
	

GEREJA	ADALAH	KELUARGA	ALAH,	KELUARGA	KITA	

Kiranya	engkau	sekarang	berkenan	memberkati	keluarga	hamba-Mu	ini,	supaya	tetap	ada	di	hadapan-Mu	untuk	
selama-lamanya.	Sebab	apa	yang	Engkau	berkati,	ya	TUHAN,	diberkati	untuk	selama-lamanya."	(1	Tawarikh	
17:27)	 

Perjalanan	 dan	 sejarah	 kehidupan	 bahkan	
perjalanan	 dan	 sejarah	 gereja	 dan	
bergereja	 menunjukkan	 bahwa	 tidak	
semua	 orang	 dan	 juga	 tidak	 semua	 orang	
Kristen	 memandang	 gereja	 dengan	 cara	
yang	 sama	 maupun	 secara	 tepat.	
Pandangan	 mengenai	 Gereja	 sebagai	
Keluarga	 Allah	 adalah	 salah	 satu	 hal	
penting	 yang	 terus	 mengalami	 perubahan	
dan	 perkembangannya	 sampai	 masa	
sekarang	ini.	Gereja	sebagai	Keluarga	Allah	
menjadi	 bagian	 yang	 merepresentasikan	
bagaimana	 seharusnya	 gereja	 se-	 bagai	
persekutuan	Umat	 Allah	 yang	 hadir	 dalam	

bentuk	lembaga	dengan	melakukan	fungsi-	fungsinya.	 

Allah	telah	melaksanakan	karya	keselamatan	dunia	ini	dalam	Yesus	Kristus	melalui	kedatangan-Nya	
kedalam	dunia.	Karya	keselamatan	Allah	tersebut	merupakan	tindakan	yang	berangkat	dari	kepedu-	
lian	 Allah	 karena	 kasihNYA	 bagi	manusia	 dan	 kemanusiaan	 itu	 sendiri.	 Berangkat	 dari	 hal	 ini	 lah	
maka	 bersama	 kita	mau	melihat	 bagaimana	 kita	membangun	 dan	 hadir	 sebagai	 keluarga-keluarga	
yang	membawa	dan	menyatakan	Kasih	dan	Karya	Allah	yang	membawa	dan	menghadirkan	Kesela-	
matan	dan	Damai	Sejahtera.	 

Pemahaman	 dan	 pengertian	 mengenai	 Keluarga	 adalah	 persekutuan	 hidup	 antara	 ayah,	 ibu,	 dan	
anak-anak.	Keluarga	pertama	di	dunia	ini	dibentuk	oleh	Allah	sendiri	yakni	keluarga	Adam	(Kej	1:27-	
29).	Allah	membentuk,	memilih	,	mengikat	perjanjian	,	memberikan	tanggungjawab	kehidupan	dalam	
keterikatan	 dengan	 Allah	 dan	 sesama	 manusia.	 Ada	 keluarga	 Nuh,	 Ada	 keluarga	 Abraham,	 ada	
Keluarga	Ishak,	ada	keluarga	Yakub,	ada	keluarga	para	Imam,	Hakim	dan	Nabi	yang	memperlihatkan	
berbagai	 hal	 yang	 bisa	 dan	 dapat	 terjadi	 menjadi	 bagian	 kehidupan	 dari	 manusia	 bahkan	 orang	
percaya	dan	gerejaNYa.	 

Dalam	hal	 Keluarga	Kristen	 adalah	 persekutuan	 hidup	 antara	 ayah,	 ibu,	 dan	 anak-anak	 yang	 telah	
percaya	dan	menerima	Yesus	Kristus	sebagai	Tuhan	dan	Juruselamat	secara	pribadi	serta	menelada-	
ni	hidup	dan	ajaran-ajaranNya	dalam	kehidupan	sehari-hari.	Pengertian	ini	dibangun	dari	pengertian	
Kristen	 itu	 sendiri.	 Kristen	 artinya	 menjadi	 pengikut	 Kristus,	 yang	 meneladani	 hidup	 dan	 ajaran-	
ajaran	Kristus.	Mengikut	dalam	pengakuan	dan	beriman	serta	menyatakan	dalam	langkah	dan	karya	
Kehidupan	 yang	 terus	 disaksikan.	 Pandangan	mengenai	Keluarga	Kristiani	 seringkali	 digambarkan	
sebagai	sebuah	gereja-mini,	miniatur	dari	keluarga	gereja	,	gereja	domestik	(Latin:	Ecclesia Domesti- 
ca),	 yang	 dalam	 maksud	 dan	 rencana	 bahkan	 karya	 Allah	 adalah	 untuk	 memancarkan	 semua	
karakter-	 istik	 dari	 keseluruhan	 Tubuh	 Kristus	 (Gereja).	 Semua	 orangtua	 secara	 pribadi	 dipanggil	
oleh	 Allah	 untuk	 memainkan	 sebuah	 peranan	 yang	 istimewa	 dalam	 membentuk	 dan	 menopang	
gereja-mini	 keluarga	mereka	masing	 -	masing.	 Keluarga	 Kristen	merupakan	 Persekutuan	 bersama	
dalam	keluar-	ga	yang	seharusnya	bersifat	dinamis	dan	harus	dijaga	keharmonisannya.	 

Dr.KennethChain menyatakan	:	
1.	Keluarga	merupakan	tempat	untuk	bertumbuh,	menyangkut	tubuh,	akal	budi,	hubungan	sosial,	
kasih	dan	rohani.	Manusia	diciptakan	menurut	gambar	Allah	sehingga	mempunyai	potensi	untuk	



ber-	tumbuh.	Keluarga	merupakan	tempat	memberi	energi,	perhatian,	komitmen,	kasih	dan	
lingkungan	yang	kondusif	untuk	bertumbuh	dalam	segala	hal	ke	arah	Yesus	Kristus.	 
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2.	Keluarga	merupakan	pusat	pengembangan	semua	aktivitas.	Dalam	keluarga	setiap	orang	bebas	
mengembangkan	setiap	karunianya	masing-masing.	Di	dalam	keluarga	landasan	kehidupan	anak	
dibangun	dan	dikembangkan.	
3.	Keluarga	merupakan	tempat	yang	aman	untuk	berteduh	saat	ada	badai	kehidupan.	Barangkali	
orang	lain	sering	tidak	memahami	kesulitan	hidup	yang	kita	rasakan	tetapi	di	dalam	keluarga	kita	
mendapat	perhatian	dan	perlindungan.	 

4.	Keluarga	merupakan	tempat	untuk	mentransfer	nilai-nilai,	laboratorium	hidup	bagi	setiap																								
anggota	keluarga	dan	saling	belajar	hal	yang	baik.	
5.	Keluarga	merupakan	tempat	munculnya	permasalahan	dan	penyelesaiannya.	Tidak	ada	keluarga	
yang	tidak	menghadapi	permasalahan	hidup.	Seringkali	permasalahan	muncul	secara	tidak	terduga.	
Misalnya,	hubungan	suami	istri,	masalah	yang	dihadapi	anak	belasan	tahun,	dan	masalah	ekonomi.	
Namun,	keluarga	yang	membiarkan	Kristus	memerintah	sebagai	Tuhan	atas	hidup	mereka	pasti	
dapat	menyelesaikan	semua	permasalahan.		

Dalam	 hal,	 Gereja	 adalah	 Keluarga	 Allah,	 EFESUS	 2	 :	 13-22.	 Keluarga	 Allah	menunjukkan	 4	 status	
yang	 yang	 harus	 nyata	 dalam	 kehidupan	 sebagai	 gerejaNYA.	 Mereka	 bukan	 lagi	 orang	 asing	 dan	
pendatang,	 anggota-anggota	 gereja	 bersama	 dengan	 semua	 unsur	 pelayanan	menjadi	 kawan	 sew-	
arga	dari	orang-orang	kudus	dan	anggota-anggota	keluarga	Allah.	Keintiman	dan	kekerabatan	men-	
jadi	nuansa	yang	menghidupkan	dan	menggerakkan	langkah	dan	karya	layan	gererja.	Persatuan	yang	
indah	 dan	 intim	 terus	 diupayakan	 terbangun	 dan	 menguat	 dalam	 tanggung	 jawab	 Persekutu-	 an,	
Pelayanan	 dan	 Kesaksian.	 Kesatuan	 di	 dalam	 gereja	 seharusnya	 jauh	 melampaui	 kesatuan	 secara	
politis	 maupun	 sosial.	 Lebih	 kuat	 daripada	 ikatan	 etnis	 maupun	 status	 ekonomi.	 Gereja	 harus	
menjadi	sebuah	rumah	bagi	setiap	jemaat.	Tidak	ada	orang	asing	di	dalam	gereja.	Semua	adalah	satu	
keluarga.	 Kesatuan	 di	 dalam	 Kristus	 harus	 menjadi	 alasan	 kuat	 bagi	 kesatuan	 gereja,	 jauh	 lebih	
kokoh	daripada	keragaman	yang	ada	maupun	kesatuan	yang	diciptakan	oleh	faktor	lain.	 

Allah	telah	memilih	dan	menjadikan	kita	anak-anakNYA.	Allah	di	dalam	Kristus	telah	menjadikan	kita	
Keluarga	 dan	 bagian	 dari	 Tubuh	 Kristus.	 Karya	 Allah	 dinyatakan	 juga	 ketika	 dalam	 tugas	 dan	
tanggung	 jawab	 kehadiran	 orang	 percaya	 yang	menyaksikan	 kehidupan	 sebagai	 orang-orang	 yang	
telah	 menerima	 kasih	 Allah	 dengan	 meneruskan	 dan	 mengerjakan	 karya	 Kasih,	 membangun	 diri	
dalam	 dan	 kebersamaan.	 Allah	 memperlakukan	 kita	 sebagai	 pribadi	 yang	 mau	 menerima	 satu	
dengan	yang	 lain.	 Jangan	sampai	ada	yang	tidak	terlibat	serta	atau	berperan	serta.	Walaupun	tetap	
ada	perbedaan	dan	keberagaman	anggota	dan	 tugas	dan	peran	yang	berbeda,	sebagaimana	Kristus	
telah	 menjadi	 Kepala,	 maka	 perlu	 kerendahan	 hati	 untuk	 saling	 menerima	 dan	 menopang	 dalam	
melaksanakan	 pekerjaan	 Allah	 secara	 baik,	 tertib,	 teratur,	 sopan.	 Sekalipun	 ada	 perbedaan	 dan	
keragaman	 upayakan	 kebaikan	 dan	 jangan	memancing	 atau	memuncul	 bahkan	membiarkan	 keru-	
mitan	dan	kekacauan	terjadi	di	 tengah-tengah	persekutuan	Keluarga	Allah.	Dengan	semua	hal	yang	
Kristus	telah,	sedang,	dan	akan	terus	lakukan	untuk	jemaat-Nya,	sangat	disayangkan	jika	ada	orang	
Kristen	 tidak	mau	 secara	 aktif	 bagimana	 Kristus	 di	 hadirkan	 dalam	 dan	melalui	 keluargaNYA	 dan	
gerejaNYA.	 Keluarga	 kita	 dan	 Gereja	membawa	 kita	 lebih	 dekat	 dengan	 Allah	 dan	 sesama	melalui	
karya	penebusan	Kristus.	Melaui	 Ibadah	menumbuhkan	kita.	 Persekutuan	di	 antara	 orang	percaya	
adalah	 bait	 Allah	 yang	 sesungguhnya	 dimana	 kita	 berjumapa,	 mengalami,	 meneruskan	 Kasih	 dan	
Perbuatan	 Allah	 yang	 menyelamatkan,	 meneguhkan,	 mempersatukan,	 menyegarkan.	 Tuhan	 mem-	
berkati	setiap	keluarga	kita,	Tuhan	memberkati	GEREJANYA.	 
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