamu, temanmu akan kehilangan 
tanggannya, sedangkan kalau aku menyalahkan kamu, kamu 
hanya dipukul dan temanmu tidak akan kehilangan 
tangannya. Kita harus bijaksana dalam memutuskan segala 
perkara.  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEEMPAT OKTOBER 2020 

 
 

KASIH: HUKUM TERTINGGI  
DALAM HIRARKI NILAI 

 
Bacaan: Matius 22:34-40 
Tujuan: 
1. Lansia memahami bahwa kasih adalah hukum tertinggi 

dalam kehidupan umat Tuhan. 
2. Lansia menerapkannya dalam keluarganya. 
 
 
 
 

FOKUS 
 
Kasih merupakan hukum yang terutama. Tuhan Yesus 
menyatakan hal itu dalam Injil Matius 22: 37-40. Yang 
pertama adalah mengasihi Tuhan, dan yang kedua adalah 
mengasihi sesama manusia. Kedua hukum itu sama, dan tak 
terpisahkan. Ini berarti, jikalau seseorang mengasihi Tuhan, 
dia harus juga mengasihi sesamanya. Tidak dimungkinkan 
seseorang mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya. 
 
Jikalau ada hukum utama, hukum pertama, dan hukum 
kedua, berarti ada hirarki hukum dalam ajaran dan perintah 
Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menyembuhkan orang pada 
hari Sabat. Ia menempatkan perbuatan baik lebih tingi dari 
memelihara hari Sabat. Sikap Tuhan Yesus ini sangat 
berbeda dengan sikap ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi 
pada umumnya. Bagi mereka, ketaatan pada Hukum Hari 
Sabat sangat dimutlakkan, sehingga nilai kebajikan kepada 
sesama seringkali dikalahkan. 
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Mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari 
Sabat? Tentu bukan sekadar berbuat baik. Tuhan melakukan 
mujizat penyembuhan orang sakit adalah karena Dia 
mengasihi orang yang menderita, seperti orang yang sedang 
sakit. Bagi Tuhan Yesus, kasih menggerakkan hati-Nya 
untuk menolong orang. Hal yang mirip juga dilakukan 
kebanyakan orang tua. Mengapa ayah atau ibu terbangun 
tengah malam dan bersedia mengganti popok anaknya yang 
menangis tak nyaman? Tentu bukan sekadar karena mereka 
terganggu tangis anaknya. Mereka mengganti popok 
anaknya, karena mereka mengasihi anaknya.  Nilai kasih 
membuat mereka sabar dan tidak marah terganggu tidurnya, 
bahkan mau menolong anaknya untuk dapat tidur dengan 
lebih nyaman. 
 
Renungan kita pada kesempatan ini mengajak para lansia 
dan orang tua untuk melaksanakan perintah mengasihi itu 
dengan lebih sungguh-sungguh dan sadar, dan 
melakukannya juga di dalam keluarga mereka sendiri.  
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Kasih sebagai hukum utama yang pertama dan yang kedua 
dinyatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Hukum utama itu 
menyatukan dua perintah mengasihi yang terdapat di 
tempat berbeda dalam kitab Taurat. Yang pertama, kasih 
kepada Allah diambil dari Ul. 6: 4,5. Hukum yang kedua 
dikutip dari Im. 19:18. Kedua hukum utama itu digabungkan 
oleh Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan ahli Taurat 
mengenai hukum yang terutama. 
 
Ul. 6:4-5 merupakan bagian pendahuluan dari peringatan 
agar umat memperhatikan Taurat Tuhan. Taurat itu baru 
saja diturunkan kepada Israel melalui Musa. Sesudah Israel 
diperintahkan untuk mendengar (Ibrani: Shema) mereka 
langsung diperintahkan untuk mengasihi Tuhan, Allah, 
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dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap 
kekuatan. Betapa penting dan sungguh-sungguhnya 
perintah mengasihi Tuhan itu harus dilakukan, tampak dari 
penggunaan kata-kata “dengan segenap” untuk hati, jiwa 
dan kekuatan. Berarti, mengasihi Tuhan harus dilakukan 
dengan totalitas kemanusiaan umat Tuhan. 
 
Perintah untuk mengasihi sesama manusia tertulis dalam 
Im. 19:18. Sebelum perintah itu diberikan, ada perintah lain 
yang mendahuluinya. Perintah yang mendahului itu, antara 
lain, berbunyi: “jangan mengancam hidup sesamamu” (ay. 
16), “jangan membenci saudaramu dalam hati…” (ay. 17) dan 
“jangan menuntut balas, jangan menaruh dendam…” (ay. 
18.a). Dengan demikian, benci, marah dan mendendam 
bertentangan dengan hukum kasih kepada sesama. 
Demikian juga merancang yang jahat dan menyakiti orang 
lain. Semua ini tidak mencerminkan kasih kepada sesama. 
Sebaliknya, mengampuni dan sabar terhadap kesalahan 
orang lain merupakan perwujudan kasih. 
 
Kedua perintah itu dikutip dan digabungkan Tuhan Yesus 
sebagai perintah utama yang pertama dan yang kedua. Ini 
berarti kedua perintah itu menempat hierarki tertinggi dari 
sistem nilai dalam kehidupan umat Tuhan. Kedua hukum itu 
harus selalu diperhatikan di atas segala nilai lain, dan 
mendasari ketaatan kepada nilai-nilai lain dalam hidup 
umat Tuhan, termasuk di dalam keluarga masing-masing.  
 

 
PENYAMPAIAN BAHAN 

 
Seorang guru dari negara asing mengatakan bahwa ia lebih 
bahagia bila muridnya mau mengantri katimbang mendapat 
nilai sempurna dalam mata pelajaran matematika. Baginya, 
kemampuan mengantri lebih berarti dibandingkan 
kepandaian dalam sebuah mata pelajaran sekolah. 
Kesediaan mengantri ini mencerminkan nilai yang penting 
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dalam kehidupan seseorang di tengah masyarakat. Di 
dalamnya terkandung kedisiplinan, penghargaan terhadap 
waktu, penghormatan kepada orang lain, kesabaran, dan 
juga kerendahan hati. Nilai-nilai itu jauh lebih utama dalam 
kehidupan seseorang di tengah masyarakat ketimbang 
kepandaian dalam mata pelajaran tertentu. Dengan 
demikian, dalam hierarki nilainya, ibu guru tadi 
menempatkan nilai atau budaya mengantri lebih tinggi dari 
nilai kemampuan akademik muridnya. 
 
Apakah memang sukar bagi seseorang untuk mengantri atau 
menunggu giliran? Dalam realita kehidupan tampaknya 
demikian. Hal ini dapat kita lihat sendiri dalam momen-
momen tertentu di tengah masyarakat. Ketika terjadi antrian 
kendaraan di belakang trafick light, misalnya, betapa banyak 
pengendara sepeda motor berebut tempat terdepan, bahkan 
dengan mengabaikan rambu-rambu lalulintas seperti marka 
jalan. Mereka ini pasti tidak biasa mengantri, dan karenanya 
juga tidak bisa. Keinginan para penyerobot ini untuk berada 
di depan mengalahkan nilai ketaatan pada hukum lalu lintas. 
 
Contoh lain, misalnya yang terjadi di dalam sebuah 
perjamuan makan resepsi pernikahan. Betapa selalu saja ada 
orang yang mendesak-desak hendak berada di barisan paling 
depan. Padahal sudah ada orang lain yang lebih dulu 
mengantri dan berada di sana. Yang mereka inginkan adalah 
dapat lebih dulu mengambil makanan yang telah tersaji di 
meja makan. Bahkan, ada juga yang tega membawa kantong 
plastik, dan mengambil banyak-banyak makanan yang dia 
suka, tanpa memedulikan orang-orang yang masih 
mengantri di barisan belakang. Orang-orang seperti ini, 
selain tidak sabaran, bisa jadi juga serakah. Perilaku mereka 
merugikan orang lain. Peristiwa seperti ini menunjukkan 
bahwa banyak orang menempatkan makanan atau 
kesempatan makan enak dan/atau makan kenyang alias 
kepuasan makan di atas penghormatan kepada orang lain 
dan hak-hak mereka. Kepentingan sendiri ditempatkan di 
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atas kepentingan orang lain, walaupun orang lain itu lebih 
berhak didahulukan. Bagi para “penyerobot” ini sepiring 
makanan lebih tinggi nilainya katimbang kesabaran dan 
kedisiplinan mengantri menunggu giliran. Orang-orang 
yang tidak terima sering mengatai para penyerobot ini dalam 
hati sebagai “tak tahu malu”.  
 
Salah menempatkan nilai dalam hierarki nilai juga bisa 
terjadi di dalam sebuah keluarga. Misalnya, seorang anak 
secara tak sengaja memecahkan gelas minum. Bagaimana 
respons ibunya? Tak jarang seorang ibu menjadi marah-
marah karena ketidaksengajaan itu. Anaknya sendiri bisa 
jadi dimaki-maki dengan kata-kata yang tajam dan 
menyakitkan hati: “Kamu kok selalu begitu. Tidak bisa hati-
hati ya. Berapa banyak gelas yang telah kamu pecahkan? Ibu 
harus beli lagi beli lagi. Awas, sekali lagi kamu memecahkan 
gelas, ibu stop uang saku kamu…”  
 
Apakah tepat tanggapan ibu terhadap kesalahan anaknya 
dengan marah-marah seperti itu? Kalau dipikir dengan 
seksama, rasanya respons seperti itu terlalu berlebihan. 
Berapa sih harga sebuah gelas? Apakah harga gelas itu “lebih 
mahal” dibandingkan dengan rasa bersalah sang anak? 
Apalagi kalau kata-kata yang tajam itu menyakitkan hati 
anaknya, dan akan memengaruhi kepribadiannya ketika 
dewasa. Sayang sekali, emosi sesaat dan kemarahan si ibu 
mengalahkan kesabarannya. Sepertinya tak ada nilai 
pengampunan untuk anaknya sendiri. 
 
Firman Tuhan hari ini mengajak para lansia dan orang tua 
untuk lebih mendahulukan kasih sayang dan pengampunan 
tinimbang mengikuti emosi sendiri. Para orang tua dan 
lansia perlu menyadari bahwa sering kali tanpa kita sadari 
ada hierarki nilai yang hidup di dalam diri kita.  Nilai itu bisa 
prestasi akademik, bisa kecintaan terhadap benda tertentu, 
kesenangan atau hobby, bisa soal kebersihan rumah, bisa 
makan enak atau kepuasan makan, bisa soal penghematan 
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pengeluaran, keinginan diistimewakan atau dihormati, bisa 
juga kedisiplinan waktu, bahkan ketaatan terhadap agama 
dan ibadah yang dipahami secara legalistik… Nilai-nilai yang 
kita prioritaskan tanpa sadar itu akan membuat kita marah 
atau tersinggung ketika tidak dipahami orang lain. 
Setidaknya membuat kita tidak senang kalau orang lain tidak 
menghormatinya. Perbedaan nilai utama ini bisa 
menimbulkan perselisihan di antara teman bahkan di antara 
anggota keluarga. Orang yang senang bercanda, misalnya, 
bisa berselisih terus dengan mereka yang tidak menyukai 
guyonan. Orang tua yang “eman” terhadap barang, bisa 
cepat marah ketika ada anak yang merusakkannya. 
 
Kita semua punya nilai-nilai yang kita utamakan. Belum 
tentu orang lain memahami hierarki nilai yang kita miliki. 
Semua itu berpotensi menimbulkan konflik, dan tidak 
mustahil kemarahan. Hal ini tentu kurang baik. Karena itu, 
kita perlu menyadari hierarki nilai yang kita miliki. Belajar 
dari firman Tuhan hari ini, secara sadar sudah seharusnya 
kita menempatkan kasih di posisi tertinggi dari hirarki nilai 
kita. Berarti, kasih harus menjadi prioritas perhatian kita, 
dan menjadi acuan dari semua nilai lain. Kita dipanggil 
untuk mewujudkan kebenaran, keadilan, kejujuran, 
kebajikan, dst. Semua nilai itu harus kita lakukan 
berdasarkan kasih. Berbuat baik tanpa kasih, misalnya, bisa 
menjadi kurang tulus, karena motivasinya bisa bermacam-
macam. Perbuatan baik kita pasti dilakukan dengan tulus, 
kalau kita mendasarkannya pada kasih. Ekspresi kasih yang 
sederhana adalah, selalu siap memaafkan atau mengampuni, 
tidak mendendam, dan memelihara keinginan untuk 
membahagiakan sesama kita. Amin. 
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USULAN KEGIATAN 
 
1. Ajak peserta mendiskusikan cerita berikut: 

Seorang anak membuka pintu garasi mobil di 
rumahnya. Namun, terdengar bunyai “Kraak”. Dia 
kaget. Memang benar, ternyata, ada sebuah benda 
yang patah. Dan benda itu adalah gagang atau alat 
pancing kesayangan ayahnya. Kini dia bertambah 
takut. Apa yang akan dikatakan ayahnya ketika tahu 
pancing kesayangannya patah. Apa yang akan dia 
katakan kepada ayahnya karena secara tak sengaja 
telah mematahkan pancing ayahnya? Dengan 
berdebar-debar sepanjang hari dia menanti ayahnya 
kembali dari tempat kerjanya. 

Ketika ayahnya ayahnya pulang, dia berlari 
menyambutnya, dan langsung meminta maaf karena 
telah mematahkan alat pancing kesayangan ayahnya. 
Tapi apa yang dikatakan ayahnya? Ayahnya berkata, 
“Tidak masalah, besok bisa beli lagi…” Tentu saja sang 
anak bersyukur sekali. Ayahnya ternyata lebih 
mengasihi dirinya katimbang pancing kesayangannya. 
Ketimbang memarahinya, sang ayah lebih memilih 
mengampuni anaknya… 

 
2. Ajak peserta merenungkan benda apa yang paling 

disayanginya, dan apa yang akan dilakukannya ketika 
ada anak atau orang lain yang merusakkan barang 
kesayangannya? Marah, minta ganti rugi, atau 
mengampuni?  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU PERTAMA NOVEMBER 2020 

 
 

 
SELARAS DALAM KATA DAN PERBUATAN 

 
Bacaan: Matius 23:1-12 
Tujuan: 
1. Lansia semakin mendalami makna bahwa antara 

perkataan dan perbuatan haruslah selaras. 
2. Lansia menjadi teladan dalam tutur kata dan perbuatan. 
 
 
 
 
 

FOKUS 
 
Kata integritas tentu kerap didengar. Secara sederhana, kata 
ini memiliki makna keadaan atau situasi dalam kesatuan 
yang utuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kata ini kerap 
dihubungkan dengan sifat seseorang yang hidup dalam 
kesatuan utuh antara perkataan dan perbuatan. Seorang 
yang hidup dalam kesatuan antara kata dan perbuatan 
menekankan kejujuran. Lawan dari integritas adalah 
kebohongan. Orang yang berbohong menjalani 
kehidupannya dalam pertentangan antara kata dan 
perbuatan. Pepatah Jawa yang berbunyi, “Esuk dhele, sore 
tempe” kerap dikenakan pada orang-orang yang hidup 
dalam kebohongan. Dalam bahasa Indonesia, peribahasa ini 
diartikan ‘pagi kedelai, sore tempe’ merupakanperubahan 
dari kedelai menjadi tempe dalam kurun waktu satu hingga 
dua hari.  
 
Ketika berkarya, Tuhan Yesus berjumpa dengan orang-orang 
seperti itu. Mereka adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 
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Tuhan Yesus mengkritik cara hidup mereka yang tidak 
sesuai dengan hukum-hukum Taurat. Sebagai pengajar 
hukum Taurat mereka fasih dengan hukum-hukum itu, 
namun sayangnya mereka tidak menjalankan hukum Taurat 
dalam hidup sehari-hari. Kepada orang banyak dan kepada 
murid-murid-Nya Tuhan Yesus menyampaikan agar mereka 
tidak meniru perilaku orang-orang Farisi dan ahli-ahli 
Taurat.  Dengan kata lain Tuhan Yesus meminta supaya para 
murid dan orang banyak itu menyelaraskan kata dan 
perbuatan. Melalui bahan ini, lansia diajak agar berintegritas 
yaitu hidup dalam keselarasan kata dan perbuatan. Melalui 
kehidupan yang demikian itu, lansia menjadi teladan bagi 
generasi berikutnya. 
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Kepada banyak orang dan murid-murid-Nya, Tuhan Yesus 
menyampaikan wejangan terkait dengan bagaimana mereka 
harus hidup. Wejangan itu disampaikan-Nya setelah 
memperhatikan perilaku ahli-ahli Taurat dan orang-orang 
Farisi.  
 
Inti dari wejangan yang tertulis dalam Matius 23:1-12 adalah 
teguran Tuhan Yesus terhadap kehidupan ahli-ahli Taurat 
dan orang-orang Farisi sekaligus anjuran agar perilaku 
mereka tidak perlu diteladani. Dalam kehidupan keagamaan 
orang Yahudi, mereka memiliki otoritas dalam jabatan 
keagamaan. Melalui jabatannya itu mereka adalah 
pemegang otoritas Musa. Kata ”Kursi Musa” menunjuk pada 
pemegang dan penerus wibawa Musa. Dengan kedudukan 
itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memiliki hak 
untuk menjelaskan dan menafsirkan kitab-kitab Musa. 
Kedudukan yang demikian itu oleh orang-orang Yahudi 
dianggap sebagai kedudukan yang terhormat.  
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Bagaimana praktik kehidupan mereka? Itulah yang 
diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Atas dasar pengamatan itu 
Tuhan Yesus memberi nasihat agar umat Israel taat dan 
menerima semua yang mereka ajarkan. Namun, perilaku 
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak perlu ditiru.  Di 
mata Tuhan Yesus dan khalayak ramai tampak jalas bahwa 
kehidupan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam 
praktik tidak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Di 
Matius 23:2, Tuhan Yesus berkata: “Sebab itu turutilah dan 
lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, 
tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, 
karena mereka mengajarkannya tetapi tidak 
melakukannya.” Dengan perkataan lain, ahli-ahli Taurat dan 
orang-orang Farisi dalam pengajarannya tidak didasarkan 
pada integritas diri. Sebab, motif  mereka bukan kebenaran 
yang dinyatakan dalam perbuatan yang benar, tetapi agar 
mereka mendapat pujian (Mat. 23:5). Mereka 
mengutamakan penghormatan dari umat, tetapi 
mengabaikan hidup benar yang berkenan di hadapan Allah. 
Itu sebabnya, mereka suka memamerkan simbol-simbol 
agama, duduk di tempat yang terhormat di rumah-rumah 
ibadat. Semua itu dilakukan dalam rangka mencari pujian di 
tempat-tempat umum, dan keinginan untuk disebut sebagai 
seorang Rabi (Mat. 23:5-7). 
 
Bagi Tuhan Yesus, pengajaran yang benar dan berkenan di 
hadapan Allah, adalah apabila kehidupan seseorang 
dilandasi oleh spiritualitas kerendahan hati dan kejujuran. 
Itu sebabnya, di Matius 23:11, Tuhan Yesus berkata: 
“Barangsiapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi 
pelayanmu.” Pengajaran yang benar akan efektif 
memancarkan isi hati Allah, bila dilandasi dengan sikap yang 
tidak sombong, melainkan sikap yang rendah-hati. Sikap 
yang sombong merupakan sikap rohani yang menganggap 
kebenaran berasal dari dirinya sendiri, sehingga dia 
menempatkan diri di atas sesamanya. Dari sinilah asal-
muasal dari kehidupan yang tidak berintegritas sehingga 
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antara tuturan kata dan perbuatan menjadi tidak selaras. 
Mereka yang berlaku demikian tidak akan menjadi teladan 
yang baik entah di tengah keluarga, persekutuan, 
masyarakat ataupun di mana saja. Dan pada akhirnya, 
mereka yang bertindak demikian itu akan direndahkan oleh 
sesamanya.  
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Sekitar tahun 2008 ada film komedi yang bagus berjudul 
CJ7. Meskipun film ini berjenis komedi, namun di dalam 
film terdapat nilai-nilai bagus yang penting. Film ini 
bercerita mengenai kehidupan seorang pekerja bangunan 
miskin bernama Chow Ti (yang diperankan oleh Stephen 
Chow) dan anaknya, Chow Dicky (diperankan oleh Xu Jiao). 
Chow Ti yang hidup dalam kekurangan berusaha 
memberikan kepada si anak pendidikan yang baik. Ia 
berprinsip bahwa anaknya harus mendapat pendidikan 
terbaik. Untuk itu ia harus bekerja sangat keras demi si anak. 
Di tengah kemiskinan yang mereka alami, pergumulan 
hidup sangat berat. Ejekan, hinaan, suara-suara tidak enak 
dialami oleh bapak dan anak itu. Sebagai anak, Chow Dicky 
juga ingin seperti teman-temannya yang lain. Ingin mainan 
bagus, pakaian indah, makanan yang enak-enak dan 
sebagainya. Keinginan-keinginan itu sering mendatangkan 
godaan.  Namun Chow Ti senantiasa mengajarkan nilai-nilai 
yang baik bagi Dicky. Pesannya pada anaknya adalah: 
Walau kita miskin, kita harus jujur, tidak mencuri, 
tidak bertengkar, tidak berbohong, tidak berkata 
kasar dan setiap kata dan tindakan harus selalu 
sama.  
 
Tindakan dan perbuatan yang selaras itu mengandung 
makna bahwa semua yang dikatakan tidak berlawanan 
dengan pikiran dan tindakan. Ini beda dengan papatah Jawa 
yang berbunyi, “Esuk dhele, sore tempe” kerap dikenakan 



102 | Komisi Usia Lanjut  

pada orang-orang yang hidup dalam kebohongan. Dalam 
bahasa Indonesia, peribahasa ini diartikan ‘pagi kedelai, sore 
tempe’ merupakanperubahan dari kedelai mendadi tempe 
dalam kurun waktu satu hingga dua hari.  
 
Saat Tuhan Yesus berkarya, Ia berjumpa dengan orang-
orang dengan sifat “Esuk dhele, sore tempe”. Mereka adalah 
orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam masyarakat 
mereka adalah para pemuka agama yang memiliki 
kewenangan menafsirkan ajaran-ajaran Musa. Di depan 
umat dan khalayak ramai, mereka sangat terhormat. Namun 
sayang, kehormatan mereka itu tidak utuh karena antara 
tuturan kata dan perbuatan sehari-hari bertentangan. Sikap-
sikap keagamaan seperti doa-doa yang dibacakan di pasar-
pasar dan jalan-jalan dilakukan hanya untuk sekadar 
mencari pujian. Tuhan Yesus menyayangkan tindakan itu. Ia 
meminta kepada orang banyak dan murid-murid-Nya untuk 
menerima ajaran Musa, namun tidak perlu meneladani 
kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. 
 
Lansia adalah panutan bagi generasi sesudahnya. Karena 
mereka menjadi panutan, lansia mesti menjadi teladan 
dalam integritas. Dengan berpegang pada ajaran Tuhan 
Yesus, lansia dapat mewujudkan hal itu.  
 

 
USULAN KEGIATAN 

 
Lomba Melewati Sarung 
Persiapan: 

• Mintalah peserta membuat kelompok. Masing-masing 
kelompok beranggotakan 7 orang. 

• Sarung untuk setiap kelompok. 
 
Cara Bermain: 

• Setiap kelompok berbaris memanjang sambil berpega-
ngan tangan. 
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• Sarung dibentuk bulatan/lingkaran. 

• Peserta nomor 1 memegang sarung dengan menggunakan 
tangan kanannya. Tangan kirinya memegang tangan 
peserta nomor dua 

• Peserta nomor 1 berusaha melewatkan sarung ke 
arah/melewati kepala, badan dan kaki tanpa pertolongan 
tangan kanan ataupun orang lain 

• Sarung dilewatkan dari tangan kanan ke tangan kiri dari 
peserta nomor 1 ke peserta nomor 2 dengan kondisi yang 
sama, tetap berpegangan 

• Kelompok pemenang adalah kelompok yang menjalankan 
aturan dengan baik, menyelesaikan tugas paling cepat 
serta Kerjasama dalam menjalankan aturan.  
 

Hal-hal yang disampaikan adalah nilia-nilai sebagai berikut: 

• Kejujuran menjalankan aturan 

• Kecepatan 

• Kerjasama untuk menjalankan aturan.  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEDUA NOVEMBER 2020 

 
 

 
KEWASPADAAN BUKAN KEKUATIRAN 

 
Bacaan: Matius 25:1-13 
Tujuan: 
1. Lansia memahami perbedaan antara kekuatiran dan 

kewaspadaan. 
2. Lansia menjalankan hidup dalam kewaspadaan diri. 
 
 
 

FOKUS 
 

Salah satu tanda bahwa orang itu bijaksana adalah orientasi 
hidup dan pemikiran pada masa depan. Dengan kata lain, 
orang harus memiliki modal untuk kehidupan di masa yang 
akan datang. Modal di masa yang akan datang itu sering 
disebut dengan investasi. Ada banyak cara yang dapat 
digunakan untuk mengarahkan dan memikirkan masa 
depan. Beberapa hal itu seperti: menabung baik dengan 
uang, asuransi, barang sebagai sarana untuk 
mempersiapkan kehidupan pada hari esok. Ada lagi dengan 
cara menimba ilmu setinggi-tingginya. Dengan pendidikan 
yang baik seseorang akan memiliki kemampuan 
memetakkan kehidupan pada hari esok.  Untuk kesehatan 
tubuh yang prima hingga diusia lanjut, langkah yang 
dilakukan adalah melakukan pola hidup sehat. Makanan 
sehat, istrirahat teratur. Mengelola kesehatan yang baik 
pada hari ini akan berdampak pada masa yang akan datang. 
Mempersiapkan anak-anak yang berkualitas pada adalah 
memberikan dukungan dan inspirasi pada mereka dengan 
pendidikan iman, karakter, keteladanan dan kerja keran di 
hari ini. Inti dari makna investasi adalah mempersiapkan 
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hari esok dengan menjadikan hidup hari ini 
bertanggungjawab. Tanggung jawab dilakukan dalam segala 
bidang. Semua itu dilakukan dalam semangat kewaspadaan, 
bukan kekuatiran. Antara kewaspadaan dan kekuatiran 
terdapat perbedaan mendasar meskipun keduanya 
menyangkut apa yang akan dialami pada hari esok. Kisah 
perumpamaan tentang lima gadis bijaksana dan gadis bodoh 
sebagaimana disampaikan Tuhan Yesus mengajarkan pada 
kita tentang kehidupan dalam kewaspadaan. Karena itu 
melalui bahan ini, lansia diharap perbedaan antara 
kekuatiran dan kewaspadaan serta menjalankan hidup 
dalam kewaspadaan diri setiap hari. 
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Kisah tentang lima gadis yang bijaksana dan lima gadis yang 
bodoh memberikan gambaran pada kita bagaimana hidup 
manusia mengelola masa depan dan yang tidak mengelola 
masa depan. Lima gadis yang bodoh tidak memikirkan 
bahwa masa depan itu sungguh ada. Mereka hanya berpikir 
di sini dan saat ini. Orang Jawa mengistilahkan: pong nak 
pong no. Mumpung enak, mumpung ono. Kehidupan yang 
mengandalakan aji mumpung enak, mumpung ono adalah 
kehidupan yang mengandaikan bahwa hari esok tidak ada. 
Biasanya pepatah yang dipakai adalah tenang besuk masih 
ada hari, atau nikmatilah hari ini, besok mengalir saja. 
Hidup memang mengalir, namun bukan berarti kita 
mengikuti arus itu tanpa melakukan tindakan. Lima gadis 
bodoh itu digambarkan tidak menyiapkan cadangan minyak 
untuk menyongsong datangnya sang mempelai. 
Penggambaran persediaan minyak itu dipakai 
padamasyarakat yang belum mengenal listrik. Lampu tetap 
akan menyala jika ada minyak sebagai bahan bakarnya. Jika 
minyak habis, lampu akan mati. Lima gadis itu tidak 
mempersiapkan minyak cadangan saat menunggu 
datangnya mempelai laki-laki yang akan datang di malam 
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hari. Mereka berpikir: ah… paling sebentar lagi juga datang. 
Mereka tidak memperkirakan bahwa bisa jadi waktu tempuh 
mempelai laki-laki itu lama.  
 
Berbeda dengan lima gadis yang bodoh, ada lima gadis yang 
bijaksana. Selain membawa lampu minyak mereka, mereka 
juga membawa persediaan minyak yang cukup. Sehingga 
selama menunggu mempelai laki-laki yang lama tidak 
datang-datang, mereka mempunyai bekal yang cukup. Lima 
gadis bijaksana itu memikirkan bahwa hari esok sungguh 
ada, sehingga mereka mengantisipasinya dengan baik.  
Hidup dan usaha mereka membuat mereka dipenuhi damai 
sejahtera dan siap menyambut hadirnya kegembiraan 
bersama sang mempelai. 
 
Mempersiapkan hari esok dengan pertimbangan-
pertimbangan dan berbagai kesiapan yang baik berbeda 
dengan kekuatiran. Jika Tuhan Yesus berkata jangan kamu 
kuatir tentang hari esok, bukan berarti Ia mengatakan pada 
kita: sudah lah, tidak usah memikirkan hari esok. Apa beda 
antara kekuatiran dan hidup dalam kewasapadaan? 
Perbedaannya tampak dari tabel di bawah ini:  
 

Kekuatiran Kewaspadaan 
Didasari pada ketakutan 
melihat dan menyongsong 
hari esok 

Keberanian melihat dan 
menyongsong hari esok 

Curiga bahwa hari esok 
adalah jahat 

Optimis bahwa hari esok 
penuh harapan 

Berdiam diri karena 
memikirkan kekuatirannya 

Terus berkarya karena 
berprinsip hari ini adalah 
dasar untuk kehidupan 
yang lebih baik pada hari 
esok 

Lengah Ada perencanaan 
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Hidup kita bagaikan gadis-gadis yang menunggu datangnya 
sang mempelai. Karena itu, jika kita mau berjuang dan 
membekali hidup dengan baik, perjalanan hidup akan lebih 
tenang dan dipenuhi damai sejahtera. Siapa mempelai itu? 
Dia adalah Tuhan Yesus. suatu saat Ia akan datang kembali 
dalam kemuliaan-Nya dan membawa kita dalam kemuliaan. 
Kedatangan-Nya tidak kita ketahui. Ia hanya berpesan: 
berjaga-jagalah. Ia tidak menyebutkan kapan waktu pasti. 
Karena itu berjaga dengan perencanaan hidup baik 
merupakan tindakan yang harus dilakukan. Bagaimana kita 
mempersiapkannya? Bekal material untuk hidup di dunia ini 
sangat berguna. Namun itu saja tidak cukup. Bekal yang 
utama adalah bersatu dengan Allah. Bersatu dengan Allah 
merupakan jaminan hidup dalam damai sejahtera Allah.  
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Suatu hari ada peringatan ulang tahun seorang nenek yang 
usianya 95 tahun. Seusai doa, seorang anggota jemaat 
bertanya, “Apa rahasianya hingga usia nenek mencapai 95 
tahun?” Nenek itu menjawab sesungguhnya usia setiap 
orang itu ada di tangan Tuhan. Tidak ada yang tahu 
seseorang akan sampai usia berapa. Namun demikian bukan 
berarti hidup dijalani dengan sembarangan. Si nenek 
bercerita bahwa dirinya senantiasa menjaga diri dengan 
memelihara kesehatan mental maupun fisiknya. Untuk 
menjaga kesehatan mentalnya si nenek rajin berdoa, 
membaca Alkitab, ikut kebaktian dan menikmati hari-hari 
dengan gembira dan kepasrahan pada Tuhan. Untuk 
menjaga fisik agar tetap bugar, nenek itu menjaga istirahat 
dan olah raga yang cukup. Makanan yang dimakanpun tidak 
asal dimakan. Mengurangi makan makanan berminyak, 
penyedap rasa dan sebagainya. Dengan menjaga diri, 
kehidupan terarah pada masa kini dan masa yang akan 
datang. Pernyataan nenek itu menunjukkan bahwa nenek itu 
bijaksana menata hidup. Ia tidak menguatirkan hidupnya, 
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namun waspada dengan segala kemungkinan yang akan 
terjadi di masa mendatang.  
Kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil 
Matius 25:1-13 memberi gambaran pada kita tentang 
perlunya memikirkan kehidupan hari ini dan mengantisipasi 
segala kemungkinan di masa mendatang. Cerita tentang lima 
gadis yang bijaksana dan lima gadis yang bodoh memberikan 
gambaran pada kita bagaimana hidup manusia mengelola 
masa depan dan yang tidak mengelola masa depan. Lima 
gadis yang bodoh tidak memikirkan bahwa masa depan itu 
sungguh ada. Mereka hanya berfikir di sini dan saat ini. 
Hidup memang mengalir, namun bukan berarti kita 
mengikuti arus itu tanpa melakukan tindakan. Lima gadis 
bodoh itu digambarkan tidak menyiapkan cadangan minyak 
untuk menyongsong datangnya sang mempelai. Lampu 
tetap akan menyala jika ada minyak sebagai bahan bakarnya. 
Jika minyak habis, lampu akan mati. Lima gadis itu tidak 
mempersiapkan minyak cadangan saat menunggu 
datangnya mempelai laki-laki yang akan datang di malam 
hari. Mereka berpikir: ah… paling sebentar lagi juga datang. 
Mereka tidak memperkirakan bahwa bisa jadi waktu tempuh 
mempelai laki-laki itu lama. 
 
Berbeda dengan lima gadis yang bodoh, ada lima gadis yang 
bijaksana. Selain membawa lampu minyak, mereka juga 
membawa persediaan minyak yang cukup. Sehingga selama 
menunggu mempelai laki-laki yang lama tidak datang-
datang, mereka mempunyai bekal yang cukup. Lima gadis 
bijaksana itu memikirkan bahwa hari eseok sungguh ada, 
sehingga mereka mengantisipasinya dengan baik.  Hidup 
dan usaha mereka membuat mereka damai dan siap 
menyambut hadirnya kegembiraan bersama sang mempelai. 
 
Mempersiapkan hari esok dengan pertimbangan-
pertimbangan dan berbagai kesiapan yang baik berbeda 
dengan kekuatiran. Jika Tuhan Yesus berkata jangan kamu 
kuatir tentang hari esok, bukan berarti Ia mengatakan pada 
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kita: sudahlah, tidak usah memikirkan segala sesuatu untuk 
hari esok. Kewaspadaan hidup dalam Kristus diwujudkan 
dalam tindakan nyata. Apa yang kita lakukan saat ini, baik 
peribadatan, kehidupan bersama keluarga dan masyarakat 
diperhatikan oleh Tuhan. Dengan demikian, kita percaya 
bila hari Tuhan datang Ia tidak akan mengatakan pada kita, 
“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal 
kamu”. Karena itu, marilah kita mendengar pesan Tuhan 
Yesus, “Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari 
maupun akan saatnya”. 
 
 

USULAN KEGIATAN 
 
Games Menangkap Bebek 
Cara Bermain 
• Buatlah lingkaran yang bisa terdiri dari banyak orang 

namun idealnya terdiri dari belasan orang. Masing-
masing berdiri di lingkaran ini dan pemimpin berada di 
tengah lingkaran. 

• Perintahkan untuk mengepalkan tangan kiri dan angkat 
sampai sejajar bahu kiri. Kepalan tangan dibuka, 
sehingga telapak tangan menengadah ke atas. Sedangkan 
jari telunjuk tangan kanan ditaruh di atas telapak tangan 
kiri dari teman yang ada di sebelah kanannya. Tangan kiri 
kita terbuka dan di situ ada tangan kanan orang lain. 
Sedangkan jari telunjuk tangan kanan kita ada di telapak 
tangan kiri orang lain. 

• Setelah formasi ini siap, permainan bisa dimulai. 
Aturannya adalah pemimpin akan bercerita mengenai 
bebek. Karanglah cerita apapun yang ada kata bebek-nya. 
Ketika dalam cerita tersebut pemimpin menyebutkan 
kata bebek, maka peserta harus menangkap jari telunjuk 
teman sebelahnya dengan kanan kirinya dan di saat yang 
sama harus mengangkat jari telunjuk tangan kanannya 
agar tidak tertangkap oleh orang lain. 
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• Akan lebih baik jika anda melakukan ujicoba terlebih 
dahulu untuk membiasakan dengan aturan permainan. 
Uji coba misalnya: katakan “bebek” maka semua peserta 
menangkap dengan tangan kirinya dan mengangkat 
tangan kanannya. 

• Ketika sudah terbiasa, lakukan simulasi cerita misalnya 
“Pada suatu hari, saya diminta oleh ibu untuk pergi ke 
pasar untuk membeli be… besek. Setelah itu saya 
bertemu dengan penjual be… bebek!” Nah ketika anda 
menyebut kata bebek tersebut maka peserta harus 
menangkap jari tangan orang lain, tapi di saat yang sama 
harus menghindari tankapan orang lain. 

• Bagi peserta yang jarinya tertangkap maka dia harus 
menjadi pemimpin dan berdiri di tengah lingkaran dan 
harus mulai bercerita. Pemimpin baru bisa bercerita 
mengenai apa saja dengan kata kunci apa saja. 

• Kemudian, formasi diganti. Tangan kanan dan kiri 
bertukar peran. Tangan kanan yang telapaknya terbuka 
ada di sebalah bahu kanan, dan telunjuk jari kiri ada di 
telapak tangan kanan pada kawan sebelahnya. 

• Kerumitan permainan ini ada pada jebakan cerita. 
Buatlah cerita yang rumit dan tiba-tiba anda 
mengucapkan kata kunci. Bagi peserta yang tidak 
konsentrasi dan larut dalam cerita maka bisa dipastikan 
dia akan terkena hukuman terus dengan menggantikan 
peran instruktur.  

 
Berikan penjelasan bahwa permainan ini mengajak semua 
peserta untuk senantiasa waspada.  Waspada berbeda 
dengan kekuatiran.  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KETIGA NOVEMBER 2020 

 
 
 

INDAHNYA MENDAPAT KEPERCAYAAN 
 
Bacaan: Matius 25:14-30 
Tujuan: 
1. Setelah mendengarkan uraian ini, lansia memahami 

makna hidup yang bisa dipercaya. 
2. Lansia mensyukuri hidup karena dipercaya oleh Tuhan. 
 
 
 
 

FOKUS 
 
Seorang ekonom bernama Francis Fukuyama berpendapat 
bahwa modal utama kesuksesan bisnis adalah kepercayaan 
(trust). Kita semua tentu mengamini pendapat Fukuyama 
itu. Kepercayaan merupakan modal besar bagi 
pengembangan usaha. Hal yang sama pernah dinyatakan 
oleh orang-orang bijak di Tiongkok kuno sehingga 
melahirkan sebuah pepatah yang berbunyi, “Anda akan 
dipercaya dalam segala hal jika anda bisa dipercaya dalam 
hal pengaturan keuangan”. Pepatah ini menunjukkan bahwa 
untuk menjadi orang yang bisa dipercaya dibutuhkan usaha, 
kerja keras yang didasari pada keluhuran budi. 
 
Dalam iman kepada Kristus, setiap orang yang percaya 
kepada-Nya merupakan pribadi-pribadi yang mendapat 
kepercayaan dari Dia untuk hidup dalam karya keselamatan 
Allah. Sebagai orang-orang yang dipercaya Allah, apa yang 
sebaiknya dilakukan? Kisah perumpamaan tentang talenta 
menyampaikan pesan dari Tuhan Yesus bahwa hal kerajaan 
sorga diumpamakan dengan bagaimana setiap orang 
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menghargai kepercayaan yang diberikan oleh tuannya dalam 
hal pengelolaan talenta. Kisah ini menjadi meneguhkan 
lansia agar kehidupan imannya pada Tuhan diwujudkan 
dengan penuh syukur, hidup dengan sungguh serta tekun 
menjalankan yang diperintahkan Tuhan. Bahan ini 
dirancang dengan harapan setelah mendengarkan uraian ini, 
lansia memahami makna hidup yang bisa dipercaya serta 
mensyukuri hidup karena dipercaaya oleh Tuhan. 
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Tuhan Yesus menyampaikan hal Kerajaan Sorga seperti 
seorang yang mau bepergian ke luar negeri dan memanggil 
hamba-hambanya untuk mempercayakakan hartanya pada 
mereka (ay. 14). Allah ibarat seorang tuan yang memberikan 
kepercayaan pada hamba-hamba-Nya harta untuk dikelola. 
Ia mendelegasikan pada masing-masing hamba sesuai 
dengan kesanggupan mereka (ay. 15). Hamba yang sanggup 
mengelola 5 talenta diberi 5 telanta. Seorang lagi sanggup 
mengelola 2 telenta, maka kepadanya diberikan dua talenta. 
Kepada hamba yang sanggup mengelola 1 talenta diberikan 
satu talenta. Tentu Injil tidak berbicara tentang uang dan 
pengelolaannya. Perumpamaan ini berbicara tentang sikap 
dan cara hidup orang-orang yang mendapat kepercayaan 
dari si pemberi kepercayaan. 
 
Dalam perspektif iman, kisah ini merupakan gambaran 
kasih Allah. Dalam kasih, Ia memberikan kepada kita semua 
kepercayaan. Hal yang perlu diingat terus menerus adalah 
respon manusia. Ia mengharap kepercayaan dari Tuhan 
direspon dengan tanggungjawab. Tanggungjawab bukankah 
tuntutan namun sebuah konsekwensi logis dari kepercayaan. 
Dalam bacaan ini kita melihat ada dua jenis respon yang 
ditunjukkan oleh hamba-hamba yang telah mendapat 
kepercayaan. Hamba yang mendapat 5 talenta segera 
menjalankan talentanya dan beroleh laba sebesar lima 
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talenta. Demikian juga dengan hamba yang mendapat 
kepercayaan mengelola 2 talenta. Ia segera pergi dan 
mendapat laba 2 talenta. Sementara hamba yang mendapat 
kepercayaan 1 talenta tidak menjalankan kepercayaan yang 
diberikan sang tuan. Talenta dari si tuan tidak dijalankan 
supaya berkembang. Hamba itu menyimpan talenta di 
dalam tanah. Tindakannya itu rupanya terkait dengan cara 
berpikirnya yang negatif pada si tuan. Ia tidak mau 
mengembangkan talenta karena merasa si tuan adalah 
seorang yang kejam. Dari sini kita menemukan mengapa 
hamba yang mendapat 5 dan 2 talenta bertindak dengan 
baik? Karena mereka berpikir positif terhadap kepercayaan 
yang diberikan oleh tuannya. Sementara hamba yang 
mendapat 1 talenta berpikir negatif dan beburuk sangka 
pada tuan yang telah memberi kepercayaan kepadanya.  
 
Sikap hamba yang diberi 1 talenta itu nampak kekanak-
kanakan. Ia ngambek, putus asa dan marah. 
Ketidakmampuannya dalam mempertanggungjawabkan 
kepercayaan yang diberikan kepadanya membuat ia 
mempersalahkan orang lain. Ia berkata, “Tuan, aku tahu 
bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di 
tempat di mana tuan tidak menabur dan yang memungut di 
mana tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi 
menyembunyikan talenta tuan itu ke dalam tanah: Ini, 
terimalah kepunyaan tuan!” (ay. 24-25). Dari ayat ini tampak 
bahwa hamba itu hanya mau mengatakan bahwa tuannya 
adalah orang yang mau menang sendiri, mau enak sendiri, 
kejam dan menakutkan. Kalau begitu, aku lebih baik 
mencari jalan aman saja. Tindakan hamba yang menerima 1 
talenta itu merupakan bentuk melarikan diri dari 
tanggungjawab. Ia seorang pemalas seperti yang dikatakan 
si tuan, “Hai kamu, hamba yang jahat dan malas…” (26). 
Orang yang malas pasti menghindar dari tanggungjawab 
yang diberikan kepadanya. Biasanya orang malas akan 
mencari beribu bahkan berjuta alasan demi mendapat 
“dispensasi” dan permakluman atas kemalasannya. Dari 
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sini, apa makna perumpamaan itu? Kita dapat belajar dari 
pemikiran William Barclay: 
1. Perumpamaan itu mengungkapkan bahwa upah untuk 

kepercayaan yang dilaksanakan dengan baik adalah 
kepercayaan yang lebih besar lagi. Orang-orang yang 
mendapat kepercayaan adalah orang-orang yang 
mendapat anugerah yang membahagiakan. 

2. Perumpamaan itu menunjukkan pada kita bahwa orang-
orang yang hukum adalah orang-orang yang tidak 
menjalankan kepercayaan dari sang pemberi 
kepercayaan. Dalam perumpamaan itu hukuman yang 
diterima adalah: kepercayaan yang diberikan kepadanya 
diambil dan hidupnya dicampakkan dari kehidupan 
bersama. Hukuman ini merupakan hukuman yang 
menyakitkan sebab hidupnya sudah dianggap tidak 
bermakna. 

3. Perumpamaan itu menunjukkan “hukum universal”, 
kepada orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, 
dan orang yang tidak mempunyai, kepadanya akan 
diambil. Kata mempunyai di sini bukan semata-mata 
terkait dengan materi semata. Kata mempunyai adalah 
bentuk kesediaan diri untuk mengembangkan segala 
potensi yang ada dalam diri seseorang.  

4. Perumpamaan ini mengungkapkan bahwa Allah 
memberikan kepada manusia karunia yang berbeda-
beda. Ada yang 5, 2 dan 1 talenta. Pokok permenungannya 
adalah bukan seberapa besar jumlah telenta yang ada 
pada seseorang. Yang menjadi pokok permenungan 
adalah bagaimana seseorang menggunakannya. Untuk 
bisa menggunakan secara baik diperlukan ucapan syukur, 
kerja keras dan tanggungjawab dalam hidup.  

 
Firman Tuhan hari ini menyapa kita. Karena kasih-Nya, 
Allah memberikan kepercayaan pada kita baik secara pribadi 
maupun bersama keluarga, gereja dan masyarakat. Allah 
yang memberikan kepercayaan itu sangat berharap agar kita 
bekerja bersama Dia untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. 
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PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Apa artinya hidup yang dipercaya? Orang yang dipercaya 
adalah orang yang hidupnya dapat menjadikan orang lain 
percaya kepadanya karena dianggap mampu memenuhi 
harapan dari orang yang memberi kepercayaan. Karena itu 
ketika kepercayaan hilang, rasanya akan sulit untuk 
mengembalikannya (pelayan firman dapat menambahkan 
bagian ini dengan menyampaikan tuturan Fukuyama dan 
pepatah Tiongkok kuno tentang kepercayaan – dapat 
dilihat pada fokus).   
 
Dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengikut-Nya merupakan 
pemberian kepercayaan dari Tuhan pada kita. Mengapa 
demikian? Pada dasarnya bukanlah kita yang memilih 
Tuhan, namun Dialah yang memilih kita untuk menjadi 
pengikut-Nya. Dari pemahaman ini sangatlah jelas bahwa 
menjadi Kristen itu adalah anugerah sebab mendapat 
kepercayaan dari Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. 
Apa respon kita atas pemberian kepercayaan ini? Apa yang 
akan kita lakukan untuk mensyukuri anugerah-Nya.  
 
Perumpamaan tentang talenta memberikan pesan dari 
Tuhan Yesus bahwa hal kerajaan sorga diumpamakan 
dengan bagaimana setiap orang menghargai kepercayaan 
yang diberikan oleh tuannya dalam hal pengelolaan talenta. 
Kisah ini menjadi meneguhkan lansia agar kehidupan 
imannya pada Tuhan diwujudkan dengan penuh syukur, 
hidup dengan sungguh serta tekun menjalankan yang 
diperintahkan Tuhan. 
 
Perikop Matius 25:14-30 memberi gambaran pada kita 
dengan sangat jelas bahwa pandangan dan gambaran diri 
kita terhadap diri sendiri di dalam menjalani kehidupan. Ada 
pepatah yang berbunyi, “Orang beriman selalu melihat 
rahmat dan kesempatan di balik kesulitan-kesulitan. 
Sementara orang yang tidak beriman akan melihat 
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kesempatan sebagai kutuk dan kesulitan”. Dengan 
perumpamaan dan perikop itu, kita diajak untuk melihat 
hidup. sesungguhnya hidup adalah rahmat, anugerah dan 
kesempatan dari Allah. Apa cara pandang kita? Apakah kita 
seperti hamba yang mendapat 5 atau 2 talenta yang segera 
mempertanggungjawabkan kepercayaan dengan kerja keras 
dan syukur? Atau kita seperti hamba yang mendapat 2 
talenta yang memandang diri secara negative sehingga 
memandang orang lain secara negatif? Setiap cara pandang 
akan mengarahkan kita pada konsekwensi-konsekwensi 
masing-masing (lihat penjelasan teks). Apa 
konsekwensinya? Jika kita dapat dipercaya, kepada kita 
akan diberikan kepercayaan yang lebih besar lagi. Maka dari 
itu mari kita mensyukuri indahnya hidup mendapat 
kepercayaan dari Tuhan Yesus.  
 
 

USULAN KEGIATAN 
 

Resensi Lagu 
 

Peserta diajak menyanyikan NKB 212:3 “Sugguh Inginkah 
Engkau Lakukan” 
 

Tiap talentamu pasti ada artinya 
bila mencerminkan kasih-Nya. 
Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya. 
Jadilah suluh dunia! 
Refrein: 
Jadilah suluh dunia! 
Jadilah suluh dunia! 
Mungkin ada yang terhibur kar’na sinarnya. 
Jadilah suluh dunia! 
 
Setelah menyanyikan lagu itu, tanyakan pada peserta: apa 
arti “jadilah suluh dunia” setelah beroleh talenta dari Tuhan?  
 
Mintalah peserta memberi jawab secara bergantian.  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEEMPAT NOVEMBER 2020 

 
 

 
PERBUATAN KASIH 

 
Bacaan: Matius 25:31-46 
Tujuan: 
1. Setelah membahas Injil Matius 25:31-46, lansia diharap 

dapat memahami makna perbuatan kasih yang bernilai 
kekal. 

2. Lansia semakin semakin giat mewujudkan perbuatan 
kasih dalam kehidupan sehari-hari. 

 
 

 
FOKUS 

 
Apakah arti hidup ini? Hidup adalah anugerah dari Allah. 
Sebagai sebuah anugerah, hidup mesti dibagikan. Hidup 
bukan bagi diri sendiri. Manusia yang hidup hanya bagi 
dirinya sendiri mengedepankan egonya atau disebut sebagai 
pribadi egois. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita dipanggil 
untuk mengesampingkan ego dengan mewujudkan 
perbuatan kasih. Mungkin ada yang bertanya, “Bagi lansia 
seperti saya, perbuatan kasih seperti apa yang dapat 
dilakukan?” Perbuatan kasih bisa dilakukan oleh siapa saja. 
Hal itu sangat terkait dengan cara memandang kehidupan. 
Mereka yang mensyukuri kasih Allah akan mudah 
mewujudkan perbuatan kasih bagi sesama. Sebaliknya, 
mereka yang tidak dapat merasakan kasih Allah cenderung 
memusatkan hidup bagi dirinya sendiri. Injil Matius 25:31-
46 mengajak kita menghayati kembali panggilan untuk 
berbuat kasih. Kasih itu bernilai kekal. Melalui bahan ini 
lansia diajak untuk memahami makna perbuatan kasih yang 
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bernilai kekal serta semakin giat mewujudkannya dalam 
kehidupan sehari-hari.  

 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Matius 25:31-46 mengajak kita menghayati kembali 
panggilan mewujudkan perbuatan kasih kepada Tuhan dan 
sesama. Dan dalam perumpamaan itu dinyatakan bahwa 
kasih bernilai kekal. Kekalnya kasih disampaikan Tuhan 
Yesus dengan menyatakan bahwa pada akhir zaman, akan 
ada penghakiman dan dalam penghakiman itu akan semua 
orang mendapat pertanyaan tentang apa yang diperbuatnya 
selama hidup.  
 
Injil menyatakan bahwa penghakiman akan diawali dengan 
kedatangan Anak Manusia, yang menunjuk pada Yesus. Ia 
raja yang menghakimi dunia. Penghakiman digambarkan 
dengan tindakan sederhana, seperti gembala memisahkan 
domba dan kambing. Golongan kambing adalah manusia 
yang tidak melakukan perbuatan kasih. Sebaliknya, 
golongan domba adalah manusia yang melakukan perbuatan 
kasih. Apa definisi ”perbuatan kasih”? Perbuatan kasih 
adalah tindakan nyata seperti dikatakan Tuhan, ”Ketika Aku 
lapar, kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus, kamu 
memberi Aku minum; ketika Aku seorang asing, kamu 
memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu 
memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; 
ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku” (ayat 
35-36).  
 
Dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus menyampaikan 
bagaimana dan seperti apa tindakan kasih kepada sesama. 
Willam Barclay menyebutkan perbuatan kasih itu sebagai 
tindakan memberikan pertolongan nyata pada sesama. 
Dalam tafsirannya, Barclay menyatakan demikian: 
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1. Pertolongan itu dilakukan melalui hal-hal yang 
sederhana. 
Tuhan Yesus menyebutkan pertolongan melalui hal-hal 
yang sederhana itu melalui berbagai cara: memberi 
makan pada yang lapar, memberi minum pada yang haus, 
memberi tumpangan pada orang asing, memberikan 
penghiburan bagi yang sakit dan dipenjara. Bentuk-
bentuk pertolongan yang diajarkan Tuhan Yesus memang 
sangat sederhana. Dan mungkin untuk keadaan saat ini 
memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan 
adalah hal yang sangat sepele. Tetapi bukankah dari 
perkara-perkara yang sederhana itu hal-hal yang lebih 
besar terjadi? Perumpamaan ini menegaskan bahwa 
Tuhan Yesus mengajak kita menolong mereka yang 
membutuhkan.  

2. Pertolongan yang kita berikan tidak boleh 
memperhitungkan untung dan rugi. 
Dalam perumpamaan itu, Tuhan Yesus menunjukkan 
orang-orang yang disebut sebagai orang yang diberkati 
Tuhan adalah mereka yang sejak dalam dunia 
memberikan pertolongan tanpa menghitung untung dan 
rugi. Tanpa mengharap pahala di sorga untuk 
pertolongan-pertolongan yang diberikan bagi mereka 
yang membutuhkan. Dalam memberikan pertolongan, 
orang-orang itu adalah orang-orang yang memiliki hati 
yang mengasihi. Dalam bacaan Injil, kita juga melihat 
macam mana orang yang memberikan pertolongan 
dengan memperhitungkan untung dan rugi. Dalam 
bahasa lain orang itu berkata:”Tuhan, sekiranya kami 
tahu bahwa orang itu adalah Engkau, maka kami akan 
menolong Engkau, tetapi sayang sekali, kami mengira 
orang itu bukanlah Engkau, oleh karena itu kami tidak 
memberikan pertolongan.” Perkataan Tuhan Yesus yang 
mengajak kita untuk tidak berhitung-hitung dalam 
memberikan pertolongan. Dan kalau kita mau jujur, 
bukankah dalam memberikan pertolongan kita 
menetapkan prasyarat tertentu? Di sekitar kita, masih 



120 | Komisi Usia Lanjut  

banyak orang memberikan pertolongan apabila dipuji, 
disyukuri, disebar luaskan. Pertolongan semacam itu 
bukankah pertolongan, tetapi hanyalah pemuasan nafsu 
dan harga diri. Keserakahan semacam itu juga disebut 
sebagai keserakahan hati yang terselubung.    

3. Pertolongan bagi yang lemah dan tersisih adalah 
“pertolongan bagi Yesus”. 
Pertolongan yang tidak memperhitungkan untung dan 
rugi diibaratkan oleh Tuhan Yesus sebagai bentuk 
pemberian pertolongan bagi Dia.  Bahwa segala sesuatu 
yang kita kerjakan dalam hidup ini tak luput dari 
perhatian Tuhan, semua harus dipertanggung jawabkan 
kepada Tuhan. 

 
Jika kita mencermati secara mendalam, Injil Matius 25:31-
46 menekankan perbuatan kasih sebagai tindakan nyata dari 
murid-murid Yesus. Dengan mencermati secara baik, kita 
menemukan bahwa perikop ini bukan sebagai perikop 
penghakiman, apalagi menafsirkan bahwa yang disebut 
domba itu orang Kristen, sementara kambing adalah umat 
beragama lain. Tuhan Yesus tidak memaksudkan hal itu. 
Yang dikehendaki-Nya adalah hidup dengan perbuatan 
kasih. Dan atas dasari itu kita memahami bahwa 
sesungguhnya kasih bernilai kekal.  
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 

Adalah seorang bernama Fransiscus dari kota Asisi. Ia 
adalah seorang yang sangat kaya. Namun dengan kekayaan 
dan semangat hidup yang ada padanya itu, tidak membuat 
hidupnya bahagia. Selalu ada kegelisahan dalam dirinya saat 
ia melihat semua yang ada padanya. Pada suatu hari, saat ia 
berkuda, ia bertemu dengan seorang yang menderita sakit 
kusta. Ia tampak menjijikkan, akibatnya orang-orang 
membenci orang itu. Saat itu, ada sesuatu bergejolak dalam 
diri Fransiskus. Dalam hatinya muncul pertanyaan: 
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“Maukah engkau mendampingi dia? Maukah engkau 
menolong orang itu? Pertanyaan itu menggelora dalam hati 
Fransiskus. Mendengar suara dari dalam hatinya itu, ia 
segera turun dari kudanya dan mengusap wajah orang sakit 
itu.  Saat itulah ia merasakan hidupnya begitu bermakna. Ia 
melihat wajah Kristus dalam diri orang sakit kusta itu. 
 
Tindakan Fransiskus itu menginspirasi banyak orang untuk 
ikut serta melakukan tindakan kasih. Sebagai pengikut 
Yesus, tindakan kasih dinyatakan Tuhan Yesus sebagaimana 
yang kita baca dalam Injil Matius 25:31-46. Melalui 
pengajarannya itu, Tuhan Yesus mengajak murid-murid-
Nya untuk mewujudkan kasih dengan tindakan nyata. Dan 
dalam ajaran itu, Tuhan Yesus menyebut bahwa tindakan 
kasih itu bernilai kekal. Seperti apa wujud tindakan kasih? 
Willam Barclay menuturkan hal itu dalam tafsirannya 
terhadap perikop ini (lihat di penjelasan bahan).  
 
Jika kepada kita ditanyakan: “Sebagai orang Kristen, 
tindakan kasih seperti apa yang sudah dilakukan?” Mungkin 
kita bertanya kembali, “Sebagai lansia, apakah saya masih 
bisa melakukan tindakan kasih?” Tindalkan kasih bisa 
dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal usia. Bahkan saat 
seseorang dalam keadaan sakit dan terbaring lemahpun, ia 
dapat mewujudkan kasih dengan cara menjadi pendoa. Dari 
atas tempat tidurnya, ia bisa mendoakan siapa saja yang 
dapat didoakan. 

 
Berita Injil mengajak kita mewujudkan kasih bukan hanya 
melalui kata-kata, melainkan melalui kehidupan nyata. 
Kasih itu bernilai kekal dan dengan kasih yang kita lakukan, 
kita percaya pada akhir zaman kita bisa mendengar: “Mari, 
hai kamu yang diberkati oleh bapa-Ku, terimalah kerajaan 
yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia ini dijadikan. 
Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan. Ketika 
Aku haus, kamu memberi Aku minum. Ketika Aku dalam 
penjara, kamu mengunjungi Aku”. 
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USULAN KEGIATAN 
 
PINDAH KURSI 
Cara permainannya adalah sebagai berikut: Semua peserta 
diminta duduk melingkar. Pemimpin memulai aktifitas ini 
dengan mengatakan: “Setiap orang yang memakai sepatu 
berwarna coklat pindah 5 kali ke samping kanan.” Peserta 
pelatihan yang sesuai dengan kriteria itu menghitung orang 
di samping kanan sampai orang kelima. Setelah itu ia 
menghampiri kursi itu. Tentu saja masih ada orang yang 
menempati kursi itu. Karena itu dia harus menyuruh 
penghuninya pergi. Caranya dengan memberi perintah 
sesuai dengan kriteria orang tersebut. Misalnya dalam 
persekutuan Komisi Usia Lanjut, maka perintahnya begini: 
“Setiap orang yang rambutnya di semir, pindah ke samping 
kiri 3 kali.” Tentu saja, kadangkala ada lebih dari satu orang 
yang sesuai dengan kriteria itu. Akibatnya mereka akan 
berebutan memberi perintah. Acara menjadi sedikit kacau. 
Di sinilah serunya aktifitas ini. Namun Anda tidak perlu 
campur tangan. Biarkan mereka yang mengatur diri mereka 
sendiri. (Permainan ini dikutip dari serial “Permainan 
Asyik”. penerbit Andi dan penerbit Metanoia).  
 
Pemimpin menyampaikan makna permainan ini. Ketika 
seseorang diminta memberikan kursinya bagi yang lain 
terkadang tidak mudah.  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KELIMA NOVEMBER 2020 

 
 
 

KARUNIA ALLAH YANG MENEGUHKAN 
 
Bacaan: 1 Korintus 1:3-9 
Tujuan: 
1. Usai mendengarkan uraian dari 1 Korintus 1:3-9, lansia 

membagikan pengalaman diteguhkan oleh kasih karunia 
Allah. 

2. Lansia mensyukuri peneguhan dari Allah. 
  
 

 
FOKUS 

 
Mengucap syukur merupakan pengajaran dari rasul Paulus 
yang diajarkannya kepada jemaat-jemaat melalui surat-
surat pastoralnya. Ajakan rasul Paulus kepada jemaat agar 
mengucap syukur bukan tanpa alasan. Ia mendasarinya 
dengan mengajak jemaat menghayati kasih karunia Allah. 
Dalam Kristus Yesus, Ia memberikan kasih karunia-Nya 
secara sempurna hingga tak berkesudahan dan melalui kasih 
karunia itu jemaat diteguhkan oleh Allah. 
 
Sebagaimana rasul Paulus menyatakan bahwa kasih 
karunia-Nya tak berkesudahan, hingga saat ini kasih karunia 
Allah itu tetap dinyatakan bagi umat. Sebagai umat pilihan 
Allah, lansia mendapat kasih karunia Allah yang 
meneguhkan. Karena itu, lansia diajak untuk melihat 
bagaimana Tuhan meneguhkan mereka melalui 
pengalaman-pengalaman kehidupan sehari-hari.   
 
 
  



124 | Komisi Usia Lanjut  

PENJELASAN TEKS 
 
Jika kita mencermati surat-surat Paulus, berulang kali kita 
menemukan pengajaran rasul Paulus tentang mengucap 
syukur.  Bagi rasul Paulus, ada banyak alasan untuk 
mengucap syukur. Juga dalam bacaan kita hari ini. 1 
Korintus 1:3-9 menunjukkan tentang berbagai alasan untuk 
bersyukur. Pertama, Paulus mengucap syukur karena janji 
keselamatan Allah yang nyata dalam Kristus Yesus. Hal ini 
tampak dalam ayat 3. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, 
Tuhan menyatakan janji keselamatan. Berulang kali Allah 
mengutus nabi-nabi-Nya untuk mendatangkan keselamatan 
tetapi berulang kali keselamatan itu gagal diterima umat 
sebab umat menolak karya penyelamatan Allah. Karya 
penyelamatan Allah nyata dalam Kristus Yesus, juru selamat 
yang diurapi. Karena hal inilah Rasul Paulus menyerukan 
perlunya mengucap syukur kepada Allah. Kedua, kasih 
karunia Allah. Seperti ucapan syukur pada Allah, rasul 
Paulus juga berulang kali menekankan perlunya jemaat 
menghayati kasih karunia yang diberikan Allah.  
 
Kasih karunia adalah pemberian Allah yang cuma-cuma 
kepada manusia. Karunia itu sebenarnya tak pantas 
diberikan pada manusia karena tidak ada manusia yang 
sempurna dan pantas menerimanya. Dalam hal kasih 
karunia Allah ini terdapat dua hal yang patut disyukuri yaitu: 
a. Kasih karunia berupa keselamatan. Dalam hal ini Paulus 

memberikan penekanan pada ayat ke-4,” Aku senantiasa 
mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih 
karunia Allah yang dianugerahkan-Nya kepada kamu 
dalam Kristus Yesus”. 

b. Kasih karunia berupa berbagai kemampuan dalam hidup 
manusia. Kita sering menyebut kasih karunia ini dengan 
talenta pemberian Tuhan. Talenta dapat dikembangkan 
agar kehidupan menjadi lebih baik, bermakna. Dari ayat 
5 kita menemukan: sebab di dalam Dia, kamu telah 
menjadi kaya dalam segala hal: dalam segala macam 
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perkataan dan segala macam pengetahuan. Paulus 
menyebut bahwa talenta adalah kekayaan yang tak 
ternilai harganya. William Barclay menafsirkan karunia 
ini sebagai karunia khusus. Yang dimaksud karunia 
khusus adalah karunia dalam pengertian kelebihan 
khusus, misal berkhotbah, bermain musik hingga 
menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. 
 

Dalam ucapan syukurnya, Paulus menunjukkan dua dimensi 
kehidupan. Dua dimensi itu adalah: ucapan syukur karena 
melihat, merenungkan semua hal yang telah terjadi di masa 
lalu dan dimensi di masa yang akan datang. Mengucap 
syukur menjadi pengingat bahwa hidup manusia ada 
batasnya. Batas itu oleh Paulus disebut dengan penantian 
penyataan Tuhan Yesus Kristus (ayat 6). Penantian 
penyataan Tuhan Yesus Kristus sering disebut dengan hari 
Tuhan. Hari itu disebut sebagai hari di mana Tuhan Yesus 
akan hadir kembali dengan kemuliaan-Nya. Hari itu akan 
datang. Kedatangannya tidak diketahui oleh siapa saja. 
Sebagai orang-orang yang beroleh karuia keselamatan dalam 
Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk menghadapi bahkan 
menantikan hari itu dengan tanpa rasa takut. Kasih karunia 
Allah yang menyelamatkan dalam Tuhan Yesus membuat 
kita beroleh peneguhan supaya kita tidak bercacat pada hari 
kedatangan Tuhan ([ayat 8). Peneguhan dari Allah 
dilakukan-Nya secara sempurna dan berlaku kekal. Paulus 
menggambarkan kesempuraan dan kekalnya peneguhan 
Allah dengan menyebut bahwa kita beroleh peneguhan 
supaya kita tidak bercacat pada hari kedatangan Tuhan. 
 
Sebagaimana aneka rupa karunia Allah diberikan bagi 
jemaat Korintus, demikian juga karunia Allah dinyatakan 
bagi lansia di masa kini. Di dalam kasih karunia-Nya Tuhan 
meneguhkan para lansia agar dapat menggunakan kasih 
karunia pemberian Allah untuk kehidupan yang lebih baik 
bagi diri sendiri, keluarga maupun sesama.   
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PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Untuk mengawali penyampaian bahan, lansia diajak 
menyanyikan lagu “Ku Berbahagia” – Kidung Jemaat 392:1 
 
‘Ku berbahagia, yakin teguh: Yesus abadi kepunyaanku! 
Aku waris-Nya, ‘ku ditebus, ciptaan baru Rohul kudus.  
Refrein: 
Aku bernyanyi Bahagia memuji Yesus selamanya. 
Aku bernyanyi Bahagia memuji Yesus selamanya. 

 
Usai menyanyikan lagu itu, tanyakan pada lansia, apa yang 
dirasakan dan dihayati dengan nyanyian itu? Nyanyian itu 
digubah oleh Fanny Jane Crosby, seorang wanita buta yang 
menulis lebih dari 8.000 lirik lagu himne. Pada usia 95 ia 
meninggal dan di atas batu nisannya tertulis: “Aunt Fanny” 
(Bibi Fanny) dan di bawahnya tertulis kata-kata: “Blessed 
Assurance, Jesus is Mine” (Jaminan Keselamatan, Yesus 
milikku). Kata-kata yang diambil dari lagunya, Blessed 
Assurance, yang kita kenal dengan judul ‘Ku Berbahagia, KJ 
392. Beberapa tahun kemudian, himne ini dinyanyikan oleh 
seorang remaja yang tengah sekarat. Karena nyanyian indah 
ini, maka diceritakan bahwa 14 pasien bertobat di sepanjang 
bangsal rumah sakit itu. Itulah sekelumit sejarah 
kuberbagahia. 
 
Pribadi berbahagia adalah pribadi yang mensyukuri 
hidupnya. Kebahagiaan dialami bukan semata karena situasi 
yang membahagiakan. Kebahagiaan didorong oleh 
penghayatan pada pengalaman hidup bersama Tuhan. Ia 
adalah Allah yang menyatakan kasih karunia-Nya. Rasul 
Paulus menghayati hal itu dan mengajak jemaat-jemaat yang 
mendapat kiriman surat-suratnya untuk bersyukur atas 
kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang dinyatakan 
pada umat tak terbatas dan meneguhkan umat-Nya. 
Peneguhan Allah menjadikan lansia hidup penuh 
pengharapan. 
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USULAN KEGIATAN 
 
Berbagi pengalaman diteguhkan Allah 
 
Mintalah peserta membuat kelompok dan dalam kelompok 
itu masing-masing peserta membagikan kisah-kisah 
pengalamannya beroleh peneguhan Allah. Setiap peserta 
yang membagikan pengalaman diberi apresiasi oleh peserta 
lain dalam bantuk nyanyian. Nyanyian diusulkan oleh 
peserta lain. Misalnya setelah seorang peserta usai 
menyampaikan pengalamannya, peserta lain mengusulkan 
menyanyi lagu dari KJ 299 Bersyukur kepada Tuhan. Hal itu 
dilakukan hingga semua peserta dalam kelompok 
membagikan pengalamannya.  
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU PERTAMA DESEMBER 2020 

 
 
 

KUNANTIKAN KEDATANGAN-MU 
 
Bacaan: Yesaya 64:1-9 
Tujuan: 
1. Lansia mendapat pemahaman bahwa hari tua bukan 

masa yang mengerikan namun seperti pertemuan dua 
kekasih yang saling merindukan. 

2. Lansia memiliki suatu pengharapan bahwa akhir dari 
semua perjalanan hidup ini adalah keselamatan bukan 
kebinasaan. 

 
 
 

FOKUS 
 
Apa bedanya orang dilanda sakit keras dan orang dilanda 
asmara? Orang dilanda sakit berharap segera mendapat 
pertolongan dokter karena menyadari penyakit bisa 
membawa kematian. Orang dilanda asmara berharap segera 
bisa bertemu dengan kekasihnya karena kerinduannya tak 
tertahankan lagi. Perjalanan hidup kita bisa seperti orang 
sakit yang kemudian menyadari bahwa apa artinya semua 
yang dimilikinya jikalau badan ini tidak sehat. Menyadari 
bahwa hidup ini membutuhkan Tuhan dalam setiap langkah. 
Tanpa Tuhan kita binasa, karena hanya Tuhan saja yang bisa 
membuat kita hidup dan selamat dari kematian kekal.  
 
Perjalanan hidup juga bisa diumpamakan kerinduan 
bertemunya dua kekasih yang saling jatuh cinta. Selalu 
berharap untuk bisa saling bertemu kapan saja dana dimana 
saja. Hidup semakin bertambah umur bukan menakutkan 
tetapi malah menggembirakan. Bukan berbicara tentang 
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kematian, namun tentang kapan bisa bertemu dengan 
Tuhan. Bacaan Yesaya 64 menggambarkan kondisi umat 
yang menyadari dosa-dosa mereka dengan sebutan diri 
sebagai: seorang najis, seperti daun yang layu yang 
dilenyapkan angin. Namun kondisi ini berubah ketika umat 
menemukan titik balik setelah menyadari dosa-dosa mereka. 
Mereka berubah menyebut diri sebagai tanah liat yang siap 
dibentuk kembali oleh Tuhan. Mereka menyebut lagi Tuhan 
mereka adalah Bapa. Dan Bapa itu diminta untuk tidak 
mengingat-ingat lagi dosa mereka. Sekarang kunanti 
kedatangan-Mu bukan sebagai Allah yang murka, tetapi 
sebagai Bapa yang menyelamatkan. 
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Dalam kesadaran sebagai orang berdosa, umat memohon 
campur tangan dari atas. Yesaya mewakili umat Israel 
memohon agar Tuhan kembali menyatakan kekudusan-Nya 
dan ke-Maha kuasa-Nya. Ada 4 (empat) permohonan 
campur tangan Tuhan yang bisa dibagi sebagai berikut: 
1. Campur tangan Tuhan yang dramatis. (ayat 1a). 

“Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau 
turun”. Yesaya minta penampakan Tuhan yang berbeda 
dari yang biasa: guntur, kilat, gempa bumi.  

2. Campur tangan Tuhan yang hebat, yakni: Gunung 
bergoyang (ay. 1b), semak yang terbakar habis (ayat 2a), 
air mendidih (ayat 2b).  Sebuah gambaran bagaimana 
mereka sangat merindukan kedatangan Tuhan yang 
Maha Dahsyat dalam kehidupan mereka setelah mereka 
tersadar dari dosa.  

3. Campur tangan Tuhan yang meneguhkan iman. (ayat 2c) 
“Membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, 
sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu”. 
Kedatangan Tuhan akan membuat nama-Nya dikenal dan 
orang-orang yang memusuhi Tuhan akan dihakimi-Nya.  
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4. Campur tangan Tuhan yang menakjubkan. (ayat 3). 
“Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami 
harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak 
dulu kala!”  Penantian kedatangan Tuhan itu diharapkan 
benar-benar unik karena belum pernah didengar telinga, 
belum pernah dilihat mata bahwa ada allah dalam 
pandangan orang di luar Israel yang bertindak demi 
umat-Nya. Hanya Engkau yang berbuat demikian. (ayat 
4). Dan dengan itu umat rela dibentuk kembali oleh Allah 
seperti tanah liat ditangan Penjunan.   

 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Natal seharusnya menjadi sebuah penanda hidup baru 
terutama bagi yang sudah usia lanjut. Karena sebagaimana 
sebuah perusahaan, akhir bulan Desember dijadikan tutup 
buku dan stock opname, maka Desember kita jadikan 
evaluasi atas pimpinan dan penyertaan Tuhan selama 
setahun berlalu.  
 
Natal bukan hanya dimaknai sebagai kegembiraan karena 
Juruselamat telah datang, namun sebagai cermin melihat 
diri apakah hidup kita sudah menjadi teladan dan panutan. 
Apa yang harus kita lakukan untuk nenantikan kedatangan 
Tuhan, baik Natal maupun Hari akhir? 

• Pikirkan kedasyatan Tuhan seandainya kita 
bukan orang percaya. Yesaya berharap Tuhan datang 
dengan cara yang tidak biasa supaya mereka yang tidak 
percaya melihat kedahsyatan Tuhan. Cara berpikir seperti 
ini akan menuntun kita untuk bersyukur bahwa kita 
diselamatkan bukan karena kebaikan kita tetap karena 
kasih dan anugerah-Nya. Yesaya menyebut umat yang 
diwakilinya sebagai orang-orang yang najis di hadapan 
Tuhan. 

• Natal adalah momen Allah membuka diri-Nya 
kepada manusia. Sudah sejak semula Allah 
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menyembunyikan diri-Nya dan memalingkan wajah-Nya 
kepada kita orang-orang berdosa. Tetapi karena kasih-
Nya, Allah membuka diri, keluar dari persembunyian-
Nya (ayat 7b) dan melawat kita turun ke dunia nenjadi 
manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus.  Syukur kepada 
Allah!  

• Relakan untuk dibentuk kembali. Menjadi tua dan 
banyak berpengalaman, kadang membuat diri kita 
sombong dan membanggakan apa yang sudah kita capai 
dan lakukan. Tidak ada seorangpun yang berani 
mengkritik keberadaan kita. Mari kita membuka diri 
untuk kembali menjadi “tanah liat’ yang rela dibentuk 
kembali menjadi indah. Kita temukan kembali panggilan 
kita orang percaya yang memanggil Allah adalah Bapa kita.   

 
 

USULAN KEGIATAN 
1. Bagikan secarik kertas dan alat tulisnya untuk 

menuliskan dosa-dosa apa yang pernah kita buat 
sepanjang tahun yang akan berakhir di bulan Desember 
2020 ini. 

2. Kertas itu tidak dikumpulkan dan tidak dibacakan, tetapi 
masing-masing dengan berdiri membawa gulungan 
kertas itu berucap/ janji di hadapan Tuhan bersama-
sama: “Hari ini ku serahkan semua dosaku untuk dibawa 
ke kayu salib Tuhan. Aku mau berubah dan menyebut 
Engkau Bapa yang menuntun hidupku”  

3. Setelah selesai pilih sebuah lagu yang menyemangatkan 
untuk menatap masa depan yang lebih cerah dan bahagia 
didalam Tuhan.  

 

DALAM PERINGATAN NATAL ADA TANGIS DAN TAWA. 
WALAU DOSAKU BESAR TETAPI ALLAH BAPA 

MENGAMPUNINYA. 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEDUA DESEMBER 2020 

 
 

 
SUDAH DATANG DAN AKAN DATANG 

 
Bacaan: 2 Petrus 3:8-15 
Tujuan: 
1. Lansia diajak untuk memperingatai Natal bukan hanya 

untuk saat ini tetapi juga untuk mempersiapkan 
kedatangan Tuhan yang kedua kalinya.  

2. Lansia disadarkan untuk tidak berada di zona nyaman, 
seakan tidak akan terjadi apa-apa dengan dunia kita saat 
ini. Hidup ini harus selalu siap. 

 
 
 

FOKUS 
 
Memperingati Natal biasanya kita hanya fokus kepada masa 
kini dan masa lalu. Kita lupa bahwa masih akan ada masa 
depan, di mana Tuhan Yesus yang naik ke sorga itu akan 
datang kembali dengan cara yang sama seperti yang dilihat 
para murid (Kisah Para Rasul 1:11). Perihal kedatangan 
kembali Tuhan Yesus jarang sekali disinggung dalam ibadah 
atau perayaan Natal. Masalahnya bukan menakut-nakuti 
umat, tetapi seharusnya lebih mempersiapkan umat Tuhan 
untuk menghadapinya.  
 
Seperti pada zaman Nuh, orang-orang mengejek apa yang 
dilakukan Nuh karena membangun bahtera ditengah 
keadaan yang nampaknya aman-aman saja (Kej 6: 13-15). 
Tetapi Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang 
diperintahkan Allah. Bagaimana sikap kita ketika 
mendengar bahwa Yesus akan datang kembali untuk kedua 
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kalinya? Ada beberapa golongan manusia dan orang percaya 
menyikapi kedatangan Tuhan kembali:  

• Merasa belum waktunya Tuhan datang kembali, mungkin 
pada generasi ke sekian dari kita. 

• Jangan terlalu dipikirkan karena akan mengganggu 
aktivitas kita saat ini. 

• Alkitab tidak pernah memberitahukan waktunya. Jangan 
memikirkan yang belum pasti.  

• Kita pasrah saja apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap 
kita orang-orang berdosa ini. 

 
Kalau kita tahu bahwa ada tamu istimewa akan datang ke 
rumah kita, apakah kita tidak mempersiapkannya sehingga 
dapat menyambutnya dengan baik. Kedatangan Tuhan 
bukan hanya istimewa tetapi tidak terduga waktunya. Tidak 
bisa dipredikasi karena memakai “waktu Tuhan”. Tema ini 
akan mengajak lansia untuk mulai memikirkan yang akan 
datang selain yang saat ini kita peringati. 
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Surat Petrus ditujukan kepada orang-orang Kristen abad 
pertama yang berharap kedatangan Tuhan Yesus kedua 
kalinya terjadi dengan segera. Beberapa catatan yang ditulis 
Petrus antara lain adalah: 

• Waktu Tuhan adalah waktu kekekalan tidak sama dengan 
waktu kosmik seperti pada penciptaan. 

• Dalam hal kekekalan, semua waktu diatur oleh Allah dan 
tidak sama dengan waktu dunia ini. 

• Tuhan yang berjanji tidak akan melupakan janji-Nya 

• Sifat-sifat Tuhan dalam hal kedatangan-Nya adalah: 
sabar, berharap tidak ada yang binasa, memberi 
kesempatan banyak orang untuk bertobat.  

• Waktu Tuhan digambarkan seperti pencuri (1 Tesalonika 
5:2), dan tanda-tanda yang menyertainya adalah langit 
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akan lenyap, bumi dan segala yang ada di atasnya akan 
hilang lenyap 

• Kedatangan-Nya kembali tidak bisa diprediksikan. Tidak 
ada yang bisa meramalkan. 

• Yang terpenting adalah mulai menata diri selagi masih 
ada waktu (ayat 11-13) 

 
Petrus mengakhiri suratnya dengan banyak memberikan 
nasihat pastoral yang dimulai dari ayat 14. Yang perlu 
diketahui adalah kesabaran Allah yang menanti setiap orang 
untuk bisa beroleh selamat. 
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Hidup diusia lanjut seolah berpacu di antara waktu yang 
terus berjalan. Apakah Tuhan Yesus akan datang menjemput 
sebelum kedatangan-Nya yang kedua atau Tuhan masih 
akan memberi kesempatan lebih panjang lagi sehingga dapat 
ikut menyambut kedatangan-Nya yang kedua kalinya.  
 
Natal jangan hanya dirayakan sebagai hari kelahiran Tuhan 
Yesus, namun pikirkanlah juga bahwa yang kita peringati 
kedatangan-Nya ini kelak akan datang lagi sebagai Hakim 
Dunia. Apa yang harus kita persiapkan mulai dari saat ini? 

• Pegang teguh janji Tuhan (ayat 9). Tuhan tidak lalai 
menepati janji-Nya. Bahwa yang ditulis didalam Kitab 
Suci bukan omong kosong, bukan dongeng, tetapi janji 
Tuhan. Sekalipun kita tidak mengalami saat ini, ada 
baiknya kita tetap meyakini bahwa janji itu benar-benar 
akan ditepati Tuhan. Janji Tuhan tidak seperti janji 
manusia yang mudah diputar balikkan, janji Tuhan ya 
dan amin. Belajar memegang janji Tuhan akan membuat 
kita setia dan taat melakukan kehendak-Nya.  

• Kedatangan Tuhan Kembali tidak bisa diprediksi. 
Yang pasti Tuhan Yesus akan datang kembali, walaupun 
kita mungkin melupakan janji-Nya. Jangan mempercayai 
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kabar-kabar bohong yang mengatakan bahwa Tuhan akan 
datang pada hari tertentu atau tahun tertentu. Tidak ada 
manusia yang tahu, malaikatpun juga tidak, Tuhanpun 
tidak tahu,hanya Bapa yang tahu pastinya (Mat. 24:36).  

• Peringatan Natal menjadi momen untuk hidup 
makin bersiap diri. Tuhan memberi kesabaran bagi 
orang-orang yang belum percaya dan masih hidup dalam 
dosa. Di hari tua, mari rendahkan diri di hadapan Tuhan 
dan jangan merasa lebih baik daripada generasi anak-
anak, dan cucu-cucu kita. Masih ada waktu untuk 
memperbaiki diri dengan hidup tidak bercacat dan 
bernoda di hadapan-Nya (ayat 11) 
 

Damai di bumi harus terjadi juga dalam hidup kita secara 
pribadi (ayat 14). 
 
 

USULAN KEGIATAN 
 

1. Buatlah drama singkat tentang orang-orang yang sedang 
bersantai ria, lalu tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan 
seorang asing yang tidak mereka kenal. Orang asing ini 
menanyakan apa saja yang telah mereka lakukan dimasa 
lalu hidup mereka.  

2. Orang-orang yang berperan sebagai orang-orang yang 
bersantai ria hanya bisa menunduk malu dan tidak ada 
yang berani berbicara. Sementara itu posisi “orang asing” 
segera digantikan oleh pemain baru yang berperan 
sebagai Tuhan Yesus (berjubah). Orang-orang tersebut 
bertambah takut dan gemetar. 

3. Orang-orang yang bersantai terpecah menjadi dua 
golongan:  Golongan I, mereka memandang Tuhan dan 
meminta ampun. Berjanji untuk bertobat dan minta 
Tuhan sediakan tempat di sorga. Golongan II, hanya 
mengungkapkan penyesalannya kenapa mereka tidak 
hidup suci dan benar dimasa lalu, tetapi tidak 
menunjukkan pertobatannya.  
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PENYESALAN TANPA PERTOBATAN  
ADALAH PERBUATAN YANG 

MEMBUANG WAKTU SIA-SIA SELAMA HIDUP DI DUNIA. 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KETIGA DESEMBER 2020 

 
 

DIBALIK LAYAR 
 
Bacaan: Yohanes 1:19-28 
Tujuan: 
1. Lansia tidak merasa kehilangan keberadaannya setelah 

menjadi tua, namun tetap berperan aktif walaupun tidak 
kelihatan. 

2. Lansia didorong untuk tetap bersemangat memberi 
nasihat dan menjadi keteladanan kepada generasi 
selanjutnya. 

 
 
 

FOKUS 
 
Menjadi umat lansia kadang dianggap sebagai orang yang 
telah kehilangan segala-galanya. Dalam banyak hal tidak lagi 
diiikut sertakan dan tidak dilibatkan. Apa yang telah 
diperjuangkan di masa mudanya dianggap tidak ada 
gunanya karena setelah tiba hari tua, maka semua itu kalah 
dibandingkan dengan yang baru muncul kemudian. Zaman 
sudah berubah dan yang baru sudah datang, namun jika tidak 
bisa beradaptasi akan sulit mengikuti perkembangan zaman.  
 
Yohanes Pembaptis datang dan berseru-seru dipadang 
gurun membawa berita pembaharuan. Bahwa akan datang 
Mesias yang dijanjikan Allah. Kehadirannya dikira Sang 
Mesias itu, tetapi Yohanes tetap menolak dan berkata 
“Tidak!” Dicecar lagi mengapa ia melakukan hal-hal seperti 
Mesias, maka ia tetap merendah berkata bahwa ada yang 
lebih daripada dirinya, membuka tali kasut-Nya pun aku 
tidak layak. Yohanes Pembaptis hanya seorang pemain 
panggung. 
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Hidup di hari tua sering menjadi pertanyaan baik positif 
maupun negatif, siapakah kita sebenarnya. Jikalau kaya 
ditanya bagaimana cara mendapatkannya. Jikalau jatuh 
miskin, mengapa bisa terjadi? Jikalau tidak mau maju, 
dikatakan kolot. Jikalau mengikuti zaman disebut gaul dan 
masih banyak yang lain. Akankah kita sombong dan merasa 
bahwa semua itu atas perjuangan dan kekuatan diri kita 
sendiri? Atau tetap merendah bahwa ada yang lebih 
daripada dirinya yaitu Tuhan.   
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Setelah mengalami kekosongan kehadiran nabi sejak zaman 
Nabi Maleakhi, umat menjadi bertanya-tanya kapan Mesias 
yang dijanjikan Allah itu akan datang. Siapapun yang 
muncul dan sedikit menampakkan ciri-ciri seorang nabi 
pasti akan menimbulkan tanda tanya. Kehadiran Yohanes 
Pembaptis menimbulkan pertanyaan para imam dan orang-
orang Lewi, siapakah sebenarnya Yohanes.Dia itukah 
Mesias, Nabi Elia atau nabi yang akan datang? Yohanes 
berkata:”Tidak!” Karena dia hanya seorang yang berseru-
seru di padang gurun seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya 
(Yesaya 40:3). Tak ketinggalan orang-orang Farisi juga 
bertanya tentang yang dilakukan Yohanes, karena Yohanes 
membaptis orang-orang menjadi pengikutnya. Yohanes 
tetap berkata:”Tidak!” karena aku hanya pemain depan, 
masih ada orang dibalik layar yang lebih daripada diriku. 
Yohanes tetap merendahkan diri dan hatinya. 
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Menjadi orang usia lanjut kadang menjadi sulit membawa 
diri ditengah-tengah orang banyak. Mau sembunyi, tetapi 
hati kecilnya berkata:”Aku masih ada, masih eksis. Kenapa 
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diam saja. Diam berarti sudah tidak ada lagi” Tetapi ketika 
tampil dan terlibat, rasanya ingin berbicara atau mengkritik 
jikalau yang dilihatnya tidak benar atau tidak seperti yang 
pernah dilakukannya. 
 
Bagaimana sebagai orang usia lanjut kita menempatkan diri 
kita ditengah orang banyak? 

• Menjadi orang usia lanjut adalah panggilan 
Tuhan. Bila kita diberi umur panjang, tentu ada maksud 
Tuhan dibalik yang kita jalani dalam hidup ini. Apa 
panggilan Tuhan bagi kita? Belajarlah menjadi seperti 
Yohanes Pembaptis yang ditempatkan Tuhan di tengah 
kesunyian-padang gurun-kehidupan. Berteriak-teriak 
tetapi seuaranya ditelan angin lalu. Bagi Yohanes tidak 
ada yang sia-sia karena itu adalah panggilan Tuhan. 
Keberadaannya sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi 
Yesaya. Jangan merasa kesepian ditengah keramaian 
orang banyak jikalau kehadiran kita adalah karena 
panggilan Tuhan. 

• Tetaplah rendah hati bila dianggap hebat. Yohanes 
tetap berkata “Tidak!” walaupun tiga kali dikira adalah 
Mesias atau seorang nabi besar. Jikalau kita termasuk 
orang lanjut usia yang diberkati dan dipercaya Tuhan 
untuk sebuah jabatan besar maka tetaplah rendah hati. 
Jangan merasa yang kita capai adalah karena kehebatan 
kita sendiri. Ada Tuhan dibalik layar hidup kita. 

• Pemain panggung yang berhasil. Tidak jarang 
pemain panggung yang berhasil adalah karena ada 
seorang pembisik yang berdiri di belakang layar. Menjadi 
lansia jangan berhenti menjadi penonton, tetapi teruskan 
menjadi pemain yang memberi kesaksian bagaimana 
Tuhan meyertai perjalanan kehidupan kita. Ingat siapa 
yang menjadi orang dibalik layar dalam kehidupan kita 
sehingga kita masih bertahan di hari tua.  Tetaplah 
rendah hati! 
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USULAN KEGIATAN 
 

1. Buat panggung kecil dari selembar kain lebar (kain sprei 
lebar) dan bentangkan di depan penonton.  Pemain terdiri 
5 (lima) orang berperan sebagai: Imam, orang Lewi, 
Orang Farisi, Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus.  

2. Di belakang layar berdiri seorang yang berperan sebagai 
Tuhan Yesus yang berjubah. Ia siap untuk membisikkan 
apa yang harus diucapkan Yohanes Pembaptis.  

3. Ketika Yohanes Pembaptis dicecar pertanyaan dari ketiga 
orang yang lain (No.1), maka Yohanes pura-pura berpikir 
lalu dari belakang layar muncul suara:” Tidak!” sampai 
tiga kali. Yohanes Pembaptis berkata bahwa di balik 
kehadiran dirinya ada yang lebih besar yaitu Dia, Sang 
Mesias. Maka orang yang berperan sebagai Tuhan Yesus 
muncul di depan layar.   

 
 
 
 
 

MENJADI TUA ADALAH USIA,  
TETAPI TETAP TAMPIL SEBAGAI TELADAN  

DAN BIJAKSANA  
ADALAH HARAPAN GENERASI SELANJUTNYA. 
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BAHAN PEMBINAAN KUL 
MINGGU KEEMPAT DESEMBER 2020 

 
 

 
MENJADI ORANG HEBAT 

 
Bacaan: Lukas 1:26-38 
Tujuan: 
1. Lansia dimotivasi untuk tetap merasa menjadi orang 

biasa sekalipun dipakai Tuhan dengan banyak hal yang 
luar biasa.  

2. Lansia mendapat pemahaman bahwa menjadi orang yan 
dipakai Tuhan tidak harus memiliki banyak syarat atau 
kelebihan. 

 
 
 

FOKUS 
 
Dalam pergaulan di masyarakat, tanpa disadari kadang kita 
menggolongkan diri dalam kelompok yang kita rasa lebih 
tepat bergabung dengan kelompok itu karena ada kesamaan 
pandangan, hobi, usia, sampai kesamaan tingkat sosial 
ekonomi. Dalam persekutuan di gereja, kita juga melihat ada 
kelompok-kelompok yang terjadi dengan sendirinya. 
Kelompok tertentu seakan sudah menjadi kaplingnya 
kalangan tertentu.  
 
Orang yang tidak terbiasa dengan pola-pola hidup yang 
demikian akan merasa terasing, terkucil dan tidak memiliki 
teman. Bisa jadi ia merasa kesepian di tengah keramaian. 
Keterasingan yang dirasakan itu bisa jadi menjadikan hidup 
serasa tidak bermakna dan munculnya perasaan diri sebagai 
“bukan siapa-siapa” atau “bukan apa-apa”. Padahal Tuhan 
mencipta umat-Nya dengan sangat baik serta sebagai 
“orang-orang hebat”. 
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Hanya karena Tuhan, orang lansia menjadi “orang hebat”. 
Letak kehebatannya adalah dari pengalaman hidup bersama 
Allah. Meski ada banyak hal yang membatasi (termasuk 
dalam relasi), lansia tetap dipakai Allah untuk menjadi 
berkat. Maka dari itu, sekalipun kehidupan dalam pergaulan 
terbatas, tetaplah jadi “orang hebat” untuk tetap berkarya 
bagi kemuliaan-Nya. Tentu saja “kehebatan” itu bukan 
untuk menjadi kebanggan diri, melainkan untuk kemuliaan 
Allah. Melalui bahan ini kita akan belajar dari Maria sosok 
hebat yang tetap rendah hati.  
 
 

PENJELASAN TEKS 
 
Ketika Allah memilih Maria, Allah tidak memilih perempuan 
dari kota besar dan punya nama yang terkenal. Dari kota 
kecil Nazaret, Maria dipilih Allah dari sekian banyak 
perempuan yang lain. Maria disiapkan untuk menjadi ibu 
yang akan melahirkan Mesias yang turun ke dunia ini. Dan 
Maria tidak bisa menolak, melainkan hanya bisa berkata:” 
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil” (ay.37).” 
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku 
menurut perkataanmu itu” (ayat 38). Sebuah fakta bahwa 
untuk menjadi pelayan/hamba Tuhan tidak harus menjadi 
orang hebat lebih dulu. Kesederhanaan Maria dan otoritas 
Allah bekerja bersama sehingga tercipta sebuah panggilan 
mulia menjadi orang yang dipakai Allah. 
 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
 
Apakah Anda merasa menjadi orang hebat? Karena diberi 
panjang umur oleh Tuhan sampai usia lanjut atau diberi 
banyak kesempatan hidup dengan pengalaman segudang? 
Hebat karena bisa mewariskan harta kekayaan kepada anak 
dan cucu-cucunya? Di hadapan Tuhan ternyata yang disebut 
orang hebat bukan seorang yang sudah berprestasi luar 
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biasa. Orang hebat adalah orang yang dipilih Allah dari 
sekian banyak orang yang lain. Orang hebat adalah yang 
dipanggil Tuhan mulai dari nol hingga menjadi orang yang 
bernilai plus. Bagaimana menjadi orang hebat seperti Maria, 
ibu Yesus? 

• Pertahankan kekudusan hidup. Allah tetap memilih 
yang yang terbaik untuk sebuah karya besar bagi umat 
manusia sedunia. Perempuan yang sedang bertunangan 
dengan Yusuf, dipilih Allah (ayat 27). Disebutkan 
perawan, karena masih berstatus tunangan. Disebutkan 
Yusuf dari keluarga Daud supaya jelas asal usul 
keturunannya. Allah tidak memilih sembarangan orang, 
tetapi benar-benar yang sudah diseleksi secara ilahi untuk 
dipersiapkan menjadi orang hebat. Sebagai orang lansia 
wariskan hal-hal rohani dan ilahi kepada generasi kita 
mendatang. Pertahankan kekudusan ditengah dunia yang 
berubah. 

• Jangan menolak panggilan Tuhan. Menjadi tua 
bukan berarti selesai tugas kita. Masih ada panggilan 
Tuhan untuk menjadi penasihat atau teladan bagi 
generasi anak dan cucu kita. Ketika Allah memanggil 
Maria, Dia melengkapinya dengan “Roh Kudus akan 
turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau 
(ayat 35). Tetaplah berperan aktif di hari tua, jangan 
berhenti bersaksi dan melayani jikalau Tuhan masih 
memberi kesempatan hidup kepada kita.  

• Orang hebat dimulai dari hidup berserah. Karena 
Maria berserah dan berkata: “Sesungguhnya aku ini 
adalah hamba Tuhan…”, maka Allah memproses Maria 
dari orang sederhana menjadi orang yang dipakai Allah 
secara luar biasa. Nama Maria sampai hari ini masih 
diagungkan banyak orang. Anda mau menjadi orang 
hebat? Hidup berserah dan mau dipakai Tuhan walaupun 
sudah tua.  
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USULAN KEGIATAN 
 
Sosiodrama 
1. Tampilkan dua tokoh wanita, seorang dengan kostum 

mewah dan berlagak sombong dan seorang wanita 
dengan penampilan sederhana.  

2. Mereka diminta tampil bergantian dengan dipandu 
seorang pewawancara bertanya tentang keberadaan 
wanita sombong itu. Kemudian bergantian tampil wanita 
yang berpenampilan sederhana itu. Wanita sederhana itu 
diminta memerankan diri secara malu-malu saat 
menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara. 
Wanita berpenampilan sederhana itu adalah Maria yang 
diwawancarai seputar pertunangannya dengan Yusuf. 

3. Pada adegan berikutnya, wanita sombong meninggalkan 
panggung, Maria tetap tinggal dan bersaksi bagamana 
malaikat datang mengunjungi dirinya. Pewawancara 
memberikan penghormatan kepada wanita itu. Ia mau 
dipakai Tuhan sebagai orang yang hebat namun tetap 
hidup dengan rendah hati. Ia tidak memamerkan apa 
yang hebat dari dalam dirinya. Sebaliknya, ia menyimpan 
segala prekara itu dalam hatinya.  

 
 
 
 

MENJADI ORANG HEBAT  
HANYA BUTUH KERENDAHAN HATI  

DAN MAU DITUNTUN TUHAN MULAI DARI NOL 
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