Kita sering kali mendengar istilah
makhluk sosial. Benar! Itulah manusia.
Manusia adalah makhluk sosial. Manusia
dalam arti makhluk sosial ialah manusia
yang saling membutuhkan satu sama lain
di dalam kelangsungan hidupnya. Sebagai
makhluk sosial artinya membutuhkan
orang lain didalam berbagai aspek
kehidupan, dan itu merupakan hal yang
mutlak sebab manusia memiliki berbagai
macam
keterbatasan.
Pada
awal
penciptaan, Kejadian 2:18 Allah berfirman:
Tidak baik, kalau manusia seorang diri saja,
Aku akan menjadikan penolong baginya.........”.
Dari perkataan Allah tersebut sudah
membuktikan bahwa tidak baik jika sendiri
dan harus membutuhkan penolong. Awal
manusia diciptakan menunjukkan bahwa
manusia perlu bersosialisasi. Untuk
menunjukan sosialisasi yang baik maka
perlu untuk membangun suatu hal yang
dinamakan RELASI atau hubungan. Dalam
membangun sebuah relasi maka ada hal-hal
yang penting yang harus diketahui agar
relasi yang kita bangun merupakan relasi
yang sehat dan sesuai dengan kehendak
Allah.
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RELATIONSHIP

t

ahukah anda ketika Yesus

dikarenakan

dicobai oleh orang Farisi dan

Tuhan terbangun jika kita sudah

Saduki dan bertanya “Guru, hukum

meresponi kasih yang Tuhan berikan

manakah

kepada

yang

terutama

dalam

relasi

kita.

kita

Mengapa

dengan

mudah?

hukum Taurat (Mat. 22:36)? Dan

Karena Tuhan sudah terlebih dahulu

yang menjadi jawaban Yesus ialah

mengasihi kita, dengan demikian

hal

hanya butuh respon dari manusia.

mengenai

tujuannya

kasih

untuk

yang

sebuah

tentu
relasi.

Mengenai

kasih

Tuhan

kepada

Ternyata dari sudut pandang Yesus

manusia tidak perlu dipertanyakan

mengenai

lagi

hukum

yang

terutama

sebab

kasih-Nya

kepada

ialah sebuah relasi. Lalu seperti

manusia sudah sangat nyata. Yang

apakah

disampaikan

menjadi pertanyaan kita sekarang

Yesus yang menjadi hal yang utama

ialah apakah kita siap mengasihi

di dalam hukum Taurat berdasarkan

Tuhan agar relasi kita dengan Tuhan

Injil

bisa terbangun?

relasi

Matius

yang

22:37-40.

Adapun

kebenaran Firman Tuhan mengenai
relasi

yang

disampaikan

Yesus

Pertanyaan
mengapa

Tuhan

berikutnya,
tidak

membuat

berdasarkan Injil Matius 22:37-40

manusia mengasihi-Nya? Tuhan kan

ialah, sbb:

Maha Kuasa, kalau ada cara mudah

Relation With God (ay. 37)

kenapa harus cara yang sulit. Tapi

Relasi yang paling utama kita

itulah pikiran manusia yang berdosa.

bangun ialah

relasi kita dengan

Sesungguhnya

karena

kita

tahu

Tuhan. Sesungguhnya membangun

bahwa Allah adalah kasih yang

relasi dengan Tuhan bisa dikatakan

dimana juga kita ketahui bahwa

hal

kasih itu tidak bersifat memaksa, dan

yang

mudah.

Hal

tersebut

....Bersambung ke hal.2
3 # Fidelitas Edisi
1#Fidelitas
EdisiSeptember
Mei 20212019

Sambungan dari hal.1...

jika bersifat memaksa ya bukan kasih
lagi

tetapi

“kasar”.

Allah

mau

Relationships With People (ay. 39)
Ayat

ini

mengatakan

dengan

menunjukkan kebenaran dari kasih

tegas bahwa “kasihilah sesamamu

itu sendiri. Ia mengasihi manusia,

manusia”. Dalam hal ini kita harus

dan Allah butuh respon yang tulus

membangun relasi dalam kasih entah

dari manusia bukan secara paksaan.

dengan

Jadi, mengapa Allah tidak memaksa?

mengasihi kita ataupun dengan orang

Karena Allah juga mau jika kita

yang belum mengasihi kita. Hal ini

mengasihi-Nya dengan kasih yang

tidak boleh kita beda-bedakan tetapi

tulus. Seperti yang dikatakan Yesus

kita harus menunjukan kasih kepada

bahwa hukum yang paling utama

semua orang. Mengasihi orang yang

ialah mengasihi Allah, maka ada cara

sudah dan belum mengasihi kita,

penting yang harus kita lakukan

itulah yang dinamakan relasi dengan

untuk membangun relasi kita dengan

sesama. Dalam mengasihi sesama,

Allah,

ada tiga dimensi dasar, yaitu:

yaitu:

Pertama

berdoa,

orang-orang

yang

sudah

merupakan sarana komunikasi kita

Relasi Dalam Keluarga.

dengan Allah. Kedua, membaca dan

Relasi dalam keluarga sangat

melakukan Firman Tuhan, hal ini

penting

berbicara mengenai bagaimana Allah

keluarga dalam suatu hubungan yang

berkomunikasi kepada kita untuk

memiliki

melakukan

membuat setiap anggota keluarga

Ketiga

segala
beribadah,

kehendak-Nya.
merupakan

saling

karena

Allah

merancang

ikatan-ikatan

membutuhkan

dan

yang

saling

sebagian tindakan sebagai ucapan

menopang, adanya suatu hubungan

syukur, life style kita, dan bukti

yang saling bergantungan sehingga

bahwa kita memiliki relasi dengan

keluarga itu pastinya akan saling

Allah.

membutuhkan.

Jika

relasi

dalam

....Bersambung ke hal.3
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Sambungan dari hal.2...

keluarga tidak terjalin dengan baik,

Relasi Dalam Persahabatan

maka sangatlah sulit bagi suatu

Hal

ini

berbicara

tentang

keluarga untuk melaksanakan tugas

pergaulan kita diluar keluarga. Peran

dan tanggung jawabnya karena tidak

sahabat sangat berpengaruh bagi

ada relasi yang baik.

cara berpikir, tingkah laku bahkan

Relasi Dalam Pernikahan

sikap kita. Bukan hanya sebatas itu

Kita

pernikahan

tetapi juga merupakan pengaruh

merupakan suatu rancangan maha

cara berpikir kita dalam menentukan

karya Allah ketika berada di Taman

masa depan seseorang. Relasi dalam

di Eden dengan tujuan agar manusia

hal ini kita harus berhati-hati sebab

dapat

saling

Amsal 18:25 berkata “Ada teman

cucu,

bertambah

tahu

bahwa

menolong,

beranak

banyak,

dan

yang

mendatangkan

kecelakaan,

memenuhi bumi untuk menaklukan

tetapi ada juga sahabat yang lebih

semuanya itu serta berkuasa atasnya

karib dari pada seorang saudara.”

dalam hal mengatur dan mengelolah

Jadi

(Kej. 1:28). Pernikahan merupakan

perhatikan dalam relasi sesama ialah

suatu hubungan yang paling dekat,

komunikatif dan kontekstual agar

paling intim dalam relasi manusia

kita bisa berbagi kasih dengan benar.

dan hubungan yang paling ideal.

Itulah beberapa hal yang

ada

hal

yang

harus

kita

menggunakan

dapat kita pelajari dari membangun

istri

untuk

relasi. Hendaklah relasi itu dibangun

hubungan

Tuhan

atas dasar kebenaran, kepedulian

Kristus

dan penuh dengan kasih Allah. GBU.

sebagai Mempelai Laki-Lakinya dan

Saduran Talk Show Mei 2021

Bahkan

Alkitab

hubungan

suami

melambangkan
dengan

umat-Nya,

jemaat-Nya

yaitu

sebagai

mempelai

wanita.

....Bersambung ke hal.4
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“RELASI”
RINGKASAN IBADAH CHAPEL SELASA PAGI BULAN MEI 2021
Relasi; Part 1
Teks: 1 Samuel 23:1-5
Dalam membagun hubungan
dengan Tuhan maka tujuan kita
adalah hidup bersama dengan Tuhan
(Yohanes 14). Bagaimana supaya
relasi kita dengan Tuhan tetap baik
(sampai kepada tujuan)? (1).
Menjalin komunikasi yang
berkelanjutan atau terus-menerus (1
Sam. 23:2). Sebelum bertindak Daud
selalu berkomunikasi dengan Tuhan.
Ini merupakan komunikasi dua arah
(berdoa). (2). Kita dapat dipercaya
atau saling percaya (1 Sam.13:14).
Daud dapat dipercaya oleh Tuhan.
Apakah Tuhan percaya kepada kita
atau kita dapat dipercaya oleh
Tuhan? Hasil yang didapatkan
ketika kita dapat dipercaya: (1).
Karena dapat dipercaya, Daud
mendapatkan kemenangan (1
Sma.23:5). (2). Karena dapat
dipercaya, Daud menjadi pemimpin
(1 Sam.14, 15, 16).
Relasi; Part 2
Teks: Yeremia 17:5-8
Bangsa Israel membangun relasi
mereka dengan para Baal. Mereka
berfikir patung dapat menolong
mereka. Dua jenis manusia, yaitu: 1.
(ayat 5-6) manusia yang dikutuk.
Mereka dikutuk karena memutuskan
relasi antara hubungan mereka
dengan Allah. Manusia yang

terkutuk ini akan seperti semak
bulus di padang belantara. (2).
(ayat 7-8) Manusia yang diberkati
Tuhan. Ada relasi antara manusia
dengan Allah. Membangun relasi,
menaruh harapan pada Allah maka
akan diberkati. Akan seperti pohon
yang ditanam ditepi air. Sehingga
waktu kita mau diberkati maka kita
akan membangun relasi kita
dengan Allah. Namun jika kita mau
dikutuk maka kita akan menyianyiakan relasi dengan Allah.
(1). Allah yang berinisiatif untuk
mencari Adam dan Hawa.
(2). Allah yang berinisiatif
mengutus Yeremia untuk
mengingatkan Israel.
Mereka yang memiliki relasi
dengan Allah akan diberkati
Tuhan, sedangkan mereka yang
meninggalkan relasinya dengan
Allah akan dikutuk.
Relasi; Part 3
Teks; 1 Sam. 3:1-7
Tema; relasi dalam panggilan
Relasi manusia dengan
Allah telah rusak sejak zaman
Adam. Bukan manusia yang
membangun relasi dengan Allah
tetapi Allah yang membangun
relasi dengan manusia. Ada tiga
komfirmasi yang perlu kita ketahui
tentang relasi dalam panggilan.
Pertama, komfirmasi dari Allah
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untuk menguatkan panggilan.
Kedua, komfirmasih Allah Untuk
mengkomfirmasi hati-hati jangan
sampai kita jatuh ke dalam dosa.
Ketiga, komfirmasi Allah Ingat
kembali bahwa Firman Allah itu
menjadi dasar kepercayaan.
Relasi; Part 4
Landasan biblika yang kita
ketahui. Di dalam relasi selalu
dilandaskan dengan yang namanya
kasih. Relasi kasih menjadi relasi
yang abadi. Relasi kekasih, maka
tentunya ada dua kekasih yang
saling mengasihi. Jika seseorang
tidak mengasihi membalaskan
seseorang dengan kasih yang
diberikannya maka itu adalah kasih
yang bertepuk sebelah tangan.
Bagaimana respon saya menanggapi
kasih yang ditunjukkan oleh Yesus
Kristus menurut Yehezkiel 16:

Keseriusan
Pertama, sikap keseriusan
dibuktikan dengan bertindak
sebagai pelaku Firman Allah
(Yak.1:22; Yohanes 14:15, 21). Kedua,
sikap keseriusan dibuktikan dengan
tindakan siap diubah oleh Firman
Tuhan (Kol.3:8-10, 12-14).

Kedewasaan
Pertama, tindakan yang
membuktikan kedewasaan yaitu
dengan mempersembahkan hidup
bagi Tuhan – tidak serupa dengan
dunia (Rom.12:1-2). Kedua, di dalam
relasi itu bukan hanya memahami
kehendak Tuhan tetapi juga
melakukan kehendak Tuhan.
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Kesetiaan
Pertama, tindakan yang
membuktikan kesetiaan dengan
komitmen untuk hidup bersama
dalam suka dan duka (Why.2:8-11)
dan hidup tidak mendua hati.
Kesimpulan:


Jika saudara ingin memiliki
relasi dengan Tuhan; “bagaimanakah
keseriusan, kedewasaan, dan kesetiaan
saya dengan Tuhan?”
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