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PRINSIP 
Kita tidak bertumbuh dan menjadi “monster” rohani saat kita: 
1. Melupakan kasih karunia Tuhan. Ketika kita melupakan kasih karunia, maka hidup kerohanian kita menjadi 
berat. 
2. Berpusat pada diri sendiri. 
3. Tidak mengasihi sesama. 
 
APLIKASI 
Agar kita bertumbuh dan tidak menjadi “monster” rohani, kita perlu: 
1. Mendengarkan pengajaran yang benar yang berpusat pada Injil Kristus 
2. Memberikan respons yang benar sesuai dengan firman Tuhan 
3. Mengasihi sesama 
 
PERTANYAAN 
1. Apakah selama ini kita sudah memastikan pengajaran yang kita dengar adalah pengajaran yang sehat? Bagaimana 
kita memastikan bahwa pengajaran yang kita dengar sudah sehat? 
 
2. Respons benar seperti apa yang masih perlu kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari? 
 
3. Apakah kita masih mengalami kesulitan untuk mengasihi sesama kita? Apa kendala dalam mengasihi sesama? 
Hal apa yang perlu kita kembangkan selama minimal 1 minggu ke depan, supaya bisa mengasihi sesama dengan lebih 
baik? 
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[?] Apakah kita semakin bertumbuh dalam iman, karakter, dan kasih? Atau kita menjadi orang Kristen yang sekadar 
ke gereja dan menjalankan ritual agama? Apakah kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan? Apakah kita 
semakin hari semakin mengarah ke arah Kristus? 
Yuk kita bertumbuh dalam iman, karakter, dan kasih. Ayo kita semakin menjadi serupa/ bertumbuh ke arah Kristus. 
 

1 Korintus 3:6-7 
6 Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 
7 Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. 

 

Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang malas membaca Alkitab, malas pelayanan. Tetapi kini bisa muncul 
keinginan untuk merenungkan firman Tuhan lebih lagi, ada rasa senang kalau kita bisa bertumbuh, ada keinginan 
dan kekuatan untuk bertumbuh, kita mau berusaha untuk bertumbuh – bertumbuh menjadi suatu hal yang 
menyenangkan buat kita. Mengapa bisa begitu? Itulah kasih karunia Tuhan.  
Jadi kalau kita bisa bertumbuh, semakin mengenal dan cinta Tuhan, dan karakter kita bisa makin seperti Kristus – itu 
bukan karena kita hebat tetapi semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita memiliki keinginan 
untuk bertumbuh,  Tuhanlah yang membuat di dalam hati kita timbul rasa senang kalau kita bisa bertumbuh.  
Jadi yang penting bukan pendeta atau pengajarnya, tetapi Allahlah yang memberi pertumbuhan. 
Kiranya kita semua mendapat anugerah kasih karunia untuk kita bisa bertumbuh karena tanpa kasih karunia bahkan 
keinginan untuk bertumbuh saja pun tidak ada. Mari kita berdoa dan saling mendoakan untuk itu.  
 

Bagaimana cara Tuhan membuat kita bertumbuh?  
Menurut survey, orang yang mendapat anugerah untuk bisa bertumbuh di dalam Tuhan memiliki kelima hal ini. 
Ternyata kasih karunia Tuhan bekerja lewat kelima hal ini: 
1. Pengajaran yang benar/ sehat.  



2. Komunitas yang jujur, saling menerima apa adanya, saling membangun di dalam Tuhan.  
3. Pelayanan, karena kita mau belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan dan mau belajar untuk mengasihi 

orang lain melalui pelayanan kita. 
4. Disiplin rohani, bukan peraturan atau hukum tetapi kita memiliki ketentuan bagi diri kita bahwa saya mau 

begini, saya tidak boleh begini – bukan karena takut dihukum Tuhan tapi karena ingin menyenangkan Tuhan. 
5. Respon. Apapun yang terjadi, kita merespon untuk tetap memilih Tuhan.  

- Kita bisa jatuh tetapi kita memilih untuk bertobat, bukan, “Ah engga apa-apa, engga ada yang tahu kok.”  
- Saat kita disakiti/ dilukai, mungkin ada rasa ingin membalas, tetapi, “Tuhan, kok saya marah ya?”  
Ternyata Tuhan memberikan respon di hati kita, orang-orang yang bertumbuh, untuk menyikapi berbagai 
kejadian di dalam hidup kita dengan baik. 

 

Pengajaran yang sehat dan benar serta respon, sangat menentukan pertumbuhan rohani. 
 
Yunus 4:1-9 
1 Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. 
2 Dan berdoalah ia kepada TUHAN, katanya: "Ya TUHAN, bukankah telah kukatakan itu, ketika aku masih di negeriku? Itulah 
sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu, bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang 
panjang sabar dan berlimpah kasih setia serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan-Nya. 

3 Jadi sekarang, ya TUHAN, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati dari pada hidup." 
4 Tetapi firman TUHAN: "Layakkah engkau marah?" 
5 Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di 
bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. 
6 Lalu atas penentuan TUHAN Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur 
dari pada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. 
7 Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat, yang menggerek pohon jarak itu, 
sehingga layu. 
8 Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari 
menyakiti kepala Yunus, lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya: "Lebih baiklah aku mati dari pada hidup." 
9 Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus: "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya: "Selayaknyalah aku marah 
sampai mati." 



- Niniwe adalah salah satu kota terbesar pada zaman itu. Bagi bangsa Asyur, Niniwe adalah kota yang sangat 
penting. Bangsa Asyur dikenal kejam dan sadis terhadap musuh saat perang. Mereka membiarkan musuhnya 
mati perlahan di dalam penderitaan. Wanita dan anak-anak pun tidak luput dari kekejaman mereka.  

- Tuhan meminta Yunus untuk menyampaikan teguran kepada orang Niniwe supaya mereka bertobat, tetapi 
Yunus menolak. Bagi Yunus, daripada disuruh bertobat, lebih baik mereka dihukum saja, orang seperti itu tidak 
pantas hidup.  

- Oleh karena itu Yunus lari ke Tarsis. Tetapi Tuhan membuat laut bergejolak sampai Yunus terpaksa dibuang ke 
laut. Dan Tuhan atur untuk seekor ikan besar memakan Yunus dan membawa Yunus kembali ke darat.   

- Yunus akhirnya terpaksa menyampaikan pesan Tuhan kepada Niniwe. Biasanya sebelum melayani kita 
mempersiapkan/ latihan dulu karena ingin memberi yang terbaik, tetapi Yunus menyampaikan pesan Tuhan 
dengan ogah-ogahan. Dan entah bagaimana pesan pertobatan yang disampaikan Yunus dengan setengah hati 
itu bisa membuat seluruh kota yang begitu jahat dan tidak kenal Tuhan itu bertobat.  

 

Yunus adalah hamba Tuhan yang aneh. Ia justru tidak senang saat satu kota bertobat di dalam pelayanannya.  
(ayat 2) Yunus tahu bahwa Tuhan itu baik. 
(ayat 3) Tetapi Yunus marah. Daripada melihat Niniwe diampuni Tuhan, “Lebih baik aku mati saja.” 
(ayat 6) Yunus senang saat Tuhan memberi pohon yang meneduhkannya tetapi kesal saat orang Niniwe bertobat. 
Betapa egonya luar biasa.  
(ayat 7) Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan memiliki rencana di dalamnya. 
(ayat 8) Yunus orang yang suka ngambek. Kita juga tidak berbeda dari Yunus, suka ngambek sama Tuhan. 
(ayat 1) Mengesalkan hati Yunus di dalam bahasa aslinya memiliki arti: kejahatan di hati Yunus. Saat Niniwe bertobat 
dan Tuhan mau ampuni Niniwe, bagi Yunus itu jahat.  
 

Mungkin sampai hari ini Yunus adalah pendeta yang memiliki rekor pelayanan dan pertobatan terbesar. Di dalam 
sekali perjalanan pelayanannya, terjadi pertobatan sampai lebih dari 100.000 orang. Tetapi Yunus juga tercatat 
sebagai salah satu nabi yang terburuk sepanjang sejarah. 
Hal ini dituliskan Alkitab untuk mengingatkan kita, jangan-jangan kita tidak berbeda dari Yunus. Karena seringkali 
kita tidak bisa melihat orang yang kita benci atau pernah melukai hati kita diberkati Tuhan. Kita tidak suka melihat 
musuh kita diampuni Tuhan.  
 

Proses mengampuni itu berat. Di dalam tangisan bahkan sampai gemetaran, seorang Ibu mengatakan bahwa ia 
mau mengampuni, tetapi dia ingin Tuhan membalas menghukum orang itu karena hidup Ibu ini jadi susah gara-
gara orang itu. Saat dikatakan bahwa Tuhan bisa melakukan pembalasan kepada orang tersebut, tetapi bisa juga 
Tuhan mengampuninya, Ibu ini tidak bisa menerimanya.  
 

Bukan hanya Ibu ini, kita juga sama. Misalkan Tuhan berkata kepada kita, “Mintalah apa saja maka Aku akan 
beri. Tapi kepada orang yang pernah menyakiti kamu dulu, Aku akan beri dua kali lipat. Kamu mau kaya atau 
bahagia, Aku beri, tapi musuhmu akan dua kali lipat lebih kaya dan bahagia.” 
Tidak berbeda dengan Yunus, pertanyaan yang seharusnya mendatangkan berkat bagi kita malah membuat kita 
tidak bisa tidur gara-gara berhubungan dengan orang yang kita tidak sukai. Seharusnya sesuatu yang simpel dan 
membuat kita bisa bersyukur Tuhan, malah membuat kita jadi tidak bahagia – karena kita malah meminta 
penderitaan supaya orang yang kita tidak sukai dua kali lipat lebih menderita dari kita.  

 

(ayat 5) Yunus konsisten di dalam kekeliruannya, konsisten di dalam kebenciannya, Yunus tidak mau berubah. 
Setelah meninggalkan Niniwe, Yunus menantikan apa yang terjadi atas kota itu karena ia masih mengharapkan kota 
itu dihukum/ dihancurkan Tuhan. Itulah sebabnya seorang Teolong mengatakan kalau Yunus adalah monster rohani.  
Kita tetap ke gereja tapi tetapi memaki-maki orang dengan kasar. Atau kalau sudah masalah uang, nipunya luar 
biasa. Kita masih ke gereja tetapi kita konsisten dengan kekerasan hati kita, kebodohan kita, dan ketidakmauan 
untuk bertumbuh. Kita pun egosentris sampai disebut monster rohani.  
 



Mengapa Yunus bisa menjadi monster rohani? 
 

1. Yunus melupakan kasih karunia Tuhan 
 

Bagi Yunus ikut Tuhan adalah “transaksi”, sebuah sebab-akibat: 
- Kalau kamu memberi, Tuhan berkati berlimpah-limpah. 
- Kalau kamu setia, Tuhan akan menjagamu. 
- Kalau kamu jahat, Tuhan akan menghukum.  
Bagi Yunus, tidak ada tempat bagi kasih karunia (grace), tidak ada kesempatan kedua apalagi kesempatan ketiga, 
keempat, atau kelima ratus. Yunus lupa bahwa kalau “prinsip transaksi” itu dijalankan, orang pertama yang akan 
dihukum ya Yunus, karena Yunus dengan penuh kesadaran sudah melawan Tuhan dari sejak Pasal 1. 
 

Saat kita melupakan pengajaran tentang kasih karunia (grace), kita tidak bisa bertumbuh dengan sehat. Mengikut 
Tuhan jadi berat, ikut Tuhan jadi “transaksi”: kalau saya begini, Tuhan berkati; kalau tidak, Tuhan tidak akan berkati. 
Kita selalu takut dihukum. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan karena kita melihat Tuhan sebagai preman, yang kalau 
kita lupa memberi persembahan, hidup kita akan hancur. 
Dan sering kita ingin orang lain dihukum, padahal kalau mau pakai cara “transaksi”, kita pun dihukum. Karena tidak 
ada persembahan kita yang benar-benar bisa sempurna di hadapan Allah, pelayanan kita pun tetap penuh 
kekurangan. Jadi kalau kita memakai standar Tuhan, tidak usah orang jahat, kita sendiri pun jahat di mata Tuhan.  
 

Yunus gagal melihat bahwa di dalam pemberontakannya, kasih karunia Tuhan terus memberinya kesempatan, di 
mana saat ia jatuh ke laut, Tuhan atur ada ikan yang “membawa” dia kembali ke darat.  
Kita mungkin pernah mau meninggalkan Tuhan, kita tidak mau ke gereja lagi. Tetapi Tuhan pakai segala cara, 
termasuk hal yang tidak enak sekali pun untuk membawa kita kembali kepada Dia. Entah bagaimana Tuhan membuat 
kita ada di sini (gereja) lagi, menyembahNya lagi dengan lagu yang membuat kita terkagum akan angerahNya. 
 

2.  Yunus menjadikan dirinya sebagai pusat kehidupannya 
 

Pasal 4:2 berisi doa Yunus. Di dalam teks Ibraninya ditemukan 9 kata “aku” di dalam doa Yunus. Ini menggambarkan 
doa yang berpusat kepada diri sendiri: 
- Tuhan berkati aku, aku pengen teman hidup.  
- Tuhan aku berdoa supaya besok hariku lancar.  
- Tuhan, keluargaku, bisnisku, aku, aku, aku. 
 

Tetapi bukan hanya berpusat kepada dirinya sendiri, Yunus bahkan menganggap dirinya sebagai pusat kebenaran.  
Di Pasal 4:2, doa Yunus diawali dengan, “Bukankah telah kukatakan?”, jadi itu merupakan balasan Yunus kepada 
perkataan Tuhan di Pasal 1:  

1 Datanglah firman TUHAN kepada Yunus bin Amitai, demikian: 
2 "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada-Ku." 

  
Yunus seolah membalas firman Tuhan dengan menantang, “Aku tidak mau. Kalau aku ga mau, gimana emang? Kalau 
aku ga mau, terus mau apa?”  
Jadi saat Tuhan berfirman pada Yunus dan Yunus mengatakan sebaliknya, Yunus sedang mensejajarkan dirinya 
dengan Tuhan, Yunus sedang menjadikan dirinya sebagai pusat kebenaran. Kebenaran yang bukan firman Tuhan 
tetapi “gimana gue” : aku yang menentukan mana yang benar mana yang salah. 
“Lebih baik aku mati saja!” – dengan kata lain, “Lebih baik mati daripada aku harus hidup dan mentaati Firman, lebih 
baik aku mati daripada aku harus taat sama Engkau.”  
 

- Kita pun suka begitu saat Tuhan memanggil kita untuk melayani, saat Tuhan menyuruh merenungkan firman 
Tuhan, “Gue engga mau. Gimana gue aja.” 

- Kita pergi ke gereja bukan karena kebenaran atau firman Tuhan yang mengatakan bahwa saya perlu ke gereja, 
tetapi karena “gue yang mau”.  

Orang yang berpusat kepada dirinya sendiri tidak pernah bisa bertumbuh ke arah Kristus.  



3. Karena Yunus tidak mengasihi sesama 
 

Standar yang Yunus berikan kepada Niniwe lebih tinggi dari standar Yunus kepada dirinya sendiri. Yunus membenci 
Niniwe karena mereka sadis dan jahat, tetapi di saat yang sama Yunus juga sadis dan jahat. Kalau orang Niniwe tidak 
memiliki kasih, Yunus pun lebih memilih melihat orang tua, muda, laki, dan perempuan mati kena hukuman Tuhan. 
“Hukum saja, matiin saja!” Di mana kasihnya? Yunus tidak kalah jahat dengan orang Niniwe. 
 

Ada seseorang menelepon, komplain tentang salah satu anggota tim yang menurutnya tidak ok. Memang orang 
itu parah. Lalu saya menjawab, kita dulu juga gitu ya. Saya cerita tentang masa lalu kami karena saya juga tahu 
bagaimana hidupnya dulu, “Untung Tuhan kasih kesempatan ya, kalau Tuhan dari dulu sudah menolak kita, 
hancurlah kita. Makanya karena Tuhan penuh kasih karunia, kita ada hari ini, Bro..” 
Suaranya langsung melembut dan berubah, “Bener sih, mau orangnya seperti apa pun, semua layak mendapat 
kesempatan.” Dia tidak jadi marah kepada orang itu. Dia setuju kalau orang itu boleh diberi kesempatan karena 
dia juga diingatkan, “Iya gua juga nggak beda sama dia. Kalau Tuhan tidak kasih kesempatan, di mana kita hari 
ini?”  

 

Kiranya kita menyadari bahwa pengajaran yang sehat dan respon diri kita itu sangat penting: 
- Sebab (pengajaran-pengajaran) apa yang kita dengar, akan mempengaruhi cara kita berpikir (pola pikir kita).  
- Dan respon kita mempengaruhi sikap hidup serta keputusan yang kita ambil.  
Jadi selain pengajaran, kita juga perlu belajar tentang respon. Tanpa itu kita akan jadi monster rohani.  
Kita yang mau mendengar pengajaran dan mau merespon pengajaran dengan benar, selain akan belajar mengasihi 
Tuhan, kita juga belajar untuk mengasihi orang lain.  
 

Pengajaran seperti apa yang kita perlu dengar dan izinkan masuk ke dalam diri kita? 
  
1. Pengajaran yang sehat berpusat pada Injil kasih karunia Tuhan 

Kasih karunia Tuhan selalu mengingatkan kita tentang betapa besar kasih Tuhan atas kita (bukan hanya besar 
penghukumanNya atas kita), dan betapa Tuhan mengampuni dan melayakkan kita.  
 

2. Pengajaran yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari segalanya 
Bukan aku-aku-aku tapi Tuhan-Tuhan-Tuhan. Bukan apa yang aku mau tapi apa yang Tuhan mau.  
 

3. Pengajaran yang mengingatkan kita untuk mengasihi sesama 
Kita perlu belajar doa pribadi dan saat teduh pribadi. Kita juga perlu berkat Tuhan. Tetapi jangan hanya itu, 
karena keKristenan bukan hanya soal doa pribadi saja, tetapi juga soal mengasihi sesama.  
Semakin kita menikmati Tuhan seharusnya kita semakin mengasihi sesama karena itu dua hukum yang 
terutama: mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia.  

 
Kalau kita sudah dikelilingi oleh pengajaran seperti itu, ayo belajar memberi respon. Jangan pulang dari tempat ini 
tanpa membuat respon, itu yang akan membuat kita jadi monster rohani.  
Mari pulang dengan membuat ketetapan hati:  
- Latih diri kita untuk selalu memberi respon. Sadari semua di dalam hidup kita adalah karena kasih karunia.  
- Beri respon untuk bersyukur kepada Tuhan.  
- Setiap kali mendengar/ membaca firman, belajar untuk membuat respon. Walaupun tidak selalu berhasil, tidak 

apa-apa karena Tuhan memberi kesempatan ke-700, 800, 8000 bagi kita.  
- Belajar untuk memberi respon, “It’s not about me, it’s all about You.”  
- Jadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita dan firman Tuhan menjadi standar kebenaran hidup kita. 

Standar kebenarannya bukan “gimana gue” tapi gimana firman Tuhan.  
- Ayo praktek mengasihi sesama, untuk memberkati orang lain, untuk melayani. Jangan hanya mau dilayani. 
- Praktek belajar mengampuni walau tidak mudah.  
 

Izinkan pengajaran firman Tuhan yang benar masuk ke dalam diri kita, dan latih diri kita untuk memberi respon yang 
benar kepada Tuhan. 
 



-oOo- 
 

DOA 
 
Tuhan, 
Kami bersyukur buat firmanMu. 
Terima kasih, kami ada di sini semua karena anugerah Tuhan. 
Dan biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih karunia untuk kami mau meresponi firmanMu, 
yang membuat kami ingin melakukan firmanMu, yang membuat kami senang dan mau untuk punya kekuatan,  
mau untuk mencoba melakukan FirmanMu di dalam hidup kami. 
Itu semua kasih karunia daripada Tuhan. 
 

Seperti Yunus yang berusaha lari dari Tuhan, Tuhan terus mengejar Yunus supaya Yunus tidak hilang, 
demikian juga kasihMu terus mengejar kami, Engkau terus mengejar kami karena Engkau mencintai kami. 
 
Terima kasih buat firmanMu. 
Berkati supaya ini bukan sekedar ibadah biasa yang kami dengar  
tetapi mengubah hati kami yang paling dalam,  
dan itu bukan karena kami hebat tetapi karena Tuhan mengasihi kami. 
 
Tuhan, saat kami memberi persembahan, 
Ajar kami memberi karena kami menyadari betapa baiknya Tuhan.  
Kami memberi karena kami senang memberi, itu pun kasih karunia. 
Kami memberi bukan karena harus, kami memberi bukan karena takut dihukum,  
kami memberi bukan karena kebiasaan, kami memberi bukan karena terpaksa,  
kami memberi karena Tuhan baik buat kami, dan kami mau terlibat di dalam pekerjaanMu di dunia ini. 
Terima kasih Tuhan.  
 
Amin 
 
-oOo- 
 

SONG LIST  
1 Sungguh Nyata (True Worshipper) 
2 Maha Kuasa Maha Mulia (True Worshipper) 
3 Worthy is the Lamb (Hillsong Worship) 
4 Goodness of God (Bethel Music) 
 
 
 


