
Masa Perayaan Hidup Berkeluarga GKSBS 2011 
 

1 
 

Pengantar  
 

Keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah.  Di dalam keluarga awal 

pertumbuhan  umat Allah terjadi.  Keluarga bagaikan sebuah gereja kecil.  Karenanya keluarga 

mempunyai peran yang penting bagi pertumbuhan anggota keluarganya dan bagi pertumbuhan 

jemaat.  Bila setiap anggota keluarga bertumbuh dengan baik, maka akan tercipta sebuah keluarga 

yang kuat.   Bila setiap keluarga bertumbuh dengan baik, maka akan tercipta sebuah jemaat (gereja) 

yang kuat.  Bila setiap jemaat (gereja) bertumbuh dengan baik, maka akan tercipta tubuh Kristus 

yang kuat.  Bila keluarga-keluarga bertumbuh, jemaat (gereja) akan bertumbuh, bila jemaat (gereja) 

bertumbuh maka tubuh Kristus akan bertumbuh.  Pertumbuhan sebuah keluarga bisa terjadi secara 

alami (mengalir seperti air) namun bisa juga terjadi dengan cara dikondisikan (direkayasa).  Masa 

Perayaan Hidup Berkeluarga adalah salah satu upaya mengkondisikan (merekayasa) pertumbuhan 

keluarga-keluarga Kristen, untuk melengkapi pertumbuhan alamiahnya. 

 

“MEMBANGUN KELUARGA YANG BERMARTABAT” merupakan tema Masa Perayaan 

Hidup Berkeluarga tahun 2011 ini.  Melalui tema ini diharapkan keluarga-keluarga Kristen di 

GKSBS pada tahun ini dapat:  

- pertama “Membangun keluarga yang harmonis,”  

- kedua “Membangun komunikasi keluarga yang baik,”  

- ketiga “Mengelola berkat yang diterimanya dengan bertanggungjawab,”  

- keempat “Membangun keluarga yang melayani dan menatalayani.”   

 

Keempat sub tema tersebut akan dibahas dan dihayati dalam satu bulan ini dengan berbagai 

kegiatan yang akan kita lakukan, seperti Ibadah Minggu, Renungan Keluarga, PA, Sarasehan, dan 

Aktivitas Mingguan.  Diakhiri dengan ibadah penutup yang mengusung subtema: “Menjadi 

keluarga harmonis yang bermartabat.”   

Tema dan subtema tersebut hendaknya diletakkan dibawah terang tema besar Sinode GKSBS 

“Berapa Banyak Roti Yang Ada Padamu, Cobalah Periksa!” dan subtema “Panggilan persaudaraan 

untuk hidup berbagi dan bermartabat dalam rumah bersama.”  

 

Adapun jadwal MPHB tahun ini diatur sebagai berikut: 

 

Tanggal Kegiatan Keterangan 

Minggu,  

2 Okt 2011 

Ibadah Pembukaan 

MPHB 

Materi menggunakan bahan khotbah 

pembukaan MPHB 

Selasa,  

4 Okt 2011 
Renungan keluarga Materi menggunakan bahan  renungan 1 

Kamis,  

6 Okt 2011 
PA 

Materi menggunakan panduan PA sinode 

GKSBS 

Jumat,  

7 Okt 2011 
Sarasehan Materi menggunakan bahan sarasehan 

Minggu-Sabtu,  

2-8 Okt 2011 
Aktivitas 1 Family Day Out 

Minggu, 

9 Okt 2011 
Ibadah Minggu 

Materi khotbah menggunakan bahan khotbah 

minggu 9 Oktober 2011 

Selasa,  

11 Okt 2011 
Renungan keluarga Materi menggunakan bahan  renungan 2 

Kamis,  

13 Okt 2011 
PA 

Materi menggunakan panduan PA sinode 

GKSBS 

Minggu – Sabtu 

9-15 Okt 2011 
Aktivitas 2 Pesona Kreasi Anak 
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Minggu,  

16 Okt 2011 

Ibadah Minggu Materi khotbah menggunakan bahan khotbah 

minggu 16 Oktober 2011 

Selasa,  

18 Okt 2011 
Renungan keluarga Materi menggunakan bahan  renungan 3 

Kamis,  

20 Okt 2011 
PA 

Materi menggunakan panduan PA sinode 

GKSBS 

Minggu–Sabtu,  

16-22 Okt 11 
Aktivitas 3 Temu Pemuda Remaja Se-Klasis 

Minggu, 

23 Okt 2011 
Ibadah Minggu 

Materi khotbah menggunakan bahan khotbah 

minggu 16 Oktober 2011 

Selasa,  

25 Okt 2011 
Renungan keluarga Materi menggunakan bahan renungan 3 

Kamis,  

27 Okt 2011 
PA 

Materi menggunakan panduan PA sinode 

GKSBS 

Minggu-Sabtu 

23-29 Okt 11 
Aktivitas 4 Pasutri 

Minggu,  

30 Okt 2011 
Ibadah Penutupan 

Materi khotbah menggunakan bahan khotbah 

Penutupan MPHB 

Minggu, 

30 Okt 2011 
Aktivitas 5 Perjamuan Kasih 

 

 

Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di 

Departemen Identitas dalam Pluralitas (PIP) yang telah menyusun materi MPHB 2011 ini, 

diantaranya: 
 

Pdt. A.T. Hariyanto    (Ketua) 

Pdt. Yohanes Eko Prasetyo  (Sekretaris) 

Pdt. Joko Nawanto  (Anggota) 

Pdt. Prasetyanto Aji  (Anggota) 

Pdt. Sherly Kawulusan (Anggota) 
 

 

Kiranya seluruh jemaat se sinode GKSBS berkenan menggunakan bahan MPHB 2011 ini 

sebagai upaya bersama merekayasa pertumbuhan keluarga, pertumbuhan jemaat dan pertumbuhan 

tubuh Kristus, mencapai cita-cita bersama sebagaimana tertuang dalam tema sinode GKSBS 2010-

2015.  Selamat Merayakan Hidup Berkeluarga demi kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. 

Amin. 

 

 

Metro, Agustus 2011 
 

Majelis Pekerja Sinode GKSBS 

 

 

 

(Pdt. Christya Prihanto Poetro, M.Th) 
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Aktivitas Masa Perayaan Hidup Berkeluarga GKSBS 2011 
 

MINGGU I 

2-8/10/11 
 PEMBUKAAN MPHB 

 FAMILY DAY OUT  

Peserta : Keluarga 

Waktu  : Satu hari 

Tempat : Pantai, kebun, padang 

Acara    : Kebaktian, out bound/games/kuis 

MINGGU II 

9-15/10/11 
 Pesona Kreasi Anak  

Peserta  : Anak 

Waktu   : Setelah ibadah anak 

Anak diminta untuk mengungkapkan kasihnya kepada orang tua atau kakek 

nenek secara kreatif.  Bisa puisi, lagu, lukisan/gambar, pantun, kalimat pujian, 

dll yang dibuatnya sendiri. 

MINGGU III 

16-22/10/11 
 Temu pemuda remaja se klasis 

Peserta : Pemuda & Remaja 

Acara    : Ibadah, perlombaan (lomba band, lomba vocal, dll) 

MINGGU IV 

23-29/10/11 
 Peserta Pasutri 

Waktu : Setelah ibadah minggu 

Acara  : Games dan perlombaan 

 

Games: Mengenal suami/istri.  

Tehnis: peserta dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok suami dan 

kelompok istri. Setiap peserta diberi kertas dan alat tulis. Pemimpin 

menanyakan kepada peserta pertanyaan-pertanyaan berikut ini:  

1. Apa makanan kesukaan suami/istri 

2. Berapa nomor sepatu suami/istri 

3. Apa warna baju kesukaan suami/istri 

4. Siapa yang bangunnya lebih pagi, suami atau istri 

5. Siapa yang lebih memperhatikan kesehatan anak, suami atau istri. 

6. Siapa yang memperhatikan pendidikan/belajar anak dirumah, suami atau 

istri 

7. Apa yang dilakukan suami/istri pada waktu marah. 

8. Siapa yang lebih sering minta maaf ketika melakukan kesalahan, suami 

atau istri 

9. Siapa yang lebih sering mengucapkan kalimat pujian, suami atau istri. 

10. Siapa yang lebih sering memimpin doa sebelum dan sesudah bangun tidur, 

suami atau istri.  

peserta menuliskan jawabanya pada kertas yang telah dibagikan.  

Setelah selesai jawaban suami ditukar dengan jawaban istri untuk dicocokkan.  

Peserta yang paling banyak menjawab pertanyaan dengan benar diberi hadiah.  

 

Lomba: Lomba kreativitas mengungkapkan kasih pada suami/istri. 

Tehnis : Setiap peserta diberi waktu 30 menit untuk membuat kreativitas ungkapan 

kasihnya kepada suami/istrinya, bisa puisi, lagu, lukisan/gambar, pantun, 

kalimat pujian, dll yang dibuatnya sendiri. 

Setelah itu masing-masing peserta (bila memungkinkan/bila tidak dipilih 

secara acak beberapa peserta saja) menunjukkan/menyampaikan hasil 

kreativitasnya.  

MINGGU V 

30/10/11 
PENUTUPAN MPHB 

PERJAMUAN KASIH 

Dilaksanakan setelah ibadah pembukaan. Tehnisnya, setiap keluarga membawa 

kue atau nasi lengkap dengan lauk pauknya sejumlah anggota keluarganya. 

Kemudian dikumpulkan untuk dimakan bersama-sama.   
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Kotbah Pembukaan 
Minggu, 02 Oktober 2011 

Bacaan: 1 Petrus 3: 1 – 7 

 

MEMBANGUN KELUARGA YANG HARMONIS 
 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Apakah ada diantara kita yang sudah merasa puas dengan hubungan yang ada dalam keluarga 

saudara dan menilainya sudah sempurna, sudah harmonis? Sehingga bapak/ibu/saudara berpikir 

sudah cukup dengan kesempurnaan itu. Pasti banyak diantara kita, anggota jemaat GKSBS yang 

terus merasakan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan keluarganya. Namun 

demikian juga ada yang belum dan sedang berusaha menggapai kebahagiaan dan keharmonisan itu. 

Mengawali Masa Perayaan Hidup Berkeluarga GKSBS 2011 dalam terang tema: “MEMBANGUN 

KELUARGA YANG BERMARTABAT”, dalam ibadah pembukaan ini,  kita disemangati dengan 

Tema kotbah: Membangun Keluarga Yang Harmonis. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Apa itu harmonis? Kata ini sering kita dengar dan sepertinya biasa-biasa saja.  Kita mungkin 

pernah mendengar kata-kata seperti ini; “Wah harmonisnya ya Bapak Bagus dan Ibu Ayu”. 

Mengapa? Karena dari kehidupan mereka terlihat ada damai, suami tidak otoriter dan isteri tidak 

suka melawan, saling pengertian, setia, rukun dan tidak ada konflik, dan sebagainya. Atau ada salah 

satu berita di televisi dari dunia satwa; “Seekor induk kucing dengan rela menyusui seekor anak 

anjing yang kehilangan induknya.  Sekian lama anak anjing menyusu pada kucing dan tumbuh 

besar dan ternyata binatang itu dapat hidup bersama dengan harmonis”.  Dua binatang yang sering 

digambarkan selalu bermusuhan dan tidak dapat berdamai namun bisa hidup bersama tidak saling 

menyerang atau menyakiti.  Demikian juga ada yang mengatakan jika sebuah bangunan itu 

harmonis jika antara bentuk, penataan, pemilihan warna, dan taman itu serasi.  Keharmonisan 

adalah keserasian. 

 

Dari ungkapan dan cerita tersebut di atas kita mendapati keharmonisan adalah pola hubungan atau 

relasi antar-pihak, bila keharmonisan itu adalah harmonis dalam keluarga maka hal itu adalah pola 

hubungan antara suami-isteri, orang tua-anak, mertua-menantu, saudara-saudara dan sebagainya 

yang memiliki damai, kebersamaan, pengertian, kesetiaan, rukun, dan membangun serta serasi.  

Bagaimana keluarga harmonis dapat dibangun? 

 

Ada satu kata bijak yang mengatakan demikian: “Kasih suami menyempurnakan isteri, Penundukan 

diri isteri memaksimalkan suami”.  Dalam bacaan Kitab Suci hari ini, Rasul Petrus mengingatkan 

kepada kita, pola hubungan antara suami dan isteri sangat berpengaruh bagi perjalanan kehidupan 

keluarga.  Suami diciptakan dengan kebutuhan dihormati (1 Pet 3:1). “….. dan isteri hendaklah 

menghormati suaminya.” (Lih. Ef. 5:33)  Sementara isteri diciptakan dengan kebutuhan untuk 

dikasihi (1 Pet 3:7).   Bandingkan dengan Kolose 3:19; “Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan 

janganlah berlaku kasar terhadap dia”. 

 

Perintah untuk mengasihi dan menundukkan diri atau menghormati tidak bicara mengenai siapa 

yang paling berkuasa dan dikuasai. Sekalipun laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan 

status yang sama dihadapan Allah, namun keduanya tetap memiliki perbedaan fisik dan peran.  

Suami sebagai kepala bagi istri/rumah tangga (Bdk. Efesus 5:23; Kolose 3:16); hendak 

menekankan fungsi dan bukan status atau derajat. Suami harus bertanggung jawab kepada keluarga, 

kewajiban yang disertai dengan kasih, setia, pengabdiaan, penyerahaan dan pengorbanan.  

Melindungi anak dan istri.  Suami harus mengasihi istri, sebab keberadaan istrinya sebagai wanita 

membutuhkan sikap dan perlakuan kasih dari suaminya.  Kasih suami menyempurnakan isteri. 
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Kemudian tindakan istri kepada suami (tunduk) sama seperti tindakan jemaat pada Tuhan yaitu 

sikap penuh kesetiaan, cinta kasih, hormat, pelayanan, pengudusan dan ketaatan. Ketundukan itu 

harus ada demi keteraturan dan kebahagiaan keluarga.  Sama seperti sebuah team olah raga harus 

mempunyai kapten, demikian juga suatu keluarga harus mempunyai kepala, dan Allah menetapkan 

suami sebagai kepala.  Karena itu, pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan, dan 

bagaimana atau kapan hal itu dilakukan, dipimpin oleh kepala keluarga.  Sikap tunduk dan hormat 

isteri kepada suami bukan tanda takluk atas kekuasaan suami yang menindas.  Istri tunduk kepada 

suami sebab keberadaan suaminya sebagai pria membutuhkan perlakuan hormat dari istrinya 

sehingga suami diletakkan pada tempat yang benar.  Sebagai kepala keluarga seorang suami 

membutuhkan dukungan dan dorongan serta kesetiaan seorang isteri.  Tidak dapat dibayangkan bila 

seorang suami ditengah keluarganya tidak mempunyai otoritas atau pengakuan.  Sekali lagi ada 

kata bijak yang mengatakan: “Bila kita mendapati ada seorang suami yang hebat maka biasanya di 

belakang sang suami ada isteri yang tangguh”.  Demikian pentingnya kehadiran isteri yang taat dan 

menghormati suaminya.  Penundukan isteri memaksimalkan suami.     

 

Bapak/ibu/saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Kalau Rasul Petrus dengan tegas memberikan perintah untuk membangun relasi atau hubungan 

dalam keluarga agar harmonis, apakah yang menyulitkan hal itu dilaksanakan pada jaman ini?  

Pasti ada masalah berkaitan dengan tanggungjawab, yaitu suami harus mengasihi isteri dan isteri 

tunduk dan menghormati suami.  Pertengkaran yang sering terjadi dikalangan keluarga, khususnya 

suami istri adalah karena sebagai suami-isteri “saling mengatur” sedangkan mereka tidak dapat 

mengendalikan dirinya sendiri.  Tidak sadar bagaimana harus memfungsikan diri dalam bangunan 

relasi keluarga.  Ada suami dengan otoritasnya bisa menjadi otoriter atas isteri yang patuh padanya 

sehingga yang terjadi adalah penindasan. Sebagai contoh: Suami kasar tidak mengasihi isteri, tidak 

mau mendengar isteri dan anggota kelurga lainnya alias menang sendiri.  Tidak mempercayai untuk 

urusan apapun kepada isteri dan keluarga dan sebagainya.  Atau sang isteri yang tidak tunduk atau 

hormat kepada suami malah “menanduk” dan melawan.  Sebagai contoh: isteri tidak mau 

mendengar atau menghargai suami meskipun ia sudah penuh kasih, dirumah isteri bertindak 

sebagai sang pengambil keputusan karena melihat kelemahan suaminya tanpa menghargai status 

sebagai kepala keluarga, dan lain-lain.  Akibatnya keharmonisan semakin jauh dari harapan. 

 

Bapak/ibu/saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,  

Ketidakharmonisan dapat dikelola dan dibangun menjadi keharmonisan.  Semua pihak yang 

merindukan keluarga harmonis harus terbuka belajar dan berubah.  Suami dengan otoritasnya 

haruslah seorang yang penuh kasih kepada keluarganya dan seorang isteri dengan rendah hati 

tunduk dan hormat kepada suami sebagai wujud kesetiaannya.  Kasih suami akan menyempurnakan 

isteri dan Penundukan diri isteri akan memaksimalkan suami bagi terciptanya keluarga harmonis di 

keluarga-keluarga Kristen GKSBS bagi kemuliaan dan hormat Allah Tri Tunggal.  Selamat 

merayakan Hidup Berkeluarga 2011, Tuhan memberkati! Amin. 

 
 

*** 
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Renungan Minggu ke-1 
Bacaan: Rut 1: 1 – 22 
 

KELUARGA HARMONIS 
 

Pada saat peristiwa pernikahan terjadi, maka terhubunglah banyak pribadi yang tadinya bukan 

kerabat, kini menjadi keluarga dekat.  Pernikahan menjadi sebuah penyatuan bukan hanya dua 

pribadi yaitu mempelai yang menikah tetapi juga siapa saja yang menjadi bagian keluarga masing-

masing kemudian disebut sebagai saudara.   Sayangnya, hubungan baru ini tak selalu lancar atau 

terbebas dari pernak-pernik pergumulan bahkan konflik.  Ada kalanya muncul ketidaksesuaian.  

Bisa hal itu terjadi antara anak menantu dengan mertua, antara adik dan kakak ipar, antara paman 

dan keponakan yang baru, dan sebagainya. 
 

Menilik besarnya kemungkinan terjadinya hubungan yang kurang harmonis di antara anggota-

anggota keluarga baru ini, kita perlu belajar dari Naomi.  Lihatlah bahwa sebagai mertua, ia merasa 

bahagia.  Betapa tidak?  Dua menantunya yaitu Orpa dan Rut  penuh perhatian, hormat, dan sangat 

mencintainya.  Ketika menghadapi masa tua yang sulit, ditinggal mati suami juga dua anaknya, dan 

harus menumpang di negeri orang, mereka tak mengizinkan Naomi berjuang sendiri.  Ketika 

Naomi mendorong dua menantunya yang masih muda untuk kembali kepada orang tuanya dan 

membangun keluarga baru, mereka berdua pun menangis (ayat 9, 10).  Meskipun pada akhirnya 

Orpa mau pergi meninggalkan Naomi kembali kepada bangsanya, ia pergi secara baik-baik dengan 

tetap memberi sikap hormat kepada mertuanya. 

 

Apakah yang menjadi rahasia keharmonisan hubungan Naomi, Orpa dan Rut sebagai keluarga?  

Bukan tanpa usaha Naomi mendapatkan menantu-menantu yang baik. Pertama, Keteladanan. 

Hidup dan iman Naomi menjadi teladan bagi kedua menantunya.  Meskipun hidup di negeri asing 

Naomi tetap setia dengan imannya.  Tidak kehilangan identitas dan jatidirinya sebagai umat 

beriman.  Sehingga kedua menantunya pun mengikuti cara hidup dan keyakinan mertunya. Kedua, 

Kerelaan. Naomi rela berkorban dengan meminta dua menantunya pulang, demi kebaikan mereka.  

Naomi tidak mempertahankan supaya kedua menantunya tetap mengikutinya, meskipun secara fisik 

diusianya yang tua ia membutuhkan orang lain untuk menemani dan merawatnya.  Dan sebaliknya, 

kita juga mendapati Orpa dan Rut sangat menghargai dan memikirkan kepentingan mertua mereka, 

sebagaimana mereka mengasihi suami mereka yang telah tiada yaitu anak-anak Naomi (ayat 8). 

 

Hubungan keluarga seperti yang terjadi pada Naomi ini masih banyak dikalangan keluarga-

keluarga anggota jemaat GKSBS.  Bahkan ada yang memiliki paguyuban dari keturunan pendahulu 

mereka dan terjaga hubungan yang harmonis.  Namun demikian, juga didapati semakin banyak pula 

sepertinya yang tidak lagi dapat menikmati keharmonisan seperti itu baik dalam satu keluarga 

maupun keluarga besar.  Bermula dari kegagalan mengelola perasaan tidak enak, berkembang 

menjadi curiga, lalu tidak nyaman dan pada akhirnya munculah pergumulan-pergumulan serta 

konflik.  Maka keharmonisan tidak lagi dapat terjadi di keluarga-keluarga Kristen.  
 

Untuk dapat kembali merasakan apa yang dirasakan Naomi dan keluarga-keluarga yang masih 

mengalami keharmonisan maka perlu dipupuk secara terus menerus hal-hal yang membangun.  

Pertahankan sikap hormat, saling menghargai, dan saling mengasihi, sebagai wujud ketaatan 

kepada Tuhan.  Baik antara suami dengan isteri, menantu dengan mertua,  orang tua dengan anak, 

kakak atau adik, paman atau bibi, dan sebagainya pada saat kapanpun, dimanapun dan kondisi yang 

bagaimanapun!  Tuhan memberkati keluarga yang harmonis! Amin.   

 
*** 
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BAHAN SARASEHAN 
Bacaan: Matius 22: 37-40 
 

RELASI SALIB 
 

 

Sebuah pertanyaan tentang bagaimana hidup yang benar, ditunjukkan Yesus dalam Matius 22: 37-

40 ini, dengan sangat singkat, padat, berisi dan aktual yakni dengan cara mengasihi Tuhan dan 

sesama.  Inilah inti pengajaran Alkitab yang pelaksanaannya selalu mewarnai setiap bidang 

kehidupan.  Dan keluarga adalah termasuk yang harus melaksanakan prinsip keuniversalan perintah 

yang singkat ini.  Keharmonisan hubungan keluarga dengan Tuhan penting menjadi prioritas tanpa 

meninggalkan kapasitas menjalin hubungan yang harmonis antar keluarga.  Tetang relasi antar 

keluarga, keharmonisan bisa terjadi dalam rumah tangga jika masing-masing anggota rumah tangga 

itu dapat menempatkan diri sesuai dengan kapasitasnya, saling membantu, saling menghargai serta 

merasa sebagai bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain.  Kesetiaan dan 

keteladanan membawa dampak yang sangat besar dalam keharmonisan.  Keluarga yang baik dan 

harmonis harus didukung pula dengan komunikasi yang baik dan bertanggungjawab sesuai dengan 

dasar iman Kristen, dimana komunikasi ini sebagai media yang mendaratkan iman Kristen di 

tengah-tengah keluarga.  Komunikasi yang benar akan membawa dampak kasih mengasihi, 

memberi dan menerima yang terus menerus terjadi. Tetap menjaga silaturahmi dan relasi dengan 

pelbagai cara sangat penting dilakukan walaupun secara fisik jaraknya sangat jauh. Jika terpaksa 

karena pelbagai hal, kita bisa memanfaatkan teknologi yang semakin canggih dalam membangun 

komunikasi dan silaturahmi. 

 

Menjalin komunikasi tidak hanya antar manusia dengan keluarganya saja, tetapi juga antara setiap 

anggota keluarga dengan Tuhan. Menempatkan Tuhan sebagai kepala keluarga, akan membawa 

seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan. Ini  adalah tanggung jawab orang tua dan setiap anggota 

keluarga. Mengasihi Tuhan dan menumbuhkan cinta kepadaNya harus dimulai sedini mungkin. 

Dan ini akan menjadi berhasil jika setiap anggota keluarga, terutama orang tua mempunyai 

komitmen dan komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Menempatkan Tuhan sebagai kepala 

rumah tangga juga akan membawa arah keluarga pada jalan yang benar dan menuju pada damai 

sejahtera. Ialah Gembala Yang Baik. Ia akan membawa domba gembalaanNya di rumput yang 

hijau. Ini merupakan kiasan bagaimana umat yang menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan akan 

mengalami berkatNya. Bukan hanya berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani. Termasuk di 

dalamnya adalah kecukupan dalam hal ekonomi. Keluarga yang baik juga perlu didukung dengan 

ekonomi yang baik. Bukan harus kaya tetapi bagaimana sebuah keluarga bisa merasa cukup dan 

bahkan bisa menjadi berkat bagi yang lain. Dan dalam menyikapi berkat Tuhan itu,  keluarga yang 

menempatkan Tuhan sebagai Kepala keluarga akan bisa bijaksana dalam mengatur pendapatan 

serta mempunyai strategi pendapatan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan 

Tuhan dan sesama. Jika keluarga cukup dalam hal ekonomi serta mau mengucap syukur  atas 

berkat yang telah diterimanya, maka akan berdampak baik dalam kehidupan keluarganya. 

Kecukupan ekonomi memang bukan satu-satunya factor penunjang kebahagiaan, namun orang 

lebih bisa berkonsentrasi pada hal yang lain yang menunjang keharmonisan. Awas !!!! bahaya 

mengancam jika factor ekonomi dianggap sebagai factor utama keberhasilan keluarga. Jangan 

berpatokan pada materialism. 

 

Hubungan keluarga dengan orang lain juga penting diperhatikan.  Menjadi “garam dan terang 

dunia” berarti harus mengadakan interaksi social dengan yang lain.  Harus mempunyai kepedulian 

dan empati.  Keluarga yang mentradisikan keterbukaan, akan menumbuhkan rasa hormat dan kasih 

kepada saudara-saudaranya di luar keluarga walalupun mereka berbeda dengan pelbagai latar 

belakang. 
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Jika disimpulkan, maka hubungan keluarga dengan Tuhan dan hubungan intern antar keluarga serta 

hubungan keluarga dengan orang lain: inilah yang disebut RELASI SALIB yakni  persilangan 

antara kasih vertical (keatas dan bawah - Tuhan dengan manusia) dan horizontal (yaitu manusia 

dengan sesamanya). Selamat  merayakan masa penghayatan hidup berkeluarga. Tuhan Yesus 

Kristus memberkati. 

 

Bahan diskusi dalam sarasehan: 

1. Apa saja manfaat keterbukaan dalam keluarga? Sudahkah keluarga saudara melakukannya?  

2. Apa saja manfaat mezbah keluarga/ renungan keluarga yang secara rutin dilakukan oleh setiap 

keluarga? Maukah keluarga saudara tetap mennyempatkan waktu untuk mengadakan mezbah 

keluarga/ renungan keluarga secara rutin? 

3. Ada banyak orang yang berpandangan bahwa kecukupan ekonomi/ rejeki dalam rumah tangga 

adalah penunjang kebahagiaan rumah tangga, sehingga waktu setiap hari adalah untuk mencari 

uang. Pendidikan iman dan karakter keluarga terkadang diabaikan. Bahkan banyak orang tua 

yang menyerahkan pendidikan iman dan karakter anak-anak mereka kepada gereja. Apa 

pendapat saudara mengenai hal ini?  

 

 

 

*** 
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Kotbah Minggu, 09 Oktober 2011 
Bacaan: Yosua 24: 1-15 

 

MEMBANGUN KOMUNIKASI KELUARGA DENGAN TUHAN 
 

Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 

Kita mungkin sering mendengar unen-unen atau pepatah Jawa yang mengatakan “witing tresna jalaran saka 

kulina” yang artinya kira-kira adalah cinta itu bisa tumbuh karena kebiasaan bergaul antara seseorang 

dengan yang lain.  Ini dapat terjadi dari sebuah kondisi yang secara tidak sengaja maupun disengaja dalam 

tujuan untuk membangun rasa cinta. Secara tidak sengaja adalah ketika pertemuan lewat media apapun 

maupun secara langsung dalam sebuah acara, bisa menimbulkan rasa cinta, hormat dan saling tertarik.  Bisa 

karena saling berbagi cerita ataupun “curhat” orang tiba-tiba tumbuh cinta.  Sedangkan yang disengaja 

adalah mengadakan sebuah pertemuan melalui media apapun maupun pertemuan langsung yang ditujukan 

agar orang-orang yang terlibat didalamnya bisa tumbuh rasa cinta.  Kita bisa saksikan dalam reality show 

yang ada di stasiun TV, bagaimana sekelompok laki-laki dan perempuan dikumpulkan agar mereka menjadi 

pasangan yang saling mencintai.  Mengapa bisa tumbuh rasa cinta, menghargai dan keterikatan?  Kuncinya 

adalah pada komunikasi.  Sebuah pertemuan tanpa komunikasi akan seperti sebuah patung diantara patung-

patung yang lain.  Komunikasi tidak hanya dengan kata-kata, bisa juga dengan cara yang lain.  Jika ada 

saling memahami, maka komunikasi bisa terjadi.  Bisa saling memahami dikarenakan sudah ada saling 

pengertian yang dibiasakan dalam komunikasi di setiap pertemuan.  Ini menunjukkan bahwa betapa 

pentingnya komunikasi antar personal ini. Jika usaha komunikasi dengan sesama begitu penting untuk 

membangun cinta kasih antar manusia, bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan? Apakah rasa 

cinta manusia dengan dengan Tuhan bisa kita bangun dengan komunikasi yang intens? Mari kita melihat 

Alkitab, bagaimana sejarahnya memberikan pemahaman kepada kita, tentang pentingnya berkomunikasi 

dengan Tuhan yang dapat menumbuhkan cinta dan loyalitas umat kepada Tuhannya. 

 

Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 

Pasal 24 ini menegaskan kembali tentang kemahakuasaan dan kemutlakan TUHAN dalam kehidupan bangsa 

Israel. Bahwa sepanjang sejarah bangsa Israel, mulai dari nenek moyang mereka, TUHAN-lah yang 

memelihara kehidupan mereka. Karena itu, satu hal yang dituntut TUHAN dari mereka adalah KESETIAAN 

mereka yang mutlak hanya kepada TUHAN. Sikhem sendiri dipilih sebagai tempat untuk menjadi latar 

belakang nats ini, karena Sikhem merupakan tempat beribadah kuno bangsa Israel yang dimulai oleh nenek 

moyang mereka yaitu Abraham. Sikhem juga melambangkan sinkretisme agama (yaitu mencampurkan satu 

kepercayaan dengan kepercayaan lain dalam ibadah mereka) karena Sikhem dulunya merupakan tempat 

kuil-kuil penyembahan kepada dewa-dewa bangsa kanaan, namun oleh kemahakuasaan TUHAN lewat 

perantaraan Abraham, tempat itu menjadi tempat penyembahan hanya bagi TUHAN. 

 

Umat Israel dapat belajar dari sejarah hidup mereka bahwa TUHAN yang mereka sembah adalah TUHAN 

yang maha kuasa, yang mengatasi dewa-dewa bangsa lain. Lewat sejarah hidup mereka juga, umat Israel 

dapat belajar bahwa mareka ada dan hidup hanya karena berdasar  oleh kasih setia TUHAN, yang senantiasa 

memelihara hidup mereka, sejak DIA memanggil (Abraham), membebaskan (dari Mesir) sampai kepada 

penggenapan janji-Nya kepada nenek moyang bangsa Israel (penanklukan Kanaan). Karena itu TUHAN 

menuntut KESETIAAN mutlak dari bangsa Israel kepada-Nya  

 

Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 

Lewat sejarah hidup kita, kita dapat belajar bahwa TUHAN tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap 

problem hidup kita, TUHAN selalu hadir untuk memberikan kemampuan bagi kita  melalui problem itu. 

Karena itu sekali lagi KESETIAAN kita dalam CINTA itulah  yang dituntut TUHAN dari kita. Sedangkan 

cinta yang kuat kepada Tuhan tidak bisa terjadi begitu saja secara tiba-tiba. Bahkan jika kita melihat sejarah 

Israel, yakni mulai Abraham sampai Yakub, cinta itu terwujud melalui proses yang terus menerus dalam 

kehidupan mereka. Bahkan Rasul Paulus, yang dulunya Saulus pun tidak tiba-tiba mencintai Tuhan dalam 

hidupnya, walaupun ada perubahan iman yang drastis ketika ia dalam perjalanan ke Damsyik. Mereka terus 

menjalin komunikasi dengan Tuhan. Tuhan juga sering menyapa mereka lewat kehidupan mereka dan dalam 

ibadah mereka. Komunikasi berlangsung terus menerus. 
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Salah satu petikan terkenal dari kitab ini dalam ayat 15 ialah: “Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk 

beribadah kepada TUHAN, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah; ... Tetapi aku dan seisi 

rumahku, kami akan beribadah kepada TUHAN!” 

Inilah sikap Yosua dan keluarganya, dimana ibadah kepada Tuhan memiliki peran penting dalam 

membangun kecintaan Yosua dan keluarga dalam cinta akan Tuhan. 

Sebenarnya, menyembah Allah Yahwe atau tidak adalah suatu pilihan. Allah tidak pernah memaksa dengan 

kuasanya agar manusia menyembahNya. Manusia bukanlah robot atau bidak catur di tangan Allah. Manusia 

yang diciptakan segambar dengan Allah diberikan hak otonomi menentukan hidupnya. Itulah yang 

terkandung dalam pemberitaan manusia di Taman Eden. Ada larangan dan konsekwensinya. Berarti Allah 

memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih patuh atau tidak. Patuh bertarti keselamatan dan 

sebaliknya kebinasaan. Demikianlah juga Yosua dalam pidato menjelang kematiannya. Ia memberikan 

kebebasan kepada bangsa Israel untuk memilih menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah 

yang telah menjadikan bangsa Israel sebagai umat pilihanNya, Allah yang telah membebaskan bangsa Israel 

dari perbudakan Mesir atau memilih menyembah allah lain seperti allah bangsa Amori. Namun bagi Yosua 

dan keluarganya tidak ada pilihan lain selain hanya memilih Allah Yahwe sebagai Tuhannya. Pilihan yang 

diambil Yosua bukanlah tanpa pertimbangan. Ia sadar sepenuhnya mengapa memilih Allah yang disembah 

dalam hidupnya. Bagi Yosua Allah yang disembahnya adalah Allah yang hidup, Allah yang Mahakuasa 

yang telah mengalahkan setiap musuh-musuh umatNya, yang telah memberikan tanah Kanaan kepada 

mereka.  
 

Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 

Yosua dan keluarga memberikan gambaran yang nyata dan memberikan inspirasi yang penting untuk kita 

sikapi dan anut. Kita bisa melihat bagaimana ibadah yang dilakukannya dengan setia bersama keluarganya 

membawa dampak yang luar biasa, yakni mereka punya relasi yang erat dengan Tuhan. Ibadah mereka 

adalah ibadah yang berkomunikasi dengan Tuhan, dimana Tuhan menyapa mereka dan mereka menjawab, 

juga sebaliknya. Kitapun mungkin juga melihat konteks sekitar keluarga Yosua yang majemuk (yaitu banyak 

allah dan agama) dan banyak pilihan dalam ibadah. Mereka banyak yang sinkretis bahkan ada yang murni 

menyembah illah lain. Tapi Yosua dan keluarga tetap bertahan dengan pola hidup mereka yang istimewa 

diantara kemajemukan yang mungkin menggoda.  
 

Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 

Mungkin juga kita dan keluarga berhadapan dengan konteks seperti Yosua yang dihadapkan dengan 

berbagai macam kepercayaan di sekitar kita. Mungkin juga kita dihadapkan dengan berbagai macam 

penyembahan berhala yang memuja materi, gila kerja dan tidak ingat dengan persekutuan baik dengan 

sesama, keluarga maupun dengan Tuhan. Ini sebuah tantangan jaman yang hebat. Siapkah kita 

menghadapinya? 
 

Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 

Sebagaimana Yosua dan keluarganya, mereka bisa kuat, bisa bertahan dalam menghadapi berbagai godaan 

di sekelilingnya, maka kita dan keluarga pun bisa melakukan sama seperti Yosua dan keluarga. Yang 

terpenting adalah kita melakukan ibadah seperti Yosua secara kompak bersama dengan keluarga, dimana 

membawa keluarga kita menyembah Tuhan secara intens, baik secara pribadi maupun keluarga secara 

keseluruhan. Tuhan tidak membiarkan Yosua dan keluarga sendirian. Ia selalu mengawal mereka dalam 

melakukan ibadah sebagai wujud kesetiaan akan cintanya pada Tuhan. Tuhan selalu mengerti akan segala 

keperluan mereka dan Yosua serta keluarga juga mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kita percaya bahwa 

Tuhanpun seperti itu terhadap kita. Mari kita bangun komunikasi antara kita dan keluarga dengan Tuhan 

dengan ibadah kita. Jika kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, maka akan ada saling memahami antara 

kita dengan Tuhan. Dan rasa cinta kita kepada Tuhan semakin bertumbuh dan berkembang, sebagaimana 

pepatah Jawa “witing tresna jalaran saka kulina”.  Selamat merayakan Masa Perayaan Hidup Berkeluarga 

dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. 

 

 

*** 
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Renungan Minggu ke-2 

Bacaan: Ulangan 6: 4-9 
 

MEZBAH KELUARGA:  

MEDIA KOMUNIKASI DALAM MEMBANGUN KARAKTER KELUARGA 
 

Betapa sibuknya setiap orang pada masa kini sehingga hal-hal istimewa sudah sangat sulit 

dilakukan. Orang terkadang lupa untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada anaknya, suaminya,  

isterinya;, saudara atau orang tuanya. Satu alasan yang sering diungkapkan adalah lupa karena 

“sibuk”. Bahkan hal penting sebagai keluarga Kristen yakni mezbah keluarga pun sudah sulit 

dilakukan, atau bahkan sama sekali tidak dilakukan. Berbagai alasan dimunculkan, misalnya 

mezbah keluarga tidak popular di lingkungan GKSBS, atau mungkin mezbah keluarga hanya 

dilakukan keluarga pendeta atau gereja-gereja aliran lain, atau kami tidak punya waktu untuk 

mezbah keluarga. Tapi anehnya, menonton acara TV bisa dilakukan sampai berjam-jam. Alasan 

sibuk juga menjadi popular dan menjadi alasan ketika keluarganya menjadi berantakan, anak-anak 

tidak terurus dalam pendidikan karakter dan imannya. Mengapa anak ini nakal, mengapa mereka 

mempunyai perilaku yang negative? Jawabannya yang terkadang muncul dari orang tuanya adalah 

“karena kesibukan kami, kami sampai-sampai tidak memperhatikan anak kami. Kami pikir ketika 

kami mencukupi kebutuhan materinya, mereka menjadi anak baik.” Ini sebuah bencana. Setiap 

keluarga harusnya menyadari begitu pentingnya perhatian dan pembentukan karakter bagi anggota 

keluarga. Perhatian dan pembentukan karakter ini harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai 

dengan iman Kristen. Ini dapat dimulai melalui mezbah keluarga. 

 

Secara sederhana, mezbah keluarga adalah sebuah kegiatan ibadah, misalnya menyanyikan pujian 

kepada Tuhan, membaca Firman Tuhan atau renungan harian, berdiskusi sejenak dan berdoa, yang 

dilakukan oleh anggota keluarga dalam satu rumah. Dalam diskusi kecil itu, mungkin ada sesuatu 

yang ingin disampaikan anak atau orang tua, isteri atau suami dan anggota yang lain, dalam rangka 

membangun bersama. Komunikasi terbangun dengan dasar Firman Tuhan. Mungkin juga yang 

memimpin dapat bergantian, sehingga pembangunan karakter kepemimpinan dapat terjadi. Dalam 

kegiatannya setiap hari, bisa dilakukan pagi-pagi sekali dan malam hari. Semuanya tergantung 

kesepakatan bersama. Kegiatan ini tidak memakan waktu lama, mungkin sekitar 10-15 menit sudah 

cukup. Bila dalam satu rumah itu hanya ada suami isteri, merekalah yang melakukannya. Bila ada 

ada anak dan anggota keluarga yang lain, mereka bisa bersama-sama melakukannya.  

 

Mezbah keluarga dapat menjadi media berkomunikasi yang bertanggung jawab, memiliki waktu 

yang khusus, dalam rangka membangun karakter keluarga, terutama anak-anak yang masih perlu 

polesan. Mau dibawa kemana keluarga secara khusus anak kita yakni sebagai generasi penerus 

keluarga Kristen, generasi penerus GKSBS dan bangsa Indonesia? Semuanya tergantung tugas kita 

semua sebagai keluarga Kristen, apakah mau melaksanakan atau tidak. Dan tidak boleh 

menyalahkan anggota keluarga kita jika kadang muncul ketidakberesan dalam perilakuny karena 

pembangunan iman dan karakter tidak dilakukan dengan rutin dan serius. 

 

Jika kita merunut sejarah Israel pada jaman Musa, Tuhan memerintahkan agar konsep pendidikan 

diajarkan melalui komunikasi dan interaksi. Kitab Ulangan 6 ini memberikan secara detail 

terperinci, bagaimana komunikasi dalam membangun karakter dan iman anak ini terus dilakukan 

dan jangan dilupakan. Komunikasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab, salah satunya dengan 

cara dimulai lewat mezbah keluarga ini. Dalam Ulangan 6, dinyatakan bahwa bukan hanya pada 

waktu persekutuan yang singkat itu saja Firman Tuhan diberitakan dalam keluarga. Akan tetapi hal 

itu adalah awal dan kemudian harus dilakukan juga dengan cara yang lain pada setiap hari, setiap 

waktu, dan di setiap tempat secara berulang-ulang. Mengawali komunikasi dalam keluarga lewat 

media mezbah keluarga sangat berdampak pada ketenangan hati, rasa percaya dan semangat karena 

Tuhan menyertai dan ini semua ditegaskan dalam pujian, renungan Firman Tuhan dan doa yang 

dilakukan dalam mezbah keluarga itu.  
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Selanjutnya, setiap kesempatan komunikasi yang dilakukan bersama di dalam keluarga harus 

dijiwai dengan Firman Tuhan. Bukan berarti di dalam obrolan kita hanya boleh mengutip ayat 

Alkitab, tetapi di dalam komunikasi tersebut, apa yang masing-masing anggota kerjakan dan 

katakan haruslah didasarkan oleh prinsip-prinsip kebenaran Firman. Mungkin, keluarga yang 

berkenan kepada Tuhan kekurangan secara materi atau kekayaan, tetapi di dalamnya terdapat 

pimpinan dan pertolongan Tuhan, jiwa yang bertumbuh, karakter yang benar muncul dalam hidup 

anak-anak. Anggota keluarga bisa menjadi terang bagi sesama. Seharusnya hal-hal seperti inilah 

yang  menjadi sukacita sejati dalam kehidupan keluarga. Mari kita memulainya melalui mezbah 

keluarga, sebagai langkah awal setiap hari dalam berkomunikasi dan membangun iman serta 

karakter keluarga kita. Selamat merayakan masa penghayatan hidup berkeluarga dengan kita 

bersama memulainya melalui mezbah keluarga. Tuhan memberkati. Amin. 
 

 

 

*** 
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Khotbah Minggu, 16 Oktober 2011 
Bacaan: Amsal 6: 6-11 

 

KELUARGA YANG BIJAK MENGELOLA REJEKINYA  
 

Jemaat yang dikasihi Tuhan, 

Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga, kita sering mendengar perkataan “Penghasilan  

banyak habis, penghasilan sedikit cukup”, Istilah ini muncul tentu saja berdasarkan pengalaman 

sebagian orang. Pertanyaannya mengapa penghasilan banyak bisa habis sedangkan penghasilan 

sedikit bisa mencukupi kebutuhan keluarga? Masalah ini  tentu terletak pada pengelolaan 

penghasilan, di mana yang sering terjadi ketika seseorang mempunyai penghasilan berlebih, maka 

seseorang  akan lebih mudah mengeluarkan uang, dan ada kecenderungan “diakuasai” oleh 

keinginan-keinginanya serta didekte oleh uang yang ia miliki dengan keyakinan besok masih ada 

penghasilan  lagi dan mudah didapat, sehingga kurang adanya control dalam pengeluaran, hal ini 

menyebabkan penghasilan yang banyak juga habis.  Dan mengapa penghasilan sedikit bisa cukup? 

Ya, karena seseorang yang berpenghasilan sedikit biasanya akan bertindak hati-hati, merencanakan 

dengan teliti dan cermat, sehingga ia tidak akan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. 

Dengan perencanaan yang matang, cermat, teliti, hati-hati, dan dapat menguasai diri, maka dengan 

penghasilan yang tidak banyak akan dapat mencukupi kebutuhannya.  

 

Berbicara penghasilan untuk kebutuhan, ada sebagian orang yang  mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kebutuhan hidup yang disebabkan karena tidak giat dalam mencari penghasilan, ada 

sikap malas yang dibungkus dengan ungkapan “nrimo” yang menjadikan dirinya tidak berkembang, 

apalagi ada keyakinan yang kuat dengan kepercayaan akan Nasib “bahwa rejeki ada yang 

“mengatur”  dengan keyakinan seperti ini, semakin lengkaplah bila seseorang mengalami setagnan 

(mengalami kemandekkan) sehingga membaca peluang dan memanfaatkan waktu yang ada untuk 

mengembangkan usaha dalam rangka menambah penghasilan menjadi  minim bahkan tidak ada. 

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan. 

Belajar dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pengelolaan ekonomi rumah tangga, kita dapat 

belajar dari Sisemut yang tertulis dalam Amsal 6: 6-11 yang mana sering kita dengar dalam hal 

kebersamaan dan kerajinannya. Pada saat ini kita juga akan  merenungkannya kembali. 

 

Kalau kita perhatikan ada tiga hal yang dapat kita pelajari dari si semut dalam hal mencukupi 

kebutuhan hidupnya sehingga mereka juga tetap dapat bertahan dalam situasi sulit. 

1. Semut adalah binatang yang rajin, walaupun tidak ada yang mengawasi dan memerintah  tetapi 

ada kesadaran diri bahwa ia punya tanggung jawab untuk bekerja dengan baik,  semut selalu 

mencari makanan, semut tidak menunggu makanan itu datang kepadanya. Semut bekerja siang 

dan malam. Hal ini mau mengajar dan merubah pola pikir kita, bahwa rejeki itu harus dicari dan 

tidak datang sendiri, semakin kita tenggelam dalam kemalasan semakin jauh rejeki itu dari kita, 

semakin giat kita dalam  bekerja semakin banyak rejeki yang akan kita dapat, ada pepatah 

mengatakan “ gelem obah mesti ono berkah” maksudnya bila kita mau bergerak dan berusaha 

pasti ada berkat. Melalui pekerjaan yang kita lakukan dengan tekun dan rajin, maka hasilnya 

pasti ada dan  baik, yang membawa kita jauh dari kekurangan. Melalui kecukupan yang kita 

miliki akhirnya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain (menyusahkan orang lain) 

malah kita juga akan dimampukan untuk dapat berbagi dengan yang lain, sehingga dapat hidup 

membangun persaudaraan dengan yang lain dan hidup kita  juga akan lebih bermartabat. 

2. Semut dalam bekerja menggunakan waktu dengan baik, selama ada kesempatan dan peluang 

yang baik mereka memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Semut memahami bahwa 

waktu/musim/cuaca tidak selamanya baik untuk mencari makan dan ada waktunya makanan 

sulit dicari. Musim panas adalah musim yang baik, kesempatan yang baik, peluang yang baik  

bagi semut untuk mencari makan dibandingkan dengan musim hujan, karena musim hujan juga 

dapat membahayakan dirinya, di mana mereka bisa hanyut oleh air yang datang, oleh karena itu 
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ketika musim panas tiba semut-semut keluar dari sarangnya bekerja dan berusaha untuk  

mendapatkan  makanan. Dalam kehidupan kitapun demikian, ada waktu yang baik dan ada 

kesempatan yang baik yang bisa kita manfaatkan untuk bekerja, karena ada juga situasi-situasi 

di mana kita tidak dapat bekerja, misalnya ketika kita sakit, ketika usia semakin senja dimana 

kekuatan dan tenaga semakin lemah, ketika cuaca dan musim yang tidak mendukung  dalam 

usaha dan pekerjaan kita. Oleh karena itu ketika masih ada waktu luang manfaatkanlah waktu 

yang ada dengan baik, apa yang bisa kita lakukan untuk menambah penghasilan, ketika masih 

muda gunakan kesempatan muda kita untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, ketika kita sehat  

bagaimana kita juga menggunakan hidup dengan bijak, sehingga kita tidak menyesal 

dikemuadian hari.  Selain itu bagimana kita juga melihat peluang-peluang yang ada, misalnya 

beternak ayam dan ikan untuk konsumsi sendiri, memanfaatkan halaman untuk menanam sayur 

untuk diri sendiri, atau ada pekerjaan sampingan yang lain yang sangat membantu untuk 

peningkatan ekonomi kita. Dengan membaca peluang dan memanfaatkanya maka kehidupan 

kita juga akan semakin baik. 

3. Semut ketika mendapatkan makanan, mereka makan seperlunya saja, mereka tidak langsung 

menghabiskannya tetapi mereka masih ada yang disisakan dan dikumpulkannya. 

Mengumpulkan atau menabung dilakukan bukan karena kekuatiran hidup, tetapi ada kesadaran 

diri, bahwa akan ada masa di mana makanan sulit dicari dan mungkin tidak ada lagi karena 

cuaca, musim yang tidak menguntungkan, hal ini menunjukan ada masa paceklik. Pada situasi 

ini semut-semut tidak mengalami kekurangan karena ada persediaan makanan untuk situasi-

situasi sulit seperti itu, sehingga kehidupan mereka  masih tetap terjaga dengan baik. Salah satu 

penyebab kekurangan atau kemiskinan adalah sikap hidup yang boros, mengeluarkan dan 

menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, ”dapat sehari habis dalam satu hari” 

padahal ada saatnya mengalami pengeluaran yang tidak sedikit. Misalnya; waktu sakit, waktu 

anak masuk sekolah, gagal panen. 

 

Melihat kenyataan seperti itu maka diperlukan yang namanya persiapan, dan persiapan itu 

dilakukan dengan menabung. Dengan menabung kita sudah mempersiapan diri untuk pengeluaran 

yang besar, baik itu yang sudah kita rencanakan, maupun untuk hal-hal yang tidak kita duga. Tuhan 

memberikan kita waktu, dengan ukuran waktu yang ada sebenarnya kita dapat menghitung kapan 

pengeluaran yang membengkak akan terjadi, misalnya anak kita sekarang kelas 2 SD, maka 4 tahun 

lagi akan masuk SMP, 7 tahun lagi akan masuk SMU, 10 tahun masuk kuliah, dengan menghitung 

waktu dengan mengingat biaya masuk sekolah tidak sedikit, maka dapat kita persiapkan sedini 

mungkin, dengan menabung uang dari sekarang khusus pendidikkan anak, atau bisa dengan 

menanam pohon kayu, yang sekitar 7-10 tahun bisa dipanen dan cukup untuk membantu biaya 

masuk ke tingkat SMU atau perguruan Tinggi. Melalui persiapan dan perencanaan seperti ini 

kehidupan kita akan menjadi lebih baik, dari pada tidak ada persiapan sama sekali. 

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan, 

Dalam hidup ini, Tuhan menghendaki hidup kita mempunyai kualitas, salah satu wujud hidup 

berkualitas adalah ketika hidup kita tidak mengalami kekurangan, atau hidup dalam keadaan 

berkecukupan dalam arti ekonomi kita mapan. Oleh karena itu supaya hidup kita mengalami 

kecukupan, mari kita budayakan dalam hidup ini, untuk rajin bekerja, mau memanfaatkan waktu 

yang ada, dan mau hidup dengan perencanaan, yang  salah satu wujudnya  adalah menabung. 

Dengan melakukan hal- hal tersebut harapannya hidup kita menjadi baik dan tetap terjaga dengan 

baik. Sehingga kitapun juga dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi alatNya, karena ketika 

ekonomi kita mapan, maka kita akan mudah berbagi dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin 

 

 

 

*** 
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Renungan Minggu ke-3 

Bacaan: Lukas 15: 13-14 

 

PENGENDALIAN DIRI 
 

Dalam Perumpamaan ini dijelaskan bahwa si bungsu meminta hak warisannya kepada ayahnya dan 

ia pun mendapat bagiannya. Kesalahan anak bungsu ini ialah ia menjual  seluruh bagiannya, lalu 

pergi ke negeri orang, memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Dari sini  kita bisa 

melihat bahwa  anak bungsu ini belum bisa  berpikir panjang, belum bisa memikirkan masa 

depannya, karena ia punya modal, punya kekayaan untuk kelangsungan hidupnya  tetapi anak 

bungsu ini tidak berusaha untuk mengelola ataupun  mengembangkannya tetapi malah menjual 

semua yang dimilikinya, ia lupa bahwa harta  yang  dimilikinya dari hasil penjualan kekayaannya 

suatu saat dapat habis. Dan memang benar harta miliknya berkurang dan terus berkurang karena 

sibungsu hanya menuruti keinginan nafsunya. Yang ada dalam benaknya adalah bagaimana hari ini 

hidup senang-dan bahagia dengan berfoya-foya, ia tidak berpikir besok seperti apa dan bagaimana. 

Dan memang akhirnya dapat ditebak, ketika semua yang dimiliknya sudah habis, maka ia pun 

menjadi melarat hidup dalam keadaan kekurangan dan kelaparan. Untuk  mengisi perutnya pun ia 

mencoba meminta makanan babi, makanan binatang yang tidak layak untuk manusia. Hidup si 

bungsu berubah dratis menjadi seorang yang tidak punya martabat. 

 

Dari sini kita bisa belajar: 

 Pentingnya pengendalian diri: Hidup masyarakat kita saat ini tidak sedikit yang dihinggapi roh 

hedonisme: mengejar kenikmatan dunia, selain itu dalam masyarakat kita juga tidak sedikit 

yang jatuh dalam sikap hidup konsumerisme atau gaya hidup yang suka berbelanja / membeli 

sesuatu yang tidak penting,bisa karena sedang ngetren ataupun karena gengsi. Memang tidak 

bisa dipungkiri bahwa hidup dijaman ini begitu banyak tawaran-tawaran, iklan-iklan, barang-

barang kreditan yang menggoda kita untuk menjadi pribadi yang konsumtif. Untuk itu 

diperlukan sikap pengendalian diri, berapa penghasilan dan berapa pengeluaran. Ketika tidak 

ada pengendalian maka pengeluaran akan lebih besar dari pada penghasilan, maka akan menjadi 

minus alias utang. Ketika pengeluaran lebih besar karena tidak adanya pengendalian diri, maka 

situasi ini akan membahayakan, karena akan mengerogoti apa yang kita miliki, dan apa yang 

kita punya menjadi berkurang bahkan menjadi habis. Seperti pada anak bungsu pemasukkan 

tidak ada, sedangkan pengeluaran untuk kebutuhan berjalan terus, walaupun itu hanya untuk 

mengejar sebuah kenikmatan hidup, akhirnya apa yang dimilikinya habis. 

 Berpikir positif dari pengalaman si bungsu kita bisa belajar untuk tidak menjadi seperti si 

bungsu, melainkan menggunakan apa yang kita miliki dengan bijak.  Apa yang sudah dimiliki 

harapannya bisa dipergunakan atau dikelola dengan baik dan bijak. Amin 

 

 

*** 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Masa Perayaan Hidup Berkeluarga GKSBS 2011 
 

17 
 

Khotbah Minggu, 23 Oktober 2011 
Bacaan: Markus 10: 41-45 
 

 

MELAYANI BUKAN DILAYANI 
 

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,  

Perebutan kekuasaan selalu menjadi santapan harian dalam berbagai pemberitaan di media-media. 

Mulai dari kekuasaan dalam organisasi (misalnya kasus pemilihan ketua PSSI diawal tahun 2011), 

maupun dalam lembaga pemerintahan dalam dan luar negeri (misalnya pergolakan negara-negara di 

Timur Tengah yang masih memanas sampai saat ini), bahkan dalam lembaga gereja sekalipun. 

Begitu menggiurkannya “kekuasaan” sehingga  orang mau melakukan cara apapun untuk mendapat 

dan mempertahankannya.  

 

Murid-murid Yesus pun pernah tergoda untuk memperdebatkannya. Markus sebagai Injil tertua dan 

Injil Matius, menempatkan kisah ini setelah pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan Yesus 

(Mark 10: 32-34; Matius 20:20-28) dan sebelum Yesus dieluk-elukan di Yerusalem (Markus 11:1-

11; Matius 21: 1-11), sedangkan Lukas menempatkan kisah ini pada percakapan setelah perjamuan 

malam sebelum Yesus ditangkap (Luk 22: 24-27). Jadi dapat disimpulkan bahwa situasi terakhir 

menjelang perdebatan para murid tersebut adalah ketika Tuhan Yesus telah mendapat kepercayaan 

besar dihati banyak orang yang memujanya sebagai Mesias yang telah lama dinantikan. 

Euforia(kegembiraan yang berlebihan)  inilah yang menggoda para murid untuk meributkan sebesar 

apa bagian mereka dalam kekuasaan Yesus tersebut. 

 

Menanggapi perdebatan para muridNya, Yesus mengajarkan suatu konsep kekuasaan yang sangat 

berbeda dengan apa yang dipahami pada umumnya, yaitu pemimpin yang melayani dan 

menghamba. Seluruh hidup Yesus selama 33 tahun ditandai oleh jiwa melayani. Tujuan hidupnya 

bukan untuk mendapatkan pelayanan , melainkan untuk memberikan pelayanan. Isi hidupnya 

bukanlah dilayani melainkan melayani. Alkitab tidak menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang 

berjaya atau berkuasa, melainkan sebagai Tuhan yang melayani dan menghamba. Dalam Injil 

Yohanes 13, pengajaran ini digambarkan Yesus secara langsung dengan membasuh kaki murid-

muridNya.  

 

Jemaat kekasih Tuhan,  

Mungkin ada diantara kita yang bertanya-tanya, apa hubungan perikop ini dengan Masa Perayaan 

Hidup Berkeluarga? Karena, harus diakui bahwa perebutan kekuasaan tidak hanya terjadi diantara 

para murid Yesus pada saat itu, ataupun dalam pemerintahan semata, namun didalam keluarga pun 

hal tersebut dapat terjadi bahkan tidak jarang menjadi sumber permasalahan yang dapat merusak 

keharmonisan suatu keluarga.  

 

Simaklah salah satu diantara berbagai alasan umum ketika seseorang diberi pertanyaan “mengapa 

anda ingin menikah?”. “Supaya ada yang mengurus rumah, termasuk makanan, pakaian dan 

lainnya” ini jawaban dari para lelaki. Dan para perempuan menjawab “supaya ada yang melindungi 

dan memberi rasa aman dalam hidup, baik dalam hal keuangan, antar-jemput, dan lainnya.” 

 

Dari jawaban tersebut nampak bahwa tidak sedikit orang yang mengawali hidup berkeluarga 

dengan tujuan “untuk dilayani”. Sehingga dikemudian hari besar kemungkinan untuk masing-

masing pihak saling menuntut, menunjukkan, dan membanggakan diri  bahwa “I‟m the boss” (saya 

tuannya).  Situasi ini membuat keluarga sangat sulit mendapat kata sepakat, sehingga hal-hal sepele 

saja dapat berakibat pertengkaran. Apalagi ketika tuntutan-tuntutan ini sering terabaikan, akan 

menimbulkan kekecewaan yang dapat menjadi akar pahit yang menghilangkan suasana cinta kasih, 
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syukur dan sukacita dalam keluarga. Dan akar pahit ini akan membuat masing-masing anggota 

keluarga semakin “ngotot”  menunjukkan kekuasaannya dalam mengendalikan dan mengatur satu 

sama lain.  Gaya hidup keluarga seperti inilah yang memunculkan istilah-istilah “suami-suami takut 

isteri, isteri-isteri takut suami” dan ini jelas bukanlah gaya hidup keluarga Kristiani. 

 

Melayani yang diteladankan Yesus harus dimaknai secara mendalam, yaitu mengosongkan diri dan 

menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan Allah dan sesama. Jadi pada hakekatnya 

gaya hidup melayani mempunyai unsur satu rasa (empati, berbagi rasa, kepekaan) dan satu hati 

(kebulatan tekad untuk menjalani bersama). Didalam gaya hidup melayani, kita di didik untuk 

belajar mengusai „ego‟ yang merupakan sifat bawaan sejak manusia dilahirkan, agar tidak 

berkembang menjadi „egoisme‟. Suami sebagai kepala (pemimpin) keluarga hendaknya dengan 

rendah hati bersedia melayani anggota keluarganya, bukan hanya mau dilayani. Keputusan-

keputusan yang diambil oleh kepala keluarga hendaknya tidak hanya untuk memuaskan ego kepala 

keluarga, melainkan dibicarakan secara demokratis dengan seluruh anggota keluarga dengan 

mengutamakan kepentingan bersama. 

 

Demikian juga sikap patuh dan tunduk penuh cinta kasih, kepekaan untuk selalu berusaha 

menyenangkan, saling mendukung, dan mendorong antara suami-isteri merupakan wujud saling 

melayani. Contohnya, seorang suami yang sangat menyukai buah durian berusaha untuk 

memuaskan diri di warung durian dan menahan keinginan untuk membawa pulang buah itu karena 

ia tahu sang isteri tidak menyukai buah durian bahkan baunya sekalipun; atau seorang isteri yang 

rajin memasak „pete‟ yang sangat disukai suaminya, walaupun ia sendiri tidak dapat memakannya.  

Demikian juga orangtua yang sering terjaga sepanjang malam ketika anaknya sakit. Serta remaja 

yang rela menahan gengsi karena tidak memiliki HP sebagaimana semua teman-temannya, karena 

ia memahami perjuangan orangtuanya yang masih bersusah payah memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Dan masih banyak contoh lain yang telah dan masih dapat kita terapkan dalam keluarga kita. 

 

Ketika gaya hidup melayani ini dapat dihayati dan diterapkan oleh setiap anggota keluarga, maka 

hakekat keluarga sebagai komunitas cinta kasih, komunitas hidup, dan komunitas keselamatan 

dapat terwujud. Dengan demikian, masing-masing anggota dapat menikmati dan mensyukuri 

perannya serta setiap momen yang dilalui bersama dalam keluarga sebagai wujud pelayanannya 

pada Allah.  
 

Jemaat yang dikasihi Tuhan..,  

Kita pasti pernah merasakan „atmosfer‟ (suasana tertentu) dalam sebuah rumah atau keluarga yang 

kita kunjungi, yang dapat membuat kita menyimpulkan bagaimana keluarga tersebut menjalani 

kesehariannya.  Demikianlah pentingnya ketika keluarga-keluarga  sebagai “Gereja rumah tangga” 

berhasil menerapkan gaya hidup melayani maka dengan sendirinya akan menghadirkan dampak 

positif yang kuat bagi kehidupan berjemaat bahkan dalam hidup bermasyarakat. Sehingga kita 

dapat melakukan perubahan ditengah hiruk pikuk perebutan kekuasaan dalam berbagai aspek 

kehidupan ini dengan mengawalinya dari dalam keluarga kita masing-masing. 
 

Jemaat kekasih Tuhan, Kristus yang adalah Tuhan telah terlebih dahulu melayani kita, apa alasan 

kita untuk „enggan‟ melayani?  Jadi, siapakah yang ingin mengosongkan diri dan menempatkan 

kepentingan sendiri dibawah kepentingan Allah dan sesama? Selamat merayakan hidup 

berkeluarga, dan selamat menjadi pelayan! Amin 

 

 

 

 

 

 



Masa Perayaan Hidup Berkeluarga GKSBS 2011 
 

19 
 

Renungan Minggu ke-4 
Bacaan: Rut 1: 12-22 
 

 

SATU HATI - SATU RASA 
 

 

 Kehilangan suami dan kedua anak lelakinya adalah penderitaan besar bagi Naomi. Sehingga 

dengan perasaan duka dan putus asa ia ingin meninggalkan negeri Moab dan kembali ke Betleham. 

Untuk itu ia merelakan dan menyarankan agar kedua menantunya, Orpa dan Rut, untuk 

menemukan hidup baru mereka. Dengan berat hati Orpa menerima saran mertuanya, tetapi Rut 

menolaknya dengan tegas. Rut mengetahui bahwa banyak resiko yang harus ditanggung dalam 

keputusannya. Karena secara ekonomi Naomi tidak memiliki harta benda yang dapat menjamin 

kehidupannya, malahan perempuan renta itu akan menjadi tanggunggannya. Secara sosial, 

ekslusivisme (sikap fanatik) bangsa Yahudi pasti menyulitkan bagi Rut, si perempuan Moab, untuk 

dapat diterima dalam lingkup keluarga dan lingkungannya. Kebulatan tekad Rut tampak jelas dalam 

kata-katanya “…sebab kemana engkau pergi, kesitu jugalah aku pergi, dan dimana engkau 

bermalam, di situ jugalah aku bermalam; bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku; di mana 

engkau mati, aku pun mati di sana, dan disanalah aku dikuburkan…” (ayat 16-17). Rut turut 

merasakan penderitaan Naomi, dan itulah yang mendasari kehidupan keluarga mereka yang sehati.  

 

Rut dan Naomi telah meneladankan gaya hidup yang satu hati satu rasa dalam keluarganya. 

Sehingga kisah hidup dalam keluarga mereka menjadi begitu romantis dan berakhir bahagia (happy 

ending) 

- Naomi memahami kebutuhan Orpa dan Rut yang masih dapat memulai hidup baru, sehingga ia 

rela melepaskan mereka (Rut 1:12-13), bahkan pada akhirnya membantu perjodohan Rut dan 

Boas (Rut 3) 

- Rut turut merasakan kesedihan Naomi dan setia mendampinginya (Rut 1: 16-17), bahkan rela 

memungut bulir-bulir jelai sisa panen demi mempertahankan kehidupan mereka. 

Makna penting ini mulai pudar dalam gaya hidup keluarga ditengah kemajuan zaman dan era 

globalisasi. Walaupun tinggal dalam satu atap, namun belum tentu mereka dapat hidup dalam satu 

rasa dan satu hati. Seorang suami lebih betah mendalami hobinya selama berjam-jam daripada 

menemani anak-anaknya bermain; seorang isteri lebih setia menyaksikan kisah sinetron daripada 

menyambut kedatangan atau mendengarkan curhatan suami; seorang anak lebih betah 

ber”sms/online”ria dengan teman-temannya daripada berbincang dengan orang tuanya. Dalam gaya 

hidup ini, kasus perselingkuhan, narkoba, pergaulan bebas, KDRT dan lainnya akan menjadi 

puncaknya, ketika masing-masing anggota keluarga hanya tenggelam dalam “rasa” dan dunianya 

sendiri, tanpa mempedulikan perasaan anggota keluarga lainnya.  

 

Apakah gaya hidup dalam keluarga kita masih mencerminkan sikap hidup satu rasa satu hati? 

Belajarlah dari Rut dan Naomi yang menjadikan kegetiran satu anggota keluarga sebagai kegetiran 

bersama (menangis bersama), dan kebahagiaan/ keberhasilan satu anggota keluarga sebagai 

kebahagiaan/keberhasilan bersama (tertawa bersama).  

 

Gaya hidup satu rasa dan satu hati ini dapat kita awali dengan sebuah pertanyaan sederhana kepada 

sesama anggota keluarga “Bagaimana kabarmu hari ini?” Amin. 

 

 

*** 
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Kotbah Penutupan 
Minggu, 30 Oktober 2011 

Bacaan: Yohanes 6:1-14 

 

 

MENJADI KELUARGA HARMONIS YANG BERMARTABAT 
 

Jemaat yang dikasihi Tuhan, 

 Ada pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik.  Pengalaman, 

baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain dapat kita jadikan sarana pembelajaran. 

Salah satu contoh pengalaman orang lain yang bisa kita pelajari adalah pengalaman Yesus bersama 

dengan murid-muridNya.  Hubungan Yesus dan murid-murid sudah menjadi seperti  sebuah 

keluarga. Walaupun sebenarnya mereka tidak berasal dari satu keluarga, tetapi kedekatan hubungan 

dan kebersamaan yang telah mereka jalin setiap hari, selama beberapa tahun membuat mereka 

sudah menjadi seperti sebuah keluarga.  Mereka mengalami suka dan duka bersama, saling berbagi, 

saling menolong dan saling merlayani. 

 Bila kita ingin mengakhiri/menutup Masa Perayaan Hidup Berkeluarga 2011 ini dengan 

menjadi sebuah keluarga yang harmonis dan bermartabat, ada baiknya kita belajar dan meneladani 

kekeluargaan antara Yesus dengan murid-muridNya. 

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan, 

 Kehidupan keluarga yang harmonis dan bermartabat, yang telah ditunjukkan dan 

dipraktekkan Yesus adalah : 

1. Peka terhadap kebutuhan orang lain. 

Ketika Yesus naik keatas bukit bersama-sama dengan para muridnya untuk beristirahat, 

ternyata orang banyak yang telah melihat segala yang dilakukan Yesus di kota Kapernaum, 

berbondong-bondong menyusul mereka dengan mangambil jalan darat.  Untuk sampai ke 

tempat Yesus dan murid-muridNya beristirahat, orang banyak tersebut harus menempuh 

perjalanan sejauh hampir 15 km. Sulitnya medan yang harus dilalui tentu membuat tenaga 

mereka terkuras. Apalagi hari sudah mulai gelap, pertanda waktunya makan malam. Ketika 

Yesus memandang sekeliling-Nya dan melihat, bahwa orang banyak berbondong-bondong 

datang kepada-Nya, berkatalah Ia kepada Filipus: "Di manakah kita akan membeli roti, supaya 

mereka ini dapat makan?"  (ayat 5) 

Perkataan ini menunjukkan bahwa Yesus peka akan kebutuhan orang banyak. Ia tahu orang 

banyak itu membutuhkan makanan. Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita juga sudah 

memiliki kepakaan terhadap kebutuhan orang lain di sekitar kita? 

 

2. Menghargai potensi yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. 

Setelah Filipus menjawab bahwa: "Roti seharga dua ratus dinar tidak akan cukup untuk mereka 

ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." (ayat 7).  Seorang dari murid-

murid-Nya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada-Nya: "Di sini ada seorang 

anak, yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan; tetapi apakah artinya itu untuk orang 

sebanyak ini?" (ayat 8, 9). 

Sikap Andreas ini berbeda dengan Yesus.  Andreas tidak menghargai dan meremehkan asset 

lima roti dan dua ikan yang dimiliki oleh anak kecil tersebut.  Sedangkan Yesus menghargai 

apa yang dimiliki anak kecil tersebut dan menggunakannya untuk memberi makan orang 

banyak. 

Terkadang dalam keluarga kita juga seperti Andreas, kurang menghargai dan meremehkan hal-

hal kecil yang dimiliki oleh salah seorang anggota keluarga. Padahal hal-hal kecil tersebut kalau 

dikembangkan akan menjadi potensi yang luar biasa.  Mari mulai hari ini, kita belajar 

menghargai potensi keluarga kita, sekecil apapun itu. 
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3. Senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. 

Sekalipun lima roti dan dua ikan tersebut tidaklah sebanding dengan 5.000 orang lebih yang 

akan memakannya, Yesus tetap mengucap sukur (ayat 11). Pilihan sikap yang tepat. Mengucap 

syukur atas segala sesuatu yang ada, walau jumlahnya sangat kecil dan tidak sebanding dengan 

besarnya kebutuhan. Yesus bukan hanya mengajarkan kepada murid-murid “mengucap 

syukurlah senantiasa”  tetapi Ia sendiri mempraktekkannya.  Adalah baik bila kita belajar 

mempraktekkan pengajaran dan teladan Yesus ini; ”senantiasa mengucap syukur”  

4. Bekerjasama dalam melakukan pekerjaan. 

Yesus menyuruh orang banyak itu duduk berkelompok-kelompok (ayat 10). Lalu membagi-

bagikan roti dan ikan itu kepada murid-muridNya, dan murid-murid membagikannya kepada 

orang-orang yang ada dikelompok itu.  Sebuah kerjasama yang sangat baik. Coba saja kalau 

Yesus memilih membagikan sendiri roti dan ikan itu kepada setiap orang yang hadir pada saat 

itu, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai orang ke lima ribu menerimanya?  

Kerjasama Yesus dan murid-muridnya membuat pekerjaan memberi makan lima ribu orang 

menjadi lebih efektif dan efisien dilakukan, serta hasilnya lebih cepat tercapai. 

Mari kita belajar meneladani kerjasama Yesus dan murid-murid. Kerjasama seluruh anggota 

keluarga dalam melakukan suatu pekerjaan akan membuat pekerjaan itu lebih efektif dilakukan 

dan hasilnyapun lebih cepat tercapai. 

 

Jemaat yang dikasihi Tuhan, 

 Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, menghargai potensi yang dimiliki setiap 

anggota keluarga, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan bekerjasama dalam 

melakukan pekerjaan bila sungguh-sungguh dilakukan dalam keluarga kita masing-masing akan 

berdampak pada terciptanya keluarga yang harmonis dan bermartabat.  Ibarat kelima jari tangan 

kanan kita, bila keempat hal itu kita ibaratkan jari telunjuk, tengah, manis dan kelingking, jika 

keempat jari tersebut kita genggam maka yang akan kelihatan adalah acungan jari jempol. Acungan 

jari jempol tangan kanan melambangkan penghargaan atas sesuatu yang baik. 

 Mari kita lakukan keempat hal tadi yaitu; memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain, 

menghargai potensi yang dimiliki setiap anggota keluarga, senantiasa mengucap syukur dalam 

segala hal, dan bekerjasama dalam melakukan pekerjaan, supaya keluarga kita muncul seperti 

acungan jari jempol tangan kanan. 

 

 
 

*** 
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