
 

 

 



  

 

 



Komisi Usia Lanjut | i 

Kata Pengantar 
 

Syukur pada Tuhan jika bahan pembinaan lansia edisi 

Juli-Desember 2019 ini bisa diselesaikan. Kami berharap 

tersedianya bahan pembinaan ini bisa membantu bagi 

Komisi Usia Lanjut mendapatkan tema-tema yang 

relevan bagi lansia dalam pertumbuhan imannya. Tentu 

saja bahan ini sebagai stimulasi bagi Komisi Usia Lanjut 

mengembangkan dengan lebih baik dan sesuai dengan 

konteks yang dihadapi. 

Kami berterimakasih pada para kontributor penulisan 

bahan saat ini : Pdt. Em Andreas Gunawan P, Pdt. Em 

Willy Darmawan, Pdt. Em Iman Santoso, Pdt. Phan Bien 

Ton, Pdt. Daniel Budijono, Pdt. Wisnu Sapto Nugroho 

dan Pdt. Yussac Cahya Khristianto, sehingga buku ini 

bisa diterbitkan.  

Kami berharap keberlanjutan tersedianya bahan 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 kritik, saran, apresiasi dan segala 

bentuk masukan dapat dikirim melalui email 

yussac1cahya2k@gmail.com.  

Kiranya pelayanan ini menjadi berkat bagi kita semua. 

Salam.  
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Minggu I, Juli 2019 

“MEMENUHI HUKUM TUHAN DENGAN 

BERTOLONG-TOLONGAN” 
(Galatia 6:1-10) 

 
 
 
TUJUAN 

• Lansia memahami makna memenuhi hukum Kristus. 

• Lansia memenuhi hukum Kristus dengan menolong 
orang lain dan menerima pertolongan sesamanya. 

 
 
FOKUS 
Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan teman. 
Salah satunya adalah untuk saling menolong dan 
meringankan beban kehidupan. Hal ini bersifat kodrati, 
dan berlaku juga untuk mereka yang telah berusia lanjut. 
Dalam Surat Galatia 6, Rasul Paulus menyatakan bahwa 
bertolong-tolongan menanggung beban adalah 
pemenuhan hukum Kristus (ay. 2). Karena itu, dengan 
menolong orang yang membutuhkan, dan bersedia 
menerima pertolongan orang lain,  para lansia dapat 
memenuhi hukum Kristus, sekaligus hukum kodratinya. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
Dalam sebuah komunitas selalu ada orang yang kuat dan 
orang yang lemah, termasuk secara etika atau moralitas, 
yang mewujud dalam perilaku seseorang.  Demikian juga 
dalam sebuah jemaat. Mereka yang lemah mudah jatuh 
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dalam pencobaan, dan melakukan bermacam-macam 
dosa atau pelanggaran. Dalam jemaat Galatia, misalnya, 
orang-orang yang hidupnya tidak benar ini disebut 
“hidup menurut daging”. Pelanggaran mereka itu, a.l. 
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan 
berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, 
kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 
kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. 
(Gal. 5:19). Namun, dalam jemaat ini ternyata tidak 
hanya mereka yang lemah yang bisa jatuh ke dalam dosa. 
Mereka yang dipandang kuat pun tidak mustahil dapat 
terjatuh dalam dosa. Dalam Gal 6:1, mereka ini dikatakan 
“kedapatan melakukan suatu pelanggaran”. Kata yang 
dipakai adalah paraptoma, yang berarti “tergelincir” 
atau “kepleset”. Pelanggaran dalam kategori ini bukanlah 
sebuah kesengajaan. Bagi mereka yang tergelincir ini, 
Rasul Paulus menasihati jemaat agar memimpin mereka 
kembali ke jalan yang benar. 
  
Melalui nasihatnya ini, tersirat pengertian dan empati 
Rasul Paulus terhadap mereka yang tergelincir dan 
kedapatan melakukan suatu pelanggaran. “Daging” itu 
lemah.  Lalu, siapakah yang diharapkan memimpin 
mereka yang tergelincir itu kembali ke jalan yang benar? 
Rasul Paulus menyebut mereka ini dengan sebutan 
“kamu yang rohani”. Siapakah mereka? Mereka adalah 
bagian dari jemat yang dikategorikan “hidup menurut 
Roh”. Mereka ini tidak lagi hidup berdasarkan keinginan 
diri sendiri, melainkan mengikuti keinginan Roh. (Gal 
5:16,17). Walaupun demikian, kepada mereka yang 
dipanggil untuk membawa saudaranya kembali ke jalan 
yang benar ini, Rasul Paulus tetap memberikan 
peringatan. Pertama, tindakan itu haruslah dilakukan 
dengan lemah lembut. Tindakan ini adalah seperti 
tindakan seorang dokter melakukan pembedahan, atau 
mengembalikan tulang yang patah. Jadi, harus dilakukan 
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dengan halus dan hati-hati. Maknanya apa? Pertama, 
jangan melakukan penghakiman sendiri, atau bahkan 
mencap orang yang kedapatan melakukan pelanggaran 
sebagai orang berdosa. Sebaliknya, orang yang jatuh ini 
harus disapa dengan lemah lembut, dan diperlakukan 
sebagai orang yang sedang mengalami kecelakaan, yang 
sedang bersusah hati dan memerlukan pertolongan. 
Kekerasan verbal maupun fisikal dapat membuat orang 
yang jatuh itu tambah kesakitan, makin sulit 
disembuhkan alias makin menjauh dari jalan benar.  
Sebaliknya, kelemahlembutan akan membuat orang yang 
jatuh ini merasa nyaman didekati, dan kemudian dengan 
lebih mudah “diobati” atau menerima ajakan untuk 
bertobat, dan kembali ke jalan Tuhan. Yang kedua, 
supaya mereka yang hendak menolong saudara yang 
jatuh ini tetap menjaga diri. Jangan sampai dia sendiri 
juga kena pencobaan. Waspada dan berjaga-jaga, 
memang perlu dilakukan agar orang tidak jatuh dalam 
pencobaan.  
 
Pada ayat 2, Rasul Paulus menasihati jemaat untuk 
bertolong-tolongan menanggung beban. Setiap orang 
memiliki beban kehidupan sendiri-sendiri. Gambaran 
yang digunakan adalah seperti ransel yang digendong 
dipunggung. Beban kehidupan setiap orang memang 
berbeda. Ada yang “berat”, dan ada yang “ringan”. Beban 
yang lebih berat tentu lebih besar pengaruhnya terhadap 
kemungkinan jatuhnya seseorang. Namun, beban yang 
lebih ringan pun selalu dapat menyebabkan seseorang 
terjatuh. Maka, agar setiap orang lebih mampu 
membawa beban kehidupan mereka, sudah seharusnya 
mereka bersedia saling menolong. Tidak untuk 
mengambil alih beban, tetapi untuk saling mendukung 
menanggung beban masing-masing. Setiap orang tetap 
harus memikul tanggungannya sendiri-sendiri (ay.5). 
Tetapi, saling menolong menanggung beban ini sangat 
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baik dilakukan, dan pelakunya dikatakan memenuhi 
hukum Kristus (ay. 2). Kristus mengajar setiap orang 
untuk peduli pada sesamanya, terlebih lagi kepada 
mereka yang lebih berat beban hidup dan/atau 
penderitaannya.  
Nasihat lain adalah supaya jangan ada orang yang merasa 
hebat, merasa dirinya berarti, atau kuat. Hal ini dapat 
membuat seseorang menyombongkan diri. Apalagi 
dengan membandingkan hasil kerjanya dengan prestasi 
orang lain. Setiap orang memang harus mau “memeriksa 
diri” atau “introspeksi”, dan menilai apakah hasil 
kerjanya sudah baik atau belum. Kalau merasa 
prestasinya sudah baik, orang itu boleh “berbangga” atas 
karyanya sendiri, tanpa harus menjelek-jelekkan karya 
dan kemampuan orang lain. Namun, kalau salah menilai 
diri, bisa-bisa orang itu “menipu diri sendiri”: merasa 
hebat, padahal tidak berarti. Setiap orang lebih baik 
selalu rendah hati. Mereka yang berprestasi hebat, 
biasanya justru akan berkata, “Semua ini adalah karya 
Tuhan, bukan pekerjaan saya.” Semua orang tetap harus 
mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Tuhan. 
Hendaknya kehidupan ini digunakan sebaik-baiknya, 
untuk melakukan kehendak Tuhan dan berbuat baik 
kepada sesama. 
 
Pada ayat 7, Rasul Paulus mengetengahkan hukum 
“tabur tuai”. Hukum ini “natural”, alamiah. Siapa 
menabur, dia menuai. Mereka yang hidup menuruti 
keinginan daging, akan menuai kebinasaan. Tidak hanya 
kelak sesudah meninggal, tetapi juga di dalam kehidupan 
di dunia ini. Sudah jelas, mereka yang hidupnya tidak 
benar akan menuai kesengsaraan, bukan kebahagiaan. 
Kalau mereka berdosa dengan tubuhnya, tubuh mereka 
akan rusak binasa. Mereka yang hidup tidak karuan, 
hidupnya juga akan rusak sehingga menuai berbagai 
hukuman. Tetapi, mereka yang hidup menurut Roh, akan 
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memperoleh hidup yang kekal. Selain itu, Roh juga akan 
memberikan kehidupan yang penuh damai dan 
kebahagiaan, yang penuh makna dan menyenangkan.  
 
Hukum tabur tuai ini berlaku juga dalam melakukan 
kebajikan. Mereka yang tidak jemu-jemu berbuat baik, 
pada waktunya akan menuai. Apa yang akan dituai? 
Tentu kebaikan yang lebih besar. Bukan hanya dari 
sesamanya, tetapi juga dari Tuhan. Berkat Tuhan akan 
selalu tercurah baginya. Karena itu, Rasul Paulus 
mengajak jemaat untuk rajin berbuat baik: bagi saudara 
seiman, dan kepada semua orang. 
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Tahukah kita, bahwa kita, orang-orang yang telah berusia 
lanjut ini, sering dinasihati untuk memperbanyak waktu 
berkumpul bersama rekan-rekan sebaya. Mengapa? 
Berkumpul bersama rekan sebaya itu menyenangkan hati 
kita. Ketika berkumpul, kita, para senior citizens ini akan 
merasa punya teman, punya komunitas. Perasaan galau 
karena merasa sepi akan dapat dihilangkan, atau 
dikurangi dari hati kita.  
Apabila kita berkumpul bersama teman-teman dari 
komunitas yang sama di masa lampau, maka saat 
berkumpul bersama ini kita rasakan sebagai reuni. Inilah 
saatnya kita mengenangkan kembali nostalgia masa lalu 
yang takkan pernah terulang lagi. Peristiwa-peristiwa 
yang lucu di masa lalu, kalau diceritakan lagi, masih bisa 
membuat kita tertawa terbahak-bahak karena geli. 
Peristiwa yang menyenangkan, kalau dikenang dapat 
membuat kita merasa senang lagi. Bahkan, peristiwa 
yang kurang manis pun bisa bermanfaat bagi kita untuk 
“katarsis”, membersihkan diri dari perasaan terluka di 
masa lalu. Pendek kata, pertemuan atau persekutuan kita 
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sebagai orang-orang yang telah lanjut usia itu 
membahagiakan. 
 
Tahukah kita, bahwa sebetulnya berkumpul dan 
berteman itu merupakan sebagian dari kodrat manusia? 
Manusia memerlukan teman. Mereka tidak dapat hidup 
seorang diri. Istilah kerennya, manusia itu adalah 
makhluk sosial. Di luar lingkungan sesama manusia, 
mungkin kita tidak  benar-benar menjadi manusia. Jadi 
apa? Ya tergantung di lingkungan mana kita berada. 
Kisah Mogli, seorang bayi yang diasuh oleh kera, 
membuat dirinya merasa jadi kera. Padahal dia 
keturunan manusia. Karena selalu berada di hutan, tidak 
diasuh manusia, tidak berinteraksi dengan manusia, 
perilakunya tidak mirip dengan perilaku manusia. 
Kemanusiaannya “seolah-olah” telah hilang. Maka, 
berada bersama dan di antara sesama manusia adalah 
penting bagi seorang manusia, sejak kanak-kanak sampai 
berusia lanjut. Bahkan, bisa dikatakan juga, berkumpul 
bersama sesama manusia itu merupakan pemenuhan 
kodrat kita sebagai manusia. 
 
Dalam surat Galatia ini, jemaat yang bertolong-tolongan 
dikatakan “memenuhi hukum Kristus”. Bagaimana bisa? 
Kristus mengajarkan kepada kita hukum kasih. Kasih itu, 
antara lain peduli kepada sesama. Terlebih lagi kepada 
mereka yang lebih berkekurangan dan menderita. 
Menolong mereka adalah perwujudan yang konkret dari 
hukum kasih ini. Akan tetapi, pada hakikatnya setiap 
orang membutuhkan pertolongan orang lain. Yang 
membedakan, waktu dan bentuknya saja. Pada saat ini, 
mungkin kita dapat membantu sesama dengan makanan 
yang kita punya. Pada saat lain, mungkin saja kita yang 
membutuhkan pertolongan orang lain, misalnya dalam 
bentuk nasihat dan penghiburan. Akan selalu saja ada 
orang lain yang memerlukan pertolongan kita di satu saat. 
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Di saat lain, kita juga akan memerlukan bantuan orang 
lain. Dalam istilah bertolong-tolongan ini Rasul Paulus 
menggunakan gambaran tandu, yang harus diusung 
bersama-sama. 
 
Hukum Kristus juga mengajarkan kita untuk berbuat 
baik kepada orang lain. Tidak peduli siapa mereka. Bisa 
saja, mereka berasal dari jemaat, atau komunitas kita 
sendiri. Bisa juga mereka berasal dari komunitas lain. 
Dan, rasanya tidak perlu membuat pembedaan-
pembedaan ketika berbuat baik. Sekali lagi, kita dapat 
berbuat baik kepada siapa saja, tidak peduli apa 
golongannya dan dari mana asal-usul mereka. Dalam 
surat kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus   
mengingatkan bahwa kebaikan yang kita tabur, akan 
memberikan tuaian kepada kita. Tentu saja, ketika 
berbuat baik seyogyanya kita tidak mengharapkan 
imbalan atau pamrih. Namun demikian, jika hukum 
tabur-tuai itu bekerja, kita tidak akan dapat menolaknya. 
Hal itu akan terjadi, “tepat pada waktunya”. Kebaikan itu 
akan datang dari orang lain, tetapi yang lebih pasti 
kebaikan itu akan datang dari Allah, Bapa kita, dan 
Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, melalui Roh Kudus 
Penolong kita. Jika kita tidak jemu-jemu berbuat baik, 
kebaikan itu juga tidak akan jemu-jemu mendatangi kita. 
 
Sebagai orang yang berusia lanjut, kita punya lebih 
banyak waktu, dan secara relatif juga punya uang. 
Nominalnya pasti berbeda-beda. Hasil kerja selagi muda, 
dapat membekali kita untuk menikmati hari tua. Kalau 
kedua milik kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, 
jadinya “dua kodrat” manusia dapat kita penuhi sekaligus. 
Pertama, banyak berkumpul bersama teman. Kedua, 
banyak menolong sesama. Melalui kedua hal ini, kita, 
para lanjut usia akan sekaligus memenuhi hukum kodrat 
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sebagai manusia, dan memenuhi hukum Kristus, sebagai 
umat yang ditebus-Nya. Amin. 
 
 
USULAN KEGIATAN  
Pemimpin menyediakan kertas kosong untuk ditulisi. 
Pertama, peserta diminta menuliskan bentuk-bentuk 
kebaikan yang dapat diberikan sebagai pertolongan 
kepada sesama. Berikutnya, peserta diminta menuliskan 
bentuk-bentuk pertolongan yang kemungkinan kita 
butuhkan di saat-saat tertentu. Apabila peserta 
mengalami kesulitan untuk menulis, gagasannya dapat 
disampaikan secara lisan.  
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Minggu II, Juli 2019 

“NASIHAT DARI SEORANG LANSIA: 

PILIHLAH KEHIDUPAN” 
(Ulangan 30:9-20) 

 
 
 
TUJUAN 
Lansia memiliki nasihat yang baik bagi keturunannya, 
agar mereka memilih kehidupan. 
 
 
FOKUS 
Seringkali seorang yang telah lanjut usia diminta 
memberikan wejangan atau nasihat kepada kaum yang 
lebih muda. Nasihat seperti apa yang sebaiknya diberikan? 
Lansia dapat belajar dari Musa, untuk memberikan 
nasihat yang baik bagi generasi yang lebih muda. Selain 
itu dari nasihat nabi Musa ini lansia juga dapat 
mempelajari aktivitas yang baik untuk dipikir dan 
dilakukan selagi masih menjalani kehidupan di dunia ini, 
yaitu memilih kehidupan. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
Kitab Ulangan merupakan kitab terakhir dari rangkaian 
kitab Musa. Dalam kitab ini, sesuai namanya, terdapat 
pengulangan-pengulangan berita dari peristiwa yang 
telah dialami umat Israel dalam perjalanan mereka di 
padang gurun bersama Musa. Dalam kitab ini juga 
dimuat ulang beberapa ajaran dan perintah Musa. 
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Misalnya, tentang Kesepuluh firman (Ul 5: 1-22, Kel. 
20:1-17) Kesepuluh firman yang disampaikan Musa 
kepada umat Israel ini kini kita sebut sebagai Dasa Titah, 
atau Sepuluh Perintah Allah. 
 
Musa memimpin Israel selama empat puluh tahun di 
padang gurun, hingga tiba di tempat penyeberangan 
sungai Yordan. Musa sendiri tidak diijinkan Tuhan untuk 
memasuki Tanah Yang Dijanjikan itu karena 
pelanggarannya terhadap titah Tuhan (Bil 20:2-12). 
Harun mati di tengah perjalanan dan dikuburkan, 
sedangkan Musa mati di puncak Pisga, Gunung Nebo, 
pegunungan Abaraim (Ul 32:48-52; Ul 3:23-29). 
Sebetulnya Musa mengajukan permintaan untuk dapat 
ikut memasuki tanah Kanaan yang penuh dengan susu 
dan madu itu, tetapi tidak diperkenankan Tuhan (Ul. 3-
23-29). Kuburan Musa tidak diketahui umat Israel. 
  
Bacaan kita hari ini, Ul 30:9-20, merupakan bagian dari 
pasal-pasal mengenai “Perjanjian dengan Allah 
diperbaharui” (Ul 29, dyb. Judul oleh LAI), khususnya 
perikop-perikop tentang “Pulih setelah tobat”, dan 
“Kehidupan atau kematian” (judul dari LAI). Dalam 
bagian yang menjadi bacaan hari ini, Musa 
mengungkapkan beberapa hal penting bagi kehidupan 
umat. Pertama-tama, dalam Ul 30:9 dan 10 Musa 
menyatakan betapa Tuhan akan melimpahi umat dengan 
kebaikan. Kebaikan itu diberikan Tuhan bagi pekerjaan, 
buah kandungan, hasil ternak dan hasil bumi umat Israel. 
Tentu saja yang dimaksudkan adalah bahwa pekerjaan 
mereka akan berhasil baik. Selain itu, mereka juga akan 
mendapatkan keturunan karena buah kandungan yang 
diberkati Tuhan. Kemudian, Tuhan juga melakukan 
kebaikan bagi ternak dan pertanian mereka, sehingga 
semuanya berkembang dan memberikan hasil yang baik. 
Semuanya memberikan keuntungan kepada umat Israel, 
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bahkan keberuntungan. Mereka tidak akan mengalami 
kegagalan atau kerugian. Hal yang lebih istimewa, 
dikatakan kepada umat bahwa Tuhan “akan bergirang 
kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti 
Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu…”. 
Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yaitu, ketika umat 
mendengarkan suara Tuhan Allah, berpegang pada 
perintah dan ketetapan-Nya yang tertulis dalam kita 
Taurat. Kehidupan yang menguntungkan itu akan 
dialami umat ketika mereka berbalik kepada Tuhan 
dengan segenap hati dan segenap jiwa. 
 
Dengan demikian, kelimpahan hidup umat tidaklah 
terjadi dengan sendirinya. Kelimpahan atau 
keberuntungan hidup itu baru terjadi ketika umat 
berbalik kepada Tuhan dan melakukan perintah serta 
ketetapan Tuhan. Musa menyatakan bahwa firman 
Tuhan itu dekat dengan mereka. Firman itu tidak berada 
di langit, atau di seberang lautan, sehingga sukar 
diperoleh. Firman itu ada di dalam mulut umat, dan di 
hati mereka. Karena itu, tidak ada alasan bagi umat untuk 
tidak melakukannya. Rasul Paulus juga menyitir ayat ini 
ketika menyatakan kebenaran karena iman (Rm 10:6-8). 
 
Pada ayat 15-20 Musa menasihati umat Israel agar 
berpegang pada perintah Tuhan dan menjalankan 
ketetapan serta aturan-Nya. Hal itu dikemukakan dengan 
menghadapkan sebuah “tantangan” kepada umat untuk 
memilih. Pilihannya adalah antara kehidupan dan 
keberuntungan dengan kematian dan kecelakaan. 
Kehidupan dan keberuntungan akan diperoleh umat 
apabila mereka mengasihi Tuhan dan hidup menurut 
jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu dengan berpegang 
pada perintah, ketetapan dan peraturan-Nya. Dampak 
positif yang akan dinikmati umat adalah bahwa mereka 
akan bertambah banyak alias memiliki keturunan yang 
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amat dibutuhkan pada waktu itu. Mereka juga akan 
diberkati di negeri yang baru yang akan diberikan Tuhan 
kepada mereka. Mereka juga akan mendapatkan umur 
panjang. Pada ayat 19, Musa mengungkapkannya dengan 
nasihat: “Pilihlah kehidupan”. Sebaliknya, apabila 
mereka memilihi kematian, maka kehidupan akan hilang 
dari diri mereka. Mereka akan mengalami kecelakaan, 
dan berumur pendek. Memilih kematian berarti 
berpaling dari Tuhan, dan tidak mendengarkan firman-
Nya. Memilih kematian berarti menyembah dan 
beribadah kepada allah lain. 
 
Rincian berkat Tuhan di atas adalah rincian berkat yang 
tipikal pada zaman itu. Dan dengan berbagai perubahan 
bentuknya, berkat seperti itu juga akan tetap berlaku bagi 
umat saat ini, yang mengasihi Tuhan dan berpegang pada 
perintah-Nya. Berkat Tuhan akan dialami oleh umat yang 
mengasihi Tuhan dan berpegang pada firman-Nya. Umat 
yang berlaku demikian, berarti telah memilih kehidupan, 
sebagaimana nasihat Musa. Namun, berkat terbesar kita 
dapatkan dalam Kristus, Juruselamat kita.  
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Nasihat seperti apa yang biasa diberikan orang tua 
kepada anak-anaknya? “Nak, belajar yang baik ya, biar 
jadi anak yang pintar, sukses dalam pekerjaan dan 
menjadi kaya raya.” Dengan berbagai macam variasi 
penyampaian dan pengalimatannya, inti nasihat para 
orang tua itu biasanya adalah supaya anaknya pintar 
sekolah, dapat bekerja dengan baik, dan hidup sejahtera, 
ditambah dengan menjadi orang yang berguna bagi 
masyarakat.” Di tengah budaya persaingan yang tinggi 
seperti saat ini, nasihat seperti itu tampak relevan. 
Namun kini muncul kecenderungan para orang tua untuk 
memberi nasihat yang agak lain bagi anak-anak mereka, 
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yaitu supaya mereka yang menjadi bahagia. Bagi orang-
orang tua yang masih muda, menjadi bahagia dipandang 
lebih penting katimbang sukses dan kaya raya. Ada 
betulnya. Apa gunanya menjadi kaya, punya semua, tapi 
tak bahagia? Demikian juga, untuk apa menjadi orang 
yang pencapaiannya luar biasa, tetapi tidak happy? Yang 
lebih baik tentu adalah kaya, pandai dan bahagia. Anak-
anak muda sendiri, sekarang ini banyak juga yang 
terbiasa berkata: “Yang penting happy…”. 
 
Ketika sudah tua, dan mendekati saat-saat berpisah 
dengan umat Israel, Musa memberi nasihat berbeda. 
Nasihatnya adalah supaya umat mencari hidup, atau 
memilih kehidupan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan 
memperhatikan dan melakukan firman Tuhan, serta 
mengasihi Tuhan (ay. 19 b, 20). Nasihat ini tentu masih 
relevan juga dengan kehidupan umat masa kini. Akan 
tetapi, apakah saat ini semua, atau kebanyakan orang di 
sekitar kita “memilih hidup” katimbang mati? Ternyata 
tidak semua. Agak aneh juga, tetapi nyata. Ada cukup 
banyak orang yang memilih mati katimbang hidup. 
Keinginan itu diwujudkan dengan bunuh diri. Jelas sekali, 
mereka ini lebih memilih mati katimbang hidup. 
Akibatnya, seperti yang terjadi di sebuah desa di 
Wonogiri, kecenderungan bunuh diri cukup tinggi. 
Tetapi, selain bermakna harafiah seperti di atas, cukup 
banyak orang juga yang dalam hidupnya “memilih 
kematian” daripada “kehidupan”. Mereka adalah orang-
orang yang menjalani kehidupan ini tanpa Tuhan, tanpa 
keinginan memperhatikan perintah dan ketetapan-Nya, 
bahkan hidup seenaknya sendiri tanpa peduli norma dan 
aturan bermasyarakat. Misalnya saja, anak-anak muda 
mengganti knalpot sepeda motornya yang standard 
dengan yang bersuara keras. Dengan seenaknya sendiri 
mereka mengendarai sepeda motornya di jalan raya 
dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang bising 
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meraung-raung memekakkan telinga. Tidak hanya ketika 
berkonvoi mengikuti kampanye partai, atau ketika 
merayakan kelulusan dari sekolah, tetapi juga dalam 
kehidupan sesehari. Tidak sedikit dari antara mereka 
yang juga suka ngebut tanpa peduli aturan lalu lintas, 
balapan liar, atau membentuk geng motor untuk 
melakukan kekerasan dan kejahatan. Berapa banyak dari 
antara mereka yang kemudian mati sia-sia? Ibaratnya, 
mereka ini “lebih memilih kematian daripada 
kehidupan”. 
 
Tampaknya, memilih mati secara harafiah dan fisikal ini 
memang lebih mudah. Melalui kematian semua 
persoalan dan tanggungjawab bisa diselesaikan. Tapi, 
mungkin juga sama benarnya dengan memilih kematian 
dalam arti kiasan. Seperti tertulis dalam nasihat Musa, 
memilih kematian berarti tidak perlu mengikuti perintah, 
ketetapan dan peraturan Tuhan. Mereka dapat hidup 
“seenaknya” sendiri.  Mereka juga dapat menyembah 
“allah lain” yang mereka inginkan, yang dalam 
pengertian sekarang bisa berarti berhala-berhala modern, 
yang tak bisa melakukan apa-apa, karena semua itu 
memang tak bernyawa. Memilih hidup, berarti memilih 
Allah. Dan itu berarti bersedia hidup mengikuti perintah-
Nya, menaati peraturan serta ketetapan-ketetapan-Nya. 
Memilih hidup juga berarti mengasihi Tuhan lebih dari 
diri sendiri. Dalam Ul. 20 dikatakan bahwa mengasihi 
Tuhan haruslah dilakukan dengan segenap eksistensi: 
sepenuh hati, segenap jiwa, kekuatan serta akal budi. 
Apakah pilihan ini lebih sukar daripada memilih 
kematian? Memilih kehidupan berarti harus dapat 
mengalahkan ego pribadi, dan meletakkan keinginan 
serta kepentingannya di bawah kehendak Tuhan. 
 
Namun, apakah benar bahwa memilih hidup itu lebih 
sukar? Belum tentu. Dalam ujaran Musa dikatakan 
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bahwa firman Tuhan itu dekat dengan umat. Firman 
Tuhan itu ada di hati dan di mulut mereka. Karena itu, 
firman Tuhan siap menguasai hati dan mengarahkan 
pikiran mereka. Jadi, tinggal didengarkan saja. Ada di 
mulut umat juga, sehingga mereka dapat mengucapkan 
serta memperbincangkannya kapan saja. Tak usah 
diambil dari langit atau dicari di seberang lautan. Firman 
Tuhan sudah ada di dalam diri umat Tuhan. Yang 
diperlukan adalah kesediaan untuk merendahkan diri 
dan mendengarkan, serta melakukannya. Memang, 
untuk dapat melakukannya dengan baik diperlukan 
usaha dan perjuangan. “Jer basuki mawa bea”, kata 
pepatah Jawa. Kalau mau sejahtera, harus berusaha. 
Memakai terminologi Bonhoeffer, ada harga yang harus 
dibayar. Tetapi manfaatnya jauh lebih berharga. Dalam 
konteks zaman Musa, mengasihi Tuhan dan melakukan 
perintah-Nya akan diganjar dengan kehidupan, yang 
mewujud sebagai berkat dalam pekerjaan, dan rumah 
tangga. Dalam pengertian umat Tuhan saat ini, 
kehidupan ini bukan hanya di dunia sekarang, tetapi juga 
berlanjut dalam kehidupan sesudahnya. Jadi, umat 
Tuhan akan tetap memiliki kehidupan setelah kematian, 
alias kehidupan kekal yang membahagiakan. Kehidupan 
di dunia ini sendiri juga indah. Musa meyakinkan umat 
bahwa mereka yang mengasihi Tuhan dan menuruti 
perintah-Nya akan  hidup dengan baik, dengan makmur 
sejahtera. Dalam konsep Perjanjian Lama, berkat Tuhan 
akan tercurah dengan melimpah secara material. Bukan 
hanya untuk generasi tua, tetapi juga untuk anak dan 
cucu-cucu atau keturunan mereka. 
 
Nasihat Musa di hari tuanya ini masih dapat kita 
sampaikan juga kepada anak-anak dan cucu-cucu kita 
sekarang. Bagi umat Israel, nasihat Musa ini seperti 
warisan yang berharga, karena sebentar lagi Musa akan 
berpisah dengan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi 
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nasihat Musa ini juga dapat menjadi nasihat yang 
berharga untuk kita wariskan kepada keturunan kita saat 
ini. Nasihat ini baik untuk generasi muda. Ia adalah bekal 
hidup, untuk menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi 
juga bermanfaat besar bagi kehidupan yang akan datang. 
Hanya saja, seturut iman kita, kehidupan kekal adalah 
anugerah Tuhan Yesus. Kita memperolehnya karena 
iman kepada Tuhan, yang telah menyerahkan nyawa 
untuk menebus dan menyelamatkan kita. Berkat Tuhan 
bagi kita sekarang ini tidak selalu bersifat material, tetapi 
juga damai sejahtera dan sukacita besar.  
 
 
USULAN KEGIATAN 
Pemimpin menyiapkan kertas yang berisi tabel tiga lajur. 
Lajur pertama berisi nomor. Lajur kedua untuk 
menuliskan simbol atau gambaran tentang “kematian”. 
Lajur ketiga untuk menuliskan simbol atau gambaran 
tentang “kehidupan”. Peserta diminta menuliskan contoh 
tindakan yang menggambarkan kematian dan kehidupan, 
dengan mengisi tabel yang telah disediakan. Misalnya, 
meninggalkan Tuhan vs mencari Tuhan. Diskusikan, 
tindakan-tindakan mana yang lebih disukai, atau lebih 
mudah dilakukan orang. 
 
Contoh: 

Nomor Gambaran 
Kematian 

Gambaran 
Kehidupan 

1. 
 
2.  
 
3.  

Meninggalkan 
Tuhan 
 
 
 

Mencari Tuhan 
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DISKUSI: 
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Minggu III, Juli 2019 

“BERBUAT BAIK DENGAN BAIK” 
(Lukas 10:38-42) 

 
 
 
TUJUAN: 
Lansia dapat menunjukkan kebaikan hati dengan 
perbuatan dan perkataan pada saat yang tepat. 
 
 
FOKUS 
Berbuat baik itu salah satu tugas panggilan kita. 
Perbuatan baik kita lebih dari altruisme, atau perbuatan 
baik karena dorongan kemanusiaan. Perbuatan baik 
umat Tuhan didasari oleh kasih Tuhan. Tuhan lebih 
dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi sesama manusia, 
dan berbuat baik kepada mereka, karena Tuhan 
menghendaki agar kita juga melakukan hal yang sama. 
Sebagaimana Tuhan mengasihi manusia dan 
mengorbankan kehidupan-Nya untuk menyelamatkan 
orang berdosa, kita dipanggil untuk mengasihi dan 
menolong sesama kita dengan berbuat baik kepada 
mereka. Perbuatan baik berdasarkan kasih Allah ini 
seyogyanya kita lakukan dengan tulus dan benar. Tulus 
berarti tanpa pamrih, sedangkan secara benar adalah 
sesuai dengan kebutuhan sesama yang hendak kita 
tolong. Perbuatan baik kita, dan perwujudannya, bukan 
demiki kesenangan kita sendiri, atau sesuai dengan 
gagasan dan keinginan hati kita sendiri. Perbuatan baik 
yang tepat adalah perbuatan baik yang menjawab 
kebutuhan mereka. Dan perbuatan baik semacam ini 
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tentu lebih sukar katimbang perbuatan baik sesuai 
keinginan dan gagasan kita sendiri. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
Ketika singgah di rumah Maria dan Martha, Tuhan Yesus 
sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Untuk apa 
ke sana? Untuk menuntaskan tugas panggilan-Nya 
menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa. 
Misi Tuhan ini akan digenapi dengan mengorbankan diri 
dan mati di kayu salib. Tuhan Yesus sudah dua kali 
memberitahukan penderitaan yang akan dialami-Nya 
dalam waktu yang tidak lama lagi kepada murid-murid. 
Hal ini dicatat dalam Lukas 9:22 dan 44. Namun, murid-
murid tidak mengerti maksud perkataan-Nya. 
 
Karena harus menanggung banyak penderitaan, akhir 
hidup Anak Manusia adalah teror. Menjelang saat-saat 
terakhir itu tiba, hati dan pikiran Tuhan Yesus dibayangi 
kengerian-kengerian. Tuhan akan ditolak oleh tua-tua, 
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, 
sebelum dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan akan 
diserahkan ke tangan manusia. Kengerian itu terasa 
makin intens ketika dalam doa terakhir di taman 
Getsemani, Tuhan Yesus berkata, “Ya Bapa-Ku, jikalau 
Engkau mau, ambillah cawan ini dari pada-Ku; tetapi 
bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah 
yang terjadi.” (Luk 22:42). Tuhan sangat ketakutan, 
sehingga seorang malaikat harus turun dari langit untuk 
menampakkan diri dan menguatkan-Nya.  
 
Suasana teror itu telah terasa ketika Tuhan dalam sedang 
perjalanan, dan ketika berada di rumah Maria dan Marta. 
Tuhan singgah di rumah teman baik-Nya, keluarga yang 
sangat dikenal dan menghormati-Nya, dan berharap 
mendapat keteduhan dari mereka. Dan Ia 
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mendapatkannya. Maria dan Marta menerima-Nya 
dengan gembira, dan menjamu-Nya. Firman Tuhan 
mengatakan bahwa Marta kemudian bersibuk melayani-
Nya. Marta adalah sosok tuan rumah yang baik. Marta 
berusaha sedemikian rupa agar tamu-tamunya merasa 
nyaman dan “puas” dengan penyambutannya, yang tak 
mustahil dengan membuat berbagai macam penganan.  
 
Berbeda dengan Marta, saudarinya, Maria, justru duduk 
tenang dekat kaki Yesus, dan terus mendengarkan 
perkataan-Nya.  Melihat hal ini, Marta mendekati Yesus 
dan meminta-Nya menyuruh Maria membantunya. 
Tetapi Yesus justru mengatakan hal yang tak terduga: 
Yesus “menegurnya”, dengan berkata: “Marta, Marta, 
engkau kuatir dengan banyak perkara, tetapi hanya satu 
saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang terbaik, 
yang tidak akan diambil dari padanya.” (ay. 41,42). Sering 
dipahami bahwa Marta ditegur karena ia “iri” terhadap 
Maria yang membiarkannya bersibuk seorang diri. Tetapi, 
pasti tidak salah juga kalau kita katakan bahwa Marta 
ditegur karena dia telah “salah memilih perbuatan baik 
yang dilakukannya.” Dalam suasana hati yang tercekam, 
Tuhan Yesus terutama ingin didengarkan, bukan dijamu 
dengan pesta makan dan minum berkelebihan. Maria 
memilih terus menemani Yesus, dan menyimak 
perkataan Tuhan. Dengan bersikap demikian, Maria 
telah melakukan perbuatan baik yang dibenarkan Tuhan.   
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Kita tentu pernah berbuat baik. Mungkin juga sering 
sekali. Dan kita merasa senang. Tentunya kita juga 
pernah menerima kebaikan hati orang lain, dan kita 
merasa gembira karenanya. Berbuat baik, dan menerima 
kebaikan orang lain, menimbulkan rasa senang.  
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Selain perkara positif dan indah seperti itu, terkadang 
kebaikan yang kita berikan kepada sesama kita, tampak 
tidak terlalu berterima. Artinya, kebaikan hati yang kita 
lakukan, tidak cukup tepat baginya. Demikian juga, 
dengan kebaikan hati yang kita terima. Bukankah, 
kadang-kadang kita merasa teman kita itu tidak cukup 
tulus melakukan kebaikan pada kita? Atau, bahwa 
perbuatan baiknya tidak sesuai dengan kebutuhan kita 
saat itu? Yah, memang, perbuatan baik itu harus 
dilakukan dengan baik, agar baik si pelaku maupun yang 
menerima, merasa gembira karenanya. Perbuatan baik 
yang dilakukan dengan baik pasti bersifat tulus ikhlas, 
dan tepat sasaran. Perbuatan baik yang tidak tepat 
sasaran, bisa jadi malah berakhir dengan kesedihan. 
 
Seorang anak ingin menyenangkan hati ayahnya. Sang 
ayah ini tinggal seorang diri. Ia masih cukup sehat dan 
kuat ketika ditinggal sang ibu. Ada sebuah sepeda motor 
yang dapat menghantarnya ke mana-mana, baik ketika 
bepergian sendiri maupun bersama teman. Sang ayah 
cukup berbahagia menjalani hari tuanya di kota kecil itu. 
Sang anak yang melihat ayahnya selalu bersepeda motor 
ketika bepergian, merasa tidak tega. Apalagi ketika 
musim hujan tiba.  Sang ayah terkadang harus basah 
kuyup kehujanan pada saat tidak sempat berjas hujan, 
atau ketika hujan turun amat lebat.  Sang anak lalu 
berinisiatif membelikan mobil sang ayah. Mula-mula 
sang ayah gembira menerima hadiah mobil dari anaknya, 
meskipun bukan keluaran terbaru. Sang anak juga 
senang. Namun, ketika bermobil membatasi geraknya 
untuk keluar-masuk gang rumah teman-temannya, sang 
ayah menjadi jarang bermobil lagi. Apalagi uang 
pensiunannya yang dulu cukup untuk makan dan minum, 
kini terasa kurang karena harus membeli bahan bakar 
mobil. Akhirnya, mobil hadiah sang anak lebih sering 
ditinggal di garasi sempit. Apakah niat dan perbuatan 
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baik sang anak diterima baik, dan sesuai dengan 
kebutuhan sang ayah? 
 
Ini kisah kedua. Seorang ibu, sudah janda, hidup sendiri 
di rumah peninggalan almarhum suaminya. Ibu ini orang 
yang mandiri, dan dia cukup bahagia tinggal di rumah 
sendiri. Dia memasak makanannya sendiri, dan senang 
berkebun di halaman rumahnya. Suatu saat dia 
dikunjungi tim bezoek dari gerejanya. Tentu saja dia 
merasa senang. Di tengah percakapan, seorang anggota 
tim perkunjungan yang belum tua bertanya, ‘Ibu tinggal 
sendirian?’ “Ya”, sang ibu menjawab. ‘Anak-anak tinggal 
di luar kota?’ “Tidak. Anak saya dua, mereka tinggal di 
sini juga. Anak dan cucu saya setiap akhir pekan 
mengunjungi saya. Kadang menginap, kadang-kadang 
tidak.” Tim pengunjung: ‘Wah, anak-anak kok agak 
keterlaluan ya. Tinggal di kota yang sama, tetapi 
menengok ibunya hanya seminggu sekali…’ Sang ibu: 
“Tak, apa-apa, Dik. Begini saja saya cukup bahagia, tidak 
kesepian.” 
 
Ketika tim perkunjungan pulang, dan malam-malam 
berada sendirian, sang ibu mulai berpikir: “Betul juga ya, 
apa yang yang dikatakan adik tadi. Anak saya tinggal di 
sini saja, tetapi kok hanya seminggu sekali menengok 
saya”. Dia lalu minta anak-anaknya lebih sering 
menengoknya. Namun, ketika anaknya tidak bisa sering-
sering datang karena kesibukan mereka, Sang ibu lalu 
merasa sedih, merasa kesepian, dan merasa tidak 
bahagia. Dia mulai menuntut, dan suka menegur anak 
dan menantunya. 
 
Anggota tim mungkin bermaksud baik, mau 
menunjukkan simpati kepada janda tadi. Namun, 
perkataannya ditanggapi berbeda oleh Sang ibu. Janda 
tadi lalu menuntut lebih diperhatikan dan lebih sering 
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dikunjungi anak-anak, walaupun mereka masih sibuk 
dengan pekerjaan dan perjuangan hidup mereka. Apakah 
perkataan seorang anggota tim tadi tepat? Tampaknya, 
walaupun bermaksud baik mau menunjukkan simpati, 
perkataannya tidak tepat waktu dan sasaran. Maksud 
baiknya tidak dinyatakan dengan baik.  
 
Dalam kisah Maria dan Marta yang kita baca tadi, kita 
melihat bahwa Marta bermaksud baik dengan 
pelayanannya. Dengan senang hati dia menerima Tuhan 
Yesus beserta para murid yang singgah ke rumahnya. 
Marta bersibuk menyediakan hidangan bagi mereka 
semua, sehingga tak punya cukup waktu untuk bercakap-
cakap dengan Tuhan Yesus yang mengunjungi 
keluarganya. Tindakannya berbeda sekali dengan yang 
dilakukan Maria. Maria lebih banyak duduk dekat kaki 
Yesus, mendengarkan perkataan-perkataan-Nya. Ketika 
Marta meminta Yesus menegur Maria dan supaya 
menyuruh Maria membantu dirinya yang sibuk, Yesus 
justru membenarkan Maria. “Maria telah memilih bagian 
yang terbaik, yang tidak akan diambil dari padanya.”  
 
Marta tentu bermaksud baik. Dia mau menunjukkan 
kebaikan hatinya dengan menjamu Yesus dan murid-
murid-Nya. Namun, dalam situasi itu, perbuatan baiknya 
kurang tetap waktu. Tuhan Yesus tidak memerlukan 
jamuan yang lengkap. Tuhan hanya punya waktu singkat 
untuk sahabat-sahabat-Nya. Tuhan harus segera 
menjalani tahap akhir dari misi-Nya, dan sekaligus  juga 
hidup-Nya. Tuhan ingin menjalin kontak dan 
komunikasi yang lebih akrab dan mendalam dengan 
mereka, bukan untuk makan dan minum.  
 
Dari kisah Maria dan Marta ini, kita dapat 
menyimpulkan bahwa berbuat baik perlu dilakukan 
dengan baik. Belum tentu apa yang kita pandang baik 
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untuk dilakukan, seperti itulah juga yang diharapkan 
orang lain. Walaupun demikan, kita tetap dipanggil 
untuk berbuat baik kepada orang lain. Hanya saja perlu 
selalu kita ingat, perbuatan baik kita seyogyanya 
dilakukan dengan baik, yaitu dengan tulus dan benar. 
Kita berbuat baik karena kasih, tanpa pamrih, dan tepat 
sasaran. Salah satu caranya, dengan lebih dulu bertanya: 
“Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda?” Atau, 
sebagaimana yang sering dikatakan orang Inggris, kita 
berkata: “What can I do for you?” Dengan demikian, 
perbuatan baik kita bisa kita lakukan dengan lebih baik.  
 
 
USULAN KEGIATAN 
Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? 
 
Lansia diminta membuat kelompok. Satu kelompok 2 
orang. Setelah kelompok terbentuk, mintalah seorang 
lansia bertanya pada rekan satu kelompoknya,”Apa yang 
dapat saya lakukan untuk Anda?” Setelah mendapat 
jawaban dari rekan kelompoknya, si penanya diminta 
melakukan seperti yang diminta oleh rekannya. Lakukan 
secara bergantian. Usai melakukan kegiatan, mintalah 
semua mendiskusikan. Apa yang dirasakan saat 
memenuhi permintaan dari orang lain? Kegembiraan apa 
yang diperoleh saat melakukan kebaikan pada orang lain? 
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Minggu IV, Juli 2019 

“MENGGUNAKAN WAKTU  

UNTUK BERSYUKUR” 
Mazmur 136:1-9 

 
 
 
TUJUAN: 
Lansia menggunakan waktunya yang banyak untuk 
bersyukur kepada Tuhan. 
 
 
FOKUS 
Sebagai umat Tuhan, kita semua dipanggil untuk 
senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan, 
firman Tuhan dalam 1 Tes 5:18 menasihati kita untuk 
mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa? “…sebab 
itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi 
kamu.” Apakah kita yang telah lanjut usia ini sudah 
melakukannya? Sebagai senior citizens kita memiliki 
lebih banyak waktu dibandingkan dengan orang-orang 
yang lebih muda, yang masih disibukkan dengan 
tanggungjawab mencari nafkah guna memenuhi 
kebutuhan keluarga dan/atau dirinya sendiri. Waktu 
yang banyak itu akan menjadi sangat indah bilamana kita 
gunakan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. 
  
 
PENJELASAN TEKS 
Mazmur biasanya dibaca dengan mendaraskan atau 
menyanyikannya. Seperti yang dilakukan di kebanyakan 
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jemat GKI SW Jawa Tengah saat ini, mazmur tanggapan 
dinyanyikan. Cantor (penyanyi) akan menyanyikan ayat-
ayat dalam mazmur yang digunakan dalam liturgi, dan 
jemaat menyanyikan bagian refrain. (Sinode GKI telah 
menerbitkan buku nyanyian ini). 
 
Ditinjau dari bentuk sastranya, mazmur 136 ini dibaca 
atau dinyanyikan secara berbalas-balasan. Seperti Litani, 
ada seseorang membacakan bagian awal kalimat atau 
ayat, dan umat membaca bagian berikutnya. Tema utama 
mazmur ini adalah ajakan untuk mengucap syukur. 
Alasannya adalah karena Tuhan itu baik. Kemudian juga, 
bahwa Allah itu luar biasa, lebih tinggi dari apa atau 
“siapa” pun, termasuk yang dipandang manusia sebagai 
“allah”, atau “tuhan”. Allah Israel yang hebat ini bekerja 
melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tidak hanya 
bagi umat-Nya, tetapi juga di dalam alam semesta. Untuk 
segala perbuatan Tuhan yang hebat ini, pemazmur 
mengajak umat untuk bersyukur dan berseru: 
“Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.”    
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Apa yang dapat membuat seseorang hidup dengan riang 
dan tenang? Kemampuan bersyukur! Ya, mengucap 
syukur kepada Tuhan. Kemampuan bersyukur ini tidak 
mengenal golongan maupun status sosial seseorang. 
Demikian juga dengan bakat intelektual mereka. Siapa 
pun dapat memilikinya. Mereka yang kaya, pandai, 
terhormat, maupun yang miskin, yang kurang pandai, 
orang-orang kebanyakan, dapat mengucap syukur. 
Kemampuan bersyukur lebih merupakan persoalan hati 
seseorang. Juga persoalan “rasa” yang tumbuh di dalam 
hatinya. Karena itu, kita mengenal istilah “rasa syukur”. 
Ya, rasa syukur yang ada di dalam hati itulah yang 
menentukan apakah seseorang mampu bersyukur atau 
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tidak. Bukan banyaknya harta atau kehebatan yang 
dimilikinya. Dan, hati yang bersyukur ini akan ikut 
menentukan apakah seseorang dapat menjalani 
hidupnya dengan tenang, dan juga dengan riang. 
 
Apakah berkat Tuhan secara material tidak berperanan 
dalam keinginan untuk bersyukur? Tentu saja dapat 
berperanan. Berkat Tuhan dalam bentuk kecukupan atau 
kepemilikan kekayaan pasti dapat mendukung seseorang 
mengucap syukur. Demikian juga kesuksesan atau 
pencapaian seseorang dalam karirnya.  Mereka yang 
hidupnya mapan, dengan kekayaan dan keberhasilan 
kerja yang tinggi, seharusnya akan lebih mampu 
bersyukur dan menikmati hidup. Namun, dalam 
kenyataan yang terjadi tidaklah selalu demikian. Semua 
yang ada “di luar diri seseorang” itu bukanlah penyebab 
atau dasar utama seseorang bersyukur kepada Tuhan. 
Yang paling menentukan adalah hati yang tahu 
berterimakasih kepada Tuhan. Karena itu, ada banyak 
orang yang memiliki banyak harta tidak dapat bersyukur. 
Demikian juga, mereka yang pandai, berkedudukan 
tinggi, yang dipandang tinggi dan terhormat di tengah 
masyarakat, atau mereka yang berjabatan tinggi dan 
berpangkat.  Tidak semua dari antara mereka ini dapat 
mensyukuri hidup yang dikaruniakan Tuhan. Sebabnya, 
bisa saja karena tidak, atau kurang adanya rasa puas dan/ 
atau rasa berterimakasih dalam hati mereka. 
 
Kalau kita memiliki hati yang mampu bersyukur, segala 
macam berkat Tuhan akan menggerakkan kita untuk 
mengucap syukur.  Bukan hanya berkat yang dinilai 
“besar”; berkat yang dipandang “kecil” pun akan 
membuat kita mengucap syukur. Bahkan, tidak jarang, 
kegagalan dan rasa sakit pun kita syukuri. Tepat 
sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan: kita 
mengucap syukur dalam segala hal. (1 Tes 5:16-18) 
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Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena, sebagai orang 
beriman kita tahu dan yakin, bahwa keberhasilan dan 
kegagalan, keadaan sehat maupun sakit, atau apa pun, 
tetaplah dalam pengaasan Tuhan. Di belakang semua 
peristiwa itu Tuhan bekerja untuk mendatangkan 
kebaikan bagi orang-orang yang dikasihi dan mengasihi-
Nya (Rm 8:28).  
 
Ada banyak berkat Tuhan dalam kehidupan kita sesehari 
yang seyogyanya menggerakkan kita untuk mengucap 
syukur. Pertama-tama, bahwa kita masih hidup hingga 
saat ini adalah alasan utama untuk bersyukur dan 
memuji Tuhan. Tidak ada pujian, dan tentu juga rasa 
syukur dalam dunia orang mati, kata pemazmur. Jadi, 
sudah selayaknyalah kita mengucap syukur untuk 
kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita. 
Selanjutnya, kita dapat bersyukur karena kesehatan yang 
baik. Sehat untuk para lansia tentu berbeda dengan 
sehatnya orang muda. Akan tetapi, biar bagaimana pun 
kita tetap dapat menemukan alasan untuk bersyukur. 
Kita dapat juga mensyukuri keluarga, untuk teman-
teman lama yang sering kita rindukan, untuk teman atau 
kenalan baru, untuk tempat tinggal, untuk bangsa dan 
Negara, dst. Sebagai lansia, kita juga punya lebih banyak 
waktu, yang dapat digunakan untuk mengucap syukur. 
 
Dalam mazmur 136, pemazmur mengajak kita untuk 
bersyukur karena banyak hal. Pemazmur mensyukuri 
penyertaan Tuhan untuk umatnya di masa lalu. Betapa 
Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi 
mereka. Kita dapat juga untuk ikut mensyukurinya, 
karena melalui umat Israel Tuhan mengutus Tuhan 
Yesus yang menjadi Juruselamat kita. Di dalam dan 
melalui Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh 
keselamatan kekal, dan damai sejahtera yang kita 
rasakan hari lepas hari. Mendahului ucapan syukur 
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untuk karya besar Tuhan bagi bangsanya di masa lalu, 
pemazmur mengajak umat untuk mensyukuri karya 
Tuhan yang luar biasa berupa alam semesta.  How Great 
Thou Art. Itulah yang kita lihat dalam bacaan kita hari ini. 
Ucapan syukur untuk alam semesta ini terasa lebih 
menyentuh hati kita saat ini. Kita hidup di alam yang 
sama, dan kita menyaksikan kebesaran dan keindahan 
alam semesta ini saat ini dan di sini di tempat kita berdiri, 
hari demi hari. Walaupun berbeda masa, dan di negara 
yang tak sama, kita mewarisi alam semesta yang satu dan 
sama dengannya. 
 
Kita dapat bersyukur, karena Tuhan menjadikan langit 
dengan kebijaksanaan. Kita bersyukur kepada Tuhan 
karena Dia meletakkan bumi pada tempatnya yang 
sempurna, yang menurut pemikiran pemazmur, 
dihamparkan di atas air. (ay. 6) Kita bersyukur, ketika 
melihat matahari, bulan dan bintang.  Matahari 
menyinari jagad kita di waktu siang. Walaupun 
terkadang kita merasa kepanasan karenanya, tetap saja 
kita selalu merindukannya. Bulan dan bintang 
menguasai sang malam. Keindahannya sering 
menginspirasi saja dan puisi seniman. Masing-masing 
benda langit ini memiliki tempat, waktu dan fungsi yang 
berbeda-beda. Tuhan yang mengaturnya dengan 
bijaksana dan sempurna. Luar biasa. Bukankah, dengan 
menyaksikan benda-benda langit saja sesuai waktu 
edarnya, hati kita tergerak untuk menaikkan syukur 
kepada Tuhan Pencipta? Apalagi ketika kita menyadari 
betapa rumit dan presisinya hukum-hukum yang 
ditetapkan Tuhan bagi mereka semua. Benda-benda 
langit ini beredar, dan berputar di porosnya, tetapi 
(hampir) tak pernah bertabrakan. Dalam kitab Kejadian, 
direfleksikan bagaimana Tuhan menciptakan alam 
semesta ini dalam keteraturan. Tuhan menciptakan 
dunia ini dari ketiadaan. Dalam enam hari, satu demi 
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satu benda Dia ciptakan. Ketika perairan dan daratan 
telah disiapkan, Tuhan baru menciptakan makhluk hidup, 
baik ternak, ikan maupun burung-burung. Jadi, 
makhluk-makhluk hidup ini memiliki tempat dan 
makanan yang mereka butuhkan, sehingga mereka dapat 
meneruskan kehidupan. Ketika semua telah tersedia, 
Tuhan kemudian menciptakan manusia. Mereka 
diciptakan dari bumi, dari tanah. Karena itu, sudah 
seharusnya manusia hidup menyatu dengan alam. Alam 
untuk dirawat dan dipelihara, bukan untuk dieksploitasi 
dan dirusak. Salah satu tindakan yang dapat mendukung 
pemeliharaan alam adalah dengan mengurangi 
pemakaian plastik dalam kehidupan kita setiap hari, 
karena sampah plastik tidak akan hancur untuk waktu 
yang sangat lama. 
 
Menurut ilmu pengetahuan yang berkembang hingga 
sekarang, alam semesta ciptaan Tuhan ini juga masih 
terus berkembang, tak jelas sampai kapan dan hingga 
seberapa luas. Kita menghitung jarak antar benda langit 
itu dalam satuan hitung “tahun cahaya”. Bukan dengan 
satuan kilo meter, sebagaimana biasa kita gunakan untuk 
menghitung jarak di bumi. Kecepatan cahaya adalah 325. 
000 Km/detik. Jadi, jarak satu tahun cahaya, berarti dari 
325.000 km. dikalikan setahun. Luar biasa jauhnya. Juga, 
betul-betul luar biasa hebat Penciptanya, God is so Great. 
Kita layak bersyukur kepada-Nya, seperti yang dilakukan 
pemazmur jaman dahulu. Bersyukur karena Tuhan itu 
baik, dan karena Dia juga begitu besar. Amin. 
 
 
USULAN KEGIATAN 

1. Ajak peserta bercerita tentang tempat-tempat 
indah yang pernah mereka kunjungi. Beri 
kesempatan bercerita dan berefleksi.  
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2. Ajak peserta “mendaftar” hal-hal yang dapat 
menggerakkan mereka untuk mengucap syukur 
dalam kehidupan mereka, dan dinaikkan sebagai 
doa bersama.  
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Minggu I, Agustus 2019 

“APAKAH SEMUANYA SIA-SIA?” 
(Pengkhotbah 1:2; 2:18-23; 12:13) 

 
 
 

TUJUAN: 
1. Lansia memahami bahwa hidup ini tidak sia-sia 
2. Lansia tetap hidup menurut perintah Allah 

 
 
FOKUS 
Cara orang memandang dan menjalani hidup ini 
berbeda-beda dan tampaknya hal ini sedikit banyak 
dipengaruhi oleh pengalaman hidup orang yang 
bersangkutan. Situasi dan kondisi seseorang akan sangat 
berpengaruh dalam pola pikir dan perilakunya. Mereka 
yang hidup dalam kecukupan, berpendidikan baik, 
menjalani keluarga yang harmonis dan memiliki 
pekerjaan yang baik, tentunya akan memandang 
kehidupan ini secara berbeda dengan orang yang 
memiliki situasi dan kondisi yang sebaliknya. Mereka 
yang menjalani kehidupan yang bahagia akan 
menganggap hidup ini indah dan menyenangkan, dan 
karenanya mereka hidup dalam kegembiraan. Mereka 
menikmati semua yang baik dalam hidup ini, makan 
makanan yang enak, pergi ke tempat wisata yang indah, 
memakai barang-barang yang bagus dsb. Tidak demikian 
dengan orang yang harus  menjalani kehidupan yang sulit 
dan banyak tekanan. Mereka harus bekerja keras 
sepanjang hari dengan mendapatkan hasil yang kurang 
mencukupi untuk kebutuhan hidup. Jangankan 
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menikmati makanan yang enak dan berbelanja barang-
barang yang bagus, pergi tamasya dsb. Dapat hidup 
bertahan dari hari ke hari saja sudah merupakan hal yang 
disyukuri.  
 
 
PENJELASAN TEKS 
Kitab Pengkhotbah seringkali dipahami agak kurang 
tepat dan dipandang sebagai sebuah kitab yang berisi 
pandangan yang pesimis tentang kehidupan. Pandangan 
ini muncul karena dalam kitab ini kita dapat menemukan 
banyak sekali kata “sia-sia”; “kesia-siaan”. Hampir setiap 
keadaan dan perilaku manusia dan segala sesuatu yang 
ada di bumi ini dipandang sia-sia. Membaca kitab ini 
dapat membuat orang apatis dan putus asa dan merasa 
tidak ada gunanya bekerja keras. Hal-hal yang disangka 
baik dan berguna ternyata dinilai sebagai sebuah kesia-
siaan. Pengkhotbah berkata: “Kesia-siaan belaka, segala 
sesuatu adalah sia-sia“(Pkh 1:2). Pengkhotbah bahkan 
menegaskan bahwa ia membenci semua yang dikerjakan 
(2:18), karena semua itu akan ditinggalkan pada orang 
yang hidup sesudahnya. Bahkan bila orang itu adalah 
orang yang bodoh dan tidak berhikmat, ia akan 
menguasai semua yang telah didapat oleh Pengkhotbah 
dengan mengusahakannya denga hikmat (2:19). 
Pengkhotbah menjadi putus asa sebab ia merasa sia-sia 
saja mendapatkan semuanya dengan mengerahkan 
segenap pengetahuan, hikmat dan kecakapan, toh 
nantinya yang akan menikmati adalah orang sesudahnya 
yang tidak berlelah-lelah sama sekali, dan itu merupakan 
sebuah kemalangan (2:20-21). Jika demikian, apa faedah 
dari semua yang telah diusahakannya di bawah matahari 
ini? (2:23) 
 
Dengan melihat uraian di atas (dan bisa dibaca dalam 
pasal-pasal selanjutnya), memang dengan mudah kita 
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dapat mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang 
penuh berisi uraian yang pesimis memandang kehidupan. 
Benarkah demikian? Bila kita renungkan, kitab ini lebih 
tepat jika dikatakan sebagai kitab yang menjelaskan 
tentang kehidupan dan segala sesuatu secara realistis, 
bukan pesimis. Bukankah memang demikian isi 
kehidupan ini? Bukankah banyak kesulitan yang kita 
alami selama kita hidup, dan bukankah apa yang semua 
kita lakukan akan kita tinggalkan pada saatnya? Memang 
ada hal-hal yang baik dan menyenagkan yang dapat kita 
nikmati dalam hidup ini, namun toh pada akhirnya itu 
semua juga akan kita tinggalkan. Jadi, bila demikian, apa 
yang harus kita lakukan? 
 
Penulis kitab ini pada akhirnya memberikan 
nasihat :”Akhir kata dari segala yang didengar ialah: 
takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-
perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban semua orang” 
(Pkh. 12 :13). Pengkhotbah memberi nasihat yang sangat 
penting agar orang menjalani hidupnya dengan baik, 
tanpa menjadi putus asa, yakni dengan hidup takut akan 
Allah, yakni hidup dengan melakukan perintah-perintah-
Nya. Dapat dikatakan bahwa nasihat ini memberi arti 
atau makna dari hidup yang sesungguhnya, yakni apapun 
yang kita lakukan, akan mempunyai arti atau nilai, bila 
didasari dengan takut akan Allah. Sebaliknya, apapun 
yang kita lakukan, bila itu tanpa disertai rasa takut akan 
Allah, seberapapun kita anggap bernilai, tidak ada 
nilainya di hadapan Allah.  Mereka yang hidup dengan 
takut akan Allah akan menjalani hidupnya dengan 
gembira, dan menemukan makna serta tidak akan 
merasakan hidup ini sia-sia. Semua yang dilakukan dan 
semua pengalaman hidup menjadi bernilai dan punya 
makna. 
 
 



Komisi Usia Lanjut | 35 

SARAN PENYAMPAIAN 
Dalam peristiwa kematian, sering ada orang yang 
nyeletuk bahwa pada akhirnya semua akan berhenti di 
lubang kubur. Semua yang telah didapat dengan susah 
payah tidak dibawa mati. Semua prestasi, pencapaian, 
penghargaan dan yang lainnya tidak berguna lagi. 
Melihat kenyataan seperti ini ada orang yang lalu 
berpikir buat apa kerja keras dalam hidup ini. Mereka 
lalu menjadi orang yang malas atau hidup sekadarnya, 
santai dan tidak berusaha keras dan bekerja dengan baik. 
Ada juga orang yang berpendapat, karena hidup hanya 
sekali, maka lebih baik hidup ini dijalani dengan 
menikmati segala hal, mumpung masih sempat. 
Bagaimana para lansia menjalani hidup yang masih 
dianugerahkan Tuhan, apakah para lansia mengalami 
kejenuhan dan keputusasaan, merasa hidup yang dijalani 
selama ini sia-sia ? Apakah masa tua dijalani dengan 
penyesalan mengapa dulu bekerja terlalu keras atau 
kurang menikmati hidup ? Bagaimana para lansia 
memandang semua barang dan harta yang mereka miliki 
dan juga bagaimana mereka berefleksi tentang hidup ini? 
Kita tidak boleh memandang hidup yang sudah kita jalani 
ini sebagai sebuah kesia-siaan; sebaliknya kita harus 
bersyukur bahwa kita telah boleh menjadli kehidupan 
sampai saat ini. Kita juga perlu merenungkan nasihat 
Pengkhotbah bahwa yang penting, adalah hidup dalam 
takut akan Allah. Itulah yang menjadi kewajiban setiap 
orang. Dalam rasa takut akan Allah, yang berisi hormat 
dan cinta kepada Allah sang sumber hidup, hidup ini 
tidak sia-sia namun sangat berharga. Memang, tidak 
segala hal dalam hidup ini menyenangkan dan berjalan 
sesuai dengan yang kita harapkan, namun toh kita dapat 
menikmati itu semua sebagai hadiah Allah bagi kita.  
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USULAN KEGIATAN 
1. Peserta diminta untuk menceritakan berbagai 

pengalaman hidup di masa lalu dan 
merefleksikannya, apakah mereka merasa puas 
dengan hidup yang telah mereka jalani atau justru 
merasa kecewa dan sia-sia.  

2. Peserta diminta memberi komentar atau pendapat 
tentang sharing temannya, tanpa menghakimi, 
sebaliknya peserta diminta memberikan apresiasi 
yang positif dan memberikan penghiburan atau 
kekuatan kepada temannya. 
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Minggu II, Agustus 2019 

“MENJALANI HIDUP DENGAN IMAN” 
(Ibrani 11:1 – 3, 10-18) 

 
 
 
TUJUAN:  
1.  Lansia memahami pentingnya beriman teguh 

kepada Allah 
2.  Lansia menjalani hidup di masa tua dengan tenang 
 
 
FOKUS  
Salah satu ketakutan yang dihadapi manusia dalam 
hidup ini adalah adanya ketidakpastian tentang apa yang 
akan terjadi di masa depan. Ketidakpastian itu membuat 
manusia tidak dapat mempersiapkan diri dengan pasti. 
Banyak hal yang telah dipersiapkan dengan sebaik 
mungkin, tidak terjadi atau terlaksana. Sebaliknya, ada 
pula hal-hal yang tidak diharapkan, tiba-tiba terjadi. 
Menghadapi hal yang demikian, tidak sedikit orang yang 
mencoba mencari tahu tentang masa depan dan mencoba 
meramalkannya. Ada yang mencoba memperkirakan 
masa depan dengan ilmu pengetahuan, tetapi tidak 
sedikit pula orang yang mencoba meramal masa depan 
dengan hal-hal yang bagi orang tertentu dianggap 
sebagai sesuatu yang tidak logis, seperti misalnya 
meramal dengan melihat garis tangan, wajah, dengan 
kartu dsb. 
 
Bagaimana orang Kristen yang beriman kepada Tuhan 
Yesus Kristus memandang kehidupan dan masa depan 
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yang tidak pasti itu? Apakah ia juga menghadapi semua 
itu dengan ketakutan dan kecemasan? Bagaimana iman 
kepada Tuhan Yesus itu dapat menolongnya dan menjadi 
pegangan yang teguh dalem menghadapi hidup dan masa 
depan? Firman Tuhan saat ini kiranya menolong kita 
semua untuk menjalani hidup di masa tua dengan tenang, 
tanpa takut. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
Kitab Ibrani berisi kesaksian orang beriman tentang 
bagaimana Allah telah menyatakan diri kepada manusia 
sejak zaman dahulu sampai puncaknya dalam 
pernyataan diri Tuhan Yesus Kristus. Pada jaman dahulu 
Allah menyatakan diri melalui para nabi, lewat mimpi 
dan penglihatan, dan pada zaman akhir ini Ia telah 
menampakkan diri melalui anak-Nya, yaitu Tuhan kita 
Yesus Kristus. Kasih dan kesetiaan Allah tidak pernah 
berubah baik dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Ini 
semua seharusnya meyakinkan kita untuk tetap percaya 
bahwa dalam segala keadaan, Tuhan selalu menyertai 
kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Jika Allah 
selalu menyertai kita, apa yang harus kita lakukan? Tidak 
lain dan tidak bukan mempercayai-Nya dengan hidup 
beriman kepada-Nya. 
 
Kitab Ibrani pasal 11 ini adalah uraian bagaimana orang 
beriman zaman dahulu beriman kepada Allah, dan 
mereka menikmati berkat dari hidup beriman itu. 
Mengawali uraiannya tentang hidup beriman itu, firman 
Tuhan menegaskan bahwa iman adalah “dasar dari 
segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala 
sesuatu yang tidak kita lihat” (ayat 1). Dengan penjelasan 
ini jelas bahwa iman itu tidak bergantung pada apa yang 
kita tahu dan yang kita lihat. Beriman berarti percaya, 
menyerahkan diri kepada yang kita percayai. Begitulah 
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cara orang beriman hidup pada zaman dulu. Mereka 
menjalani hidup mereka dengan beriman kepada Allah, 
menyerahkan diri kepada Tuhan. (ayat 2) Dengan iman 
juga orang bisa tahu bahwa alam semesta ini diciptakan 
oleh Allah (ayat 3) 
 
Selanjutnya penulis memberikan contoh kehidupan 
orang beriman dan yang ditampilkan dalam bacaan kita 
adalah Abraham. Ia adalah orang yang mendapatkan 
janji Allah, bahwa keturunannya akan menjadi sebuah 
bangsa yang besar. Ia percaya pada janji Allah itu. 
Sekalipun pada masa tuanya ia belum mempunyai 
seorang anak, dan bahkan istrinya Sara mandul, namun 
ia tetap percaya kepada Allah. Pada akhirnya, iman 
kepada Allah itu tidak sia-sia. Abraham dikaruniai anak 
dan keturunannya berkembang menjadi sebuah bangsa 
yang besar. Dengan iman pula Abraham berani 
meninggalkan tanah airnya dan pergi ke suatu tempat 
yang dijanjikan Allah walaupun tempat itu belum jelas 
baginya. Jika ia ragu-ragu, ia akan kembali ke tanah 
airnya yang berarti ia kembali ke masa lalu dan tidak 
berjalan ke masa depan; namun Abraham dengan yakin 
berjalan ke masa depan, ke tanah yang dijanjikan Allah 
kepada-Nya. Iman memberikan kekuatan kepadanya 
untuk berani menempuh masa depan yang tidak pasti, 
dan ternyata imannya tidak sia-sia. Iman Abraham telah 
membawanya menuju ke tanah air yang jauh lebih baik, 
bahkan disebutkan bahwa itulah tanah air sorgawi (ayat 16). 
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Jelaskan tentang hidup beriman kepada peserta dengan 
contoh kehidupan sehari-hari. Sebuah contoh sederhana 
bisa disampaikan misalnya seperti ini. Apa yang kita 
lakukan ketika kita sakit? Mungkin yang pertama kali 
kita akan berusaha untuk mengobati diri sendiri, dengan 
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minum obat yang biasanya kita tahu bisa menyembuhkan 
kita. Tetapi bisa saja terjadi suatu saat obat itu tidak 
mempan, kemudian kita pergi kepada dokter. Dokter 
memeriksa kita dan kemudian menuliskan resep untuk 
kita. Dengan resep itu kita pergi ke apotik dan membeli 
obat, lalu kita minum obat itu sesuai aturan yang 
diberikan. Bukankah itu sebuah tindakan iman, yakni 
percaya bahkan mempercayakan diri pada beberapa pihak? 
 
Coba kita renungkan sejenak. Apakah kita tahu yang 
dipikirkan dokter itu tentang penyakit kita? Bukankah ia 
hanya menduga-duga, dan bukankah dugaan seorang 
dokter tidak selalu benar dan bisa meleset? Kemudian ia 
menulis resep yang kita tidak bisa membacanya, namun 
toh kita terima resep  tanpa bertanya. Kita tidak mengerti 
itu obat apa, ada kandungan isinya dan bagaimana 
pengaruhnya pada tubuh kita. Kita menerimanya, 
bahkan sering dengan perasaan lega dan berterima kasih 
kepada dokter. Lalu obat itu kita serahkan kepada 
pegawai apotik yang mengambilkannya bagi kita. 
Bisakah terjadi sekali waktu ia mengambil obat yang 
salah karena salah baca dan nama obatnya hampir mirip ? 
Melewati semua tahapan tadi toh kita percaya. Bukankah 
itu tindakan iman? Kita percaya sepenuhnya kepada 
dokter, pada pegawai apotik dan pada obat? 
 
Contoh lain adalah ketika pergi ke luar kota dengan naik 
bis malam. Kita dapat tidur nyenyak sepanjang 
perjalanan karena kita percaya kepada sopir bis yang 
akan membawa kita pada tujuan yang benar dan tidak 
nyasar. Kita juga percaya pada bis yang kita tumpangi, 
bahwa kendaraan itu aman dan tidak rusak. Dengan 
percaya demikian, kita akan tenang dalam perjalanan tsb. 
Lain halnya jika kita tidak percaya. Kita akan selalu 
tegang mengawasi jalan, apakah jalan tersebut tidak 
salah arah, kita akan selalu ribut memberi tahu sopir 
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untuk berhati-hati, waspada, pelan-pelan dst. Hidup 
menjadi ribet karena kita tidak percaya.  
 
Jika kepada manusia kita bisa percaya, mengapa sulit 
percaya kepada Allah? Mungkin sebabnya adalah karena 
kita tidak bisa melihat Allah dengan pancaindera kita; 
tetapi bukankah memang beriman itu tidak didasarkan 
pada apa yang kita lihat? (ayat 1) 
 
Dengan hidup beriman kepada Allah tanpa ragu-ragu, 
kita dapat menjalani hidup dengan tenang dan 
menyongsong masa depan tanpa takut. Hidup dengan 
mengandalkan diri sendiri hanya akan berakhir dengan 
kecemasan, tetapi dengan hidup beriman penuh kepada 
Allah akan membuat kita mantap menjalani kehidupan 
kita, sekaligus menatap masa depan dengan penuh 
harapan. 
 
 
USULAN KEGIATAN 
Peserta diajak melakukan aktifitas sbb: Pilih beberapa 
peserta untuk berdiri berjajar, dan mereka ditutup 
matanya dengan kain. Beberapa orang lainnya berdiri 
masing-masing seorang dibelakang peserta tersebut. Di 
depan para peserta yang ditutup matanya, diletakkan 
kursi dengan letak yang tidak beraturan sebagai 
penghalang yang nanti akan dilalui para peserta itu. 
Kemudian peserta diminta untuk berjalan dengan mata 
tertutup, dipandu oleh aba-aba dari teman yang berdiri 
di belakangnya, misalnya;”Maju 3 langkah, belok kiri 2 
langkah, maju lagi…” dst, sampai tujuan akhir. 
Permainan ini untuk menunjukkan bahwa hidup 
beriman itu seperti permainan tadi, yakni sekalipun 
dengan mata tertutup, dapat menuju ke tempat yang 
ditentukan, dengan arahan teman yang ada di 
belakangnya. 
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Minggu III, Agustus 2019 

“BERTEKUN DALAM IMAN” 
(Ibrani 11: 29– 2:2) 

 
 
 
TUJUAN:  
1. Lansia memahami pentingnya bertekun dalam iman 

sampai akhir hidup 
2. Lansia terus berjuang melawan godaan untuk 

menyerah dalam iman kepada Allah. 
 
 
FOKUS  
Berjuang sampai akhir dalam hal apa pun tidaklah 
mudah, juga dalam hidup beriman kepada Tuhan. Tidak 
sedikit orang yang telah mulai dengan semangat yang 
menyala-nyala dalam beriman kepada Allah, ternyata 
menyerah di hari-hari terakhir dalam hidupnya dan tidak 
lagi beriman kepada Tuhan. Ada banyak hal yang 
membuat seseorang gagal untuk tetap setia dalam 
imannya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Berbagai 
macam kesulitan  hidup dapat melunturkan iman kepada 
Tuhan. Selain itu, kenikmatan dan kesuksesan dunia juga 
dapat melunturkan iman seseorang. Mereka yang 
dulunya hidup sederhana, hidup dalam iman yang baik 
kepada Tuhan, namun ketika hidupnya mulai dan makin 
sukses, ia malah hidup jauh dari Tuhan dan pada 
akhirnya meninggalkan Tuhan. Melalui firman Tuhan 
kali ini lansia diajak untuk merenungkan contoh orang 
beriman yang hidup di masa lalu, yang telah setia 
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beriman kepada Tuhan, dan lansia dapat meneladani 
kehidupan mereka. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
Perikop kita saat ini merupakan lanjutan dari ayat-ayat 
sebelumnya, yang menampilkan contoh atau teladan 
iman dari orang-orang beriman di masa lalu. Dalam 
bagian ini diberikan contoh tentang Musa yang bersama-
sama dengan umat Israel melintasi Laut Merah yang 
terbelah dan kering, sedangkan orang-orang Mesir 
tenggelam di dalamnya. Juga ada kisah tentang tembok 
Yerikho yang runtuh hanya dengan dikelilingi beberapa 
kali saja. Bahkan ada juga contoh seorang perempuan 
sundal yaitu Rahab, yang menyembunyikan para 
pengintai Israel, karena ia percaya kepada Allah.  Tokoh-
tokoh lain yang disebut adalah Gideon, Barak, Simson, 
Yefta, Samuel yang adalah hakim-hakim di Israel, yakni 
pemimpin bangsa sebelum era kerajaan, dan juga disebut 
Daud, raja Israel serta dan para nabi. Mereka ini semua 
adalah contoh dari orang beriman yang telah 
mengalahkan kerajaan-kerajaan, menutup mulut singa-
singa, beroleh kekuatan dalam kelemahan, menjadi kuat 
dalam pertempuran  dan memukul kalah pasukan tentara 
asing. Ada pula tokoh-tokoh yang diejek, didera, 
dibelenggu, disiksa, dipenjara dlsb. Tekanan berita ada 
dalam pasal 12 ayat 1 dan 2, yakni anjuran bagi kita agar 
kita terus berjuang dalam kesetiaan beriman kepada 
Allah sampai akhir hidup kita. Para tokoh tadi telah 
selesai dalam perjuangan mereka, sementara kita masih 
hidup harus berjuang. Di sini digambarkan dengan 
sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Para 
tokoh teladan iman tadi menjadi saksi yang menyaksikan 
perjuangan kita. Dalam perlombaan tersbut kita diminta 
untuk menanggalkan semua beban yang dan dosa yang 



44 | Komisi Usia Lanjut  

merintangi kita, sehingga perjuangan kita tidak 
terhambat dan kita dapat menang. 
 

Lebih lanjut kita dinasihati untuk memusatkan perhatian 
kita kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita dalam 
iman dan yang membawa iman kita kepada 
kesempurnaan. Ia pantas menjadi teladan iman kita 
karena Tuhan Yesus telah mengalami segala kehinaan 
dan bahkan disalibkan, tetapi Ia tekun menanggung itu 
semua sampai akhir. Ia dapat menjadi sumber semangat 
kita. Bila Ia telah menghadapi kehidupan yang sangat 
berat namun berhasil bertahan sampai akhir, diharapkan 
kita juga demikian dalam perlombaan iman yang 
diwajibkan bagi kita.  
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Hidup semua orang beriman mempunyai tantangannya 
masing-masing. Jika orang kalah terhadap tantangan itu, 
ia akan meninggalkan Tuhan dan kehilangan imannya. 
Orang bisa tidak setia dalam hidup beriman bisa 
misalnya karena sakit dan tidak kunjung sembuh, 
menghadapi ejekan dan perlawanan dari orang lain yang 
tidak suka terhadap kekristenan. Ada pula yang merasa 
bahwa dengan beriman kepada Tuhan Yesus, karirnya 
tidak bisa maju dan berkembang, karena ia mengalami 
perlakuan yang diskriminatif. Barangkali ada juga orang 
Kristen yang tidak lagi beriman kepada Allah karena 
melihat sesamanya orang beriman yang tidak hidup 
sebagaimana seharusnya orang kristen yang baik; dan ia 
menjadi kecewa karenanya. Apapun alasannya, selalu 
terbuka peluang bagi seseorang untuk gagal dalam 
mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. 
 

Sebuah contoh nyata tantangan untuk setia kepada Allah 
adalah sbb.: Ada sebuah keluarga Kristen yang tinggal di 
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daerah yang mayoritas beragama bukan Kristen. Rumah 
keluarga tersebut biasa dipakai untuk kegiatan Sekolah 
Minggu dan Pemahaman Alkitab. Pada suatu waktu, 
rumah tsb didatangi oleh orang-orang yang tidak senang 
dengan kegiatan gereja semacam ini dan memaksa agar 
kegiatan SM dan PA tsb dihentikan. Orang-orang 
tersebut bahkan mengancam rumah itu akan dibakar dan 
anak dari keluarga tsb akan bisa tidak pulang ke rumah 
setelah sekolah (entah diculik atau diapa-apakan). 
Ancaman tersebut cukup menakutkan; tetapi keluarga 
tersebut tidak menyerah terhadap tekanan itu dan tetap 
melanjutkan kegiatan agama Kristen di rumahnya itu. 
Bapak pemilik rumah itu bertekad kuat tidak akan 
meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus, karena ia 
sangat yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Juruselamatnya, 
apapun yang akan dialaminya. 
 
Contoh lain tentang seorang pemudi yang sudah cukup 
umur namun belum menikah. Bukannya ia tidak menarik, 
namun beberapa pemuda yang mendekatinya bukan 
orang yang seagama, yakni bukan orang Kristen. Pemudi 
ini selalu menolak untuk diperistri oleh pemuda yang 
tidak seiman dengannya. Ini bukan tantangan yang 
ringan bagi si pemudi, namun ia bertahan dalam 
imannya kepada Tuhan Yesus. Ia tidak menyesal dengan 
pilihan sikapnya itu. 
 
 
USULAN KEGIATAN 
Tunjukkan gambar Tuhan Yesus yang memakai mahkota 
duri, atau gambar Tuhan Yesus yang disalib. Minta para 
lansia mengatakan sesuatu tentang gambar itu. Apa yang 
berkesan pada mereka dengan melihat gambar tsb? 
Tanyakan pada mereka apakah mereka memasang 
gambar itu di rumah mereka, tanyakan mengapa gambar 
itu yang dipasang, apakah ada maksudnya? Pemimpin 
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dapat menyimpulkan makna gambar tsb dan 
menekankan bahwa Tuhan Yesus dapat menjadi teladan 
iman kita dalam beriman kepada Allah, yakni walaupun 
mengalami penderitaan yang hebat namun Ia tetrap setia 
sampai akhir hidup-Nya, dan kita diminta untuk 
meneladani-Nya 
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Minggu IV, Agustus 2019 

“MENGHAYATI KEBAIKAN  

DAN KESETIAAN ALLAH” 
(Mazmur 103:1 – 8) 

 
TUJUAN:  
1. Lansia memahami menghayati kebaikan dan 

kesetiaan Allah 
2. Lansia dimampukan untuk bersyukur dan memuji 

Allah dalam hidupnya. 
 
 
FOKUS  
Kebaikan dan kesetiaan adalah dua nilai utama dari 
kebajikan. Kita selalu tersentuh ketika merasakan 
kebaikan seseorang dan juga terkesan akan sebuah 
kesetiaan. Kalau kita benar-benar pernah merasakan 
kedua hal itu, tentu hati kita sangat terharu dan selalu 
mengingatnya sepanjang hidup kita. Tidak mudah untuk 
berbuat baik, terlebih kepada orang yang selalu 
menjahati kita; demikian pula tidak mudah untuk 
bersikap setia, terlebih jika orang yang kepadanya kita 
menunjukkan kesetiaan, tidak berbuat hal yang sama 
kepada kita. Di atas semua kebaikan dan kesetiaan 
manusia, Tuhan adalah Allah yang maha baik dan setia. 
Dalam banyak cara dan berulang kali Ia menunjukkan 
kebaikan dan kesetiaan-Nya kepada manusia tanpa batas. 
Melalui firman Tuhan kali ini kita diajak untuk 
merenungkan dan menghayati ulang kebaikan dan 
kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mampu 
untuk selalu bersyukur dan memuji kebaikan Allah. 
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PENJELASAN TEKS 
Mazmur 103 ini termasuk dalam mazmur madah 
perorangan. Isinya menunjukkan rasa haru yang sangat 
mendalam pada diri seseorang.  Pemazmur berbicara 
kepada dirinya sendiri dan mengajak diri sendiri untuk 
memuji Tuhan. Adalah hal yang biasa dalam sebuah puisi, 
seseorang mengungkapkan perasaannya dengan cara 
seperti ini. Ia mengambil jarak dengan diri sendiri dan 
kemudian berkata kepada dirinya sendiri tentang apa 
yang dirasakannya. Agaknya orang tersebut mengalami 
penderitaan yang hebat, kemungkinan besar ia dalam 
keadaan sakit, namun ditolong dan diselamatkan oleh 
Allah. Merenungi hidupnya itu, ia mengajak dirinya 
sendiri mengucap syukur kepada Allah. Ada beberapa 
ungkapan yang ia sebutkan untuk menunjukkan apa yang 
telah diperbuat Tuhan dalam hidupnya, yakni 
mengampuni, menyembuhkan, menebus, memahkotai, 
dan memuaskan. Dalam PL, penyakit seringkali 
dihubungkan dengan dosa; oleh karena itu pemazmur 
selain bersyukur untuk kesembuhannya, ia juga 
bersyukur untuk pengampunan yang diterimanya, 
bahkan ia merasa dimuliakan oleh Tuhan, yang ia 
ungkapkan dengan kalimat bahwa Tuhan telah 
“memahkotai” dengan kasih setia dan rahmat.  
 
Hari-hari yang dijalani si pemazmur juga dipenuhi 
dengan kebaikan, anugerah yang membawa kebahagiaan, 
keberhasilan dan kesejahteraan. Kebaikan dari Tuhan ini 
membangkitkan kembali semangat hidupnya, sehingga 
ia seperti seekor burung rajawali. Penulis tafsiran 
Mazmur, Marie Claire Barth dan B.A. Pariera 
mengusulkan untuk menggantikan kata “rajawali” 
dengan “burung elang bangkai” yang berkepala gundul, 
seekor burung yang sangat tangkas dan cepat dalam 
menangkap mangsa. Intinya adalah, merasakan kebaikan 
Tuhan itu, pemazmur menjadi bersemangat, tidak lesu 
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lagi. Hidupnya bergairah, karena merasakan kebaikan 
Tuhan. 
 
Pemazmur melanjutkan renungannya dan mengajak 
orang lain juga merasakan kebaikan dan pertolongan 
Tuhan. Ia menjelaskan kebaikan Tuhan secara umum, 
yakni bahwa Tuhan menjalankan keadilan dan hukum 
bagi orang yang diperas. Tuhan menunjukkan 
keberpihakannya pada orang-orang yang lemah. Tuhan 
juga menunjukkan jalan-jalan-Nya kepada Musa dan 
perbuatan-perbuatan-Nya kepada orang Israel. Mudah 
diduga, pemazmur menunjuk pada peristiwa keluaran 
dari Mesir, yang merupakan perbuatan yang besar dari 
Allah yang sangat penting bagi orang Israel, sehingga 
peristiwa itu dirayakan setiap tahun dalam perayaan 
Paskah. Selanjutnya pemazmur mengingatkan bahwa 
sekalipun umat masih sering berbuat dosa, namun Allah 
tetap baik, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan 
setia. Sungguh, sebuah mazmur ajakan untuk memuji 
kebaikan Tuhan yang sangat pantas untuk diikuti. 
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Kepada para lansia disampaikan bahwa Tuhan itu Maha 
baik dan setia memelihara hidup kita, bahkan Tuhan 
telah banyak menolong kita semua. Hal-hal semacam ini 
kurang dapat kita hayati jika kita sibuk dan tidak ada 
waktu untuk merenung. Tentu ada di antara para lansia 
yang pernah mengalami berbagai macam penderitaan 
dalam hidup ini. Mungkin ada yang pernah mengalami 
sakit yang berat atau sakit yang lama tidak kunjung 
sembuh, namun yang pada akhirnya bisa sehat kembali. 
Mungkin juga ada yang di masa mudanya banyak berbuat 
dosa, namun bisa mengenal Allah dan menerima 
pengampunan Tuhan. Mungkin ada juga lansia yang di 
masa mudanya hidup dalam kekurangan dan sangat 
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menderita, harus menanggung hidup anak-anak, namun 
yang kemudian hidupnya berubah menjadi 
berkecukupan. Yang lain lagi barangkali pernah putus 
asa, tetapi mendapat semangat baru, sehingga hidup di 
masa tua tidak dijalani dalam kesedihan dan 
keputusasaan, namun dengan semangat baru, sehingga 
hidup menjadi bergairah. Itu semua adalah tanda dan 
bukti kebaikan Tuhan, yang selalu harus diingat dan 
disyukuri.  
 
Sebuah contoh pengalaman dapat disajikan di sini. Ada 
seorang siswa SMP yang bersekolah di sebuah sekolah 
yang sangat memegang disiplin, termasuk juga dalam 
batas waktu pembayaran uang sekolah setiap bulan, 
yakni setiap tanggal sepuluh. Bila siswa tidak membayar 
uang sekolah pada tanggal yang ditentukan itu, ia harus 
pulang dan tidak boleh mengikuti pelajaran di kelas, 
apapun alasannya. Suatu kali pada hari Minggu tanggal 
sembilan, siswa itu mengingatkan ayahnya bahwa hari 
Senin ia harus membayar uang sekolah, dan bila tidak, ia 
akan disuruh pulang, dan ia akan merasa malu. Sang 
ayah menjawab bahwa ia belum punya uang, namun 
mengatakan pada anaknya bahwa Tuhan pasti akan 
menolong. Pada hari Minggu itu, setelah pulang dari 
gereja, sang ayah duduk-duduk di depan rumah sambil 
bercakap-cakap dengan anaknya. Tidak lama kemudian 
datang seseorang yang sudah lama memiliki hutang 
kepada sang ayah, dan hari itu ia datang membayar 
hutangnya, dan ternyata uang itu cukup untuk membayar 
uang sekolah anaknya. Pertolongan Tuhan datang tepat 
pada waktunya, dan pengalaman itu sangat berkesan 
pada anaknya. Si anak sering menceritakan pengalaman 
rasa syukurnya itu kepada orang lain. 
 
 
 



Komisi Usia Lanjut | 51 

USULAN KEGIATAN 
Peserta diminta untuk sharing tentang pengalaman 
hidup masing-masing yang mereka rasakan tentang 
kebaikan Tuhan yang pernah mereka rasakan. Bagi yang 
dapat menulis, mereka diminta menuliskan sebuah doa 
ucapan syukur kepada Tuhan. Doa itu dapat disimpan 
dalam Alkitab mereka sebagai pengingat, atau 
ditempelkan di pintu kamar atau almari atau di tempat 
penting lainnya, sehingga mudah dilihat dan selalu 
diingat.  
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Minggu I, September 2019 

“KERENDAHAN HATI UMAT BERIMAN 

DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI” 
(Ibrani 13:1-8; 15-16) 

 
 
 
TUJUAN: 
1. Lansia mengerti bagaimana perilaku yang 

mencerminkan kerendahan hati umat beriman. 
2. Lansia melaksanakan perilaku yang 

mencerminkan kerendahan hati tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari. 

 
 
FOKUS 
Umat beriman dipanggil hidup mengikuti jejak Kristus 
yang mereka imani. Salah satu karakter Kristus yang 
paling menonjol adalah kerendahan hati-Nya yang 
muncul dalam berbagai sikap dan perilaku yang dengan 
jelas kita jumpai dalam Injil. Di sana diceritakan tentang 
kesediaan-Nya bergaul dengan semua lapisan 
masyarakat, melakukan pelayanan-Nya bagi mereka, 
bahkan memberikan diri dan berkurban sampai harus 
disalibkan. Setelah gereja terbentuk sebagai persekutuan 
umat yang beriman kepada Kristus, bagaimanakah 
karakter kerendahan hati Kristus diteladani dan 
diwujudnyatakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para 
pengikut-Nya? Melalui bahan ini, lansia diharap dapat 
mengerti perilaku yang mencerminkan kerendahan hati 
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serta melakukannya sebagai bentuk keteladanan pada 
Kristus.  
 
 
PENJELASAN TEKS 
Kitab Ibrani merupakan kitab yang penulis sebenarnya 
tidak dikenal, namun secara tradisional sejak akhir abad 
ke-2 diklaim ditulis oleh Rasul Paulus. Kitab ini ditulis 
untuk jemaat Yahudi di berbagai tempat. Tujuannya 
adalah untuk menasihati orang orang Kristen 
(Bandingkan: Ibrani 13:22) untuk menghadapi aniaya. 
Pada waktu itu, sebagian umat beriman dipandang telah 
mulai mempertimbangkan untuk kembali kepada 
Yudaisme (ajaran hukum orang Yahudi) agar terlepas 
dari penganiayaan akibat menerima Kristus sebagai 
Juruselamat mereka dan sekarang mengikuti ajaran 
tentang anugerah (diselamatkan oleh kurban Kristus di 
salib). Maka tema dari surat Ibrani adalah ajaran tentang 
pribadi Kristus dan peranan-Nya sebagai pengantara 
antara Allah dan manusia. 
 
Dalam Ibrani 13 penulis memberikan nasihat-nasihat 
terakhir bagi jemaat. Nasihat-nasihat terakhir ini 
merupakan bagian dari nasihat yang sebelumnya telah 
diberikan oleh penulis (pasal 11 dan 12), yaitu nasihat 
untuk bertahan dalam iman kepada Kristus. Nasihat-
nasihat dalam pasal 13:1-8 dan 15-16 ini bersifat praktis, 
terdiri dari beberapa perilaku sebagai berikut: 
1. Peliharalah kasih peraudaraan (ayat 1) 
2. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada 

orang (ayat 2) 
3. Ingatlah akan orang-orang hukuman, dan ingatlah 

akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-
wenang (ayat 3) 
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4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap 
perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan 
tempat tidur (ayat 4) 

5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan 
cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu 
(ayat 5) 

6. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang 
telah menyampaikan firman Allah kepadamu. 
Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah 
iman mereka (ayat 7) 

7. Senantiasa mempersembahkan korban syukur 
kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan 
nama-Nya (ayat 15). 

8. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan 
(ayat 16). 

 
Masing-masing nasihat memiliki konteks situasi yang 
dihadapi oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Yang jelas 
meski di tengah masa aniaya Jemaat Tuhan diminta 
menghadapi situasi yang ada dengan keyakinan kepada 
Kristus yang telah mempersembahkan hidup-Nya 
sedemikian rupa bagi mereka, agar mereka tetap teguh 
beriman dan melakukan kehidupan sehari-hari dengan 
mengikuti teladan Kristus. 
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Ketika situasi sulit sedang kita hadapi dalam kehidupan 
sehari-hari, bagaimanakah tanggapan kita, Bapak-Bapak 
dan ibu-ibu lansia? Kita seringkali akan bereaksi dengan 
menjadi lebih mementingkan diri kita sendiri dan 
menyelamatkan diri kita. Namun apa yang terjadi di 
tengah kehidupan jemaat Yahudi yang menjadi Kristen 
dengan meninggalkan kepercayaan lama mereka yang 
menekankan ketaatan pada Hukum Taurat menjadi 
kehidupan yang diselamatkan oleh anugerah di dalam 
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Kristus, Yesus, dan yang karena hal itu mereka mulai 
menghadapi aniaya dari pihak penganut Yudaisme? 
 
Penulis kitab Ibrani mengajak jemaat yang menghadapi 
situasi sulit mereka tersebut dengan menguatkan 
kepercayaan kepada Kristus yang telah memberi teladan 
dengan melewati segala pencobaan dan penderitaan 
dengan segala kerendahan hati, demi menyelesaikan 
tugas untuk menyediakan keselamatan bagi manusia. 
 
Lebih lanjut penulis kitab Ibrani mengajak kita untuk 
mewujudkan iman kepada Kristus tersebut dalam 
kehidupan sehari-hari dengan mencerminkan kasih dan 
kerendahan hati seperti yang Kristus teladankan. 
1. Jemaat diajak untuk memelihara kasih 

persaudaraan (ayat 1). Nasihat ini merupakan 
tanggapan langsung terhadap situasi aniaya yang 
sedang mereka alami dari pihak penganut Yudaisme. 
Di tengah situasi sulit tersebut, kasih persaudaraan 
akan menjadi kekuatan bagi mereka yang mulai 
menjadi lemah imannya. Bukankah melalui kasih 
persaudaraan diharapkan orang yang belum percaya 
akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid 
Kristus? (Bandingkan Yohanes 13:34-35). 

2. Jemaat diajak tidak lupa memberi tumpangan 
kepada orang yang membutuhkan (ayat 2). Di saat 
kesulitan melanda, jemaat tetap diingatkan untuk 
bersikap ramah dan bersedia memberikan 
tumpangan. Pelayanan keramahtamahan ini sangat 
penting karena memang amat dibutuhkan oleh para 
pemberita Injil dan para penyembuh kharismatis 
yang melakukan pelayanan mereka pada waktu itu. 
Tidak mudah menemukan tempat berteduh dalam 
tugas pelayanan mereka yang berkeliling dari satu 
wilayah ke wilayah yang lain. Secara tradisional 
orang Yahudi meyakini bahwa memberikan 
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tumpangan kepada yang membutuhkan adalah 
seperti menjamu malaikat Tuhan sendiri (ingat kisah 
Abraham menjamu malaikat dalam kitab Kejadian 18)? 

3. Mengingat orang-orang hukuman dan yang 
diperlakukan dengan sewenang-wenang, yang 
memang seringkali dilupakan dan memang sering 
dibungkam oleh masyarakat. Pelayanan pembelaan 
ini didasarkan kepada kenyataan bahwa mereka 
sendiri juga masih hidup di dunia yang penuh dengan 
ketidak adilan dan kesewenang-wenangan (ayat 3). 

4. Jemaat dinasihati agar semuanya penuh hormat 
terhadap perkawinan   dan tidak mencemarkan   
tempat tidur, dengan perzinahan. Dalam ketaatan 
kepada Kristus yang telah menguduskan kita dengan 
mencurahkan darah-Nya bagi kita, kita diminta 
menguduskan hidup kita ini (bandingkan ayat 12).  

5. Jemaat dinasihati agar tidak menjadi hamba uang 
dan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada 
diri. (ayat 5). Nasihat ini muncul setelah peringatan 
mengenai kedursilaan (ayat 4). Keserakahan dan 
kedursilaan terkait sangat erat dalam PB (1Kor 5:11; 
6:9-10; Ef 5:3; Kol 3:5). Terlalu sering cinta akan 
kelimpahan harta dan kemewahan serta keinginan 
yang tak henti-hentinya akan kekayaan membuka 
peluang untuk terjerumus dalam dosa-dosa seksual. 
Nasihat ini dilanjutkan dengan mengingatkan 
jemaat pada janji pemeliharaan Allah yang telah 
menyatakan: "Aku sekali-kali tidak akan 
membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan 
meninggalkan engkau”. 

6. Nasihat berikutnya adalah mengingat para 
pemimpin yang telah menyampaikan Firman Allah 
kepada mereka dan telah menjadi teladan iman bagi 
mereka (ayat 7). Para pemimpin komunitas memang 
telah meninggal dan kemungkinan besar karena 
berpegang teguh kepada kesetiaan iman mereka, 

http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=1Kor%205:11;6:9-10&tab=text
http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=1Kor%205:11;6:9-10&tab=text
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Ef&chapter=5&verse=3&tab=text
http://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Kol&chapter=3&verse=5&tab=text
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tetapi Yesus Kristus tetap sebagai imam besar untuk 
selamanya (ayat 8). 

7. Jemaat juga dinasihati untuk senantiasa 
mempersembahkan kurban syukur, yaitu ucapan 
bibir yang memuliakan nama-Nya (ayat 15). 
Kesulitan dan aniaya tidak boleh membuat 
kehidupan hanya dipenuhi dengan kegetiran dan 
reaksi-reaksi negatif, melainkan tetap memberikan 
ucapan bibir yang memuliakan nama Allah. 

8. Jemaat juga dinasihati untuk terus berbuat baik dan 
memberikan bantuan, sebagai tindakan yang 
berkenan di hadapan Allah dan tentunya sebagai 
wujud nyata kasih persaudaraan. 

 
Bagaimanakah nasihat-nasihat kepada Jemaat Yahudi 
ini dapat diaplikasikan kepada kita yang hidup di situasi 
zaman sekarang yang mungkin tidak sesulit dan 
semenderita seperti mereka? Inilah yang barangkali 
dapat dipergumulkan dan didiskusikan. 

 
 
USULAN KEGIATAN 
1. Berikan kesempatan bagaimana lansia dapat 

menerapkan nasihat-nasihat perilaku yang 
mewujudnyatakan kerendahan hati dan kasih 
terhadap Kristus ini dalam konteks situasi masa kini 
mereka. Mintalah agar mereka memberikan contoh-
contoh praktis. 

2. Barangkali Lansia dapat ditantang untuk 
melaksanakan secara konkret salah satu perilaku di 
atas secara bersama-sama. Misalnya memikirkan 
siapa yang dapat diberi bantuan sebagai wujud kasih 
pesaudaraan mereka dalam minggu ini, atau 
mengunjungi salah satu pemimpin yang sudah lanjut 
usia dan menguatkannya dan memberikan 
penghargaan bagi mereka secara konkret. 
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Minggu II, September 2019 

“RELASI BARU DALAM KRISTUS: BELAJAR 

DARI PAULUS DAN ONESIMUS” 
(FILEMON 1-21) 

 
 
 
TUJUAN: 
1. Lansia mengerti bagaimana kehidupan sebagai 
pengikut Kristus adalah kehidupan yang baru dan 
hubungan yang selalu diperbaharui dengan sesama. 
2. Lansia melaksanakan kehidupan yang baru sebagai 
murid Kristus dengan konkret. 
 
 
FOKUS 
Menjadi pengikut Kristus merupakan sesuatu yang 
seharusnya membawa seseorang mengalami perubahan 
hidup. Perubahan hidup ini terjadi karena nilai-nilai 
kehidupan dan cara pandang yang baru yang dialami oleh 
orang tersebut sebagai hasil dari interaksinya dengan 
Kristus yang adalah pusat imannya. Perubahan hidup ini 
meninggalkan cara-cara berelasi dalam kehidupan lama 
yang seringkali diwarnai oleh keegoisan, dan 
kemelekatan hati kita pada berbagai hal yang dianggap 
paling berharga. Dengan begitu, kita melihat hakikat 
hidup yang sebenarnya dan melihat hal-hal yang lebih 
menjadi prioritas hidup sesungguhnya. Inilah yang akan 
kita amati dalam kisah Onesimus. 
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PENJELASAN TEKS 
Surat Paulus kepada Filemon merupakan salah satu kitab 
dalam PB dari kumpulan surat Paulus.  Surat ini unik 
karena menjadi surat terpendek di antara surat-surat 
Paulus yang lainnya. Selain itu, surat ini juga satu-
satunya surat pribadi Paulus yang kita miliki. Secara 
umum surat ini berisikan permohonan Paulus kepada 
Filemon agar ia berbaik hati kepada Onesimus, budaknya 
yang melarikan diri.  Filemon sendiri adalah seorang 
Kristen terkemuka yang rupanya menjadi anggota jemaat 
di Kolose.  Paulus mengirimkan surat ini bersamaan 
dengan surat kepada jemaat di Kolose. Surat ini 
merupakan salah satu contoh surat nasihat. Surat nasihat 
seperti ini kerap sekali ditulis dalam dunia Yunani-Roma 
pada zaman itu. 
 
Paulus telah mempertobatkan Onesimus hingga menjadi 
Kristen (ayat 10), dan ia sebenarnya ingin menahan 
Onesimus untuk membantunya dalam penginjilan. 
Namun Paulus mengerti hak Filemon sebagai majikan 
dari Onesimus, dan memutuskan untuk mengirim 
Onesimus kembali kepada Filemon (ayat 14, 16). Paulus 
memohon agar Filemon menerima kembali Onesimus si 
budak yang telah melarikan diri itu, namun “Bukan lagi 
sebagai hamba, melainkan lebih dari pada hamba, yaitu 
sebagai saudara yang kekasih….. “(ayat 16). Lebih lanjut 
Paulus meminta agar Filemon tidak mendenda berat 
Onesimus seperti yang diizinkan oleh hukum pada waktu 
itu. Paulus bahkan berjanji untuk memulihkan kerugian 
yang diakibatkan oleh Onesimus (bagaimana hal ini akan 
dilaksanakan oleh Paulus dari penjara tidak dikatakan 
apa-apa). Paulus menyatakan bahwa ia ingin Onesimus 
balik kepadanya dan bekerja pada dirinya (ayat 20). 
Kelihatannya ini berimplikasi bahwa Filemon diminta 
membebaskan sepenuhnya Onesimus dan menjadi setara 
dengan dirinya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Paulus_dari_Tarsus
https://id.wikipedia.org/wiki/Rasul_Paulus
https://id.wikipedia.org/wiki/Paulus_dari_Tarsus
https://id.wikipedia.org/wiki/Filemon
https://id.wikipedia.org/wiki/Onesimus
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolose
https://id.wikipedia.org/wiki/Kolose
https://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
https://id.wikipedia.org/wiki/Roma
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 PENYAMPAIAN BAHAN 
Bapak ibu lansia apakah pengenalan terhadap Kristus 
membawa perubahan bagi cara kita berelasi dengan 
sesama? Ya…. Memang pengenalan terhadap Kristus 
membawa perubahan besar pada relasi-relasi kita 
dengan sesama. 
 
Surat Rasul Paulus kepada Filemon merupakan salah 
satu dari kumpulan surat Rasul Paulus. Ini merupakan 
surat Paulus yang terpendek dan setelah salam pembuka, 
di ayat ke-10 kita dapat melihat alasan utama ia 
menuliskannya. Alasannya adalah untuk mengajukan 
sebuah “permintaan” atau permohonan yang berkenaan 
dengan Onesimus. Dari ayat ke-16 kita dapat menarik 
kesimpulan bahwa Onesimus adalah budak kepunyaan 
Filemon, yang karena alasan tertentu telah melarikan diri 
dari tuannya. Paulus berkata “Mengenai anakku yang 
kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus”. 
Melalui ini, kita bisa mengetahui bahwa Onesimus 
bertemu dengan Paulus ketika Paulus berada di dalam 
penjara. Di sanalah Onesimus menjadi seorang percaya. 
Sekarang Onesimus berada dalam perjalanan kembali 
kepada tuannya dan sekalipun tidak dinyatakan secara 
eksplisit, ada kecenderungan cenderung bahwa 
Onesimus sendirilah yang membawa surat ini kepada 
Filemon. 
 
Bagaimana Paulus menangani kasus Onesimus? Apa 
yang Paulus lakukan dalam situasi seperti itu? Apa yang 
akan Anda lakukan kalau menjadi Paulus? Caranya 
adalah: tempatkanlah diri Anda pada posisi Paulus. 
Setelah itu, tempatkanlah diri Anda juga pada posisi 
Filemon. 
 
Kita semua seringkali dihadapkan pada situasi yang 
terjadi dan harus mengambil keputusan mengenai 
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berbagai hal dalam kehidupan nyata.  Situasi dalam kitab 
ini termasuk dalam situasi yang terjadi dalam kehidupan 
nyata. Oleh karena itu, ini menjadi kesempatan yang 
bagus untuk kita belajar dari bagaimana cara Paulus 
menanganinya. Kita hanya menyebutkan Paulus di sini, 
karena kita tidak tahu apa yang Filemon lakukan ketika 
ia menerima surat. Jadi, kita akan berfokus pada apa 
yang Paulus lakukan. 
 
Pertama-tama, siapakah Paulus? Paulus adalah hamba 
Tuhan yang luar biasa. Ia mengabarkan Injil kepada 
bangsa-bangsa lain, jauh melebihi yang dilakukan oleh 
siapa pun di sepanjang abad pertama. Jemaat-jemaat 
tidak mengenal siapa pun yang lebih baik dari Paulus. 
Bagi kebanyakan orang percaya dari bangsa-bangsa lain, 
Paulus adalah “bapa” iman, orang yang telah 
menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan ini pun 
berlaku bagi Onesimus dan Filemon. Saat Paulus berada 
di dalam penjara, Onesimus melayaninya. Onesimus 
sangat berguna baginya. Masalahnya, ia adalah seorang 
budak pelarian. Tuannya adalah seorang saudara 
beriman di tengah jemaat Kolose yang Paulus dirikan. 
 
Bagaimana cara Paulus menangani situasi yang dialami 
oleh hamba Kristen yang sebenarnya sangat berguna 
baginya ini? Jawabannya adalah dengan kebaikan, kasih 
dan kejujuran. Paulus berkata: “Karena itu, sekalipun di 
dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk 
memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau 
lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku 
memintanya dari padamu” (ayat 8-9). Ia memiliki 
kebebasan penuh untuk memerintahkan, tetapi tidak 
dilakukannya. Sebaliknya, ia mengajukan permintaan 
kepada Filemon. Ia meminta dan memohon di dalam 
Kristus. Paulus tidak menggunakan otoritasnya seperti 
seorang atasan kepada bawahannya. Ia juga tidak mau 
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memanipulasi. Memang, dia memiliki kebebasan penuh 
untuk memerintahkan. Namun jika ia melakukannya, itu 
bukan “tindakan kasih” padahal KASIHLAH yang 
terpenting. Jadi, apa yang Paulus lakukan di dalam kasih, 
karena kasihlah yang terpenting.  
 
Lalu ia mengatakan hal yang lain: “Dia [Onesimus] 
kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau 
menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku 
selama aku dipenjarakan karena Injil, tetapi tanpa 
persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya 
yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan 
paksa, melainkan dengan sukarela.” (ayat 12-14)  
 
Paulus bisa saja menahan Onesimus, lalu mengirimkan 
surat kepada Filemon, yang isinya memerintahkan 
kepadanya untuk menerima Onesimus kembali. Atau ia 
bisa saja memerintahkan kepadanya untuk melupakan 
Onesimus karena Paulus membutuhkannya dan untuk 
alasan inilah ia menahannya. Tetapi, Paulus tidak 
melakukannya. Ia mengirimkan Onesimus kembali 
kepada Filemon dan memohon kepadanya untuk 
menerimanya. Lalu, ia mengatakan kepada Filemon 
bahwa ia ingin menahan Onesimus untuk melayaninya 
“atas nama” Filemon, selama ia berada di penjara karena 
Injil. Perhatikan kata “atas nama” ini. Sesungguhnya 
Paulus tidak mengatakan “sebagai ganti Filemon”. 
Onesimus bukan pengganti Filemon. Jikalau Onesimus 
kembali untuk melayani Paulus, maka ia ada di sana “atas 
nama Filemon”, “mewakili Filemon”. Hal ini perlu 
ditekankan karena beberapa terjemahan 
menerjemahkannya “sebagai gantimu” dan terjemahan 
ini kurang tepat. Kata Yunani yang diterjemahkan “atas 
nama” di sini adalah kata huper. Kata ini dipergunakan 
120 kali di Perjanjian Baru dan kebanyakan darinya 
diterjemahkan “atas nama”, atau “mewakili”. Di bagian 
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ini pun kata ini seharusnya diterjemahkan demikian. 
Onesimus, jikalau ia kembali untuk melayani Paulus, ia 
akan melakukannya “mewakili Filemon”, atau “atas 
nama Filemon”. Itu berarti Filemonlah yang 
meminjamkan hamba ini kepada Paulus. 
 
Tetapi ada hal yang lebih penting. Meskipun Paulus 
membutuhkan Onesimus, ia tidak menganggap dirinya 
memiliki otoritas untuk menahan Onesimus, hanya 
karena ia adalah seorang rasul. Sebaliknya, perhatikan 
apa yang Paulus katakan: “Tetapi tanpa persetujuanmu, 
aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu 
jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, 
melainkan dengan sukarela” (ayat 14). Paulus sama sekali 
tidak memaksa Filemon. Ia membuat situasi ini jelas, 
yaitu bahwa ia berada di dalam penjara dan Onesimus 
adalah pertolongan yang ia butuhkan. Namun, ia tidak 
mau menahan Onesimus. Ia tidak mau memaksa 
Filemon dalam hal ini. Filemon harus memutuskan 
sendiri, dengan sukarela. Perhatikan kebaikan hati 
Paulus. Ia berbicara sebagai seorang saudara kepada 
saudaranya. Bukan sebagai seorang atasan kepada 
bawahannya. “Saudaraku Filemon, aku membutuhkan 
Onesimus. Ia akan menjadi sesuatu yang sangat berguna 
bagi pelayanan pemberitaan Injil”.    
 
Kemudian dalam permohonannya mengenai Onesimus, 
Paulus melanjutkan dengan berkata kepada Filemon 
bahwa meskipun dahulu Onesimus pergi sebagai seorang 
hamba, sekarang ia kembali sebagai sesuatu yang jauh 
lebih baik. Ia kembali sebagai seorang saudara yang 
kekasih di dalam Tuhan. Tetapi, ia pergi dengan 
meninggalkan hutang kepada Filemon. Apa yang terjadi 
dengan hutang ini? Paulus tidak memerintahkan kepada 
Filemon untuk “menghapuskannya” atau “melupakannya” 
karena “ia sudah menjadi seorang saudara”. Apa yang 
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Paulus katakan kepada Filemon bukan berupa tuntutan 
melainkan permohonan. Lalu, bagaimana dengan 
hutangnya? Inilah yang ia katakan: “Dan kalau dia sudah 
merugikan engkau ataupun berhutang padamu, 
tanggungkanlah semuanya itu kepadaku-- aku, Paulus, 
menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri: Aku akan 
membayarnya!”  
 
Inilah kasih persaudaraan! Bukan kasih persaudaraan 
namanya, jika Paulus memaksa Filemon untuk 
melupakan hutang hambanya itu. Kasih adalah berkata 
seperti yang Paulus katakan: “Terimalah dia kembali, 
saudaraku. Aku akan mengurus masalah hutangnya. Aku 
akan membayarnya! Jangan khawatirkan tentang hal ini.” 
INILAH yang namanya kasih persaudaraan. Paulus 
mengatakan kepada Filemon bahwa ia berhutang dirinya 
sendiri kepada Paulus! Filemon menjadi percaya melalui 
pekerjaan pelayanan Paulus. Tetapi ia tidak menyebut ini 
untuk memaksa Filemon. Ini adalah sebuah kebenaran 
tetapi Paulus tidak menggunakannya untuk 
menyelesaikan masalah-masalah materi. 
 
Menutup permintaannya, Paulus berkata: “Dengan 
percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. 
Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan 
kaulakukan.” Paulus tahu bahwa Filemon adalah seorang 
saudara yang sejati di dalam Kristus. Di awal suratnya 
pun Paulus menyebutnya saudara yang kekasih dan 
teman sekerja, dan mengatakan bahwa ia telah banyak 
mendengar tentang kasihnya kepada semua orang kudus 
dan tentang imannya kepada Tuhan Yesus. Paulus dan 
Filemon bukan orang asing satu terhadap yang lain. 
Mereka saling mengenal dengan baik. Permintaan Paulus 
bukan ditujukan kepada orang asing, melainkan kepada 
saudara terkasih dan sesama pekerja yang dikenal karena 
kesetiaannya. Permintaan ini adalah permintaan dari 
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seorang saudara yang setia kepada saudaranya yang setia. 
Dan Paulus yakin bahwa Filemon bukan hanya akan 
memenuhi permintaannya, ia bahkan akan melakukan 
yang lebih daripada itu. 
 
Barangkali banyak orang kristiani pada zaman sekarang 
akan melakukan apa yang berbeda dari yang Paulus 
lakukan. Pada zaman sekarang banyak orang akan 
mengklaim (atau mencoba mendapatkan) “penyataan” 
dari Allah mengenai masalah ini dengan memaksa 
Filemon untuk melakukan apa yang mereka inginkan. 
Jika pada suatu ketika ada orang yang memaksa Anda 
melakukan sesuatu dan membuat Anda merasa bersalah 
jika Anda tidak mau melakukan apa yang ia inginkan, 
bacalah kitab Filemon! Jika suatu ketika seseorang 
mengklaim sesuatu karena itu adalah untuk “pekerjaan 
Tuhan”, memaksa Anda memberi kepadanya untuk 
tujuan-tujuannya, bacalah kitab Filemon! Jika pada 
suatu ketika Anda menginginkan sesuatu dari seorang 
saudara, bacalah kitab Filemon mengenai bagaimana 
melakukannya. Paulus tahu bahwa apa yang dibutuhkan 
di sini bukanlah penyataan khusus dari Allah mengenai 
masalah itu, melainkan nalar yang wajar, disertai 
kejujuran dan kebenaran: 

• Milik siapakah Onesimus? Milik Filemon. Oleh 
karena itu ia harus kembali kepada Filemon.  

• Onesimus berhutang kepada Filemon. Seseorang 
harus membayarnya. Siapa yang akan membayar? 
Paulus yang menanggung beban ini. 

• Onesimus berguna bagi Paulus dalam pekerjaan 
pelayanan. Namun, apakah ini memberi hak kepada 
Paulus untuk menahannya tanpa memintanya 
kepada Filemon? Tidak! Pertama-tama Onesimus 
perlu kembali ke Filemon dan hanya jika Filemon, 
secara sukarela dan tanpa paksaan, menganggap 
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dirinya perlu mengirimkan Onesimus kembali ke 
Paulus, maka ia akan kembali. 

 
Kita semua dapat belajar sikap hormat Paulus pada 
Filemon. Memakai kata-kata yang bijak, dan menghargai 
hak orang lain dengan penuh hormat. Itu pulalah yang 
membuat Paulus dapat memberikan tantangan agar 
Filemon memiliki sikap dapat memulai relasi baru 
dengan Onesimus sebagai saudara seiman. Sesuatu yang 
akan sulit sekali dilaksanakan pada jaman itu secara 
sosial. Tetapi kenapa tidak?  
 
USULAN KEGIATAN 
1. Ajak peserta menceritakan pengalaman: ada seorang 

datang ke rumah dan menceritakan kehilangan uang 
lalu minta transport….dll… Apa yang Anda lakukan 
pada orang itu? 

2. Setelah penyampaian bahan barangkali lansia dapat 
diajak memikirkan kembali contoh-contoh sikap 
manipulatif orang Kristen spt cerita di atas? 
Kemudian mencoba memberi jawab yang terbaik 
sesuai dengan apa yang sudah dipahami dari Firman 
Tuhan. 
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Minggu III, September 2019 

“Berdialog dengan Tuhan” 
(Keluaran 32:7-14) 

 
 
 
TUJUAN:  

1. Lansia mengerti bahwa mereka bisa membangun 
dialog dengan Tuhan dalam hidup beriman 
mereka 

2. Lansia mau membangun kehidupan doa yang 
dialogis dengan Tuhan 

 
 
FOKUS  
Relasi pembicaraan antara dua pihak bisa berlangsung 
dengan dua kemungkinan yaitu satu arah atau dua arah. 
Dalam relasi Tuhan dengan umat-Nya pembicaraan satu 
arah mungkin dan bahkan sering terjadi. Tuhan yang 
terus menyampaikan firman pada umat-Nya sehingga 
umat hanya menjadi pelaksana saja dari perintah-
perintah Tuhan. Sebaliknya bisa juga umat yang terus 
berbicara pada Tuhan dengan permohonan-
permohonannya tanpa mempertimbangkan tanggapan 
Tuhan. 
 
Saat terjadi kesalahan dari bangsa Israel dan Tuhan 
berbicara pada Musa terlihat ada suasana dialogis antara 
Tuhan dengan Musa. Musa mendengar apa yang 
disampaikan Tuhan dan Tuhan juga mendengar apa yang 
diinginkan musa. Percakapan Tuhan dengan Musa ini 
menjadi gambaran yang baik bagi relasi umat beriman 
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dengan Tuhan. Relasi dua arah perlu terus dibangun 
untuk membawa kehidupan beriman yang sehat. Melalui 
bahan ini para lansia diajak untuk membangun 
kehidupan doa yang dialogis dengan Tuhan dalam 
hidupnya. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
Bangsa Israel keluar dari Mesir terus diproses oleh Tuhan 
untuk menjadi umat sesuai yang diinginkan Tuhan. 
Tuhan memanggil Musa untuk menerima perintah 
tertulis dari Tuhan sebagai pegangan bagi bangsa Israel 
menjadi umat Tuhan. Firman yang dituliskan dalam 2 loh 
batu yang kita kenal sebagai 10 perintah Tuhan. Waktu 
yang dibutuhkan Musa untuk mendapatkan 2 loh batu itu 
ternyata cukup lama sehingga membuat umat Israel 
gusar dan ingin membuat kepastian sendiri akan hidup 
mereka. Harun yang ada di sekitar mereka diminta untuk 
membuat gambaran Allah yang membimbing mereka 
dan Harun ternyata lemah menghadapi tuntutan bangsa 
Israel dan mengumpulkan perhiasan dari mereka untuk 
membuat patung seperti yang mereka inginkan. Patung 
lembu emas yang dihasilkan tentunya juga terpengaruh 
dengan kehidupan mereka sebelumnya di mesir. Lembu 
atau sapi adalah salah satu binatang yang dihormati di 
Mesir sehingga munculnya patung lembu emas sebagai 
gambaran Allah yang mau mereka sembah merupakan 
sebuah kewajaran karena selama di Mesir mereka 
melihat binatang itu dihormati. 
 
Sorak sorai kegembiraan umat setelah patung itu jadi 
rupanya dipandang jahat oleh Tuhan sehingga Tuhan 
mengatakan bahwa mereka telah rusak lakunya. Apa 
yang dilakukan orang Israel ini sangat ironis dengan apa 
yang sedang didapat Musa. Hukum pertama dan kedua 
dari loh batu yang diterima Musa sudah dilanggar oleh 
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tindakan bangsa Israel ini. Jangan ada Allah lain di 
hadapan-Ku dan jangan membuat bagimu patung 
menyerupai apapun untuk disembah ternyata dilakukan 
orang Israel karena merasa lama menunggu Musa turun 
gunung. Tuhan yang diabaikan oleh bangsa Israel berniat 
hendak menghukum mereka bahkan hendak 
memusnahkan mereka. Tuhan mengungkapkan apa yang 
hendak dilakukan-Nya pada Musa dan juga memberi 
tawaran pada Musa untuk menjadikannya bangsa yang 
besar.  
 
Musa sebenarnya bisa saja mengambil kesempatan itu 
untuk menjadi bangsa yang besar, namun dari 
keputusannya terlihatlah bahwa dia adalah seorang 
pemimpin yang besar. Musa lebih memikirkan orang-
orang yang dipimpinnya. Musa membela mereka 
dihadapan Tuhan dengan melihat bagaimana Tuhan 
sudah membimbing mereka sejauh ini dan janji-janji 
Tuhan pada nenek moyang mereka. Ternyata apa yang 
dilakukan Musa dilihat oleh Tuhan sebagai hal yang baik 
dan membuat Tuhan mengurungkan hukuman yang 
hendak ditimpakan pada bangsa Israel, bahkan 
dikatakan bahwa Tuhan menyesal terhadap hal tersebut. 
 
Dialog antara Tuhan dan Musa ini menjadi hal yang 
menarik bagi hidup beriman kita. Tuhan memberi ruang 
bagi pembicaraan dua arah, bahkan Tuhan bisa 
mengubah keputusannya. Hal ini mengajak kita untuk 
juga berani membangun pembicaraan dialogis dengan 
Tuhan. Salah satu caranya adalah dengan membangun 
kehidupan doa yang baik, doa yang menyampaikan 
permohonan dan juga doa yang mendengarkan Tuhan. 
Dialog dengan Tuhan akan membawa hal baik dalam kita 
berproses sebagai umat beriman. 
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PENYAMPAIAN BAHAN 
Dalam hidup ini, banyak kita jumpai ada orang yang 
sangat suka berbicara dan tidak mau mendengar yang 
lain. Tentu hal ini bisa menjadi hal yang kurang nyaman. 
Sementara ada situasi yang lebih menyenangkan yang 
bisa dibangun yaitu dengan pembicaraan dua arah 
dimana dua pihak saling mendengar apa yang 
disampaikan pihak lain dan kemudian bisa ditemukan 
hal yang baik dari pembicaraan tersebut. 
 
Bangsa Israel pernah mendukakan Tuhan saat mereka 
membuat patung lembu emas dan mereka sembah. 
Ironisnya patung itu dibuat karena mereka merasa lama 
menunggu Musa turun gunung, padahal di gunung itu 
Musa sedang menerima dua loh batu dari Tuhan yang 
berisi 10 perintah Tuhan. Perintah pertama dan kedua 
dilanggar saat perintah itu diberikan. Jangan ada 
padamu Allah lain di hadapan-Ku dan jangan membuat 
bagimu patung menyerupai apapun untuk disembah 
menjadi dua hal yang diabaikan orang Israel. Tuhan yang 
sudah berkarya luar biasa membawa mereka keluar dari 
Mesir seolah dianggap sepi dan bisa digantikan dengan 
patung. Tentu Tuhan marah dengan kelakuan orang 
Israel ini. Tuhan kemudian berbicara pada Musa bahwa 
bangsa Israel sudah rusak kelakuannya, melakukan hal 
yang jahat dihadapan Tuhan. Tuhan hendak 
memusnahkan mereka dan Musa ditawari menjadi 
bangsa yang besar gantinya orang-orang Israel ini. 
Namun yang dilakukan Musa luar biasa, saat ditawari 
menjadi bangsa yang besar, dia menunjukkan bahwa dia 
adalah pemimpin yang besar. Musa membela bangsa 
Israel dan mengajak Tuhan melihat apa yang sudah 
Tuhan kerjakan bagi mereka dan apa yang Tuhan 
janjikan pada nenek moyang mereka. Rupanya Tuhan 
mendengarkan Musa dan mengurungkan niatnya 
menghukum bangsa Israel. 
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Pada bagian ini kita bisa melihat dialog Tuhan dan Musa 
yang pada akhirnya membawa kebaikan bagi bangsa 
Israel. Pembicaraan dialogis seperti ini perlu kita 
hidupkan saat berelasi dengan Tuhan. Terus menerus 
hanya menyampaikan permohonan saja tentu 
merupakan tindakan kurang pas. Kita perlu juga 
mendengar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita.  
 
Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk 
mendengar apa yang Tuhan kehendaki adalah dengan 
berdoa dengan memberi ruang bagi Tuhan 
menyampaikan sesuatu dalam doa tersebut. Banyak 
orang seringkali berdoa dengan terus menerus 
menyampaikan permintaan namun kita bisa mencoba 
berdoa dengan bertanya pada Tuhan dan berhenti 
sejenak dalam doa untuk mencoba mendengar jawaban 
Tuhan. Jawaban tersebut bisa jadi berupa ayat yang 
terlintas, atau gambaran tertentu atau hal-hal lain yang 
merupakan jawaban Tuhan. Selanjutnya mohon 
pimpinan Roh Kudus untuk membimbing lebih jelas atas 
apa yang dikehendaki-Nya untuk dilakukan dalam hidup. 
 
 
USULAN KEGIATAN 

1. Lansia diminta untuk berpasangan, lalu mintalah 
salah satu menjadi pendengar saja sementara 
satunya berbicara terus.  

2. Tanyakan pada yang mendengar saja apa yang 
mereka rasakan? 

3. Selanjutnya mintalah mereka berbicara secara 
bergantian sesuai aba-aba pemimpin 

4. Tanyakan apa yang dirasakan saat bergantian 
berbicara dan mendengar? Perbedaan nyata apa 
yang dirasakan dibandingkan dengan hanya salah 
satu yang berbicara 
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5. Kegiatan ini bisa menjadi pembukaan sebelum 
penyampaian Firman Tuhan 
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Minggu IV, September 2019 

“Berdoa bagi semua orang terutama 

Pemerintah” 
(I Timotius 2:1-7) 

 
 
 
TUJUAN:  
1. Lansia mau berdoa bagi semua orang di sekitarnya 
2. Lansia mau mendoakan pemerintah 
 
 
 
FOKUS  
Dalam kehidupan doa setiap orang percaya tentu ada 
banyak hal-hal yang didoakan, mulai dari kepentingan 
pribadi hingga kepentingan semua orang. Dalam 
prakteknya seringkali kepentingan pribadi mendapat 
porsi yang paling besar untuk didoakan. Pada bahan ini 
ditunjukkan bahwa membawa semua orang dalam doa 
menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan dan 
terkait dengan semua orang itu maka pemerintah 
menjadi pihak yang paling berwenang mengatur hidup 
semua orang itu. Dengan melihat pengaruh langsung 
pemerintah terhadap hidup banyak orang maka doa bagi 
semua orang akan membawa doa mengarah pada 
pemerintah. Pemerintah yang baik dan melayani rakyat 
akan membawa berkat bagi semua pihak. Melalui bahan 
ini para lansia didorong untuk berdoa bagi semua orang 
di sekitarnya dan terutama pemerintah. 
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PENJELASAN TEKS 
Surat kepada Timotius dibuat oleh Rasul Paulus dalam 
rangka mendukung Timotius dalam melayani jemaat 
Efesus dengan segala tantangan yang ada di dalamnya. 
Adanya ajaran sesat, pemerintah yang lalim dibawah 
kekaisaran Nero dan penyembahan dewi kesuburan 
menjadi tantangan besar bagi pelayanan Timotius.  
 
Pada perikop ini Rasul Paulus menyoroti bagaimana 
sebagai jemaat membangun relasi dengan semua orang 
dan pemerintah. Bagian penting yang disoroti Rasul 
Paulus pada mulanya adalah supaya Timotius 
mendorong jemaat mengasihi semua orang. Hal ini 
menjadi aspek universal dari kekristenan dimana hidup 
ini didasari oleh Kasih Kristus bagi semua orang. Karya 
keselamatan Kristus adalah bagi dunia ini dan dengan 
demikian mendoakan semua orang menjadi hal yang 
secara otomatis melekat pada orang kristen. Pada ayat 1 
rasul Paulus mendorong untuk bersyafaat dan 
menaikkan syukur untuk semua orang. Bersyafaat berarti 
orang percaya secara proaktif memikirkan dunia ini. 
Semua orang berarti orang-orang yang belum percaya 
menjadi bagian besar yang perlu didoakan. Doa yang 
efektif tentu membutuhkan pengenalan yang baik akan 
siapa yang didoakan, dengan melihat kebutuhan semua 
orang itu maka akan membuat doa-doa semakin 
berdampak. Ucapan syukur untuk semua orang berarti 
sebuah kesadaran bahwa hadirnya orang lain adalah 
anugrah yang membuat hidup bisa berjalan dengan baik 
karena semua orang terhubung satu dengan yang lain. 
Mengucap syukur atas semua orang akan membuat 
hidup ini mudah bekerja sama dengan orang lain bagi 
kebaikan dunia ini. Memang di dunia ini ada orang-orang 
yang jahat, tetapi masih lebih banyak orang-orang yang 
baik yang bisa bersama-sama membangun kehidupan ini. 
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Pihak yang paling berpengaruh atas hidup semua orang 
ada pada pemerintah yang menguasai pengaturan 
berbagai sistem sosial kemasyarakatan. Pemerintah yang 
baik akan membawa dampak baik bagi rakyat yang 
dipimpinnya. Rasul Paulus melihat mendoakan 
pemerintah akan berdampak langsung pada kebaikan 
semua orang. Pada ayat 2 ditunjukkan bahwa doa bagi 
raja-raja dan pembesar akan membawa akibat langsung 
pada ketenangan dan ketentraman hidup semua orang. 
Doa bagi kesalehan dan kehormatan dan pemerintah 
akan membuat rakyat mengalami ketenangan dan 
kentraman. Saat itu raja yang berkuasa adalah kaisar 
Nero yang terkenal kejam dan sewenang-wenang. Justru 
dalam situasi seperti itu doa bagi raja sangat besar 
pengaruhnya. Ketika rakyat kehilangan daya untuk 
mengubah penguasa, kuasa Tuhanlah yang mampu 
mengubah pemerintahan yang lalim menjadi pemerintah 
yang peduli.  
 
Doa yang dinaikkan dengan sungguh bagi pemerintah 
menjadi hal baik dan berkenan pada Allah karena 
Juruselamat kita menghendaki semua orang 
diselamatkan. Ketenangan dan ketentraman bagi warga 
negara akan membawa orang percaya bisa terus menjadi 
berkat bagi sesama. Kesalehan dan kehormatan 
pemerintah berarti bagaimana pemerintah 
mengutamakan hal baik dengan membuang hal yang 
jahat dan salah. Sikap moral yang baik dari pemerintah 
akan membawa berkat bagi rakyatnya. Kehormatan 
pemerintah adalah bagaimana mereka menjaga 
integritas dalam mengatur berbagai sistem dalam 
pemerintahannya. Dengan demikian kejujuran dan 
pemerintahan yang bersih akan menjadi hal yang 
diperjuangkan terus sepanjang pemerintahannya. 
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Berdasarkan apa yang dipesankan rasul Paulus pada 
Timotius ini, kita sebagai orang percaya sudah 
seharusnya memasukkan doa bagi semua orang terutama 
pemerintah dalam doa-doa kita. Ada banyak hal yang 
akan memberkati orang percaya saat menjadikan semua 
orang dan pemerintah dalam perhatiannya sebagaimana 
pemaparan di atas. 

 
 

PENYAMPAIAN BAHAN 
Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu 
kehidupan doa melekat dalam keseharian kita. Siapakah 
yang kita doakan dalam doa-doa kita? Kepentingan diri 
sendiri, keluarga, pekerjaan, dan masih banyak yang kita 
doakan. Pada umumnya, orang menempatkan doa untuk 
kepentingan pribadi lebih banyak daripada doa yang lain, 
namun pada perikop kita kali ini kita diajak untuk 
memperhatikan semua orang. 
 
Pada perikop ini Rasul Paulus mengajak kita menyoroti 
bagaimana sebagai jemaat kita perlu membangun relasi 
dengan semua orang dan pemerintah. Mengasihi semua 
orang merupakan aspek universal dari kekristenan 
dimana hidup ini didasari oleh Kasih Kristus bagi semua 
orang. Karya keselamatan Kristus adalah bagi dunia ini 
dan dengan demikian mendoakan semua orang menjadi 
hal yang secara otomatis melekat pada kita semua.  
 
Pertama-tama kita diajak bersyafaat dan menaikkan 
syukur untuk semua orang. Bersyafaat berarti orang 
percaya secara proaktif memikirkan dunia ini. Semua 
orang berarti orang-orang yang belum percaya menjadi 
bagian besar yang perlu didoakan. Doa yang efektif tentu 
membutuhkan pengenalan yang baik akan siapa yang 
didoakan, dengan melihat kebutuhan semua orang itu 
maka akan membuat doa-doa semakin berdampak. 
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Ucapan syukur untuk semua orang berarti sebuah 
kesadaran bahwa hadirnya orang lain adalah anugrah 
yang membuat hidup bisa berjalan dengan baik karena 
semua orang terhubung satu dengan yang lain. 
Mengucap syukur atas semua orang akan membuat 
hidup ini mudah bekerja sama dengan orang lain bagi 
kebaikan dunia ini. Memang di dunia ini ada orang-orang 
yang jahat, tetapi masih lebih banyak orang-orang yang 
baik yang bisa bersama-sama membangun kehidupan ini. 
 
Hal kedua kita diajak untuk berdoa bagi pemerintah 
sebagai pihak yang paling berpengaruh atas hidup semua 
orang. Pemerintahlah yang menguasai pengaturan 
berbagai sistem sosial kemasyarakatan. Pemerintah yang 
baik akan membawa dampak baik bagi rakyat yang 
dipimpinnya. Rasul Paulus melihat mendoakan 
pemerintah akan berdampak langsung pada kebaikan 
semua orang. Pada ayat 2 ditunjukkan bahwa doa bagi 
raja-raja dan pembesar akan membawa akibat langsung 
pada ketenangan dan ketentraman hidup semua orang. 
Doa bagi kesalehan dan kehormatan dan pemerintah 
akan membuat rakyat mengalami ketenangan dan 
kentraman. Ketenangan dan ketentraman bagi warga 
negara akan membawa orang percaya bisa terus menjadi 
berkat bagi sesama. Kesalehan dan kehormatan 
pemerintah berarti bagaimana pemerintah 
mengutamakan hal baik dengan membuang hal yang 
jahat dan salah. Sikap moral yang baik dari pemerintah 
akan membawa berkat bagi rakyatnya. Kehormatan 
pemerintah adalah bagaimana mereka menjaga 
integritas dalam mengatur berbagai sistem dalam 
pemerintahannya. Dengan demikian kejujuran dan 
pemerintahan yang bersih akan menjadi hal yang 
diperjuangkan terus sepanjang pemerintahannya. 
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Berdasarkan apa yang dipesankan rasul Paulus pada 
Timotius ini, kita sebagai orang percaya sudah 
seharusnya memasukkan doa bagi semua orang terutama 
pemerintah dalam doa-doa kita.  
 
 
USULAN KEGIATAN  
1. Para lansia dibagi dalam kelompok-kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 3 orang 
2. Tiap-tiap kelompok diberi 1 surat kabar bekas, 

kemudian meminta mereka mencari berita yang 
terkait dengan hajat hidup orang banyak dan 
pemerintah 

3. Minta tiap kelompok menuliskan apa yang bisa 
didoakan dari berita yang ditemukan  

 
Kegiatan ini bisa dilakukan setelah penyampaian Firman 
Tuhan dan tiap kelompok mendoakan sesuai temuan 
mereka  
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Minggu V, September 2019 

“Uang: Meski Penting  
Namun Bukan Segalanya” 

(1 Timotius 6:6-19) 
 
 
TUJUAN: 
1. Lansia menyebutkan penghayatannya terhadap 

uang 
2. Lansia menggunakan uang dengan bijaksana 

 
 

FOKUS 
Uang, fulus, money, benda unik yang penting dan 
dibutuhkan semua orang. Sebagai benda yang 
dibutuhkan, uang dapat dimaknai dengan berbagai cara. 
Karena itu orang Inggris memiliki pepatah tentang benda 
itu demikian: uang adalah hamba yang baik, tetapi 
ia adalah tuan yang jahat. Pepatah itu bermakna 
bahwa saat seseorang dikuasai uang, ia kehilangan 
kendali hidup sebab uang dijadikan sebagai dewa. Uang 
bisa menjadi dewa karena memiliki banyak peran dalam 
hidup. Makan, minum, tidur, bepergian, buang air:  perlu 
uang! Hanya (maaf) buang angin saja yang saat ini yang 
tidak mengeluarkan uang. Oleh karena semua hal dinilai 
dengan uang, maka uang kerap digunakan sebagai alat 
ukur hidup manusia. Mereka yang banyak uang disebut 
kaya. Dengan kekayaannya itu ia dipuji, dihormati. 
Mereka yang tidak punya uang disebut miskin. Dengan 
statusnya orang-orang macam ini sering tersisih dan 
disisihkan dari tengah komunitas. Ketika uang 
menguasai hidup, banyak orang menghalalkan segala 
cara demi mendapatkannya. Di sinilah uang itu “punya 
kuasa” dan berpotensi menjadi sumber kejahatan.  
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Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kebencian 
pada uang. Dalam Alkitab diajarkan bagaimana upaya 
menghayati uang. Uang merupakan kebutuhan, itu 
penting. Namun Alkitab mengajarkan bahwa sekalipun 
uang itu penting, uang bukanlah segalanya. Oleh karena 
itu melalui bahan ini, Lansia diharap menghayati bahwa 
uang hanyalah bagian dari hidup dan bukan tujuan dari 
hidup manusia.  
 
 
PENJELASAN TEKS 
Alkitab tidak pernah mengajarkan manusia benci 
kekayaan (uang). Membenci uang ibarat membenci diri 
sendiri sebab uang dibutuhkan dalam hidup. Alkitab 
memberi rambu-rambu yang jelas dan tepat terhadap 
uang. Hal itu sebagaimana yang dinasihatkan rasul 
Paulus pada Timotius. Inilah nasihat Paulus: 
1. Rasa cukup 

Rasa cukup di sini dikaitkan Paulus dengan ibadah. 
Apakah ada ibadah yang tidak disertai rasa cukup? 
Rupanya saat itu ada banyak orang memahami 
bahwa dengan beribadah, berkat-berkat berupa 
materi akan dilimpahkan. Apa yang keliru dari 
pemahaman macam ini? Yang keliru adalah saat 
ibadah dijadikan orientasi mendapatkan sesuatu 
untuk memuaskan diri sendiri. Ibadah macam ini 
adalah ibadah yang egosentris, di mana pusat ibadah 
bukan Allah, melainkan manusia. Ibadah yang 
disertai rasa cukup adalah ibadah yang berpusat 
pada Allah, Sang sumber hidup. Ibadah yang disertai 
dengan rasa cukup juga mengandung makna bahwa 
yang berharga dalam kehidupan kita adalah hidup 
itu sendiri. Dalam 1 Timotius 6:7 Paulus berkata,” 
Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam 
dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke 
luar.” Karena hidup itu begitu berharga, maka 



Komisi Usia Lanjut | 81 

syukurilah dan ingatlah bahwa suatu saat nanti kita 
kembali kepada Bapa, semua yang ada di bumi ini 
tidak akan di bawa. Semua ditinggalkan.  

 
2. Utamakan Kebutuhan, bukan keinginan 

Rasul Paulus berkata,”Asal ada makanan dan 
pakaian, cukuplah” (1 Timotius 6:8). Makanan dan 
pakaian adalah kebutuhan utama dalam hidup 
manusia dan ini disebut sebagai kebutuhan pokok. 
Ada kebutuhan lain dalam hidup manusia, yang 
disebut sebagai kebutuhan sekunder dan tertier.  
Butuh kejelian membedakan mana kebutuhan pokok 
yang harus diutamakan, pemenuhan kebutuhan 
sekunder dan tertier bisa ditunda bila memang 
belum bisa diwujudkan. Apa yang menjadikan 
manusia mengutamakan keinginan daripada 
kebutuhan? Yang menjadikan pengutamaan 
keinginan adalah hasrat, keserakahan, “lapar mata”, 
“lapar hati”. Agar terhindar dari ketamakan terhadap 
uang, utamakanlah pemenuhan kebutuhan utama 
dengan pedoman rasa cukup dan syukur. 

 
3. Kuasailah uang, bukan dikuasai uang 

Akar segala kejahatan adalah cinta uang (1 Timotius 
6:10). Cinta uang berarti membiarkan diri 
digerakkan oleh uang, sehingga uang dijadikan 
motivasi. Saat hidup digerakkan oleh uang, maka 
sangat mungkin uang menjadi sumber kejahatan. 
Perkataan Rasul Paulus,”Akar segala kejahatan 
adalah cinta uang” mengandung maksud agar setiap 
umat Tuhan mampu menguasi uang, bukan 
sebaliknya. Bagaimana cara mengasai uang? Dalam 
1 Timotius 6:11-12, Rasul Paulus mengatakan,” 
Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya 
itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, 
kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam 
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pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup 
yang kekal.” Kalimat bertandinglah dalam 
pertandingan iman yang benar menyiratkan makna 
bahwa menghadapi bahaya konsumerisme, 
materialisme bukanlah hal yang mudah. Namun 
demikian tetaplah berjuang dengan mengupayakan 
nilai-nilai keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, 
kelembutan dan peribadatan. 

 
4. Menggunakan uang dengan rendah hati dan 

untuk kebaikan bersama 
Uang itu penting, karena itu Alkitab tidak pernah 
mengajarkan umat Allah membenci uang! Alkitab 
mengajarkan agar bijak dalam penggunaannya. Agar 
bijak dalam penggunaan dibutuhkan kerendahan 
hati dan niat yang baik. Dengan kerendahan hati 
seseorang terhindar dari sikap tamak dengan harta 
yang dimilikinya, sehingga dalam penggunaannya 
dilandasi niat baik. Bila kekayaan digunakan dengan 
rendah hati dan niat baik, kekayaan akan bernilai 
kekal sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus 
dalam 1 Timotius 6:18-19,” Peringatkanlah agar 
mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam 
kebajikan, suka memberi dan membagi dan dengan 
demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar 
yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang 
untuk mencapai hidup yang sebenarnya.” 

 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Cerita angsa bertelur emas bukanlah kisah yang asing 
dari pendengaran kita. Bersama kita akan memerhatikan 
kembali cerita itu: hiduplah seorang petani miskin dan 
istrinya. Mereka memiliki sebidang tanah yang sempit, 
yang dapat memberinya sedikit hasil. Dalam keadaan 
serba kekurangan, suami-istri itu hidup bahagia. Mereka 
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memiliki seekor angsa kesayangan. Setiap hari angsa itu 
memberi mereka sebutir telur. Pada suatu pagi ketika 
petani itu mengambil telur, dia menemukan sebutir telur 
emas di dalam kandang angsa. Dengan sangat gembira ia 
bergegas menemui istrinya untuk memperlihatkan telur 
itu. Melihat apa yang ditunjukkan suaminya, si istri 
berteriak kegirangan, “Sekarang kita akan kaya. Telur ini 
terbuat dari emas murni!” 
 
Petani dan istrinya itu kemudian menjual telur emas itu 
dengan harga mahal. Dan kini mereka dapat membeli 
banyak barang yang mereka butuhkan. Angsa itu selalu 
bertelur setiap pagi, maka si petani menjadi kaya. Mereka 
dapat membangun rumah yang indah dan membeli 
banyak sawah. Akan tetapi pada suatu hari istri petani itu 
berkata kepada suaminya, “Mendapat satu telur setiap 
hari terlalu lama. Sekarang jika kita belah indung telur 
angsa pasti kita akan menemukan banyak telur di 
dalamnya.” Petani merasa itu suatu gagasan yang bagus, 
maka segera mereka menangkap angsa, menyembelihnya, 
dan membuka indung telurnya. Akan tetapi mereka 
sangat kecewa karena tak mendapati satu telur emas pun 
di dalam indung telur angsa. Petani dan istrinya itu kini 
sedih dan sangat menyesal. [cerita diambil dari 
http://fiksi.kompasiana.com/dongeng/2013/08/09/ang
sa-bertelur-emas-583079.html].  
 
Kisah petani dan telur emas angsa, mengingatkan kita 
bagaimana hidup. Mengejar kepuasan material atau 
kekayaan tidak ada habisnya dan ujung dari perburuan 
kepuasan bagi diri sendiri adalah penyesalan. Mengapa? 
Secara manusiawi, setiap orang akan terus berusaha 
memenuhi keinginan-keinginan demi kepuasan. Dari sisi 
lain, berburu kepuasan itu melelahkan dan bisa jadi 
membuat kita kehilangan banyak hal dan berujung pada 
penyesalan. Supaya hidup tidak diakhiri dengan rasa 

http://fiksi.kompasiana.com/dongeng/2013/08/09/angsa-bertelur-emas-583079.html
http://fiksi.kompasiana.com/dongeng/2013/08/09/angsa-bertelur-emas-583079.html
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sesal, kita perlu menata cara menjalani hidup. Rasul 
Paulus memberi nasihat bagi kita agar bijaksana menata 
harta milik (lihat penjelasan teks).  
 
Apakah manusia tidak boleh memiliki rasa puas dalam 
hidupnya? Alkitab tidak pernah melarang manusia 
mengalami kepuasan. Dengan rasa puas manusia dapat 
mengembangkan diri dan mencapai kebermaknaan 
hidup. Alkitab mengingatkan kita untuk menghindari 
mengejar kepuasan secara material semata. Kepuasan 
adalah anugerah Allah bagi mereka yang dapat 
menghayatinya. Inilah yang disebut sebagai kepuasan 
hakiki. Untuk itu firman Tuhan menasihatkan supaya 
mengalami kepuasan hidup maka jauhilah sikap cinta 
akan uang, kejarlah keadilan, ibadah, kasih, kesabaran, 
kelemahlembutan (1 Tim. 6:11). Kepuasan hidup yang 
diajarkan oleh Paulus adalah kehidupan yang berpuncak 
pada Allah melalui hidup adil, beribadah dengan tekun, 
hati dipenuhi kesabaran dan kelemahlembutan. Itulah 
nilai kemanusiaan yang bisa dikembangkan melalui harta 
milik.  
 
Alkisah ada seorang ibu yang hidup sendiri di rumahnya. 
Dari sisi materi ibu ini cukup berada. Sayang, ibu ini 
setiap hari uring-uringan. Ia mudah marah, banyak 
mengeluh. Dari raut wajahnya tampak tidak bahagia. 
Semua yang dikerjakan pembantunya tidak memuaskan 
hatinya. Semua pemberian anak-anaknya tidak membuat 
ia senang. Suatu kali ia membaca kisah bunda Teresia 
dari Kalkuta. Wajah Teresia teduh, tampak bahagia. Ia 
mencermati dan merenung mengapa ibu Teresia tampak 
bahagia? Karena ibu Teresia orang yang suka berbagi, 
tidak berfokus pada diri sendiri. Ibu itu berharap bisa 
melakukan yang baik seperti ibu Teresia. Ia memiliki 
kemampuan memasak. Beberapa hari kemudian ia 
memasak cukup banyak. Bersama pembantu di 



Komisi Usia Lanjut | 85 

rumahnya, ia mengunjungi ke tetangga-tetangganya 
membagikan olahan masakan. Hal itu dilakukannya 
berkali-kali. Respon tetangga-tetangganya sangat baik. 
Banyak yang tersenyum puas dengan kemurahan hati ibu 
itu. Dulunya para tetangga merasa ibu itu judes, tidak 
mau bergaul. Ternyata ia mampu mengubah wajah 
judesnya menjadi wajah yang anggun dengan berbagi. 
Ibu itu merasa hidupnya dipenuhi kepuasan. Ia 
bersyukur karena apa yang dilakukan juga menyukakan 
sesamanya. Inilah bentuk penggunaan kekayaan dengan 
semangat kemanusiaan.  
 
Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kekayaan 
adalah hamba yang baik bila dikendalikan secara bijak. 
Namun ia menjadi tuan yang jahat bila kita dikuasainya. 
Kita butuh uang, namun uang bukan segalanya. Melalui 
nasihat Paulus pada Timotius, kita diundang untuk 
merayakan hidup dengan kakayaan yang bersumber dari 
Allah. Gunakan dengan tepat supaya kita dapat 
memuliakan Allah melalui berkat-berkat yang diberikan-
Nya pada kita.  
 
 
USULAN KEGIATAN 
Melalui group WA, sering ada kiriman puisi berjudul 
“Namaku Uang”. Puisi itu mengingatkan kita supaya 
sadar dengan benda itu. Di persekutuan ini, peserta 
diajak untuk membaca atau mendengar puisi itu. Usai 
mendengarkannya, lansia diminta berdialog tentang 
pengalamannya terkait dengan uang.  Apa sikap yang 
akan dilakukan terhadap uang? 
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HALLO... KENALKAN. 
 
Namaku: UANG... 
Nama panggilan: DUIT... 
Nama ukhuwah: FULUS... 
Nama tenar: MONEY... 
Di Aceh aku dipanggil: PENG'.... 
Di SUMBAR aku di panggil:  PITIH... 
Di Jawa di panggil: ARTO'... 
Di Lombok aku dipanggil: kepeng 
Aku tidak kemana-mana, tapi ada di mana2 
Wajahku biasa saja... Fisikku juga lemah... 
Namun aku mampu merombak tatanan dunia... 
Aku juga "bisa" mengubah Perilaku... 
Bahkan sifat Manusia... 
Karena manusia mengidolakan aku... 
Banyak orang mengubah kepribadiannya... 
Mengkhianati teman... 
Menjual tubuh... 
Bahkan meninggalkan keyakinan imannya, demi 
aku...!!! 
Aku tidak mengerti perbedaan orang saleh dan bejat... 
Tapi manusia memakai aku menjadi patokan derajat... 
Menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina... 
Aku bukan iblis... 
Tapi sering orang melakukan kekejian demi aku...!!! 
Aku juga bukan orang ketiga... 
Tapi banyak suami istri pisah gara-gara aku... 
Kakak dan adik beradu dan saling benci karena aku... 
Anak dan orangtua berselisih gara-gara aku...!!! 
Sangat jelas juga aku bukan Tuhan... 
Tapi manusia menyembah aku seperti sesembahan... 
Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih 
menghormati aku... 
Padahal dalam Kitab Suci Tuhan sudah pesan jangan 
jadi hamba uang... 
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Seharusnya aku melayani manusia... 
Tapi kenapa malah manusia mau jadi budakku...??? 
Aku tidak pernah mengorbankan diriku unt siapa pun... 
Tapi banyak orang rela mati demi aku... 
Perlu aku ingatkan... 
Aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat anda... 
Tapi tidak mampu memperpanjang hidup anda...!!! 
Kalau suatu hari anda di panggil Tuhan... 
Aku tidak akan bisa menemani anda... 
Apalagi menjadi penebus dosa-dosa anda... 
Anda harus menghadap sendiri kepada sang Pencipta 
lalu menerima penghakiman-NYA...!!! 
 
Saat itu... 
 
Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan anda... 
APAKAH SELAMA HIDUP ANDA MENGGUNAKAN 
AKU dengan baik... 
Atau sebaliknya MENJADIKAN AKU sebagai ilah 
kalian...??? 
 

➡ Ini informasi terakhirku : AKU TIDAK ADA DI 
SURGA... Jadi jangan cari aku disana... 
 

➡ SARANKU: 
1. Jangan terlalu sayang sama AKU...!!! 
2. Gunakan AKU untuk JADI temanmu YANG BAIK 
dengan banyak BERBAGI, MEMBERI, MENOLONG, 
BERIBADAH, MELAYANI TUHAN, Jangan lupa 
berdoa, agar aku jadi BERKAT di dunia dan AKHIR 
ZAMAN...!!! 
 
MONGGO BAGIKAN SUPAYA SEMUA ORANG TAHU 
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Minggu I, Oktober 2019 

Teladan Iman bagi Anak – Cucu 
2 Timotius 1:1-14 

 
 
 
TUJUAN: 
1. Lansia mengerti perannya bagi tumbuh kembang 

generasi sesudahnya 
2. Lansia menjadi teladan bagi generasi sesudahnya 
 
FOKUS 
Orang-orang dewasa menjadi pribadi-pribadi yang 
signifikan (significant person) bagi anak-cucunya 
(generasi sesudahnya). Pribadi signifikan adalah orang 
yang turut serta memengaruhi perkembangan seorang 
pribadi karena kedekatannya. Bagi anak, pribadi-pribadi 
yang dekat dengannya biasanya adalah orang tua (ayah 
dan ibu), kakek - nenek. Anak melihat semua hal yang 
dilakukan oleh ayah – ibu, kakek - nenek dan menirukan 
hal-hal yang dilihatnya itu. Ayah – ibu melakukan hal-hal 
itu karena belajar dari keluarga sebelumnya. Tanpa 
disengaja, kebiasaan-kebiasaan dalam keluarga 
diturunkan. Karena itu kebiasaan-kebiasaan baik atau 
buruk bisa menurun kepada anak – cucu. Kebiasaan baik 
yang dilakukan Lois dan Eunike, menjadi teladan baik 
bagi Timotius. Dengan begitu keteladanan Lois – Eunike 
membawa dampak positif bagi kehidupan Timotius. 
Kemampuannya mengubarkan kasih karunia Allah, 
menderita dalam Kristus dan menjadi pemimpin dalam 
jemaat sangat terkait dengan keteladanan dari nenek dan 
ibunya. Melalui bahan ini, lansia diharap memahami 
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makna perannya bagi tumbuh kembang generasi 
sesudahnya serta menjadi teladan bagi generasi 
sesudahnya.  
 
     
PENJELASAN TEKS 
Timotius disebut oleh Rasul Paulus sebagai anak yang 

dikasihi. Tujuan Paulus menuliskan surat buat Timotius 

adalah untuk menguatkan dia dalam berpelayanan di 

Efesus. Paulus melihat bahwa pelayanan Timotius di kota 

itu penuh dengan tantangan. Kala itu usia Timotius 

masih muda. Bisa jadi ia merasa kurang percaya diri 

dalam memimpin jemaat karena kemudaannya itu. 

Kepada Timotius, Paulus pernah menasihatkan supaya 

tidak takut meski orang meremehkannya karena usianya 

masih muda (1 Timotius 4:12-13). Supaya Timotius tidak 

takut, Paulus menasihatkan agar mengingat beberapa hal 

yaitu: 

1. Mengucap syukur atas kasih karunia Allah, seperti 

yang biasa dilakukan Paulus dan nenek moyangnya 

[ayat 3]. Rupanya kebiasaan mengucap syukur 

adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun 

temurun. Nenek moyang Paulus adalah orang-orang 

yang takut akan Tuhan. Dengan menyebutkan 

kebiasaan nenek moyangnya, rupanya Paulus 

mengajak Timotius untuk tidak melupakan latar 

belakang keluarga. Nenek moyang adalah para 

pendahulu yang melaluinya kehidupan seseorang 

ada. Paulus ada karena orang tua dan orang tuanya 

ada karena kakek dan neneknya. Kakek dan nenek 

ada karena pendahulu-pendahulu mereka. Dengan 

mengingat kebiasaan baik dari nenek moyang, 
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Paulus juga mengajak Timotius memperhatikan 

kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu sudah ada. 

Secara implisit Paulus memberikan ajaran meski ia 

sudah tidak menganut agama Yahudi sebab telah 

memilih hidup dalam Kristus namun bukan berarti 

melalaikan atau melupakah sejarah. Nenek 

moyangnya memang tidak berkeyakinan sama 

dengannya tetapi mereka harus dihormati. Bahkan 

hal-hal yang baik dari mereka harus diteruskan. 

2. Menjaga kehormatan keluarga. Paulus 

mengingatkan Timotius supaya dalam pelayanannya 

selalu menjaga kehormatan keluarga. Pada ayat ke-5 

kita dapat melihat bagaimana kehormatan keluarga 

itu akan terjaga dalam pelayanan Timotius. Wujud 

kehormatan keluarga adalah dengan senantiasa 

mengingat iman yang hidup dalam diri Lois sang 

nenek dan Eunike ibunya. William Barclay 

menafsirkan bagian ini dengan mengatakan bahwa 

dalam pelayanannya Timotius mesti menjaga tradisi 

keluarga yang hidup beriman. Bila ia gagal menjaga 

diri dan pelayanannya, yang ternoda bukan hanya 

dirinya tetapi juga keluarganya. Lois dan Eunike 

merupakan orang tua dan nenek yang baik, sehingga 

Timotius mesti menjaga silsilah yang baik. Dengan 

tetap menjaga silsilah secara baik, Timotius 

menunjukkan pelayanan yang bermakna. Ketika 

menyebut Lois sebagai nenek, Paulus hendak 

menyerukan pada Timotius bahwa Lois adalah 

peletak dasar iman yang hidup bagi Timotius dan 

melalui ibunya Timotius memperoleh iman itu. 

Dengan kata lain, Paulus inging mengatakan: 
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ingatlah mereka dalam hidup berimanmu dan dalam 

pelayananmu. Dalam pelayanan yang tidak mudah, 

mereka akan tetap mengingat, mendukung serta 

mendoakan Timotius. 

3. Selain menghormati Lois dan Eunike sebagai orang 

tua fisik, Timotius juga diajarkan untuk mengingat 

Paulus sebagai orang tua rohani yang mendidik dan 

membesarkan dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus. 

Hal itu perlu dilakukannya seperti yang dilakukan 

Paulus kepadanya (ayat 3-4). Sebagai orang tua 

rohani Paulus selalu terkenang pada Timotius yang 

berjuang dalam pelayanan. Demikian juga pada ayat 

13 Paulus menegaskan keteladanannya yang mesti 

diikuti Timotius. Ia berkata,”Peganglah segala 

sesuatu yang telah engkau dengar dari padaku 

sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu 

dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus”. 

 
Dari keterangan di atas, tampak bahwa keteladanan Lois, 
Eunike, Paulus memiliki peran besar dalam tumbuh 
kembang Timotius. Tindakan-tindakan yang 
dilakukannya dalam memimpin jemaat tidak bisa lepas 
dari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya.   
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Pepatah lama yang berbunyi:”Buah jatuh tidak jauh dari 
pohonnya” mengandung makna bahwa seorang anak 
atau cucu biasanya akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan 
dari dalam keluarganya. Semua didikan dari keluarga 
memengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Pengaruh 
itu tidak hanya berlangsung saat seorang anak masih 
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kecil, namun bisa jadi hingga dewasa bahkan bisa jadi 
pula pengaruh dari keluarga asal akan diteruskan pada 
generasi sesudahnya. Apa yang dilakukan, dikatakan dan 
kebiasan orang tua, kakek – nenek ditiru dengan mudah 
oleh anak-cucu.  
 
Keteladanan Lois dan Eunike memengaruhi Timotius. 
Sebagai seorang nenek, Lois memberikan teladan baik 
buat anak dan cucunya. Kebiasaan membaca Alkitab, 
berdoa, beribadah menjadi dasar kuat yang 
memengaruhi kehidupan Timotius dari masa kanak-
kanak, di masa muda hingga seterusnya. Melalui 
suratnya, Paulus mengajak Timotius melakukan 
kebiasan-kebiasaan baik itu.  
 
Paulus menyebut bahwa nenek moyang Timotius biasa 
mengucap syukur. Kebiasaan itu sudah berlangsung 
turun temurun. Nenek moyang Paulus dan Timotius 
sama. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. 
Dengan menyebutkan kebiasaan nenek moyang ini 
rupanya Paulus mengajak Timotius untuk tidak 
melupakan latar belakang keluarga. Nenek moyang 
adalah para pendahulu yang melaluinya kehidupan 
seseorang ada. Paulus ada karena orang tuanya dan 
orang tuanya ada karena kakek dan nenek. Kakek dan 
nenek ada karena pendahulu-pendahulu mereka. 
Dengan mengingat kebiasaan baik dari nenek moyang, 
Paulus juga mengajak Timotius memperhatikan 
kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu sudah ada. Secara 
implisit Paulus memberikan ajaran meski ia sudah tidak 
menganut agama Yahudi sebab telah memilih hidup 
dalam Kristus namun bukan berarti melalaikan atau 
melupakah sejarah. Nenek moyangnya memang tidak 
berkeyakinan sama dengannya tetapi mereka harus 
dihormati. Bahkan hal-hal yang baik dari mereka harus 
diteruskan.  
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Selain menyebut kebiasaan baik dari nenek moyang 
Timotius, Paulus menyebut peran Lois dan Eunike dalam 
pembentukan hidup Timotius. Karena itu Timotius harus 
menjaga nama baik keluarganya. Wujud kehormatan 
keluarga adalah dengan senantiasa mengingat iman yang 
hidup dalam diri Lois sang nenek dan Eunike ibunya. 
William Barclay menafsirkan bagian ini dengan 
mengatakan bahwa dalam pelayanannya Timotius mesti 
menjaga tradisi keluarga yang hidup beriman. Bila ia 
gagal menjaga diri dan pelayanannya, yang ternoda 
bukan hanya dirinya tetapi juga keluarganya. Lois dan 
Eunike merupakan orang tua dan nenek yang baik, 
sehingga Timotius mesti menjaga silsilah yang baik. 
Dengan tetap menjaga silsilah secara baik, Timotius 
menunjukkan pelayanan yang bermakna. Ketika 
menyebut Lois sebagai nenek, Paulus hendak 
menyerukan pada Timotius bahwa Lois adalah peletak 
dasar iman yang hidup bagi Timotius dan melalui ibunya 
Timotius memperoleh iman itu. Dengan kata lain, Paulus 
inging mengatakan: ingatlah mereka dalam hidup 
berimanmu dan dalam pelayananmu. Dalam pelayanan 
yang tidak mudah, mereka akan tetap mengingat, 
mendukung serta mendoakan Timotius. 
 
Sebagai orang tua rohani, Paulus mengajarkan pada 
Timotius pentingnya menghormati orang tua dan nenek 
moyang. Pengajaran macam itu perlu dilakukan oleh 
para orang tua, kakek – nenek kepada generasi 
sesudahnya. Caranya adalah dengan memberikan 
teladan baik bagi anak-cucu. Contoh keteladanan adalah: 
membaca alkitab, bersekutu, berdoa, teladan dalam kasih, 
pengharapan dan iman.  
 
Selain menjadi teladan, keberadaan kakek – nenek yang 
mendidik itu penting. Maka memanjakan cucu terlalu 
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berlebih bukanlah hal baik. Memanjakan cucu secara 
berlebih bukanlah ungkapan cinta yang tepat. Ketika 
cucu sangat dimanja, mereka kehilangan kemandirian 
dan semangat belajar tentang kehidupan. Sebaliknya, 
terkadang ada pula kakek – nenek yang terlalu pelit 
kepada cucu-cucunya. Sikap pelit merupakan sikap 
seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. 
Memanjakan berlebih dan pelit merupakan dua hal 
buruk dan tidak mendidik cucu. Dengan demikian, sikap 
kakek – nenek mesti berimbang. Bukan memanjakan, 
bukan pula pelit. Berikanlah pada cucu segala sesuatu 
sesuai porsinya.  
 
 
USULAN KEGIATAN 
Ajak lansia mendiskusikan pertanyaan berikut: 
1. Apa yang mendorong kakek – nenek sangat 

memanjakan cucu? Apa dampak buruknya bagi 
tumbuh kembang cucu? 

2. Apa yang membuat kakek – nenek berlalu pelit pada 
cucunya? Apa dampak bagi cucu? 

 
Usai mendiskusikan dua pertanyaan itu, ajak lansia 
mendiskusikan keteladanan apa yang mesti dilakukan 
oleh kakek – nenek bagi anak - cucu?  
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Minggu II, Oktober 2019 

Sabar Menghadapi Halangan 
(2 Timotius 2:8-15) 

 
 
 
TUJUAN: 

• Lansia dapat menyebutkan makna kesabaran 
dalam menghadapi penghalang hidup 

• Dengan meneladan Kristus dan rasul-Nya, lansia 
mewujudkan kesabaran dalam hidup sehari-hari. 

 
 
FOKUS 
Di tengah hati yang kesal, sering terdengar 
ungkapan,”Kesabaranku habis! Sabar itu ada batasnya!” 
Apakah benar kesabaran itu terbatas? Dalam kaca mata 
manusiawi, jawabnya: ya. Sabar itu terbatas. Namun 
dalam kaca mata iman pada Yesus, kesabaran itu 
sesungguhnya tidak terbatas. Apa makna kesabaran? 
Dalam bahasa Yunani, kesabaran disebut dengan 
makrothumia dari kata makros, "panjang,“ dan thumos 
"temperamen". Seorang bernama Chrisostomus 
mengatakan bahwa makrothumia atau kesabaran adalah 
kemampuan seseorang untuk meredam keinginan 
membalas kejahatan dengan kejahatan, dendam dengan 
dendam. Di sisi lain, kesabaran adalah kesediaan dari 
dalam diri untuk menahan segala sesuatu yang 
menyakitkan sekalipun. Dalam suratnya pada Timotius, 
rasul Paulus mengajarkan perlunya kesabaran saat ia 
menghadapi penghalang hidup yang berat. Sebagaimana 
Timotius menghadapi berbagai halangan dalam 
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pelayanannya, lansia juga mengalami berbagai tantangan 
dalam hidup. Oleh karena itu melalui bahan ini lansia 
diharap dapat menyebutkan makna kesabaran dalam 
menghadapi halangan serta mewujudkan kesabaran 
dalam hidup sehari-hari.   
 
 
PENJELASAN TEKS 
2 Timotius 2:8-15 merupakan bagian dari perikop 2 
Timotius 2:1-26.  2 Timotius 2:1-26 berisi dua pokok 
bagian, yakni: panggilan untuk menderita dan nasihat 
menghadapi pengajaran sesat (menurut pembagian 
perikop dalam versi TB-LAI).  Dua pokok bagian ini 
rupanya disampaikan Paulus karena kegelisahannya 
seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 1:15-17, yaitu 
perbandingan sikap Figelus dan Hermogenes yang 
meninggalkan Paulus dengan keluarga Onesiforus yang 
berulang kali menyegarkan semangat Paulus.  
 
Rasul Paulus mengajak Timotius meneladani sikapnya 
dan sikap Onesiforus yang bekerja keras dalam 
mewartakan kebenaran Allah. Panggilan untuk turut 
bekerja keras mewartakan kebenaran Allah bagi Timotius 
itu tampak pada 2 Timotius 2:1,”Sebab itu, hai anakku, 
jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Tuhan Yesus 
Kristus”. Dengan kekuatan itu, Timotius memiliki 
keberanian seperti prajurit serta keteguhan dalam 
berjuang seperti olahragawan yang mengharapkan 
mahkota dalam mewartakan berita kebenaran. Di bagian 
ini Paulus menyampaikan pada Timotius bahwa untuk 
memberitakan berita kebenaran Allah, ia akan berjumpa 
dengan berbagai penghalang. Halangan-halantan itu 
tidak mudah dihadapi. Timotius butuh keberanian dan 
kerja keras untuk menghadapinya. 
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Paulus mengharap Timotius berani dan bekerja keras 
dalam menghadapi tantangan itu. Supaya ia memiliki 
keberanian dan mau bekerja keras, Paulus mengajaknya 
untuk selalu mengingat Yesus. Ia adalah keturunan Daud 
dan Tuhan yang bangkit dari antara orang mati.  Ada dua 
hal yang disampaikan Paulus untuk menguatkan 
Timotius pada ayat ini, yaitu: Yesus Kristus yang bangkit 
dari antara orang mati dan Yesus yang dilahirkan dari 
keluarga Daud. Hal ini penting untuk disampaikan 
kepada Timotius karena ia adalah murid Paulus dari 
keturunan orang Yahudi (ibunya Yahudi, ayahnya 
Yunani). Orang Yahudi memahami bahwa keselamatan 
akan muncul dari tunas Daud. Pemahaman itu 
disampaikan pada Timotius agar ia meyakini bahwa 
Yesus adalah Tuhan dan Juruselamat.  
 
Ayat 9-10 berisi pernyataan Paulus tentang penderitaan 
yang dialaminya karena pewartaan injil. Ia mengulang 
kembali apa yang telah dinyatakan dalam 2 Timotius 2:8-
12. Rupanya pengulangan itu disampaikan untuk 
memberikan peneguhan pada Timotius. Menurutnya, 
sekalipun dalam pewartaan Injil terdapat penderitaan 
dan belenggu tetapi firman Tuhan tidak dapat dibelenggu 
oleh siapapun. Hal ini membuat Paulus memiliki 
kesabaran (ayat 10). Kesabaran dalam diri Paulus 
didasari pada keyakinan bahwa dirinya adalah orang 
pilihan Allah yang dipakai-Nya untuk memberitakan 
keselamatan Allah. Sekalipun dalam penderitaan, ia tetap 
akan memberitakan berita keselamatan supaya dalam 
Yesus Kristus banyak orang mendapat keselamatan.  
 
Surat ini (I Timotius dan II Timotius) tampaknya 
memang ditujukan pada Timotius. Tetapi jika dicermati, 
surat ini juga terbuka bagi semua orang Kristen. Hal itu 
tampak pada frasa yang disampaikan Paulus dalam 2 
Timotius 2:11-13. Inti dari frasa itu adalah:  mereka yang 
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menderita bersama Kristus dan mati bagi Dia (ayat 11) 
serta bertahan sampai pada kesudahannya (ayat 12) akan 
hidup bersama-sama dengan Dia. Sebaliknya jika kita 
menyangkal Yesus, kitapun akan mendapat 
penyangkalan dari Dia. Pernyataan Paulus ini seperti 
yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 10:32-33. Tetapi 
pada ayat 13 tampak ada perbedaan (berlawanan) dengan 
ayat 12. Pada ayat 13 dinyatakan “Meskipun kita tidak 
setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal 
diri-Nya”. Mengapa ayat 12 dan 13 seperti bertentangan? 
Jerome H. Neyrey mengatakan: Paulus berulang kali 
menyampaikan kesetiaan Allah yang tak terbatas (1 Kor. 
1:9, 10:13). 
  
Ayat 14 dan 15 yang adalah kelanjutan dari ayat-ayat 
sebelumnya berisi penekanan dari pesan Paulus pada 
Timotius agar ia tetap mewartakan berita kebenaran. 
Tugas itu memang berat bagi Timotius. Apalagi 
kenyataan yang dialaminya karena berada dalam jemaat 
yang diliputi pertentangan. Dalam situasi seperti itu, 
Timotius harus menjaga diri agar layak di hadapan Allah, 
menjadi pekerja yang tidak malu atau ragu 
memberitakan berita kebenaran dalam Yesus Kristus. 
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Sabar Menghadapi Tantangan 
Dari sebuah blog, ditemukan kisah ini: meski hidup serba 
kekurangan, namun Aki nampaknya sangat menikmati 
kehidupannya saat ini. Bersama istri dan tiga anaknya, 
Lemoh Normamah (12), Leman Widodo (11) dan Lemah 
Mekarsari (7), mereka hidup bahagia di gubug kecil 
mereka, yang jauh dari kesan mewah, bahkan bisa 
dibilang selalu bocor ketika hujan turun dengan deras.  
 
Mereka juga sama sekali tak mengeluh meski setiap 
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malam harus tidur di atas kasur tipis pemberian tetangga, 
sambil menahan dingin karena angin malam setiap saat 
bisa masuk ke dalam rumah. Maklum, bagian dapur 
rumah mereka tak memiliki pintu, dan sebagai penutup 
mereka cukup mengandalkan kain kusam yang dijadikan 
gorden.  
 
Dinding rumah mereka pun hanya separo saja terbuat 
dari anyaman bambu, sisanya Aki menyiasati dengan 
memanfaatkan kain-kain bekas yang sudah robek di sana 
sini untuk dijadikan dinding rumah mereka. Bahkan 
sebagian kecil bagian dapur tak berpenutup, dan 
dibiarkan saja terbuka tanpa ada dinding yang 
menutupinya.  
 
“Kalau kebetulan hujan, terasa semakin dingin, soalnya 
angin campur air di luar masuk. Saya sudah lama ingin 
menutup dindingnya pakai anyaman bambu semua. Tapi 
karena belum ada biaya terpaksa saya pakai kain bekas. 
Istri saya sendiri yang jahit pakai tangan. Saya juga 
menemukan karpet bekas di sungai, saya manfaatkan 
sekalian untuk menutupi dinding,” ungkap Aki.  
 
Tak ada satupun furniture mewah di dalamnya. Di salah 
satu ruang yang mereka jadikan kamar, sekaligus ruang 
tamu, hanya ada satu tempat tidur ukuran sedang 
beralaskan kasur tipis bekas tetangga, dan satu tempat 
tidur kecil beralaskan kain jarik, tanpa dilengkapi 
satupun bantal maupun guling. Di sisi lain, ditempatkan 
dua buah lemari bupet kecil kusam, yang dijadikan 
lemari pakaian mereka.  
 
Beberapa pakaian, sarung, dan tas sekolah Lemoh, 
Leman dan Lemah terlihat bergelantungan di dinding 
rumah, membuat suasana terlihat semakin suram dan 
sempit. Aki mengatakan bahwa semua yang ada dalam 
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hidupnya tetap disyukuri. “Sekalipun hidup dalam 
keterbatasan, tetapi kami bahagia. Keluarga kami hidup 
dengan tenteram. Semua masalah kami hadapi dengan 
hati yang sabar. Kami percaya kesabaran membuat 
semua masalah dapat diatasi”.  
 
Kisah di atas tampak memilukan. Bagaimana tidak? Di 
tengah masyarakat yang menginginkan semua serba 
enak, nyaman dan tanpa kesusahan, keluarga Aki harus 
berjuang menghadapi hal-hal serba terbatas, tidak enak 
dan tentu tidak nyaman. Bila tidak ada kesabaran dalam 
menghadapinya, tentu semua orang akan marah dan 
frustasi dengan keadaan yang ada. 
 
Dalam suratnya kepada Timotius Rasul Paulus 
menekankan pentingnya kesabaran. Kesabaran 
menjadikan hati penuh keberanian menghadapi berbagai 
penghalang. Apa yang dihadapi Timotius? Saat itu ia 
menghadapi pengajaran-pengajaran sesat dari orang-
orang yang memahami ajaran Kristus secara keliru. Para 
penebar ajaran sesat memiliki berbagai cara untuk 
melemahkan iman Kristen. Butuh perjuangan keras 
untuk menghadapi mereka. Untuk menghadapi pengajar 
sesat Timotius harus menahan diri, tidak gegabah. Jika 
menghadapi mereka dengan “grusa-grusu”, justru 
menjadikan pewartaan Injil sulit diterima oleh banyak 
orang. Inilah penghalang bagi pelayanan Timotius. 
 
Paulus mengharap Timotius berani dan bekerja keras 
dalam menghadapi tantangan itu. Supaya ia memiliki 
keberanian dan mau bekerja keras, Paulus mengajaknya 
selalu mengingat Yesus. Ia adalah Tuhan, Juru Selamat 
dari tunas Daud. Selanjtnya, Paulus mengajarkan 
perlunya kesabaran. Kesabaran dalam diri Paulus 
didasari pada keyakinan bahwa dirinya adalah orang 
pilihan Allah yang dipakai-Nya untuk memberitakan 
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keselamatan Allah. Sekalipun dalam penderitaan, ia tetap 
akan memberitakan berita keselamatan supaya dalam 
Yesus Kristus banyak orang mendapat keselamatan. 
 
Sebagaimana nasihat Paulus kepada Timotius supaya 
hidup memiliki sikap sabar dalam menghadapi 
tantangan hidup, nasihat yang sama juga disampaikan 
bagi kita. Kehidupan yang dijalani penuh dengan 
tantangan, bahkan penderitaan. Dengan bertambahnya 
usia, bukan berarti masalah dan penderitaan hilang dari 
hidup sehari-hari. Di tengah pertambahan usia dan 
melehahnya fisik, berbagai penderitaan bisa dialami. 
Oleh karena itu diperlukan sikap batin yang sabar. 
Kesabaran selalu ada dalam hidup bila kita meneladani 
Yesus dan berpusat kepada-Nya. Apakah sabar itu ada 
batasnya? Kita sering mendengar bahwa sabar itu ada 
batasnya. Dalam Kristus, kesabaran itu tidak terbatas. 
Oleh karena itu marilah kita terus memusatkan diri 
kepada-Nya dan memohon kesabaran yang tak terbatas 
dari Tuhan. 
 
 
USULAN KEGIATAN 
Pilihlah salah satu dari kata-kata di bawah ini untuk 
dibuat akronim (singkatan).  
 
Peserta diminta berkumpul dalam kelompok. Setelah itu, 
semua kelompok diminta berdialog dan membuat 
akronim (singkatan) dari kata SABAR.  
 
Contoh: 
Saya 
Akan 
Berusaha 
Arahkan 
Rahmat Allah padamu 
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Kata-kata yang bisa dipilih: 
KUAT 
TABAH 
IMAN 
TEGUH 
KASIH 
AMIN 
 
Usai membuat akronim, setiap peserta diminta 
mempresentasikan akronim itu di pleno dan 
menjelaskan maknanya. Makna dari akronim itu adalah 
upaya untuk berusaha menjadi sabar kepada sesama 
dengan cara berbagi rahmat (berkat) pada semua orang.  
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Minggu III, Oktober 2019 

Terbuka pada Allah dan Sesama 
(Kejadian 32:22-31) 

 
TUJUAN: 

• Lansia dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang 
terbuka pada Allah dan sesama 

• Lansia berkomitmen untuk hidup dengan terbuka 
pada Allah dan sesama 
 

FOKUS 
Terbuka pada Allah dan sesama bermakna bersedia 
membuka diri terhadap Allah serta bersedia membuka 
diri menerima sesama dalam kasih. Untuk mewujudkan 
hal itu tidak semudah “membalikkan telapak tangan”. 
Dibutuhkan kesediaan menyambut sapaan Allah, 
sementara sapaan-Nya terkadang tidak sesuai dengan 
harapan manusia. Dalam perjumpaan dengan sesama 
terkadang terjadi “gesekan” yang membuat seseorang 
menutup diri pada sesama. Kisah pergulatan Yakub di 
sungai Yabok menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah 
menghendaki umat-Nya bersedia terbuka pada Allah dan 
sesama. Dalam kehidupan umat di segala zaman, Allah 
menyapa umat-Nya dengan berbagai cara dengan 
maksud supaya umat mau terbuka pada Dia dan mau 
berelasi dengan sesamanya. Sebagai umat Tuhan, lansia 
dipanggil Allah untuk membuka diri terhadap Allah serta 
menerima sesamanya. Apakah lansia bersedia untuk itu?  
 
PENJELASAN TEKS 
Kisah pergulatan Yakub di seberang sungai Yabok 
merupakan kisah yang penting dalam perjalanan 
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hidupnya. Dengan pergulatan itu akhirnya Yakub berani 
berdamai dengan diri sendiri, dengan Allah. 
Kesediaannya berdamai dengan dirinya sendiri, dengan 
Allah melahirkan pendamaian dengan sesama. 
Perdamaian dengan sesama ditandai melalui 
perjumpaannya dengan Esau kakaknya. Mereka telah 
berpisah beberapa waktu lamanya akibat perseteruan.  
 
Perikop sebelumnya (Kejadian 32:1-21) bercerita tentang 
ketakutan Yakub berjumpa dengan Esau. Dikisahkan 
bahwa utusan-utusan Yakub memberi kabar bila Esau 
dalam perjalanan untuk menemui Yakub dengan diiringi 
empat ratus orang. Berita itu membuat Yakub 
berprasangka buruk. Ia berpikir bahwa Esau hendak 
mencelakainya. Bukan Yakub namanya bila tidak cerdik. 
Untuk menutup ketakutannya berjumpa Esau, ia 
membagi rombongannya menjadi dua. Keluarganya (istri 
dan anak-anaknya) di tempatkan di barisan terdepan, 
diikuti rombongan lain dan di lapis paling belakang 
Yakub berjalan. Untuk itu, ia menyeberangkan istri anak-
anak dan kekayaannya di penyeberangan Yabok.  
Sesudah semua diseberangkan, ia kembali ke tempat 
semula. Ia tinggal seorang diri dan mencari rasa aman.  
 
Pikir Yakub, ia akan aman bila berada di persembunyian 
itu. Namun apa pikirannya keliru. Adalah seorang laki-
laki menjumpainya dan bergulat dengannya hingga 
semalam suntuk. Laki-laki itu meladeni  kekuatan Yakub 
hingga menjelang fajar. Saat itulah, lelaki itu memukul 
pangkal paha Yakub hingga terpelecok. Kekuatan Yakub 
bukan apa-apa bagi lelaki itu. Dengan dibuatnya Yakub 
terpelecok, Yakub diingatkan agar tidak mengandalkan 
dirinya sendiri. Selama ini Yakub selalu menghindar 
untuk berjumpa dan berdamai dengan Esau. Ia merasa 
mampu mempertahankan dirinya dengan segala sesuatu 
yang dimilikinya. Kesadaran dan pengakuan Yakub 
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tentang kelemahannya itu membawanya pada pemulihan, 
baik dengan dirinya sendiri, dengan Allah dan dengan 
sesama.  
 
Keterbukaan Yakub mengaku siapa dirinya tampak saat 
ia mengatakan namanya:”Yakub”. Nama itu berarti 
kelicikan, penipu. Ia membuka topeng-topeng yang 
dipakainya di depan Tuhan. Dari situlah Tuhan 
memberinya nama baru:”Israel” yang artinya seorang 
pria yang menghadapi Allah. Sikap membuka diri di 
hadapan Allah menjadikanya hidup dengan kehidupan 
yang sebenar-benarnya. 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Ada sebuah buku bagus berjudul: “Bagaimana 
Menghadapi Orang yang Sulit”. Buku itu menyebutkan 
bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa saja 
ketemu orang-orang berpredikat sebagai orang sulit. Apa 
ciri-cirinya? Banyak, misalnya: kita memberi senyum, 
namun dicuekin. Kita mengajak orang itu bercanda, eh.. 
diabaikan. Dia disapa diam saja, namun saat tidak disapa 
ia marah. Kalau mau dijabarkan lagi bisa bertambah.  
 
Orang sulit akan menjadikan hal-hal sederhana menjadi 
ruwet. Tak jarang berpikirnya negatif. Pertanyaannya: 
apa yang membuat seseorang menjadi orang sulit? 
Jawabnya karena sebenarnya mereka terkurung atau 
terpenjara oleh pikirannya sendiri. Karena terpenjara 
oleh pikirannya sendiri, maka jadilah mereka orang-
orang itu egois, memikirkan diri sendiri dan abai 
terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Apakah semua 
orang bisa jadi orang sulit? Jawabnya: sangat mungkin. 
Setiap orang bisa menjadi orang sulit karena berbagai 
faktor. Bisa jadi karena menghadapi masalah, mengalami 
peristiwa sulit, atau karena faktor-faktor lain.  
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Dalam hidupnya, Yakub pernah bertindak demikian. Ia 
menjadi orang sulit. Pikiran dan jalan hidupnya tertutup 
bagi Esau, saudaranya sendiri. Dalam keadaan “menjadi 
orang sulit”, seluruh hidupnya tertutup bagi Esau dan 
juga terhadap Tuhan. Namun semua yang dialami Yakub 
itu diubah Tuhan. Perubahan dirinya terjadi karena 
perjumpaannya dengan Tuhan. Kesediaannya membuka 
diri bagi Tuhan mendatangkan pemulihan bagi dirinya 
dan relasinya dengan Tuhan dan Esau, saudaranya.  
 
Bacaan kita hari ini bertutur tentang hal itu. Kisah 
pergulatan Yakub di seberang sungai Yabok merupakan 
kisah yang penting dalam perjalanan hidupnya. Dengan 
pergulatan itu akhirnya Yakub berani berdamai dengan 
diri sendiri, dengan Allah. Kesediaannya berdamai 
dengan dirinya sendiri, dengan Allah melahirkan 
pendamaian dengan sesama. Perdamaian dengan sesama 
ditandai melalui perjumpaannya dengan Esau kakaknya. 
Mereka telah berpisah beberapa waktu lamanya akibat 
perseteruan.  
 
Perikop sebelumnya (Kejadian 32:1-21) bercerita tentang 
ketakutan Yakub berjumpa dengan Esau. Dikisahkan 
bahwa utusan-utusan Yakub memberi kabar bila Esau 
dalam perjalanan untuk menemui Yakub dengan diiringi 
empat ratus orang. Berita itu membuat Yakub 
berprasangka buruk. Ia berpikir bahwa Esau hendak 
mencelakainya. Bukan Yakub namanya bila tidak cerdik. 
Untuk menutup ketakutannya berjumpa Esau, ia 
membagi rombongannya menjadi dua. Keluarganya (istri 
dan anak-anaknya) di tempatkan di barisan terdepan, 
diikuti rombongan lain dan di lapis paling belakang 
Yakub berjalan. Untuk itu, ia menyeberangkan istri anak-
anak dan kekayaannya di penyeberangan Yabok.  
Sesudah semua diseberangkan, ia kembali ke tempat 
semula. Ia tinggal seorang diri dan mencari rasa aman.  
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Pikir Yakub, ia akan aman bila berada di persembunyian 
itu. Namun apa pikirannya keliru. Adalah seorang laki-
laki menjumpainya dan bergulat dengannya hingga 
semalam suntuk. Laki-laki itu meladeni  kekuatan Yakub 
hingga menjelang fajar. Saat itulah, lelaki itu memukul 
pangkal paha Yakub hingga terpelecok. Kekuatan Yakub 
bukan apa-apa bagi lelaki itu. Dengan dibuatnya Yakub 
terpelecok, Yakub diingatkan agar tidak mengandalkan 
dirinya sendiri. Selama ini Yakub selalu menghindar 
untuk berjumpa dan berdamai dengan Esau. Ia merasa 
mampu mempertahankan dirinya dengan segala sesuatu 
yang dimilikinya. Kesadaran dan pengakuan Yakub 
tentang kelemahannya itu membawanya pada pemulihan, 
baik dengan dirinya sendiri, dengan Allah dan dengan 
sesama.  
 
Keterbukaan Yakub mengaku siapa dirinya tampak saat 
ia mengatakan namanya:”Yakub”. Nama itu berarti 
kelicikan, penipu. Ia membuka topeng-topeng yang 
dipakainya di depan Tuhan. Dari situlah Tuhan 
memberinya nama baru:”Israel” yang artinya seorang 
pria yang menghadapi Allah. Sikap membuka diri di 
hadapan Allah menjadikanya hidup dengan kehidupan 
yang sebenar-benarnya. 
 
Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak peristiwa yang 
mungkin melukai perasaan kita. Akibat dari hal itu hati 
kita tertutup bagi sesama. Bahkan bisa jadi kita menaruh 
amarah dan dendam. Amarah dan dendam menjadikan 
hidup kita tertutup bagi sesama. Ketertutupan batin bagi 
sesama sesungguhnya menjadikan relasi dengan Allah 
juga tertutup. Di sisi lain, sesungguhnya Allah terus hadir 
menyapa kita dengan berbagai cara. Hal itu dilakukan-
Nya seperti saat Ia menyapa Yakub di sungai Yabok. 
Hanya dengan membuka diri bagi Allah, kita akan 
“bergumul” dan merasakan kehadiran-Nya yang 
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mengubah. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak 
untuk terbuka pada Allah yang menyapa kita dengan 
berbagai cara. Tujuan dari sapaan Allah adalah supaya 
hidup kita diubah. Hari ini, firman Tuhan menagak kita 
untuk membuka diri bagi Dia supaya kita dapat 
membuka diri bagi sesama kita. Dengan demikian, kita 
belajar untuk tidak menjadi orang sulit.  
 
 
USULAN KEGIATAN 
 
Sharing reflektif:  apa yang sulit dari saya? 
Mengapa saya menjadi orang sulit?  
 
Membuat tekad: apa yang kulakukan agar tidak menjadi 
“orang sulit”?  
 
Mintalah lansia berkumpul dalam kelompok. Masing-
masing kelompok terdiri dari 3-4 orang. Mintalah lansia 
berdialog tentang ciri-ciri orang sulit. Apa yang dirasakan 
saat bertemu orang sulit? Mungkinkah kita berpotensi 
menjadi orang sulit? Apa yang kulakukan supaya tidak 
menjadi orang sulit? 
 
Berikan penegasan bahwa membuka diri pada sesama 
menjadikan seseorang mengubah kebiasaan sebagai 
orang sulit. Agar terbuka pada sesama, seseorang perlu 
terbuka pada Allah yang mengubah hidup.  
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Minggu IV, Oktober 2019 

Berlomba Sampai Finish 
(2 Timotius 4:6-8, 16-18) 

 
TUJUAN: 
1. Lansia dapat menyebutkan pemahamannya tentang 

beriman pada Yesus selama hidup di dunia 
2. Lansia tetap beriman pada Yesus hingga akhir 

hayatnya 
 
 
FOKUS 
Finish merupakan garis akhir dari perlombaan adu cepat 
(lari, renang, dayung). Seorang atlet yang berlomba akan 
berjuang sekuat tenaga untuk mencapai garis akhir 
tersebut. Dalam hidup manusia, kata finish kerap 
dihubungkan dengan garis akhir kehidupannya di dunia. 
Dengan kata lain, finish kerap dimaknai dengan 
kematian. Kematian merupakan sebuah keniscayaan 
yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ironisnya, 
sekalipun kematian merupakan sebuah keniscayaan yang 
akan dialami setiap orang, bukan berarti membicarakan 
kematian itu mudah. Banyak orang merasa risih saat 
membicarakan hal itu. Ada pula yang menolak dengan 
berbagai alasan. Pertanyaannya, mengapa menolak 
berbicara tentang sesuatu yang pasti akan terjadi? Apa 
faktor penghalangnya? Dalam suratnya kepada Timotius, 
Rasul Paulus menuliskan tentang akhir hidup yang akan 
dialaminya. Kematian merupakan sebuah kepastian yang 
tidak bisa ditolak. Ia menggambarkan kematian sebagai 
garis finish kehidupannya. Karena itu ia 
menyongsongnya dengan penuh pengharapan. Melalui 
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bahan ini, lansia diajak untuk menghayati hidupnya 
dalam Kristus dan menyongsong garis akhir hidup 
bersama Kristus. Dengan demikian, melalui bahan ini 
lansia diharap dapat menyebutkan pemahamannya 
tentang hidup beriman pada Kristus selama di dunia 
serta tetap beriman pada Yesus hingga akhir hayatnya. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
2 Timotius 4:6-22 adalah salam dan permintaan terakhir 
dari Paulus kepada Timotius. Saat itu Paulus sedang 
mempersiapkan dirinya menghadapi hukuman mati. 
Kesiapannya menghadapi hukuman mati berdasar 
keyakinan yang dimilikinya. Ia tidak takut sebab 
meyakini bahwa dirinya sedang mempersiapkan diri 
mempersembahkan seluruh hidup bagi Tuhan. 
Keberaniannya menghadapi hukuman mati tercermin 
dengan kuat pada ayat 16-18. Ayat 16 menggambarkan 
pada masa penghukuman itu sebenarnya Paulus 
menantikan pembelaan dari pengacara dan saksi-saksi 
pembantu. Tetapi tidak ada seorangpun yang bersedia 
menjadi saksi pembantu atau pengacaranya. Karena itu 
pada ayat 17 Paulus menyatakan bahwa sesungguhnya 
Tuhanlah pembela yang sejati. Dengan cara-Nya, Tuhan 
akan membebaskan ia dari perkara-perkara yang jahat, 
yaitu keselamatan yang kekal dalam kerajaan-Nya. 
 
Setelah membahas latar belakang penulisan surat ini, 
kita melihat lebih dalam 2 Timotius 4:6-8. Dalam 
penghayatan iman kepada Yesus yang mati dan bangkit, 
Paulus mengungkapkan harapannya tentang 
kematiannya. Saat Paulus sudah lanjut usia, ia sadar, saat 
kematiannya sudah dekat (ay. 6). Yang luar biasa, ia 
sudah dapat menggambarkan bahwa “Aku telah 
mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai 
garis akhir dan aku telah memelihara iman.” Inilah 
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harapan dan keyakinan Paulus. Ia melihat kematian 
sebagai akhir pertandingan hidup yang baik. Kematian 
adalah garis finish. Itu terjadi karena pertolongan Allah 
dan juga karena perjuangannya memelihara iman.  
 
Gambaran tentang garis finish yang dihubungkan dengan 
peristiwa kematian sangat menarik. Dalam beberapa 
lomba seperti lari, dayung, renang, dan lain-lainnya, 
selesainya lomba ditandai dengan garis finish. Mari kita 
perhatikan, bukankah altet itu setelah mencapai garis 
finish tidak berhenti sama sekali atau tak bergerak? 
Setelah garis finish, masih ada peristiwa lain, yaitu 
pemberian penghargaan. Semua peserta mendapat 
penghargaan berupa mahkota. 
 
Paulus menggambarkan bahwa ia menerima mahkota. 
Menurutnya, “Bukan hanya aku tetapi semua orang yang 
merindukan kedatangan-Nya” (ay. 8). Dengan rendah 
hati Paulus menempatkan dirinya sama dengan orang 
lain. Paulus tidak menganggap dirinya juara iman. 
Menurutnya tidak ada kapling yang lebih luas dan indah 
untuk pendeta atau ulama agama, atau kapling sempit 
sederhana untuk anggota jemaat biasa. Yang meninggal 
dan dimakamkan di Taman Pemakaman Super Mahal 
mendapat mahkota kehidupan yang sama dengan yang 
dimakamkan atau dikremasi di kuburan atau 
krematorium biasa. Tidak ada pembedaan!  
 
Paulus menyatakan bahwa semua orang yang sama-sama 
merindukan kedatangan-Nya mendapat karunia Tuhan 
berupa mahkota kehidupan. Dengan menyatakan hal itu, 
Paulus memberikan pengajaran dan keteladanan tentang 
kematian sebagai sebuah keniscayaan serta pentingnya 
menjalani hidup dalam Kristus. Hidup dan mati 
merupakan “paket” yang tidak dapat dipisahkan. Maka 
dari itu menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab 
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seperti seorang atlet yang menjalankan profesinya secara 
profesional merupakan hal penting.  
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Berlomba Sampai Finish 
Hidup manusia sering diibaratkan seperti perlombaan. 
Peserta lombanya adalah semua umat manusia. Tujuan 
dari perlombaan itu adalah garis finish. Di manakah letak 
garis finishnya dan kapan seseorang akan sampai di garis 
itu? Tidak ada seorangpun tahu. Yang tahu semua itu 
hanya Tuhan. Dialah yang mencipta garis “start” dan 
garis “finish”. Garis finish kehidupan kita disebut dengan 
kematian. Cepat atau lambat, sebentar lagi atau masih 
lama, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, semua 
dan setiap orang pasti mati atau meninggal dunia. 
Apakah kita menyangkal pernyataan ini? 
 
Kita tahu dan sadar, tetapi dalam kenyataan, kita lebih 
cenderung untuk menghindari dari pada mempersiapkan 
diri menghadapinya. Kita bahkan tenggelam dan 
dikuasai oleh kecemasan-kecemasan dan ketakutan akan 
kematian. Sakit sedikit saja sudah kebingungan cari obat 
dan dokter. Tentu usaha ini baik, karena kita harus 
menghargai kesehatan, tetapi kalau semuanya dilakukan 
dengan penuh kegelisahan dan kecemasan karena kita 
bermimpi menjadi mahluk yang tidak bisa mati, 
bukankah itu cermin dari ketakutan kita akan kematian?  
 
Hari ini, kita belajar dari Rasul Paulus melalui suratnya 
kepada Timotius. 2 Timotius 4:6-22 adalah salam dan 
permintaan terakhir yang disampaikan Paulus kepada 
Timotius. Saat itu Paulus sedang mempersiapkan dirinya 
menghadapi hukuman mati. Kesiapannya menghadapi 
hukuman mati berdasar keyakinan yang dimilikinya. Ia 
tidak takut sebab meyakini bahwa dirinya sedang 



Komisi Usia Lanjut | 113 

mempersiapkan diri mempersembahkan seluruh hidup 
bagi Tuhan. Keberaniannya menghadapi hukuman mati 
tercermin dengan kuat pada ayat 16-18. Ayat 16 
menggambarkan pada masa penghukuman itu 
sebenarnya Paulus menantikan pembelaan dari 
pengacara dan saksi-saksi pembantu. Tetapi tidak ada 
seorangpun yang bersedia menjadi saksi pembantu atau 
pengacaranya. Karena itu pada ayat 17 Paulus 
menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhanlah pembela 
yang sejati. Dengan cara-Nya, Tuhan akan membebaskan 
ia dari perkara-perkara yang jahat, yaitu keselamatan 
yang kekal dalam kerajaan-Nya. 
 
Dalam penghayatan iman kepada Yesus yang mati dan 
bangkit, Paulus mengungkapkan harapannya tentang 
kematiannya. Saat Paulus sudah lanjut usia, ia sadar, saat 
kematiannya sudah dekat (ay. 6). Yang luar biasa, ia 
sudah dapat menggambarkan bahwa “Aku telah 
mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai 
garis akhir dan aku telah memelihara iman.” Inilah 
harapan dan keyakinan Paulus tentang cara yang tepat 
sebagai seorang yang mengikut dan beriman kepada 
Kristus. Ia melihat kematian sebagai akhir pertandingan 
hidup yang baik. Kematian adalah garis finish. Itu terjadi 
karena pertolongan Allah tetapi juga karena Paulus 
berjuang untuk memelihara imannya.  
 
Semua orang pasti akan mengalami kematian. Hal 
terpenting bagi kita adalah memiliki pengharapan dalam 
menghadapinya serta kesediaan memperjuangkan iman 
dengan setia. Mungkinkah ada lansia yang tidak setia 
dalam memperjuangkan iman? Ada banyak cerita 
memilukan ketika lansia yang pada awalnya tekun 
mengikut Yesus, namun menjelang akhir hayatnya justru 
meninggalkan imannya pada Tuhan Yesus. Ada berbagai 
alasan dari lansia itu untuk meninggalkan Yesus.  



114 | Komisi Usia Lanjut  

 
Kesetiaan mengikut Yesus hingga garis finish ibarat 
pelari marathon yang tetap bertahan, terus berlari di 
lintasan marathon sekalipun tertatih, lelah dan cidera. 
Semua penghalang itu tidak membuatnya berhenti 
meninggalkan gelanggang marathon. Bagaimana dengan 
kita? Apakah kita akan tetap bertekun, setia sampai akhir? 
Agar kita setia, berpeganglah pada Yesus. Dia hadir 
membela, meneguhkan, mengarahkan kita sekarang 
sampai selama-lamanya.  
 
 
USULAN KEGIATAN 
Dialog Hidup 
Bagikan gambar seorang atlet lomba (bisa gambar lomba 
lari, dayung, renang). 
 
Mintalah peserta menyebutkan: usaha apa yang 
dilakukan seorang atlet supaya dapat mengikuti lomba 
hingga mencapai garis finish? 
 
Usai menyebutkan usaha-usaha yang dilakukan atlet 
dalam rangka ikut lomba dan segala kesiapannya, ajaklah 
peserta mendialogkan tentang hal-hal yang dilakukan 
orang beriman selama hidup di dunia. Apa yang 
dilakukan selama hidup di dunia?  
 
Akhiri kegiatan dengan memberikan penekanan tentang 
kesediaan berlomba hingga finish dalam iman pada 
Kristus. Peserta juga dapat diajak untuk menyuarakan 
sebagaimana tertulis dalam Filipi 1:21,”Karena bagiku 
hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan”.  
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Minggu I, November 2019 

“Pertobatan Yang Membawa  

Damai Sejahtera” 
(Lukas 19: 1- 10) 

 
TUJUAN:   
1. Lansia menghayati hidup dalam pertobatan  
2. Lansia mampu berelasi dengan sesama dan 

membangun damai sejahtera. 
 
 
FOKUS 
Banyak lansia yang memiliki keyakinan diri atau prinsip-
prinsip hidup yang kuat. Mereka tidak mudah 
dipengaruhi. Sikapnya keras. Terkadang walaupun 
secara fisik sudah tidak kuat, cara berpikir dan 
berkeyakinan mereka tetap teguh. Bahkan ada yang 
berkeyakinan bahwa orang lain tidak tahu apa-apa 
dibandingkan dengan dirinya. Pengalaman di masa lalu 
sebagai sosok “kuat”, memiliki banyak kemampuan, 
sehat secara fisik dan sebagainya masih terbawa hingga 
di masa tuanya. Pengalaman-pengalaman itu seolah 
menjadi sesuatu yang abadi dalam dirinya, sehingga 
terkadang muncul keinginan untuk menang sendiri dan 
ingin ditempatkan sebagai pribadi yang “paling” dalam 
segala hal. Karena keinginannya itu, tidak jarang 
seseorang menyakiti orang lain dan merugikan 
sesamanya. 
 
Menjadi lansia yang mandiri adalah hal yang baik. 
Dengan demikian, ia berusaha mengurus dirinya sendiri. 
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Namun demikian kesadaran diri dalam hidup bersama 
juga diperlukan. Pada hakekatnya kita semua hidup 
saling ketergantungan, saling membutuhkan berelasi 
dengan sesama. Sebagai mahluk induvidu dengan 
keunikannya dan mahluk sosial, saling tolong menolong 
merupakan kodrat insani. Bertambahnya usia mestinya 
menjadikan setiap pribadi dewasa dalam bertutur kata, 
bertindak dan berpikir. Atas dasar itu, setiap lansia 
dipanggil untuk senantiasa mawas diri. Sikap mawas diri 
merupakan upaya untuk membiasakan diri sadar 
terhadap diri sendiri dan sesama. Kesadaran diri itu 
kerap dimaknai sebagai bentuk pertobatan. Melalui 
pertobatan, rasa damai akan dialami secara pribadi. 
Aliran damai dalam diri akan mengarah menjadi 
pendamaian bagi sesama. Melalui bahan ini, lansia 
diharap memiliki penghayatan tentang pertobatan yang 
dapat mengalirkan rasa damai dan dapat 
mewujudkannya dalam hidup sehari-hari.  
 
 
PENJELASAN TEKS 
Kali ini bacaan kita berfokus pada Zakheus, seorang 
tokoh yang tinggal di kota Yerikho dengan  jabatan 
sebagai kepala pemungut cukai (kepala pajak). Zakheus 
kaya, berlimpah harta di kota besar, Yerikho, kota yang 
makmur, pusat perpajakan yang terbesar di Palestina. 
Namun demikian, ia merasa terasing. Masyarakat 
membenci dan menjauhinya. Ia dibenci dan dijauhi 
masyarakat sebab pekerjaannya. Karena profesinya itu, 
ia dipandang sering merugikan rakyat. Di mata publik, 
profesi pemungu cukai selalu menarik pajak lebih besar 
dari yang semestinya, Akibatnya, masyarakat merasakan 
beban berat akibat cukai yang dibebabkan kepadanya. 
Selain itu, pemungut cukai kerap dituduh sebagai bagian 
dari penjajah. Pajak yang ditariknya itu akan disetorkan 
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kepada pemerintahan Romawi yang kala itu menjajah 
Israel. 
 
Seorang pemungut cukai bukan seorang sembarangan. Ia 
mesti mampu membaca, menulis dan berhitung. Selain 
itu, ia dituntut memiliki pergaulan luas baik pejabat 
maupun rakyat. Tanpa kemampuan-kemampuan itu, 
seorang pemungut cukai tidak dapat menjalankan 
profesinya dengan baik. Namun sehebat apapun seorang 
pemungut cukai, di mata orang Yahudi mereka 
dikategorikan orang yang berdosa. Karena dosanya, ia 
layak dikucilkan. Zakheus termasuk orang yang 
dikucilkan, dihindari orang-orang Yahudi dan dihina. 
Karena itulah ia merasa kesepian dan gelisah. 
Kegelisahan itulah yang membuatnya ingin melihat 
Yesus. Melalui banyak info yang didengarnya, Yesus 
dikenal mau bersahabat dengan semua orang, termasuk 
orang berdosa seperti dirinya. 
 
Zakheus mengira dapat melihat Yesus dengan mudah, 
namun karena badannya pendek ia tidak dapat 
melihatnya. Banyak orang yang mengerumuni Yesus. 
Dengan kepandaiannya, ia tidak kurang akal. Untuk itu, 
ia mendahului rombongan Yesus dan naik di atas pohon 
ara. Ia melihat Yesus dengan diam-diam. Saat ia 
memerhatikan Yesus, rupanya Yesus tahu dank arena itu 
Ia  memanggilnya untuk turun. Yesus tidak marah 
kepada Zakeus. Di hadapan banyak orang Yesus 
menyampaikan ingin menumpang di rumahnya. 
Penerimaan Yesus menggerakkan hati Zakheus. Atas 
dasar itu, ia ingin melakukan pembaharuan hidup yang 
drastis. Ia berjanji memberikan separuh hartanya untuk 
orang miskin. Dan bila ada orang yang dirugikannya, ia 
berjanji mau mengembalikan 4 kali lipat. Selain itu, ia 
bertekad untuk tidak memeras rakyat lagi. Zakheus mau 
melepas semua harta miliknya dan menjadi warga 
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Kerajaan Allah. Ia melakukan perubahan hidup yang 
menyeluruh. Orang seperti ini yang dicari dan 
diselamatkan Yesus. 
 
Tindakan Pertobatan tidak cukup hanya terjadi dalam 
hati yaitu secara rohani, akan tetapi harus juga konkret 
seluruh hidupnya. Dengan jalan demikian, pertobatan 
bukan hanya menjadi angan-angan atau cerita semata, 
melainkan menjadi praktik keseharian dalam hidup. 
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Sikap menang sendiri harus dihargai dihormati /diajeni 
sering ada pada lansia. Dengan sikap itu, seseorang kerap 
tidak mau mengerti dan peduli pada orang lain. 
Pokoknya untuk kepentingan diri sendiri, ia minta 
dinomorsatukan. Karena sudah jadi karakternya 
misalnya supaya lebih ditakuti, galak, ketus, suka marah-
marah, emosian mudah tersinggung. Dalam keadaan 
demikian kehadirannya atau keberadaannya justru 
menjadi sesuatu yang sering dihindari atau dijauhi orang 
lain. Mengapa bisa begitu? Bisa jadi hal itu terjadi karena 
kebiasaan hidupnya demikian. Bisa jadi sejak mudanya 
suka memandang rendah atau remeh yang lain. 
Akibatnya hingga di masa lansia, ia suka membeda-
bedakan anak, menantu cucunya bahkan besan. Di sisi 
lain dengan sikapnya itu sikap pilih kasih dilakukan. 
Memberi pujian berlebih pada anak-cucu – mantu yang 
suka memberi hadiah.  
 
Apa jadinta ketika tidak ada pihak lain yang 
memerhatikan? Ketika hidup merasa tidak dimengerti, 
diabaikan, kemarahan perasaan nelongso sering muncul. 
Rasa nelongso itu diungkapkan dengan berbagai hal, 
termasuk dengan kemarahan. Kemarahan pasti 
menghilangkan rasa damai dalam diri. Ingat, saat 
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seseorang marah, debar jantungnya menjadi sangat 
kencang. Akibat debaran jantung yang kencang itu 
banyak orang jadi sulit tidur, hipertensi dan sebagainya. 
Rasa damai hilang. Hilangnya rasa damai dalam hati 
mempengaruhi perdamaian dalam hidup bersama.   
 
Bagaimana cara mengatasinya?  
 
Sikap dan tindakan yang sederhana yang dapat dilakukan 
adalah mengubah keinginan diperhatikan menjadi 
memperhatikan, punya kepekaan serta peduli. Dari 
harapan dimengerti menjadi kesungguhan mau mengerti 
harapan orang lain. Seperti Zakheus yang telah 
mengalami perubahan hidup menyeluruh setelah 
bertemu dengan Yesus yang begitu perhatian dan sangat 
peduli pada dirinya. 
 
 
USULAN KEGIATAN 
1. Para lansia diajak mengunjungi di panti jompo untuk 

memberi perhatian, berkenalan dan membangun 
komunikasi, menjadi pendengar yang baik cerita 
mereka dan mendoakannya! 

2. Membuat daftar nama-nama anggota lansia yang 
sudah lama tidak hadir dalam persekutuan dan 
mengunjunginya. Bila tidak memungkinkan pada 
hari itu, bisa direncanakan di kesempatan lain, 
tujuannya untuk memberi perhatian dan 
mendoakannya! 

3. Mengunjungi sesama yang butuh perhatian misalnya 
tukang becak, penyapu jalan, tukang parkir, koster 
atau cleaning service gereja! 
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Minggu II, November 2019 

“Taat dan Setia Pada Allah” 
(Ayub 19: 23 – 27) 

 
TUJUAN:   
1. Lansia memahami makna setia pada Allah  
2. Lansia dapat menghadapi berbagai kesulitan dalam 

hidupnya dengan taat pada Tuhan 
 
 
FOKUS 
Kesetiaan dan ketaataan merupakan wujud kongkrit 
iman Kristen. Ke-dua hal itu tidak dapat dipisahkan. 
Kesetiaan dan ketaatan seperti sekeping mata uang 
dengan 2 sisinya. Orang beriman dipanggil untuk hidup 
dengan taat dan setia. Salah satu cara mewujudkannya 
adalah melalui persekutuan di antara orang-orang yang 
taat dan setia. 
 
Dalam kehidupan kita dikenal ada ada 4 model ketaatan :  
1.  Ketaatan heteronomi: ketaatan hamba pada tuannya, 

anak pada orang tuannya, bawahan pada atasannya, 
murid pada gurunya, suami-istri dan sebagainya 

2. Ketaatan otonomi: ketaatan otonom/kemandirian, 
suatu keputusan pribadi, tidak dipengaruhi apapun, 
bebas menentukan sendiri.   

3. Ketaatan hukum: ketaatan berdasarkan hukum, 
peraturan, selalu ada dasarnya, dibuat untuk 
ketertiban keteraturan. 

4. Ketaatan Theonomi: ketaatan yang tertinggi, ketaatan 
kepada Allah secara total, ketaatan yang sempurna.  
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Di usia yang mapan, kebanyakan lansia menyukai dan 
menghargai orang-orang yang hidupnya taat atau nurut 
dan setia dalam segala sesuatu yang mewujud dalam 
keluarga, melalui persaudaraan, persahabatan, terlebih 
lagi di dalam kita bergereja. Hal itu dibuktikan melalui 
kesediaan lansia hadir dalam persekutuan pada waktu 
yang tepat (bahkan kerap datang lebih awal).  
 
Bagaimana dengan ketaatan hidup beriman? Kesetiaan, 
ketaatan kepada Tuhan, harus dibuktikan. 
Pembuktiannya melaui waktu, keadaan, berbagai 
persoalan, masalah kehidupan, berupa penderitaan, 
kesulitan, himpitan, tekanan atau ancaman, tantangan 
bahkan bahaya kematian. Ketika seseorang menghadapi 
ujian-ujian tersebut menjadikan dirinya lebih kuat. 
Namun, dalam kenyataan banyak orang gagal. Banyak 
orang memilih meninggalkan Tuhan.  Karena itu, 
kehidupan kerap diibaratkan seperti "Cuaca" yang tiba-
tiba berubah-ubah. Apakah lansia akan menjadi seperti 
itu? Dengan belajar dari Ayub dan pergumulannya, lansia 
diharap memahami makna kesetiaan dalam Tuhan dan 
mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
Kita akan belajar dari tokoh Ayub, seorang yang taat dan 
setia mengikut Tuhan dengan segala dinamika 
pergumulannya. Yang menjadi perhatian kita adalah dari 
ungkapan isi hati Ayub dalam segala kesusahan, 
penderitaannya. Ayub, dengan hati yang pedih 
menrasakan seolah-olah Allah telah membuang, 
menolak dirinya. Ia merasa tidak dikasihi, dihargai sama 
sekali. Karena itu  Ayub marah. Ia kecewa dan putus asa 
terhadap keadaannya yang menyedihkan. Semua yang 
ada padanya habis, seakan-akan tidak ada satupun yang 
tersisa. Semua yang diharapkan telah habis lenyap. Di 
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tengah pergumulan itu, pada akhirnya Ayub sadar. Ia 
mengalami dan mengakui bahwa Allah turut bekerja 
dalam semua peristiwa hidupnya. Allah menjadi 
penebusnya yang hidup. Allah bertindak untuk 
menyelamatkannya. 
 
Ayub berada dalam keadaan di tengah situasi ketiadaan 
pengharapan. Ia di tengah situasi penolakan dan 
perasaan putus asa. Namun pengakuan imannya 
menjadikan Ayub bangkit dari keterpurukan. Pengakuan 
iman Ayub kepada Allah yang menjadi saksi semuanya. 
Karena itu meskipun Ayub sangat menderita tetapi ia 
tetap bisa bertahan atas semua itu. Buah ketaatan dan 
kesetiaannya pada Allah membuat ia yakin bahwa masih 
ada perlindungan Allah. Ia yakin dapat melihat Allah 
melalui pekerjaan-Nya yang memulihkan. 
 
Melalui kisah Ayub, kita diharap dapat tetap taat dan 
kuat, serta setia dalam menghadapi banyak perubahan di 
sekitar hidup kita yang mengejutkan sekalipun. Ingatlah 
masih ada Allah yang menjaga dan melindungi kita. 
 
 
SARAN PENYAMPAIAN  
Kehilangan pasangan, sakit yang membutuhkan 
perawatan panjang, ditinggal sendirian merupakan hal 
menakutkan bagi sebagian besar lansia. Saat mengalami 
hal itu, semangat hidup dan pengharapan seolah sirna. 
Dalam keadaan demikian, tidak jarang seseorang 
mempersalahkan diri sendiri, keluarga dan bisa jadi juga 
mempersalahkan Tuhan. Iman pada Tuhan menjadi 
hilang. Hilangnya iman membuat pegangan hidup juga 
sirna.  
 
Saat hidup tidak memiliki pegangan, seolah-olah semua 
akan segera berakhir dengan cepat. Apapun yang dulu 
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menjadi kebanggaannya satu per satu sudah tidak lagi 
bersama dan ia tinggal sendirian. Hal itu seperti yang 
terjadi pada Ayub (dapat melihat penjelasan teks). Dalam 
pergumulannya, Ayub masih tetap bisa fokus pada Allah. 
Dalam segala sesuatu yang dialaminya, secara fisik atau 
lahiriah, di mana ia mengalami penderitaan yang luar 
biasa, ia tahu bahwa Allah adalah tempat perlindungan.  
 
Dari pergumulannya itu, pada akhirnya Ayub 
menemukan jawaban dan mengalami bahwa dalam 
masalah yang dihadapinya ketaatan dan kesetiaan pada 
Allah teruji. Ayub mampu melihat kuasa Tuhan sangat 
besar.  
 
Banyak orang menjadi percaya pada Tuhan karena ikut 
teman, sahabat atau keluarga. Ketika masalah datang, 
mereka mempersalahkan teman, sahabat atau 
keluarganya. Bahkan ada yang mempersalahkan Tuhan. 
Iman yang “ikut-ikutan” memang rapuh. Karena itu 
setiap orang perlu melihat kembali hidup berimannya 
pada Tuhan. Dengan demikian, ia akan menemukan 
Tuhan yang menyertai dalam segala hal. Ketaatan dan 
kesetiaan dalam hidup beriman berproses melalui 
berbagai dinamika. Suka dan duka yang bergantian akan 
meneguhkan iman dan ketaatan pada Allah.  
 
 
USULAN KEGIATAN 
1. Para Lansia diajak menyanyi bersama lagu mudah 

dikenal mereka yaitu:  
 
 Saya Mau Iring Yesus 
  

Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, 
meskipun saya susah dalam dunia ini, 
saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya.  
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Setelah menyayikan lagu ini, tanyakan pada beberapa 
lansia bilamana hidup susah? Apakah mereka menjawab 
dengan jawab umum saja? Dan bandingkan juga dengan 
situasi menyenangkan dalam mengikut Yesus. Apakah 
suka dan duka menjadi sarana untuk menguji kesetiaan 
dan ketaatan kita? Mintalah lansia memberikan jawab.  
 
2. Lansia dibagi dalam kelompok 4/5 orang tiap 

kelompok diminta untuk berikan kesaksian dalam 
kelompok kecil tersebut, kesaksian hidup pengalaman 
bagaimana dalam menghadapi kesusahan/kesulitan 
hidup! 

 
3. Tiap peserta diminta untuk menulis di lembar kertas 

kecil secara singkat, disediakan amplop dan alat tulis. 
Menuliskan ucapan syukur karena pertolongan Tuhan, 
dalam hidupnya atau keluarganya! 
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Minggu III, November 2019 

“Mengingat Kebaikan Tuhan” 
(Mazmur 98) 

 
 
 
TUJUAN: 
1. Lansia memahami makna mengingat kebaikan 

Tuhan 
2. Lansia membiasakan diri mengingat kebaikan 

Tuhan dalam hidupnya 
 
 
FOKUS 
Mengucap syukur dan berterimakasih atas sebuah 
kebaikan yang diterima merupakan sesuatu yang 
mestinya terjadi otomatis dalam hidup seseorang. 
Seseorang yang merasakan kasih, pertolongan dan 
kebaikan dalam hidupnya, mestinya tanpa diingatkan 
dan disuruh akan mengingat semua yang sudah 
dirasakannya itu. 
 
Apakah selalu begitu? Rasanya makin hari, banyak orang 
sulit mengucap terimakasih, bersyukur dan mengingat 
kebaikan-kebaikan yang sudah dialaminya. Ada berbagai 
penyebab yang membuat orang sulit mengingat kebaikan. 
Bisa karena perasaan sudah selayaknya dia mendapatkan 
bantuan dan kebaikan itu, atau bisa juga karena memang 
ketidakpedulian dan ketiadaan rasa bersyukur untuk apa 
yang sudah didapatkan, atau bisa jadi karena memang 
tidak tahu berterima kasih dan bersyukur.  Demikian juga 
terhadap kebaikan yang sudah diberikan oleh Tuhan. 
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Banyak orang abai terhadap kebaikan-Nya karena 
menganggap hidup yang dialaminya hanyalah sebuah 
proses alami semata, hidup bukan karena kemurahan 
dari Tuhan. Melalui mazmurnya, Daud mengajak semua 
umat Allah, baik yang percaya maupun yang tidak 
percaya pada Allah untuk mengingat kebaikan Tuhan. 
Hal yang sama juga dinyatakan bagi kita di zaman ini. 
Kita semua dipanggil untuk senantiasa mengingat 
kebaikan-Nya. Oleh karena itu melalui bahan ini, lansia 
diharap dapat memahami makna mengingat kebaikan 
Tuhan serta mewujudkan hal itu dalam kehidupan 
sehari-hari.  
 
 
PENJELASAN TEKS 
Mazmur ini mirip dengan Mazmur 96 yang mengajak 
umat menyanyikan nyanyian baru bagi TUHAN dan 
memuliakan Dia sebagai raja. Sekalipun memiliki 
kesamaan (ajakan untuk menyanyikan nyanyian baru 
bagi TUHAN), tetapi dasar dari ajakan nyanyian itu 
berbeda. Mazmur 96 mengajak umat menyanyi bagi 
Tuhan karena perbuatan ajaib Allah yang 
memperbaharui dunia, sedangkan Mazmur 98 mengajak 
umat menyanyi karena kasih-Nya kepada Israel (umat-
Nya). Dalam nyanyian ini, pemazmur mengajak umat 
TUHAN mengingat kembali bahwa kebaikan TUHAN 
tampak dari segala ujung bumi.  
 
Mazmur ini biasanya dinyanyikan pada saat Pesta 
Pondok Daun, pesta kerajaan yang paling megah. Pesta 
itu sendiri berakar dari peristiwa keluaran. Israel 
mengenang peristiwa itu dengan merefleksikan serta 
merayakan penyelamatan ilahi yang dilaksanakan-Nya di 
depan bangsa-bangsa. Dalam penyelamatan-Nya bagi 
Israel, Tuhan juga berkenan menyelamatkan bangsa-
bangsa lain. Pemazmur mengatakan: segala ujung bumi 
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telah melihat keselamatan yang dari pada Allah kita. 
Oleh karena itu, pemazmur mengundang segala bangsa 
untuk merayakan penyelamatan Tuhan bagi segala 
bangsa. Undangan itu bukan hanya bagi bangsa-bangsa 
yang mengasihi Israel saja, tetapi juga bagi bangsa-
bangsa yang memusuhi Israel. Kata yang dipakai untuk 
menunjukkan undangan bagi bangsa-bangsa yang 
memusuhi Israel adalah sungai-sungai. Sungai-sungai 
yang dimaksud di sini bukan sungai-sungai biasa, tetapi 
sungai-sungai yang keluar dari dunia orang mati (lihat 
Mazmur 18:5), lalu mengelilingi keping bumi berupa laut. 
Bagi orang Israel dahulu, tanda ini (sungai dan laut) 
merupakan tanda yang mengerikan, bahkan mematikan. 
Dan kata ini (sungai-sungai) sering dipakai untuk 
melambangkan musuh Allah dan musuh-musuh Israel.  
 
Undangan pemazmur ini sangat besar artinya bagi 
bangsa Israel. Selama ini mereka menganggap hanya 
bangsa merekalah yang patut merayakan kasih dan 
penyelamatan Allah, tetapi ternyata anggapan itu keliru. 
Keselamatan Allah adalah bagi seluruh bangsa. Selain itu, 
penyelamatan Allah tidak jauh dari hidup mereka sebab 
saat penyelamatan itu sudah dekat, maka rayakanlah 
sampai ke ujung bumi dengan sukacita!  
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Ada kisah seorang bernama Jend. Harry C. Trexler. Ia 
adalah seorang warga terkemuka dan terkaya di 
Pensylvania, AS pada masanya. Ia juga orang yang 
dikenal sebagai seorang dermawan besar yang 
menyediakan banyak beasiswa bagi kebutuhan puluhan 
mahasiswa pada tahun 1993.    
 
Empat bulan sebelum ia meninggal, ia memanggil 
sekretarisnya untuk menanyakan jumlah mahasiswa 
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yang pernah dan masih dibantunya saat itu. Setelah 
mendengar penjelasan sekretarisnya, Trexler bingung 
bercampur sedih dan kecewa. Lalu katanya,”Hari Natal 
yang lalu, aku hanya menerima satu atau dua kartu Natal 
dari mereka.” Rupanya tidak banyak mahasiswa 
penerima beasiswa yang mengingat sang pemberi untuk 
sekadar berterima kasih melalui ucapan selamat Natal 
baginya. 
 
Kisah tentang Jendral Harry itu memilukan. Bagaimana 
tidak? Banyak mahasiswa yang telah mendapat 
kebaikannya abai terhadap semua yang sudah 
dinyatakannya. Tentu saja ketika seseorang berbagi, ia 
harus ikhlas. Namun adalah keterlaluan bila seseorang 
yang pernah mendapat pertolongan justru melupakan 
sang penolong.  
 
Mengingat kebaikan, tahu berterimakasih merupakan 
sikap bijak dari seseorang yang sadar bahwa hidupnya 
penuh dengan pertolongan dari sesama. Kesadaran itu 
membuat sesorang menghayati bahwa apa yang saat ini 
terjadi dalam hidupnya bukanlah semata karena 
kekuatan dan hebatnya.  
 
Selain mengingat kebaikan-kebaikan dari sesama, kita 
diajak untuk mengingat setiap kebaikan yang diberikan 
oleh Tuhan. Melalui Mazmurnya, Daud mengajak umat 
Allah untuk senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan 
Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi umat seolah tidak ada 
habisnya. Selalu ada jalan bagi Allah untuk menyatakan 
rahmat-Nya. Mamzur 86 mengupas tentang hal itu 
(sampaikan pada lansia penjelasan teks). 
 
Di masa ini, mari kita mengingat semua kebaikan yang 
sudah dinyatakan oleh Tuhan. Ada banyak cara Allah 
menolong kita. Bisa jadi Ia menolong melalui tetangga, 
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teman-teman, juga melalui cara-cara lainnya. Hayati 
bahwa semua pertolongan dari sesama itu merupakan 
pertolongan yang bersumber dari Allah. Ia 
menggerakkan banyak orang untuk membagikan cinta 
kasih Allah bagi kita.  
 
Apa yang akan kita lakukan untuk mengingat kebaikan 
Tuhan ?  
 
  
USULAN KEGIATAN 
1. Tiap hari mengucapkan terima kasih kepada 

sebanyak mungkin orang yang sudah menolong dan 
membantu: asisten rumah tangga, tetangga, satpam 
di gereja, tukang sayur, driver ojek online, teman-
teman.  

2. Mengingat nama-nama orang-orang yang 
melakukan kebikan dan menuliskan semua kebaikan 
yang diberikan. 

3. Tiap malam merenungkan ulang untuk apa 
mengucap syukur hari itu. Tanyakan pada lansia: 
apa hambatan yang mereka alami untuk bersyukur? 
Apa upaya mengatasi hambatan itu? 

 
 
  



130 | Komisi Usia Lanjut  

 

 

Minggu IV, November 2019 

“Mengampuni Seperti Yesus Sang Raja” 
(Lukas 23:33-43) 

 
 
 
TUJUAN: 

1. Lansia memahami makna pengampunan 
2. Lansia bersedia hidup dalam pengampunan 

 
 
FOKUS 
Pengampunan merupakan sebuah keputusan yang 
didasari pada niat dari dalam batin. Dengan 
pengampunan, rasa sakit dalam batin dilepaskan. 
Memang ketika keputusan untuk mengampuni diambil, 
di situ tidak serta merta rasa sakit hilang. Namun dengan 
memutuskan pengampunan, kita sedang mencoba 
memulihkan. Ibaratnya, seorang yang memutuskan 
mengampuni, ia seperti seorang sedang membersihkan 
luka dengan obat pembersih. Rasa perih, nyeri dirasakan. 
Dari sanalah pemulihan terjadi. Pengampunan bukan 
sekadar perasaan batin. Di dalamnya membutuhkan niat 
kuat. Dalam perjalanan hidupnya, lansia berjumpa 
dengan berbagai peristiwa yang kadang menyakitkan. 
Bersediakah menyatakan ampunan? Dengan belajar dari 
Yesus, Sang Raja, lansia diajak untuk memahami makna 
pengampunan dan membiasakan diri mewujudkan 
pengampunan dalam hidup sehari-hari. 
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PENJELASAN TEKS 
Minggu ini gereja memasuki Minggu Kristus Raja. Secara 
liturgis, perayaan Kristus Raja dilakukan sebagai upaya 
menghayati bahwa Yesus adalah Tuhan, raja alam 
semesta. Sebagai Raja, Yesus menyatakan kasih dengan 
mengurbankan diri di kayu salib. Namun salib bukan 
jalan akhir karya Yesus. Melalui kebangkitan-Nya, Ia 
meneguhkan diri sebagai raja semesta.  
 
Bacaan hari ini menceritakan tentang penyaliban Yesus. 
Penyaliban adalah model hukuman Romawi dan 
penyaliban hanya diperuntukkan bagi orang di luar 
romawi. Penyaliban dipandang sebagai hukuman yang 
paling mengerikan dan paling menyengsarakan (tubuh 
tidak dapat diangkat, seluruh beban tubuh hanya 
bertumpu pada tangan yang diikat /dipaku. Dalam waktu 
yang lama paru–paru kekurangan udara karena secara 
perlahan seseorang kehabisan darah dan dehidrasi). 
Salib juga merupakan penghinaan bagi Yesus 
(bandingkan ulangan 21:23). Yesus menjalani semua itu 
tanpa sebuah proses peradilan yang adil. Tidak sampai di 
situ Yesus dihina, diolok bahkan kematiannya di antara 
penjahat. Hinaan lebih jauh dengan tulisan INRI – Iesus 
Nazarenus Rex Iudaeorum terjemahannya “Yesus orang 
Nazaret raja orang Yahudi” maksud tulisan ini ingin 
mengatakan kehinaan Yesus yang dinyatakan sebagai 
seorang raja tetapi tidak menunjukkan kemuliaan raja, 
karena Dia menjalani hukuman salib dan mengenakan 
mahkota duri. 
 
Meski demikian Yesus tetap mengucapkan 
pengampunan dari mulut-Nya yang artinya pengurbanan 
Yesus ditempuh dengan pengurbanan total karena 
ketaatan pada Bapa-Nya. “ Yesus berkata: Ya Bapa 
ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang 
mereka perbuat.” (Ay. 34). Seluruh ucapan ini diucapkan 
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oleh Yesus bukan ketika makan atau duduk ngobrol 
dengan para murid. Ucapan ini terucap dalam 
penderitaan yang hebat yang sedang menimpa Yesus, di 
kayu salib. Nilai yang menarik dari ucapan ini, yaitu 
pengampunan, melalui pengampunan kita mengerti 
pengurbanan Yesus yang agung. Pengurbanan Yesus 
bukan hanya pengurbanan tubuh, tetapi seluruh hidup-
Nya menjadi pengurbanan yang sempurna karena kasih. 
Pengampunan melalui pengurbanan Yesus merupakan 
salah satu unsur terpenting dalam misi kerasulan. (Kis. 
2:38; 5:31; 10:43; 13:38 dll). Pengurbanan Yesus yang 
menghadirkan kehidupan buat setiap orang. Dengan 
demikian pengurbanan dan pengampunan Yesus 
menjadi berita sentral pelayanan para murid dikemudian 
hari dan seharusnya juga menjadi berita penting bagi 
gereja (setiap orang Kristen) di tengah dunia. 
 
Pada saat Yesus menyatakan pengampunan, banyak 
orang mengolok-olok Dia. Para prajurit yang ada di 
sekitar Yesus juga berlaku demikian. Olok-olok itu 
merupakan penghujatan kepada Yesus. Injil mencatat 
bahwa yang menghujat Dia bukan hanya khalayak ramai 
dan para prajurit. Salah satu penjahat yang disalib 
bersama Yesus juga menghujat Dia dengan 
mengatakan,”Bukankah Engkau adalah Kristus? 
Selamatkanlah diri-Mu dan juga kami!” Hujatan itu 
merupakan tanda bahwa penjahat itu tidak menyesal 
dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. 
Berbeda dengan penjahat itu, salah satu penjahat di 
sebelah Yesus berlaku sebaliknya. Ia mengajak sesama 
penjahat yang disalib untuk menyadari kesalahan yang 
diperbuatnya. Ia mengajak supaya takut kepada Allah 
dan mengakui kesalahan-kesalahan yang sudah 
dilakukan sbelumnya. Kepada Yesus, penjahat itu 
memohon supaya dirinya diingat oleh Yesus bila Ia 
datang sebagai Raja. Pengakuan itu disambut oleh Yesus 
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dengan mengatakan bahwa hari ini juga ia bersama Yesus 
di taman Firdaus. 
 
Pengakuan yang dinyatakan oleh penjahat itu 
mendatangkan pengampunan. Pengampunan sudah 
dinyatakan oleh Yesus sebelum penjahat itu mengakui 
siapa dirinya di hadapan Yesus. Dalam kehidupan kita 
saat ini setiap orang diundang untuk taat kepada Allah 
melalui pengakuan. Melalui pengakuan yang dilakukan, 
pengampunan akan diberikan Allah, dialami dan 
dirasakan oleh umat-Nya. 
 
 
PENYAMPAIAN BAHAN 
Relasi antar pribadi ada kalanya mengalami pasang surut. 
Ribut dan rukun merupakan kenyataan yang tidak bisa 
dipungkiri. Dalam keadaan rukun, hidup bersama 
mudah ditata dan arahkan sesuai dengan keinginan 
bersama. Sebaliknya, dalam keadaan bertengkar, hidup 
bersama sulit ditata. Pertengkaran membuat masing-
masing pihak menuntut hanya keinginannyalah yang 
diutamakan. Dalam suasana pertengkaran, masing-
masing pihak berusaha saling menyakiti dan 
menjatuhkan pihak lain yang dianggap tidak sejalan.  
 
Pada dasarnya, hasrat menyimpan kesalahan, membalas 
kesalahan orang lain ada dalam diri setiap orang. Adigum 
pembalasan lebih kejam daripada perbuatan rupanya 
sudah mendarah daging di dalam kehidupan kita. 
Adigum itu membuat kita mudah menjadi pribadi yang 
gampang tersinggung manakala ada pihak lain bertutur 
kata atau bertindak tidak sesuai dengan keinginan kita. 
Dampak lebih lanjut dari keinginan membalas dendam, 
menyimpan kesalahan adalah kesulitan menyatakan 
pemaafan (pengampunan). Kegagalan untuk 
memaafkan/mengampuni akan mengurangi intensitas 
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dan kualitas hubungan kita dengan diri sendiri, sesama 
dan Tuhan. 
 
Keputusan untuk mengampuni berarti merupakan 
keputusan untuk mengasihi. Lawan dari mengasihi 
adalah membenci. Kebencian merupakan akar dari 
segala keinginan untuk menyimpan kemarahan, dendam 
dan membalas dendam. Kita dapat belajar tentang 
pengampunan dari Yesus, Sang Raja. Dia Maha 
Pengampun.  
Ketika Yesus disalib, ia mengucapkan pengampunan,“Ya 
Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa 
yang mereka perbuat.” (Ay. 34). Seluruh ucapan ini 
diucapkan oleh Yesus bukan ketika makan atau duduk 
ngobrol dengan para murid. Ucapan ini terucap dalam 
penderitaan yang hebat yang sedang menimpa Yesus, di 
kayu salib. Nilai yang menarik dari ucapan ini, yaitu 
pengampunan, melalui pengampunan kita mengerti 
pengurbanan Yesus yang agung. Pengurbanan Yesus 
bukan hanya pengurbanan tubuh, tetapi seluruh hidup-
Nya menjadi pengurbanan yang sempurna karena kasih. 
Pengampunan melalui pengurbanan Yesus merupakan 
salah satu unsur terpenting dalam misi kerasulan. (Kis. 
2:38; 5:31; 10:43; 13:38 dll). Pengurbanan Yesus yang 
menghadirkan kehidupan buat setiap orang. Dengan 
demikian pengurbanan dan pengampunan Yesus 
menjadi berita sentral pelayanan para murid dikemudian 
hari dan seharusnya juga menjadi berita penting bagi 
gereja (setiap orang Kristen) di tengah dunia. 
 
Pada saat Yesus menyatakan pengampunan, banyak 
orang mengolok-olok Dia. Para prajurit yang ada di 
sekitar Yesus juga berlaku demikian. Olok-olok itu 
merupakan penghujatan kepada Yesus. Injil mencatat 
bahwa yang menghujat Dia bukan hanya khalayak ramai 
dan para prajurit. Salah satu penjahat yang disalib 
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bersama Yesus juga menghujat Dia dengan 
mengatakan,”Bukankah Engkau adalah Kristus? 
Selamatkanlah diri-Mu dan juga kami!” Hujatan itu 
merupakan tanda bahwa penjahat itu tidak menyesal 
dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. 
Berbeda dengan penjahat itu, salah satu penjahat di 
sebelah Yesus berlaku sebaliknya. Ia mengajak sesama 
penjahat yang disalib untuk menyadari kesalahan yang 
diperbuatnya. Ia mengajak supaya takut kepada Allah 
dan mengakui kesalahan-kesalahan yang sudah 
dilakukan sbelumnya. Kepada Yesus, penjahat itu 
memohon supaya dirinya diingat oleh Yesus bila Ia 
datang sebagai Raja. Pengakuan itu disambut oleh Yesus 
dengan mengatakan bahwa hari ini juga ia bersama Yesus 
di taman Firdaus. 
 
Hari ini, di Minggu Kristus Raja, kita diajak untuk 
meneladani Sang Raja sejati. Ia mengajarkan hidup 
dalam pengampunan. Jika masih tersimpan amarah, 
dendam atau kesalahan sesama, mari segeralah nyatakan 
ampunan. Dengan pengampunan, kita memulihkan dan 
dipulihkan. 
 
 
USULAN KEGIATAN 
Menuliskan dan Mendoakan yang Menyakiti 
Sekarang, tuliskan nama-nama orang yang melukai Anda 
di kertas. Setelah menuliskan nama orang itu, tulislah 
kalimat doa Anda bagi orang yang menyakiti. Doakan dan 
mintalah kekuatan Tuhan bagi Anda supaya bisa 
mengasihi orang itu dan memaafkan orang itu.  
 
Seusai menuliskan doa, kita diajak mengingat perkataan 
Tuhan Yesus saat di salib,”Ya Bapa, ampunilah mereka, 
karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat” (Luk. 
23:34).   
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Bayangkanlah perasan Yesus saat Ia mengucap hal itu. 
Tuliskanlah bayangan Anda ketika Tuhan Yesus 
menyampaikan pemaafan bagi mereka yang 
menyalibkan, mencaci-maki, memfitnah, meludahi-Nya, 
dll di kertas Anda. 
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MINGGU I, Desember 2019 

“MENUNGGU TUHAN” 
(ROMA 13:11-14) 

 
 
 
TUJUAN:  

1. Lansia mendapat gambaran apa artinya 
menantikan kedatangan Tuhan pada akhir                  
zaman. 

2. Lansia membiasakan hidup dalam perubahan 
karena waktu yang terus berjalan ke depan. 

 
 
FOKUS 
Menunggu adalah pekerjaan yang menjemukan, 
walaupun tahu kapan waktunya tiba. Proses menuju 
pertemuan itu yang membuat munculnya reaksi 
bermacam-macam. Contoh dari reaksi itu seperti: 
mengomel bila yang ditunggu tidak segera datang, diam 
pasrah, atau melakukan kegiatan lain untuk membunuh 
waktu.  
 
Menunggu Tuhan bukan berarti Tuhan akan datang 
secara tubuh menemui kita. Tuhan Yesus ditunggu 
karena Dia pernah berjanji akan datang kembali (Kis Rs 
1:11; Yoh 21:22). Gambaran menunggu Tuhan 
sebenarnya sudah kita lakukan setiap tahun pada masa 
Adven. Kita persiapkan Natal atau peringatan kelahiran 
Yesus dengan sebaik-baiknya lebih dari pada perayaan 
gerejawi yang lain, karena hari itu sangat istimewa. 
Menunggu Tuhan ternyata bukan hanya Natal, tetapi 
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juga ketika kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang 
kedua kalinya pada akhir zaman. Gladi bersih Natal 
dilakukan di gereja, tetapi gladi bersih menyambut 
kedatangan Tuhan kembali dilakukan dalam hidup 
sehari-hari walupun kita tidak tahu pasti kapan Dia akan 
datang kembali. 
 
Menunggu Tuhan pada kedatangan-Nya kembali 
akankah kita siapkan dengan sukacita atau sebaliknya 
dengan penuh ketakutan? Kita harus mulai berbenah 
sekarang sebelum semuanya terjadi. Melalui 
persekutuan ini, lansia diharap memiliki gambaran apa 
artinya menantikan kedatangan Tuhan pada akhir zaman 
serta membiasakan hidup dalam perubahan karena 
waktu terus berjalan ke depan. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
Surat Roma 13 berisi nasihat Paulus agar umat hidup 
secara realistis. Menjadi pengikut Kristus bukan berarti 
tidak butuh Taurat. Yesus datang justru menggenapi 
Taurat (Matius 5 : 17) dan kini kita hidup dibawah hukum 
anugerah. Keselamatan sudah datang tetapi akan 
digenapi pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. 
Kata:” keselamatan sudah lebih dekat bagi kita” artinya 
kita semakin didekatkan   pada kedatangan Yesus pada 
akhir zaman. Digambarkan sebagai hari yang sudah jauh 
malam telah hampir siang. Anak-anak Tuhan harus 
hidup dengan sopan seperti pada siang hari (ayat 13).  
 
Di kalangan orang Kristen, penantian kedatangan Kristus 
kembali sudah ada sejak kisah kenaikan-Nya ke sorga. 
Dalam menantikan kedatangan-Nya, Paulus tidak 
pernah menyampaikan ramalan-ramalan apalagi 
memastikan kapan Kristus akan datang. Paulus dan 
pengikut Kristus pada masanya mengharapkan Kristus 
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datang kembali setiap saat. Karena mereka meyakini 
tidak ada seorangpun tahu kapan Ia datang maka hal 
yang dilakukan adalah bersiap diri. Waktunya semakin 
hari semakin singkat, karena setiap hari dijalani dengan 
berbagai karya dan kesibukan. Dalam kesibukan yang 
bersifat rutin setiap orang bisa “tertidur.” Oleh karena itu, 
Paulus menasihatkan agar umat mengendepankan hidup 
dalam kasih (Rom. 13: 10) dan dilanjutkan dengan 
nasihat bahwa saat untuk bangun dari tidur (Rom. 13: 11). 
Bangun dari tidur merupakan gambaran untuk waspada 
dalam hidup. 
 
Kewaspadaan diwujudkan melalui hidup dalam kasih. 
Dalam kasih setiap pengikut Kristus menanggalkan 
perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan 
senjata terang (Rom. 13:  11-12). Dengan perubahan 
hidup itu, kita tidak lagi hidup secara tidak sopan, tidak 
lagi mengejar kenikmatan untuk diri sendiri (pesta pora, 
mabuk-mabukan, dan mengumbar hawa nafsu), tidak 
lagi mengutamakan keinginan diri sendiri dan senang 
berselisih dengan orang lain (Rom. 13:  13-14). Sebaliknya, 
manusia baru akan hidup dengan sopan dan berani 
berjuang melawan kuasa kegelapan di dalam dan di luar 
diri kita (Rom. 13:  13), dan mengenakan Kristus dalam 
hidup kita, serta hidup dalam kasih. Kasih itu dipahami 
sebagai kegenapan hukum Taurat (ay. 14 bdk. dengan Rm. 
13:9-10). 
 
Paulus menekankan pentingnya menyambut siang itu 
dengan mengenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan 
senjata terang. Berlakulah seperti prajurit yang selalu 
siap dengan senjata kapanpun juga. Dan pelihara 
hidupmu seperti ketika merawat tubuhmu sendiri setiap 
hari. 
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SARAN PENYAMPAIAN. 
Menunggu adalah kegiatan yang paling menjemukan dan 
penuh tanda tanya. Apakah yang bakal terjadi bila yang 
ditunggu datang: membawa senang atau susah, menjadi 
gembira atau sedih? Bagaimana menunggu Tuhan Yesus 
yang akan datang kembali? Apa artinya menunggu Tuhan? 
 

1. Bukan berarti Tuhan hilang seperti yang diduga 
para murid-Nya setelah bangkit. 

2. Tuhan akan datang kembali karena Dia pernah 
berjanji ketika Dia naik ke sorga. 

3. Kedatangan-Nya pertama adalah sebagai 
Juruselamat dunia, kedatangan-Nya kembali 
sebagai Hakim Dunia untuk mengadili orang 
yang hidup dan yang mati. (Kis Ras 10 : 42) 

 
Diantara kedatangan-Nya yang pertama dan 
kedatangan-Nya kembali, itulah waktu menunggu Tuhan. 
Apa yang harus kita lakukan selama kita menunggu 
Tuhan? 
 

• Jadilah orang percaya yang siap untuk 
berkarya. 
Setelah merayakan Natal, kita kembali kepada 
kehidupan rutin tetapi dengan tetap menunggu 
Tuhan datang kembali. Paulus berkata bahwa masih 
ada yang menjadi pekerjaan rumah kita.  Kata”harus 
kamu lakukan” menekankan sesuatu yang tidak bisa 
dilakukan secara fakultatif, melainkan tidak bisa 
ditawar karena waktunya telah tiba untuk bangun 
dari tidur. Apa yang kita lakukan setelah bangun dari 
tidur? Tidur lagi? Atau segera mengerjakan tugas-
tugas di rumah dan berangkat bekerja? Belajarlah 
dari burung-burung di udara yang bangun pagi lalu 
terbang mencari biji-bijian. Belajar dari ayam jantan 
yang berkokok menyambut datangnya pagi. Apa yang 
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harus kita kerjakan ketika menunggu Tuhan datang 
kembali? Bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan dengan 
tampil beda sebagai orang percaya yang sudah 
diselamatkan. Layani pekerjaan Tuhan selagi masih 
kuat. Bagikan kasih Allah kepada semua orang.  

 

• Waktu berjalan cepat menuju akhirnya.  
Tanpa terasa setiap tahun kita baru saja merayakan 
Natal, lalu tidak lama kemudian Natal lagi. Baru 
sebentar tidur malam hari, kita sudah bangun lagi di 
pagi hari. Menunggu Tuhan itu seperti orang tidur 
malam dan tiba-tiba terkejut karena pagi hari sudah 
datang lagi. Inilah realitas hidup bukan mimpi. 
Kedatangan Tuhan kembali bukan mimpi, tetapi 
sungguh-sungguh bakal terjadi. Yang harus kita 
lakukan adalah buatlah tiap hari sebagai hari yang 
baru dengan cara meninggalkan kebiasaan hidup 
lama. Mengubah hidup kita dengan hidup didalam 
terang Tuhan. Ingat dihari tua, hidup kita juga 
semakin dekat untuk mengalami perjumpaan dengan 
Tuhan. 

 

• Jangan tunggu Tuhan dengan tangan kosong. 
Jangan tidak berbuat apa-apa menjelang kedatangan 
Tuhan kembali. Buatlah sesuatu dalam hidup ini yang 
dapat kita persembahkan kepada Tuhan ketika Dia 
datang kembali. Ibarat calon pengantin yang 
menyambut pasangannya dengan segenggam bunga 
tangan yang siap untuk diserahkan sebagai tanda 
cinta. Paulus memakai gambaran medan perang. 
Yang kita bawa bukan bunga, tetapi “perlengkapan 
senjata terang” yaitu Tuhan Yesus (ayat 14). Artinya 
di dalam hati kita ada Yesus yang hadir di sana. Bila 
Yesus hadir dalam hidup kita, maka menyambut 
kedatangan-Nya yang kedua akan kita hadapi dengan 
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sukacita bukan dengan ketakutan, karena senjata 
terang ada pada kita. 

 
Orang percaya yang menunggu Tuhan harus bisa 
merawat tubuhnya sendiri bukan menyia-nyiakannya 
apalagi merusakannya dengan hidup yang berdosa.  
Berikan yang terbaik kepada Tuhan, persembahkan 
tubuh kita karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih 
dulu.  
 
Menunggu Tuhan membuat kita selalu berharap 
bahwa akan datang hari sukacita seperti ketika 

kita merayakan natal setiap tahun. 
 
 
USULAN KEGIATAN 
Lansia diminta mendengar ungkapan di atas. Setelah 
mendengar ungkapan di atas, lansia diminta berdiskusi 
tentang makna ungkapan di atas. Apa yang dihayati dari 
ungkapan itu? Apa yang akan dilakukan dalam rangka 
menyambut kedatangan Tuhan kembali? 
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Minggu II, Desember 2019 

AKU MAU YANG BARU 
(Yesaya 11: 1-10) 

 
 
 
TUJUAN: 

1. Lansia menghayati masa penantian dengan hidup 
dalam pertobatan dan pembaharuan 

2. Lansia memiliki sikap terbuka kepada Firman 
Tuhan yang mengoreksi dan membaharui 
karakter hidup kita. 

 
 
FOKUS. 
Bagi orang usia lanjut, lama dan baru merupakan 
pergumulan tersendiri. Masa lalu pernah hidup dengan 
segudang pengalaman yang tidak dialamai generasi 
berikutnya. Ketika zaman baru tiba, maka mau tidak mau 
harus mengikuti perubahan. Ada yang cepat beradaptasi, 
ada yang lambat mengikuti, dan ada yang tidak mau 
berubah sama sekali.  
 
Sebuah ilustrasi menggambarkan apa hadiah yang kita 
terima pada jenjang umur tertentu. Ketika masih kanak-
kanak, hadiah yang dirindukan adalah sepeda kecil. 
Ketika menginjak dewasa dan sudah bekerja, hadiah yang 
diharapkan adalah sebuah mobil. Dan ketika masa tua 
tiba, hadiah yang dibelikan anak-anaknya adalah kursi 
roda. Inikah yang disebut zaman baru? Aku mau yang 
baru, tentu bukan kursi roda tetapi hidup yang lebih baik 
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di masa tua. Masih adakah yang bisa kita kerjakan di hari 
tua?  
 
Aku mau yang baru artinya bersedia meninggalkan hidup 
lama dan menyambut hidup baru yang disediakan Tuhan 
tiap-tiap hari (Ratapan 3:22-23). 
 
 
PENJELASAN TEKS. 
Melalui Yesaya 7 ditemukan nubuat kedatangan Mesias 
yang membawa baik kemurkaan, maupun rahmat. 
Demikianlah kehidupan umat Allah di segala abad dan 
tempat selalu diperhadapkan pada dua pilihan ini: 
Menyambut rahmatNya dengan hidup yang dibarui, atau 
berhadapan dengan murka Allah tatkala umat memilih 
hidup dalam kesemena-menaan, seolah tidak ada Allah 
dalam dunia. 
 
Yesaya 11 tidak bisa dipisahkan dari pasal-pasal 
sebelumnya yang berbicara tentang Allah yang murka 
dan menghukum umat yang memberontak kepada Allah, 
dimana kejayaan Israel dan Yehuda habis lenyap. Tetapi 
Tuhan menyatakan janji-Nya bahwa akan tumbuh tunas 
yang keluar dari tunggul Isai. 
 
Tunas (Ibrani: netser) akan tumbuh dari tunggul yang 
tersisa yang tidak ikut ditebang. Netser mungkin adalah 
akar kata dari nama Nazaret (Mat 2 :23). Awal dari 
nubuat Yesaya ini tercatat 700 tahun sebelum Yesus lahir 
sedang penyelesaiannya masih menunggu sampai pada 
kedatangan-Nya kembali. 
 
 
SARAN PENYAMPAIAN 
Kalau kita membeli barang dan uangnya cukup, pasti 
akan membeli yang baru bukan yang lama. Setiap orang 
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ingin adanya yang baru dalam hidupnya. Ketika 
menyambut Natal dan pergantian tahun, kita mau 
pakaian yang baru, sepatu baru dan yang baru lainnya, 
sebuah gambaran bahwa kita berharap yang baru akan 
datang pada tahun berikutnya. Demikianlah manusia 
selalu ingin yang baru dan yang baru lagi. Apa yang kita 
harapkan dalam iman dengan yang baru? 
 

• Yang baru itu adalah datangnya Raja Yang 
Mengasihi (ayat 2-3).  
Meskipun Tuhan Allah kelihatannya kejam 
menghabisi semua yang menolak Dia, tetapi masih ada 
sisa yang dipakai-Nya untuk menumbuhkan tunas 
baru. Di satu sisi Allah murka amat sangat, tetapi di 
sisi lain, Ia Maha Pengampun yang luar biasa. Semua 
itu dimulai pada zaman Yesus, karena Dia datang 
untuk mengasihi dunia ini, mengasihi kita semua.  
 
Raja Yang Mengasihi itu telah datang dan akan datang 
lagi kedua kalinya. Waktu antara kelahiran-Nya yang 
pertama dan kedatangan-Nya yang kedua itulah 
zaman anugerah. Yang percaya kepada-Nya akan 
menerima pengampunan walaupun dosanya besar. 
Yesus yang dinubuatkan tidak akan asal menghakimi 
tetapi akan melakukan-Nya dengan adil dan jujur 
seperti tunas yang muncul dari pohon yang ditebang. 
Zaman baru telah datang, kita gunakan kesempatan 
ini untuk berubah karena Allah tidak selama-lamanya 
murka dan tidak terus akan menghukum kita. Dia 
Maha Pengampun asal kita mau mulai dari yang kecil, 
seperti tunas yang tumbuh dari tunggul. Buatlah 
komitmen untuk berubah dan bertobat mumpung 
belum terlambat.  
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• Yang baru itu adalah Allah yang setia kepada 
janji-Nya (ayat 4-5).  
Apa yang disabdakan-Nya pasti ditepati dan terjadi. 
Seperti ikat pinggang yang selalu melekat pada 
pemakainya. Jangan menganggap enteng terhadap 
setiap janji Tuhan yang diucapkan-Nya. Terbukti yang 
dinubuatkan dalam kitab Yesaya ini terjadi pada 
zaman Yesus. Allah telah membuktikan apa yang 
disabdakan-Nya dalam kebenaran dan kesetiaan. 
Setiap bulan Desember kita merayakan Natal, namun 
jangan lupa bahwa suatu kali Yesus yang lahir di 
Betlehem itu akan datang kembali ke dunia, bukan 
sebagai Juruselamat, tetapi sebagai Hakim Dunia. 
Yang harus kita perbuat adalah taat dan setia bukan 
seperti Israel dan Yehuda yang memberontak. Di balik 
murka-Nya, Allah masih teringat akan sebagian kecil 
umat-Nya yang tidak ikut berdosa. Maka 
ditumbuhkan-Nya tunas dari sisa pohon yang tidak 
ditebang. Bagaimana dengan hidup Anda di hari tua? 
Masih adakah yang harus dibereskan dengan Tuhan?  

 

• Yang baru itu bernama hidup rukun dan 
damai (ayat 6-9).  
Bagaimana mungkin binatang buas bisa hidup 
sekandang dengan binatang yang jinak? 
Penyelenggara sirkus tidak berani meng-kandang-kan 
binatang yang dibawa untuk pertunjukkan dalam satu 
kurungan. Tetapi di zaman baru, zaman Yesus yang 
telah dan akan datang, terjadilah yang tidak mungkin 
akan terjadi. Orang yang sudah dibaharui hidupnya 
oleh Sang Raja Damai, yaitu mereka yang sudah 
belajar mengenal Yesus, akan muncul sebagai 
pendamai dan hidup rukun dengan sesamanya.  Hal 
ini akan seperti panji-panji yang dikibarkan tinggi dan 
dilihat oleh banyak orang disekitarnya. Apakah tidak 
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senang bila Anda dipuji orang dengan berkata:” Sudah 
banyak berubah, tidak seperti dulu lagi.”  Suatu bukti 
bahwa Anda benar-benar mau yang baru dan 
melupakan yang lama.  

 
Ketika yang baru sudah datang,  

selayaknya kita menyimpan 
yang lama hanya sebagai kenangan. 

 
 
USULAN KEGIATAN 
Dalam Yesaya 11 ada penjelasan bahwa: Roh TUHAN 
akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh 
nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan 
TUHAN. 
 
Ketika membaca bagian tersebut, apa yang Anda pahami? 
 
Setelah memahami, apa yang akan dilakukan untuk 
membaharui hidup? Sharingkan dalam kelompok.  
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Minggu III, Desember 2019 

MENCARI YANG LAIN 
(Mazmur 146: 5 -10) 

 
 
 
TUJUAN:  
1. Lansia mengerti makna Adven sebagai hari-hari 

penantian peringatan kelahiran Tuhan Yesus. 
2. Lansia menyadari Adven sebagai gambaran 

penantian kedatangan Yesus kembali yang 
seharusnya diisi dengan berperan sebagai umat 
Allah yang berdampak baik. 

 
 
FOKUS  
Orang percaya sebaiknya tidak membandingkan Tuhan 
Yesus dengan yang lain atau bahkan mendua hati, 
menyembah Yesus tetapi juga mencari yang lain. Orang 
percaya seperti ini menandakan imannya labil, belum 
mendalami ajaran Tuhan dan belum mengalami 
perjumpaan hidupnya dengan Tuhan Yesus. 
 
Mencari yang lain, biasanya terjadi pada orang yang 
kebingungan dan yang belum yakin akan kuasa Tuhan 
Yesus Kristus. Mencari yang lain, bisa berarti yang 
dimilikinya belum sepenuh hati ada dalam dirinya. 
Bagaimana jadinya jikalau dalam sebuah pernikahan 
suami atau isteri masih mencari yang lain? Mencari 
sesembahan lain di luar Yesus bisa berakibat apa yang 
kita tabur akan kita tuai (Galatia 6:7). Masa Adven 
mengajak kita untuk meneguhkan iman percaya hanya 
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kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia sebagai 
satu-satunya Juruselamat. Bila ada yang lain, maka yang 
lain itu adalah “guru selamat”, yang hanya mengajar dan 
menunjukkan jalan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Jalan, 
dan Kebenaran, dan Hidup (Yohanes 14:6). Hanya Dia 
satu-satunya Penyelamat dunia ini yang bisa membawa 
setiap orang percaya kembali kepada Bapa di sorga.  
 
Melalui bahan ini, lansia diharap mengerti makna Adven 
sebagai hari-hari penantian peringatan kelahiran Tuhan 
Yesus. Selain itu, lansia menyadari Adven sebagai  
gambaran penantian kedatangan Yesus kembali yang 
seharusnya diisi dengan berperan sebagai umat Allah 
yang berdampak baik. 
 
 
PENJELASAN TEKS 
Mazmur 146 menceriterakan tentang puji-pujian atas 
pertolongan Tuhan. Dimulai dengan ”Haleluya” dan 
diakhiri dengan “Haleluya” (ayat 1 dan 10). Kata aslinya 
berbunyi Haleluyah. Kata “YAH” adalah singkatan dari 
Yahweh, sehingga berbunyi Pujilah Tuhan. Mazmur ini 
tidak berisi tentang permohonan untuk pribadi, tetapi 
justru pujian kepada Yahweh semata. 
 
Pemazmur bertekad memotivasi dirinya sendiri untuk 
taat memuji Tuhan. Ada berkat kebahagiaan dengan 
memuji Tuhan bila taat seumur hidup. Dari pengalaman 
pemazmur ia menasihati manusia untuk tidak 
mengandalkan kebaikan para bangsawan (band. 
2.Samuel 3: 39). Manusia fana tidak bisa diharapkan 
pertolongannya karena akan kembali kepada debu (ayat 
3-4). Orang yang menjadikan Tuhan adalah penolong 
dan sumber harapan hidupnya akan berbahagia karena 
berharap kepada Allahnya Yakub tidak sia-sia (ayat 5). 
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Allah adalah pencipta langit dan bumi (ayat 6) dan 
berdaulat dengan penuh belas kasihan dan adil (ayat 7-9). 
 
 
SARAN PENYAMPAIAN 
Mencari yang lain, bisa negatip dan positip jadinya. 
Negatipnya, jikalau memang sudah cukup atau terpenuhi 
yang diinginkan kenapa mencari yang lain? Rumah 
tangga akan hancur gara-gara suami/isteri masih 
mencari yang lain yang bukan pasangannya. Langkah 
kecil bisa menjadi masalah besar. 
 
Positipnya, bila mencari yang lain itu dalam rangka hidup 
yang lebih maju, lebih baik demi sebuah masa depan 
yang bahagia dan sukses, kenapa tidak dilakukan? Masa 
Adven mengarahkan kita untuk fokus kepada Tuhan 
Yesus yang lahir ke dunia. Jangan mencari yang lain yang 
tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Contoh, 
menyiapkan Natal dengan mendandani diri lebih 
daripada menyiapkan hati untuk lebih setia, taat dan 
tidak mencari yang lain selain Tuhan. 
Bagaimana menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan 
sekaligus sebagai “gladi bersih” kita menyambut 
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? 
 

• Mulailah hidup dengan Haleluya dan akhiri 
dengan Haleluya (ayat 1 & 10).  
Tidak ada ruang dan kegiatan yang kosong tanpa 
memuji Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, 
tetaplah memuji Tuhan. Hidup tanpa haleluya akan 
membuat kita tidak puas dan selalu menuntut bahkan 
menyalahkan Tuhan. Hal ini akan memberi 
kesempatan kita untuk mencari yang lain, yang bukan 
Tuhan. Pamazmur mengajak dirinya sendiri 
berkomitmen untuk selalu memuji Tuhan. Kalimat 
“selama aku hidup” dan “selagi aku ada” menjadi 
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peneguhan dirinya bahwa dia tidak mau mencari yang 
lain walaupun ada kesempatan. Bagaimana dengan 
hidup kita di usia senja ini? Masihkah kita memuji 
Tuhan atau berhenti dan berontak karena tubuh 
makin lemah, hidup terasa sunyi, sepi dan sendiri? 
Mulailah dengan haleluya dan akhir hidup ini dengan 
haleluya. 

 

• Tubuh boleh tua, tetapi sandaran kita tetap 
Allah  
Ketika usia tua merangkak tiba, kita butuh bantuan 
sesama kita untuk menolong kita beraktivitas.  Tetapi 
jangan kita sandarkan hidup kita kepada manusia, 
karena ujung-ujungnya bisa menjadi kecewa, karena 
orang di sekeliling kita semua terbatas dan tidak 
sempurna. Penolong satu-satunya adalah Allah yang 
telah turun menjadi manusia yaitu Tuhan Yesus. Bila 
kita mengaduh, mengeluh, berharap, sampaikan 
semuanya kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang 
mau turun membantu kita, bukan hanya berdiri dari 
jauh memberi instruksi. Dalam doa dan Firman, kita 
akan dikuatkan. Adakah Allah lain selain Juruselamat 
kita Tuhan Yesus Kristus yang seperti Dia? 

 

• Kalau sudah cukup yang satu, jangan cari yang 
lain  
Pemazmur memuji Tuhan karena buat dirinya 
Allahnya Yakub sudah cukup menjadi sandaran 
hidupnya. Berkali-kali disebut bahwa Tuhan itu 
membebaskan, Tuhan membuka mata, Tuhan 
menegakkan orang, Tuhan mengasihi orang-orang 
benar, Tuhan menjaga orang-orang yang tertindas dan 
sengsara. Dan puncaknya Tuhan disebutnya sebagai 
Raja untuk selama-lamanya. Kalau mau mengalami 
dan menghayati hadirnya Tuhan, maka jangan hanya 
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melihat kebaikan-Nya dari satu sisi, lihalah Tuhan 
dari semua sisi kuasa-Nya seperti melihat batu 
permata berlian. Dilihat dari mana saja tetap 
mengkilap dan bersinar.  Cara ini akan 
menghindarkan kita untuk tidak mencari yang bukan 
Tuhan. Karena diluar Yesus tidak ada yang seperti Dia. 
Pujilah Tuhan dari saat kita percaya sampai waktunya 
tiba kita menutup mata. Dari haleluya kepada haleluya.       

 
Mencari yang lain selain Tuhan Yesus hanya 
akan membawa kekecewaan hidup dan tidak 
fokus lagi untuk menyambut kedatangan-nya 

kembali. 
                                                                                                      

 
USULAN KEGIATAN 
Ajak lansia mendiskusikan hal berikut: hal-hal apa yang 
dapat membuat kita bisa terjatuh hingga mencari yang 
lain? apa yang akan dilakukan supaya tidak mencari yang 
lain?  
 
Usai berdiskusi, lansia diminta saling mendoakan supaya 
semua kuat di dalam Tuhan.  
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Minggu IV, Desember 2019 

“TANDA KESELAMATAN” 
(Yesaya 7: 10 – 16) 

 
 
 
TUJUAN:  
1. Lansia memiliki konsep hidup menjadi milik Kristus 

hingga akhir zaman 
2. Lansia melatih diri untuk hidup dan memiliki tanda 

sebagai pengikut kristus. 
 
 
FOKUS  
Kelahiran Kristus tidak serta merta terjadi begitu saja, 
tetapi diawali dengan sebuah tanda yang dinubuatkan 
sebelum Yesus lahir. Allah sudah memberi tanda kepada 
raja Ahaz bahwa akan lahir seorang yang disebut Imanuel 
(Allah beserta kita). 
 
Hidup kita juga tidak lepas dari tanda baik yang bisa 
dilihat dengan mata, atau hanya bisa ditebak dengan 
perasaan, bahkan ada tanda yang hanya bisa dilihat 
dengan mata iman. Apa yang menandai kita sebagai 
orang percaya, milik Allah? Nama baptis, asesori salib 
yang kita kenakan dalam penampilan atau yang dipajang 
di rumah. Cara kita bertutur dan bertindak juga menjadi 
tanda siapa kita ditengah masyarakat. 
 
Menjadi milik Kristus itu ditandai dengan kita taat 
kepada perintah Allah, kita terus mau belajar untuk 
berubah menjadi seperti Kristus, berguna karena kita 
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mau dipakai-Nya sebagai alat untuk memberitakan Injil-
Nya. Menjadi milik Kristus harus konsekwen dengan 
tanda yang pernah diterimanya dalam baptisan dalam 
nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sungguh indah 
bila hidup kita bisa menjadi tanda dari Tuhan dan ketika 
tanda itu dibaca oleh banyak orang.  
 
 
PENJELASAN TEKS 
Kitab Nabi Yesaya ini adalah salah satu yang memuat 
tanda bahwa akan datang seorang Juruselamat yang 
disebut dengan Imanuel. Anehnya tanda dari Allah ini 
diberikan di zaman yang kacau antara dua kerajaan 
Yehuda dan Israel waktu itu. Raja Ahaz dari Yehuda 
berhadapan dengan Raja Pekah dari Israel yang 
bersekutu dengan Raja Rezin dari Aram. Raja Ahaz 
ketakutan melihat persekongkelan dua raja itu.  
 
Tuhan mengutus Nabi Yesaya daan anaknya kepada Raja 
Ahaz agar Raja tenang karena kedua raja yang 
bersekongkol itu seperti puntung kayu api yang berasap 
(ayat 11). Tuhan berfirman agar Raja Ahaz minta tanda 
dari Tuhan (ayat 10), tetapi Ahaz tidak mau karena takut 
mencobai Allah. Yesaya berkata bahwa Tuhan sendiri 
yang akan memberi tanda bahwa akan lahir seorang 
Imanuel dari keturunan Daud, Dialah Allah yang menjadi 
manusia. 
 
 
SARAN PENYAMPAIAN 
Ada satu tanda terbesar uyang pernah terjadi di dunia ini 
yaitu tanda akan lahirnya seorang Juruselamat bernama 
Yesus Kristus. Di dalam pribadi Yesus, ada tanda Allah 
dan tanda manusia. Dia lahir dari Roh Allah tetapi dia 
juga lahir dari seorang manusia (Matius 1: 20-21). 
Apakah tanda ini belum cukup bagi umat manusia di 
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dunia sehingga masih harus mencari yang lain?  Dengan 
tanda ini maka akan dimulai suatu perubahan besar 
dalam hidup manusia yang mau percaya kepada-Nya. 
Bagaimana membaca tanda keselamatan, yang datang 
dari Tuhan maupun yang ada dalam hidup kita? 
 

• Tanda keselamatan itu bisa diminta dari 
Tuhan.  
Tuhan sendiri yang menyuruh Raja Ahaz di tengah 
ketidaktahuannya mau berbuat apa dengan rakyat 
yang dipimpinnya. Tuhan berkata:”Mintalah suatu 
tanda dari Tuhan Allahmu” (ayat 11). Meminta tanda 
dari Tuhan, rasanya tidak biasa, raja Ahaz takut 
kalau-kalau malah berubah mencobai Tuhan. Maka 
Tuhan mengambil alih sehingga Dia sendiri yang 
memberi tanda kepada Ahaz. Bahwa masih ada 
Juruselamat yang memberi harapan ke masa depan. 

 
Dalam setiap peringatan Natal, banyak orang yang 
telah berkali-kali datang ke gereja ikut berbakti, 
tetapi tidak pernah berani mengambil keputusan 
untuk menjadi pengikut Kristus yang ditandai 
dengan baptisan. 
 
Kata-kata yang sering kita dengar adalah:”Saya hanya 
mau simpatisan” atau “Belum waktunya untuk 
menjadi Kristen, karena masih banyak dosa” 
Akankah selamanya kita ragu untuk mengambil 
keputusan? 

 
Jangan seperti Raja Ahaz yang ragu untuk meminta 
tanda di tengah ketakutan hidup yang dialaminya 
sebagai pemimpin. Makin takut meminta tanda dari 
Tuhan, makin habis waktu kita untuk diselamatkan. 
Di hari Natal ini mintalah tanda dari Tuhan.  Apakah 
Natal yang saya ikuti tahun ini membuat saya 
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mengalami damai sejahtera? Jikalau ya segeralah 
percaya dan bagi yang belum dibaptis, mintalah 
untuk dibaptiskan. Katakan, saya mengalami Tuhan 
hadir dalam hidup saya karena sudah lama saya 
hidup dalam kekacauan dan ketakutan. Tuhan 
sendiri yang akan memberi tanda kepada kita bahwa 
inilah saatnya untuk percaya dan menerima Dia 
sebagai Juruselamat dalam hidup saya. 

  

• Tanda keselamatan jangan ditunda lagi. 
Ada beberapa orang yang begitu sulitnya untuk 
menjadi pengikut Kristus dengan percaya dan 
menerima tanda baptis.  Setiap Natal mendengar 
Firman, tetapi pulang tanpa perubahan. Tahun 
berikutnya datang ke gereja ikut ibadah Natal lagi 
tetapi juga belum ada tanda-tanda untuk mau 
percaya. Dalam kisah raja Ahaz, Tuhan memberi 
tanda akan datangnya Juruselamat justru di saat Raja 
Ahaz hidup dalam ketakutan. Apakah kita juga akan 
terus menunda dan menunda sampai kita tidak 
berdaya dan hanya bisa berserah kepada Tuhan 
karena tahu waktu hidup kita tinggal dalam hitungan 
hari? Ahaz akhirnya menyerahkan agar Tuhan saja 
yang memberi tanda kepadanya. Maka lahirlah 
nubuat akan datangnya seorang yang disebut 
Imanuel, yaitu Yesus Kristus, Jurselamat manusia. 
Dialah yang bisa menyelamatkan manusia dari 
kehancuran dan kebinasaan.  

 

• Segera percaya bila tanda dari Tuhan sudah 
semakin jelas  
Penduduk disekitar gunung Merapi di wilayah 
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanda yang 
unik, turun temurun dari nenek moyang mereka. 
Mereka tidak akan mengungsi sebelum ada tanda 
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yang pasti jikalau gunung itu akan meletus. Bila 
gunung Merapi itu sudah mengeluarkan asap tebal 
membubung tinggi menyerupai gambar kambing 
domba (Jawa: wedhus gembel), maka mereka segera 
akan mengungsi ke tempat aman. Apakah tanda yang 
akan diberikan Tuhan kepada kita bila kita termasuk 
orang yang masih terus menunda untuk percaya dan 
menerima Kristus sebagai Juruselamat pribadi kita?  

 
Tanda-tanda dari Tuhan memudahkan kita 

untuk menjadi  milik Kristus tanpa harus ragu 
dan menunda-nunda lagi. 

 
 
USULAN KEGIATAN 
Membaca Tanda 
 
Mintalah lansia mengingat tanda pengatur lalu lintas 
(dikenal dengan sebutan alat pemberi isyarat lalu lintas 
atau APILL) yang biasa mereka lihat. Setelah mengingat, 
mintalah satu per satu menyampaikan tanda apa yang 
dilihat dana pa arti tanda itu? 
 
Usai menyampaikan tanda-tanda dan maknanya, 
mintalah lansia menceritakan tanda-tanda apa yang 
mereka cermati, hayati dalam hidup dan tanda-tanda itu 
dipahami sebagai penanda dari Tuhan? 
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Minggu V, Desember 2019 

“DIGENDONG TUHAN” 
(Yesaya 63:7-9) 

 
 
TUJUAN:   
1. Lansia menyadari bahwa mengikut Yesus bukan 

berarti hidup tanpa penderitaan dan kesulitan lagi. 
2. Lansia mendapat penjelasan bahwa masih ada jalan 

keluar jikalau kita mau bersandar kepada Tuhan. 
 
 
FOKUS 
Menjadi pengikut Kristus bukan berarti bebas tanpa 
penderitaan dan kesulitan. Sejak manusia jatuh ke dalam 
dosa, maka penderitaan dan kesulitan menjadi beban 
hidup setiap orang (Kejadian 3: 17- 19). Ketika manusia 
tidak bisa menolong dirinya sendiri, maka Allah tidak 
akan membiarkan manusia terus terbelenggu dosa. 
Kabar baiknya adalah Allah mau turun ke dunia untuk 
menyelamatkan manusia. Ibarat seorang anak yang 
terperosok ke dalam sumur yang dalam, bapak yang 
memiliki anak itu tidak hanya  
 
berteriak-teriak memandu anak itu untuk naik. Bapak itu 
juga bukan lalu mengirim tali dan ember agar anak itu 
naik ke dalamnya lalu ditarik ke atas. Bapak itu turun 
sendiri menolong anaknya dan kemudian 
menggendongnya ke atas keluar dari sumur itu.  
Demikianlah Allah menyelamatkan manusia bukan 
hanya jiwanya saja, tetapi keselamatan itu seutuhnya 
untuk tubuh, jiwa dan roh manusia (Mazmur 8:6-7). 
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Selama Tuhan Yesus hidup di dunia, Dia telah menolong 
banyak orang sakit, orang yang kerasukan roh jahat, dan 
bahkan Yesus telah membangkitkan orang mati (anak 
Yairus, pemuda dari Nain, dan Lazarus).  Inilah tindakan 
Yesus yang nyata, menggendong yang sakit, yang 
menderita dan yang tidak berdaya lagi. Penderitaan dan 
kesulitan bukan untuk dihindari tetapi dihadapi. Percaya 
bahwa Allah akan menggendong kita dalam segala 
kesulitan. 
 
PENJELASAN TEKS 
Yesaya 63: 7-9 adalah doa Nabi untuk keselamatan umat 
Allah. Yesaya memanjatkan doa syafaat yang terbagi 
dalam bagian-bagian berikut: Aku hendak menyebut-
nyebut perbuatan kasih setia Tuhan (ayat 7), artinya 
segala perbuatan baik Tuhan akan dikenangnya. Mulai 
mereka keluar dari Mesir (Yes 63:11) sampai menduduki 
Tanah Kanaan (Yes 63:13).  
 
Tuhan memuji umat-Nya sebagai “anak-anak yang tidak 
akan berlaku curang (ayat 8a), artinya dari semua bangsa 
di bumi Israel yang dipilih sebagai umat pilihan-Nya. 
Dan Allah menjadi Juruselamat mereka (ayat 8b). Tuhan 
menolong umat-Nya dengan empati bukan sekadar 
simpati. Tuhan merasakan penderitaan umat-Nya 
sebagai penderitaan-Nya sendiri. Bentuk pertolongan 
Tuhan adalah dengan cara menggendong umat-Nya, 
“Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia 
sendirilah yang menyelamatkan mereka (ayat 9b). 
Kesediaan dan kesetiaan Tuhan menolong umat-Nya 
dibuktikan dengan Ia mengangkat dan menggendong 
mereka selama zaman dahulu kala (ayat 9c). Inilah 
ungkapan kasih Allah yang paling mengharukan dalam 
Perjanjian Lama. Kebaikan Tuhan masa lalu terus 
berkanjut sampai dengan masa kini dan selama-lamanya.  
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SARAN PENYAMPAIAN 
Masih ingat lagu “Tak gendong kemana-mana” yang 
dilantunkan oleh Mbah Surip almarhum? Mbah Surip 
tidak jelas mau dibawa kemana orang yang digendongnya. 
Ketika mbah Surip meninggal bagaimana nasib orang 
yang digendongnya, kita juga tidak tahu? Maklum itu 
hanya sebuah lyrik lagu. Mari kita membayangkan masa 
kecil kita, atau ketika kita sudah mempunyai anak atau 
cucu. Bagaimana nikmatnya berada dalam gendongan 
orangtua kita. Kebanyakan anak-anak yang digendong 
akan lebih cepat tidur daripada yang diletakkan di baby 
box walaupun ditunggui ibunya.  
 
Doa syafaat Nabi Yesaya ternyata menjadi sebuah nubuat 
bahwa Juruselamat itu akan datang dan Ia akan berada 
ditengah-tengah penderitaan manusia. Sebagai umat 
pilihah Allah, Juruselamat itu akan menggendong kita 
dalam segala kesesakan hidup kita. Firman Tuhan 
memberitahukan kepada kita apa yang dilakukan 
Juruselamat, Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah 
penderitaan dan kesulitan hidup kita. 
 

• Tuhan mengampuni dosa kita dan 
mengangkat kita sebagai anak-anak yang 
dibenarkannya.  
Bukankah kita manusia berdosa, tetapi Tuhan 
berkata,” kita adalah anak-anak yang tidak akan 
berlaku curang” (ayat 8b). Tuhan menyungguhkan 
pengakuan bahwa kita adalah umat-Nya, “Sungguh, 
merekalah umat-Ku“. Sebuah pembelaan dan 
pembenaran yang tidak tanggung-tanggung demi 
keselamatan dan masa depan hidup kita. Sebelum 
kita digendong, kita lebih dahulu diakui-Nya sebagai 
anak-Nya, bahkan anak-anak yang tidak curang. 
Kalau kita mau menghayati kasih dan empati Tuhan 
ini, maka sudah selayaknyalah kita hidup hanya 
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untuk memuliakan Dia sebagai balasan cinta kasih 
kita. Mari kita renungkan siapa diri kita di hadapan 
Tuhan saat ini. Bertanyalah seperti ini:” Layakkah 
aku disebut anak yang baik di depan Bapa di sorga? 
Benarkah aku sudah hidup benar di hadapan-Nya 
seperti Dia membenarkan hidup saya?” 

 
 

• Dalam segala kesulitan percayalah masih ada 
jalan keluarnya 
Banyak orang takut menghadapi penderitaan dan 
kesulitan hidup. Mereka yang tidak percaya kepada 
Tuhan akan mudah menyerah kalah pada keadaan 
dan kenyataan. Tetapi anak-anak Tuhan diteguhkan 
dengan Firman Tuhan yang berkata, bahwa Ia 
menjadi Juruselamat mereka dalam segala kesesakan 
mereka (ayat 8). Digendong Tuhan itu enak karena 
kita berada dalam genggaman tangan-Nya dan tidak 
akan dibiarkan jatuh.  Yang harus kita lakukan adalah 
selalu mendekat dan mendekat agar Dia tahu bahwa 
kita adalah anak-Nya yang membutuhkan empati dan 
pertolongan-Nya. Dalam kondisi sulit jangan sekali-
kali kita menjauh dari Tuhan. Maka Tuhan akan 
melihat kita sebagai seorang dari anak-Nya. Apa yang 
Anda lakukan ketika penderitaan dan kesulitan 
datang? Menjauh atau mendekat kepada Tuhan 
Yesus?  

 

• Digendong Tuhan untuk mengalami 
kedamaian 
Anak yang menangis akan menjadi diam ketika anak 
itu berada dalam gendongan orang yang 
menolongnya. Demikianlah dalam kehidupan ini 
jikalau kita mau digendong Tuhan dan menyerahkan 
beban kita untuk tidak kita pikul sendiri, maka akan 
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datang kedamaian yang meringankan kita. Kabar 
baiknya ketika kita dalam penderitaan dan kesulitan, 
Tuhan tidak mengutus orang untuk menolong kita, 
tetapi Dia sendiri datang menyelamatkan kita. Itulah 
ciri seorang Juruselamat yang bertanggungjawab.  
Dengan kasih dan belas kasihan-Nya Dia menebus 
kita dan mengangkat beban kita dalam gendongan-
Nya. Ini dilakukan sejak zaman dulu kala sampai hari 
ini dan selama-lamanya. Puji Tuhan! Jadi jangan 
takut lagi untuk menghadapi penderitaan dan 
kesulitan hidup ini. Mintalah Tuhan menggendong 
kita dan beban kita akan menjadi terasa ringan. Bagi 
setiap orang yang belum merasakan digendong 
Tuhan, segeralah mendekat agar diketahui-Nya dan 
kita didekap-Nya dengan kasih yang tidak 
berkesudahan.   

 
 

Lebih baik digendong Tuhan  
dari pada jatuh  

karena beratnya  
gendongan yang kita pikul sendiri. 

                       
                                                                                     
USULAN KEGIATAN 
Saat ini kita memasuki akhir tahun 2019. Ada berbagai 
peristiwa dalam hidup sepanjang tahun 2019. Mintalah 
lansia berbagi cerita tentang hidup digendong Tuhan. 
Usai saling bercerita, lansia saling mendoakan. Doa 
diakhiri dengan nyanyian Bapa Terimakasih.  
 
 


