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KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan
karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional,
sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari
penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs
internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pen-
didikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi
syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 12
November 2010. 

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya
kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas 
oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya
kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (download),
digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat.
Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya
harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Di-
harapkan buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga
siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang
berada di luar negeri sehingga dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada
para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini 
sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan 
mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011
Kepala Pusat Kurikulum danPerbukuan
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 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 mengamanatkan pening-
katan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Pendidikan 
yang memenuhi Standar Nasional yang terdiri dari standar isi, standar 
proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan, stan-
dar sarana dan prasana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan 
standar penilaian pendidikan.

Buku ajar Pendidikan Agama Kristen kelas X ini merupakan buku yang 
menarik untuk dipelajari dan diterapkan pada peserta didik.

Materi dalam buku ini dapat menambah pengetahuan dan mem-
perdalam iman. Iman yang boleh semakin kuat karena juga diterapkan 
dalam kehidupan sehari-hari pada diri peserta didik. Setiap bab, setelah 
uraian materi, menyampaikan juga tentang Kegiatan Siswa, Pertanyaan 
Pemahaman dan Pengembangan, Rangkuman, Sujud Menyembah (contoh 
doa), Glosarium, dan Uji Kompetensi.

Penulis memanjatkan puji syukur tiada terkira kepada Tuhan Yesus 
Kristus, yang senantiasa menganugerahkan kasih dan berkat. Hanya oleh 
kasih Tuhan Yesus Kristus dan anugerah-Nya, maka penulis dapat menye-
lesaikan buku ini. Di samping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih 
kepada keluarga dan teman-teman yang telah membantu mewujudkan 
buku ini.

Tiada satupun hal yang sempurna dalam dunia ini. Kecuali karya ke- 
selamatan dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pihak 
manapun penulis nantikan untuk kesempurnaan buku ini.

Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Penulis

KATA PENGANTAR
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PENDAHULUAN

Untuk memudahkan para peserta didik dalam mempelajari materi 
pembelajaran yang akan dikaji, disajikan peta konsep.

Kata-kata yang berada dalam kata kunci, merupakan ungkapan 
yang mewakili materi yang akan disampaikan. Untuk itu hendaknya 
dipahami. Kata kunci disajikan pada tiap awal bab.

Berisi uraian materi yang akan dipelajari ditunjang dengan gambar.

Pada setiap bab disajikan kegiatan peserta didik. Hal ini bertujuan 
mengajak peserta didik untuk berperan secara aktif pada setiap 
kompetensi dasar.

Berisi soal-soal untuk melatih peserta didik lebih mendalami perma-
salahan yang ada dalam tiap subbab.

Rangkuman disajikan pada tiap bab. Rangkuman ini berisi ringkasan 
materi pembelajaran yang dipelajari. Hal ini berguna memudahkan 
para peserta didik dalam memahami materi yang dipelajari.

Disajikan pada tiap bab, berisi lagu pujian dan contoh doa yang bisa 
dipelajari oleh setiap peserta didik.

Pada tiap bab disajikan glosarium. Glosarium berguna untuk mem-
bantu para peserta didik mengetahui arti dari istilah-istilah penting. 
Meskipun jumlahnya tidak banyak, diharapkan dapat membantu 
para peserta didik.

Setiap akhir bab akan disajikan soal-soal pengembangan kompe-
tensi. Hal ini untuk menguji pemahaman para peserta didik tentang 
materi tiap-tiap bab. Sehingga dapat diketahui batas kemampuan 
peserta didik yang akan dicapai.

Aplikasi Iman disajikan untuk memberi motivasi dan penerapan 
dalam kehidupan sehari-hari peserta didik sesuai materi pembelaja-
ran yang tersajikan.

Ayat Emas merupakan ayat-ayat pilihan yang disajikan untuk me-
lengkapi uraian materi yang disajikan pada setiap materi pembela-
jaran.
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BAB 1
PRIBADI REMAJA YANG 

BERTUMBUH

Pada bab satu ini kita dapat belajar tentang:
A. Perkembangan Remaja Menurut Aspek Psikologi.
B. Nilai-nilai yang Mempengaruhi Karakter Remaja.

Sumber: Dokumen pribadi
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PRIBADI REMAJA YANG BERTUMBUH

• remaja
• pribadi

• tumbuh
       • perubahan fisik

• emosi
• minat
• prestasi

• seks
• karakter

• bebas
• demokratis

• otoriter
• hukum

• agama

• moral
• norma

• sopan
• susila

• masa lalu

Perkembangan Remaja
menurut Aspek Psikologi

Nilai-nilai yang Mempenga-
ruhi Karakter Remaja

Perubahan fisik

Keadaan emosi

Minat remaja

Perubahan moral

Minat seks dan perilaku seks

Peran seks yang diakui

Efek
Perasaan superior maskulin
Prasangka seks (seks bias)
Prestasi rendah
Takut berhasil

Pola asuh orang tua

 otoriter
 bebas
 demokratis
 firman Tuhan

Norma dalam masyarakat

 hukum
 kesopanan
 kesusilaan
 agama

Pengalaman masa lalu

Nilai yang mem-
pengaruhi karakter
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BAB 1
PRIBADI REMAJA YANG 

BERTUMBUH

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi  pribadi remaja yang bertumbuh ini para siswa 

diharapkan mampu:
1. Menjelaskan perkembangan remaja menurut aspek psikologi.
2. Menyebutkan aspek-aspek perkembangan remaja berdasarkan psikologi.
3. Memberikan pengertian karater.
4. Menyebutkan macam-macam nilai yang mempengaruhi karakter remaja.
5. Memberikan contoh penerapan norma-norma dalam masyarakat.

Mari kita ingat kembali kisah pembuangan bangsa Isra-
el ke Babilonia, namun di sisi lain kita melihat sosok anak
muda bernama Daniel, yang adalah bagian dari rombongan
pertama pembuangan saat itu.

Siapakah Daniel? bagaimanakah kepribadiannya?
Daniel adalah seorang pemuda biasa namun dewasa ro-
hani, seorang yang theosentris yaitu hidupnya berpusat
kepada Allah (Daniel 6: 11b). Pertumbuhan dan kehidupan-
nya secara psikologi sangat terbukti, dia tumbuh menjadi
seorang yang berkarakter setia, teguh, terampil memimpin
namun tidak sombong. Karakter yang dia miliki membuat
Allah selalu menolong Daniel di saat-saat sulit mulai dari
kisah dua mimpi Nebukadnezar sampai peristiwa Sadrah,
Mesakh, dan Abednego yang tahan dibakar api, terlebih
ketika Daniel dimasukkan ke gua singa. Allah sungguh luar
biasa bagi orang yang setia kepada-Nya.

Bagaimana dengan kita sekarang ini? Mungkin keadaan
kita dapat disamakan dengan bangsa Israel pada waktu
pembuangan, tekanan psikologis dan fisik sedang kita alami. 



4 Pendidikan Agama Kristen SMA Jilid 1

Remaja berasal dari bahasa Latin adolescere yang be-
rarti  tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa.  Secara umum
usia remaja dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu remaja awal
(12-14 tahun), remaja tengah (15-17 tahun), dan remaja
akhir (18-24 tahun).

Secara psikologi masa remaja adalah usia di mana
individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa, usia di-
mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang
yang lebih tua melainkan berada dalam tingkatan yang
sama, sekurang-kurangnya masalah hak. Integrasi dalam
masyarakat (dewasa) mempunyai banyak aspek efektif,
kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk
juga perubahan intelektual yang mencolok.

Menurut Elisabet Hurlock (edisi ke 5), berdasarkan  
psikologi perkembangan remaja meliputi beberapa aspek
yaitu;
1. Perubahan fisik selama masa remaja
  Perubahan fisik selama masa remaja, secara fisik 

remaja akan mengalami perubahan badan baik tinggi

A. Perkembangan Remaja Menurut Aspek Psikologi

Namun janganlah kita berkecil hati, Tuhan sedang memben-
tuk karakter kita seperti halnya Daniel agar kita berguna bagi
masyarakat serta memiliki karakter yang pemberani, setia,
dan tetap berpegang teguh pada iman. Dengan begitu Allah
akan menyatakan kebesaran-Nya melalui kita.

Untuk pertumbuhan dan pembentukan karaktermu lebih
lanjut bacalah dan pahamilah kisah Daniel lebih lanjut dalam
Alkitabmu!

1. Bacalah Kitab Daniel 6 : 1 -29
2. Tuliskan teladan Daniel yang dapat kamu terapkan dalam

hidupmu!
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maupun berat badannya, selain itu juga terjadi  pengua-
tan otot-otot. Dalam aspek fisik juga akan mengalami 
perkembangan dalam organ seksual maupun ciri-ciri
seksual yang semakin dapat membedakan antara pria
dan wanita.

 Contoh: perubahan tinggi badan, perubahan organ seks,
perubahan berat badan, dan  perubahan organ tubuh,
dan lain-lain.

2. Keadaan emosi selama remaja
  Pola emosi pada masa remaja adalah sama dengan

pola emosi kanak-kanak. Perbedaan terletak pada rang-
sangan yang membangkitkan emosi dan derajat, dan
khususnya pada pengendalian latihan individu terhadap
ungkapan emosi mereka. Misalnya: perlakuan sebagai
anak kecil atau secara tidak adil membuat remaja sangat
marah dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Remaja
tidak lagi mengungkapkan amarahnya dan dengan cara  
gerakan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan
menggerutu.

 Contoh: marah, menggerutu dan tertawa.
3. Minat remaja
  Minat remaja pada umumnya memiliki minat-minat

khusus yaitu minat rekreasi, minat sosial dan minat pri-
badi, minat pada pendidikan, minat pada agama, minat
pada pekerjaan dan minat pada simbol status. Minat
rekreasi antara lain  adalah   hobi, menonton, membaca,
olahraga, bersantai, bepergian dan lain sebagainya.  
Minat sosial adalah pesta, percakapan, menolong orang
lain, kritik dan pembaruan, mencoba obat-obat terlarang,
minum-minuman keras dan lain-lain. Minat pribadi antara

lain penampilan pada diri sendiri, minat dalam hal
berpakaian. Minat pendidikan dipengaruhi oleh fak-
tor sikap teman-teman sebaya, dan sikap orang tua.
Minat dalam pekerjaan laki-laki lebih mengutamakan
dalam memikirkan perkerjaan untuk  masa depan
dibandingkan dengan perempuan yang bekerja
hanya sebagai pengisi waktu sebelum menikah.
Minat dalam hal simbol status misalnya remaja
yang merokok merupakan lambang kematangan,
minum-minuman keras secara berkelompok dilaku-
kan dalam kelompok sebaya dan lain-lain.

Gambar: Remaja laki-laki se-
dang belajar Pendalaman Al-
kitab.

Sumber: Dokumen pribadi
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 Sedangkan minat pada agama, Wagner berpendapat
bahwa ”Banyak remaja menyelidiki agama sebagai suatu 
sumber dari rangsangan emosional  dan intelektual. Para 
pemuda mempelajari agama berdasarkan pengertian 
intelektual dan tidak ingin menerimanya begitu saja.  
Mereka meragukan agama bukan karena ingin menjadi 
agnostik atau atheis, melainkan karena mereka ingin 
menerima agama sebagai suatu yang bermakna ber-
dasarkan keinginan mereka untuk mandiri dan bebas 
menentukan keputusan-keputusan mereka sendiri.” 

4. Perubahan moral
  Pada masa remaja, laki-laki dan perempuan telah

mencapai apa yang oleh piaget disebut tahap pelak-
sanaan formal dalam kemampuan kognitif. Sekarang
remaja mampu mempertimbangkan semua kemungkin-
an untuk menyelesaikan suatu masalah dan memper-
tanggungjawabkan berdasarkan suatu hipotesis. Jadi
ia dapat memandang masalahnya dari berbagai sudut
pandang dan menyelesaikannya dengan mengambil
banyak faktor sebagai dasar pertimbangan

5. Minat seks dan perilaku seks
  Dengan meningkatnya minat seks, remaja selalu

berusaha mencari lebih banyak informasi mengenai seks.
hanya sedikit remaja yang berharap bahwa seluk-beluk
tentang seks dapat dipelajari dari orang tuanya. Oleh ka-
rena itu remaja mencari berbagai sumber informasi yang
mungkin dapat diperoleh dari sekolah atau perguruan
tinggi, membahas dengan teman-teman, membaca buku-
buku tentang seks atau mengadakan percobaan dengan
cara masturbasi, bercumbu, atau bersenggama.

6. Peran seks yang diakui selama masa remaja
  Pendidikan seks di SMP dan SMA  penting untuk me-

mupuk konsep mengenai peran pria dan wanita yang
tradisional. Pelajaran ini menekankan bahwa peran femi-
nim berorientasi ada keluarga dan bahwa wanita lebih
memperoleh kepuasan sebagai istri, ibu, dan pengatur
rumah tangga daripada keberhasilan  dalam dunia peng
usaha atau dunia profesional. Kalau gadis memberontak
terhadap peran wanita tradisional, mereka tidak saja di-
tolak oleh lawan jenis tetapi juga oleh gadis-gadis  yang
lain.

Jauhkanlah dirimu dari 
percabulan! Setiap 
dosa lain yang dilaku-
kan manusia, terjadi 
di luar dirinya. Tetapi 
orang yang melaku-
kan percabulan ber-
dosa terhadap dirinya 
sendiri.

• I Korintus 6: 18
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Efek penggolongan peran seks pada remaja
 Penggolongan peran seks mempengaruhi perilaku dan

sikap anak laki-laki maupun anak perempuan meskipun
dalam cara yang berbeda. misalnya:
a. Perasaan superior maskulin
  Keunggulan maskulin biasanya diungkapkan de-

ngan mengharapkan anak laki-laki berperan sebagai
pemimpin dalam suatu kegiatan-kegiatan ini, namun
pada umumnya anak laki-laki memainkan peran yang
lebih penting dan lebih bergengsi.

b. Prasangka seks (seks bias)
  Prasangka seks atau kecenderungan merendah-

kan prestasi wanita meskipun prestasi itu menyamai
atau melebihi prestasi pria, erat hubungannya  dengan
perasaan keunggulan maskulin yang berkembang
dalam hubungan dengan penggolongan peran seks.

c. Prestasi rendah
  Campbell mengatakan penurunan prestasi perem-

puan tampaknya karena ia menerima steriotip wanita
yang antara lain beranggapan bahwa pandai bukanlah
sifat feminim.

d. Takut berhasil
  Prestasi yang rendah dan takut berhasil bukan

merupakan ciri khas anak laki-laki, menurut streriotip
tradisional berhasil merupakan ciri yang menonjol dari
pria.

1. Buatlah karangan diskripsi dengan topik Remaja yang Bertumbuh. Pertumbuhan
remaja yang meliputi aspek fisik, emosi, dan sosial.  Karangan ditulis di kertas 
folio minimal satu halaman folio.

2. Diskusikan beberapa  perbedaan pertumbuhan dengan teman-temanmu baik dari
aspek fisik, sosial, dan emosi. Hasil dari diskusi kemudian buatlah kesimpulan.
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1. Pengertian nilai
  Menurut Robert M.Z. Lawang (Indianto Muin, 2007),

nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan,
yang pantas, yang berharga, dan yang mempengaruhi
perilaku yang memiliki nilai itu.

2. Pengertian karakter
  Pola pikir yang jelas terlihat melalui pengambilan kepu-

tusan dan penyelesaian masalah, sifat serta kebiasaan-
nya hubungannya dengan orang lain dan perencanaan
hidupnya untuk masa depan.

3. Macam-macam nilai yang mempengaruhi karakter 
remaja
a. Pola asuh orang tua
 Macam-macam pola asuh orang tua antara lain:

1) Pola asuh otoriter
  Pola asuh otoriter umumnya tidak memberikan

kesempatan kepada anak untuk mengembangkan
pendapatnya sendiri. Orang tua selalu menga-
tur apa yang seharusnya dilakukan oleh anak.
Mungkin ini awalnya baik bagi anak, karena orang
tua bermaksud mengarahkan anak untuk tidak
melakukan hal-hal yang tidak baik atau salah. Na-
mun dengan bertambahnya usia anak maka akan
bertambah pula pengetahuan dan pengalaman
anak, maka akan membentuk pendapatnya sendiri

Jadilah remaja yang 
hidup sesuai Firman 
Tuhan, sebab remaja 
yang demikian tumbuh 
memiliki karakter yang 
tangguh, disiplin, me-
miliki daya juang tinggi, 
tidak cengeng, jujur, 
berpikir positif, kreatif, 
dan proaktif.

B. Nilai-nilai yang Mempengaruhi Karakter Remaja

1. Berapakah batasan umur remaja awal?
2. Sebutkan aspek-aspek perkembangan remaja!
3. Jelaskan perubahan fisik selama remaja!
4. Berikan contoh minat rekreasi remaja!
5. Mengapa laki-laki merasa superior maskulin?
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yang mungkin berbeda dengan pendapat orang
tua. Maka ada kemungkinan akan menghancurkan
karakter anak, karena orang tua merasa berada di
pihak yang paling benar dan seorang anak berada
pada posisi yang selalu salah.

2) Pola asuh bebas
  Pola asuh bebas, pada umumnya orang tua

memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk
menentukan sikapnya dalam kehidupan. Kalau
remaja berada pada lingkungan yang baik ada
kemungkinan untuk berperilaku baik pula, namun
apabila remaja berada di lingkungan yang ku-                 
rang baik maka ada kemungkinan remaja tersebut
ikut berperilaku kurang baik. Hal ini terjadi karena
orang tua tidak memberikan pengarahan pada
anak-anaknya. Jadi karakter yang dimiliki akan
dipengaruhi oleh lingkungan keluarga.

3) Pola asuh demokratis
  Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang

tidak kaku, dan tidak longgar. Orang tua mem-
berikan kebebasan dengan batasan-batasan, dan
memberikan peraturan-peraturan dengan ada ke-
bebasan. Jadi anak tidak merasa terkekang namun
terarah.

4) Pola asuh menurut Firman Tuhan
  Pola asuh yang sesuai dengan Firman Tuhan

adalah pola asuh yang didasarkan pada ajaran-  
ajaran Tuhan, sebagai orang tua harus menga-
jarkan hukum-hukum Allah seperti dalam kitab
Ulangan 6: 7-9 mengatakan “Haruslah engkau 
mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-
anakmu dan membicarakannya apabila engkau 
sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbar-
ing dan apabila engkau bangun. Haruslah juga 
engkau mengikatkannya sebagai tanda pada 
tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di 
dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada 
tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu“.  
Pola asuh orang tua yang sesuai firman Tuhan 
hendaknya dilakukan setiap saat, setiap waktu

Marilah kita hidup dengan 
sopan, seperti pada siang 
hari, jangan dalam pesta 
pora dan kemabukan, 
jangan dalam percabulan 
dan hawa nafsu, jangan 
dalam perselisihan dan 
iri hati. 

• Roma 13 : 13



10 Pendidikan Agama Kristen SMA Jilid 1

di mana pun mereka berada. Dalam kitab Efesus
6: 1-4 menjelaskan bahwa sebagai anak-anak
harus menghormati dan taat pada orang tua, dan
sebagai orang tua harus mengasihi anak-anaknya
dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan Firman
Tuhan.

  Dengan pola asuh yang sesuai dengan Firman
Tuhan maka akan membentuk karakter remaja
yang tangguh, memiliki daya juang tinggi, tidak
cengeng, jujur,  disiplin, bisa berpikir positif, kreatif,
dan proaktif (komprehensip)

b. Norma dalam masyarakat
  Masyarakat memiliki macam-macam norma yang

mendukung bagi berkembangnya karakter yang
baik dan tidak baik. Contoh norma umum yang ada
dalam masyarakat: misalnya norma hukum, norma
kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama.
Norma-norma tersebut hendaknya dijalankan sesuai
dengan Firman Tuhan.

 Contoh penerapan norma dalam masyarakat:
1) Norma hukum
  Sebagai warga negara dilarang melanggar

peraturan perundang-undangan misalnya: Apabila
seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa
orang lain, maka akan dihukum selama 15 tahun.
Dalam Firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab
Keluaran 20: 13 berbunyi  “Jangan membunuh.”

2) Norma kesopanan
  Seseorang hendaknya tidak berkata-kata yang

kotor atau kasar, dalam Kitab Roma 13: 13 dijelas-
kan supaya kita hidup dengan sopan.

3) Norma kesusilaan
  Contoh norma kesusilan antara lain: tidak boleh

mencuri, berlaku jujur, tidak berbohong, berlaku adil
dan menghargai orang lain.  Dalam Kitab  Keluaran
20: 15 Tuhan berfirman ”Jangan mencuri” sedang-
kan dalam kitab Mazmur 140: 14 menjelaskan
bahwa orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu.
Efesus 4: 25  berbunyi “Karena itu buanglah dusta 
dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, 
karena kita adalah sesama anggota.” 
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1. Amatilah perilaku teman-temanmu, kemudian tuliskan beberapa karakter teman-
temanmu  tentang karakter yang baik dan yang buruk. Hasil pengamatan ditulis
pada lembar kertas tugas!

2. Tuliskan karakter dirimu sendiri yang bisa kamu kenali, karakter yang baik mau-
pun karakter yang buruk!

3. Tuliskan pengalamanmu sebagai anak tentang pola asuh yang diterapkan oleh
orang tuamu! Berikan pendapatmu mengenai pola asuh tersebut!

1. Jelaskan pengertian nilai!
2. Jelaskan pengertian karakter!
3. Jelaskan macam-macam pola asuh orang tua!
4. Jelaskan pola asuh menurut Firman Tuhan dalam Kitab Ulangan 6: 7-9!
5. Sebutkan macam-macam norma yang ada di masyarakat!

4) Norma Agama
  Contoh dalam norma agama dalam masyarakat

misalnya: manusia dilarang membunuh, mencuri,
dan berzinah.  Hal ini juga terdapat dalam Kitab
Keluaran 20: 1-17 yang intinya tentang 2 perintah
dan 8 larangan sedangkan Hukum Kasih dalam Injil
Matius 22: 37-40 mengajarkan kepada manusia
untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama
manusia.

c. Pengalaman masa lalu
  Pengalaman masa lalu yang bersifat traumatis,

yaitu yang menyedihkan dan menakutkan, mening-
galkan bekas pada ingatan seseorang. Contohnya:
seorang anak  yang mengalami musibah gempa yang
mengakibatkan dia terpisah dengan keluarganya. Se-
hingga pada saat ada kejadian gempa anak tersebut
mengalami kesedihan, takut, dan lain sebagainya.
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Masa remaja adalah masa pertumbuhan, remaja secara umum dibe-
dakan menjadi 3 tingkatan yaitu remaja awal  (12-14 tahun), remaja tengah
(15-17 tahun), dan remaja akhir (18-24).  Secara psikologi perkembangan
remaja ada beberapa aspek antara lain: perubahan fisik, keadaan emosi, mi-
nat remaja, perubahan moral, minat dan perilaku seks, serta peran seks.

Nilai-nilai yang mempengaruhi pertumbuhan karakter remaja adalah pola
asuh orang tua. Jenis-jenis pola asuh orang tua yaitu: pola asuh otoriter, pola
asuh bebas, pola asuh demokratis, dan pola asuh sesuai dengan Firman
Tuhan. Sedangkan nilai yang lain adalah  norma dalam masyarakat yang
meliputi: norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma
agama.  Selain nilai tersebut pengalaman masa lalu juga akan membentuk
karakter remaja.

A. PUJIAN
Yesus Menginginkan Daku

(KJ. No. 242)

do = f 6 ketuk (2 x 3)

1. Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya,
 di manapun ‘ku berada, ‘ku mengenangkan-Nya.
 **Reff: Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
   Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.

2. Yesus menginginkan daku, menolong orang lain,
 manis dan sopan selalu, ketika ‘ku bermain,
 Reff: **
3. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku,
 agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku
 Reff: **
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adolescence : tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa.
agnostic : orang yang berpandangan bahwa kebenaran tertinggi

(misal Tuhan) tidak dapat diketahui dan mungkin tidak
akan dapat diketahui.

atheis : paham yang tidak mengakui adanya tuhan
demokratis : bersifat demokrasi; berciri demokrasi.
emosional : menyentuh perasaan; penuh emosi.
hipotesis :  proposisi yang masih harus diuji kebenarannya.
intelektual : cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu

pengetahuan.
kognitif :  berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris.
maskulin : bersifat jantan.
seks : hal yang berhubungan dengan alat kelamin.
steriotip : kondisi dari ciri-ciri yang paling sering diterapkan oleh sua-

tu kelompok terhadap kelompok lain, atau oleh seseorang
terhadap orang lain.

superior : orang atasan; pemimpin.
traumatis : menggoncangkan jiwa (tentang pengalaman yang dah-

syat).

B. DOA
  Ya Tuhan, tolonglah dan bimbinglah kami supaya kami dapat merawat men-

jaga tubuhku dengan baik, sehingga kami tidak hanya bertumbuh secara fisik 
namun juga bertumbuh secara rohani. Dalam dan demi Nama Yesus. Amin.
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Kerjakan soal di dalam buku latihanmu!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!

 1. Adolescere berasal dari bahasa ....
a. R omawi d. Inggris
b. Yunani e. Ibrani
c. Latin

 2. Remaja berasal dari bahasa Latin adolescere yang berarti ....
a. berkembang d. tumbuh
b. bertambah e. masa peralihan
c. masa puber

 3. Menurut Elisabet Hurlock, perkembangan remaja meliputi beberapa aspek
berikut ini, kecuali ....
a. perubahan fisik
b. keadaan emosi
c. minat remaja
d. perubahan jenis kelamin
e. perubahan moral

 4. Menurut Wagner minat remaja dalam agama, berdasarkan pengertian ....
a. intelektual
b. ilmu pengetahuan
c. kerohanian
d. ke-Tuhanan
e. ke-Allahan

 5. “Penurunan prestasi perempuan dampaknya karena ia menerima steriotip
wanita yang antara lain beranggapan bahwa pandai bukanlah sifat feminim.”
Hal ini menurut pendapat ....
a. Aristoteles
b. Piaget
c. Wagnes
d. Campbell
e. Elisabet Hurlock
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 6. Berikut ini adalah cara orang tua menyampaikan Firman Tuhan yang diajarkan
dalam Ulangan 6: 7-9 adalah ....
a. pada pagi hari d. pada siang hari
b. pada sore hari e. berulang-ulang
c. pada malam hari

 7. Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang
berkarya, dan yang mempengaruhi perilaku, memiliki nilai, merupakan penger-
tian nilai menurut ....
a. Campbell
b. Noto Negoro
c. Robert MZ. Lawang
d. Soerjono Soekanto
e. Koentjaraningrat

 8. Macam-macam nilai yang mempengaruhi karakter remaja adalah pola asuh
orang tua yaitu sebagai berikut, kecuali ....
a. pola asuh otoriter
b. pola asuh bebas
c. pola asuh demokratis
d. pola asuh ketat
e. pola asuh menurut Firman Tuhan

 9. Dalam kitab Efesus 6: 1-3 menjelaskan bahwa sebagai anak harus ....
a. menuruti keinginan orang tua
b. menghormati dan taat pada orang tua
c. mengasihi dan menyayangi orang tua
d. membantu mencari nafkah
e. mengerjakan semua pekerjaan rumah

 10. Seseorang hendaknya tidak berkata-kata yang kotor atau kasar, dalam Kitab
Roma 13: 13 dijelaskan supaya kita hidup dengan ....
a. ramah d. sopan
b. rendah hati e. bijaksana
c. lemah lembut

 11. Pelanggaran norma hukum yang tertulis dalam Kitab Keluaran 20:  13 berbunyi
....
a. Jangan berdusta
b. Jangan mencuri
c. Jangan membunuh
d. Jangan berzinah
e. Jangan mengingini milik orang lain
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 12. Seorang anak laki-laki berumur 16 tahun, masuk dalam kelompok ....
a. remaja awal
b. remaja tengah
c. remaja akhir
d. pra-dewasa
e. dewasa

 13. Perubahan organ tubuh pada perkembangan remaja termasuk aspek ....
a. perubahan fisik
b. perubahan moral
c. keadaan emosi
d. minat remaja
e. bakat remaja

 14. Orang tua selalu mengatur apa yang seharusnya dilakukan oleh anak, meru-
pakan pola asuh ....
a. bebas
b. demokratis
c. otoriter
d. menurut Firman Tuhan
e. terpadu

 15. Berikut ini adalah efek penggolongan peran seks pada remaja, kecuali ....
a. perasaan superior maskulin
b. prasangka seks (seks bias)
c. takut berhasil
d. prestasi tinggi
e. perasaan feminim

No. Nama siswa     
Aspek penilaian

Nilai Akhir Paraf guru
Kognitif Afektif

— —
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BAB 2
KARAKTERISTIK REMAJA 

KRISTEN

Pada bab dua ini kita dapat belajar tentang:
A. Idola Remaja Kristen.
B. Karakteristik Remaja Kristen.

Sumber: Dokumen Pribadi
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• idola
• mengasihi

• menghargai
• berpikir positif
• berpikir negatif
• bersukacita

• bersyukur
• harapan
• cita-cita
• masa depan
• teladan

• nilai-nilai Kristen

• tambah dewasa
• mental
• spiritual
• karakteristik Kristiani

Idola Remaja Kristen

KATAKTERISTIK REMAJA KRISTEN

Karakteristik Remaja Kristen

Remaja dikasihi Allah dan manusia

Remaja mengalami pertumbuhan menjadi
bertambah besar
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BAB 2
KARAKTERISTIK REMAJA

KRISTEN

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi karakteristik remaja Kristen ini para siswa 

diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian idola.
2. Menjelaskan  wujud kehidupan dan sikap kekristenan.
3. Memberikan contoh remaja yang dikasihi Allah dan manusia.
4. Menjelaskan arti bertambah besar secara mental dan spiritual.  

Setiap orang pasti pernah punya tokoh idola, misalkan
mengidolakan Ir. Soekarno, Albert Einstein, Elvis Presley,
Martin Luther, dan sebagainya. Anak-anak sampai orang
dewasa pun punya idola sendiri. Anak-anak punya lebih
banyak tokoh idola ketimbang orang dewasa. Mereka mu-
dah berganti idola sesuai dengan perkembangan minat-
nya yang masih dalam tahap mencari-cari dan menjajaki
kemampuannya sendiri. Anak muda lebih antusias kalau
diajak bicara seseorang yang dikagumi, biasanya pikiran
dan tindakan mereka kemudian terpola menyerupai tokoh
yang diidolakannya.

Raja Herodes dan Pontius Pilatus pun, ternyata punya
juga rasa kagum terhadap tokoh yang diidolakan orang lain,
mereka kagum akan kharisma Tuhan Yesus. Sebelumnya
Herodes hanya mendengar cerita dari orang-orang tentang
mujizat dan kuasa Yesus, namun akhirnya dia mendapat ke-
sempatan untuk bertemu langsung dengan Yesus, demikian
juga Pilatus sudah membuktikan sendiri kehebatan-Nya,
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Idola adalah pujaan atau yang disukai yang ditiru dan
lain sebagainya. Idola  remaja Kristen adalah Tuhan Yesus,
seorang yang mengidolakan Tuhan Yesus maka dalam ke-
hidupannya akan selalu berperilaku seperti Tuhan Yesus.
Sebagai remaja Kristen, maka dalam sikap dan perbuatan
berarti menunjukkan sifat-sifat Kristus. Karena Kristus  
satu-satunya tokoh yang paling ideal  yang dapat dijadikan
contoh sebagai tokoh yang sempurna dalam pembentukan

A.  Idola Remaja Kristen

katanya: “Aku tak mendapati kesalahan apapun pada Orang
ini.” Yesus adalah tokoh yang paling sempurna.

Dengan tokoh yang diidolakan biasanya orang ingin
menjadi serupa dengan tokoh tersebut, namun tidak semua
idola baik untuk ditiru. Keinginan untuk serupa dengan to-
koh tersebut harus disertai usaha agar tidak hanya menjadi
pemimpi untuk serupa dengan idola tersebut. Idola yang
baik adalah seseorang yang memiliki idealisme tinggi dan
teladan hidup yang baik, sehingga dapat memotivasi untuk
maju dan menjadi lebih baik .

Siapakah idolamu sekarang? Tuhan Yesuskah? Anak-
anak Tuhan selayaknyalah Yesus dijadikan idola dalam
hidup kita. Untuk itu diperlukan pengenalan secara pribadi
akan Yesus agar kita dapat menjadi serupa dengan Dia.
Tengoklah Alkitabmu dan bacalah dalam Efesus 4: 13 dan
I Yohanes 3: 2!

1. Tuliskan tokoh-tokoh idolamu!
a. Tokoh idola Kristen.
b. Tokoh idola ilmu pengetahuan.
c. Tokoh idola aktris/aktor.
d. Tokoh idola olahragawan.

2. Berikan alasannya mengapa kamu mengidolakan mereka!
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karakter. Ajaran Tuhan Yesus tentang hukum kasih  yang
ditulis dalam Injil Matius 22: 37-40 mengajarkan kepada
umat-Nya supaya mengasihi Allah dan mengasihi manusia
seperti dirinya sendiri. Dalam hukum kasih tersebut dapat
diwujudkan dalam kehidupan dan sikap kekristenan yaitu:
1. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal 

budi
  Mengasihi Tuhan dengan segenap hati,  jiwa,  dan

akal budi merupakan isi dari hukum kasih yang pertama
(Matius 22: 37) maksud dari ayat ini adalah bahwa setiap
orang yang percaya pada Tuhan Yesus harus menun-
jukkan sikap tersebut dengan perbuatan, tidak hanya
dengan kata-kata. Tetapi totalitas kehidupan.

2. Menghargai orang lain 
  Menghargai orang lain sama dengan menghargai diri

kita sendiri. Contoh menghargai orang lain yang Tuhan
Yesus ajarkan adalah Yesus tidak membeda-bedakan
orang, misalnya percakapan Yesus dengan perempuan
Samaria (Yohanes 4: 1-42), Yesus diurapi oleh perem-
puan berdosa (Lukas 7: 36-50).

3. Selalu berpikiran yang positif
  Kecenderungan seseorang selalu berpikir yang

negatif, namun Tuhan menghendaki supaya kita selalu
berpikir positif dalam setiap menghadapi suatu masalah.
Yesus memberikan contoh berpikir positif. Dalam  Kitab
Yohanes 6: 5-11. Yesus dengan optimis bahwa lima
roti dan dua ikan akan dapat dibagikan untuk lima ribu
orang. Dengan berpikir positif maka lima roti dan dua ikan  

tersebut diberkati oleh Tuhan Yesus,  demikian
pula remaja yang mengidolakan Yesus harus
selalu berpikir positif ketika menghadapi per-
masalahan yang ada. Sebagai orang percaya  
harus memiliki keyakinan bahwa setiap orang
yang diciptakan Tuhan untuk menjadi orang yang
berhasil (Mazmur 37: 21-26).
  Cara berpikir positif  adalah cara
berpikir yang memiliki harapan, cita-cita, dan
mengarah ke masa depan.

Pepatah mengatakan 
tidak kenal maka tak 
sayang, kenalilah Ye-
sus secara pribadi se-
bab Dia tepat untuk 
kita idolakan dan untuk 
kita menjadi seperti Dia 
sebab kita akan melihat 
Dia dalam keadaan-
Nya yang sebenarnya 
kelak.

Gambar: Yesus memberi makan 
5.000 orang

Sumber: Millennium Films International 
Foundation
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1. Mengapa remaja Kristen mengidolakan Tuhan Yesus?
2. Tuliskan isi Hukum Kasih yang tertulis dalam Injil Matius 22: 37-40!
3. Berikan contoh tentang sikap Yesus yang menghargai orang lain!
4. Apakah yang dimaksud berpikir positif?  Dan berikan contoh berpikir positif yang

sudah pernah kamu lakukan!
5. Berikan alasanmu mengapa sukacita dan mengucap syukur merupakan sikap

kekristenan yang harus ada dalam kehidupan orang percaya!

Tuliskan mengenai sikap kekristenan yang harus dimiliki beserta contoh-contoh
praktis tentang sikap kekristenan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana di
bawah ini!
1 Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi.
2. Menghargai orang lain.
3. Selalu berpikiran positif.
4. Bersukacita dan mengucap syukur.

4. Bersuka cita dan mengucap syukur
  Sukacita dalam Alkitab adalah lebih dari sekedar

emosi Sukacita adalah perasaan bahagia bercampur
dengan perasaan diberkati. Dengan perasaan lega ke-
tika seseorang dapat membawa keluh kesahnya ke Bait
Allah untuk mendapatkan penyelesaian  (Mazmur 43:4).
Dalam kitab Perjanjian Baru kesukacitaan sangat menon
jol pada Injil Lukas 2: 10  dan Kisah Para Rasul  13: 52,
kesukacitaan merupakan “karunia roh yang khas“.

  Selain sukacita, kita hendaknya selalu mengucap
syukur dalam setiap perkara. Rasul Paulus menuliskan
kepada Jemaat di Tesalonika supaya selalu mengucap
syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki
Allah dalam Kristus Yesus. (1 Tesalonika 5: 18).
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1. Remaja dikasihi Allah dan manusia
  Dalam Injil Lukas 2: 41-52 merupakan bagian cerita

dari kehidupan Yesus pada masa kanak-kanak. Dalam
tatanan agama Yahudi laki-laki dewasa wajib ziarah ke

Yerusalem 3 kali dalam satu Tahun, untuk mengi-
kuti perayaan besar agama. Bagi yang tempat
tinggalnya jauh dari Yerusalem seperti halnya
Yusuf dan Maria, biasanya hanya sekali saja ke
Yerusalem setiap tahunnya yaitu pada Hari Raya
Paskah. Dalam tradisi  Yahudi anak yang berusia
12-13 tahun dianggap sudah dewasa. Pada saat
itu seorang anak laki-laki disebut menjadi anak 
Taurat. Yang seterusnya berkewajiban memeli-
hara segala ketentuan-ketentuan agama itulah  
sebabnya ketika Yesus berusia 12 tahun, Yusuf
dan Maria mengajaknya serta ke Yerusalem untuk

merayakan paskah.
Pada saat Yesus berada di tengah guru-guru agama

Yahudi, Yesus berlaku sebagai murid yang baik. Pada zaman
itu tanya jawab antara guru-guru agama Yahudi dan murid-
murid  menjadi salah satu metode yang biasa digunakan.
Pada saat itulah guru-guru agama menjadi terheran-heran
serta takjub akan kesanggupan Yesus dalam memahami
pelajaran yang diterimanya. Hal itu nampak dalam mem-
berikan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diberikan
oleh guru agama Yahudi.

Pada saat tertentu Yesus tetap patuh sebagai anak dari
keluarga Yusuf dan Maria, tetapi pada saat yang lain Yusuf  
dan Maria harus mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah
(Lukas 2: 51a).  Lalu Ia pulang bersama-sama dengan mer-
eka di Nasaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan orang tua.
Dengan kata lain Yesus memahami benar bagaimana Dia
harus hidup sebagai  Anak Allah, dan sebagaimana hidup
sebagai anak manusia yang diasuh oleh orang tuanya.
Seperti halnya Samuel pada waktu diserahkan ke Bait Al-
lah. Samuel benar-benar menanggapi panggilan Tuhan

B. Karakteristik Remaja Kristen

Gambar: Kanak-kanak Yesus se-
dang mengajar di Bait Allah

Sumber: Millennium Films International 
Foundation



24 Pendidikan Agama Kristen SMA Jilid 1

Tetapi Aku berkata 
kepadamu: Kasihilah 
musuhmu dan ber-
doalah bagi mereka 
yang menganiaya 
kamu.

• Matius 5 : 44

namun Samuel juga tidak melupakan kasih sayang kedua
orang tuanya.

Yesus memberikan keteladanan-Nya akan sikap patuh-
Nya kepada orang tua dan juga sesama, dan di sisi yang
lain Dia pun bertumbuh melalui ketaatannya kepada Allah
Bapa.

Maka dalam  Injil Lukas 2: 52 Yesus makin dikasihi Allah
dan makin dikasihi manusia.  Alasan mengapa Yesus makin
dikasihi Allah dan manusia, karena sejak kecil dalam kehi-
dupan Yesus selalu mengasihi Allah dan menerapkan nilai-
nilai yang terkandung dalam Firman Tuhan. Contoh nilai-nilai
tersebut adalah ketaatan dan kesetiaan-Nya pada Tuhan,
mengasihi sesama bahkan dengan  musuh pun Yesus tetap
mengasihi dan mendoakannya (Injil Matius 5: 44)

Remaja yang dikasihi Allah adalah remaja yang selalu
mengasihi Allah dan selalu menerapkan nilai-nilai Kristen
dalam hidup sehari-hari, apabila nilai tersebut diterapkan
maka kehidupan dengan sesama juga akan mengalami
kedamaian dan kesejahteraan.
2. Remaja mengalami pertumbuhan menjadi bertambah 

besar
Setiap manusia akan selalu bertambah besar, dari masa

kanak-kanak hingga masa dewasa. Secara fisik, sosial 
dan emosi akan mengalami perubahan yang mengarah
pada peningkatan. Demikian pula Yesus dari bayi yang
lahir di kandang domba hingga menginjak remaja sampai
dewasa. Hal ini menunjukkan setiap manusia mengalami
perubahan. Bertambah besar yang dimaksud disini bukan
sekedar fisiknya saja melainkan mental dan spiritual juga  
mengalami peningkatan atau bertambah.

Selain bertambah besar, Yesus juga bertambah hikmat-
Nya. Dalam kitab Amsal  9: 10 ditulis bahwa Permulaan
hikmat adalah takut akan Tuhan. Kata hikmat berasal dari
kata Sophia  (Yunani)  yang berarti kebijaksanaan. Penger-
tian ini mengarah pada suatu sikap hidup atau perbuatan.
Salah satu tokoh dari Perjanjian Lama yang sangat terke-
nal dengan hikmatnya adalah Raja Salomo, ketika Raja
Salomo diperhadapkan dengan 2 ibu yang berebut anak,
(I Raja-Raja 3: 16-28).  Sedangkan dalam Kitab Perjanjian
Baru  Tuhan Yesus selalu bertambah hikmatnya (Lukas 2:
52)  Setiap perkataan  dan perbuatan Yesus selalu penuh
hikmat.
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Seorang remaja yang memiliki karakteristik Kristen  dalam kehidupan-
nya selalu berperilaku seperti Tuhan Yesus, sehingga dalan sikap dan per-
buatannya menunjukkan sifat-sifat Tuhan Yesus. Wujud sikap kekristenan
tersebut yaitu tercantum sesuai dengan hukum kasih yang tertulis dalam
Injil Matius 22: 37-40.

Seorang remaja yang mengasihi Allah maka akan dikasihi oleh Allah
dan manusia. Dalam Injil Lukas 2: 52 Yesus makin dikasihi Allah dan dika-
sihi oleh manusia.  Yesus dikasihi oleh Allah dan manusia karena dalam
kehidupan Yesus selalu mengasihi Allah dan menerapkan nilai-nilai yang
terkandung dalam Firman Tuhan.

1. Apakah yang dimaksud anak Taurat?
2. Berikan alasannya mengapa Yesus semakin dikasihi Allah dan dikasihi oleh

manusia!
3. Jelaskan apakah yang dimaksud hikmat?
4. Jelaskan mengenai seseorang yang dapat memiliki hikmat atau berhikmat!
5. Berikan contoh karakter yang harus dimiliki oleh remaja Kristen!

Demikian pula remaja Kristen, hendaknya sikap hidup
dan perbuatan semakin hari semakin bertambah-tambah
hikmatnya dengan memohon pertolongan Roh Kudus su-
paya setiap orang dimampukan untuk memiliki hikmat yang
dari Tuhan, sehingga karakteristik remaja kristiani akan
nampak dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

1. Buatlah deskripsi tentang pengalamanmu pertama kali mengikuti ibadah di ge-
reja!

2. Ceriterakan pengalaman tersebut pada teman-temanmu secara bergantian!
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A. PUJIAN
Tuhan Kau Gembala Kami

(KJ. No. 407)

do = d 4 ketuk

1. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami, domba-Mu,
 brilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu.
 Tuhan Yesus, Juru S’lamat, kami ini milik-Mu.
 Tuhan Yesus, Juru S’lamat, kami ini milik-Mu.

2. Kau Pengawal yang setia, kawan hidup terdekat
 Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat
 Tuhan Yesus, Juru S’lamat, kami mohon bri berkat
 Tuhan Yesus, Juru S’lamat, kami mohon bri berkat

3. Janji-Mu, Kautrima kami, walau hina, bercela;
 yang berdosa Kausucikan, Kau bebaskan yang lemah
 Tuhan Yesus, Juru S’lamat, kini kami berserah
 Tuhan Yesus, Juru S’lamat, kini kami berserah

4. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu
 Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh
 Tuhan Yesus, Juru S’lamat, tak terhingga kasih-Mu
 Tuhan Yesus, Juru S’lamat, tak terhingga kasih-Mu

Selain dikasihi oleh Allah dan manusia akan juga bertambah besar
secara fisik dan bertambah hikmatnya yaitu bertambah bijaksana. Inilah 
ciri-ciri remaja yang memiliki karakteristik kristen yaitu mengidolakan Yesus,
semakin mengasihi Allah dan dalam kehidupannya bertambah-tambah pula
hikmatnya.
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Kerjakan soal di dalam buku latihanmu!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!
 1. Seorang remaja Kristen adalah seorang remaja yang kehidupannya akan

selalu berperilaku seperti Kristus. Sifat-sifat yang menunjukkan seperti Kristus
adalah sebagai berikut, kecuali ....
a. memiliki kasih yang tulus
b. menghargai orang lain
c. selalu berpikir positif
d. selalu berdoa jika mengalami kesusahan
e. selalu mengucap syukur dalam segala hal

hikmat : kebijaksanaan, kearifan.
idola : orang, gambar, patung, dan sebagainya yang menjadi

pujaan.
karakter : sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang mem-

bedakan seseorang dari yang lain; tabiat; watak.
karakteristik : ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas sesuai dengan

perwatakan tertentu.
positif : pasti, tegas, tentu; yakin; bersifat nyata dan memba-

ngun.

B. DOA
  Ya Tuhan  kami mengucap syukur atas pernyertaan Tuhan pada masa re-

maja ini. Tolonglah kami ya Tuhan pada masa remaja ini kami dapat memiliki
karakter yang seperti Yesus dan ajarilah kami untuk dapat hidup sesuai dengan
kehendakMu, serta dapat mewujudkan kasih kepada semua orang yang ada di
sekeliling kami. Sehingga nama-Mulah yang semakin dipermuliakan. Dalam dan
demi Nama Yesus. Amin
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 2. Hukum Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus ditulis dalam Injil ....
a. Matius 22: 12-14
b. Matius 22: 23-25
c. Matius 22: 34-36
d. Matius 22: 37-40
e. Matius 22: 41-44

 3. Yesus diajak oleh Maria dan Yusuf ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya
Paskah pada usia ....
a. 10 tahun
b. 11 tahun
c. 12 tahun
d. 13 tahun
e. 15 tahun

 4. Dalam Injil Lukas 2 : 52 Yesus makin dikasihi Allah dan manusia, hal ini
dikarenakan Yesus sejak kecil mengasihi Allah dan menaati nilai-nilai yang
terkandung dalam Firman Allah yaitu sebagai berikut, kecuali ....
a. ketaatan
b. kesetiaan
c. ketekunan
d. mengasihi sesama dan musuh
e. mendoakan manusia yang membutuhkan

 5. Yesus bertambah hikmat-Nya. Kata hikmat berasal dari kata sophia yang
berarti ....
a. penuh kasih
b. maha pengampun
c. bijaksana
d. kedewasaan
e. ketulusan-Nya

 6. Menurut tradisi Yahudi, seorang anak yang dianggap sudah dewasa, berusia
....
a. 11-12 tahun
b. 12-13 tahun
c. 13-14 tahun
d. 14-15 tahun
e. 15-16 tahun
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 7. Dalam Perjanjian Lama seorang raja yang terkenal dengan hikmatnya adalah
....
a. Raja Nebukadnesar
b. Raja Saul
c. Raja Dana
d. Raja Salomo
e. Raja Ahazia

 8. Contoh berpikir positif dalam Kitab Yohanes 6: 5-11 Yesus sangat optimis
bahwa 5 roti 2 ikan dapat dibagikan untuk ... orang.
a. 10.000 
b. 2.000 
c. 3.000
d. 4.000
e. 5.000

 9. Sebagai orang percaya harus memiliki keyakinan bahwa setiap orang yang
diciptakan Tuhan untuk menjadi orang yang berhasil. Hal ini ditulis dalam
Kitab ....
a. Mazmur 37: 21-26
b. Mazmur 38: 1-4
c. Mazmur 39: 13-14
d. Mazmur 40: 17-18
e. Mazmur 41: 24-27

 10. Contoh menghargai orang lain yang Yesus ajarkan dalam Yohanes 4: 1-42
adalah ....
a. percakapan Yesus dengan Nekodemus
b. percakapan Yesus dengan Petrus
c. percakapan Yesus dengan orang Samaria
d. percakapan Yesus dengan Marta
e. percakapan Yesus dengan Maria

 11. Idola remaja Kristen adalah ....
a. guru agama di sekolah
b. ayah
c. ibu
d. Tuhan Yesus
e. sahabat
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 12. Berikut ini adalah perwujudan hukum kasih dalam kehidupan dan sikap kekris-
tenan, kecuali ....
a. mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi
b. menghargai orang lain
c. selalu berpikiran yang positif
d. bersukacita dan mengucap syukur
e. mempergunjingkan kesalahan orang lain

 13. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Hal ini tertulis dalam Kitab ....
a. Amsal 9: 10
b. Matius 5: 44
c. Amsal 10: 9
d. Efesus 4: 13
e. Amsal 3 : 3

 14. Hikmat berasal dari kata sophia, yang berasal dari bahasa ....
a. Latin
b. Yunani
c. Inggris
d. Italia
e. Ibrani

 15. Cara berpikir yang memiliki harapan, cita-cita, dan mengarah ke masa depan
disebut ....
a. cara berpikir kreatif
b. cara berpikir inovatif
c. cara berpikir komprehensif
d. cara berpikir positif
e. cara berpikir terarah

No. Nama siswa     
Aspek penilaian

Nilai Akhir Paraf guru
Kognitif Afektif

— —
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BAB 3
REMAJA KRISTEN YANG 
BERTUMBUH DEWASA

Pada bab tiga ini kita dapat belajar tentang:
A. Kepribadian Remaja Kristen
B. Memiliki Pola Pikir yang Komprehensip
C. Memiliki Kedewasaan Iman

Sumber: Dokumen Pribadi
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Tuhan adalah sang Pencipta
Tuhan itu Mahakuasa
Tuhan itu Kudus
Tuhan itu  Mahatinggi
Tuhan itu Kekal
Tuhan layak mendapat hormat 

Kepribadian Remaja Kristen

Memiliki Pola Pikir yang 
Komprehensip

Memiliki Kedewasaan Iman

REMAJA KRISTEN YANG BERTUMBUH DEWASA

Berpikir positif dan  mulia

Berpikir kreatif

Berpikir proaktif

Pengertian Takut akan Tuhan

Alasan Manusia takut akan Tuhan 

Wujud manusia takut akan Tuhan

• remaja Kristen
  • ciptaan baru
    • buah-buah roh
      • pola pikir
        • komprehensip

• kreatif
  • proaktif
    • positif dan mulia
      • dewasa iman
         • takut akan Tuhan
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BAB 3
REMAJA KRISTEN YANG 
BERTUMBUH DEWASA

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi remaja kristen yang bertumbuh dewasa ini 

para siswa diharapkan  mampu:
1. Menjelaskan kepribadian remaja Kristen.
2. Menjelaskan pola pikir yang komprehensip.
3. Memberikan contoh  berpikir positif, berpikir kreatif, dan berpikir proaktif.
4. Mengkaji kedewasaan iman  yang meliputi Takut akan Tuhan, alasan takut 

akan Tuhan, dan wujud manusia takut akan Tuhan.

Pertumbuhan yang bagaimanakah atas diri kamu? Ke-
manakah arah pertumbuhan kamu? Pertumbuhan manusia 
adalah yang paling menarik Allah daripada pertumbuhan 
makhluk lainnya. Beberapa kali Allah melukiskan dalam 
Perjanjian Lama pertumbuhan yang dialami orang-orang 
pilihan-Nya, seperti Raja Daud yang kisahnya dicatat 
sejak usia masih sangat muda, Nabi Samuel yang sejak 
lahir sudah dikisahkan keberadaannya, dan masih banyak 
tokoh-tokoh lainnya. Maksud Allah mencontohkan dari kisah-
kisah kehidupan mereka agar kita tahu betapa penting arti 
pertumbuhan di hadapan Allah. Dalam Perjanjian Baru; di 
dalam Injil Lukas; Allah mengisahkan  Yohanes Pembaptis 
dari masa kanak-kanak hingga bertambah besar dan makin 
kuat rohnya (Lukas 1 : 80) dan Yesus makin bertambah be-
sar dan bertambah hikmat-Nya, serta makin dikasihi Allah 
dan manusia (Lukas 2 : 52). 

Paulus pun sering memakai kata pertumbuhan ketika 
menasihati orang-orang untuk masuk ke dalam kehidupan 
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Menurut Yinger (1965, hal 141) yang dimaksud kepriba-
dian adalah keseluruhan perilaku individu dengan sistem 
kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serang-
kaian situasi. Ungkapan sistem kecenderungan tertentu
menyatakan bahwa setiap orang mempunyai cara perilaku 
yang khas dan bertindak sama setiap hari. 

Sedangkan kepribadian Kristen adalah keseluruhan 
perilaku dari seseorang individu dengan kecenderungan 
berperilaku seperti perilaku Kristus yang berinteraksi de-
ngan serangkaian situasi. Seseorang yang sudah memiliki 
kepri-badian Kristen adalah seseorang yang sudah menjadi 
ciptaan baru. Dalam 2 Korintus 5:17 demikian firman Tuhan 
“Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang 

Remaja Kristen adalah 
seseorang yang telah 
bertobat dan sudah 
menjadi ciptaan baru 
artinya dalam hidupnya 
akan menghasilkan 
buah-buah roh, memi-
liki ketaatan dan kasih, 
tidak mudah putus asa, 
tangguh dan tahan uji 
dalam menghadapi 
masalah serta selalu 
memuliakan Kristus.

mereka di dalam roh, pada waktu kita menjadi dewasa dalam 
iman, firman Allah mengidentifikasikan kita bukan lagi seperti 
anak-anak tetapi bertumbuh di dalam segala arah ke arah 
Dia, Kristus sebagai kepala.

Dalam II Petrus 3: 18 Rasul Petrus mengatakan: “Tetapi 
bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan 
akan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. Bagi-Nya 
kemuliaan, sekarang dan sampai selama-lamanya.”

Bagaimana dengan kamu? Tuhan telah memberikan 
sarana untuk kita bertumbuh yaitu berdoa, membaca Alkitab, 
mendengarkan firman Allah, penderitaan, pengorbanan 
waktu, tenaga, dan dana bahkan situasi dan kondisi yang 
paling tidak enak. Semua itu sangat lazim bagi pertumbuhan 
iman dan bukan karena dosa; sangat berarti jika diistilah-
kan sedang “ditumbuhkan” oleh Tuhan untuk dipakai-Nya. 
Siapkah kamu untuk bertumbuh dan dipakai sebagai alat 
Tuhan?

A. Kepribadian Remaja Kristen

Sebutkan dan jelaskan tentang jenis-jenis pertumbuhan iman yang kamu alami!
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1. Apakah yang dimaksud kepribadian? 
2. Siapakah yang disebut sebagai ciptaan baru menurut II Korintus 5: 17?
3. Jelaskan apa yang dimaksud kecenderungan tertentu?
4. Menurut Efesus 6: 10-20  apa yang dimaksud tangguh dan tahan uji?
5. Berikan contoh dari penguasaan diri!

B. Memiliki Pola Pikir yang Komprehensip

Semua manusia yang diciptakan Tuhan  adalah sebagai 
makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan 
dengan ciptaan yang lainnya, sebagai manusia yang dicip-
takan sempurna, maka Tuhan memperlengkapi manusia 

Baca Galatia 5: 22-23 Kemudian daftar buah-buah roh yang tertulis dalam 
ayat tersebut kemudian tuliskan buah-buah roh yang sudah kamu terapkan dalam 
hidup sehari-hari dan tuliskan buah-buah roh yang sulit kamu lakukan berikan juga 
alasannya!
1. Berikan penjelasan atau alasan praktis tentang buah-buah roh yang sudah 

diterapkan.
2. Berikan penjelasan atau alasan praktis tentang buah-buah roh yang belum dapat 

diterapkan

baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya  yang baru 
sudah datang”.  Karena sudah menjadi ciptaan baru maka
dalam hidupnya akan menghasilkan buah-buah roh yaitu: 
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri  
(Galatia 5: 22-23). Selain menghasilkan buah-buah roh juga 
memiliki ketaatan dan kasih (Efesus 6: 1-9), tidak mudah 
putus asa namun tangguh dan tahan uji dalam mengha-
dapi masalah (Efesus 6: 10-20) dan hidupnya akan selalu 
memuliakan Kristus (Filipi 1: 12-16).
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dengan akal agar  mampu untuk berpikir (Mazmur 32 : 9). 
Sehingga  setiap jam, setiap menit dan setiap saat, kapan 
saja, dimana saja manusia selalu berpikir. Berpikir adalah  
proses yang dinamis yang dapat dilukiskan menurut proses 
atau jalannya. Dengan berpikir manusia akan mengunakan 
akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan se-
suatu.  Berpikir yang baik adalah berpikir yang logis. Se-
dangkan berpikir logis adalah berpikir yang positif, kreatif 
dan proaktif (pola pikir yang komprehensip).
1. Berpikir positif dan  mulia
  Berpikir positif adalah proses dan tindakan berpikir 

yang mengatur menata pikiran dengan hal-hal yang baik 
dan menjauhkan hal-hal yang tidak baik atau jelek. Se-
perti yang tertulis dalam Filipi 4: 8 “Jadi saudara-saudara, 
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang 
adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang 
sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut 
dipuji pikirkanlah itu. “Setiap orang yang sudah diperbarui 
hidupnya di dalam kristus akan memiliki pola pikir positif  
yang demikian. Dan menaruh pikiran dan perasaan yang 
terdapat juga di dalam Kristus (Filipi 2: 5–8). 

  Cara berpikir positif sangat tergantung dari sikap iman 
seseorang. Iman yang benar dan baik akan menolong 
seseorang untuk memiliki pola pikir yang positif. Karena 
dalam hidup orang percaya selalu  diperbarui  oleh roh  
dan selalu mengenakan manusia yang baru (Efesus 4: 
23–32),  sehingga dalam berpikir selalu  positif dan tidak 
membiarkan pikiran yang baik dikalahkan oleh pikiran-
pikiran yang negatif yang dapat merusak pikirannya 
sendiri.

  Kolose 3: 5–7 menjelaskan kepada kita bahwa kita 
harus mematikan perbuatan-perbuatan  yang menajis-
kan dan membuang segala fitnah, geram, marah,  dan 
kejahatan dan perkataan-perkataan kotor yang keluar 
dari mulut, namun sebagai orang yang percaya dan 
telah menjadi manusia baru yang telah dikuduskan dan 
dikasihi-Nya kenakanlah belas kasihan, kemurahan, 
kerendahan harti, dan kesabaran.

  Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir positif adalah  
sebagai berikut.

Gambar: Remaja sedang 
belajar Pendalaman Al-
kitab.

Sumber: Dokumen pribadi
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a. Memikirkan sesuatu yang terjadi dalam kendali Tu-
han.

b. Merasa setara dengan orang lain walaupun berbeda   
kemampuan, tidak membanggakan diri atau meng-
anggap diri rendah.

c. Memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. 
d. Memikirkan sesuatu yang mulia.
e. Berpikir terus bahwa saya dapat melakukan segala 

sesuatu bersama dengan Tuhan.
f. Yakin pada diri sendiri tidak mudah terpengaruh de-

ngan orang lain.
2. Berpikir kreatif
  Kreatif adalah menemukan sesuatu yang baru, men-

ciptakan suatu karya yang baru, tidak meniru, hasil karya 
yang asli. Berpikir kreatif berarti berpikir yang mengha-
silkan, cara-cara, penemuan, karya seni yang baru, 
atau menghasilkan sesuatu yang baru melalui proses 
berpikir. Ketika manusia ditempatkan di Taman Eden 
Tuhan memerintahkan kepada manusia untuk menjaga 
dan mengusahakan seluruh tanaman yang ada di Ta-
man Eden (Kejadian 2: 15). Dalam hal ini jika manusia 
tidak memiliki cara berpikir yang kreatif maka tidak dapat 
mengusahakan dan mengembangkan tanaman yang ada 
di Taman Eden. Dengan berpikir pula manusia dapat 
menjalankan mandat Allah yang tertulis dalam kitab ke-
jadian 1: 28 yang demikian bunyinya “Allah memberkati 
mereka lalu Allah berfirman kepada mereka: Beranak 
cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan 
taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan 
burung-burung di udara dan atas segala binatang yang 
merayap di bumi“.

  Beberapa contoh berpikir kreatif dalam Kitab Kejadian 
2: 15 misalnya Tuhan menciptakan pohon-pohonan, 
maka dengan berbagai macam pohon tersebut ada 
pohon yang bisa dibuat untuk meja, kursi, lemari, dan 
lain-lain. Sedangkan tanaman kapas dibuat bahan dasar 
kain.

3. Berpikir proaktif
  Berpikir proaktif berarti lebih aktif, jadi berpikir pro-

aktif mengandung dua hal yang penting yaitu inisiatif dan 

Gambar: Seorang rema-
ja sedang menyelesaikan 
hasil kreativitasnya

Sumber: Dokumen pribadi
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Di lingkungan masyarakat  yang sering dipermasalahkan dewasa ini adalah 
mengenai  pembuangan sampah, mereka yang bertempat tinggal di dekat pem-
buangan sampah akan merasa terganggu dengan limbah sampah tersebut. Di   
lain pihak setiap hari semua orang di dunia ini semua memiliki sampah. Akhirnya 
masalah ini menjadi konflik. Padahal, bagi sementara orang yang memilikiki cara 
berpikir positif, kreatif, dan positif, sampah dapat berguna bagi manusia dengan 
cara dikelola sedemikian rupa.

Diskusikanlah dan tuliskanlah kesimpulanmu di buku tugas!

positif. Artinya semua inisiatif yang timbul dari pikiran di-
arahkan untuk mencapai tujuan tertentu, tanpa ada yang 
menyuruhnya. Jadi berpikir proaktif cenderung ke tindak-
an seseorang. Contoh berpikir proaktif dalam kehidupan 
sehari-hari misalnya ketika Yesus mengubah air menjadi 
anggur pada pesta perkawinan di Kana (Yohanes 2: 3-8). 
Hal ini dilakukan Yesus tanpa ada yang menyuruh Yesus, 
karena dalam perkawinan di Kana tersebut kekurangan 
anggur maka dengan inisiatif Yesus menyuruh para 
pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu penuh 
dengan air. Dan kemudian Yesus berkata cedoklah dan 
bawalah kepada pemimpin pesta dan setelah pemimpin 
pesta mengecap air berubah menjadi anggur.  Sedang-
kan dalam Injil Yohanes 6: 8-9, inisiatif yang timbul dari 
Yesus ketika hendak memberi makan lima ribu orang 
dengan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan.

  Sebagai remaja Kristen yang bertumbuh dewasa 
hendaknya juga mengembangkan cara berpikir proaktif, 
misalnya seorang pemimpin karang taruna di kampung 
harus memiliki inisiatif untuk mengembangkan orga-
nisasinya sehingga organisasi yang dipimpinnya dapat 
mengalami kemajuan.
Pola pikir yang komprehensip terbentuk dari pola pikir 
positif, kreatif, dan proaktif. Ketiga pola tersebut hendak-
nya dikembangkan supaya hidup lebih bermanfaat, bagi 
keluarga, sekolah, gereja, dan  masyarakat.
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1. Apakah yang dimaksud dengan berpikir logis!
2. Apakah yang dimaksud dengan berpikir positif dan berikan contohnya?
3. Apakah yang dimaksud dengan berpikir kreatit dan berikan contohnya?
4. Apakah yang dimaksud dengan berpikir proaktif dan berikan contohnya?
5. Apakah yang dimaksud dengan pola pikir yang komprehensif?

Prasyarat untuk memiliki kedewasaan iman seseorang 
adalah Takut akan Tuhan.
1. Pengertian takut akan Tuhan
  Makna takut akan Tuhan adalah  keadaan yang 

mengharuskan manusia membangun hubungan yang 
baik dan benar dengan Allah. Karena manusia diciptakan 
oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah  (Kejadian 
1: 26-27). Karena manusia diciptakan oleh Allah maka  
Allah menghendaki manusia untuk menjalin hubungan 
yang erat dengan Allah. Hidup kudus dan benar adalah 
cerminan dari hidup yang takut akan Tuhan. Pemazmur 
dalam Perjanjian Lama mengatakan bahwa Permulaan
hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang 
melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian ke-
pada-Nya tetap untuk selamanya. (Mazmur 111: 10). 

  Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan 
Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-
Nya (Mazmur 147: 11). Penulis Kitab Amsal juga beru-
langkali memberi penegasan tentang takut akan Tuhan. 
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi 
orang bodoh menghina hikmat dan didikan. (Amsal 1:7). 
Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan; aku benci 
kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang 
jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. (Amsal 8: 13). Per-
mulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal 
Yang Mahakudus  adalah pengertian (Amsal 9: 10). Dan

C. Memiliki Kedewasaan Iman

Sudahkah kamu mera-
sakan takut dan kasih 
akan Tuhan?
Sebab barangsiapa 
takut dan kasih akan 
Tuhan, ia akan beroleh 
hati bijaksana yang 
mempengaruhi keselu-
ruhan segi kehidupan 
antara lain perbuatan-
nya, pikirannya, ke-
inginannya, gejolak 
hatinya, penguasaan 
dirinya.
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Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan 
hikmat dan kerendahan hati medahului kehormatan (Am-
sal 15: 33). Dampak pengenalan atau takut akan Tuhan, 
akan tampak berlipat ganda, mempengaruhi keseluruhan 
dimensi, intelek, kehendak, emosi, tingkah laku atau 
perbuatan.

2. Alasan manusia takut akan Tuhan 
Alasan manusia takut akan Tuhan adalah:
a. Tuhan adalah sang Pencipta
  Dalam Kitab Kejadian 1: 1-27 dijelaskan kepada 

kita semua bahwa Allah adalah pencipta alam semesta 
ini, termasuk manusia diciptakan sebagai makhluk 
yang paling sempurna, yang memiliki akal, pikiran 
sehingga manusia  dibentuk oleh Tuhan sendiri seperti 
yang tertulis dalam Kitab Kejadian 2: 7 “ketika itulah 
TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah 
dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung-
nya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang 
hidup.”  Dengan demikian  manusia diharapkan dapat 
memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, mampu  
berkomunikasi  yang baik dengan Tuhan. Apa yang 
diperintahkan oleh Tuhan, manusia tahu apa yang 
harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan 
oleh manusia.

  Tuhan juga menganggap manusia sebagai saha-
bat-sahabatnya  (Yohanes 15: 4-15).

b. Tuhan itu Mahakuasa
  Dalam peristiwa perjalanan bangsa Israel menuju 

ke tanah Perjanjian terdapat banyak perkara yang 
menunjukkan bahwa Tuhan itu Mahakuasa.  Dalam 
Keluaran 14: 31 dijelaskan betapa Allah itu Mahakuasa   
Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya 
perbuatan yang dilakukan TUHAN terhadap orang 
Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada TUHAN  dan 
mereka percaya Kepada TUHAN dan Musa, hamba-
Nya itu. Keluaran  15: 22-27. Peristiwa bangsa Israel 
mengalami kehausan, Musa diperintahan Allah untuk 
memukul gunung batu dengan tongkatnya, maka ke-
luarlah air untuk diminum (Keluaran 17: 5-6). Keme-                   
nangan bangsa Israel melawan orang Amalek (Kelu-
aran 17: 10-11). Karena TUHAN Mahakuasa maka 

Kalau kita tahu alasan 
takut akan Tuhan oleh 
karena ke-Mahaan-
Nya, tidak ada alasan 
bagi kita untuk takut 
akan kekuatan lain se-
lain TUHAN
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takutlah bangsa Israel kepada TUHAN dan mereka 
percaya kepada TUHAN dan kepada Musa hamba-
Nya itu  (Keluaran 14: 31).

c. Tuhan itu Kudus
  Kata kudus berasal dari kata Ibrani yang berarti 

memisahkan. Jika Tuhan disebut kudus, hal itu be-
rarti bahwa Ia dipisahkan daripada segala dosa. Oleh 
karena itu  dalam I Samuel 2: 2 difirmankan: Tidak ada 
yang kudus seperti TUHAN, sebab tidak ada yang lain 
kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti 
Allah kita. 

  Kekudusan Tuhan  menunjukkan ketidaksamaan 
Tuhan Allah dengan manusia. Ia akan menghukum 
orang yang menghinakan kekudusan-Nya. Kekudusan 
Allah menuntut kekudusan umat-Nya artinya umat 
Allah yang adalah sekutu  Allah, juga harus hidup ter-
pisah daripada segala dosa, dan mempersembahkan 
seluruh hidupnya bagi Tuhan Allah. 

d. Tuhan itu  Mahatinggi
  Tuhan Allah bersemayam di sorga dikatakan dalam 

Mazmur 2: 4. Ungkapan ini pertama-tama menunjuk-
kan, bahwa Tuhan Allah sedikit banyak tersembunyi 
bagi manusia, sebab sorga atau langit disebut tinggi 
sekali atau jauh dari bumi seperti yang dikatakan 
dalam Ayub 22: 12. Sekalipun demikian bahwa Tu-
han Allah adalah Mahatinggi hal itu bukan hanya 
menunjukkan ketidaksamaan-Nya dengan manusia, 
melainkan juga kasih-Nya. Sebab Tuhan Allah yang 
jauh lebih tinggi daripada manusia.

e. Tuhan itu Kekal
  Kata kekal diartikan sebagai keadaan yang tanpa 

waktu. Akan tetapi dalam Alkitab tidak pernah mem-
berikan arti yang demikian. Ungkapan kekal lebih 
menunjuk kepada waktu yang panjang, sejak dahulu 
hingga kini dan sampai selama-lamanya. Dalam Kitab 
Kejadian 21: 33 disebutkan bahwa Tuhan Allah adalah 
Allah yang kekal. Bahwa Tuhan adalah kekal, menu-
rut Yesaya 40: 28 berarti bahwa Tuhan Allah tidak 
menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Sekalipun telah 
sekian abad lamanya Tuhan Allah melindungi Israel, 
akan tetapi tiada saat bahwa Tuhan Allah tidak dapat 
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1. Setelah mendapatkan penjelasan guru tentang takut akan Tuhan, coba tuliskan 
contoh perbuatan mengenai hal-hal yang harus kamu lakukan sebagai remaja dan 
pelajar dalam mewujudkan sikap takut pada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari 
di dalam rumah, di masyarakat, di sekolah. Dan  tuliskan pula kendala-kendala 
apa saja yang dapat menghalangi dalam mewujudkan sikap takut akan Tuhan.

2. Bacalah  II Samuel 12: 1-25, setelah dibacatuliskan tokoh yang takut akan Tu-
han dalam ayat tersebut, berikan alasannya mengapa tokoh tersebut takut pada 
Tuhan. 

melanjutkan perlindungan-Nya. Sebagai yang kekal, 
yang tidak berbatas waktunya, Tuhan hidup untuk 
selama-lamanya, Ia tidak akan dipengaruhi oleh pe-
rubahan-perubahan waktu atau zaman.

f. Tuhan layak mendapat hormat 
  Sikap manusia yang menghormati Tuhan adalah 

bentuk rasa takut manusia pada Tuhan, mengapa 
Tuhan layak mendapat hormat? Sebagai orang Kris-
ten menghormati Tuhan adalah merupakan  perintah 
Tuhan yang ditulis pada hukum ketiga dalam Hukum 
Taurat (Keluaran 20: 7).  Sebagai Allah yang Maha-
kudus dan memiliki kemuliaan dan kuasa di atas se-
gala-galanya. Maka layaklah Dia mendapatkan hormat 
dari semua manusia di dunia ini.

3. Wujud manusia takut akan Tuhan 
a. Melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi 

larangan-larangannya (Keluaran 20: 1-17).
b. Menerapakan hukum kasih yang sudah diajarkan 

Tuhan Yesus dalam Injil Matius 22: 37-40.
c. Selalu mengucap syukur atas berkat dan keselamat-

an yang sudah Tuhan berikan kepada manusia.
d. Memiliki hubungan pribadi yaitu melalui doa. 
e. Memiliki persekutuan baik dengan sesama maupun 

dengan Tuhan.
f. Mengasihi sesama manusia.

Jangan menyebut na-
ma TUHAN, Allahmu, 
dengan sembarangan, 
sebab TUHAN akan 
memandang bersalah 
orang yang menyebut 
nama-Nya dengan 
sembarangan.

• Keluaran 20: 7
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Setiap orang pasti mengalami pertumbuhan, demikian pula remaja 
Kristen juga mengalami pertumbuhan, selain pertumbuhan secara fisik, juga 
secara rohani. Jadi, remaja akan mengalami pertumbuhan dewasa secara 
rohani. Seorang remaja Kristen yang bertumbuh pastilah memiliki kepri-ba-
dian Kristen. Sedangkan kepribadian Kristen diawali dengan hidup di dalam 
Kristus (II Korintus 5: 17). Dalam berpikir remaja Kristen harus memiliki pola 
pikir yang komprehensif yaitu pola pikir positif, kreatif, dan proaktif. Ciri-ciri 
remaja yang memiliki kedewasaan iman adalah takut akan Tuhan. 

1. Jelaskan pengertian takut akan Tuhan menurut pendapatmu sendiri!
2. Sebutkan beberapa alasan bahwa manusia takut akan Tuhan!
3. Jelaskan bahwa Allah itu Mahakuasa!
4. Mengapa bahwa melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-

Nya merupakan salah satu wujud manusia takut akan Tuhan!
5. Bagaimana cara menerapkan hukum kasih  Matius 22: 37-40 dalam kehidupan 

sehari-hari?

A. PUJIAN
Kumau Berjalan dengan Juru S’lamatku

(KJ. No. 370)

do = g     4 ketuk
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adil : tidak berat sebelah; tidak memihak.
inisiatif : usaha yang mula-mula; prakarsa.
komprehensif : bersifat mampu menangkap dengan baik; luas dan lengkap; 

mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas.
kreatif : memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk mencip-

takan.
kudus : segala sesuatu yang terpisahkan (dikhususkan) dari ke-

biasaan atau yang duniawi.
logis : sesuai dengan logika; benar menurut penalaran; masuk 

akal.
mulia : tinggi; tertinggi; terhormat; luhur; baik budi; bermutu tinggi
pola pikir : kerangka berpikir.
positif : pasti; tegas; tentu; yakin; bersifat nyata dan membangun
proaktif : lebih aktif.
takut : dalam arti  “perasaan takut “, maupun ketakutan yang amat 

sangat.

Kumau berjalan dengan Juru Slamatku,
di lembah berbunga dan berair sejuk
Ya, kemana juga aku mau mengikut-Nya,
sampai aku tiba di negri baka
Reff: Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus
  kutetap mendengar dan mengikut-Nya
  Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus,
  ya, kemana juga ku mengikut-Nya.

B. DOA
  Ya Tuhan, bimbinglah kami supaya kami takut akan Tuhan dalam setiap lang-

kah hidupku, tolonglah kami agar dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, 
jiwa dan akal budi dan ajarlah kepada kami supaya kami juga dapat mengasihi 
sesama manusia seperti diri sendiri. Dalam dan demi Nama Yesus. Amin.
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Kerjakan soal di dalam buku latihanmu!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!

1. Bagi orang yang memiliki  pola pikir positif dalam menghadapi hidup selalu 
dengan sikap ....
a. pesimis d. takut
b. optimis e. tanpa harapan
c. ragu-ragu

2. Orang yang berpikir positif, setiap mengahdap masalah akan dihadapi dengan 
sikap ....
a. sabar
b. emosional
c. tidak percaya diri
d. takut gagal
e. menghindari masalah

3. Orang yang berpola pikir negatif akan nampak pada hal-hal sebagai berikut, 
kecuali ....
a. suka mengkritik tapi tidak mau dikritik
b. merasa tidak mampu mengatasi masalah
c. berprasangka buruk terhadap orang lain
d. peka terhadap kebutuhan orang lain
e. merasa rendah diri atau minder 

4. Ketika orang menghadapi masalah, ia selalu menemukan cara-cara baru 
untuk mengatasinya, karena orang ini memiliki pola pikir yang ....
a. positif d. realistis
b. aktif e. kreatif
c. kritis

5. Untuk dapat memperoleh pemahaman tentang suatu informasi secara lengkap 
maka orang harus berpikir secara ....
a. kreatif d. aktif
b. kritis e. realistis
c. positif
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6. Seorang ahli pendidikan dari Inggris yang menggolongkan jenis berpikir dari 
yang sederhana sampai yang sulit, adalah ....
a. William D.Brooks d. D.E.Hamachek
b. Philip Emert e. Max Weber
c. Edward de Bono

7. Ketika kita berusaha menolong pada orang yang mengalami musibah, dan 
ikut merasakan penderitaan orang itu, hal ini terjadi bila dalam kita mengha-
dapinya dengan berpikir secara ....
a. emosional d. kreatif
b. rasional e. dinamis
c. faktual

8. Orang yang akan melakukan suatu tindakan dengan mempertimbangkan 
untung rugi, hal ini disebut berpikir mengenai ....
a. ketepatan d. keuntungan
b. keberhasilan e. kemanfaatan
c. kebutuhan

9. Ketika tim bola basket kami dikalahkan oleh tim Aspac, kami dapat menerima 
kenyataan itu sebab kualitas tim kami memang jauh di bawahnya. Pola
pikir yang demikian tergolong ....
a. berpikir faktual d.  berfikir emosional
b.  berpikir kritis e.  berfikir optimis
c. berpikir kreatif

10. Dalam suatu masalah ada tahapan berpikir kreatif yang disebut orientasi, 
artinya ....
a. mengumpulkan data masalah
b. memecahkan masalah
c. mencari pemecahan masalah
d. menyimpulkan hasil
e. mengidentifikasi masalah

No. Nama siswa     
Aspek penilaian

Nilai Akhir Paraf guru
Kognitif Afektif

— —
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BAB 4
JATI DIRI REMAJA KRISTIANI

Pada bab empat  ini mari kita belajar tentang:
A. Pengertian Jati Diri Kristen.
B. Pentingnya Jati Diri Kristen.
C. Cara Mengembangkan Jati Diri Kristen
D. Bentuk-bentuk Jati Diri Kristen

Sumber: Dokumen pribadi
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• jati diri
• ciptaan baru

• buah roh
• pokok anggur
• kasih

• sukacita
• damai sejahtera

• kesabaran
• kemurahan
• kebaikan

• kesetiaan
• kelemahlembutan

• penguasaan diri
• ketekunan
• kerelaan

Pengertian
Jati Diri

Pentingnya
Jati Diri

Cara Mengembangkan
Jadi Diri

Bentuk-bentuk
Jati Diri

Ketekunan

Kerelaan

Kesediaan
berpelayanan

Tetap tinggal pada pokok anggur

Bersedia dibersihkan

Berbuah banyak

JATI DIRI KRISTEN



49Bab 4  Jati Diri Remaja Kristiani

BAB 4
JATI DIRI REMAJA

KRISTIANI

Remaja mampu melihat serta menilai dirinya sendiri.
Bahkan remaja memiliki penghayatan mengenai siapakah
dan apakah yang membedakan dirinya dengan orang lain.
Perhatikan cerita di bawah ini!

Andi adalah seorang remaja yang memiliki latar be-
lakang keluarga kurang beruntung dari segi ekonomi, ia
tinggal dengan ibunya yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
Sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka
mengalami kesulitan. Namun hal ini tidak menjadikan Andi
minder, justru ia semakin giat dalam menuntut ilmu karena
Andi memiliki tipe seorang remaja yang seadanya yaitu
bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Sebagai pelajar
Andi tidak pernah datang terlambat walaupun hanya naik
sepeda ontel, setiap datang sekolah selalu berpakaian rapi,
dan selalu mematuhi tata tertib sekolah.

Selain itu ia juga seorang pelajar yang rajin dan tekun
belajar sehingga setiap menerima rapor menduduki pe-
ringkat sepuluh besar. Karena ketekunan dan kerajinannya

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi jati diri remaja Kristiani ini para siswa diharap-

kan mampu:
1. Menjelaskan pengertian jati diri Kristen
2. Mengkaji pentingnya jati diri Kristen 
3. Menyebutkan bentuk-bentuk jati diri Kristen
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maka sekolah memberikan bantuan keringanan biaya seko-
lah. Sebagai seorang remaja Kristen Andi juga membantu
pelayanan sekolah minggu di gerejanya dengan keahlian-
nya memainkan gitar. Sebagai warga masyarakat Andi aktif
dalam kegiatan karang taruna di daerahnya. Dengan kete-
ladanan dan sikap Andi yang sangat terpuji, maka tidaklah
heran jika ia banyak disukai oleh teman-temannya.

Lain halnya dengan Boy, dia juga seorang remaja yang
kurang mampu secara ekonomi, namun masih memiliki ayah
dan ibu. Pekerjaan orang tua Boy sebagai buruh musiman.
Dengan keadaannya yang demikian Boy merasa kurang
bersyukur, akibatnya sikap ini menjadikan setiap datang ke
sekolah selalu terlambat karena tidak memiliki kendaraan,
suka membolos, tidak rapi dan tertib dalam berpakaian.

Karena tidak rajin belajar maka ia selalu mendapatkan
nilai jelek (selalu remidi). Dalam keadaan yang demikian
Boy sering mendapat teguran dari sekolah. Sebagai seorang
remaja Kristen Boy tidak aktif dalam kegiatan kerohanian.
Waktu yang ada sering digunakan untuk hal-hal yang
kurang terpuji misalnya melamun, nongkrong sampai larut
malam, bahkan jarang sekali waktu yang ada digunakan
untuk belajar.

Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa Andi dan
Boy adalah remaja yang memiliki latar belakang ekonomi
yang sama yaitu kurang mampu, namun berbeda dalam
kehidupan sebagai pelajar dan warga masyarakat. Apakah
yang menyebabkan perbedaan antara Andi dan Boy?
Bagaimanakah dengan kamu? Sebagai seorang remaja,
sikap manakah yang sering kamu tunjukkan pada orang
lain?

1. Menurut kamu, sikap siapakah yang kamu pilih?
2. Mengapa kamu memilihnya? Berikan alasannya!
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Sebagai remaja yang sudah dilahirkan baru
karena percaya pada Yesus dalam II Korintus 5:
17 menjelaskan demikian “Jadi siapa yang ada di 
dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, sesungguh-
nya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah 
datang “. Dengan demikian jati diri yang dimiliki
oleh remaja harus memiliki ciri atau kekhasan
yang sama seperti Yesus. Karena manusia telah
berbuat dosa maka dalam hidupnya tidak mungkin
sempurna, karena yang sempurna hanya Tuhan
Yesus Kristus (Ibrani 7: 28).

Supaya orang lain mengenal kita sebagai orang Kristen
maka dapat dilihat melalui jadi diri, sehingga melalui jati diri
dapat dijadikan kesaksian hidup sebagai pengikut Kristus.
Setiap orang percaya pada Kristus hendaknya memiliki
buah buah roh dalam hidupnya, seperti yang tertulis dalam
kitab Galatia 5: 22-23 demikian “Tetapi buah Roh ialah: 
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 
kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri.” 
Dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang diterapkan dalam
kehidupan seseorang, maka orang lain akan mengenal
kekristenan melalui jati diri orang tersebut.

B. Pentingnya Jati Diri Kristen

A. Pengertian Jati Diri Kristen

Jati diri adalah ciri-ciri atau tanda yang dimilki seseorang  
yang menjadi kekhasan pribadi itu dan dikenali oleh orang
lain. Untuk mengenal jati diri pada diri sendiri, dimulai de-
ngan pertanyaan siapakah aku? jawabannya adalah aku
adalah .... Orang tersebut akan menyebutkan nama, alamat,
dan kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki. Sedangkan jati diri
Kristen adalah ciri-ciri atau tanda yang dimiliki seseorang
yang menjadi kekhasan pribadi seperti  yang dimiliki Kristus
dan dikenali oleh orang lain.

Gambar: Para remaja dalam perse-
kutuan ibadah remaja

Sumber: Dokumen pribadi
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1. Ketekunan dalam membaca,  merenungkan, dan mene-
rapkan Firman Tuhan dalam hidupnya. Dalam Mazmur 1:
2 dikatakan bahwa yang disebut orang berbahagia adalah
orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang
merenungkannya siang dan malam.

C. Cara Mengembangkan Jati Diri Kristen

Janganlah kita men-
jadi serupa dengan 
dunia ini tetapi tetaplah 
tinggal pada Pokok 
Anggur yang benar 
dan selalu bersedia  
dibersihkan dikala 
parasit dosa ada pada 
hati kita sehingga kita 
akan berbuah-buah 
seperti yang dikehen-
daki-Nya.

Menurut  Yohanes 15: 1-8  cara mengembangkan jati
diri Kristen adalah sebagai berikut:
1. Tetap tinggal pada Pokok Anggur (Yohanes 15: 4) 
  Syarat utama setiap orang yang ingin mengembang-

kan jati diri Kristen maka harus tetap tinggal di dalam Ye-
sus yang berarti hidup sesuai dengan teladan Yesus.

2. Bersedia dibersihkan (Yohanes 15: 2)
  Ibarat manusia kotor atau penuh dosa, namun jika ada

keinginan untuk mengubahnya Yesus akan menolong
untuk memperbaiki membersihkan perbuatan dosa atau
setiap perbuatan-perbuatan daging atau keinginan-ke-
inginan daging. Setiap orang percaya yang mengaku
dosanya maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan meng-
ampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan (I Yohanes 1: 9).

3. Berbuah banyak (Yohanes 15: 5)
  Pohon yang tidak berbuah maka tidak akan berguna

biasanya pohon tersebut akan dipotong dan dipangkas,
namun apabila pohon itu berbuah akan bermanfaat bagi
orang lain atau orang di sekitarnya. Buah-buah kehidupan
orang percaya harus nampak dalam setiap kehidupan di
masyarakat sehingga buah tersebut bisa dinikamati oleh
orang lain. Sebagai orang yang memiliki jati diri Kristen
hendaknya menjadi berkat atau saluran berkat bagi ling-
kungan di sekitarnya.

D. Bentuk-Bentuk Jati Diri Kristen
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2. Kerelaan menyangkal diri atau membuang cara berpikir,
kebiasaan berkata-kata dan kebiasaan bertindak yang
sia-sia (Filipi 2: 2-4).

3. Kesediaan berkarya bagi sesama untuk kemuliaan nama
Allah (Filipi 2: 7-10).

Setelah siswa mendapat penjelasan mengenai materi di atas, siswa diminta un-
tuk memberikan deskripsi tentang “Siapakah aku, untuk apa aku hidup di dunia“.

Tuliskan hasilnya pada kertas tersendiri, presentasikan di depan kelas!

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan jati diri?
2. Jelaskan mengapa pengenalan diri itu sangat penting!
3. Jelaskan ciri-ciri jati diri kristiani!
4. Bagaimanakah cara mengembangkan jati diri kristiani?
5. Berikan contoh bentuk-bentuk jati diri kristiani!

Jati diri adalah ciri-ciri yang dimilki seseorang yang menjadi kekhasan
pribadi dan dikenali orang lain. Pentingnya jati diri Kristen adalah  supaya
orang lain dapat mengenal kita melalui jati diri. Karena melalui jati diri Kristen
dapat menjadi kesaksian hidup sebagai orang percaya.

Untuk  mengembangkan jati diri Kristen, seseorang harus tetap tinggal
di dalam Dia.

Berlapang hati untuk mendapat teguran demi untuk perbaikan, sedang-
kan bentuk-bentuk jati diri Kristen adalah ketekunan, kerelaan menyang-
kal diri, kesediaan untuk berkarya bagi orang lain dan bagi kemuliaan
Tuhan.
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A. PUJIAN
Yesus Pokok Anggur

(Pujian Bagi Kristus No. 544)

*** Yesus Pokok dan kitalah carang-Nya,
 tinggallah di dalam-Nya
 Pastilah kau akan berbuah

 Yesus cintaku kucinta kau,
 kau cinta Dia
(kembali ke ***)

B. DOA
Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat memiliki kesaksian sebagai

pengikut Kristus, sehingga dengan jati diri yang saya miliki orang dapat mengetahui
bahwa saya adalah murid-murid Kristus. Dalam dan demi Nama Yesus. Amin.

kasih : perasaan sayang
kebaikan : sifat baik; perbuatan baik; sifat manusia yang diang-

gap baik menurut sistem norma dan pandangan
umum yang berlaku

kelemahlembutan : baik hati; tidak pernah marah
kemurahan : kebaikan; kelimpahan
kesabaran : ketenangan hati dalam menghadapi cobaan; sifat

tenang (sabar)
kesetiaan : keteguhan hati; ketaatan; kepatuhan
ketekunan : perihal tekun; kekerasan dan kesungguhan (beker-

ja); keasyikan
penguasaan diri : proses, cara, perbuatan menguasai atau mengua-

sakan diri
sukacita : suka hati; girang hati; kegirangan

3x
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taurat :  Taurat dalam arti sempit adalah dasar bagi penge-
lolaan keadilan, yang dijalankan oleh para tua-tua
setempat pada kota, tetapi kasus-kasus berat dilim-
pahkan kepada ahli-ahli yang berwewenang di Bait
Allah Yerusalem

Kerjakan soal di dalam buku latihanmu!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!

 1.  Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa,
pada masa transisi ini terjadilan proses sebagai berikut, kecuali ....
a. pertumbuhan iman d.  pengenalan lingkungan
b.  pembentukan identitas e.  pemantapan karakter
c.  pengenalan diri

 2.  Dalam pengenalan kondisi lingkungannya, para remaja menggunakan ke-
mampuan berpikir secara ....
a.  emosional d.  statis
b.  konseptual e.  tradisional 
c.  realistis

 3.  Pembentukan karakter anak dapat dipengaruhi oleh ....
a.  ekonomi keluarga d.  jabatan orang tua
b.  tingkat pendidikan orang tua e.  pekerjaan orang tua
c.  pola asuh orang tua

 4.  Pengalaman masa lalu anak yang sering ditakut-takuti di tempat yang gelap
membuat anak menjadi ....
a.  mudah tersinggung d.  penakut
b.  suka marah e.  sombong
c.  pemberani

 5.  Kebiasaan hidup tertib yang ditanamkan kepada anak sejak dalam keluarga
akan membentuk karakter menjadi anak yang ....
a. cinta damai d. beriman
b. peduli pada orang lain e. disiplin
c. suka menolong
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 6.  Tiap-tiap orang memiliki karakter yang ....
a.  sama d.  berbeda
b.  serupa e.  berubah-ubah
c.  hampir sama

 7.  Karakter seseorang dapat diubah meskipun sulit, untuk mengubahnya ter-
gantung pada ....
a.  orang lain d.  keluarganya
b.  dirinya sendiri e.  temannya
c.  lingkungannya

 8.  Untuk membangun jati diri terlebih dahulu orang harus mengenal ....
a.  dirinya sendiri d.  lingkungannya
b.  orang lain e.  keluarganya
c.  teman sekolahnya

 9.  Pengenalan akan diri sendiri dibutuhkan adanya penilaian orang lain, meskipun
penilaian itu sering bersifat ....
a.  kekal d.  objektif
b.  sementara e. subjektif
c.  pasti

 10.  Untuk mendapatkan hasil penilaian yang objektif akan kelebihan dan kekurang-
an kita maka diperlukan adanya ....
a.  pedoman d.  keahlian
b.  keadilan e. keterampilan
c.  kejujuran

No. Nama siswa     
Aspek penilaian

Nilai Akhir Paraf guru
Kognitif Afektif

— —
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BAB 5
GAYA HIDUP MODERN 

DALAM KELUARGA

Pada bab lima ini kita dapat belajar tentang:
A. Gaya Hidup Modern.
B. Gaya Hidup Modern Dalam Keluarga.

Sumber: Dokumen pribadi
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Gaya Hidup Modern

GAYA HIDUP MODERN DALAM KELUARGA

Bentuk Gaya Hidup Modern

• keluarga
• gaya hidup

• modern
• teknologi komunikasi
• kafe

• mobilitas
• status
• teknologi informasi
• narkoba

Gaya hidup dengan teknologi dan komunikasi

Bercengkerama di tempat-tempat tertentu

Memiliki mobilitas yang tinggi

Menjadikan status sebagai sesuatu yang penting

Gaya Hidup Modern dalam
Keluarga

Keluarga

Bentuk gaya hidup modern
kaitannya dengan keluarga

Pengertian
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BAB 5
GAYA HIDUP MODERN 

DALAM KELUARGA

Bagaimana gaya hidup dalam keluargamu? Hidup di
zaman serba canggih ini memang sangat luar biasa, segala
sesuatunya bisa dilakukan serba cepat. Apalagi jika kita
berasal dari keluarga yang mapan secara ekonomi, bisa
jadi fast food sudah mendarah daging dalam gaya hidup.
Belum lagi berbagai merk terkenal turut menempel pada
gaya hidup.

Bagaimana jika semua itu tanpa disadari? Tentu saja
dapat terjebak dalam konsumerisme yaitu gaya hidup yang
menganggap barang-barang sebagai suatu kebahagiaan
atau kesenangan. Jadi apakah sebuah kesalahan jika kita
memiliki semuanya itu? Yang pasti kehati-hatian sangat di-
perlukan. Tuhan bisa menghendaki kita hidup berkelebihan,
tetapi apakah kelebihan itu bermuara kepada kemuliaan
nama Tuhan? Tuhan tidak pernah melarang mempunyai
sesuatu yang bernilai mahal, tetapi sebaiknya kita dapat
mengukur sejauh mana kegunaannya bagi kehidupan
kerohanian kita. Dalam Alkitab dikatakan: “Segala sesuatu 
diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan segala sesuatu ber-

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi gaya hidup modern dalam keluarga ini para 

siswa diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian gaya hidup modern
2. Menyebutkan bentuk-bentuk gaya hidup modern
3. Menjelaskan pengertian keluarga
4. Menjelaskan bentuk gaya idup modern dalam kaitannya dengan keluarga
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A. Gaya Hidup Modern

1. Pengertian
  Gaya hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indone-

sia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia Kontemporer
adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia
di dalam masyarakat.

  Modern artinya sikap, perilaku, perbuatan, atau
tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan zaman (yang
terbaru atau yang paling mutakhir). Jadi yang dimaksud
dengan gaya hidup modern adalah pola tingkah laku
sehari-hari manusia atau segolongan orang yang sesuai
dengan tuntutan zaman (yang terbaru atau yang paling
mutakhir). Gaya hidup modern adalah suatu gejala sosial
yang terjadi akibat pengaruh yang bermunculan di ma-
syarakat. Gaya hidup modern akan mempengaruhi nilai-
nilai yang sudah tertanam kuat dalam keluarga. Sehingga
mau tidak mau keluarga berhadapan dengan nilai-nilai
tersebut dan akhirnya keluarga harus menentukan sikap
menolak atau menerima nilai-nilai yang baru tersebut.

guna. “Segala sesuatu diperbolehkan.” Benar, tetapi bukan 
segala sesuatu membangun. (I Korintus 10: 23), artinya kita
boleh hidup dengan kehendak bebas asal dapat dipertang-
gungjawabkan kepada Tuhan.

Alangkah indahnya jika dari kelebihan-kelebihan itu
kita dapat masuk dan menyalurkan dalam pekerjaan Tu-
han. Banyak dari saudara-saudara kita di belahan bumi
ini menantikan uluran tangan kita bukan? Masih ingkatkah
kisah Jemaat di Makedonia? Gaya hidup mereka jauh dari
kelebihan tetapi mereka memiliki hati untuk memberi lebih
dari kemampuan mereka asal untuk pekerjaan Tuhan, seka-
lipun mereka sedang menghadapi pencobaan berat dan
sangat miskin.

Bacalah kembali dalam II Korintus 8: 2 dan 4. Sekarang
kembali kepada kita, bagaimana dengan gaya hidup kita
yang sudah lebih baik daripada Jemaat Makedonia? Mari
kita renungkan!
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2. Bentuk gaya hidup modern 
a. Gaya hidup dengan teknologi dan komunikasi
  Teknologi ditujukan terutama untuk kemajuan

dan kesejahteraan manusia. Namun kadang-kadang
kemajuan teknologi menjadi bumerang bagi manusia,
menimbulkan malapetaka bagi kehidupan bersama
manusia dalan lingkungan hidupnya. Di negara ber-
kembang seperti di Indonesia, pengembangan tekno-
logi diperlukan tetapi juga wajib dikendalikan agar
memiliki dampak dan manfaat yang luas bagi semua
lapisan masyarakat. Teknologi yang maju akan sangat
membantu manusia untuk menyelesaikan pekerjaan-
nya.

  Dengan teknologi komunikasi yang modern akan
membentuk juga gaya hidup yang modern pula.
Dengan ditemukannya alat komunikasi telepon atau
handphone manusia akan mudah untuk berkomu-
nikasi dengan manusia lain walaupun jarak mereka
berjauhan. Selain itu ditemukan alat-alat transpor-
tasi yang lebih canggih, baik melalui darat, laut, dan
udara, sehingga orang akan mudah bepergian jauh
dengan rasa aman nyaman dalam jangka waktu yang
relatif singkat. Penemuan komputer juga mengubah
gaya hidup seseorang, yaitu dengan komputer dapat
dimanfaatkan untuk mendata, mengolah, dan meng-
oreksi pekerjaan dengan jauh lebih cepat tepat dan
mudah. Melalui komputer orang juga biasa mengakses
internet, sehingga untuk menemukan data yang akan
dicari mudah didapatkan. Dengan televisi orang bisa
mendengar melihat kejadian di belahan bumi baik
yang menyenangkan dan menyedihkan. Dengan
melihat televisi manusia juga bisa melihat telenovela,
sinetron, gosip selebritis. Sehingga dengan melihat
tayangan televisi orang akan cenderung meniru gaya
perilaku bahkan cara berpakaian tokoh, idola yang
dilihat melalui televisi.

b.  Bercengkerama di tempat-tempat tertentu.
  Tempat yang paling menyenangkan khususnya

para remaja untuk nongkrong adalah kafe. Karena
kafe merupakan salah satu ikon gaya hidup modern.

Sumber: Dokumen pribadi

Gambar: Sebuah kelu-
arga sedang makan di 
restoran.
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Bagi orang yang memiliki gaya hidup modern kafe
merupakan tempat yang indah untuk melepaskan
kepenatan dalam bekerja. Dengan berbagai macam
fasilistas yang ada di kafe menjadikan manusia
merasa nyaman untuk bertemu dengan relasi.

c. Memiliki mobilitas yang tinggi
  Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang

transportasi, maka bagi orang yang memiliki gaya
hidup modern akan memiliki mobilitas yang tinggi,
misalnya pagi hari di Solo siang sudah di Jakarta
dan sore sudah sampai Solo lagi. Mungkin karena
pekerjaan, mengunjungi keluarga atau hanya sekedar
jalan-jalan.

d. Menjadikan status sebagai sesuatu yang penting
  Status adalah kedudukan seseorang dalam ma-

syarakat atau prestise yang dikaitkan dengan suatu
posisi.

  Salah satu bentuk gaya hidup modern di kota
adalah bahwa status seseorang ditandai dengan
penampilan dan segala yang dipakainya. Misalnya:
merk baju, sepatu, tas, dan jam tangan yang dipakai
akan menunjukkan status seseorang dalam ling-
kungannya. Mobil mewah yang dimiliki, handphone
yang canggih akan menunjukkan jabatan yang dimi-
likinya.

1. Carilah berita lewat tayangan televisi, surat kabar, dan majalah mengenai gaya
hidup remaja sekarang ini!

2. Berikan pendapat Anda mengenai gaya hidup tersebut!
3. Cara-cara apakah yang akan Anda lakukan dalam menghadapi pengaruh gaya

hidup modern yang tidak sesuai dengan Firman Tuhan!

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan gaya hidup modern!
2. Sebutkan contoh-contoh gaya hidup modern!

Gambar: Beberapa orang 
yang baru turun dari pe-
sawat terbang.

Sumber: Dokumen pribadi
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1. Keluarga
  Dalam Ensiklopedi umum dijelaskan bahwa keluarga

adalah kelompok yang mempunyai hubungan darah atau
hubungan perkawinan, terdiri dari bapak, ibu, dan anak-
anak. Mereka disebut keluarga inti atau dikenal dengan
istilah keluarga batih. Dr. Kenneth Chafin dalam bukunya 
Is There a Family in The House? Memberi gambaran
tentang maksud keluarga dalam lima identifikasi sebagai 
berikut.
a. Keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, me-

nyangkut tubuh, akal budi, hubungan sosial, kasih,
dan rohani. Manusia diciptakan menurut gambar Allah
sehingga mempunyai potensi untuk bertumbuh. Ke-
luarga merupakan tempat memberi energi, perhatian
dan komitmen, kasih, dan lingkungan yang kondusif
untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus
Yesus.

B. Gaya Hidup Modern dalam Keluarga

Jadikanlah keluarga 
tempat berbagi dalam 
suka dan duka ber-
landaskan kasih dan 
setia, sebagaimana 
Tuhan Yesus ajarkan 
kepada kita. 

3. Sebutkan apa saja yang termasuk teknologi komunikasi!
4. Jelaskan mengapa mobilitas yang tinggi merupakan salah satu bentuk gaya

hidup modern?
5. Dalam gaya hidup modern status merupakan sesuatu yang penting. Jelaskan!

Sumber: Dokumen pribadi
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b. Keluarga merupakan pusat pengembangan semua
aktivitas. Dalam keluarga setiap orang bebas menen-
tukan dan mengembangkan setiap karunianya ma-
sing-masing.

c. Keluarga merupakan tempat yang aman untuk berte-
duh saat ada badai kehidupan.

d. Keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-
nilai, laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga
dan saling belajar hal yang baik.

e. Keluarga merupakan tempat munculnya permasa-
lahan dan penyelesaiannya. Tak ada keluarga yang
tidak menghadapi permasalahan hidup. Seringkali
permasalahan muncul secara tidak terduga. Misalnya
hubungan suami istri, masalah ekonomi, masalah
yang dihadapi anak belasan tahun. Namun keluarga
yang memberikan Kristus memerintahkan sebagai
Tuhan atas hidup mereka, pasti dapat menyelesaikan
semua permasalahan.

2. Bentuk gaya hidup modern dalam kaitannya dengan 
keluarga

  Di era globalisasi sekarang ini peranan keluarga
sangat penting sekali untuk mengantisipasi perilaku anak-
anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang
tidak diinginkan. Seiring dengan perkembangan arus
komunikasi dan informasi yang makin cepat dan canggih
tidak saja menguntungkan, tetapi juga berdampak negatif
yang dapat mengancam kehidupan keluarga. Karena itu
perhatian atas keluarga sangat dibutuhkan. Karena kelu-
arga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut
tubuh akal budi, hubungan sosial, kasih, dan rohani.

  Bentuk gaya hidup modern di bidang teknologi dan
informasi, bisa juga mempengaruhi hubungan anak dan
orang tua, misalnya orang tua terlalu sibuk sehingga
hanya berkomunikasi melalui telepon. Hal ini menye-
babkan anak merasa kurang mendapat perhatian orang
tua, di lain pihak anak merasa bebas untuk melakukan
sesuatu tanpa pe-ngawasan orang tuanya. Televisi,
video, DVD, handphone, internet mempunyai pengaruh
yang sangat besar bagi keluarga. Bagi remaja, sarana
tersebut sebagai sahabat yang siap menemaninya setiap
waktu. Karena orang tuanya sibuk, anak akan bebas

Tetapi waspadalah 
dan berhati-hatilah, 
supaya jangan eng-
kau melupakan hal-
hal yang dilihat oleh 
matamu sendiri itu, 
dan supaya jangan 
semuanya itu hilang 
dari ingatanmu seu-
mur hidupmu. Beri-
tahukanlah kepada 
anak-anakmu dan 
kepada cucu cicitmu 
semuanya itu, 

•  Ulangan 4: 9
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untuk melihat tayangan-tayangan film, sinetron dan
yang lainnya, akan membentuk karakter mereka. Hal
tersebut mengakibatkan ada kecenderungan anak untuk
melakukan gaya hidup bebas, kekerasan, mengkonsumsi
obat-obat terlarang dan seks bebas.

  Seorang remaja juga akan menjadikan status itu pen-
ting, oleh sebab itu dengan status yang dimiliki, mereka
akan merasa percaya diri contohnya supaya memiliki
status dalam kelompoknya maka remaja tersebut ikut-
ikutan mengkonsumsi narkoba, minum-minuman keras,
merokok, tawuran, dan lain sebagainya. Dalam hal ini
keluarga sangat berperan penting untuk mengarahkan
anak-anaknya mendidik ke arah pengajaran Kristen
supaya status yang dimiliki tidak mengarah ke hal-hal
yang negatif. Namun memiliki status menjadi anak-anak
terang di sekitar lingkungan sekolah, masyarakat, dan
keluarga. Walaupun hidup di tengah-tengah zaman yang
modern.

1. Amatilah lingkungan sekitarmu tentang keluarga yang harmonis walaupun dapat
mengikuti perkembangan gaya hidup yang modern.

2. Tuliskan kiat-kiat apa saja yang dilakukan keluarga untuk tetap memilki hubungan
yang harmonis!

3. Tulislah laporanmu pada lembar kertas tugas!

1. Jelaskan pengertian keluarga?
2. Apakah yang dimaksud keluarga inti?
3. Sebutkan lima identifikasi keluarga menurut Dr. Kenneth Chafin!
4. Berikan penjelasan mengenai keluarga sebagai tempat untuk betumbuh secara

fisik, sosial, dan rohani!
5. Berikan penjelasan tentang keluarga yang memiliki komunikasi yang baik!
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  Gaya hidup modern adalah pola tingkah laku seseorang yang meng-
ikuti perkembangan zaman atau tuntutan zaman. Beberapa bentuk gaya
hidup modern adalah perkembangan teknologi komunikasi dan informasi,
menjadikan status sebagai sesuatu yang penting. Memiliki mobilitas yang
tinggi dan lain sebagainya.

  Dalam kehidupan keluarga juga diperhadapkan dengan gaya hidup
modern, sebagai keluarga yang menjadi tempat bertumbuhnya akal budi,
tubuh, hubungan sosial, kasih, dan rohani. Maka orang tua mempunyai
tugas untuk mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi anak yang dapat
mengatasi pekembangan dunia dewasa ini. Sehingga walaupun perkem-
bangan teknologi informasi sangat pesat, remaja tetap menggunakan
hal-hal tersebut yang positif.

A. PUJIAN
Bila Topan K’ras Melanda Hidupmu

(KJ. No. 439)

do = es 2 ketuk

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

Reff: Berkat Tuhan, mari hitunglah,
  kau ‘kan kagum oleh kasih-Nya
  Berkat Tuhan mari hitunglah,
  kau niscaya kagum oleh kasih-Nya
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aktivitas : keaktifan; kegiatan; kerja atau salah satu kegiatan kerja yang
dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan.

canggih : banyak mengetahui atau berpengalaman.
handphone : telepon genggam.
gosip : obrolan tentang orang-orang lain; cerita negatif tentang se-

seorang; pergunjingan.
internet : sistem informasi global yang dapat dihubungkan dengan be-

berapa jaringan komputer.
kafe  : tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik;

tempat minum yang pengunjungnya dapat memesan minuman,
seperti kopi, teh, dan kue-kue; kedai kopi.

kondusif : memberi peluang pada hasil yang diinginkan yang bersifat
mendukung.

mobilitas : kesiapsiagaan untuk bergerak; gerakan berpindah-pindah.
mengakses : membuat akses; meneruskan.
selebriti : orang yang terkenal atau masyhur (biasanya tentang artis).

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

Reff:  Berkat Tuhan, mari hitunglah,
  kau ‘kan kagum oleh kasih-Nya
  Berkat Tuhan mari hitunglah,
  kau niscaya kagum oleh kasih-Nya

B. DOA
  Ya Tuhan berkatilah keluarga kami ini, berkatilah orang tua kami, berkatilah

anak-anaknya. Ajarkanlah kepada setiap anggota untuk saling memngasihi,
memperhatikan, sehingga kami semua hidup dalam satu keluarga yang memiliki
komunikasi dengan baik. Jadikanlah keluarga kami ini meletakkan dasar kasih
Kristus. Demikianlah doa kami. Dalam dan demi Nama Yesus. Amin.
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Kerjakan soal di dalam buku latihanmu!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!
 1.  Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memiliki fungsi ekonomi, artinya

sebagai berikut, kecuali ....
a.  mengusahakan kesejahteraan keluarga
b.  mencukupi kebutuhan keluarganya
c. kebutuhan hidupnya bergantung pada orang lain
d. memenuhi kebutuhan keluarga
e. ikut mengusahakan kesejahteraan masyarakat

 2. Terbentuknya keluarga adalah atas dasar ....
a. keinginan sendiri
b. kemauan orang tua
c. cinta kasih
d. adat istiadat/tradisi
e. kebudayaan

 3.  Dari aspek rohani, pria dan wanita yang akan menikah seharusnya ....
a.  tinggal di daerah yang sama
b.  saling mencintai
c.  memiliki hobi yang sama
d.  memperoleh restu orang tua
e. menganut agama yang sama

teknologi : keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang
diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manu-
sia.

telepon : pesawat dengan listrik dan kawat, untuk bercakap-cakap antara
dua orang yang berjauhan tempatnya.

telenovela : novel yang ditayangkan di layar televisi biasanya dibagi men-
jadi beberapa episode.
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 4.  Dalam persiapan nikah orang harus memperhatikan aspek sosial, artinya
mereka harus menyadari hal-hal sebagai berikut, kecuali ....
a.  sebagai bagian masyarakat
b.  memiliki kewajiban pada masyarakat
c. memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat
d. waktu menikah harus mengundang warga masyarakat
e. ikut mendukung program masyarakat

 5.  Kehidupan yang harmonis dalam keluarga adalah menjadi tanggung jawab
....
a. semua anggota keluarga
b. orang tua
c.  anak-anak
d.  warga di sekitarnya
e.  ketua RT

 6. Dilihat dari alasan teologis orang menikah adalah karena ....
a. manusia diciptakan sebagai pria dan wanita
b.  tidak baik jika manusia sendirian
c.  agar manusia beranak cucu
d. merupakan perintah Allah
e.  manusia dapat tolong menolong

 7.  Pernikahan itu perlu, menurut Keluaran 20: 14 adalah untuk menghindari agar
tidak terjadi adanya ....
a. perselingkuhan
b. perzinahan
c. pemerkosaan
d. prostitusi
e.  poligami

 8.  Pria dan wanita yang menikah berarti mereka menjadi satu daging, artinya
sebagai berikut, kecuali ....
a. memiliki tugas yang sama
b. saling tolong-menolong
c. senasib dan sepenanggungan
d.  memiliki kedudukan yang sederajat
e. saling menyesuaikan diri
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 9.  Orang menikah adalah dengan tujuan sebagai berikut, kecuali ....
a.  memperoleh keturunan
b. menghindari perzinahan
c. agar hidupnya lebih sejahtera
d. memenuhi kebutuhan biologis
e. ada t eman untuk berbagi rasa

 10.  Sebagai dasar untuk membangun sebuah keluarga adalah beriman kepada
Allah, kata beriman berarti bersikap ....
a. pasrah pada pimpinan Allah
b. mengakui keberadaan Allah
c. percaya akan kuasa Allah
d. menerima kasih Allah
e. memuliakan Allah

 11.  Seorang ayah sebagai kepala keluarga berkewajiban sebagai berikut, kecuali 
....
a. mencukupi kebutuhan keluarga
b. mengatur keluarga sesuai dengan seleranya
c.  mendidik anak-anaknya
d.  mengasihi istrinya
e.  melindungi keluarganya

 12.  Orang tua dalam mendidik anak, perlu memberikan hal-hal sebagai berikut,
kecuali ....
a. kasih sayang
b. teladan 
c. perhatian
d. petunjuk
e. harta benda

 13.  Dalam Kolose 3: 18 Rasul Paulus memberikan nasihat agar para istri ....
a. mengasihi anak-anaknya
b. menyayangi suaminya
c. tunduk pada suaminya
d. melayani sesama
e. menjadi teladan bagi orang lain
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 14.  Sebagai ciri anak yang baik dalam keluarga adalah sebagai berikut ....
a.  menuruti semua keinginan orang tua
b.  berbuat sesuai dengan keinginannya
c.  mengutamakan kepentingan sendiri
d.  menuntut apa yang menjadi haknya
e. setia dan taat pada orang tua

 15. Yang dapat dilakukan anak untuk mengusahakan keutuhan keluarga adalah
....
a. cukup melakukan tugasnya sendiri
b. melaksanakan tugas dan kewajibannya
c.  sibuk dengan urusannya sendiri
d.  ikut campur urusan orang tua
e.  tidak mau tahu akan kesibukan orang tua

 16. Pengaruh gaya hidup modern dapat menjadikan orang ....
a. kehilangan jati dirinya
b. mencintai budaya sendiri
c.  memiliki semangat gotong royong
d.  memiliki kepedulian pada orang lain
e.  tidak suka barang mewah

 17.  Orang yang bergaya hidup modern cenderung menjadi konsumeris, artinya
....
a.  suka menabung uangnya di bank
b.  suka belanja untuk barang yang diperlukan
c. suka belanja barang untuk koleksi
d.  lebih suka buat sendiri dari pada membeli
e.  lebih menyukai produk asing

 18.  Karena pengaruh hedonisme ini maka banyak orang yang mengisi waktunya
untuk ....
a.  hura-hura
b.  belajar
c. bekerja
d. beribadah
e.  berwiraswasta
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 19.  Pengaruh dari gaya hidup modern menjadikan orang bersikap individualis,
akibatnya ....
a. memandang orang lain sebagai sahabat
b.  bersikap masa bodoh terhadap orang lain
c.  memiliki kepedulian terhadap orang lain
d.  ikut merasa senang terhadap keberhasilan orang lain
e.  mau merasakan penderitaan orang lain

 20. Dalam dunia modern ini ada kecenderungan orang bekerja tanpa henti (worka-
holic), hal ini dapat mengakibatkan sebagai berikut, kecuali ....
a. orang lupa beribadah
b. kegiatan kemasyarakatan terabaikan
c. kepentingan keluarga dikorbankan
d. tidak ada waktu untuk istirahat
e. prestasi kerja membaik

No. Nama siswa     
Aspek penilaian

Nilai Akhir Paraf guru
Kognitif Afektif

— —
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BAB 6
KELUARGA KRISTEN

Pada bab enam  ini  kita dapat belajar tentang:
A. Pengertian Keluarga Kristen.
B. Hakikat Keluarga Kristen
C. Makna Keluarga Kristen.
D. Dasar Perkawinan Kristen.
E. Keluarga Kristen yang Berbahagia.
F. Cinta Kasih Dasar keharmonisan Keluarga.

Sumber: Dokumen pribadi
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Hakikat Keluarga Kristen

Pengertian Keluarga Kristen

KELUARGA KRISTEN

Makna Keluarga Kristen

Dasar Perkawinan Kristen

Keluarga Kristen yang Berbahagia

Cinta Kasih Dasar Keharmonisan Keluarga Kristen

• keluarga
• kristen

• perkawinan
• ekslusif

• heterogen
• total

• dasar perkawinan kristen
• kasih Allah
• meninggalkan orang tua

• bersatu
• menjadi satu daging
• keharmonisan
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BAB 6
KELUARGA KRISTEN

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi keluarga Kristen ini para siswa diharapkan 

mampu:
1. Menjelaskan pengertian keluarga Kristen. 
2. Mengkaji makna  keluarga Kristen.
3. Menyebutkan dasar perkawinan Kristen.
4. Memberikan pengertian keluarga Kristen yang berbahagia.
5. Mengkaji cinta kasih sebagai dasar keharmonisan keluarga.

Hal yang paling mirip dengan situasi sorga di dunia ini
adalah keluarga di mana suami dan istri, orang tua dan anak-
anak, hidup bersama dalam keharmonisan, penuh kasih dan
damai satu dengan lainnya demikian pula di hadapan Tuhan.
Namun sebaliknya, hal yang mirip dengan neraka di dunia
ini adalah rumah tangga yang hidup tanpa Tuhan, dirusak
oleh dosa dan kebengisan di mana orang tua saling me-
nyalahkan dan bertengkar, dan anak-anak dibiarkan dalam
pengaruh iblis dengan segala bentuk belenggu kejahatan
dan kenajisannya.

Berdasarkan hikmat Allah, keluarga adalah unit terke-
cil namun lengkap dari masyarakat di dunia ini. Jika dikaji
secara luas, suatu bangsa, negara, dan dunia yang kuat
berawal dari keluarga yang kuat pula. Tidak ada bangsa
yang dapat dibangun lebih tinggi secara moral, intelektual
maupun rohani jika keluarga-keluarga yang ada di dalam
bangsa tersebut tidak ditegakkan. Oleh karena itu, segala
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A. Pengertian Keluarga Kristen

Lembaga masyarakat yang paling kecil adalah keluarga.
Keluarga merupakan lembaga fenomenal dan universal.
Di dalamnya terdapat anak-anak yang dipersiapkan untuk
bertumbuh. Keluarga yang pertama diciptakan oleh Tuhan
adalah keluarga Adam dan Hawa. Allah mengatakan bahwa
tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.

Dalam Alkitab tertulis bahwa Allah memberikan banyak
binatang untuk tinggal bersama-sama dengan  Adam. Bina-
tang-binatang itu dapat melayani dia, akan tetapi, tidak ada
satupun yang dapat dijadikan teman hidupnya. Maka Tuhan
menciptakan manusia yang sepadan dengan dia (Adam).
Maka diciptakanlah Hawa supaya menjadi penolong yang
sepadan (Kejadian 2: 18). Maka dengan demikian Adam
dan Hawa membentuk keluarga. Dan Tuhan sendirilah

upaya untuk memperbaiki standar moral dan rohani, me-
merangi kejahatan, penyelewengan, dan kekerasan di dunia
ini, harus dimulai dari keluarga.

Bagaimana situasi keluargamu? Hanya satu landasan
yang paling kuat untuk membentuk keharmonisan dalam
keluarga yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah dasar
itu hidup di tengah keluargamu? Jadikanlah keluargamu
menjadi keluarga kristen yang menyerahkan hidupnya di-
pimpin dan dipelihara oleh Tuhan, niscaya kebahagiaan dan
kedamaian selalu ada, mulailah dari setiap pribadi di dalam
keluarga untuk mengembangkan sikap saling menghormati,
menghargai, mempercayai, menolong, membangun, me-
maafkan, melayani, dan sebagainya.

1. Diskusikan dengan teman-temanmu, apakah keluargamu sudah menggambarkan
keluarga kristen!

2. Berikan contoh-contoh kehidupan dalam keluarga kristen tersebut!
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Yang dimaksud hakikat keluarga kristen adalah sebagai
berikut.
1.  Persekutuan hidup antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan dalam perjanjian, kasih setia membentuk
suatu keluarga yang diberkati dan dikuduskan Allah,
adalah sebuah persekutuan yang menjadi lambang
persekutuan hidup antara Allah dengan umat-Nya. Se-
hingga orang yang hidup dalam pernikahan dipanggil
untuk memelihara kekudusan hidup pernikahan yang
dikaruniakan Allah kepadanya (I Tesalonika 4: 3-8; Ibrani
13: 4).

2.  Persekutuan hidup yang bersifat heterogen, yaitu antara
laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai
suami isteri. Oleh karena itu tidak dapat menerima pelem-
bagaan untuk pernikahan sejenis (Kejadian 2: 22).

3.  Persekutuan hidup yang bersifat eksklusif, artinya hanya
terdiri dari dua orang saja, yaitu seorang laki-laki tertentu
dengan seorang perempuan tertentu. Dengan demikian

B. Hakikat Keluarga Kristen

 Ke luarga kr is ten
adalah keluarga yang
diberkati dan diku-
duskan Allah, dima-
na persekutuannya
hanya terdiri seorang
laki-laki dan seorang
perempuan yang diikat
dalam perjanjian se-
bagai suami istri yang
bersifat kekal yang me-
nyangkut seluruh segi
kehidupan baik secara
jasmani maupun ro-
hani.

yang membentuk keluarga tersebut. Kemudian membentuk
keluarga Nuh, Abraham, Iskhak, dan Yakub menurunkan
bangsa Israel.

Keluarga kristen adalah suami-istri itu kedua-duanya
telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru
Selamatnya. Ini juga berarti bahwa keduanya menaati Dia,
mereka hidup dengan kuasa Tuhan Yesus dalam kehidup-
annya.

Sebagai seorang kristen, kelakuannya harus menjadi
seperti Kristus. Banyak orang mengira bahwa jika mereka
menikah di dalam gereja, maka pernikahan mereka adalah
pernikahan kristen. Mereka mengira bahwa pernikahan itu
adalah pernikahan kristen tidak peduli apapun kepercayaan
mereka. Akan tetapi, hal itu tidak benar. Suami-istri kristen
harus berkelakuan seperti Kristus. Jadi yang dimaksud  ke-
luarga kristen adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah dan
dalam hidupnya selalu bersandar dalam Kristus.
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Tuhan membentuk sebuah keluarga memiliki tujuan
supaya mereka memuliakan Allah, karena itulah yang dike-
hendaki  Allah. Oleh sebab itu setiap perkawinan kristen
keluarga kristen harus hidup di bawah pimpinan Tuhan.
Dengan memakai nama keluarga kristen, maka mereka
harus mau menerima hukum-hukum yang sesuai dengan
firman Tuhan. Ketika orang Farisi datang kepada Yesus 
untuk mencobai tentang soal perceraian, Yesus menjawab
mereka: ... “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang mencip-
takan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki
dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan 
meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan ister-
inya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demiki-
anlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu,
apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan
manusia.” (Matius 19:4-6). Dari Maleakhi 2: 16 menerangkan
bahwa Allah membenci perceraian. Dengan jelas Alkitab
mengajarkan bahwa pernikahan dimaksudkan untuk seumur
hidup; dan bahwa perpisahan dan perceraian bertentangan
dengan peraturan Allah.

Sebagai kelurga kristen supaya memiliki makna, maka
hendaknya menerapkan firman Tuhan yang tertulis dalam 
kitab Efesus 5: 22-33, dan Efesus 6: 1-2. Dalam Kitab Efe-
sus tersebut merupakan cerminan dari keluarga kristen,

Sebab Aku memben-
ci perceraian, firman
TUHAN, Allah Israel 
.... Maka jagalah dirimu
dan janganlah berkhi-
anat!

• Maleakhi 2: 16

C. Makna Keluarga Kristen

pernikahan dalam keluarga kristen berpola monogami
(Kejadian 2: 22, 24-25; I Korintus 7: 2; I Timotius 3:
2,12). Oleh karena itu menolak praktek poligami dan
poliandri.

4.  Persekutuan hidup yang bersifat total, artinya menyang-
kut seluruh segi kehidupan suami-isteri baik yang jasmani
maupun yang rohani,” … keduanya menjadi satu daging
(Kejadian 2: 24). Kesatuan ini adalah suatu proses yang
berlangsung seumur hidup.Aspek inilah yang membeda-
kan secara hakiki hubungan antara suami-isteri dengan
orang lain.
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1. Bacalah Kitab kejadian 2: 18, kemudian tulislah makna dari ayat tersebut!
2. Bacalah Matius 19: 4-6. Berikan pendapatmu sendiri tentang perceraian.
 Mengapa perceraian dilarang oleh Tuhan!
3. Amatilah lingkungan sekitarmu.
 Apakah dampak keluarga yang mengalami perceraian. Tuliskan hasil peng-        

amatanmu di buku tugas!

1. Jelaskan yang dimaksud keluarga kristen!
2. Siapakah yang membentuk keluarga kristen?
3. Dalam Injil Matius 19: 4-6 tertulis ... apa yang dipersatukan Allah tidak boleh

diceraikan oleh manusia. Jelaskan masudnya!

Keluarga dimulai  ketika seorang laki-laki dan seorang
perempuan memutuskan untuk hidup secara bersama-sama
dalam suatu perkawinan. Ikatan hidup bersama sebagai
suami istri harus memiliki dasar yang kuat. Dasar pernikahan

D. Dasar Perkawinan Kristen

setiap anggota dalam keluarga memiliki tugas dan kewa-
jibannya masing-masing. Sebagai seorang istri harus tunduk
pada suami seperti tunduk pada Tuhan, seorang suami
harus mengasihi istrinya, anak-anak hendaklah taat dan
hormat terhadap orang tuanya. Sebagai keluarga Kristen
yang memiliki komitmen hidup bersama berarti menjalani
hidup beribadah kepada Tuhan dengan seisi rumahnya.
Yosua dalam pidato perpisahan kepada Bangsa Israel
mengemukakan: Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan
beribadah kepada TUHAN ! (Yosua 24: 15b). Keluarga
Kristen yang sehat selalu diwarnai dengan ibadah kepada
Tuhan bersama seisi rumahnya.
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 Keterangan:
 Setiap tanda anak panah adalah tanda mengasihi, Allah

mengasihi suami-istri, dan (keluarga) suami dan istri
mengasihi Allah, suami-istri saling mengasihi.

Jalinan kasih segitiga tersebut harus mendasari hu-
bungan suami-istri dalam berkeluarga. Namun jalinan kasih
segitiga tersebut harus menempatkan kasih.  Kasih kepada
Tuhan Allah lebih dari  kasih antara suam-istri. Hal ini sesuai
dengan hukum kasih yang diberikan Tuhan Yesus: “Kasi-
hilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah
hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua
yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia
se-perti dirimu sendiri.” (Matius 22: 37-39). Dalam hukum ka-

Allah

kasih kasih

IstriSuami

Gambar:  Sepasang 
pengantin dalam proses
peneguhan janji nikah
suci

Sumber: Dokumen pribadi

yang kuat adalah firman Tuhan. Tuhan menghendaki laki-laki 
akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan
istrinya (Matius 19: 5). Pernikahan merupakan rencana asli
Allah kepada mausia karena Dia menjadikan laki-laki dan
perempuan (Baca Kejadian 2:18 dan Matius 19:4). Kalau
laki-laki dan perempuan itu menyadari bahwa perkawinan
harus didasari firman Tuhan, mereka digambarkan seperti 
membangun rumah di atas batu karang. Sebaliknya bila
tidak didasari firman Allah, mereka digambarkan seperti 
membangun rumah di atas pasir yang mudah roboh.

Dengan dasar firman Allah, suami istri membentuk 
keluarga melalui perkawinan, hubungan suami istri dengan
Tuhan dapat digambarkan dalam jalinan kasih segitiga.

Perhatikan bagan berikut!



81Bab 6  Keluarga Kristen

Siswa diajak menyanyi bersama sebuah lagu pujian
dengan judul Keluarga bahagia.

Kami Keluarga Allah
 Keluarga yang sukses dan bahagia
 Sebab memiliki Yesus,
 sebagai Tuhan dan Juru selamat.
  Kami Keluarga Allah yang suk ses dan bahagia
  Sebab memiliki Yesus Kristus
  Kami Keluarga Allah 2x
  Keluarga yang sukses dan bahagia

Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mengaku
Kristus sebagai kepala rumah tangga. Ini berarti bahwa sejak
semula keluarga telah menyerahkan hidupnya dipimpin dan
dipelihara oleh Tuhan.

Marilah kita melihat undang-undang dasar perkawinan
yang ditetapkan oleh Allah dalam Kitab Kejadian 2: 24 se-
bagai berikut.
1. Meninggalkan orang tua
  Sepasang pengantin membentuk rumah tangga

yang baru. Rumah tangga itu resmi karena telah disah-
kan oleh hukum. Dari pihak orang tua masing-masing
ditinggalkan, arti kata meninggalkan dari sisi orang tua
bukan berarti bahwa hubungan terputus dengan orang
tua dan  tidak dipeduli lagi tetapi orang tua tetap harus
dihormati walaupun sekarang mereka tidak berhak lagi
mengatur anaknya. Orang tua berhak memberi nasihat   

E. Keluarga Kristen yang Berbahagia

sih tersebut terkandung di dalamnya tiga dasar etika kristen,
yaitu mengasihi Tuhan Allah, sesama, dan diri sendiri.

Mengasihi Tuhan Allah mempunyai kedudukan yang
terutama atau prioritas tertinggi. Sedangkan mengasihi
sesama dan mengasihi diri sendiri kedudukannya sejajar.
Penerapan dalam keluarga adalah kasih kepadaAllah harus
mengalahkan kasih antara suami dan istri. Sedangkan kasih
suami-istri kedudukannya sejajar dengan kasih kepada diri
sendiri.
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tetapi keputusan ada di tangan anak dan menantu, se-
dangkan meninggalkan orang tua dari sisi anak adalah
mengharuskan mengasihi teman hidup lebih daripada
orang tua. Namun kita tetap harus menghormati, memberi
perhatian dan juga mengunjunginya.

2. Bersatu dengan suami dan istri
  Meninggalkan dan bersatu/berdampingan adalah

saling berkaitan. Berdampingan diibaratkan sebagai dua
lembar kertas yang dilem dengan rapi, dan di antara ker-
tas yang dilem tidak boleh diselipkan unsur ketiga, baik
orang tua maupun anak-anaknya sendiri. Yang menjadi
perekatnya adalah cinta kasih dari pria dan wanita yang
sudah membulatkan tekad untuk hidup bersama sehidup
semati. Suami istri harus menjadi satu dalam pemikiran,
cita-cita dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan
rumah tangga mereka. Itu merupakan dasar kebaha-
giaan.

3. Menjadi satu daging
  Unsur yang ketiga dari undang-undang perkawinan

yang ditetapkan oleh Allah adalah menjadi satu daging.
Dan hanya berlaku bagi mereka pada saat sudah bersatu,
sah secara hukum dan agama. Tanpa unsur pertama dan
kedua dipenuhi, maka persetubuhan adalah pelanggaran
yang akan mendatangkan rasa bersalah yang mengejar
dalam hati kecil selama hidupnya. Tetapi di bawah kemah
perkawinan persetubuhan adalah penyatuan kasih yang
menunjukkan kesatuan antara suami dan istri.

  Jadi kesimpulan dari ketiga unsur tersebut adalah
merupakan segitiga yang sempurna, yang salah satu
seginya tidak dapat dihilangkan, ketiga unsur ini mem-
persatukan suami dan istri dalam segala hal, baik dalam
suka maupun duka, dalam kekuatiran dan kepastian,
keberhasilan dan kegagalan. Semuanya sama-sama
dirasakan oleh dua orang yang telah lebur menjadi satu
tubuh, jiwa dan hati, walaupun masih memiliki kepriba-
dian masing-masing.

Gambar: Sepasang pe-
ngantin dipersatukan res-
mi menjadi suami istri.

Sumber: Dokumen pribadi
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1. meninggalkan orang tua

2. bersatu berdampingan

3. menjadi satu daging

PERKAWINAN

  Perhatikan bagan berikut ini!

F. Cinta Kasih Dasar Keharmonisan Keluarga

Cinta kasih adalah dasar keharmonisan dalam keluarga.
Pintu masuk terbentuknya keluarga adalah cinta kasih.
Rasul Paulus menguraikan secara rinci apa yang dimaksud
cinta kasih itu. “Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak
cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia
tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keun-
tungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan
kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidak-
adilan, tetapi karena kebenaran “. (I Korintus 13: 4-6).

  Supaya keluarga tetap mengalami suatu kebaha-
giaan, maka perlu dikembangkan sikap saling mengasihi.
Dan sikap yang perlu dikembangkan oleh suami dan istri
adalah sebagai berikut:
a. Saling menghormati dan menghargai, serta saling

mempercayai.
b. Saling menolong.
c. Saling membangun.
d. Saling memaafkan.
e. Saling berterima kasih.
f. Saling melayani.

  Jadi keluarga yang bahagia dapat digambarkan
seperti rumah yang mempunyai fundamen kasih Kristus,
atap perlindungan Tuhan, dan keempat dinding yaitu doa,
kasih, pengampunan dan kesetiaan.
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Dalam keluarga hubungan suami istri merupakan
hubungan yang sejajar di hadapan Allah dan didasari kasih
Kristus. Namun dalam mengelola rumah tangga mereka
diatur dalam Efesus 5: 22-32 demikian Hai istri tunduklah
kepada suamimu seperti kepada Tuhan, ….  Demikian juga
suami harus mengasihi istrinya sama seperti Kristus terha-
dap jemaat. Sedangkan Efesus 6: 1-2 mengatur bagaimana
seorang anak harus mentaati orang tuanya di dalam Tuhan
dan menghormati orang tuanya.

Dalam kehidupan keluarga hendaknya memiliki kesedia-
an untuk selalu mengoreksi dan mengubah diri, maksudnya
adalah bahwa dengan semangat cinta kasih, tiap anggota
keluarga hendaknya selalu memiliki kesadaran dan ke-
mauan untuk mengoreksi diri sendiri, mau menerima kritik
dan saran.

Dalam hubungan antaranggota keluarga, suami istri
saling mengasihi dan mencintai, memberikan rasa nyaman
dan aman bagi anak-anaknya, anak-anak juga wajib meng-
hormati dan mengasihi orang tuanya dalam kelebihan dan
kekurangannya sebagai orang tua. Sebagai anak juga me-
merlukan cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Cinta
kasih perlu diungkapkan dan didemonstrasikan. Ini merupa-
kan kebutuhan yang akan berlanjut sepanjang hidup dari
bayi menjadi anak sekolah, remaja, dan pemuda. Mereka
harus tahu bahwa orang tua mereka sangat mengasihi.

Cinta kasih dalam keluarga akan mendorong setiap
anggota keluarga untuk melakukan hal yang baik. Dengan
demikian kasih mereka akan membuat semua orang tahu
bahwa keluarga tersebut adalah keluarga Kristen.

Setelah siswa mendapatkan penjelasan materi dari guru, siswa diminta untuk
membuat sebuah karangan tentang Keluarga yang Bahagia. Hasil karangan ditulis
di kertas folio. Minimal karangan satu lembar kertas folio.

Setelah selesai kumpulkan hasilnya pada gurumu untuk dinilai!

Lebih baik sekerat
roti yang kering di-
sertai dengan keten-
teraman, daripada
makanan daging se-
rumah disertai dengan
perbantahan.

• Amsal 17: 1
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1. Jelaskan dasar dari perkawinan Kristen!
2. Jelaskan arti meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya, dan menjadi

satu daging (Kejadian 2: 24)!
3. Sebutkan sikap-sikap apa saja yang perlu dikembangkan dalam rumah tang-

ga!
4. Berikan contoh sikap menghargai dan menghormati dalam lingkungan kelu-

arga!
5. Menurut Efesus 5: 21-33 apakah prinsip-prinsip yang berlaku dalam hubungan

suami- istri?

  Keluarga kristen adalah keluarga yang dibentuk oleh Allah dan dalam
hidupnya selalu bersandar kepada Kristus. Keluarga kristen dibentuk dengan
tujuan agar dalam keluarga tersebut memuliakan Tuhan dan hidup di bawah
pimpinan Tuhan, sehingga keluarga kristen akan memiliki dasar yang kuat.
Apabila dalam kehidupannya menerapkan hukum-hukum Tuhan, maka seisi
rumahnya akan beribadah kepada Tuhan.

  Keluarga kristen dipakai Tuhan sebagai gambaran kasih. Kasih itu sabar,
kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak
sombong.

  Keluarga kristen yang berbahagia adalah keluarga yang menyerahkan
hidupnya dipimpin dan dipelihara oleh Tuhan, dan supaya kebahagiaan
dalam keluarga tetap terjaga dengan baik, maka harus menerapkan UU
Perkawinan dalam Kejadian 2: 24 dan perlu dikembangkan sikap saling
menghormati, menghargai, mempercayai, menolong, membangun, memaaf-
kan, melayani, dan sebagainya.
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didemonstrasikan : dipertunjukkan; dipertontonkan; diperagakan.
fenomenal : luar biasa; hebat; dapat disaksikan dengan panca

indera.
keharmonisan : hal (keadaan) selaras atau serasi; keselarasan; ke-

serasian.
komitmen : perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu;

kontrak.
perceraian : perpisahan; perihal bercerai (antarsuami istri); per-

pecahan.
universal : umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh

dunia); bersifat (melingkupi) seluruh dunia.

A. PUJIAN
Allah Hadir bagi Kita

(KJ. No. 18)

do = g 3 ketuk

1. Allah hadir bagi kita dan hendak membri berkat,
 melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat.

Reff: Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah!
  Baharui hari kami, o, curahkan kurnia.

B. DOA
  Ya Tuhan berkatilah keluarga kami ini, berkatilah orang tua kami, berkati-

lah anak-anaknya. Ajarkanlah kepada setiap anggota untuk saling mengasihi,
memperhatikan, sehingga kami semua hidup dalam satu keluarga yang memiliki
komunikasi dengan baik. Jadikanlah keluarga kami ini meletakkan dasar kasih
Kristus. Demikianlah doa kami, Dalam dan demi Nama Yesus. Amin.



87Bab 6  Keluarga Kristen

Kerjakan soal di dalam buku latihanmu!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!
 1.  Terbentuknya keluarga adalah atas dasar ....

a. keinginan sendiri d. adat istiadat/tradisi
b. kemauan orang tua e.  kebudayaan
c.  cinta kasih

 2.  Untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia harus memperhatikan
persyaratan fisik, yaitu .... 
a. sudah bekerja
b. usia sudah memenuhi syarat
c. sudah punya rumah
d.  punya penghasilan yang cukup
e.  punya masa depan yang baik

 3. Dari aspek rohani, pria dan wanita yang akan menikah seharusnya ....
a.  tinggal di daerah yang sama
b.  saling mencintai
c.  memiliki hobi yang sama
d. memperoleh restu orang tua
e.  menganut agama yang sama

 4.  Dalam persiapan nikah orang harus memperhatikan aspek sosial, artinya
mereka harus menyadari hal-hal sebagai berikut, kecuali ....
a.  sebagai bagian masyarakat
b.  memiliki kewajiban pada masyarakat
c.  memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat
d. waktu menikah harus mengundang warga masyarakat
e. ikut mendukung program masyarakat

 5.  Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memiliki fungsi ekonomi, artinya
sebagai berikut, kecuali ...
a.  mengusahakan kesejahteraan keluarga
b.  mencukupi kebutuhan keluarganya
c. kebutuhan hidupnya bergantung pada orang lain
d.  memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
e.  ikut mengusahakan kesejahteraan masyarakat
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 6. Menurut Kejadian 2: 24, pria dan wanita yang menikah itu keduanya menjadi
satu ....
a.  rumah d.  hati
b.  keluarga e.  daging
c.  agam

 7.  Pria dan wanita yang telah menikah harus dapat menentukan masa depannya
sendiri, itu berarti bahwa mereka harus siap secara ....
a. psikologis d. rohani
b. ekonomis e. biologis
c. sosial

 8.  Anak yang tidak menyadari fungsinya sebagai pelindung keluarga akan
nampak dalam tindakannya yang tidak dapat menjaga nama baik keluarga,
misalnya ....
a.  rajin belajar d.  berperilaku yang baik
b. suka membolos e.  berjiwa sosial
c. suka menolong

 9.  Kehidupan yang harmonis dalam keluarga adalah menjadi tanggung jawab
....
a. semua anggota keluarga d.  warga di sekitarnya
b. orang tua e.  ketua RT
c.  anak-anak

 10.  Orang tua mempunyai kewajiban mengajarkan norma-norma yang berlaku
dalam masyarakat kepada anak-anaknya, karena keluarga memiliki fungsi
....
a. afeksi d.  kerohanian
b. ekonomis e.  sosialisasi
c.  keamanan

No. Nama siswa     
Aspek penilaian

Nilai Akhir Paraf guru
Kognitif Afektif

— —
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BAB 7
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

ANGGOTA KELUARGA

Pada bab tujuh  ini  kita dapat belajar tentang:
A. Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua
B. Tugas dan Tanggung Jawab Anak
C. Kelebihan dan Kekurangan Tiap Anggota Keluarga

Sumber: Dokumen pribadi
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• tugas
• tanggung jawab

• suami
• istri
• anak
• mengasihi

• kepala keluarga
• menghormati

• mendidik
• mencukupi kebutuhan

• kelebihan
• kekurangan

Tugas dan Tanggung Jawab Orangtua

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA KELUARGA

Seorang suami harus mengasihi istrinya.
Seorang suami adalah kepala keluarga.
Seorang suami harus berada di bawah Kristus.
Bersatu dengan istrinya.

Perintah Allah kepada suami

Perintah Allah kepada istri

Perempuan diciptakan menurut gambar Allah.
Seorang istri harus menghormati suaminya.
Seorang istri harus mentaati suaminya
Seorang istri harus mengasihi suaminya
Seorang istri harus menciptakan suasana baik dalam
rumah tangganya.

Tugas dan tanggung jawab anak

Kelebihan dan kekurangan tiap anggota keluarga

Kelebihan tiap-tiap anggota keluarga
Kekurangan tiap-tiap anggota keluarga
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Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi tugas dan tanggung jawab anggota keluarga 

ini para siswa diharapkan mampu:
1. Memberikan pengertian tugas tanggung jawab orang tua
2. Menjelaskan perintah Allah pada suami 
3. Menjelaskan perinah Allah pada  istri
4. Menyebutkan tugas tanggung jawab anak pada orang tua
5. Mengkaji kelebihan dan kekurangan tiap anggota keluarga

Masih ingatkah kamu kisah Imam Eli dan anak-
anaknya? Coba buka kembali Alkitabmu dalam I Samuel
2: 11-26. Sebuah keluarga hancur dikarenakan masing-
masing anggota keluarga dalam mengemban tugas dan
tanggung jawab tidak baik. Hofni dan Pinehas tidak mampu
bertanggung jawab atas perilaku hidupnya sedang Imam
Eli sendiri sebagai orang tua juga tidak berhasil dan tidak
mampu mendidik serta memperingatkan kedua anaknya
yang sudah hidup dalam dosa, sehingga hidup mereka
menuju kebinasaan (I Samuel 3: 11-14) dan Tuhan sangat
murka serta menimpakan tulah bagi keluarga mereka (I
Samuel 4 : 17).

Hidup di era modernisasi ini, kebebasan bukan suatu
hal yang sulit. Namun masih ingatkah sekalipun dalam
kebebasan harus ada batasan yang masih harus dijaga?
Kekudusan, rendah hati, dan pengendalian diri harus men-
jadi perhatian yang khusus sebagai tugas dan tanggung
jawab bagi setiap pribadi.

BAB 7
TUGAS DAN TANGGUNG 

JAWAB ANGGOTA
KELUARGA
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Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini yang mem-
punyai otoritas penuh bagi anak-anak sebab apapun yang
kita lakukan dan perbuat adalah tanggung jawab mereka.
Selayaknya kita harus taat dan patuh pada orang tua agar
segala tindakan kita tidak mempermalukan keluarga.

Bagaimana jika orang tua kita salah? Apakah kita harus
tetap patuh dan taat mereka? Jika mereka salah dan ber-
sikeras, percayalah Tuhan tidak akan tinggal diam, Tuhan
lebih mengerti yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan.
Yang terpenting kita menjadi anak-anak yang taat dan patuh
dulu dengan orang tua, sebab ketaatan tidak pernah men-
datangkan kesengsaraan. Jangan membuat sedih orang
tua sebab Tuhan marah karena sikap kita.

Tuliskan tugas dan tanggung jawab yang sudah dijalankan oleh tiap-tiap anggota
dalam keluargamu!

1. Perintah Allah kepada suami
a. Seorang suami harus mengasihi istrinya
 Menjadi seorang suami merupakan suatu pekerjaan

yang penting. Oleh karena itu Allah memberikan ba-
nyak ajaran kepada para suami. Ada satu perintah
yang diulang sampai empat kali yaitu dalam Kitab
Efesus 5: 25, 28, 33 dan kitab Kolose 3: 19: Hai suami
kasihilah istrimu. Kata kasih mengandung makna
yang berbeda-beda. Karena itu Allah menerangkan
kasih apa yang dimaksudkan-Nya. Di dalam Efesus
5 kita melihat bagaimana seorang suami mengasihi
istrinya:
1) Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat ini

mengandung makna bahwa kasih Kristus berlang-
sung seterusnya atau selamanya.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Orang Tua

Jadilah suami yang
baik di dalam Tuhan  
berdiri sebagai ke-
pala keluarga  yang
bijaksana  senantiasa
mengasihi istri  dan
keluarganya serta
memberi teladan bagi
anak-anaknya.



93Bab 7  Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Keluarga

seorang kepala
keluarga yang
baik, disegani dan
dihormat i o leh
anak-anaknya.
• I Timotius 3: 4

2) Sama seperti ia mengasihi tubuhnya sendiri ini
mengandung makna ia harus mencukupi kebutuh-
an istri akan pakaian, ia juga harus mencukupi istri-
nya berupa makanan dan ia harus memperhatikan
kebahagiaan istrinya seperti juga kebahagiaan
dirinya sendiri.

b. Seorang suami adalah kepala keluarga
  Dari pandangan Allah, menjadi suami adalah tu-

gas yang penting. Allah memberikan kepada seorang
laki-laki tugas untuk menjadi kepala terhadap istri dan
keluarganya. Inilah tugas utama seorang suami. Ia
harus seperti Kristus. Sebagai suami harus menjadi
seperti Kristus. Suami harus menjadi kepala istri, sama
seperi Kirstus menjadi kepala jemaat. Ada tiga hal
penting yang dilakukan suami bagi istri dan keluar-
ganya, yaitu:
1) Ia memelihara mereka.
2) Ia mengambil keputusan-keputusan yang bijak-

sana.
3) Menjadi teladan yang baik.

c. Seorang suami harus hidup bijaksana dengan istrinya
(I Petrus 3: 7)

  Sebagai seorang suami hendaknya menghargai
istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Sebagai
suami hendaknya menghormati istrinya sebagai teman
pewaris kehidupan kekal.

d. Bersatu dengan istrinya
  Seorang suami harus meninggalkan orang tuanya

dan bersatu dengan istrinya, suami harus berusaha
supaya kehidupannya menjadi satu dengan kehidupan
istrinya. Suami diperintahkan untuk bersatu dengan
istrinya, ia harus menjadi pemimpin dalam ikatan
suami istri. Ia harus berusaha menjalin hubungan
yang erat tersebut dengan kasih, kesetiaan, dan per-
hatian.
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2. Perintah Allah kepada istri
a. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah
  Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Ia

berharga, sama seperti laki-laki. Hal ini tidak berarti
perempuan harus melakukan pekerjaan yang sama
dengan laki-laki. Allah menciptakan laki-laki dan
perempuan dengan kesanggupan untuk melakukan
hal yang berlainan. Mereka seharusnya saling me-
nolong. Laki-laki mendapat tugas menjadi kepala.
Perempuan mendapat tugas menjadi penolong yang
sepadan bagi laki-laki. Sekalipun demikian tugas se-
bagi penolong tidak mengubah harga dirinya. Allah
menciptakan dia sebagai seorang yang berharga.
Ia sama berharganya seperti laki-laki. Hal ini benar
meskipun kepada laki-laki dan peempuan diberikan
tugas yang berlainan di dunia ini.

b. Seorang istri harus menghormati suaminya
  Dalam Efesus 5: 33 mengatakan, bahwa istri ha-

rus menghormati suaminya. Di dalam rencana Allah,
istri itu sangat penting bagi suaminya. Dialah penolong
yang diciptakan Allah bagi suaminya. Karena itu pen-
ting sekali seorang istri untuk menghormati suaminya.
Penghormatan memberikan kuasa kepada suaminya
untuk memimpin keluarganya dan melakukan peker-
jaannya. Apabila ia menghormati suaminya, lebih
mudah istri itu menaati suaminya. Penghormatan istri
terhadap suaminya memberikan pujian kepada sang
suami, penghormatan itu membawa sukacita dan
keagungan pada pernikahan.

c. Seorang istri harus menaati suaminya
  Surat  Efesus berkata bahwa semua orang Kristen

seharusnya saling menaati. Akan tetapi istri mempu-
nyai tugas khusus untuk menaati semuanya. Dalam

Jadilah istri yang baik
di dalam Tuhan  yang
selalu menghormati
dan taat pada suami,
senantiasa menga-
sihi suaminya serta
menciptakan suasana
yang baik di dalam
keluarganya.

1. Amatilah kehidupan keluarga Kristen (minimal 5 keluarga) di lingkungan gere-
jamu!

2. Tuliskan contoh-contoh suami yang hidup mengasihi istrinya.
3. Laporkan hasil pengamatanmu!
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Efesus 5: 24 dijelaskan bahwa istri harus menaati
suaminya dalam segala sesuatu. Namun bukan hal-
hal yang berdosa, melainkan dalam segala hal lainnya.
Ia harus mengambil sikap untuk menaati suaminya
dengan rela. Ia tidak perlu menunggu sampai dipaksa
supaya taat. Sebaliknya menaati suaminya atas ke-
relaan sendiri.

d. Seorang istri harus mengasihi suaminya
  Yang pertama-tama harus dikasihi oleh sang istri

ialah suaminya. Ia seharusnya mempunyai kasih yang
sama seperti kasih Tuhan Yesus. Di dalam pernikah-
an, kita menikmati berkat-berkat kasih duniawi. Akan
tetapi kasih yang hanya mau menerima saja tidak
akan cukup kuat untuk mempertahankan kehidupan
keluarga sehari-hari. Kita memerlukan kasih Tuhan
Yesus yang rela membahagiakan dengan memberi
kepada orang lain. Kita harus memohon supaya Al-
lah senantiasa menaruh kasih Tuhan Yesus di dalam
hati kita. Dalam Amsal 31: 12 menjelaskan bahwa:
Ia (istri) berbuat baik kepada suaminya dan tidak
berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi berapa lama
istri harus berbuat baik dengan suaminya? Sepanjang
umur hidupnya.

e. Seorang istri harus menciptakan suasana baik di
dalam rumah tangganya

  Titus 2: 5 menjelaskan bahwa bagaimana sifat
yang harus dimilki seorang istri. Sikap seorang istri
dalam Titus 2: 5 mengatakan:  Hidup bijaksana dan
suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan
taat pada suaminya, agar Firman Allah jangan dihujat
orang.

Gambar: Suami istr i
dalam Keluarga Kristen

Sumber: Dokumen pribadi

1. Amatilah kegiatan para ibu sebagai istri di rumah tangga!
2. Tuliskan contoh-contoh kebiasaan para ibu dalam hal mengatur rumah tang-

ga!
3. Laporkan hasil pengamatanmu!
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Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tugas dan
tanggung jawab suami atau ayah dan istri atau ibu dalam
keluarga adalah sebagai berikut.
1. Mengasihi anggota keluarga atau kepada anak-

anaknya
 Mengasihi anak tidak berarti memenuhi segala tuntutan

dan permintaan anak. Oleh sebab itu orang tua harus
bijaksana menimbang terlebih dahulu apakah permintaan
anaknya itu patut untuk dipenuhi.

2. Mendidik
 Pertama-tama anak-anak adalah milik Allah. Tujuan-tu-

juan kita bagi mereka adalah supaya mereka mengenal,
menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat, dan
mengikuti rencana bagi kehidupan mereka. Dalam hal
ini orang tua mempunyai tugas untuk mendidik dan
mengajar kepada anak-anaknya. Selain mengajar, orang
tua juga harus memberi teladan yang baik pada anak-
anaknya. Firman Tuhan mengingatkan supaya menjadi
teladan yang baik. Titus 2:7 demikian Firman Tuhan:  Ja-
dikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik.
Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam
pengajaranmu. Dalam Kitab Ulangan 6: 6-7 menjelaskan
bahwa perintah Tuhan kepada orang tua harus menga-
jar anak-anaknya. Di rumah orang tua harus mengajar
kepada anaknya empat kali dalam sehari atau berulang-
ulang. Ketika sedang duduk, ketika dalam perjalanan dan
ketika sedang berbaring dan bangun. Sebelum orang
tua mengajarkan pada anak-anaknya, maka harus lebih
dahulu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan
segenap jiwa, dan dengan segenap akal budinya.

3. Mencukupi kebutuhan anak 
  Orang tua wajib mencukupi kebutuhan anak, karena

keluarga tempat untuk tumbuh kembang anak. Alkitab
mengajarkan bahwa orang tua wajib untuk memelihara
anak-anaknya. Dalam hal ini orang tua wajib memenuhi
kebutuhan secara fisik maupun secara rohani. Antara lain 
memberi makan, kesehatan yang cukup, perlindungan
secara psikologis yaitu rasa aman dan nyaman. Sedang-
kan kebutuhan rohani sebagai penentu bagi tumbuh
kembang anak dan pada akhirnya akan turut menentukan
karakter anak ketika ia dewasa.

Gambar: Seorang anak
sedang dibabtiskan oleh
orang tuanya.

Sumber: Dokumen pribadi
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Hormatilah ayahmu
dan ibumu, supaya
lanjut umurmu di ta-
nah yang diberikan
TUHAN, Allahmu, ke-
padamu.

• Keluaran 20: 12

1. Sebutkan beberapa tugas dan tanggung jawab seorang suami!
2. Sebutkan beberapa tugas dan tanggung jawab seorang istri!
3. Berikah contoh seorang kepala keluarga mencukupi kebutuhan keluarganya!
4. Sebutkan tugas ibu/istri di rumah!
5. Mengapa orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya? Jelaskan menurut

pendapat Anda sendiri!

B. Tugas dan Tanggung Jawab Anak

Dalam kitab Efesus 6: 1 mengatakan:  Hai anak-anak
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah
demikian.  Anak-anak harus menghormati orang tuanya
agar panjang umur di tengah dunia ini (Keluaran 20: 12).
Sebagai seorang anak wajib menaati peraturan-peraturan
yang berlaku dalam keluarga yang diberikan oleh orang tua
kepadanya. Peraturan-peraturan yang diberikan kepada
anak harus jelas, sehingga anak mudah memahaminya.
Tanpa pemahaman dari anak maka sulit sekali untuk di-
lakukan dan kencenderungannya peraturan tersebut akan
dilanggar. Mengapa kita harus patuh dan menghormati
orang tua? Karena orang tua adalah wakil Allah dalam
upaya mendidik anak. Jadi segala nasihat dan bimbingan

Setelah mendapatkan penjelasan dari guru, siswa diminta untuk melakukan
kegiatan berikut dengan teman-teman sekelas:
1. Baca Pengkotbah 9: 9, Roma 12: 10, dan Kolose 3: 19 kemudian diskusikan

mengenai bagaimana menjadi suami atau ayah yang baik!
2. Baca Amsal 31: 28-31, Kolose 3: 18, dan I Petrus 3: 1-6 kemudian diskusikan

mengenai bagaimana menjadi istri atau ibu yang baik!
3. Hasil diskusi ditulis di kertas, kemudian secara bergantian mempresentasikan

di depan kelas.
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1. Kelebihan tiap-tiap anggota keluarga
  Setiap anggota keluarga pastilah memiliki kelebihan

masing-masing, sehingga mereka semua bisa menjalan-
kan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan.

  Misalnya seorang ayah/bapak mengasihi anak dan
istrinya, bisa mencukupi kebutuhan anak dan istri, dapat
menjadi pendidik dalam keluarga. Seorang ibu menjadi
orang yang dapat mengatur rumah tangga dengan baik,
menghormati suaminya dan mengasihi anak-anaknya.
Demikian pula sebagai anak dapat menaati dan meng-
hormati orang tuanya/ayah-ibunya. Kalau tugas dan
tanggung jawab masing-masing dijalankan dengan baik
maka keharmonisan dalam keluarga akan tercipta de-
ngan baik pula. Hal ini tak lepas dari campur tangan Tu-
han, sehingga Tuhan selalu memimpin langkah-langkah
tiap-tiap anggota keluarga.

2. Kekurangan setiap anggota keluarga
  Setiap manusia tak luput dari kekurangan-keku-

rangan yang dimiliki. Sehingga dengan kekurangan-
kekurangan yang ada dalam keluarga dapat menghambat
terciptanya komunikasi yang harmonis. Misalnya sebagai
orang tua kurang dapat mendidik dan menjadi teladan
bagi anak-anaknya, maka akan mudah melawan orang
tuanya. Melawan berarti memberontak atau tidak mau
menaati orang tuanya. Mereka akan mengikuti kehen-
daknya sendiri, anak akan berbuat sesuka hati. Dalam
Kitab Amsal 29: 15,17 mengajarkan kepada kita tongkat
dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang
dibiarkan mempermalukan ibunya …. Didiklah anakmu,

C. Kelebihan dan Kekurangan Tiap Anggota 
Keluarga

Marilah kita saling
mendoakan, biarlah
kelebihan dari diri se-
orang dalam keluarga
dapat mencukupkan
kekurangan anggota
keluarga yang lain,
demikian pula kele-
bihan dari setiap ang-
gota dapat mencukup-
kan kekurangan dari
diri kita, supaya dalam
keluarga ada keseim-
bangan.

orang tua memiliki tujuan mulia dari Allah untuk kehidupan
keluarga seperti  dalam Amsal 1: 8-9 yang berkata:  Hai
anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-
nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu
bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Sehingga
dalam hidupnya anak harus selalu mempraktikkan kasih
dan disiplinnya setiap hari.



99Bab 7  Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Keluarga

Setelah siswa mendapatkan penjelasan guru mengenai materi pelajaran, sis-
wa diminta untuk membuat daftar mengenai tugas dan tanggung jawab anak pada
orang tua dan kesulitan-kesulitan apa yang menghalangi dalam melaksanakan
tugas tersebut.

Hasil pekerjaan ditulis di buku tugas!

maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan
mendatangkan sukacita kepadamu.

  Semua kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh
semua anggota keluarga hendaklah terus didoakan
memohon pertolongan Tuhan supaya segala bentuk
kelemahan dan kekurangan dari tiap-tiap individu, Tuhan
menolongnya dan memberikan petunjuk untuk mengatasi
kelemahan dan kekurangan. Sehingga setiap anak yang
suka melawan atau melanggar peraturan yang sudah
ditetapkan, sebagai orang tua tetap mengajar mereka,
menunjukkan kasih yang sungguh, tetap bersikap rendah
hati dan jangan mengubah peraturan yang sudah ada.
Orang tua tidak boleh menyerah, mereka harus tetap me-
megang kekuasaan dengan penuh kewibawaan sebagai
orang tua, dan jangan putus asa dalam mendidik anak.
Demikian pula anak apabila orang tua tidak menjadi te-
ladan yang baik bagi anak-anaknya, seorang anak harus
tetap menghormati dan mengasihi orang tuanya.

1. Jelaskan tugas anak menurut Kitab Efesus 6: 1-3!
2. Berikan penjelasan secara singkat mengenai seorang anak yang tidak menaati

orang tuanya!
3. Berikan contoh beberapa kelemahan seorang ayah atau suami!
4. Berikan contoh beberapa kelemahan seorang istri atau ibu!
5. Berikan contoh kelemahan seorang anak!
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  Dalam suatu lembaga keluarga, di dalamnya ada seorang suami (ayah),
istri (ibu), dan juga anak. Tiap-tiap anggota keluarga memiliki tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing.

  Tugas dan tanggung jawab suami atau ayah adalah menjadi kepala
keluarga, taat pada Kristus, mengasihi dan bersatu dengan istrinya. Pencari
nafkah dan mendidik putra-putrinya.

  Seorang istri (ibu) harus menghormati, mengasihi suami, serta mengatur
rumah, mendidik anak, dan memberi teladan bagi anak-anaknya. Sedangkan
tugas dan tanggung jawab anak, misalnya menaati kedua orang tuanya dan
menghormati orang tuanya.

  Dalam kehidupan sebuah keluarga pasti ada kelebihan dan kekurangan
pada masing-masing anggota keluarga. Apabila setiap anggota kelaurga
menjalankan tugasnya dengan baik, maka kedamaian dan kebahagiaan
akan tercipta dalam keluarga tersebut. Namun jika tiap anggota keluarga
tidak atau kurang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka
dalam keluarga tersebut kurang harmonis.

A. PUJIAN
Yesus Berpesan

(KJ. No. 422)

do = g 4 ketuk

1. Yesus berpesan: Dalam malam g’lap
 kamu harus jadi lilin gemerlap;
 anak masing-masing di sekitarnya,
 dalam dunia ini bersinarlah!
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bijaksana : selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan penge-
tahuannya); arif; tajam pikiran

dihujat : difitnah
harmonis : selaras; serasi
teladan : (perbuatan, barang, dan sebagainya) yang patut ditiru; con-

toh

B. DOA
Ya Tuhan, Ingatkanlah saya setiap saat agar tidak lupa akan tugas dan kewajiban

saya sebagai sebagai seorang anak, demikian pula orang tua saya tolonglah ya
Tuhan supaya mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai
orang tua dengan baik. Dalam dan demi nama Yesus. Amin

Kerjakan soal di dalam buku latihanmu!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!
 1. Unsur terpenting dari tercapainya ke arah kesatuan, keharmonisan keluarga,

dan juga yang sering menjadi penyebab dari perselisihan dan percekcokan
adalah ....
a. hal mengenai disiplin keluarga
b. hanya didasarkan kepentingan ekonomi
c. berselisih pendapat tentang anak-anak
d. konsep mengenal cara belajar anak
e. penerapan norma, nilai dan aturan keluarga

 2. Tetapi sesungguhnya anak-anak dapat menjadi sumber percekcokan yang
luas, contohnya adalah ....
a. tidak sepakat akan mempunyai anak
b. mendukung perkembangan jasmani anak
c. menopang kebutuhan psikologis anak
d. mengagung-agungkan ajaran Alkitab
e. menerapkan disiplin yang ketat
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 3.  Barangkali pertikaian yang paling besar mengenai anak-anak timbul karena
sesuatu hal diantaranya adalah ....
a. prestasi belajar anak yang minim
b. kemampuan sosialisasi anak
c. kemajuan berpikir anak
d.  keengganan anak dalam belajar
e. mengenai membesarkan anak-anak

 4.  Falsafah dasar mengenai konsep tentang anak-anak adalah ....
a dididik dengan ketaatan pada nilai-nilai agama
b. mendidik dengan kasih sayang Illahi
c. menuruti Alkitab dalam membesarkan anak
d. merawat dengan penuh kasih cinta yang murni
e. dipersembahkan untuk kemuliaan Allah

 5. Tanggung jawab yang Allah berikan mengenai anak-anak didasarkan kepada
konsep soteriologis yaitu ....
a.  berdasarkan ajaran para Rasul
b. pola asuh orang tua sendiri
c. didasarkan kepada penyelamatan Allah
d.  menekankan kualitas pendidikan
e.  disandarkan kepada bekerjanya Roh Kudus

 6.  Falsafah dasar untuk orang tua berkonsentrasi dalam membesarkan anak
ialah ....
a. nilai-nilai agama
b. norma-norma masyarakat
c. kebenaran Firman Allah
d. aturan-aturan negara
e.  disiplin dalam keluarga

 7.  Mampu mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana dan menjadi teladan
yang baik adalah tugas seorang ....
a. anak
b. suami
c. istri
d. guru
e. sahabat
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 8.  Jika dibanding ayat-ayat dalam Alkitab, nyata bah-wa ibu anak-anak dapat
harus giat dalam membesarkan anak-anak artinya ....
a. ibu harus dihormati sama seperti menghormati bapak
b. peran ibu sebagai kepala dan pengasuh anak-anak
c. tugas ibu sangat berat mendidik anak-anak
d.  kegiatan ibu sangat rawan dengan kepribadian anak
e. tanggung jawab ibu membesarkan anak-anak

 9.  Tetapi lebih dari itu, orang tua harus mendidik anak-anaknya menjadi murid-
murid Yesus Kristus yang sungguh-sungguh artinya ....
a.  agar mereka menuruti teladan Tuhan Yesus
b. agar mereka mempunyai sikap, bola seperti Tuhan Yesus
c.  agar cara hidup mereka memancarkan Tuhan Yesus
d. untuk melatih mereka sehingga pikiran menye-rupai Tuhan Yesus
e. untuk melatih mereka sehingga tindakannya menyerupai cara hidup orang

kristen yang benar
 10.  Kita dapat menjadi orang Kristen yang matang rohani artinya ....

a. karena penyelamatan Tuhan Yesus
b. dipimpin dan diterangi Roh Kudus
c.  hanya karena karunia anugerah Allah
d.  Allah mau menguduskan orang percaya
e.  Tuhan berkenan dengan cara-cara tertentu

 11. Berikut ini merupakan perintah Allah kepada suami, kecuali ....
a. seorang suami harus mengasihi istrinya
b. seorang suami adalah kepala keluarga
c. seorang suami harus mencari nafkah terus-menerus
d. seorang suami harus berada di bawah Kristus
e. bersatu dengan istrinya

 12. Salah satu dari ayat-ayat yang paling dalam dan mempunyai arti yang luas,
mendidik dan menolong dalam seluruh pengajaran Alkitab tentang membe-
sarkan anak-anak adalah Efesus 6: 4 yaitu ....
a. Jadikanlah mereka semua menjadi murid-Ku
b.  Didiklah mereka di dalam ajaran, nasihat Tuhan
c. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak
d.  Kuduskanlah dirimu, sebab Aku kudus
e.  Hormatilah ayah dan ibumu
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 13. Berikut ini merupakan perintah Allah kepada istri, kecuali ....
a. perempuan diciptakan menurut gambar Allah
b. seorang istri harus menghormati suaminya
c. seorang istri harus menaati suaminya
d. seorang istri harus mengasihi suaminya
e. seorang istri harus sama dengan suaminya

 14. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan
TUHAN, Allahmu, kepadamu. Hal itu adalah bunyi Kitab ....
a. Keluaran 20: 12
b. Amsal 29: 15
c. Ulangan 6: 6
d. Titus 2: 7
e. Kolose 3: 19

 15. Pada Kitab Titus 2: 5 mengajarkan, seorang istri harus mampu ....
a. mengasihi suaminya
b. mengasihi anak-anaknya
c. menghormati suaminya
d. menciptakan suasana baik di dalam rumah tangganya
e. menaati anak-anaknya

No. Nama siswa     
Aspek penilaian

Nilai Akhir Paraf guru
Kognitif Afektif

— —
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BAB 8
PENGARUH MODERNISASI DALAM 

KELUARGA

Pada bab delapan ini  kita dapat belajar tentang:
A. Pengertian Modernisasi.
B. Modernisasi dalam Keluarga.
C. Pengaruh Modernisasi terhadap Keluarga.

Sumber: Dokumen pribadi
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• modernisasi
• perubahan

• masyarakat
• kehidupan
• pergaulan hidup
• tekanan

• tuntutan
• nilai-nilai

• globalisasi
• hedonisme

• humanisme

Pengertian Modernisasi

PENGARUH MODERNISASI DALAM KELUARGA

Pengaruh Modernisasi dalam Keluarga

Tekanan pada keluarga

Tuntutan
Suara-suara dan nilai-nilai yang perlu ditelaah dalam
penerapan hidup sehari-hari.
Tekanan lain

Syarat-syarat Modernisasi

Rumah tangga Kristen di masyarakat modern

Mengambil kembali pertanggungjawaban.
Hidup bagi sesama tidak bagi anak-anak.
Menyerahkan godaan dan khayalan
Menghadapi kesalahan, pengharapan yang keliru dan
keinginan yang salah.

Modernisasi dalam Keluarga
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BAB 8
PENGARUH MODERNISASI 

DALAM KELUARGA

Tujuan pembelajaran
Setelah mempelajari materi pengaruh modernisasi dalam keluarga ini para 

siswa diharapkan mampu:
1. Memberikan pengertian modernisasi.
2. Menyebutkan syarat-syarat modernisasi.
3. Mengkaji dampak modernisasi terhadap fungsi keluarga.

II Timotius 3:1-9 Sesuai dengan Firman Tuhan bahwa
masa ini adalah masa yang sukar dan akan semakin su-
kar. Harus dicamkan ini bukan zaman damai atau zaman
kelimpahan secara duniawi dimana orang percaya tidak lagi
menghadapi tantangan dan percobaan hidup. Ini adalah
masa perang, masa konflik rohani yang paling sukar. Untuk 
ini kita membutuhkan kecerdasan roh yang tinggi dan pe-
ngurapan yang baru agar kita sanggup menghadapi masa-
masa yang sukar ini.

Iblis sungguh-sungguh berusaha menghancurkan pe-
kerjaan Tuhan dan membunuh iman orang percaya. Orang
percaya akan makin diperhadapkan dengan berbagai tan-
tangan yang mengancam iman dan kesetiaan yang murni
kepada Kristus. Kita harus mengenali ancaman-ancaman
tersebut dan menemukan cara mengantisipasinya.

Tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, yaitu pe-
ngaruh jahat dunia di sekitar kita melalui berbagai mass
media dan pergaulan hidup. Iklim dunia sekitar kita yang
semakin jahat, suasana fasik dunia ini sedikit banyak akan
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mempengaruhi pola tindak dan pikir orang percaya (Efesus
5:15-17; Matius 24: 12), aniaya dari pihak orang tidak percaya
yang akan makin gencar menekan dan mencoba membunuh
iman Kristen (Lukas 21: 12-19), pengajaran sesat yang lahir
dari berbagai kelompok Kristen dan pembicara-pembicara
yang tidak mengerti kebenaran Firman Tuhan (Matius 24:
11), sirkuit dunia roh yang tidak dipahami banyak orang yang
akan banyak menjatuhkan orang percaya. Transfer spirit
ini akan mengalir melalui berbagai sarana, bahkan melalui
pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak memiliki Roh Kudus
yang benar (Matius  24: 11; I Yohanes  4: 1). Selain tantang-
an-tantangan di atas, ada juga tantangan ke depan yang
antara lain adalah tantangan perubahan tata kehidupan dari
masyarakat agraris ke masyarakat metropolis yang cende-
rung hidup individualis dan eksklusif, tantangan bahaya ma-
terialisme dan konsumerisme yang disebabkan oleh pasar
global. Hal ini menjadikan kehidupan masyarakat berubah
dari masyarakat yang bersahabat dan bergotong-royong
menjadi masyarakat yang penuh persaingan, pengangguran
dan kemiskinan, dan munculnya berbagai macam kejahatan
atau kriminalitas. Selain itu muncul garis pemisah antara
masyarakat berduit yang mapan mandiri dengan masyarakat
miskin yang tidak punya harta, hidup tidak sehat, dan rawan
terjadi konfilik sosial.

Konflik-konflik sosial yang terjadi di era modernisasi 
sekarang ini misalnya penggusuran para pedagang kaki
lima di pinggir-pinggir jalan, dalam hal ini para pedagang
bersalah karena menempati bahu jalan yang mengganggu
lalu lintas. Masalahnya adalah di tempat tersebut para
pedagang mendapatkan keuntungan karena banyak yang
membeli, tetapi dapat menyebabkan terjadinya kemacetan
dan kecelakaan lalu lintas. Keadaan seperti ini membuat
pemerintah melakukan penggusuran, supaya para peda-
gang menempati pasar yang sudah disediakan oleh peme-
rintah. Karena perbedaan kepentingan maka terjadilah
konflik antara pedagang dengan aparat pemerintah.

Untuk mengantisipasi keadaan ini orang percaya dipang-
gil agar memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara
benar. Setiap kita harus sungguh-sungguh bergaul dengan
Allah. Hal ini akan memberikan kepada kita kecerdasan roh
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dan urapan baru yang membuat kita mampu menghadapi
keadaan sukar ini dan tampil sebagai pemenang. Dalam
hal ini orang percaya akan memiliki kepekaan dari Tuhan
sendiri untuk mengenali dan membedakan segala macam
roh. Orang percaya akan dibawa kepada karunia-karunia
roh yang membuka banyak rahasia sorga. Kegenapan
nubuat Nabi Yoel akan semakin nyata (Kisah Para Rasul
2: 17-19). Sangat disayangkan kalau kita tidak mengalami
perkara-perkara besar yang sedang Allah kerjakan dalam
dunia yang sudah sekarat menuju maut abadi. Sudah saat-
nya setiap kita menikmati hak istimewa yaitu pencurahan
karunia Roh Kudus di akhir zaman ini. Doktrin-doktrin gereja
yang mantap dan dianggap paling teologis pun belum cukup.
Dibutuhkan pengurapan baru dari tempat yang Maha tinggi.
Untuk ini dituntut orang percaya memiliki kehidupan yang 
bersekutu sedemikian erat dengan Tuhan. Orang percaya
harus sungguh-sungguh memiliki komitmen yang tegas
menolak segala bentuk pengaruh dunia yang jahat. Orang
percaya harus menggunakan kehendak bebasnya untuk
menolak segala dosa.

Setiap orang percaya tidak bergantung kepada manusia
lain, bahkan kepada pendeta sendiri. Di sini masing-masing
kita dipanggil untuk memiliki ketergantungan penuh kepada
Allah. Masa di mana setiap jemaat bergantung kepada pen-
deta (pendeta centris) sudah harus diakhiri. Jemaat harus
mandiri dan dewasa. Oleh sebab dibutuhkan ketegaran hati
orang percaya untuk memandang Tuhan dan bergantung
sepenuh kepadaNya. Orang Kristen harus bangun dari hidup
Kekristenannya yang kekanak-kanakan berdiri sebagai laki-
laki dengan kekuatan Tuhan.

Sumber: http: //www.cerita-kristen-som/joomla/content/view/18/2

Berikan tanggapan mengenai artikel di atas secara singkat dan tuliskan dalam
kertas lembar kerja!
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Modernisasi diartikan sebagai perubahan-perubahan
masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradisional
atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu
masyarakat yang modern. Pengertian modernisasi berdasar
pendapat para ahli adalah sebagai berikut.
1. Widjojo Nitisastro, modernisasi adalah suatu transfor-

masi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau
pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial,
ke arah pola-pola ekonomis dan politis.

2.  Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk
dari perubahan sosial yang terarah dan didasarkan pada
suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social 
planning.
Dengan dasar pengertian di atas maka secara garis be-

sar istilah modern mencakup pengertian sebagai berikut.
1. Modern berarti berkemajuan yang rasional dalam segala

bidang dan meningkatnya taraf penghidupan masyarakat
secara menyeluruh dan merata.

2. Modern berarti berkemanusiaan dan tinggi nilai peradab-
annya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sebuah
modernisasi memiliki syarat-syarat tertentu.
 Adapun syarat-syarat modernisasi sebagai berikut.

a. Cara berpikir yang ilmiah yang berlembaga dalam
kelas penguasa ataupun masyarakat.

b.  Sistem administrasi negara yang baik, dan benar-
benar mewujudkan birokrasi.

c.  Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan
teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan
tertentu.

B. Modernisasi dalam Keluarga

Gambar: Anak-anak se-
dang asyik dengan lap-
topnya

Sumber: Dokumen pribadi

A. Pengertian Modernisasi
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Pengaruh modernisasi dalam keluarga dapat nampak
dalam hal hubungan antara anggota keluarga, bersifat keji-
waan (psikologis) dan dapat berpotensi terhadap pergeseran
nilai-nilai yang diyakini.

Berikut ini contoh pengaruh modernisasi dalam ke-
luarga.
1.  Tekanan pada keluarga
  Ada banyak tekanan dan pengaruh pada keluarga

modern. Tekanan itu termasuk:

Perhatikan dan amatilah lingkungan sekitarmu mengenai kehidupan masyara-
kat! Manakah yang kamu anggap sudah modern dan yang belum modern? Tuliskan
hasil pegamatanmu di lembar kertas tugas!

1. Apakah yang dimaksud dengan modernisasi?
2. Berikan contoh keluarga yang masih dianggap tradisional!
3. Berikan contoh keluarga yang sudah modern!
4. Sebutkan syarat-syarat dari modernisasi!
5. Jelaskan maksud dari sistem admnistrasi negara yang baik dan mewujudkan

birokrasi!

C. Pengaruh Modernisasi dalam Keluarga

d.  Penciptaan iklim yang menyenangkan dari masyarakat
terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-
alat komunikasi massa.

e.  Tingkat organisasi yang tinggi yang di satu pihak
berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pe-
ngurangan kemerdekaan.

f.  Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perenca-
naan sosial
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a. Tuntutan
1) Jam kerja yang lebih lama, kurang ketenangan

kerja.
2) Rekreasi: banyak pilihan.
3) Kegiatan anak: bagian dari membantu anak untuk

berhasil.
4) Kegiatan gereja: anggota gereja mempunyai waktu

yang kurang.
5) Waktu yang digunakan: kegiatan dan perjalanan

menghabiskan waktu.
6) Keluarga luas: juga menuntut.

b. Suara-suara dan nilai-nilai yang perlu ditelaahnya
dalam penerapan hidup sehari-hari  menurut Alkitab
adalah:
1) Tayangan televisi.
2) Akses internet.
3) Humanisme.
4) Materialisme.
5) Globalisasi.
6) Hedonisme.

c. Tekanan lain
1) Kehidupan keluarga yang berpusat pada anak:  

kehidupan dan artinya dicari dari kehidupan dan
kesuksesan anak-anak

2) Kehilangan tanggung jawab untuk anak-anak (ke
negeri, sekolah, gereja).

3) Patriarkat dan feminisme.
4) Ketakutan dan ketidakamanan.
5) Keinginan untuk maju dan meningkat.

  Semua tekanan ini berpotensi untuk mengubah
cara sebuah keluarga berlaku, dan dengan demikian
mengubah sifat keluarga itu. Jika kita mengerti landasan
Alkitabiah keluarga, kita dapat menentang lebih baik
tekanan tersebut.

2. Rumah tangga Kristen di masyarakat modern
  Tugas utama anggota keluarga:

a. Saling tunduk, yaitu saling berlaku dengan cara yang
menerima pertanggungjawaban penuh atas peran
mereka yang berbeda.

b. Saling membangun dalam iman Kristus.

dan pergunakanlah 
waktu yang ada, kare-
na hari-hari ini adalah 
jahat.

• Efesus 5: 16
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c. Mengajar anak-anak mereka dan orang lain yang ting-
gal di rumah agar mereka dapat mengenal Kristus.

d. Memelihara kelakuan di rumah tangga yang sesuai
dengan kesalehan dan ukuran yang diterima pada
umumnya.

  Banyak dari tekanan pada keluarga yang dikenali di
bagian 1, melemahkan, dan di beberapa kejadian merun-
tuhkan kehidupan keluarga.

  Orang tua khususnya, dan siapapun yang memberi-
kan sumbangan ke kehidupan keluarga, dapat menolong
memperkuat kehidupan rumah tangga Kristen. Mereka
dapat melakukan ini dengan:
a. Mengambil kembali pertanggungjawaban.
  Di banyak kejadian orang lain sudah mengambil

pertanggung-jawaban dari rumah tangga untuk hal-
hal yang rumah tangga seharusnya melakukan yang
terbaik. Di banyak kejadian ini dilakukan dengan
persetujuan orang tua, oleh sebab orang tua merasa
kurang perlengkapan, atau karena mereka tidak ingin,
atau karena mereka diyakinkan. Beberapa hal diambil
secara sembunyi, misalnya melalui media elektronik.
Jadi ambillah kembali pertanggungjawaban untuk
mengajar iman, nilai-nilai, kelakuan, dan pandangan
hidup Kristen.

b. Hidup bagi sesama, tidak bagi anak-anak
  Kehidupan keluarga tergantung pada kasih orang

tua satu sama lain. Hal ini tidak ditolong dengan mem-
buat anak-anak sebagai pusat kehidupan keluarga,
dan tidak dengan memfokuskan pada kemakmuran
material.Anak-anak memerlukan kasih orang tua lebih
daripada uang mereka.

c. Menyerahkan godaan dan khayalan
  Keluarga sudah menjadi tanda pemberhalaan

di bagian-bagian dunia modern. Kemasyhuran dan
reputasi sebuah keluarga di masyarakat (terlihat pada
umumnya pada pekerjaan atau sukses finansial dari 
orang tua, atau pada sukses akademis anak-anak)
berdasar pada nilai-nilai yang tidak alkitabiah.

Keluarga hendaknya 
dalam menerima dan 
memanfaatkan hasil 
kemajuan modernisa-
si dengan menyeleksi 
manfaat positif mo-
dernisasi  tersebut 
sesuai dengan dasar 
ajaran Alkitab.
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d. Menghadapi kesalahan, pengharapan yang keliru, dan 
keinginan yang salah. 

  Mungkin kita merasa salah karena kita tidak
membesarkan keluarga kita menurut pendapat orang
lain, atau kita mungkin mempunyai tujuan yang salah.
Mungkin kita ingin anak-anak kita menjadi apa yang
kita inginkan. Atau mungkin kita  berharap anak-anak
membuat hidup lebih mudah untuk kita. Kelompok
perangkap ini dapat merupakan akibat pemikiran kita
sendiri yang salah, atau mungkin akibat dari apa yang
dikatakan orang lain kepada kita atau yang diharapkan
dari kita. Di kedua hal, hadapi hal-hal tersebut dengan
pertobatan dan penolakan.

Lakukan apa yang keluarga seharusnya lakukan:
a. Saling tunduk, yaitu saling berlaku dengan cara yang

menerima pertanggungjawaban penuh atas peran
mereka yang berbeda.

b. Saling membangun dalam iman Kristus
c. Mengajar anak-anak mereka dan orang lain yang ting-

gal di rumah agar mereka dapat mengenal Kristus.
d. Memelihara kelakuan di rumah tangga yang sesuai

dengan kesalehan dan ukuran yang diterima pada
umumnya.

Diskusikan perbedaan jumlah pulsa yang digunakan oleh seorang remaja  untuk
berkomunikasi dengan keluarga dan temannya.

Tuliskan hasil diskusimu dan laporkan!

1. Sebutkan pengaruh psikologis modernisasi terhadap keluarga!
2. Berkan contoh pengunaan akses internet yang sesuai dengan Firman Tuhan!
3. Berikan contoh bahaya materialisme yang harus dihindari menurut Firman Tu-

han!
4. Berikan contoh bahaya Hedonisme menurut Firman Tuhan!
5. Berikan contoh kehidupan keluarga pada zaman modern yang sesuai dengan

Firman Tuhan!
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Modernisasi adalah perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan
tradisional atau dari masyarakat pramodern menuju ke masyarakat modern.
Syarat-syarat modernisasi antara lain: cara berpikir ilmiah, sistem admi-
nistrasi negara baik, adanya pengumpulan data yang baik, penciptaan iklim
yang menyenangkan dan tingkat organisasi yang tinggi serta sentralisasi
wewenang.

Pengaruh modernisasi dalam keluarga nampak dalam hal hubungan
antaranggota keluarga, bersifat kejiwaan, dan dapat berpotensi terhadap
pergeseran nilai-nilai yang diyakini, misalnya tekanan-tekanan  dalam ke-
luarga yang meliputi tuntutan, suara-suara atau nilai-nilai yang tidak sesuai
dengan Alkitab.

A. PUJIAN
Dalam Dunia Penuh Kerusuhan

(KJ. No. 260)

la = fis      4 ketuk

1. Dalam dunia penuh kerusuhan,
 di tengah kemelut permusuhan datanglah Kerajaan-Mu;
 di Gereja yang bersatu,
 agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu

Reff: Datanglah, datanglah, datanglah Kerajaan-Mu
2. Memerangi gelap kemiskinan,
 menyinarkan terang keadilan
 datanglah kerajaan-Mu;
 di lautan, di gunung, di ladang
 dan di bandar, di pasar, di jalan
 datanglah Kerajaan-Mu!
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3. Dalam hati dan mulut dan tangan
 dengan kasih, dengan kebenaran
 datanglah Kerajaan-Mu;
 karna Kaulah empunya semua,
 demi Kristus umat-Mu berdoa:
 datanglah Kerajaan-Mu!

B. DOA
  Ya Tuhan, di era modernisasi ini tolonglah saya ya Tuhan, supaya saya

dan keluarga saya tidak  terpengaruh pada hal-hal yang negatif namun dengan
adanya modernisasi keluarga saya tetap memperlihatkan ciri hidup kekristenan.
Dalam dan demi Nama Yesus. Amin

birokrasi : sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai peme-
rintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang
jabatan

emosional : menyentuh perasaan; mengharukan; dengan emosi; beremosi;
penuh emosi

empiris : berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari pe-
nemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan)

feminisme : gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya
antara kaum wanita dan pria

globalisasi : proses masuknya ke ruang lingkung dunia
hedonisme : pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan

kenikmatan material adalah tujuan utama hidup
humanism : aliran yang bertujuan menghidupkan rasa peri kemanusiaan

dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik
ilmiah : bersifat ilmiah; secara ilmu pengetahuan; memenuhi syarat

(kaidah) ilmu pengetahuan
komunitas : kelompok organisme (orang, dan sebagainya) yang hdiup dan

saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu; masyarakat
materialisme : pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang

termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan se-
mata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang
mengatasi alam indera
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Kerjakan pelatihan di bawah ini pada lembar tersendiri!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!
 1  Pengaruh gaya hidup modern dapat menjadikan orang ....

a. kehilangan jati dirinya
b. mencintai budaya sendiri
c.  memiliki semangat gotong royong
d.  memiliki kepedulian pada orang lain
e.  tidak suka barang mewah

 2.  Agar orang tidak dianggap kuno atau kurang pergaulan maka dia akan melaku-
kan hal-hal sebagai berikut, kecuali ....
a.  selalu mengikuti mode
b. mempertahankan identitasnya
c. bergaya hidup mewah
d. mengikuti perkembangan jaman
e.  menirukan kebiasaan orang lain

 3.  Orang yang bergaya hidup modern cenderung menjadi konsumeris, artinya
....
a.  suka menabung uangnya di bank
b.  suka belanja untuk barang yang diperlukan
c. suka belanja barang untuk koleksi
d. lebih suka buat sendiri dari pada membeli
e. lebih menyukai produk asing

patriarkat : tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turunan
bapak

psikologis : bersifat kejiwaan
rekreasi : penyegaran kembali badan dan pikiran
sentralisasi : penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat (daerah, dan

sebagainya) yang dianggap sebagai pusat
tayangan : sesuatu yang dipertunjukkan
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 4.  Pengaruh konsumerisme yang nampak dalam keluarga adalah ....
a.  cara hidup yang sederhana
b.  cara hidup yang apa adanya
c  mau menerima keadaannya
d. tidak ingin bersaing dengan orang lain
e. keinginan untuk bersaing dengan orang lain

 5.  Orang yang materialis memandang bahwa yang diutamakan dalam hidupnya
adalah ....
a. pendidikan
b.  harga diri
c.  persahabatan
d. kekayaan
e. cinta kasih

 6.  Bagi orang yang materialis memiliki prinsip bahwa waktu adalah ....
a.  anugerah
b. kerja
c. uang
d.  hiburan
e.  ilmu

 7. Hedonisme adalah paham yang menganggap bahwa tujuan utama dalam
hidup adalah ....
a.  uang
b. kedamaian
c.  keamanan
d. kesejahteraan
e.  kesenangan

 8.  Karena pengaruh hedonisme ini maka banyak orang yang mengisi waktunya
untuk ....
a.  hura-hura
b. belajar
c. bekerja
d.  beribadah
e.  berwiraswasta
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 9.  Di kalangan para remaja sudah banyak yang mengkonsumsi miras dan nar-
koba, hal ini disebabkan karena pengaruh ....
a.  pendidikan di sekolah
b.  pola asuh orang tua
c.  kondisi ekonomi yang buruk
d. gaya hidup hedonis
e.  gaya hidup konsumeris

 10.  Dalam menghadapi pengaruh hedonis ini banyak orang tua yang mengkawa-
tirkan anak-anaknya, sehingga sering orang tua mengambil sikap sebagai
berikut, kecuali ....
a. membatasi pergaulan anaknya
b. memberi kebebasan anak bergaul
c.  melarang anaknya bergaul dengan pemabuk
d.  memberikan kesibukan pada anaknya
e.  mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan yang positif

 11. Perubahan-perubahan masyarakat yang bergerak dari keadaan yang tradi-
sional atau dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat
yang modern disebut ....
a. globalisasi
b. modernisasi
c. pluralisasi
d. liberalisasi
e. sentralisasi

 12. Berikut ini adalah syarat-syarat modernisasi, kecuali ....
a. cara berpikir yang ilmiah
b. sistem administrasi negara yang baik dan benar-benar mewujudkan bi-

rokrasi
c. sistem pengumpulan data yang baik dan teratur
d. tingkat organisasi yang tinggi
e. desentralisasi wewenang

 13. Paham yang selalu mengutamakan dan mengukur segala sesuatu berdasar-
kan materi serta hubungan batiniah manusia tidak menajdi bahan pertimbang-
an dalam hubungan antarmanusia disebut paham ....
a. individualisme
b. elitisme
c. materialisme
d. hedonisme
e. sekulerisme
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 14. Suatu proses masuknya segala sesuatu ke dalam ruang lingkup dunia se-
hingga antara negara di dunia seolah-olah tidak memiliki batas-batas disebut
....
a. globalisasi
b. humanisme
c. patriarkat
d. hedonisme
e. materialisme

 15. Modernisasi sangat berpengaruh bagi keluarga. Hal ini tampak pada gejala
berikut ini, kecuali ....
a. anggota gereja mempunyai waktu yang kurang
b. keingingan untuk maju makin meningkat
c. humanisme
d. hedonisme
e. idealisme

No. Nama siswa     
Aspek penilaian

Nilai Akhir Paraf guru
Kognitif Afektif

— —
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BAB 9
MENJADI MURID KRISTUS

Pada bab sembilan  ini  kita dapat belajar tentang:
A. Pengertian Murid Kristus
B. Syarat-syarat Menjadi Murid Kristus
C. Karakter Murid Kristus
D. Mewujudkan Indentitas Menjadi Murid Kristus
E. Konsekuensi Sebagai Murid Kristus

Sumber: Millennium Films International Foundation
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Pengertian Murid Kristus

MENJADI MURID KRISTUS

Karakter Murid Kristus

Mewujudkan Identitas Menjadi Murid Kristus

Kasih pada Allah dan sesama.
Bersedia menjadi saksi Yesus.

Menyangkal diri
Memikul salib
Mengikut Yesus

Konsekuensi sebagai Murid Kristus

Diutus untuk memberitakan keselamatan.
Memberikan pelayanan.
Rela berkorban.

Syarat-syarat Menjadi Murid Kristus

Miskin di hadapan Allah
Berdukacita
Lemah lembut
Lapar dan haus akan kebenaran
Murah hati

• murid Kristus
• syarat-syarat

• menyangkal diri
• memikul salib
• identitas

• mewujudkan
• kasih

• saksi
• rela berkorban
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BAB 9
MENJADI MURID KRISTUS

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi menjadi murid Kristus ini siswa diharapakan 

mampu:
1. Memberikan pengertian murid Kristus.
2. Mengkaji siapa saja yang bisa menjadi murid Kristus.
3. Menyebutkan syarta-syarat menjadi murid Kristus.
4. Memberikan contoh wujud identitas sebagai murid Kristus.
5. Menjelaskan konsekuensi menjadi murid Kristus.

Sebuah tantangan untuk jadi murid Kristus. Sungguh
suatu hal yang menarik untuk dapat menjadi murid Kris-
tus.

Orang kristen tidak pernah diperintahkan Tuhan Yesus
untuk menjadi Kristen, tetapi adalah kehendak Tuhan
memang ada kekristenan, sebab kristen ada juga dalam
Alkitab Firman-Nya.

Menjadi murid Kristen, Smith Wigllesworth merupakan
murid Kristus di zamannya yang sangat dapat diteladani. Dia
bangun pagi-pagi langsung lompat-lompat menari memuji
Tuhan dengan sekuat tenaga sepenuh hatinya, dahsyat.
Dia rajin saat teduh berjam-jam lalu doa lagi beberapa jam.
Selesai itu dia lakukan aktifitas rumah, kemudian saat makan 
pagi sebelumnya ia perjamuan kudus, dan selesai makan
tetap lakukan aktifitas selanjutnya sampai pelayanan dan 
tetap terus berdoa setiap saat dalam Roh. Hal ini dilakukan-
nya setiap hari. Jam perjumpaanya dengan Tuhan Yesus
itulah yang membuat hidupnya tidak memberi kesempatan
pada iblis. Dia banyak membaca Firman Tuhan dan tidak
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ada buku lain yang ia baca selain Firman Tuhan, Alkitab.
Kasihnya yang besar pada jiwa-jiwa sangat dapat diteladani
pula. Figur yang luar biasa untuk Tuhan pakai. Menginjil di
jalan, di pertokoan, di atas bus, di atas kereta api, di atas
kapal penumpang antarsamudra.

Tidak mengherankan bila kemuliaan Tuhan yang sangat
besar selalu turun dengan luar biasa, ketika Smith pergi
kemana pun juga. Orang sakit sembuh, yang terhilang
diselamatkan, yang terikat dilepaskan, yang meninggal
beberapa hari bahkan dapat bangkit lagi, tempat-tempat
ibadah penuh dengan Roh Kudus, saat diadakan berbagai
kebaktian, termasuk KKR di berbagai tempat dan berbagai
negara oleh karena kuasa dan kemuliaan Tuhan Yesus ma-
suk dengan cara yang menakjubkan. Sangat dahsyat Yesus
kita juga didalam diri si Smith. Tentunya dengan figur Smith 
ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyak figur 
yang Tuhan panggil dengan caraNya yang indah. Tentunya
pula ini tidak akan mengurangi figur Yesus yang adalah figur 
(teladan) utama dan tempatnya tidak dapat digantikan yang
lain. Itulah sebabnya Ia memerintahkan: ”Karena itu pergilah 
dan jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan ajarlah mereka 
untuk melakukan segala yang Kuperintahkan kepadaMu.“
Yesus sebagai teladan utama memerintahkan kita menjadi
muridNya.

Ada kerinduan dibalik perintah Tuhan Yesus itu sendiri,
yaitu menjadi murid-Nya dan memuridkan. Banyak yang
mempertanyakan, bersungut-sungut, menghakimi (baik
dari mimbar ataupun menghasut secara individu), menya-
lahkan dan lain sebagainya mengapa transformasi tidak
tejadi di Indonesia. Sebenarnya Tuhan tidak pernah salah,
nubuatan yang keluar juga masih belum sempurna dan
rancangan Tuhan untuk Indonesia tidak pernah meleset.
Yang menjadi penyebab ialah bukan orangnya, tetapi pada
masalahnya yang harus disikapi sebijak mungkin. Apakah
kita menjadi murid-Nya dengan menjalankan segala apa
yang dikehendaki-Nya atau malah kita hanya sekedar men-
jalankan dengan rutinitas, atau bahkan tidak melaksanakan
sesuatu untuk dapat mentransformasi bangsa menurut porsi
dan kemampuan yang ada pada kita. Saya sangat malu,
bersedih, hancur hati, dan memberkati dengan kasih bila
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ada yang berkata negatif ataupun pesimis atau membenci
orang yang telah berserah kepada Kristus untuk terjadinya
transformasi dengan cara Tuhan. Bukan berarti mereka
yang mengejek itu (dalam artian mereka yang Kristen juga)
tidak berserah kepada Kristus Tuhan. Menjadi murid Kristus
sebenarnya hanyalah membagi hidup dengan orang lain
sesuai dengan segala yang sudah Tuhan Yesus Kristus
perbuat pada-Nya.

Banyak hal untuk menjadi murid Kristus, bila ingin dilihat
secara kompleksitas (keseluruhan). Namun membagi hidup
itulah tujuannya, agar lingkungan, kota dan bangsa diberkati.
Namun secara dasar kita harus menjadi murid Kristus dan
mengalami kehidupan menjadi murid itu sendiri, juga harus
memuridkan.

Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, pertobatan, kasih
mula-mula, berdoa pribadi, pergi ke gereja, aktif melayani,
rajin persekutuan doa, mengalami berbagai pemulihan,
pelepasan, dibaptis Roh Kudus, karakter hidup yang
menampilkan, membantu orang-orang terdekat karakter
Kristus, tidak kompromi dengan dosa, kepenuhan Roh
Kudus, sifat-sifat yang berubah, memberkati orang, mu-
dah mengampuni, tulus memberikan kasih, rajin bekerja,
bijaksana, hidup dalam kerja sama dengan orang lain,
memberi kepada orang golongan lemah (miskin, keluarga
jalanan, yatim dan janda duda), aktif penginjilan dengan
memenangkan jiwa-jiwa, berdoa mengampuni pun orang
lain, berdoa bagi lingkungannya, berdoa bagi yang sakit,
berdoa bersama dengan orang percaya lain di lingkungan
tersebut, memuridkan orang lain (meregenerasi pemuridan
Kristus), berdoa bagi kota, berdoa bagi bangsa, ikut dalam
kegiatan kesatuan tubuh Kristus, berdoa bersama dengan
gereja lain dalam wadah kesatuan tubuh Kristus dan masih
banyak lagi hal untuk menjadi murid Kristus.

Mungkin tidaklah mudah untuk menjadi murid Kristus,
dimana perlu menghadapi berbagai penentangan, ancam-
an, perburuan bahkan menjadi martir. Tetapi sebenarnya
ini adalah panggilan Tuhan untuk bisa menolong orang
mendapat keselamatan begitu pula kebutuhannya dan    
mengubah kota atau bangsa ini. Ini bukan semacam pe-
nyiksaan diri. Ini merupakan kerinduan dan kasih dari Yesus
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yang telah mati dikayu salib dan Yesus yang telah bangkit.
Hati Bapa dalam diri Yesus tentunya sangat kuat dapat kita
rasakan dalam hadirat-Nya. Menjadi murid Kristus meru-
pakan hal yang sangat menyenangkan dan dapat menguji
kita, agar semakin murni dan mengangkat kita semakin
tinggi sehingga kita serupa dengan gambar dan rupa Allah.
Tidak ada yang perlu dikuatirkan untuk menjadi muridNya,
sebab Tuhan sendiri yang melindungi kita dan tentunya kita
pun menerima fasilitas perlindungan Sorga yang dapat kita
pakai dalam segala keadaan.

Tidak perlu bersedih hati dan banyak pikiran atau pun
merasa sangat berat. Proses apapun yang ada tentunya
tidak akan lebih berat dari pada kemampuan kita, sebab
Tuhan tetap mengasihi kita dan memberikan jalan keluar.
Serta memberikan kekuatan-Nya pada kita, memampu-
kan kita dan membantu kita keluar dari proses itu dengan
penuh kemenangan. Seorang murid Kristus tentunya tidak
akan berlari dari masalah, tetapi memiliki kasih yang besar
agar komunitasnya (lingkup area kehidupannya, kota dan
bangsa) diselamatkan, ditransformasikan dan penuh dengan
Roh Kudus.

Tuhan Yesus Kristus menjadikan Indonesia ini seutuh-
nya. Responi kerinduan-Nya, kasih-Nya, belas kasihanNya
dengan semangat, dengan gairah, dengan optimis, dengan
sekuat tenaga sepenuh hati. Jadilah murid-Nya, jadilah
pembuat sejarah, bekerja samalah dengan Yesus untuk
transformasi Indonesia, untuk Indonesia penuh kemuliaan
Tuhan. Belajarlah menjadi murid, cintai Indonesia, menang-
kan Indonesia sampai Indonesia penuh kemuliaan Tuhan
Yesus Kristus. Bahkan sampai Israel bertobat berbalik
pada Kristus Yesus Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus.
Ini kerinduan kita, tangisan kita, ratapan anak bangsa dari
anak-anakAllah, belas kasihan Kristus, detak jantung Yesus
saat mengalami peristiwa di kayu salib dan maksud yang
sudah ada dalam rencana Bapa Sorgawi. Terima kasih
Tuhan Yesus Kristus. Ambillah kemuliaan-Mu!

Sumber: http://generasi yoel.blogspot.com/2009/11/
berani menjadi murid kristus.html 
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A. Pengertian Murid Kristus

Murid adalah pengikut-pengikut setia seorang guru.
Beberapa nabi dalam Perjanjian Lama salah satunya nabi
Yesaya memiliki murid-murid “Aku harus menyimpan kesak-
sian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-
muridku.” (Yesaya 8: 16). Murid juga mempunyai pengertian

yaitu para siswa atau pelajar. Hal ini kemudian di-
pertahankan sebagai kebiasaan Rabinik. Yohanes
Pembabtis juga memiliki murid-murid, seperti dalam
Markus 2: 18 yang berbunyi: “Pada suatu kali ketika 
murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang 
berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan 
kepada Yesus: ....” Dan kata-kata ini juga dikenakan
kepada orang-orang yang menyertai Yesus. “Sesu-
dah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid-
Nya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke 
seberang …”(Markus 6:  45). Selain itu Yesus juga
menyebut pengikut-Nya sebagai murid-murid-Nya,

di antaranya adalah ketujuh puluh orang murid (Lukas 10:
1) dan yang hubungannya paling dekat adalah ke dua belas
murid (Matius 10: 1). Dalam Injil Matius mereka tidak hanya
belajar dari Yesus, tetapi juga mengajar. ”Dan ajarlah me-
reka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa 
sampai kepada akhir zaman.” (Matius 28: 20).

Siapa saja yang bisa menjadi murid atau pengikut
Kristus?
1. Pertama-tama adalah empat nelayan
  Keempat nelayan yang menjadi pengikut Yesus

adalah Petrus,  Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Yesus

Gambar: Yesus bersama-sama 
murid-murid-Nya.

Sumber: Millennium Films 
International Foundation

1. Dari bacaan di atas, apa saja yang dapat tersimpulkan dalam kaitannya dengan
menjadi murid Kristus!

2. Laporkan dan tuliskan dalam kertas lembar kerja!
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mengharapkan mereka untuk mendampingi-Nya menjadi
bagian dari tim yang mengubah dunia sehingga melalui
mereka diharapkan dapat membawa orang lain menjadi
murid-murid Yesus. Kelebihan yang dimiliki keempat
nelayan tersebut adalah jujur dan pekerja keras.
 Dan alasan Yesus memilih mereka adalah:
a. Keempat nelayan tersebut bekerja dengan pekerjaan

keras namun dapat menghasilkan sesuatu yang di-
inginkan dalam jumlah yang banyak. Mereka adalah
orang-orang yang sibuk pada saat Yesus memanggil
dirinya.

b. Keempat orang nelayan tersebut adalah sebagai
sandaran hidup untuk bergantung bagi kehidupan
keluarga yang dipandang sebagai jaminan bagi hari
tua.

c. Keempat orang nelayan tersebut memiliki kepribadian
mengganggu, Yakobus dan Yohanes mempunyai
temperamen emosional (pemarah) sehingga dijuluki
“Anak-anak Guntur” sedangkan Petrus terkenal de-
ngan orang yang buru-buru dan mudah bereaksi,
maka dengan demikian Yesus memanggil mereka
“Mari ikutlah Aku “

2. Kedua: si pemungut cukai
  Apakah kelebihan Matius sehingga Yesus memang-

gil dia? Kelebihan Matius dibanding dengan Petrus,
Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah bahwa Matius
orang yang memiliki pendidikan tinggi sebagai seorang
akuntan terlatih dan mampu berbicara dalam bahasa
Yunani, Ibrani, Latin, dan bahasa Aram. Namun selain
memiliki kelebihan Matius juga memiliki kekurangan
yaitu:
a. Dia dibenci banyak orang karena menjadi tangan

panjang orang Romawi untuk mengumpulkan pajak,
sehingga dari bangsanya sendiri Yahudi dipandang
sebagai orang najis dan tidak diperkenankan beriba-
dah di Sinagoge/Bait Allah.

b. Dia dianggap sebagai penipu karena menarik pajak
secara berlebihan.

c. Dia sering menerima suap sehingga banyak yang tidak
menghormati.

Tuhan tidak memilih 
orang-orang terbaik 
di dunia ini, tetapi   
orang-orang yang taat. 
Maukah kamu jadi mu-
rid Kristus? Taatilah 
ketika Ia berkata “Mari 
Ikutlah Aku!”
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1.  Jelaskan alasan Yesus memilih Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes menjadi
murid-Nya!

2. Jelaskan kepribadian dari Petrus!

d. Dia merupakan bagian dari orang-orang yang tidak
baik karena menjadi pemungut pajak, sehingga di-
anggap sebagai orang yang suka berkumpul dengan
orang-orang berdosa.

3. Mengikuti Yesus dan kemuridan
  Panggilan Yesus kepada murid “Mari ikutlah Aku”

untuk mengikuti Dia mengandung maksud bahwa supaya
setiap orang yang berdosa mau percaya pada Yesus dan
mau menjadi pengikut Kristus yang senantiasa menye-
rahkan diri kepada Tuhan dan mengalami pertobatan
secara total dan segala kaitan dengan duniawi dengan
adat istiadat serta keluarga. Ketaatan Matius dapat di-
mengerti, ia rela meninggalkan pekerjaan yang menda-
patkan uang banyak tetapi dia mendapatkan kehormatan,
ia meninggalkan jaminan hidup tetapi menemukan tujuan
hidup.

  Untuk menjadi pengikut Kristus didasarkan pada ke-
baikan, kesempurnaan, dan kesucian Allah. Itulah yang
menjadi standar untuk mau mengikut Yesus dan penye-
rahan mutlak kepada Yesus sebagai Tuhan. Penerapan
hukum kasih merupakan wujud peneladanan menjadi
murid Kristus.

  Jadi yang dimaksud dengan murid Kristus adalah
seseorang yang mengikut dan mendapatkan pengajaran
serta melakukan perintah Sang Guru yaitu Kristus.

1.  Setelah mendapatkan pelajaran siswa diminta untuk mendiskusikan tentang
perbedaan  murid di sekolah formal dengan murid Kristus. Dan persamaan murid
pada sekolah formal dengan murid Kristus!

2. Hasil diskusi dipresentasikan secara bergantian!



130 Pendidikan Agama Kristen SMA Jilid 1

Kristus adalah pribadi yang agung dan dikagumi oleh
banyak orang. Keagungan Kristus nyata terwujud dalam
perkataan dan perbuatan-Nya. Kristus mengajar dengan
penuh kuasa. Inilah yang menjadikan banyak orang kagum
kepada Kristus. Karena itu banyak orang ingin bergabung
menjadi pengikut-Nya. Banyak orang ingin menjadi murid-
Nya. Ternyata menjadi murid Kristus diperlukan pemenuhan
atas syarat. Apakah syarat menjadi murid Kristus? Berikut
ini syarat menjadi murid Kristus.
1. Terpanggil

(Matius 4:18-25, 5:1-48, 6:1-34, 7:1-29, 10:1-4, Lukas
6:13-16, 9:1,Efesus 1:3-14, 2:1-10)

  Syarat yang pertama untuk menjadi murid Kristus
adalah terpanggil. Maksudnya Kristus yang memanggil
orang untuk menjadi murid-Nya. Orang yang dipanggil
Kristus dan orang itu datang maka ia menjadi murid-Nya.
Di antara banyak orang di seluruh Galilea yang kagum
kepada Kristus dan ingin menjadi murid-Nya tetapi tidak
terpanggil bukanlah murid Kristus. Tetapi di antara orang
banyak itu Kristus berkenan memanggil orang-orang
untuk menjadi murid-Nya.

  Istilah lain terpanggil adalah terpilih oleh kehendak
Allah bukan karena keadaan orang yang dipilih. Akan
tetapi terpilih karena Allah berkenan memilih orang
yang dijadikan murid Kristus. Karena di hadapan Allah
keadaan setiap orang adalah  sama, yaitu sebagai orang
yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di
hadapan Allah semua orang adalah berdosa dan berada
dalam ancaman hukuman maut atau kematian kekal.  Ke-
nyataan bahwa semua orang telah melakukan perbuatan

B. Syarat-syarat Menjadi Murid Kristus

3. Siapakah yang sering dijuluki sebagai murid Yesus yang memiliki kepribadian
temperamen?

4. Jelaskan kelebihan Matius dibanding murid-murid yang lainnya!
5. Jelaskan pengertian menjadi murid Kristus

Kita tahu sekarang, 
bahwa Allah turut 
bekerja dalam se-
gala sesuatu untuk 
mendatangkan ke-
baikan bagi mereka 
yang mengasihi Dia, 
yaitu bagi mereka 
yang terpanggil se-
suai dengan rencana 
Allah.

• Roma 8: 28
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dosa dalam hidupnya. Atas kesadaran diri banyak orang
berusaha mengurangi perbuatan dosa dengan melaku-
kan lebih banyak perbuatan mulia yang berkenan kepada
Allah.

  Oleh karena kehendak Allah, maka terpanggillah
atau terpilihlah 12 orang untuk menjadi murid Kristus
di antara sekian banyak orang yang berbondong-bon-
dong mengikuti Kristus ke mana pun Dia pergi. Mereka
dikenal dengan sebutan 12 murid. Nama ke-12 murid
Kristus adalah Simon yang disebut Petrus, Andreas yang
adalah saudaranya Simon, Yakobus anak Zebedeus
dan Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Tomas,
Matius yang dikenal sebagai pemungut cukai, Yakobus
anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas
Iskariot. Mereka mendapat tugas untuk menjadikan
bangsa-bangsa di dunia ini sebagai murid Kristus. Atas
berkat Allah, maka banyak orang menjadi murid Kristus
kini tersebar di seluruh belahan dunia.

  Di seluruh Galilea terdengar pengajaran Kristus.
Banyak orang di seluruh Galilea telah mendengar peng-
ajaran Injil Kerajaan Allah. Bahkan banyak orang sakit
telah disembuhkan-Nya. Karena itu, kemanapun Kristus
pergi selalu diikuti oleh banyak orang. Mereka ingin
mendengarkan pengajaran-Nya dan berharap lebih lagi,
yaitu ingin menjadi murid-Nya. Pada suatu ketika, Kristus
duduk di atas bukit dan diikuti oleh banyak orang. la me-
ngajarkan ajaran bahagia, yang dikenal dengan sebutan
Khotbah di Bukit. Orang yang berbahagia adalah orang
yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan
kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci
hatinya, orang yang mengasihi sesamanya, orang yang
memaafkan kesalahan sesamanya dan tidak menyimpan
dendam, orang yang taat beribadah, orang yang setia
berdoa, orang yang yang tidak kuatir tetapi percaya ke-
pada Allah Yang Maha Mengetahui, Maha Mendengar,
Mahakuasa, Mahakasih kepada umat-Nya.

  Murid Kristus disebut dengan lukisan sebagai garam
dan terang dunia, yaitu orang yang mengasihi sesamanya
dengan kasih yang tulus dan dan tidak mengharapkan
imbalan apapun. Karena cengkeraman kuasa dosa atas
dunia menjadikan orang di dunia ini bagaikan dalam ke-
adaan hambar dan gelap gulita. Hilangnya atau tiadanya

Berbahagialah kita 
menjadi umat pang-
gilan Allah, artinya 
kita adalah umat 
pil ihan dan milik 
Allah untuk mem-
beritakan perbuat-
an-perbuatan-Nya 
yang besar, yang 
telah nyata mem-
bawa kita keluar 
dari hidup kegelap-
an menuju kepada 
kehidupan terang 
yang ajaib.



132 Pendidikan Agama Kristen SMA Jilid 1

kasih di antara sesama manusia menyebabkan hambar
dalam hidup di dunia. Keadaan ini dapat menyebabkan
terjadinya penindasan, permusuhan, perkelahian, peper-
angan. Akibat keadaan ini adalah kebinasaan.

  Atas keadaan yang fatal ini Kristus memanggil
orang-orang untuk menjadi murid-Nya dengan tugas agar
menjadi terang bagi dunia. Murid Kristus adalah orang
yang percaya kepada Allah yang memelihara kehidupan
jasmani dan rohani, menjamin keselamatan dan kehidup-
an kekal, memberikan kebebasan pilihan hidup taat atas
firman-Nya.

2. Percaya
 (Yohanes 2:1-11, 3:1-21, 4:1-42, 5:1-47, 6:1-71, 7:1-52,

8:1-59, 9:1-41, 11:1-44, II Korintus 5:17)
  Murid Kristus adalah orang yang percaya kepada

Kristus. Inilah syarat kedua menjadi murid Kristus.
Maksudnya percaya bahwa Kristus adalah Allah yang
datang dari sorga ke dalam dunia dengan mengambil
rupa atau tubuh manusia. Kedatangan-Nya adalah untuk
menjadi penyelamat manusia dari hukuman dosa. Per-
caya berarti mengaku diri sebagai orang berdosa dan
memerlukan pertolongan penyelamatan dari Allah. Arti
yang lain dari percaya adalah mengaku sebagai orang
berdosa dan dalam keadaan yang tidak selamat dari
murka atau hukuman Allah. Percaya berarti mengaku
bahwa Kristus adalah penolong dan penyelamat dari
hukuman dosa bagi orang yang percaya kepada-Nya.

  Berita ini telah diperdengarkan di berbagai tempat di
belahan dunia ini. Sejak semula Kristus telah mengutus
ke-12 murid-Nya untuk memberitakan kabar ini kepada
segala bangsa. Banyak orang yang telah mendengar,
tetapi hanya sedikit orang yang bersedia percaya kepada
Kristus. Hal ini disebabkan bahwa percaya kepada Kris-
tus menuntut perbuatan nyata. Perbuatan orang percaya
meliputi kesediaan meninggalkan perbuatan dosa dan
membiasakan perbuatan yang berkenan kepada Allah.

  Perbuatan dosa telah nyata yaitu penindasan, perse-
teruan, permusuhan, peperangan, percabulan, hawa
nafsu, keserakahan, kesombongan, kata-kata kotor atau
jorok, tidak beribadah kepada Allah, tidak menaati  firman 
Allah, tidak memuji nama Allah, tidak mengasihi Allah,

Gambar: Beberapa mu-
da-mudi sedang menga-
dakan PA.

Sumber: Dokumen pribadi

Banyak orang di du-
nia ini mencari jalan 
keselamatan dengan 
caranya sendiri, te-
tapi hanya dalam Ye-
sus ada jalan yang 
pasti sebagai Jalan 
Kebenaran dan Jalan 
Kehidupan untuk kita 
tiba kepada kehidupan 
kekal.
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tidak mengasihi sesama manusia, tidak memaafkan ke-
salahan, menyimpan dendam, iri hati, membenci sesama,
penipuan, ketidakjujuran, ketidakadilan, keraguan atau
ketidakpercayaan kepada Allah Yang Mahasegalanya.

  Perbuatan yang berkenan kepada Allah contohnya
adalah mengasihi sesama, berbakti atau beribadah
kepada Allah, mendoakan pemerintah, mendoakan
kesejahteraan kota atau desa setempat dan kota atau
desa-desa lain di seluruh dunia, mendoakan orang-orang
yang dalam pelayanan pekabaran Injil, rajin belajar, rajin
bekerja, jujur, adil, tekun, bijaksana, bersyukur atas se-
gala keadaan suka maupun duka, ramah, bersukacita,
dan sebagainya.

  Atas perbuatan yang demikian itu, maka orang yang
percaya kepada Kristus dilukiskan menjadi ciptaan baru.
Ciptaan yang baru maksudnya perbuatan hidup orang
percaya kepada Kristus yang membiasakan berkata tidak
untuk perbuatan dosa dan berkata ya untuk perbuatan
yang memuliakan nama Allah. Dengan kata lain me-
nyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Orang
yang percaya kepada Kristus tidak layak lagi untuk tetap
berada dalam keadaan hidup dalam perbuatan dosa,
tetapi membiasakan diri dalam perbuatan yang memu-
liakan nama Allah. Lukisan untuk ciptaan yang baru ini
adalah perubahan dari ulat pemakan daun yang berubah
menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu.
Ulat memiliki kebiasaan memakan daun tumbuh-tum-
buhan. Kupu-kupu memiliki kebiasaan menghisap madu
tanaman.

  lstilah lain ciptaan baru adalah kelahiran baru atau
dilahirkan kembali. Maksudnya adalah dilahirkan kem-
bali dalam Roh. Proses kelahiran kembali ini adalah
karya Allah, yaitu Firman Allah yang diberitakan dengan
kuasa Roh Kudus menjadikan orang berdosa itu bertobat
dan percaya kepada Kristus sebagai penyelamat atau
penebus dosa. Kelahiran baru ini menjadikan orang yang
percaya kepada Kristus memiliki jati diri yang baru, yaitu
kemampuan dan keinginan untuk memuji dan memu-
liakan nama Allah Bapa di Sorga. Dengan jati diri yang
baru ini murid Kristus dapat mengalami hidup dalam
mujizat Allah.

Yesus menjawab, ka-
ta-Nya: “Aku berkata 
kepadamu, sesung-
guhnya jika seorang 
tidak dilahirkan kem-
bali, ia tidak dapat me-
lihat Kerajaan Allah.” 

• Yohanes 3: 3
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  Murid Kristus percaya bahwa Kristus sanggup
melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dapat di-
lakukan oleh manusia sebelumnya dan sesudahnya.
Banyak mujizat atau perbuatan ajaib yang telah dilakukan
oleh Kristus dan menjadikan murid-Nya takjub. Peristiwa
atau mujizat pertama adalah air menjadi anggur dalam
peristiwa perjamuan kawin di kota Kana. Masih banyak
mujizat yang dilakukan oleh Kristus dan disaksikan
murid-murid-Nya, yaitu pertobatan seorang perempuan
Samaria, penyembuhan sakit demam anak pegawai
istana, penyembuhan sakit lumpuh yang diderita selama
36 tahun di kolam Betesda, pemberian makan kepada
5.000 orang dengan lima roti dan dua ikan, Yesus berjalan
di atas air danau Galilea, penyembuhan orang buta sejak
lahir, pembangkitan orang mati yang bernama Lazarus,
dan lain-lain. Murid Kristus percaya bahwa Kristus adalah
Allah yang menjadi manusia, yang berkenan memang-
gil orang berdosa untuk menjadi murid-Nya dan diutus
sebagai rekan kerja-Nya memberitakan Injil.

1.  Amatilah teman-teman pemuda pemudi di gerejamu mengenai peri!aku mereka
apakah sudah memenuhi persyaratan sebagai seorang murid Kristus?

2. Tulislah hasil pengamatanmu di lembar kertas kerja!

C. Karakter Murid Kristus

Murid Kristus adalah orang yang terpanggil dan percaya
kepada Kristus. Karena itu murid Kristus memiliki karakter
yang khas, yang berbeda dari yang lain. Murid Kristus
menunjukkan sifat yang berkualitas baik dan makin me-
nyerupai Kristus. Murid Kristus adalah orang yang berpikir,
bersikap, dan bertingkah laku seperti Kristus. Berikut ini
adalah karakter murid Kristus.
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1. Mengutamakan Kristus 
 (Lukas 14:25-35, Matius 26:47-56, Filipi 2:8-9)
  Mengutamakan Kristus artinya adalah menjadikan

Kristus sebagai pusat kehidupan, atau menjadikan Kris-
tus sebagai yang terpenting dalam hidup. Sebagaimana
Kristus mengutamakan kehendak Bapa-Nya yang di
sorga demikian pula karakter murid Kristus, yaitu meng-
utamakan Kristus. Kristus dalam perkataan dan perbuat-
an-Nya sesuai dengan kehendak Bapa, yaitu sesuai
dengan firman Allah. Banyak orang yang mendengar 
kata-kata Kristus merasa diberkati. Orang yang susah
hati mendapat penghiburan. Orang yang bimbang men-
jadi yakin. Orang yang hidup di dalam kegelapan karena
dosa menjadi bertobat dan meninggalkan perbuatan
dosa. Murid Kristus berkata-kata yang sopan tidak kotor
atau jorok. Murid-murid Kristus berkata-kata yang positif,
menghibur, dan membangun sikap positif bagi orang yang
mendengar.

  Dengan kata lain murid Kristus memikirkan Kristus,
berkata-kata yang memuji dan memuliakan Kristus,
bertindak dan bertingkah laku yang menyenangkan hati
Kristus. Sehingga semua pribadi dan materi berupa harta
benda yang dimiliki adalah sebagai pendukung untuk
memuji dan memuliakan nama Allah. Sebagaimana Kris-
tus yang rela meninggalkan segala kemuliaan-Nya dan
turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia.
Dalam keadaan sebagai manusia, Kristus berpikir dan
bertindak untuk melaksanakan kehendak Bapa-Nya.
Demikianlah karakter murid Krisus, yaitu rela melak-
sanakan firman Allah dalam hidup sehari-hari. Murid 
Kristus memuji dan menyembah Allah dalam pikiran,
perkataan dan perbuatan.

2. Mengasihi pribadi lebih besar dari pada materi yang 
dimiliki

 (Matius 22: 37-40, Yohanes 13: 35, I Yohanes 3: 17)
  Murid Kristus memiliki karakter kasih yang tanpa

syarat artinya kasih yang yang tidak mengharapkan  im-
balan. Murid Kristus mengasihi pribadi lebih besar dan
lebih utama daripada materi. Maksudnya adalah me-
ngasihi pribadi yaitu sesama manusia lebih besar dari
pada harta kekayaan atau kekuasaan yang dimilikinya.

Setiap orang yang 
mengakui Aku di de-
pan manusia, Aku juga 
akan mengakuinya di 
depan Bapa-Ku yang 
di sorga. Tetapi ba-
rangsiapa menyang-
kal Aku di depan ma-
nusia, Aku juga akan 
menyangkalnya di 
depan Bapa-Ku yang 
di sorga.” 

• Matius 10:32-33
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Murid Kristus dengan kasih yang tanpa syarat menang-
gapi penderitaan orang-orang yang tertimpa musibah
atau bencana. Murid Kristus terpanggil untuk rela mem-
berikan sebagian harta miliknya guna membantu sesama
yang menderita kekurangan. Dengan kata lain karakter
murid Kristus adalah murah hati, yaitu suka memberi
bantuan kepada orang lain. Mengasihi pribadi lebih besar
dan utama dari pada materi yang dimiliki artinya adalah
bekerja dengan cara yang benar untuk mendapatkan
harta milik dan dengan cara yang benar dan terpuji.
Bekerja sesuai dengan peraturan kerja. Tidak merampas,
tidak korupsi, tidak merugikan pihak lain. Harta benda
atau milik murid Kristus dipergunakan secara bijaksana
dan tidak boros. Rela memberikan sebagian harta milik
untuk keperluan sesama dan pekabaran Injil. Sukacita
mendermakan sebagian harta milik untuk kesejahteraan
sesama. Bahkan bukan hanya harta milik, tetapi juga
rela mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan dalam
kegiatan Palang Merah Indonesia.

  Murid Kristus adalah orang yang mengasihi orang-
orang di dekatnya dan di sekitarnya bahkan di mana saja.
Mengasihi berarti menghormati pribadi sebagaimana
Allah mengasihi setiap pribadi. Karena kasih Allah maka
Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan
manusia dari hukuman dosa. Sebagaimana Kristus rela
memaafkan orang-orang yang menghina, menyakiti,
dan menyalibkan-Nya di Golgota, demikian pula murid
Kristus terpanggil untuk rela memaafkan atas kesalahan
orang lain dan tidak menyimpan dendam. Murid Kristus
mengasihi semua orang, tidak bertengkar, tidak berkelahi
atau tawuran. Murid Kristus di dalam keluarga adalah
orang yang mengasihi ayah dan ibunya, dan saudara-
saudaranya. Murid Kristus di dalam masyarakat adalah
orang yang mengasihi sesamanya. Murid Kristus me-
ngasihi tetangga yang miskin maupun yang kaya. Murid
Kristus mengasihi teman-teman anak orang berpangkat
atau berkedudukan tinggi maupun orang biasa.

3. Setia
 (Yohanes 6:60-66, 8:31)
  Setia artinya tidak berubah, tetap percaya kepada

Kristus dan melakukan atau hidup sesuai dengan firman 

Kristus lebih dulu 
memberikan yang 
paling berharga dari 
hidupnya, supaya kita 
percaya akan nama 
Yesus Kristus dan 
supaya kita saling 
mengasihi sesuai de-
ngan perintah Kristus. 
Dengan demikian kita 
tahu, bahwa kita diam 
di dalam Allah dan 
Allah diam di dalam 
kita, yaitu Roh yang 
telah Ia karuniakan 
kepada kita.



137Bab 9  Menjadi Murid Kristus

Allah. Sebagimana Kristus setia kepada Bapa-Nya dan
hidup sesuai dengan kehendak Bapa-Nya, demikian pula
murid Kristus terpanggil menunjukkan hidup setia ke-
pada Kristus. Pada awalnya banyak orang berbondong-
bondong mengikut ke manapun Kristus pergi. Mereka
menyaksikan mujizat yang dibuat Kristus. Orang buta
dapat melihat. Orang lumpuh dapat berjalan. Orang mati
dibangkitkan menjadi hidup kembali. 5.000 orang laki-laki
makan dengan mujizat Kristus. Tetapi perkembangan
kemudian dan sampai pada akhirnya, banyak orang yang
mengundurkan diri karena tidak tahan dengan godaan
dan tantangan hidup. Banyak orang yang berubah dan
tidak melakukan firman Allah yang diajarkan Kristus. 
Mereka lebih mementingkan diri sendiri. Mereka lebih
mengasihi diri sendiri. Dengan lain perkataan banyak
orang tidak sanggup menyangkal diri, tidak sanggup
memikul salibnya, dan tidak setia mengikut Kristus setiap
hari. Tetap percaya kepada Kristus dan tetap hidup sesuai
dengan firman Allah adalah tanda murid Kristus.

4. Berbuah banyak
 (Yohanes 15:8, Filipi 1:21-22)
  Mengutamakan Kristus, mengasihi pribadi lebih besar

daripada materi atau harta kekayaan dan setia kepada
Kristus adalah karakter murid Kristus. Kristus bersabda,
jikalau murid-murid Kristus tetap tinggal di dalam Kristus
dan Kristus tetap tinggal di dalam diri murid, maka bagai-
kan ranting anggur yang tetap menempel pada pokok
anggur yang akan menghasilkan buah yang lebat. Bila
ranting anggur terlepas atau terpisah tidak menempel
pada pokok anggur, maka tentu ranting itu akan layu
dan tidak dapat berbuah. Murid-murid Kristus yang tetap
tinggal di dalam firman Allah, artinya hidup setia sesuai 
dengan firman Allah, maka akan dihasilkan buah-buah 
kehidupan yang banyak. Buah-buah kehidupan itu an-
tara lain kasih dan sukacita mengikut Kristus. Damai
sejahtera hidup dalam segala keadaan; di tengah-tengah
kelimpahan maupun kekurangan, kesehatan maupun
kesakitan, ketenangan maupun krisis. Menjadi saluran
berkat dan damai sejahtera bagi orang lain. Orang yang
bersedih mendapat penghiburan. Orang yang men-     
derita kekurangan materi mendapat pertolongan. Orang

Jikalau kamu tinggal 
di dalam Aku dan 
firman-Ku tinggal di 
dalam kamu, minta-
lah apa saja yang 
kamu kehendaki, 
dan kamu akan me-
nerimanya. Dalam 
hal inilah Bapa-Ku 
dipermuliakan, yaitu 
jika kamu berbuah 
banyak dan de-           
ngan demikian kamu 
adalah murid-murid-
Ku.”

• Yohanes 15: 7-8
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yang hidup dalam kegelapan karena dosa mendapat
pencerahan, berita pengampunan dosa, dan bimbingan
pertobatan. Orang yang lemah iman mendapat kekuatan
dan keteguhan iman kepada Kristus.

1. Di antara empat karakter murid Kristus yang telah dipelajari, manakah yang
belum menjadi karakter kamu?

2. Apakah yang menjadi penghalang untuk mewujudkan karakter murid Kristus
tersebut? Berikan alasan secara singkat!

1. Syarat menjadi murid Kristus adalah terpanggil. Jelaskan!
2. Sebutkan ke-12 murid Tuhan Yesus!
3. Jelaskan makna II Korintus 5:17!
4. Siapakah yang akan dijadikan penjala manusia?
5. Sebutkan beberapa karakter sebagai murid Kristus!

D. Mewujudkan Identitas Menjadi Murid Kristus

Sebagai seorang murid yang sudah memenuhi persya-
ratan tersebut di atas maka perlu mewujudkan identitasnya
sebagai murid Yesus.

Wujud identitas yang diinginkan Yesus terhadap murid-
murid-Nya adalah sebagai berikut.
1.  Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama
  Yang demikian Firman Tuhan: Jawab Yesus kepada-

nya: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu 
dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal 
budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 
Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: 
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 
(Matius 22: 37-39).
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  Mewujudkan kasih dalam hidup sehari-hari seperti
yang tertulis dalam I Korintus 13: 4 yang demikian bunyi-
nya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cem-
buru, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.

  Belajar untuk mengasihi musuh dan mendoakan mer-
eka yang menganiaya kita (Matius 5: 43-45). Walaupun
dalam hal ini sulit sekali untuk dilakukan namun Tuhan
menghendaki para murid-murid-Nya untuk melakukan
nya.

2. Bersedia menjadi saksi Kristus dalam hidupnya
  Sebagai kesaksian orang percaya, maka bersedia

bersaksi untuk menyampaikan kabar keselamatan pada
orang lain.AmanatAgung Tuhan Yesus tertulis dalam Injil
Matius 28: 19-20 demikian firman Tuhan: “Karena itu per-
gilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah 
mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah 
Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai 
kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.”
 Menjadi garam dan terang dunia (Matius 5: 13)
sebagai wujud seseorang menjadi murid Kristus, maka
dalam setiap pergaulan kehadirannya selalu bermanfaat
dan berguna bagi lingkungan di sekelilingnya serta setiap
perbuatan seorang murid Kristus harus menjadi contoh
bagi lingkungan sekelilingnya.

Remaja Kristen hen-
daknya menerima 
dan mengakui serta 
meneladani Maha-
guru yang Maha-
agung dalam hidup 
di  dunia menuju 
kekekalan atau ke-
abadian.

1. Tuliskan pengalamanmu sebagai murid Kristus dalam mewujudkan kasih dalam
hidup sehari-hari baik di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat!

2. Hasil tulisan dibacakan secara bergantian!

1. Berikan contoh kasih dalam hidup sehari-hari!
2. Bagaimanakah cara mewujudkan sebagai garam dan terang di sekolah dan di

masyarakat?
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3. Jelaskan maksud Matius 28: 19-20!
4. Berikan penjelasan secara singkat mengenai mengasihi musuh dan mendoakan-

nya!
5. Tuliskan macam-macam kasih dalam I Korintus 13: 4!

Ketika Yesus memanggil ke dua belas murid-Nya, maka
Tuhan juga langsung memberitahukan mengenai konse-
kuensi yang ditanggung oleh para murid-Nya. Demikian
pula setiap orang yang menjadi murid-murid Yesus harus
menanggung konsekuensi yang harus ditanggung. Dalam
Injil Matius 10: 7-42 Tuhan menjelaskan mengenai kon-
sekuensi yang harus ditanggung oleh para murid-murid-Nya,  
antara lain:
1. Diutus untuk pergi memberitakan bahwa Kerajaan Sorga

sudah dekat supaya setiap orang yang percaya tentang
kabar keselamatan dari Tuhan Yesus bisa didengar
dan diterima oleh banyak orang. Sehingga orang yang
mendengar dan percaya mereka akan mendapatkan
keselamatan serta hidup yang kekal. (Matius 10: 7).

2. Memberikan pelayanan kesembuhan khususnya bagi
orang-orang yang sakit dengan tulus ikhlas. (Matius 10:
8)

3. Rela menderita (I Petrus 4: 7-11 dan Wahyu 2: 10).
Kesediaan untuk mau menanggung dan kerelaan yang
mempunyai keinginan yang besar untuk dapat berguna
dalam pelayanan-Nya. Penderitaan itu bukan karena
keterpaksaan tetapi merupakan sesuatu yang mereka
pilih dengan sukarela.

E . Konsekuensi Sebagai Murid Kristus

1. Tuliskan pengalamanmu sebagai murid Kristus yang meliputi:
a. Kapan mulai menjadi murid Kristus?
b. Mengapa memilih menjadi murid Kristus?

Karena itu, saudara-
saudara, demi kemurah-
an Allah aku menasihat-
kan kamu, supaya kamu 
mempersembahkan tu-
buhmu sebagai persem-
bahan yang hidup, yang 
kudus dan yang berke-
nan kepada Allah: itu 
adalah ibadahmu yang 
sejati.

• Roma 12:1. 
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c. Apakah manfaat yang kamu alami sebagai murid Kristus?
d. Apa saja yang sudah dilakukan sebagai murid Kristus dan konsekuensi apa

saja yang harus kamu tanggung?
2. Hasil pengalaman pribadi ditulis minimal 1 halaman kertas folio!
3. Setelah selesai, presentasikan hasilnya di depan teman-temanmu!

1. Sebutkan beberapa tanggung jawab yang harus dilakukan seseorang yang
menjadi murid Kristus!

2. Jelaskan konsekuensi sebagai murid Kristus mengenai rela menderita menurut
Kitab I Petrus 4: 11!

3. Tuliskan secara ringkas  tentang konsekuensi sebagai  murid Kristus menurut
Injil Matius 10: 7-42!

Seorang murid Kristus adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia, yang
mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikut Dia. Se-
bagai syarat supaya menjadi murid Kristus adalah: Menyangkal diri, memikul
salib dan mengikut Yesus, mengasihi Yesus. Kasih yang mendalam  kepada
Yesus. Untuk mewujudkan identitas sebagai murid Kristus adalah mau atau
bersedia dan selalu mewujudkan kasih, baik pada Allah dan sesama, serta
bersedia menjadi saksi Kristus. Sebagai konsekuensi sebagai murid Kristus
adalah bersaksi, melayani, dan rela menderita.
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A. PUJIAN
Aku Dengar Yesus Memanggil
(Nyanyian Kemenangan Iman No. 222)

4/4 F = do

1. Kudengar Yesus memanggil,
 kudengar Yesus memanggil
 Kudengar Yesus memanggil,
 angkat salib ikutlah Aku

Reff:  Saya mau mengikut Dia,
   Saya mau mengikut Dia,
   Saya mau mengikut Dia,
   ikut Dia Yesus Tuhanku.

2. Meski jalanku klam kabut,
 meski jalanku klam kabut,
 meski jalanku klam kabut,
 saya ikut, ikut Tuhanku

Reff: ....

3. Yesuslah penghentar saya,
 Yesuslah penghentar saya,
 Yesuslah penghentar saya,
 saya ikut, ikut Tuhanku

Reff: ....

B. DOA
  Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memilih saya untuk menjadi murid

Kristus. Mampukan saya supaya dapat mewujudkan identitas sebagai murid
Kristus  dan dapat menjalankan tugas-tugas yang menjadi konsekuensi saya
sebagai murid Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dan demi nama
Yesus. Amin.
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figur :  bentuk; wujud; tokoh
identitas : ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang
konsekuensi : akibat (dari suatu perbuatan, pendirian, dan sebagainya);

persesuaian dengan yang dahulu
memeteraikan : memberi meterai, mengecap
murid : orang (anak) yang sedang berguru (belajar, bersekolah)
pelayanan : perihal atau cara melayani
saksi : orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa

(kejadian)
temperamen : sifat batin yang tetap mempengaruhi perbuatan, perasaan,

dan pikiran (periang, penyedih, dan sebagainya)

Kerjakan soal di dalam buku latihanmu!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!
 1.  Seorang Kristen disebut anak Allah.
  Dalam Roma 8:16 hal ini mengandung pengertian yang mendalam, yaitu

....
a.  berpengharapan sorga dan dunia
b.  putus asa dan kecewa
c.  berdamai dengan Allah secara pribadi
d.  mengalami kelahiran baru secara rohani
e.  menggantungkan keselamatannya

 2.  Makna kelahiran baru sebagai anak-anak Allah dipercayakan hanya kepada
....
a.  semua orang yang hina, najis, durhaka
b.  seluruh isi dunia di manapun berada
c.  sebangsa dan semua suku bangsa
d.  semua yang diberi jabatan rasul
e.  mereka yang percaya akan Yesus Kristus
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 3.  Kelahiran kembali anak Allah adalah semata-mata pekerjaan Allah (Yohanes
1: 13) hal ini nampak di dalam ....
a.  menerima pengampunan dosa
b.  menyatakan pertobatan dosanya
c.  menolak rancangan Allah
d.  kesediaan untuk mengikut Yesus
e.  respon positif kepada pekerjaan Roh Kudus

 4. Pengakuan dengan rendah hati bahwa kita lemah, berdosa, tidak berdaya,
dan ingin bergantung dan berharap kepada Tuhan secara total. Hal tersebut
termasuk salah satu karakter murid Kristus, yaitu ....
a. berduka cita
b. miskin di hadapan Allah
c. lemah lembut
d. lapar dan haus akan kebenaran
e. murah hati

 5.  Mengikuti Tuhan Yesus kemana saja, sebagai Tuhan dan pemilik seluruh
hidupnya hendaknya dilakukan dengan ....
a.  senang hati
b.  didasarkan kepada perasaan sayang
c.  keseluruhan totalitas hidupnya
d.  menurut niat hati yang benar
e.  keengganan untuk melayani

 6.  Pemaknaan sebagai orang Kristen yang sejati adalah ....
a.  mendapatkan penyelamatan Allah di dunia
b.  dilahirkan kembali berkat pekerjaan Roh Allah
c.  adanya kesempurnaan yang kedua kalinya
d.  partisipasi dalam keduniawian ini
e.  tangguh terhadap sehingga penggodaan dunia

 7.  Tujuan orang untuk mengenal kehidupan Kristen adalah ....
a. mencari kenikmatan dunia
b. memasuki pendidikan keimanan yang baru
c. mengalami hidup yang sama sekali baru
d. mensejahterakan keluarga dan anak
e. menyukakan hati Allah di dunia
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 8.  Bentuk perubahan yang terjadi dalam hidup orang kristen dinyatakan dalam
....
a.  suasana hati yang baru
b.  jiwa yang baru
c.  perilaku yang baru
d.  kondisi yang baru
e.  komunikasi yang baru

 9. Hubungan yang baru dengan Allah dinyatakan dalam suatu sikap yang nyata
tersebut di bawah ini, kecuali ....
a.  menghalalkan segala cara
b.  hidup penuh dengan ketaatan
c.  rela berkorban tanpa pamrih
d. berbelas kasih dalam berpelayanan
e.  telah berdamai dengan Allah

 10. Matius adalah murid Kristus. Ia memiliki kelebihan juga kekurangan. Berikut
ini kekurangan Matius, kecuali ....
a. dibenci banyak orang karena menjadi tangan panjang orang Romawi
b. dianggap sebagai penipu karena menarik pajak secara berlebihan
c. sering menerima suap
d. memiliki pendidikan tinggi
e. bagian dari orang-orang yang tidak baik karena memungut pajak

 11. Murid Tuhan Yesus yang dikenal sebagai pemungut cukai adalah ....
a. Petrus d. Matius
b. Andreas e. Yakobus
c. Tomas

 12. Tuhan Yesus mengajarkan ajaran bahagia, yang dikenal dengan sebutan
....
a. Khotbah di Taman
b. Khotbah di Gunung
c. Khotbah di Bukit
d. Khotbah di Sinagoge
e. Khotbah di rumah
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 13. Dalam II Korintus 5: 17 dijelaskan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus
adalah ....
a. orang percaya
b. murid Kristus
c. orang yang diselamatan
d. orang yang benar
e. ciptaan baru

 14. Salah satu karakter murid Kristus adalah mengutamakan Kristus, yang artinya
....
a. segala perbuatan dan perkataan sesuai dengan firman Allah
b. selalu memuji Tuhan di setiap saat
c. setiap hari Minggu selalu beribadah di gereja
d. rajin mengikuti kegiatan remaja di gereja
e. aktif dalam pelayanan gereja

 15. Karakter murid Kristus adalah berbuah banyak, buah-buah kehidupan yang
dimaksudkan adalah sebagai berikut, kecuali ....
a. kasih pada Tuhan dan sesama
b. sukacita mengikuti Kristus
c. damai sejahtera dalam segala keadaan
d. setia pada Kristus
e. menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan

No. Nama siswa     
Aspek penilaian

Nilai Akhir Paraf guru
Kognitif Afektif

— —
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BAB 10
PERSAHABATAN

Pada bab sepuluh  ini  kita dapat belajar tentang:
A. Pengertian Pergaulan dan Persahabatan
B. Prinsip-prinsip Persahabatan
C. Bentuk Persahabatan
D. Solidaritas yang Benar

Sumber: Dokumen Pribadi
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Pengertian Persahabatan

PERSAHABATAN

Bentuk Persahabatan

Solidaritas yang benar

Prinsip-prinsip Persahabatan

Interaksi

Persahabatan Daud dan Yonathan

Yesus Sahabat Sejati

• persahabatan
• pergaulan

• keakraban
• kesetiaan
• toleransi

• ketulusan
• keterbukaan

• Daud dan Yonathan
• Yesus Sahabat Sejati

• solider
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BAB 10
PERSAHABATAN

Tujuan Pembelajaran
Setelah  mempelajari materi persahabatan ini siswa diharapkan mampu:

1. Memberikan penjelasan tentang persahabatan.
2. Membedakan antara pergaulan dan persahabatan.
3. Menyebutkan prinsip-prinsip persahabatan.
4. Memberikan contoh bentuk-bentuk persahabatan.
5. Meberikan contoh cara mewujudkan sikap solider yang benar.

Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan 
menjadi saudara dalam kesukaran (Amsal 17: 17). Bukan
ayat yang terdengar asing bagi setiap pemuda dan remaja,
apalagi jika seseorang sedang menjalin persahabatan, ten-
tunya ingat dan hafal ayat ini, bukan?

Ada sebuah kesaksian yang mengharukan dari Maggie
Hamilton dan Nada Lutfiyyah. Maggie Hamilton, seorang 
murid SD di Michigan, Amerika Serikat, menulis surat
yang di antara bagian isinya sebagai berikut. “Hai, semoga 
keluarga dan teman-temanmu baik-baik saja. Di gereja, 
saya berdoa untukmu dan negaramu. Di sekolah, kami me-    
ngumpulkan dana untuk negaramu. Maka, kami membuat 
gelang tsunami. Saya membuat satu untukmu. Semoga 
kamu menyukainya. Saya akan terus berdoa untukmu dan 
negaramu di gereja.

Dan Nada Lutfiyyah, anak sebatang kara yang kehilang-
an keluarganya dalam peristiwa tsunami di Aceh pun mem-
balasnya di antaranya berbunyi sebagai berikut. “Sahabatku, 
namaku Nada Lutfiyyah. Saya sangat senang dan terharu 
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A. Pengertian Pergaulan dan Persahabatan

Apakah yang dimaksud dengan pergaulan? Pergaulan
adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain.  
Karena setiap orang membutuhkan teman maka perlu ada
hubungan satu dengan yang lainnya. Dengan pergaulan
seseorang akan mempengaruhi dan terpengaruhi, baik pe-
ngaruh yang berguna maupun pengaruh yang tidak berguna
bagi kehidupan.

Apakah yang dimaksud dengan persahabatan?  Persa-
habatan adalah kualitas hubungan manusia yang berbeda
dengan berteman. Persahabatan adalah membangun kuali-
tas kehidupan yang lebih mendalam, lebih intim daripada
sekedar berteman. Karena seorang teman belum tentu
menjadi sahabat. Persahabatan atau sahabat menurut
Kitab Amsal 17: 17 berkata: “Seorang sahabat menaruh 
kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam 
kesukaran.”

menerima suratmu. Saya kehilangan seluruh keluarga saya 
dan sekarang tinggal bersama sepupu saya. Saya senang 
atas perhatianmu. Semoga saya segera menerima gelang 
pemberianmu karena saya ingin mengenakannya di tangan 
ini untuk mengingatkan diri sendiri, bahwa saya sekarang 
memiliki seorang sahabat.”

Kedua anak ini mengajarkan satu hal, bahwa persa-
habatan melewati batas-batas jarak, suku, status, warna
kulit, dan agama.

Apakah kamu juga memiliki seorang sahabat? Bagaima-
na hubungannya dengan kamu? Jalinan persahabatan akan
semakin baik jika kita memiliki semangat persahabatan
dalam ketulusan dan keterbukaan.

Janganlah kamu se-
sat: Pergaulan yang 
buruk merusakkan 
kebiasaan yang baik.

• I Korintus15:33 

1. Diskripsikan secara singkat mengenai sahabatmu!
2. Tuliskan pada kertas lembar kerjamu!
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B. Prinsip-prinsip Persahabatan

Prinsip-prinsip persahabatan menurut Alkitab adalah:
 1. Mengutamakan orang lain (I Korintus 10: 24).
 2. Saling mendorong (Roma 12: 4).
 3. Saling mengasihi dan menghargai (Roma 12: 10).
 4. Saling menanggung beban (Galatia 6: 2).
 5. Berlaku jujur terhadap temannya (Efesus 4: 25).
 6. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar (Efesus 4: 2).
 7. Tidak menyimpan amarah terhadap yang lain (Efesus

4: 26-27).
 8. Saling mendoakan (Efesus 6: 18).
 9. Tidak menuntun seorang teman untuk berbuat dosa

(Roma 14: 21).
 10. Memenuhi janji kepada temannya (Amsal 12: 22).
 11. Memperlakukan temannya sebagaimana ia ingin diper-

lakukan (Galatia 5: 13-14).
 12. Saling mengakui kesalahan (Yakobus 5: 16).

1. Tuliskan nama-nama temanmu yang kamu pilih sebagai sahabat!
2. Berikan alasannya kamu memilih temanmu sebagai sahabat!
3. Kriteria apa saja yang kamu tentukan untuk menjadikan temanmu sebagai sa-

habatmu!
4. Apa saja yang sudah kamu lakukan untuk sahabatmu?
 Tuliskan jawabanmu dalam buku tugas!

Dalam kitabAmsal ini mengingatkan kita bahwa seorang
sahabat akan bertindak dan berpikir bagaimana ia membuat
orang lain atau sahabatnya merasa aman, bahagia, senang,
dan damai. Seorang sahabat juga akan rela berkorban demi
sahabatnya. Amsal 18: 24  berbunyi demikian “Ada teman  
yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat 
yang lebih karib daripada seorang saudara.”
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Persahabatan diawali sejak manusia diciptakan. Bentuk-
bentuk persahabatan yang menurut Alkitab adalah:
1. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu

makhluk hidup yang dapat hidup dengan layak dan baik
apabila manusia itu berinteraksi dengan sesama makhluk
hidup lainnya, dalam hal ini adalah sesama manusia.
Hubungan interaksi antara sesama manusia, pertama kali
terbangun pada saat TuhanAllah menciptakanAdam, dan
kemudian Ia menciptakan juga Hawa sebagai pendam-
ping hidup Adam (Kejadian 1: 26 -27).

 Bentuk hubungan interaksi itu dapat berupa interaksi
sebagai sesama saudara dalam satu ikatan tali darah,
interaksi dalam bentuk pertemanan, dan interaksi seba-
gai anggota masyarakat secara luas. Apabila hubungan
itu makin memiliki ikatan yang lebih erat lagi, maka kita
biasa menyebut ikatan pertemanan itu sebagai ikatan
persahabatan.

  Perbedaan antara bentuk hubungan interaksi manu-
sia sebagai seorang teman dengan sebagai seorang
sahabat, adalah dalam hal keakraban, kesetiaan, tole-
ransi, ketulusan dan keterbukaan dalam bersikap. Dapat
dikatakan, hubungan interaksi manusia dalam bentuk
persahabatan, memiliki nilai serta intensitas yang lebih
dibandingkan dengan hubungan pertemanan biasa, ter-
utama di dalam lima sikap hidup di atas.

C. Bentuk Persahabatan

Remaja hendaknya 
dalam membangun 
persahabatan harus 
menerapkan pr in-
sip-prinsip memper-
tahankan kebiasaan 
yang baik dan benar 
menurut ajaran Al-
kitab.

1. Apakah yang dimaksud pergaulan?
2. Apakah yang dimaksud dengan persahabatan?
3. Berikan contoh prinsip-prinsip persahabatan menurut Alkitab!
4. Jelaskan prinsip persahabatan menurut Kitab I Korintus 10:24!
5. Rendah hati, baik, dan sabar yang bagaimanakah yang harus diterapkan sebagai

prinsip dalam persahabatan!



153Bab 10  Persahabatan

  Juga yang tidak kalah pentingnya, seorang sahabat
yang baik, cenderung lebih menonjolkan, mem-
bangun, dan mengembangkan sikap positif dari
sahabatnya sendiri. Firman Allah dalam Ibrani 10: 24
mengatakan: Dan marilah kita saling memperhatikan 
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam 
pekerjaan baik.
  Tanpa diminta dan dalam kondisi apapun, selayaknya
seorang sahabat bisa segera bereaksi untuk mem-
bantu sahabatnya yang dalam kesusahan, menghi-
bur saat mengalami kesedihan atau mendampingi
saat terlibat masalah. Seorang sahabat juga akan

memberikan kebahagiaan yang sama seperti yang dira-
sakannya, kepada sahabatnya, apabila dirinya sedang
berbahagia, bergembira, serta sedang dalam keadaan
baik. Jadi, baik susah ataupun senang, seorang sahabat
akan saling mendukung sahabatnya.

 Namun terkadang, perilaku persahabatan juga terbawa
arus ke arah yang lingkup pergaulan yang tidak baik atau
salah.

  Nilai positif diraih apabila seorang sahabat justru
mendorong perkembangan kehidupan dan kemampuan
sahabatnya ke arah yang lebih baik/positif serta hidup
yang benar di mata Tuhan.  III Yohanes 1: 11 berkata  
“Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang ja-
hat, melainkan yang baik. Barangsiapa berbuat baik, ia 
berasal dari Allah, tetapi barangsiapa berbuat jahat, ia 
tidak pernah melihat Allah.” Sedangkan pada sisi yang
lain, nilai persahabatan tersebut dapat bernilai negatif
apabila seorang sahabat, justru menjerumuskan saha-
batnya dalam pola kehidupan yang tidak baik atau tidak
layak di mata Tuhan “Celakalah dunia dengan segala 
penyesatannya: memang penyesatan harus ada, tetapi 
celakalah orang yang mengadakannya.” (Matius 18: 7).

  Nilai persahabatan yang negatif juga bisa terjadi
apabila seorang sahabat tidak mengingatkan sahabatnya
untuk tidak hidup dalam pergaulan atau pola hidup yang
tidak benar dinyatakan dalam I Tesalonika 5: 14- 15.

  Lalu, bagaimana sebenarnya pola hidup bersahabat
yang benar menurut FirmanAllah? Pola hidup bersahabat
yang benar dan baik adalah pola persahabatan yang
dibangun berdasarkan KASIH, karena kasih merupakan

Gambar: Beberapa kelompok 
remaja sedang mengadakan 
kegiatan latihan.

Sumber: Dokumen pribadi
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pola hidup yang benar dan menutupi banyak sekali dosa
(I Petrus 4 : 8). Selain itu, perlakukanlah seorang sahabat
sebagai seorang saudara, agar apa yang kita lakukan
bisa dilakukan berdasarkan ketulusan. Pada prinsipnya,
membangun hubungan interaksi persahabatan haruslah
didasarkan pada ketulusan, dibangun dengan sikap
penuh keakraban, toleransi, keterbukaan, dan pada akhir-
nya dijaga dengan kesetiaan agar kita tidak menyakiti
atau mengkhianati persahabatan kita.

2. Persahabatan Daud dan Yonatan (I Samuel 18: 1-
30).
 Persahabatan Daud dan Yonatan merupakan kisah
yang paling sering dipakai untuk menggambarkan
persahabatan yang bersikap tulus, setia dan bersedia
memberikan yang terbaik untuk seorang sahabatnya.
Daud dan Yonatan memiliki kekuatan Kasih, ketika Saul
ayah Yonatan membenci Daud, bahkan ingin membunuh
Daud, Maka Yonatan justru semakin mengasihi Daud.  
Sebaliknya ketika Yonatan dan Saul  tewas dalam per-
tempuran Daud meratapi kematiannya. Ini bukti bahwa
kekuatan kasih yang terjadi antara Daud dan Yonatan.

3. Yesus adalah Sahabat yang sejati
  Persahabatan yang diajarkan oleh Yesus adalah

persahabatan yang tidak memandang derajad  manusia.
Yesus adalah sahabat  dengan mereka yang dikucilkan
dari pergaulan masyarakat, mereka yang kecil dan lemah.
Misalnya Yesus bergaul dengan si pemungut cukai yang
sebenarnya dikucilkan oleh masyarakat Yahudi.  Yesus
juga bergaul dengan perempuan yang berdosa ( Lukas
7:34). Yesus mengatakan bahwa “karena Aku datang 
bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang 
berdosa.” (Matius 9:13b). Namun dari pergaulan yang di-
lakukan oleh Yesus memberikan makna bagi kehidupan.
Karena pergaulan Yesus mengangkat mereka menjadi
anak-anak Allah.

  Sebagai sahabat yang setia Yesus melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Yesus melayani dengan cara merendahkan diri-Nya  

Dalam kitab Yohanes 13: 1-20 menjelaskan tentang  
Yesus yang  memberikan teladan  dengan cara mem-
basuh kaki murid-muridNya. Hal ini menunjukkan bah-
wa Yesus memberikan contoh nyata merendahkan

Kamu adalah saha-
bat-Ku, jikalau kamu 
berbuat apa yang 
Kuperintahkan kepa-
damu.

• Yohanes 15:14
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1. Diskusikan dengan kelompok masing-masing mengenai pengaruh positif  dan
pengaruh negatif seorang sahabat!

 Tuliskan hasil diskusi, dan presentasikan!
2. Amatilah pergaulan di lingkungan mengenai persabatan yang berpengaruh positif

dan persahabatan yang berpengaruh negatif. Berikan pendapatmu mengenai
bentuk persahabatan yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuliskan hasil
pengamatanmu di buku tugas!

1. Bagaimanakah pola persahabatan yang benar dan baik?
2. Berikan contoh tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang memiliki persahabatan

dengan kekuatan kasih yang benar!
3. Sebutkan perbedaan interaksi sebagai teman dan interaksi sebagai sahabat!
4. Berikan alasanmu mengapa Yesus disebut sebagai sahabat yang sejati?
5. Hal-hal apa yang dilakukan Yesus sebagai sahabat yang setia?

diri-Nya,oleh sebab itu para murid-murid- Nya juga
mau merendahkan diridan mu melayani orang lain.

b. Yesus memberikan perintah untuk saling mengasihi.
Yohanes 15 : 12-17  Yesus memberikan perintah untuk
saling mengasihi. Perintah ini merupakan perintah
yang diberikan Yesus pada sahabat-sahabat-Nya. Se-
hingga sebagai sahabat  yang menjalankan perintah
dengan penuh sukacita tidak dengan terpaksa.

c. Yesus memberikan nyawaNya. Yohanes 15: 13. Yesus
mengatakan “tidak ada kasih yang lebih besar dari 
pada kasih seorang yang memberikan nyawanya un-
tuk sahabat-sahabatnya. Inilah tindakan Yesus yang
merupakan ungkapan tertinggi ungkapan kasih.



156 Pendidikan Agama Kristen SMA Jilid 1

Salib, Wajah Solider Allah
Tujuan utama Yesus dengan rela mengerjakan

semua penderitaan-Nya adalah menyelesaikan karya
penebusan, utang dosa manusia telah dilunasi dan
rencana keselamatan kekal sudah dianugerahkan. Se-
cara teologis semua hal di atas tidak dapat diragukan,
tetapi apabila diperhatikan dari sudut pandang yang
lain, Yesus telah memberikan penggambaran yang jelas
bahwa “Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi
Dia …”

Tentu saja Allah hadir dan menyertai umat-Nya
dalam segala keadaan. Turut bekerja bukan saja berarti
bahwa Allah pernah mengalami penderitaan tetapi juga
turut merasakan setiap pergumulan yang dihadapi umat.
Begitu dekatnya ungkapan ini, sampai-sampai nuansa
yang timbul di sana adalah berada dalam keadaan
sukacita. Bahkan Paulus dengan tidak ragu-ragu untuk
menyatakan bahwa oleh karena Allah, ia ikut ambil ba-
gian dari apa yang kurang dalam penderitaan Kristus.

Bagaimana mungkin memberikan penggambaran
yang tepat bahwa Allah solider atas pergumulan ma-
nusia? Solider dalam bentuk yang paling dalam ber-         
arti bahwa Allah hadir dan ikut mengalami penderitaan
bersama-sama dengan pelaku utama yaitu manusia.

Pada masa Remaja, peran sahabat  dan teman-teman
adalah  amat besar. Sering kali remaja lebih mementingkan
kepentingan sahabatnya dibanding kepentingan keluar-
ganya. Hal tersebut merupakan sesuatu yang normal, sejauh
kegiatan yang dilakukan remaja positif dan sahabatnya
tersebut bertujuan positif dan tidak merugikan orang lain.
Bagaimanakah sikap solidaritas yang Yesus ajarkan untuk
kita semua?

Perhatikan bacaan bawah ini!

D. SOLIDARITAS YANG BENAR
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Dengan demikian pemahaman tentang Allah akan sama
dengan pandangan agama suku tentang Allah yang tidak
mampu bahkan untuk membela dirinya sendiri, sehingga
harus ada sekelompok orang yang menjadi pembelanya.
Tetapi dengan melepaskan Allah dari realitas tersebut
akan sama saja dengan pengakuan filsafat bahwa Allah 
sudah terlalu menikmati “dunianya” sampai-sampai tidak
punya waktu lagi untuk memperhatikan ciptaan-Nya.

Epikuros salah satunya yang memberikan pema-
paran tentang perihal 4 jenis Allah. Pertama, Ia mampu
dan mau melaksanakan kehendak-Nya. Kedua, Ia
mampu tetapi tidak mau melaksanakan kehendak-Nya.
Ketiga, Ia tidak mampu tetapi mau melaksanakan kehen-
dak-Nya, serta keempat, Ia tidak mampu sekaligus tidak
mau melaksanakan kehendak-Nya. Konsep Allah yang
dimiliki dalam ke-Kristenan tentu saja berbeda dengan
semua bentukan di atas.

Allah yang dipahami adalah Allah yang secara teolo-
gis, etis, dan estetik hadir dalam realita hidup umat-Nya,
tetapi bukan juga Ia terlalu lemah sehingga harus “me-
ngalami”, atau terlalu kuat dan jauh sehingga “pura-pura”
mengalami penderitaan. Sehingga solidaritas Allah di sini
harus dipahami dengan bijaksana di mana Allah dalam
Yesus Kristus secara real pernah mengalami tekanan
yang paling berat dan paling buruk dalam sepanjang
sejarah. Tetapi juga Ia adalah Allah yang tak terbatas
oleh apapun, sehingga Allah dalam Yesus adalah Allah
yang menang.

Dengan demikian solidaritas Allah harus dipahami
bahwa Allah tetap ada dalam posisi yang kuat dan tak
terjangkau oleh penderitaan tetapi Ia secara aktif merang-
kul manusia menderita dan memberikan penghiburan
dan kemenangan. Inilah yang mengakibatkan manusia
penderita bisa bertekun dalam penderitaan, karena
penderitaan yang dialaminya adalah penderitaan biasa
yang tidak melampaui kekuatannya. Penderitaan Kristus
di atas kayu salib, sudah terlalu cukup menjadi alasan
sehingga Allah membenarkan manusia berdosa demi
kasih karunia-Nya.



158 Pendidikan Agama Kristen SMA Jilid 1

Lukas menceritakan bahwa suatu ketika seorang
ahli Taurat datang untuk mencobai Yesus. Pertanyaan
pamungkas yang coba ditanyakan ahli Taurat tersebut
adalah: “Siapakah sesamaku manusia?” Pertanyaan
ini mungkin pernah terjadi dalam realita hidup manu-
sia normal, tetapi penekanan yang ingin ditunjukan
di sini adalah untuk menjadi sesamaku, maka orang
tersebut harus ada dalam posisi sejajar dengan aku.
Sejajar dalam segala aspek, misalnya: politik, status,
budaya, nilai-nilai etis, ekonomi, kepercayaan, dan lain
sebagainya.

Kondisi bangsa Indonesia saat ini yang tak kunjung
keluar dari penderitaan, akan menjadi pemicu terhadap
dampak sosio ekonomi yang semakin memperparah
hubungan horizontal Indonesia. Di mana pertanyaan
“siapakah sesamaku?” tidak patut untuk dipertahankan
dalam konteks kehidupan bermasyarakat dalam sema-
ngat persatuan menuju keadilan sosial. Untunglah
Yesus telah memberikan solusi yang tepat lewat per-
umpamaan orang Samaria yang baik hati. Teladan
ini, harus menjadi terapan praktis dalam hidup dalam
semangat “bersama kita bisa.”

Jawaban atas pertanyaan yang diajukan sendiri
oleh ahli Taurat tadi adalah: “Orang yang telah menun-
jukan belas kasihan kepadanya.” Artinya persepsi
siapakah sesamaku harus diubah; bukan lagi dari sudut
pandang aku, tetapi diubah dari sudut pandang ia/dia.
Dengan demikian semua pihak akan berusaha menjadi
“orang yang menunjukan belas kasihan.” Sikap seperti
ini merupakan pengejawantahan semangat solidaritas
Allah atas penderitaan yang dialami oleh umat-Nya.

Seharusnya pertanyaan seperti ini tidak perlu di-
ajukan lagi, sebab Yesus telah terlebih dahulu menjadi
sesama bagi manusia. Rangkaian peristiwa di kayu
salib, mempertemukan Yesus dengan seorang terhukum
yang secara sadar bahwa ia layak untuk dihukum. Ke-
sadaran ini membuat Yesus menjadi sesama yang baik
baginya dan berkata kepadanya: “…sesungguhnya hari
ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku

Gambar: Solidaritas Al-
lah terhadap umat-Nya

Sumber: blogspot.com/
2009/04/salib wajah 

solider allah.html
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di dalam Firdaus.” Penderitaan yang dialami oleh Yesus
tidak serta merta mewajibkan-Nya untuk tutup mata
dan memikirkan penderitaan sendiri. Dengan demikian
teladan yang diberikan oleh Yesus, seharusnya mem-
buat orang percaya bersama-sama dengan Allah turut
ambil bagian dan solider terhadap penderitaan, serta
menjadi sesama yang baik dari sesamanya yang sedang
menderita; walaupun orang percaya itu sendiri sedang
menderita.

Usulan teologis di atas dapat dijadikan wacana
untuk mengembangkan metode berteologi dalam pen-
deritaan. Bukan pula untuk melupakan kondisi bahwa
Allah senantiasa mencurahkan berkat bagi umat-Nya,
sehingga dekat dengan Allah membawa konsekuensi
diberkati. Tetapi juga tidak melupakan realita yang lain
di mana Allah juga “menghajar” orang-orang yang dika-
sihi-Nya. Metode berteologi seperti ini kena-mengena
dengan upaya memberdayakan masyarakat teologi
dalam semangat in loco (konteks kebudayaaan lokal),
dengan tidak melupakan keberadaannya yang in globo 
(konteks universal).

Setelah melalui riset terhadap pembahasan tematis
terhadap perihal pemeliharaan Allah yang mencakup
seluruh umat manusia, maka beberapa hal yang dapat
digumuli berkaitan dengan upaya berteologi dalam kon-
teks Indonesia, yaitu: Pertama: jelas bahwa Allah yang
dipahami dalam konsep iman Kristen berbeda dengan
konsep Allah dari agama suku maupun desain filsafat. 
Allah dalam Yesus Kristus adalah pribadi yang solider
dengan pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh
umat-Nya.

Sikap solider Allah merupakan kondisi yang real dan
aktif, di manaAllah mengambil inisiatif untuk memberikan
penghiburan dan pertolongan yang tanggap serta tepat
waktu. Selain itu, Allah sendiri dalam Yesus Kristus, telah
menunjukkan teladan kemenangan atas penderitaan,
sehingga dapat menjadi jaminan bagi orang percaya
untuk turut serta bersama-sama dengan kemenangan
Allah itu.
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Carilah bacaan di media surat kabar yang meliput tentang bencana alam atau
musibah yang dialami oleh sesama kita.  Setelah kamu membaca bacaan tentang
bencana alam tersebut apakah yang dapat kamu lakukan sebagai perbuatan soli-
dermu?

Tuliskan sikap kamu terhadap korban bencana tersebut sebagai sikap solidermu  
dan berikan alasannya!

1. Apakah yang dimaksud dengan sikap solider?
2. Bagamanakan cara mengembangkan sikap solider?
3. Berikan contoh konkrit tentang pernyataan “Allah baik kepada semua orang”!
4. Berikan contoh sikap solider pada sesama!
5. Sebutkan beberapa contoh sikap solider yang sudah diajarkan Yesus!

Kedua, kehadiran orang percaya dimanapun kon-
teks hidupnya (in loco maupun in globo) harus menjadi
sesama yang baik bagi sesamanya, seperti wajah Allah
yang nyata dalam pergumulan Yesus Kristus di atas kayu
salib. Dengan demikian, Yesus sebagai wajah Tuhan
yang menderita merupakan semangat hidup solider dan
menjadi sesama bagi sesamanya, entah dalam konteks
penderitaan maupun tidak dalam penderitaan.

Sumber:  http://baku dapa-baku dapa.blogspot-com/2009/04/
salib wajah-solider.allah.html

Dari bacaan tersebut di atas dapat  disimpulkan bahwa
melalui teladan Yesus, mengajarkan kepada kita orang per-
caya supaya memiliki sikap solider terhadap sesama, baik
dalam keadaan senang maupun tidak senang.
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Persahabatan adalah membangun kualitas yang lebih mendalam, lebih
akrab. Prinsip-prinsip persahabatan adalah saling menolong, mengutamakan
orang lain, saling menanggung beban, jujur, baik hati, sabar dan tidak me-
nyimpan amarah terhadap yang lain.

Bentuk persahabatan, keakraban, kesetiaan, toleransi, ketulusan,
keterbukaan, dan membantu sahabat dalam kesusahan. Persahabatan
menurut Firman Tuhan hendaknya berdasarkan kasih yang tulus, karena
persahabatan tidak memandang derajad manusia. Contoh tentang kisah
Daud dan Yonatan. Dengan ketulusan Daud dan Yonatan sehingga mereka
tetap mempertahankan persahabatannya.

Manusia sebagai makhluk sosial hendaknya mengembangkan sikap
solider, Kasih Allah kepada umatnya adalah nyata, karena itu diwujudkan
dalam uluran tangan Kasih Allah lewat perantara putra-Nya.

A. PUJIAN
Yesus Kawan yang Sejati

(Kidung Jemaat No. 453)

do = f 4 ketuk

1. Yesus Kawan yang sejati
 bagi kita yang lemah
 Tiap hal boleh dibawa
 dalam doa pada-Nya
 Oh, betapa kita susah
 dan percuma berlelah
 bila kurang pasrah diri
 dalam doa pada-Nya
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firdaus : taman kesenangan (sorga) tempat Adam dan Hawa
berdiam sebelum diturunkan ke bumi

interaksi : hal saling melakukan aksi; berhubungan; mempengaruhi;
antarhubungan

intim : akrab; karib; rapat
nasionalisme : paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sen-

diri
pergaulan : hal bergaul; kehidupan bermasyarakat
persahabatan : persaudaraan; perhubungan selaku sahabat
prinsip : asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir,

bertindak, dan sebagainya); dasar
solidaritas : sifat (perasaan) solider; sifat satu rasa; perasaan setia

kawan
toleransi : sifat atau sikap toleran; penyimpangan yang masih dapat

diterima dalam pengukuran kerja
universal : umum (berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh

dunia; bersifat melingkupi) seluruh dunia

2. Jika oleh pencobaan
 kacau balau hidupmu,
 jangan kau berputus asa;
 pada Tuhan berseru!
 Yesus Kawan yang setia,
 tidak ada tara-Nya.
 Ia tahu kelemahanmu;
 naikkan doa pada-Nya

B. DOA
  Ya Tuhan, saya bersyukur karena saya memiliki sahabat yang sejati, saha-

bat yang sudah rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa saya.
Ajarkanlah kepada saya ya Tuhan supaya saya juga dapat mengasihi dengan
tulus pada sahabat-sahabat saya, tolonglah dan mampukan saya ya Tuhan
untuk dapat memiliki sikap solider pada sesama. Dalam dan demi Nama Yesus.
Amin.
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Kerjakan soal di dalam buku latihanmu!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!
 1. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang 

lebih karib daripada seorang saudara.
  Firman ini tertulis dalam ....

a. Amsal 18: 4
b. Amsal 18: 14
c. Amsal 18: 18
d. Amsal 18: 22
e. Amsal 18: 24

 2.  Seorang sahabat menaruh kasih di setiap ....
a. waktu
b. hari
c. kesulitan
d. minggu
e. pertemuan

 3. Prinsip-prinsip persahabatan menurut Alkitab adalah sebagai berikut, kecuali
....
a. saling mendorong
b. saling menghargai
c. saling mendoakan
d. saling menghakimi
e. mengutamakan orang lain

 4. Ikatan pertemanan yang lebih erat biasanya disebut ....
a. pacaran d. pertemuan
b. persahabatan e. permusuhan
c. pergaulan

 5. Tanpa diminta dan dalam kondisi apapun, selayaknya seorang sahabat bisa
segera bereaksi untuk membantu jika sahabatnya dalam keadaan berikut,
kecuali ....
a. kesusahan d. teraniaya
b. kesedihan e. tersanjung
c. terlibat masalah
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 6. Pola hidup bersahabat yang benar menurut Firman Allah adalah pola persa-
habatan yang dibangun berdasarkan ....
a. kecocokan d. keakraban
b. kesamaan tujuan e. kejujuran
c. kasih

 7. Seorang sahabat hendaknya lebih menonjolkan membangun dan membangun
sikap positif seperti yang tertulis dalam Ibrani 10: 24, yaitu mendorong dalam
....
a. belajar d. kasih dan pekerjaan baik
b. berdoa e. bekerja
c. pelayanan

 8. Persahabatan Daud dan Yonatan (I Samuel 18: 1-30) merupakan suatu per-
sahabatan yang memiliki kekuatan ....
a. kasih d. materi
b. fisik e. supranatural
c. saling percaya

 9. Teladan yang Yesus lakukan sebagai Sahabat Sejati menurut Yohanes 13:
1-20 adalah ....
a. mau merendahkan diri dan melayani
b. mengasihi orang berdosa
c. menebus dosa manusia
d. memberikan nyawanya
e. mengorbankan diri untuk disalib

 10. Sikap solider Allah untuk manusia diwujudnyatakan melalui ....
a. karya penciptaan alam
b. karya penciptaan manusia
c. karya mengasihi orang miskin
d. karya menyelamatan melalui penderitaan di kayu salib
e. mengampuni orang yang salah

No. Nama siswa     
Aspek penilaian

Nilai Akhir Paraf guru
Kognitif Afektif

— —
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BAB 11
SIMPATI DAN EMPATI

Pada bab sebelas  ini  kita dapat belajar tentang:
A. Arti Simpati dan Empati
B. Makna Bentuk Simpati dan Empati
C. Alasan Pentingnya Bersimpati dan Berempati dengan

Orang Lain

Sumber: Dokumen Pribadi
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SIMPATI DAN EMPATI

Makna Bentuk Simpati dan Empati

Alasan tentang Bersimpati dan Berempati dengan Orang Lain

Pengertian simpati
Pengertian empati

Arti Simpati dan Empati

Mengembangkan kasih persaudaraan

Eros
Philia
Storge
Agape

Mengembangkan sikap kemanusiaan

pikiran
perasaan
kehendak
bakat
kepandaian
wawasan

Saling melengkapi

• simpati
• empati
• kasih eros
• kasih philia

• kasih storge
• kasih agape

• kemanusiaan
• sesama

• makhluk sosial
• kepedulian
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BAB 11
SIMPATI DAN EMPATI

Tujuan Pembelajaran
Setelah  mempelajari materi simpati dan empati ini siswa diharapkan 

mampu:
1. Menjelaskan arti simpati dan empati.
2. Mengkaji makna bentuk simpati dan empati.
3. Menjelaskan empat bentuk kasih menurut bahasa Yunani.
4. Memberikan beberapa contoh alasan  seseorang perlu bersimpati dan 

berempati

Setiap keturunan langsung dari Harun otomatis
mengemban tugas istimewa sebagai imam yang melayani
Allah di Bait Suci. Karena aturan tersebut, tidak heran kalau
pada saat itu ada banyak sekali imam. Salah satunya adalah
Zakharia, keturunan Harun dari rombongan Abia.

Mereka dibagi ke dalam 24 sektor untuk bertugas ber-
gantian, khusus pada hari raya keagamaan, seperti Hari
Raya Pentakosta atau Hari Raya Tabernakel. Semua imam
itu bertugas bersama-sama. Setiap sektor melayani dua kali
dalam setahun. Masing-masing 1 minggu.

Bagi para imam, melayani Allah di Bait Suci adalah
saat yang ditunggu-tunggu. Masa terpenting dalam hidup
mereka. Bila tiba gilirannya, mereka akan mempersiapkan
diri dengan sebaik-baiknya. Begitu pula Zakharia, yang hari
itu mendapat tugas untuk masuk ke dalam Bait Suci dan
membakar ukupan.

Zakharia menikah dengan Elisabet, wanita yang juga
keturunan Harun. Sebagai seorang imam, menikahi wanita
yang sama-sama berasal dari keturunan Harun adalah se-
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buah kehormatan besar. Sebab itu berarti ia akan sanggup
mempertahankan kemurnian darah keturunannya.

Keturunan? Iya, betul keturunan. Tapi sayang sekali,
justru itulah yang tidak dimiliki Zakharia dan Elisabet. Dalam
usia tua, mereka belum juga dikaruniai anak. Sungguh se-
buah kenyataan yang pahit.

Bagi masyarakat Yahudi, tidak memiliki keturunan
adalah sebuah aib. Seseorang bisa dikucilkan karena tidak
mempunyai anak. Perceraian dimungkinkan terjadi di antara
pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan. Ketia-
daan keturunan juga bisa menjadi alasan bagi seorang
suami untuk memperistri wanita lain. Bandingkan kisah
Abraham dalam Kejadian 16.

Oleh karena itu, kesempatan berada di dalam Bait
Suci tidak disia-siakan oleh Zakharia. Ia yang selama ini
secara tekun berdoa dalam pengharapan untuk mendapat-
kan anak, tentu akan menggunakan kesempatan itu untuk
membawa permohonannya kepada Allah yang dilayani dan
disembahnya.

Namun, ketika doanya dijawab oleh Tuhan melalui berita
Malaikat Gabriel, Zakharia justru tidak percaya. Ia bertanya,
“Bagaimanakah aku tahu, bahwa hal ini akan terjadi? Sebab 
aku sudah tua dan isteriku sudah lanjut umurnya” (Lukas 1:
18). Zakharia lalu meminta tanda untuk dapat mempercayai
berita itu. Sebagai akibatnya, ia pun harus menuai apa
yang ditaburnya. Keraguannya menyebabkan ia men-
jadi bisu. Tidak lama kemudian, apa yang disampaikan
oleh Malaikat Gabriel menjadi kenyataan. Elisabet
mengandung. Zakharia tentu sangat bersukacita.

Selanjutnya, fokus beralih pada Elisabet. Ketika
kandungan Elisabet memasuki bulan ke-6, Maria,
kerabatnya dari Nazareth, berkunjung ke kotanya di
Yudea. Yang menakjubkan bagi Elisabet, sesaat ketika
ia melihat Maria muncul di hadapannya dan memberi
salam, ia merasakan tiba-tiba anak dalam kandungan-
nya melonjak kegirangan.

Elisabet dipenuhi Roh Kudus dan ia pun berkata
kepada Maria, “Diberkatilah engkau di antara semua 
perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah 
aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? 

Gambar: Kunjungan dan per-
temuan Maria kepada Elisa-
beth.

Sumber: Millenium  Films
International Foundation 
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Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada te-
lingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. 
Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang 
dikatakan kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana” (Lukas
1: 42-45). Episode ini kemudian ditutup dengan nyanyian
Maria.

Salah satu kekhasan Injil Lukas adalah gaya penceri-
taannya yang sederhana. Pun bila itu berkenaan dengan
peristiwa besar atau tidak biasa. Misalnya, ketika Maria
menerima kabar dari malaikat tentang kehamilannya (Lukas
1: 26-38), atau ketika Maria melahirkan di kandang ternak
(Lukas 2: 1-7). Kedua peristiwa itu diceritakan dengan
sangat “mulus”, seolah tanpa riak pergumulan. Begitu juga
pertemuan antara Maria dengan Elisabet dan Zakharia.

Wajar saja, sebab Lukas tidak hendak berkhotbah. Ia
hendak bercerita, bahwa Sang Juru Selamat dunia yang
dinanti-nantikan itu telah lahir. Dan betapa Allah sendiri
yang turun tangan memuluskan kelahiran-Nya. Karena itu,
bagi Lukas, kedalaman makna tidaklah begitu dipentingkan.
Sebab yang lebih utama adalah fakta.

Dalam praktik, perihal pertemuan Maria dengan Elisa-
bet dan Zakharia, seperti juga perihal pergumulan batin
Maria ketika mendengar berita kehamilannya dan perihal
kelahiran Yesus di kandang ternak, tentunya tidak semu-
lus dan sesederhana yang ditampakkan dalam teks. Ada
luapan emosi dan pergumulan batin yang dalam. Sebab
bagaimanapun juga, peristiwa yang mereka hadapi itu bukan
peristiwa biasa.

Secara manusiawi, Zakharia dan Elisabet punya alasan
untuk memberondong Maria dengan seribu satu pertanyaan
dan nasihat bernada curiga, bagaimana mungkin seorang
gadis baik-baik seperti Maria hamil sebelum menikah? Sung-
guh memalukan. Ini akan mencoreng nama baik keluarga
besar mereka. Dan sebagainya.

Namun, sikap negatif itu tidak mereka tunjukkan.
Sebaliknya, Elisabet dan Zakharia mendengarkan cerita
Maria dengan empati dan simpati. Jauh dari sikap meng-
hakimi atau pun mencemooh. Mungkin saja mereka tidak
sepenuhnya mengerti dengan apa yang terjadi pada Maria,
tapi toh mereka percaya dan berusaha memahami. Sikap
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demikian itu sudah lebih dari cukup bagi Maria, membuat-
nya merasa tidak sendirian lagi. Dukungan dari orang yang
dekat dalam pergumulan yang berat itu bagaikan oase di
padang gersang.

Sebagai kerabat, Maria dan Elisabet tampaknya me-
miliki relasi sangat dekat. Itulah sebabnya ketika Maria
harus mengalami kejadian “monumental”, yang diingatnya
adalah Elisabet. Betul bahwa Maria sudah rela untuk taat
kepada kehendak Tuhan, mengandung Sang Bayi itu, tapi
bagaimanapun, secara manusiawi wajar kalau ia tetap
merasa gentar. Ia membutuhkan orang terdekat untuk ber-
bagi cerita. Mencurahkan segala beban berat yang menindih
dalam hati.

Selain memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung,
malaikat juga menyebut nama Elisabet. Elisabet adalah
bukti, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah meng-
hendaki, akan terjadilah demikian. Tidak ada yang dapat
menghalangi Allah untuk menyatakan kehendak-Nya.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri.
Kita membutuhkan orang lain. Memiliki keluarga, saudara,
dan kerabat selalu menyenangkan. Apalagi kalau mereka
bertindak sebagai kawan seiring dan sejalan dalam pergu-
mulan, sahabat yang bisa mengerti dan memahami kondisi
yang kita hadapi.

Memiliki orang seperti itu tentu akan memudahkan hidup
kita, meringankan langkah kita, menjadikan kita lebih per-
caya diri dalam menghadapi berbagai tantangan. Zakharia
dan Elisabet menjadi orang yang demikian bagi Maria.

Berita Natal adalah berita tentang simpati dan empati.
Berita tentang persahabatan dan kasih sayang. Ketika hati
kita tergerak akan penderitaan orang lain, mau menjadi
sahabat bagi mereka, membalut luka mereka, merasakan
segala kegetiran dan kesedihan mereka, dan menerima
mereka apa adanya tanpa menghakimi.

Di sekeliling kita, ada banyak orang yang membutuhkan
empati dan simpati. Mereka memerlukan orang yang mau
menolong dan menopang. Entah mereka yang hidup dalam
kesepian di masa tua, mereka yang kehilangan kasih sayang
orang tua di panti-panti asuhan, atau mereka yang sendirian
hidup dalam belenggu masa lalu yang kelam dan suram.
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Mereka mungkin tidak membutuhkan belas kasihan
kita. Tapi mereka membutuhkan pelukan persahabatan,
pengertian, dan penerimaan. Marilah kita nyatakan empati
dan simpati kita kepada mereka. Dengan begitu, kita telah
menunjukkan bahwa Kristus telah lahir di hati kita dan Kristus
terlihat dalam hidup kita.

Sumber: http://misi.sabda.org/zakharia-elisabet-
menebar simpati-empati

A. Arti Simpati dan Empati

1. Pengertian simpati
  Simpati adalah turut merasakan apa yang dirasakan

oleh orang lain. Jadi simpati hanya perasaan dan iba
pada seseorang yang sedang mengalami musibah. Jadi
simpati bukan merupakan tindakan yang nyata tapi cuma
perasaan saja.

2. Pengertian empati
  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang
merasa atau mengidentifikasikan dirinya dalam keadaan 
perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau
kelompok lain.

  Menurut Milton J. Bennet (Mulyana dan Rahmat,
1993), empati adalah partisipasi emosional dan intelek-
tual secara imajinatif pada pengalaman orang lain.
Dengan demikian, bila kita memiliki empati terhadap
seseorang, maka imajinatif kita berusaha memasuki hati
dan pikiran orang itu untuk memahami pengalamannya
seakan-akan kita benar-benar orang tersebut.
Jadi simpati hanya berhenti pada sikap kasihan atau iba

sedangkam empati tidak hanya berhenti pada sikap kasih-
an saja tetapi menghayati pengalaman pihak lain menurut
perspektif pihak lain itu, sehingga kita bisa memperlakukan
pihak lain secara tepat.

Kasih bukan hanya 
untuk dirasakan, 
tapi untuk dibukti-
nyatakan dalam 
berbagai segi kehi-
dupan kita, sehing-
ga damai sejahtera 
Allah pun turun atas 
kita.
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B. Makna Bentuk Simpati dan Empati

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, jadi manu-
sia tidak bisa hidup tanpa orang lain, manusia ingin selalu
bersama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial ma-
nusia yang selalu berhubungan dengan orang lain, hendak
mengembangkan sikap simpati dan empati. Membangun
simpati dan empati diawali dari pergaulan dan kemudian
menjadi persahabatan. Tuhan mempunyai rencana yang
indah dalam pergaulan. Tujuan pergaulan yang benar atau
yang sehat adalah:
1. Mengembangkan kasih persaudaraan
  Sejak semula Tuhan sudah mengajarkan kita supaya

kita mengenakan dasar kasih dalam bergaul. Dan hukum 
yang kedua yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesa-
mamu manusia seperti dirimu sendiri. (Matius 22: 39)

  Menurut Bahasa Yunani, kasih pada dasarnya dapat
dibedakan menjadi empat jenis kasih. Yang kesemuanya
baik jika diterapkan pada tempat yang benar. Empat je-
nis kasih tersebut adalah kasih eros, philia, stroge, dan
agape.
a. Kasih eros 
 Kasih eros adalah kasih di antara pasangan suami-istri

yang dinyatakan dalam hubungan seksual, di mana
di dalamnya ada unsur perasaan, kehendak, dan
kehangatan. Kasih eros merupakan suatu hal yang
positif karena eros adalah pemberian Tuhan, namun
harus dilakukan di dalam hubungan suami-istri yang
sah. Setiap orang memiliki kasih eros, tetapi hendak-
nya berhati-hati karena sifat eros tidak stabil. Karena
tidak stabil maka kasih eros tidak bisa dijadikan dasar
hubungan antara pria dan wanita. Tetapi kasih agape-
lah yang harus menjadi dasar hubungan pria dan
wanita. Karena kasih eros cenderung dikuasai oleh
nafsu erotisnya. Karena itu dengan pertolongan Roh
Kudus diharapkan kita mampu mengontrol kasih eros
dalam hidup kita.

Demikianlah tinggal 
ketiga hal ini, yaitu 
iman, pengharapan 
dan kasih, dan yang 
paling besar di anta-
ranya ialah kasih.

• I Korintus 13:13
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b. Kasih philia
 Kasih philia adalah kasih persaudaraan yang di

dalamnya juga ada unsur-unsur perasaan, kehendak,
kehangatan, dan kesetiakawanan. “Hendaklah kamu 
saling mengasihi sebagai saudara dan saling men-
dahului dalam memberi hormat” (Roma 12: 10), serta
“Peliharalah kasih persaudaraan” (Ibrani 13: 1). Kasih
yang mendasari hubungan antarteman inipun juga
tidak stabil. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan
sehari-hari, banyak di antara kita yang dulunya baik
sekarang bermusuhan atau berselisih.

c. Kasih stroge
 Kasih stroge adalah kasih karena ikatan darah/ masih

ada hubungan keluarga. Misalnya Kasih ayah pada
anak, kasih anak pada ibu, kasih antara adik dan
kakak, kasih nenek dan cucu. Kasih stroge memiliki
sifat kasih yang sama dengan kasih Philia.

d. Kasih Agape
 Kasih agape adalah kasih yang tulus tanpa pamrih,

kasih agape adalah kasih yang tertinggi, karena di
dalamnya ada kasih Illahi. Kasih agape hanya dapat
dimiliki oleh orang-orang yang menerima kasih sejati
yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya orang
yang sudah menerima kasih agape Tuhan yang dapat
membagikan kasih sejati pada sesamanya. Seperti
yang tertulis dalam Injil Markus 12: 30-31.

 Sebagai orang yang sudah diselamatkan karena per-
caya pada Yesus Kristus, hendaknya meningkatkan
kasih menjadi kasih agape. Sehingga orang yang
memiliki kasih agape akan dapat mengasihi orang
asing dan mengasihi musuhnya.

  Keempat kasih tersebut di atas, dapat kita gunakan
sebagai perekat membina hubungan dengan sesama ma-
nusia, dengan catatan kasih eros hanya dapat dilakukan
di dalam wadah ikatan pernikahan.

2. Mengembangkan kemanusiaan
  Kita dapat mengembangkan kemanusiaan jika ber-

hubungan dengan orang lain. Pengembangan kemanu-
siaan terdiri dari:
a. Pikiran
 Melalui hubungan dengan orang lain, pikiran kita dapat

lebih maju dan terbuka.
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b. Perasaan
 Perasaan yang kasar dapat diperhalus ketika kita

berhubungan dengan orang lain yang sudah memiliki
perasaan yang lebih lembut, sebab kita bisa berkaca
melalui dirinya.

c. Kehendak
 Melalui hubungan dengan orang lain kita dapat me-

ngendalikan kehendak kita dan belajar untuk melihat
kepentingan orang lain.

d. Bakat
 Bakat seseorang akan semakin berkembang jika

berhubungan dengan orang lain yang lebih berbakat
dengan diri kita.

e. Kepandaian
 Kepandaian kita akan meningkat jika kita berhubungan

dengan orang yang pandai.
f. Wawasan
 Wawasan kita akan menjadi luas jika kita berhubungan

dengan banyak orang.
3. Saling melengkapi
  Dalam pergaulan satu dengan yang lain diharapkan

dapat saling melengkapi karena masing-masing kita
ada kekurangan yang dapat dilengkapi oleh kelebihan
orang lain, baik dalam hal-hal lainnya. Misalnya, dalam
organisasi kelas ada yang jadi pengurus ada yang jadi
anggota, ada yang punya karunia memimpin ada yang
punya karunia dipimpin. Ada yang memiliki kepandaian
lebih dan kurang, dan lain sebagainya. Maka hendaklah 
sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan 
mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan 
kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. (II Korintus
8: 14) serta,  Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! 
Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus (Galatia 6:
2)

Tuliskan contoh perbuatan simpati dan empatimu  terhadap  temanmu yang dirawat
di rumah sakit, karena sakit typus!
Kerjakan pada lembar kertas tugas!

dan janganlah tiap-
t iap orang hanya 
memperhatikan ke-
pentingannya sendiri, 
tetapi kepentingan 
orang lain juga. 

• Filipi 2: 4
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C. Alasan Pentingnya Bersimpati dan Berempati 
dengan Orang Lain

Mengapa kita perlu memilki sikap simpati dan empati
pada sesama kita? Tuhan sendiri yang mengajarkan ke-
pada kita mengembangkan sikap empati dan simpati pada
sasama kita. Yohanes 13: 34-35 mengajarkan kepada
kita untuk dapat memiliki sikap empati pada sesama kita.
Demikian firman Tuhan. “Aku memberikan perintah baru 
kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama 
seperti Aku telah mengasihi kamu demikan pula kamu ha-
rus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan 
tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau 
kamu saling mengasihi”. Jadi kasih merupakan sikap atau
ciri khas yang harus dimiliki seorang murid Kristus, sebagai
murid Kristus tidak bisa diam menonton kejadian-kejadian
yang menimpa sesama kita, penderitaan-penderitaan yang
dialami saudara kita, kita harus memberikan pertolongan
yang mereka butuhkan tanpa ada yang menyuruh. Itulah
bentuk kepedulian kita pada sesama kita.

Contoh sikap empati dalam Yohanes 11:  33-43 sebagai
berikut.

Sikap empati terhadap sesama artinya mampu me-
mahami dan merasakan perasaan orang lain, seolah-olah
memahami perasaan kita sendiri. Tapi jangan sampai larut
dengan pergumulan orang lain.

Saat  melihat Maria dan Marta menangisi  kematian
saudara mereka  Lazarus yang telah meninggal, reaksi

1. Jelaskan pengertian simpati dan empati!
2. Sebutkan macam-macam kasih menurut Bahasa Yunani!
3. Berikan contoh masing-masing kasih tersebut dalam kehidupan sehari-hari!
4. Jelaskan makna Roma 12: 10!
5. Apakah isi hukum Kasih yang tertulis dalam Injil Matius 22: 37-40!
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1. Mengapa kita perlu bersimpati dan berempati dengan orang lain?
2. Apakah motivasi kita untuk menolong teman kita yang sedang mengalami

musibah?
3. Berikan beberapa contoh dalam Alkitab tentang bersikap empati!
4. Apakah sikap empati Yesus pada Maria dan Marta dalam Yohanes 11: 35?
5. Jelaskan makna Galatia 6: 2 dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari!

Ceriterakan secara singkat mengenai pengalamanmu yang bersikap empati
terhadap temanmu yang sedang menghadapi musibah atau masalah!

Kerjakan pada lembar kertas tersendiri dan kumpulkan kepada gurumu!

yang  Tuhan Yesus tunjukkan adalah  rasa empati. Yesus
menangis begitu  melihat bagaimana sedihnya Maria dan
Marta dengan kematian Lazarus, terlebih-lebih ketika Yesus
melihat tidak hanya Maria atau Marta yang berduka tapi
orang-orang  Yahudi yang bersama merekapun menangis
maka masygullah hati-Nya.

Yesus empati atas apa yang dirasakan oleh Maria dan  
Marta. Perlu kita sadari bahwa perasaan empati tidak hanya
sebatas di bibir saja tapi lewat sikap, perbuatan, dan tin-
dakan kita. Ketika  Yesus merasakan apa yang  Maria dan
Marta rasakan dengan kematian saudaranya, timbul rasa
empati dan hal ini  mampu membuat Yesus menangis dan
sangat terharu.

Bagaimana kehidupan pribadi kamu saat ini? Seberapa
sering kita memiliki rasa empati terhadap orang lain? Atau
kita hanya menuntut dan berharap orang lain saja yang
memiliki rasa empati terhadap kita.

Jika saat ini kita hanya memiliki rasa simpati, hal ini tidak
cukup untuk memenuhi persyaratan dari perwujudan kasih
yang Yesus perintahkan dan teladani bagi kita.

Remaja hendaknya 
menerima, menghar-
gai, dan menanggapi 
keadaan yang me-
merlukan pemberian 
dukungan doa, daya, 
dan dana untuk me-
ringankan penderi-
taan orang lain atau 
sesama sesuai de-
ngan ajaran Alkitab.
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Simpati adalah perasaan dan iba pada seseorang yang mengalami
musibah, sedangkan empati tidak hanya berhenti pada sikap kasihan atau
iba, tetapi menghayati pengalaman pihak lain menurut perspektif pihak lain
sehingga bisa memperlakukan pihak lain secara tepat. Sikap simpati dan
empati perlu dikembangkan yaitu mengembangkan kasih persaudaraan.
Kasih menurut bahasa Yunani  ada empat jenis kasih yaitu kasih agape,
philia, stroge dan eros.

Sedangkan mengembangkan kemanusiaan antara lain: pikiran, pera-
saan, kehendak, bakat dan kepandaian, wawasan, serta sikap saling me-
lengkapi (Galatia 6: 2 dan II Korintus 8: 14).

Alasan bahwa pentingya bersimpati dan berempati adalah Tuhan sendiri
yang memerintahkan supaya kita orang-orang percaya mengembangkan
sifat simpati dan empati.

A. PUJIAN
Kuheran, Allah Mau Membri

(KJ. No. 387)

do = d 4 ketuk

1. Kuheran, Allah mau memberi
 rahmat-Nya padaku
 dan Kristus sudi menebus
 yang hina bagaiku!
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bakat : dasar (kepandaian, sifat, dan pembawaan)
emosional : menyentuh perasaan; mengharukan
erotis : berkenaan dengan sensai seks yang menimbulkan

rangsangan-rangsangan; bersifat merangsang nafsu
berahi

iba : berbelas kasihan; terharu dan kasihan
imajinatif : mempunyai atau menggunakan imajinasi; penuh

daya khayal; bersfiat khayal 
intelektual : cerdas, berakal, dan berpikiran jernuh berdasarkan

ilmu pengetahuan; mempunyai kecerdasan tinggi
kemanusiaan : sifat-sifat manusia
kepandaian : keadaan (perihal) pandai; kepintaran; kemahiran
masyqul : bersusah hati karena suatu sebab; sedih; murung

Reff: Namun kutau yang kupercaya
   dan aku yakin kan kuasa-Nya,
   Ia menjaga yang kutaruhkan
   hingga hari-Nya kelak!
2. Kuheran, oleh rahmat-Nya
 hatiku beriman
 dan oleh kuasa Sabda-Nya
 jiwaku pun tentram

Reff: ....
3. Kuheran, oleh Roh Kudus
 kusadar dosaku
 dan dalam Firman kukenal
 siapa Penebus

Reff: ....

B. DOA
 Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat memiliki sikap peduli pada sesama

kita yang sedang mengalami musibah,  tidak hanya simpati namun juga sikap
empati. Dengan demikian kami dapat mewujudkan sikap kasih yang diajarkan
oleh Tuhan Yesus. Dalam dan demi Nama Yesus. Amin
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Kerjakan soal di dalam buku latihanmu!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!
 1.  Turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain adalah pengertian ....

a. simpati
b. empati
c. identifikasi
d. imitasi
e. interes

 2. Keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan 
dirinya dalam keadaan perasaan/pikiran yang sama dengan orang/kelompok
lain adalah pengertian dari ....
a. simpati
b. empati
c. antisipasi
d. identifikasi
e. imitasi

 3. Untuk membangun simpati dan empati diawali dengan ....
a. perbuatan
b. pergaulan
c. perkenalan
d. perjumpaan
e. pertemuan

mengidentifikasikan : menentukan atau menetapkan identitas (orang,
benda, dan sebagainya)

perasaan : hasil atau perbuatan merasa dengan pancaindera
persaudaraan : persahabatan yang sangat karib seperti layaknya

saudara
pikiran : hasil berpikir (memikirkan)
wawasan : hasil mewawas; tinjauan; pandangan
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 4. Tujuan pergaulan yang benar adalah sebagai berikut, kecuali ....
a. mengembangkan kasih persaudaraan
b. mengembangkan sikap kemanusiaan
c. saling melengkapi
d. mengembangkan bakat
e. meningkatkan kasih eros

 5. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Perintah tersebut ditulis dalam
Kitab ....
a. Galatia 6: 2
b. Galatia 6: 3
c. Galatia 6: 4
d. Galatia 6: 5
e. Galatia 6: 6

 6. Pengembangan kemanusiaan terdiri atas beberapa hal berikut ini, kecuali
....
a. pikiran
b. perasaan
c. kepandaian
d. kehendak
e. insting

 7. Perintah Tuhan Yesus supaya mengembangkan sikap empati dan simpati
pada sesama ditulis dalam Kitab ....
a. Yohanes 13: 1-3
b. Yohanes 13: 10-12
c. Yohanes 13: 24-25
d. Yohanes 13: 34-35
e. Yohanes 13: 37-38

 8. Sikap empati Yesus ketika melihat bagaimana sedihnya Maria dan Marta
ketika saudaranya, Lazarus meninggal adalah ....
a. sedih
b. menangis
c. berdoa
d. berdukacita
e. biasa
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 9. Sikap untuk dapat menghargai orang lain yang harus dilakukan orang Kristen
adalah ....
a. tidak sombong
b. penuh rendah hati
c. pengucapan syukur pada Allah
d. mengarahkan hidup kepada Tuhan
e. takabur menyalahkan orang lain

 10.  Pekerjaan-pekerjaan baik harus dinampakkan dalam lingkungannya sendiri
yaitu ....
a. dalam rumah tangga
b. kehidupan sekolah
c. kehidupan persahabatan
d. lingkungan pemerintah
e. instansi perkantoran

 11. Ciri khas yang harus dimiliki seorang murid Kristus adalah ....
a. simpati
b. empati
c. kasih
d. interes
e. setia

 12. Kasih di antara pasangan suami istri yang dinyatakan dalam hubungan sek-
sual, di mana di dalamnya ada unsur perasaan, kehendak, dan kehangatan
disebut kasih ....
a. eros
b. philia
c. storge
d. agape
e. sayang

 13. Berikut ini merupakan pengembangan kemanusiaan, kecuali ....
a. pikiran
b. perasaan
c. kehendak
d. bakat
e. kecantikan/ketampanan
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 14. Melalui hubungan dengan orang lain kita dapat mengendalikan ... kita dan
belajar untuk melihat kepentingan orang lain.
a. perasaan
b. kehendak
c. wawasan
d. pikiran
e. bakat

 15. Kasih yang hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang menerima kasih sejati
yang hanya ada di dalam Yesus Kristus disebut kasih ....
a. philia
b. eros
c. storge
d. agape
e. sayang

No. Nama siswa     
Aspek penilaian

Nilai Akhir Paraf guru
Kognitif Afektif

— —
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BAB 12
PACARAN MENURUT ETIKA KRISTEN

Pada bab dua belas  ini  kita dapat belajar tentang:
A. Arti Pacaran
B. Tujuan Pacaran Secara Umum
C. Batas-batas Pacaran
D. Pacaran Menurut Iman Kristen

Sumber: Dokumen Pribadi
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PACARAN MENURUT ETIKA KRISTEN

Pendahuluan

Pengertian

Tujuan Pacaran
secara umum

Arti Pacaran Pacaran
Menurut Etika

Kristen

Batas-batas
Pacaran

Alkitab dan Pacaran

Hal-hal yang Perlu dipertimbangkan dalam
memilih teman hidup

• pacaran
• etika

• cinta
• seksual

• kasih yang tulus
• iman kristen

• teman hidup
• memiliki
• perkenalan

• penjajagan
• pendekatan

• kesepakatan
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BAB 12
PACARAN MENURUT

ETIKA KRISTEN

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi pacaran menurut etika Kristen ini siswa di-

harapkan mampu:
1. Menjalaskan arti pacaran secara umum.
2. Memberikan penjelasan tujuan pacaran.
3. Menyebutkan batas-batas pacaran .
4. Memberikan  penjelasan tentang pacaran yang sehat.
5. Memberikan pengertian pacaran menurut iman Kristen.
6. Mengkaji prinsip iman Kristen tentang pacaran.
7. Menjelaskan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih teman 

hidup.

Cinta memiliki banyak wajah. Wajah itu memberi makna
yang beraneka ragam. Manusia memilah-milahnya ke dalam
berbagai hubungan yang terdapat dalam kehidupan dan
perasaan manusia itu sendiri. Mulai dari masalah makan
dan minum, sebagai bagian dari kebudayaan manusia,
nada-nada cinta selalu bergema.

Orang yang mengadakan ramah tamah selalu menghi-
dangkan makanan dan minuman yang mereka sukai. Orang
yang memadu cinta dan membentuk keluarga sebagai
akhir dari percintaan, merayakannya dengan makan dan
minum. Banyak makanan dan minuman yang diberi nama
atas nama cinta. Kenduri atau pesta pernikahan sebagai
puncak pernyataan cinta pengantin pria dan wanita, selalu
diikuti dengan sajian yang menarik dan melambangkan
cinta kasih. Gambar-gambar yang mengabadikannya selalu
digambarkan dengan adegan cinta dari kedua makhluk
manusia yang berbeda kelamin itu.
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Cinta memang dinyatakan dengan bentuk yang ber-
bagai macam, bahkan kendaraan pun tidak jarang digunakan
sebagai pernyataan cinta, misalnya, dengan menyerahkan
kunci kepada orang yang dikasihi. Kado kendaraan, sebagai
lambang kasih sayang yang luar biasa, sering mewarnai
cinta umat manusia. Cinta yang beragam materialisme,
menurut kalangan anak-anak muda diberi ungkapan “cinta
bau bensin” (bagi gadis yang menyukai seorang pria karena
kendaraan atau kekayaannya). Monumen Taj Mahal adalah
lambang cinta seorang raja kepada permaisuri yang sangat
dicintainya, dan ia menginginkan lambang cinta itu “abadi”
melintasi kurun waktu zaman.

Sesungguhnya, cinta itu bermuka sangat rumit, diberi
makna dan konsep yang berbeda-beda. Manusia membe-
rinya makna teologis, etika, filsafat, budaya, dengan tafsiran 
yang tidak serupa pula. Kadang-kadang satu pemahaman
berbeda dengan pemahaman orang lain karena masing-
masing bertolak dari latar belakang budaya yang berbeda-
beda. Kadang-kadang ada juga konsep dan makna yang
bertentangan sama sekali. Ada pula kajian yang bersifat 
filosofis, mulai dari konsep yang jelas dan gamblang sam-
pai kepada konsep yang samar-samar. Kajian lain mungkin
bersifat psikologi dan juga dari sudut etis.

Sudut pandang agama kisah penciptaan Adam dan
Hawa tidak sepi dari aroma cinta. Adam diciptakan Tuhan
belakangan. Taman dan segala isinya, termasuk juga he-
wan yang berpasang-pasangan diciptakan Tuhan demi ke-
pentingan manusia dan lingkungannya. Adam diberi Tuhan
daya ingat yang canggih karena ia mampu memberi nama
kepada setiap makhluk hewan yang diciptakan Tuhan itu.
Tentulah ada getaran cinta menggema dalam benak Adam
ketika ia menyaksikan hewan yang berpasang-pasangan
itu. Semuanya serba serasi dan indah. Tuhan memberi
kemampuan yang luar biasa kepada Adam, bagaimana ia
mengenali hewan itu satu per satu dan memberi nama ke-
pada mereka. Padahal, ia tidak memiliki pengalaman untuk
melakukan hal seperti itu.

Aroma cinta yang konkret muncul pada Adam ketika ia
terbangun dan menemukan seorang gadis cantik berdiri di
sampingnya, dan secara kodrati keduanya saling jatuh cinta.
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Manusia leluhur yang pertama itu tiba-tiba saja menjadi de-
wasa dalam segala hal karena Tuhan pun memberi perintah
kepada mereka supaya “menjadi sedaging” dan hendaknya
“memenuhi bumi”. Tuhan yang menjadikan keduanya. Pada
pandangan pertama itu, sudah ada getaran cinta di hati ke-
duanya, jauh sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan
sendiri yang menikahkan mereka.

Sejak itu, manusia pun berkenalan dengan sejumlah
istilah cinta. Dunia ilmu ketuhanan (teologi) mengenal makna
cinta itu dalam berbagai istilah yang kemudian dikenal orang
sampai zaman sekarang ini. Adam “bergairah” memandang
Hawa, dan ia mengasihinya seumur hidupnya, “baik dalam
susah maupun senang.

Secara psikologis dan sosial, manusia sebagai makhluk
sosial mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi dengan
orang lain.  Dengan berinteraksi  manusia dapat memenuhi
kebutuhannya.  Karena untuk memenuhi kebutuhannya
manusia harus berhubungan dengan orang lain.  Salah satu
kebutuhan manusia meneruskan keturunan. Maka manusia
mulai bergaul supaya bisa diajak untuk bekerja sama dan
bertukar pikiran, kemudian menjalin persahabatan. Melalui
perkenalan, pergaulan kemudian persahabatan. Secara
lahiriah semua manusia dikaruniai daya tarik yang memun-
culkan rasa simpati dari sesama jenis terlebih dengan lawan
jenis. Untuk itulah manusia memerlukan tata susila agar
dapat bergaul dengan baik dan benar. Rasa ketertarikan
atau simpati diawali dari pergaulan yang sifatnya biasa. 
Pergaulan ini dapat terjadi baik di rumah, masyarakat, mau-
pun di sekolah. Pada tahap ini terjadi kerja sama, bertukar
pengalaman, tolong-menolong. Kemudian  tahap berikutnya
adalah pergaulan yang sifatnya khusus, di mana pergaulan 
ini sudah didasari rasa tertarik atau simpati. Untuk itu sangat
diperlukan banyak waktu untuk bertemu sehingga dapat sa-
ling mengenal, misalnya belajar kelompok bersama-sama,  
berolahraga bersama-sama, ke gereja bersama-sama,
dan aktivitas yang lainnya yang selalu ingin dilakukan
bersam-sama. Setelah terjalin keakraban maka mulailah
menyatakan keseriusannya (jatuh cinta) dalam menjalin
pergaulan yang lebih akrab lagi. Setelah ada kecocokan
maka atas dasar pada persetujuan bersama bahwa mereka
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Pengertian pacaran secara umum adalah hubungan
antara lawan jenis atau laki-laki dan perempuan  yang
secara khusus membedakannya dengan hubungan yang
terjalin antara masing-masing pihak dengan orang-orang
lainnya.   Pacaran juga memiliki arti sebagai proses inter-
aksi antara dua  lawan jenis untuk saling memahami dan
mengenal karakteristik baik formal seperti behavior, habitual, 
dan juga informal  seperti keluarga dan latar belakang bu-
daya. Sedangkan pacaran menurut orang Kristen adalah
masa untuk mengenal pribadi pasangannya secara lebih
mendalam lagi, dan bukan  mengumbar hawa nafsu serta 
bersenang-senang. Pacaran harus dilakukan  secara ber-
tanggung jawab  dalam koridor kebenaran firman Tuhan. 
Bagi orang Kristen masa pacaran adalah masa persiapan
pernikahan, oleh karena itu perlu pengenalan pribadi yang
mendalam. Kaum muda Kristen hendaknya memandang
pacaran sebagai hal yang serius  yang  akan mengantar  
ke jenjang pernikahan kudus.

A. ARTI PACARAN

siap untuk mengadakan hubungan yang lebih khusus dan
bersedia melepaskan hubungan khusus dengan yang lain-
nya.  Pergaulan yang kemudian didasarkan pada perasaan
cinta, dalam hal ini perasaan cinta masih terbatas pada
ketertarikan secara fisik dan emosional. Ketika remaja atau 
pemuda-pemudi merasakan jantungnya berebar-debar dan
serba salah jika berhadapan dengan orang yang disukai,
maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut telah
jatuh cinta. Maka mulai saat itulah pasangan muda mudi
tersebut mengikrarkan dirinya sebagai pasangan dalam
kontek pacaran.  Sebenarnya apakah yang dimaksud de-
ngan pacaran?

Sumber: http://www.sabda.org/e-3/artikel/visi/
pid = 8848.mulai = 0
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Siswa diminta untuk menceriterakan pengalamannya  sebagai seorang remaja
dalam berpacaran. Apabila belum pernah berpacaran, siswa diminta untuk men-
jawab pertanyaaan berikut ini:
1. Pernahkah kamu jatuh cinta?
2. Sejak kapan kamu mulai jatuh cinta?
3. Apakah alasannya kamu jatuh cinta?
4. Bagaimanakah sikap kamu jika cintamu ditolak?

Ada beberapa pendapat mengenai tujuan orang berpa-
caran, Tujuan orang bepacaran  satu dengan yang lainnya
berbeda-beda.

Tujuan berpacaran adalah untuk mencari teman hidup
atau teman bicara  lebih jauh lagi tempat untuk mencurahkan
isi hati dan bahkan dijadikan sebagai masa perkenalan dan
penjajakan dalam menempuh jenjang pernikahan. Masa
penjajakan adalah media perkenalan sisi yang lebih dalam
serta mencari kecocokan antarkeduanya.

Tujuan berpacaran adalah untuk lebih mengenal karak-
ter dan kepribadian pasangan mempersiapkan diri ma-
sing-masing (hati maupun materi) agar siap melangkah ke
jenjang perkawinan.

Tujuan lain berpacaran adalah merupakan salah satu
cara untuk pendekatan yang lebih komprehensif. 

Oleh sebab itu tujuan berpacaran dapat disimpulkan
sebagai berikut.
1. Belajar bagaimana berkomunikasi.
2. Untuk bertumbuh secara sosial, emosional, dan rohani.
3. Untuk mempersiapkan memasuki jenjang pernikahan.
4. Untuk memenuhi kebutuhan dicintai dan mencintai.

B. TUJUAN PACARAN SECARA UMUM
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Pacaran merupakan  waktu sepasang individu untuk sa-
ling mengenal satu dengan yang lainnya. Pacaran pastinya
memiliki efek  dan bias terhadap kehidupan masing-masing, 
baik secara positif maupun negatif tergantung bagaimana 
cara menjalaninya.  Selama pacaran dilakukan dalam ba-
tas-batas yang benar, akan mendatangkan banyak hal yang
positif,  jadi dengan kata lain  yang perlu dan harus dijalani 
adalah pacaran sehat.

Bagaimanakah pacaran yang sehat itu? Berikut ini ada
beberapa tip pacaran yang sehat yaitu:
1. Memiliki kasih yang tulus.
2. Tidak melakukan tindakan kekerasan.
3. Luangkan waktu untuk bergaul dengan teman.
4. Jangan menghabiskan waktu yang lama atau seharian

berduaan di tempat yang sepi.
5. Lakukanlah kegiatan-kegiatan bersama, misalnya ber-

olahraga, belajar bersama, berdoa bersama, mengikuti
persekutuan pemuda bersama-sama.

6. Hindarilah bacaan-bacaan (buku-buku atau majalah)
yang berbau pornografi. Serta melihat film dan gambar-
gambar seputar seks.

7. Pengendalian diri untuk tidak berbuat di luar batas ketika
sedang kontak fisik dengan pasangannya.

8. Jangan pernah mengatasnamakan hubungan seks se-
bagai bukti cinta kasih
 Secara biologis, masa remaja merupakan masa

perkembangan dari kematangan seksual. Tanpa disadari
pacaran mempengaruhi kehidupan seksual seseorang.
Kedekatan secara fisik bisa memicu keinginan untuk mela-
kukan kontak fisik yang merupakan insting dasar setiap 
organisme, apabila diteruskan menjadi tak terkontrol atau
kebablasan. Jadi dalam berpacaran harus saling men-
jaga untuk tidak melakukan hal-hal yang berisiko terhadap
perkembangan  fisik dan mental remaja, Salah satunya 
adalah perilaku seksual. Oleh karena itu pengendalian diri
dalam berpacaran tentunya sangat diperlukan.

C. BATAS-BATAS PACARAN

Dengan apakah se-
orang muda memper-
tahankan kelakuan-
nya bersih? Dengan 
menjaganya sesuai 
dengan firman-Mu.

• Masmur 119:9. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual 
remaja adalah:
1. Faktor internal
  Bagaimana seseorang remaja mengekspresikan

perasaan keinginan dan pendapat tentang berbagai
macam masalah. Bagaimana menentukan pilihan
ataupun mengambil keputusan bukan hal yang mudah.
Dalam memutuskan sesuatu, remaja harus punya dasar,
pertimbangan, dan prinsip yang matang.

2. Faktor eksternal
  Perilaku seksual remaja juga dipengaruhi oleh fak-

tor-faktor dari luar. Contohnya:
a. Kemampuan orang terdekat terutama orang tua dalam

mendidik akan  mempengaruhi pemahaman kita me-
ngenai suatu hal terutama masalah seks.

b. Setiap agama mengajarkan mana yang baik dan mana
yang buruk. Pemahaman terhadap apa yang diajarkan
agama akan mempengaruhi perilaku remaja.

c. Remaja cenderung banyak menghabiskan waktu
bersama dengan teman sebayanya, sehingga tingkah
laku dan nilai-nilai yang dipegang banyak dipengaruhi
oleh pergaulan.

d. Teknologi informasi yang makin berkembang memu-
dahkan remaja untuk mengakses informasi setiap 
saat. Tetapi kemajuan teknologi informasi tak selalu 
membawa pengaruh positif.

Siswa diminta mendeskripsikan tujuan berpacaran, dan kriteria-kriteria apa saja
dalam memilih pacar. Kemudian tuliskan hasilnya dalam buku tugas serta kumpulkan
pada gurumu untuk diberi penilaian!

1. Apakah tujuan orang berpacaran?
2. Apakah yang dimaksud dengan pacaran sehat?
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1. Pengertian pacaran menurut iman Kristen
  Konsep kehidupan orang Kristen berbeda dengan

orang-orang lain. Kehidupan orang Kristen adalah ke-
hidupan dalam anugerah untuk mengambil bagian dalam
rencana karya penyelamatan Allah dalam Tuhan Yesus
Kristus. Kehidupan yang bertujuan untuk mengerjakan
pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelum
dunia dijadikan (Efesus 2: 10). Oleh karena itu, bagi 
orang Kristen bahwa pergaulan, pacaran, dan pernikahan
tidak lain dari proses kematangan hidup untuk semakin
dipersiapkan, memikul, dan mengerjakan pekerjaan baik
yang sudah disiapkan Allah.

  Dalam Kekristenan pacaran disebutkan sebagai
suatu masa perkenalan antara dua pribadi yang menjadi
satu kesatuan tubuh dalam kasih dan iman yang sung-
guh kepada Allah (Kejadian 2: 24; I Korintus 7: 1-16).
Pacaran bukanlah sekedar perkenalan saja, melainkan
suatu hubungan yang mengikat dua pribadi menjadi satu
keutuhan yang menuju kepada pernikahan kudus (Matius
19: 6a).

  Setiap orang akan selalu berusaha mencari orang
yang terbaik untuk dijadikan pacar. Seorang laki-laki
hendaklah mencari pacar seorang wanita, dan sebaliknya
hendaklah seorang wanita mencari pacar seorang pria.
Namun yang menjadi pertanyaan: Apa yang membuat 
dua jenis manusia itu saling tertarik satu sama lain?
Manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Awal
ketertarikan dapat dimulai dari segi jasmani atau rohani
dan perlu diketahui sulit sekali menetapkan usia berapa
tahun dapat berpacaran. Seorang pria dapat tertarik
kepada seorang wanita karena kecantikan, kesabaran,
kelemahlembutan, atau kegigihannya. Dengan berpa-

3. Mengapa remaja harus menghindari buku-buku bacaan yang bercorak porno-
grafi?

4. Berikan contoh kegiatan-kegiatan bersama yang positif dalam berpacaran!
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku seksual remaja!

D. PACARAN MENURUT IMAN KRISTEN

Remaja yang mem-
bangun hubungan 
dengan lawan jenis 
hendaklah berpegang 
teguh pada ajaran Al-
kitab dan menerapkan-
nya dalam berpacaran 
sebagai persiapan me-
nuju penetapan pa-
sangan hidup yang 
seimbang.
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caran dua individu berusaha saling mengasihi dan men-
cintai untuk kemudian dipersatukan sekalipun memiliki
rentan usia yang jauh. Baik tua maupun muda tidak lepas
dari usaha cinta-mencintai.

  Dalam berpacaran ada beberapa tahap yang harus
dilalui, yaitu sebagai berikut.
a. Tahap perkenalan

Suatu tahapan di mana dua pribadi berusaha untuk
saling mengenal   satu sama lain. Bagi pria dan wanita
yang sudah saling kenal sebelumnya, proses saling
mengenal itu lebih cepat.

b. Tahap penjajagan
 Pria dan wanita saling berusaha untuk mengenali ke-

biasaan, dan sifat-sifat. Dari situ mereka dapat saling 
mengetahui apa mereka beruda saling tertarik dan
mau saling berhubungan lebih dekat.

c. Tahap pendekatan
Kedua individu berusaha untuk saling menerima satu
sama lain, yang akhirnya menampakkan ada rasa
ingin lebih dekat lagi.

d. Tahap kesepakatan
 Hubungan kedua individu yang berlainan tersebut

bukan lagi sekedar kenal, bukan lagi sekedar bersa-
habat, melainkan melangkah dalam kesepakatan
untuk menikah.

2. Alkitab  dan  pacaran
  Dunia Alkitab yang diwarnai budaya Timur Tengah

yang paternalis, peranan orang tua sangat kuat sekali.
Sehingga tidak mungkin ada masa pacaran. Jodoh
diatur oleh orang tua. Contohnya pada saat Iskak me-
minang Ribka (Kejadian 24: 1-37), Yakub yang berjuang
mendapatkan Rachel, terjadi penipuan yang disahkan  
secara hukum budaya, sampai harus menikahi dahulu
kakak-kakak Rachel (Kejadian 29: 23-30). Semua dipe-
ngaruhi oleh orang tua.

  Cerita kuno di tanah perantauan, Ruth menyiratkan
bahwa bisa terjadi pernikahan tanpa pacaran, bahkan
secara otomatis kalau suami mati maka adik laki-laki
akan menjadi suami pengganti kakaknya (Ruth 1: 11).

Gambar: Sepasang mu-
da-mudi sedang bersen-
dau gurau sukacita.

Sumber: Ensiklopedi
Umum untuk Pelajar
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  Walau Alkitab tidak terang-terang membicarakan
pacaran, tetapi secara prinsip iman kristen memberi
gambaran soal pacaran:
a.  Pacaran dengan orang percaya (II Korintus 6: 14-

15)
 Dalam Kitab II Korintus  6: 14-15  memperingatkan

kita supaya para  remaja mencari pasangan yang
seimbang.

b. Kasih yang suci sebagai landasan motivasi (Kitab 
Kidung Agung).
1) Kasih yang melindungi dari kecemaran (Kidung

Agung 1:4).
2) Kasih memuji bukan membangkitkan emosi atau

birahi tetapi ketulusan hati (Kidung Agung 1: 9; 2:
1-7; 4: 1-16; 5: 9-16).

3) Kasih rela berkorban (Kidung Agung 5: 6-7).
c. Pacaran jalan, hormat orang tua juga jalan (Kidung 

Agung 1: 6; 8: 2).
  Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam me-

milih teman hidup adalah sebagai berikut.
1) Harus memperhatikan peran orang tua (Kejadian

24:1-4).
2) Harus seiman (Kejadian 24: 3-4).
3) Mengantisipasi keraguan (Kejadian 24:5).
4) Memiliki komitmen dan iman (Kejadian 24: 6-7).
5) Cari tempat yang tepat (Kejadian 24: 10-11).
6) Doa dan meminta tanda (Kejadian 24:12-24).

  Pacaran orang Kristen bukanlah saat untuk me-
latih dan melampiaskan kebutuhan seks, tetapi pada
pengenalan pribadi yang lebih mendalam.

  Empat hal pokok yang perlu dilihat dan dipertim-
bangkan di dalam pengenalan pribadi  pasangan kita
adalah seperti berikut.
1) Imannya
 Apakah ia benar-benar orang taat pada Tuhan dan

sudah lahir baru jadi bukan orang Kristen biasa.
Apakah orang tersebut takut akan Tuhan dan taat
pada firman-Nya.

2) Kematangan pribadinya
 Bagaimanakah sikapnya ketika sedang meng-

hadapi suatu masalah ketika menimpa dirinya.

Taruhlah aku seperti 
meterai pada hatimu, 
seperti meterai pada 
lenganmu, karena cin-
ta kuat seperti maut, 
kegairahan gigih se-
perti dunia orang mati, 
nyalanya adalah nyala 
api, seperti nyala api 
TUHAN!

• Kidung Agung 8: 6
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Bagaimana cara mengatasi masalah yang diha-
dapi? Apakah keputusan yang diambil bijaksana?

3) Karakternya
 Apakah ia seorang pemarah atau penyabar?

Apakah ia seorang yang jujur atau suka berbo-
hong?  Apakah ia seorang yang bertipe setia pada
pasangannya? Dan apakah ia rajin bekerja dan
bukan seorang yang malas?

4) Tanggung jawabnya
 Bagaimanakah tanggung jawabnya dalam hal  

pendidikannya, pekerjaanya, dan masalah seks?
Apakah pada waktu berpacaran selalu berorientasi
pada seks?

  Bagi orang Kristen pada masa pacaran adalah se-
bagai masa persiapan untuk perkawinan. Jadi pacaran
bukanlah suatu kesempatan untuk bersenang-senang
dengan lawan jenis di masa remaja, apalagi selalu ber-
ganti pacar.

Bacalah Kitab Kejadian 2: 18-23 dan II Korintus 6: 14-15 kemudian diskusikan
dengan teman-temanmu mengenai:
1. Apakah yang dimaksud dengan penolong yang sepadan?
2. Bagaimanakah konsep dalam memilih teman hidup menurut Alkitab?

Tuliskanlah hasil diskusi pada selembar kertas kemudian presentasikan di
depan teman-temanmu yang lain!

1. Hal-hal apa saja yang kamu perhatikan dalam memilih pasangan hidup?
2. Mengapa orang tua perlu dilibatkan dalam menentukan pasangan hidup?
3. Jelaskan maksud Kitab II Korintus 6: 14-15!
4. Bagaimanakah pendapatmu jika kamu dicarikan jodoh oleh orang tuamu?
5. Sebutkan empat hal pokok dalam pengenalan pribadi pasangan!



196 Pendidikan Agama Kristen SMA Jilid 1

A. PUJIAN
Bahasa Cinta

(Kidung Pujian Suplemen No. 99)

do = g 4 ketuk

1. Andaikata kulakukan
 yang luhur dan mulia
 Jika tanpa kasih cinta
 hampa tak berguna.

Pacaran adalah hubungan antara lawan jenis  laki-laki dan perempuan
yang secara khusus untuk saling memahami dan mengenal karakteristik.
Sedangkan pacaran menurut orang Kristen adalah masa untuk menge-
nal pribadi pasangannya lebih mendalam dan bertanggung jawab dalam
lingkup kebenaran Firman Tuhan. Tujuan berpacaran adalah untuk belajar
bagaimana berkomunikasi, belajar bertumbuh secara sosial, emosional,
rohani, dan belajar untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang pernikah-
an serta untuk memenuhi kebutuhan dicintai dan mencintai. Batas-batas
pacaran secara umum hendaknya memiliki kasih yang tulus, supaya tidak
melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, oleh sebab itu hindarilah  berduaan
terlalu lama di tempat yang sepi, hindari buku dan gambar yang bercorak
pornografi, serta jangan pernah mengatasnamakan hubungan seks sebagai 
bukti cinta kasih.

Pacaran menurut etika Kristen sebenarnya tidak dijabarkan secara
jelas dalam Alkitab, tetapi secara prinsip iman Kristen memberi gambaran
soal pacaran, yaitu supaya orang Kristen memilih pasangan atau pacar
dengan orang yang percaya (II Korintus 6: 14,15). Hendaknya memiliki
kasih yang suci sebagai landasan motivasi dan rela berkorban (Kidung
Agung 5: 6-7).
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Reff:  Ajarilah kami bahasa cinta-Mu
 Agar kami dekat pada-Mu ya Tuhanku

  Ajarilah kami bahasa cinta-Mu
 Agar kami dekat pada-Mu ya Tuhanku

2. Andaikata kupahami,
 bahasa sluruhnya
 Tapi cinta yang sejati,
 kunci dari smua.

Reff: ....

3. Cinta itu lemah lembut
 serta sederhana
 Cinta itu murah hati
 rela menderita

Reff: ....

B. DOA
  Ya Tuhan, bimbinglah kami dalam bergaul dengan teman-teman kami, dan

tolonglah kami ya Tuhan supaya dalam bergaul kami dapat menemukan teman
lawan jenis  yang kelak menjadi penolong yang sepadan dalam hidup kami  se-
turut dengan kehendak-Mu. Dalam dan demi Nama Yesus. Amin.

behavior :  kelakuan; tindak-tanduk
habitual : yang dilakukan karena kebiasaan
insting :  pola-pola tingkah laku yang bersifat turun-temurun yang 

dibawa sejak lahir
karakteristik :  ciri-ciri khusus; mempunyai sifat khas sesuai dengan per-

watakan tertentu
komprehensif :  bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik
koridor : lorong dalam rumah; lorong yang menghubungkan antara

suatu gedung dan gedung yang lain
paternalis :  sifat kebapaan
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Kerjakan soal di dalam buku latihanmu!
Pilihlah jawaban di bawah ini yang paling benar!
 1.  Pengalaman orang yang saat dalam kondisi jatuh dalam perasaan cinta as-

mara dipandang sebagai suatu pengalaman yaitu ....
a.  sebagai gambaran kehidupan kongkrit
b.  sarana untuk berkembangnya kepribadian
c.  munculnyu ketegangan emosional
d. persyaratan kehendak bersama
e. pengalaman sensasional yang menyenangkan

 2. Pertanda dan sikap seseorang yang sedang jatuh dalam perasaan cinta as-
mara ....
a.  getaran perasaan yang aneh d.  semangat yang berkobar
b.  simbolisasi kehidupan e.  kepuasan seksual
c.  jiwa yang merana

 3.  Orang beranggapan bahwa cinta itu manis bagaikan madu, pahit bagaikan
empedu mengandung maksud, yaitu ....
a.  tidak bisa digambarkan dengan bahasa
b.  sukar untuk dapat dilukiskan dengan kata
c.  mudah untuk dinyatakan dalam praktek
d.  nyaman untuk dijalankan bersama
e.  perasaan yang indah lagi mendebarkan

 4.  Makna cinta hendaknya diartikan sebagai ....
a. kerelaan untuk mau menyerahkan diri
b. kesediaan untuk saling berbagi
c.  sekumpulan perasaan yang indah
d. saling merasakan suka duka kehidupan perpaduan antara persahabatan

dan nafsu 
 5.  Makna negatif dari pengertian orang yang jatuh cinta adalah ....

a.  keinginan untuk melampiaskan nafsu seksual
b.  menghujat nama Tuhan Allah
c.  mengumbar percabulan dunia
d.  cinta adalah karunia Tuhan
e.  percintaan adalah objek persahabatan
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 6.  Karunia cinta dapat tumbuh lantaran ditanam tetapi ia tumbuh pada ....
a.  seorang gadis yang masih perawan
b.  seorang pria yang masih perjaka
c. dua hati yang berbeda dan sama tujuan
d.  penerimaan untuk saling melengkapi
e.  kesadaran laki-laki dan perempuan

 7.  Pandangan secara biologis makna orang berpacaran adalah ....
a.  keutuhan pasangan hidupnya
b.  campur tangan Tuhan Allah saja
c.  kerinduan untuk saling bertemu
d.  keinginan melampiaskan nafsu seksual
e.  keutamaan dalam penampilan fisik 

 8.  Pandangan sosial atau religius makna orang berpacaran adalah ....
a.  mengejar keinginan ekonomi semata
b. mengutamakan kebutuhan hidup rumah tangga
c. memperdaya pasangannya dalam hidup berpacaran
d. menghasut pihak-pihak yang menghalangi
e.  rasa kasih sayang dan tanggung jawab

 9.  Pandangan psikologis makna orang berpacaran adalah ....
a.  mencari bayangan dari keinginan kekasihnya
b.  menuntut kesungguhan pasangannya
c.  menyempurnakan kekurangannya masing-masing
d. mengakrabkan keinginan untuk hidup bersama
e. mencintakan kemauan hidup berdampingan

 10.  Makna dari pengertian “cinta itu buta” adalah ....
a. keinginan yang tersembunyi tanpa disadari
b. orang tertarik oleh bayangan semu
c. tidak mengindahkan keseluruhannya
d. mengindahkan cinta kepada lawan jenisnya
e. mengidealisasikan sifat mulia pada patnernya

 11. Tujuan berpacaran secara umum sebagai berikut, kecuali ....
a. untuk belajar bagaimana berkomunikasi
b. untuk bertumbuh secara sosial, emosional, dan rohani
c. untuk mempersiapkan memasuki jenjang pernikahan
d. untuk uji coba seksual
e. untuk memenuhi kebutuhan dicintai dan mencintai
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 12. Tip berpacaran yang sehat adalah ....
a. memiliki kasih eros
b. melakukan kegiatan selalu bersama
c. meluangkan waktu untuk bergaul dengan teman
d. melakukan tindakan kekerasan bila diperlukan
e. mengatasnamakan hubungan seks sebagai bukti cinta kasih

 13. Tahap-tahap berpacaran adalah sebagai berikut, kecuali ....
a. perkenalan
b. penjajakan
c. pendekatan
d. kesepakatan
e. percobaan

 14. Dalam Kitab II Korintus 6: 14 memberikan gambaran dalam hal mencari pa-
sangan hidup, yaitu ....
a. mencari pasangan yang seimbang
b. mencari pasangan yang serasi dari segi fisik
c. mencari pasangan yang sederajat
d. mencari pasangan yang sempurna
e. menncari pasangan yang cantik/ganteng

 15. Di bawah ini adalah empat hal pokok yang perlu dipertimbangkan dalam
pengenalan pribadi pasangannya, kecuali ....
a. imannya
b. kematangan pribadinya
c. karakternya
d. tanggung jawabnya
e. harta bendanya

No. Nama siswa     
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