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Prakata pENerbit 

ni adalah sebuah buku yang sangat berharga bagi setiap ke-
luarga Kristen. Dengan sangat cerdas, penulis menyusun 

sebuah bahan renungan keluarga yang sederhana namun ber-
bobot berdasarkan Katekismus Singkat Westminster yang ter-
kenal itu. Dengan mengikuti susunan buku ini, maka dalam 
waktu dua tahun, seluruh keluarga telah mempelajari ajaran-
ajaran inti alkitabiah: Allah, Kitab Suci, Tuhan Yesus Kristus, 
Roh Kudus, keselamatan, sakramen-sakramen, Sepuluh Perin-
tah, dan Doa Bapa Kami. Semua bahan ini sangat berguna un-
tuk memberikan landasan iman Kristen yang kokoh dan men-
didik seluruh anggota keluarga kita dalam kesalehan.  

I 

Bahan ini terutama ditujukan kepada keluarga-keluarga 
Kristen. Sudah lama orangtua Kristen melalaikan peran me-
reka sebagai imam keluarga yang dipercayakan Tuhan untuk 
mendidik seluruh anggota keluarga mereka dalam iman dan 
memimpin mereka dalam ibadah keluarga. Kiranya kehadiran 
buku ini menolong Anda untuk dapat melakukan renungan ke-
luarga yang baik. Bahan ini juga dapat dimanfaatkan oleh gu-
ru-guru Kristen yang kreatif sebagai bahan renungan di awal 
sekolah. Kami percaya, siapa pun yang membaca buku ini 
akan mendapatkan manfaat yang besar. Soli Deo Gloria!  
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Copyright © momentum.or.id



PENDAHULUAN 

i dalam manual praktik pastoral pertama yang pernah 
ditulis, Rasul Paulus menggambarkan gereja sebagai 

“tiang penopang dan dasar kebenaran” (1 Timotius 3:15). Bagi 
banyak orang yang beribadah di gereja, tiang penopang dan 
dasar kebenaran ini belum tentu merupakan aspek yang pen-
ting ketika mereka mencari sebuah gereja. Bisa jadi, hal perta-
ma yang menarik perhatian mereka adalah hangatnya sam-
butan, gaya musik dari gereja bersangkutan, atau jumlah ke-
giatan mingguan gereja yang dapat mereka pilih. Kesetiaan 
kepada doktrin yang alkitabiah telah semakin jarang menjadi 
alasan utama seseorang mencari sebuah gereja.  

 D

Akan tetapi, ujian tertinggi bagi sebuah gereja menurut 
sudut pandang para penulis Perjanjian Baru adalah: Apakah 
gereja bersangkutan merupakan tiang penopang dan dasar 
kebenaran? Apakah gereja itu benar-benar mengenal sepenuh-
nya kebenaran Injil seperti yang diberikan di dalam Kitab 
Suci? Apakah gereja itu menyanjung Firman Allah, memberi-
nya tempat terutama di dalam setiap ibadah dan semua aktivi-
tasnya? Apakah gereja itu mempertahankan kebenaran apa 
pun risikonya? Apakah gereja itu memberitakan kebenaran itu 
tanpa kompromi di dalam dunia yang penuh dengan kebi-
ngungan dan kepalsuan ini? Apakah gereja itu memanggil 
jemaatnya untuk mengenal Firman Allah agar mereka dapat 
hidup menurut Firman Allah dengan setia? 
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TUGAS GEREJA 
Dalam setiap generasi, tugas gereja yang paling mendesak 

adalah menegakkan dan memberitakan kebenaran sebagaima-
na diberikan Tuhan kepadanya. Salah satu aspek yang pen-
ting dari tugas ini adalah persiapan yang cermat bagi anak-
anak gereja tersebut untuk terus menjadi tiang penopang dan 
dasar kebenaran pada generasi mendatang. Allah memanggil 
gereja dari setiap generasinya untuk tetap berjuang “memper-
tahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang 
kudus” (Yudas 3). Ketika anak-anak kita menggantikan kita 
sebagai orang-orang yang mempertahankan iman, apakah pa-
da saat itu mereka telah memiliki pemahaman yang benar ten-
tang iman yang harus mereka bela? Ketika mereka menggan-
tikan kita sebagai penopang kebenaran, apakah pada saat itu 
mereka telah mengetahui kebenaran dengan cukup baik se-
hingga bisa menjabarkannya dengan jelas dan mengenali hal-
hal yang berlawanan dengannya? 

Orang-orang yang bijaksana dan saleh pada zaman dahu-
lu benar-benar mengerti perlunya standar-standar kebenaran 
dan doktrin Kristen. Mereka memahami nilai yang dimiliki 
standar-standar ini dalam memberikan ajaran-ajaran pokok 
Kitab Suci secara singkat dan sistematis dan dalam menye-
diakan sarana untuk menyaring semua pengajaran dan gagas-
an. Dengan sangat teliti dan melalui banyak doa, mereka 
bekerja sama untuk menyusun kredo-kredo dan pengakuan-
pengakuan iman untuk mendefinisikan doktrin-doktrin (ajar-
an-ajaran) dasar iman Kristen. Menyadari pentingnya mene-
ruskan doktrin-doktrin ini kepada anak-anak mereka, mereka  
juga mempersiapkan katekismus-katekismus untuk mengajar 
kaum muda.  

Katekismus adalah panduan pengajaran. Katekismus me-
rupakan buku pegangan berisi pertanyaan-pertanyaan dan 
jawaban-jawaban yang dirancang untuk mengajarkan prinsip-
prinsip agama. “Mengkatekisasi” anak-anak berarti mengajari 
mereka untuk menghafalkan jawaban-jawaban yang terdapat 
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di dalam katekismus, supaya ketika pertanyaan-pertanyaan 
dari katekismus itu diajukan, mereka dapat menjawabnya de-
ngan benar. Karena katekismus yang baik bersifat singkat dan 
padat, maka setelah anak-anak mempelajarinya dengan baik, 
pemahaman mereka mengenai doktrin-doktrin dasar iman 
Kristen itu dapat diuji dan hasilnya akan memuaskan. Salah 
satu katekismus yang sangat baik adalah Katekismus Singkat 
Westminster (Westminster Shorter Catechism). Dengan gaya 
yang ringkas, katekismus ini memberi ajaran-ajaran kunci 
yang alkitabiah mengenai Allah, Kitab Suci, Tuhan Yesus 
Kristus, Roh Kudus, keselamatan, sakramen-sakramen, Sepu-
luh Perintah, dan Doa Bapa Kami. 

Dulu, katekismus-katekismus dipakai secara rutin. Gereja 
dan keluarga bekerja sama untuk menyediakan pengajaran 
yang seefektif mungkin bagi anak-anak yang tumbuh di dalam 
lingkungan Kristen. Para orangtua mengajar anak-anak mere-
ka di rumah, meminta mereka untuk menghafalkan jawaban-
jawaban katekismus (dan tentu saja orangtua pun ikut meng-
hafalkan). Keluarga-keluarga mendiskusikan bersama-sama 
arti dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawabannya. 
Para pendeta mengkhotbahkan topik-topik yang dibahas di da-
lam katekismus dan secara sistematis mengunjungi masing-
masing keluarga jemaat dan mengajukan beberapa pertanya-
an untuk melihat seberapa baik para anggota keluarga mem-
pelajari jawaban-jawabannya.  

Seorang pendeta Puritan, Richard Baxter, memiliki kebia-
saan mengunjungi delapan ratus keluarga di gerejanya setiap 
tahun, dan memfokuskan kunjungannya pada pengajaran 
yang terdapat di dalam Katekismus Singkat Westminster. Se-
lain menguji anak-anak dan orangtua untuk melihat seberapa 
baik mereka mengenal katekismus, ia juga menanyakan bebe-
rapa pertanyaan tambahan untuk memastikan bahwa mereka 
telah memahami jawaban-jawaban yang mereka hafalkan. Se-
lanjutnya ia mendorong seluruh anggota keluarga untuk hidup 
seturut terang kebenaran dari setiap jawaban yang telah diha-
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falkan itu. Baxter mengklaim bahwa praktik ini memberikan 
lebih banyak tanda keberhasilan yang nyata dalam membi-
nasakan kerajaan kegelapan di tengah-tengah anggota gereja-
nya daripada jika ia berkhotbah kepada mereka.1 

Sayangnya, praktik mengkatekisasi anak-anak perlahan-
lahan ditinggalkan, baik di dalam keluarga maupun di dalam 
gereja. Salah satu alasannya adalah daya tarik teknik peng-
ajaran baru yang menekankan pengalaman, keikutsertaan sis-
wa, serta pilihan. Menghafal tidak lagi disukai. Walaupun de-
mikian, hal-hal yang paling saya ingat dari masa kecil saya 
adalah hal-hal yang saya hafalkan. Lagu “ABC” yang kami 
nyanyikan pada saat harus mengeja benda, tabel perkalian, 
puisi anak-anak, bahkan kalimat-kalimat Shakespeare yang 
saya hafalkan, hanya karena terdengar indah, bahkan sebe-
lum saya mengerti artinya – semua itu telah tertanam kuat di 
dalam ingatan saya. Saya dapat mengingatnya setiap saat 
saya memerlukannya, dan saya percaya ingatan itu akan se-
lalu ada.  

Dikatakan bahwa jika kita mengharuskan anak-anak kita 
menghafal, maka mereka hanya akan mengingat bunyi-bunyi-
an dan kata-kata yang tidak bermakna tanpa memahaminya. 
Memang akan sia-sia jika kita berkeras agar anak-anak meng-
hafal kata-kata yang tidak mereka mengerti, sedangkan kita 
tidak memberikan waktu untuk membahas, mengajarkan, dan 
menjelaskan artinya kepada mereka. Tetapi, pemecahannya 
bukanlah dengan membuang hafalan sebagai metode penga-
jaran, melainkan dengan terus memberitahukan artinya de-
ngan cara membahas dan menjelaskannya.   

 
KEGAGALAN GEREJA 

Bagaimanapun juga, terdapat alasan lain yang lebih bu-
ruk mengenai tidak dipakainya katekismus. Alasan itu adalah 

                                                           
1  J. I. Packer, A Quest for Godliness: The Puritan Vision of the Christian 

Life (Wheaton, Ill.: Crossway, 1990), 45.  

Copyright © momentum.or.id



s Pendahuluan  
 

 xi

karena secara umum pengajaran doktrin tidak populer lagi 
bagi semua orang, terutama anak-anak. Untuk menarik perha-
tian orang-orang yang belum percaya, gereja telah menyibuk-
kan diri dengan menyediakan hal-hal yang menarik bagi du-
nia. Dengan melakukan itu, gereja telah kehilangan tujuan 
awal untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran.  

Pembicaraan dari atas mimbar tentang kenyamanan, in-
spirasi, dan “kerohanian” dapat diterima; tetapi doktrin tidak. 
Melalui usaha-usaha yang salah arah agar dapat memperta-
hankan kesatuan dengan cara apa pun, pengajaran doktrinal 
dijauhi karena “doktrin memecah belah.” Orang-orang datang 
ke gereja, mengkritik khotbah-khotbah yang menekankan dok-
trin sebagai khotbah yang tidak praktis, tanpa memahami 
bahwa hidup yang benar-benar diubahkan berasal dari akal 
budi yang benar-benar diperbarui. Dengan keinginan besar 
untuk memenuhi tuntutan orang banyak, semakin banyak ge-
reja yang menawarkan pesan-pesan yang hangat dan menggu-
gah yang sama sekali tidak pernah menyatakan isi Injil yang 
sesungguhnya. Di dalam kebaktian penyembahan dan prog-
ram-program gereja yang jumlahnya terus meningkat, hiburan 
telah menggantikan doktrin Kristen yang mendasar.  

Hal ini tampak paling jelas pada pelayanan anak dan 
kaum muda di kebanyakan gereja di Amerika. Selama bebera-
pa dekade saya melayani sebagai Ketua Pelayanan Anak di se-
buah gereja lokal, saya meneliti banyak kurikulum dan mene-
rima sejumlah iklan untuk kurikulum lainnya. Biasanya ba-
han-bahan promosi yang warna-warni dan menarik itu men-
janjikan “permainan-permainan yang lebih seru, keterampil-
an-keterampilan baru, pengalaman-pengalaman menyenang-
kan yang pasti akan disukai anak-anak.” Memang tidak salah 
jika anak-anak melakukan “permainan-permainan, keteram-
pilan-keterampilan, dan pengalaman-pengalaman menyenang-
kan.” Orang-orang yang mengasihi anak-anak menginginkan 
agar mereka menikmati proses belajar mereka. Namun ketika 
halaman-halaman promosi itu lebih banyak membicarakan 
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kesenangan dan isi kurikulumnya hanya disebutkan sambil 
lalu, jelas telah terjadi pembalikan prioritas.  

Para pembuat iklan mencoba memanfaatkan apa yang 
menurut penelitian merupakan hal-hal yang orang inginkan. 
Apakah prioritas-prioritas utama gereja untuk anak-anaknya? 
Iklan-iklan untuk kurikulum anak-anak menjelaskan segala-
nya. Agar anak-anak terhibur dan supaya mereka bersenang-
senang – inilah tujuan utama yang mengalahkan segala hal 
lainnya. 

Bahkan ketika mengajarkan Alkitab kepada anak-anak 
menjadi prioritas, pengajaran doktrin jarang menjadi prioritas. 
Anak-anak mendengarkan kisah-kisah Alkitab yang sama 
berulang kali, hampir selalu sebagai pelajaran moral menge-
nai cara berperilaku. Pelajaran sekolah minggu sudah bisa 
membentuk kisah-kisah Alkitab menjadi dongeng-dongeng 
moral seperti fabel Aesop. Fokusnya adalah manusia di dalam 
cerita, yang menjadi tokoh utamanya. Maka pada akhir cerita, 
guru sekolah minggu akan berkesimpulan, “Jadi kalian harus 
seperti Daud, maka Allah akan memberkati kalian,” atau “Ka-
lian tidak boleh meniru kelakuan Ahab, karena kalian akan 
mendapat masalah.” 

Ketika kisah-kisah Alkitab digunakan dengan cara demi-
kian, Allah menjadi pemeran pembantu dalam cerita, seperti 
jin di dalam dongeng, yang memberkati tokoh-tokoh manusia 
yang bertingkah laku baik dan menghukum mereka yang ti-
dak baik. Jarang sekali anak-anak melihat Allah sebagai tokoh 
utama dalam setiap kisah Alkitab. Mereka tidak belajar untuk 
menanyakan hikmah dari setiap cerita yang mereka baca, 
“Apa yang dinyatakan oleh kisah ini tentang Allah?” Mereka 
tidak pernah belajar untuk membaca setiap bagian Alkitab di 
dalam pemahaman tentang tujuan Allah yang menyeluruh, 
yaitu menebus satu umat bagi diri-Nya sendiri. Yang mereka 
pelajari hanyalah: Jadilah anak yang baik, maka Allah akan 
memberkatimu; jika kamu nakal, maka Allah tidak akan 
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memberkatimu. Ini bukan saja kesalahan di dalam menyam-
paikan Injil, ini malahan bukan Injil! Sangat mengenaskan! 

Di dalam anugerah dan kemurahan-Nya, Allah mengisi 
Kitab Suci dengan kisah-kisah, ilustrasi-ilustrasi yang konkret 
dari kebenaran yang abstrak. Tetapi kita harus menggunakan 
kisah-kisah Alkitab menurut cara yang Allah kehendaki. Dia 
memberikan kisah-kisah itu untuk alasan yang sama dengan 
alasan-Nya memberikan segenap Kitab Suci – agar kita dapat 
mengenal seperti apakah Dia, Allah yang sejati, dan agar kita 
bisa memahami keselamatan yang telah Dia sediakan bagi 
umat-Nya melalui Anak-Nya. Kisah-kisah Alkitab mengilus-
trasikan doktrin Alkitab. Kita yang melayani anak-anak harus 
bersyukur karenanya dan harus menggunakan kisah-kisah 
narasi Alkitab untuk menolong anak-anak kita memahami 
doktrin-doktrin dari iman kita. Kita menyia-nyiakan kisah-
kisah Alkitab jika kita hanya menggunakannya sebagai ajaran 
moral atau memperlengkapi anak-anak kita untuk memenang-
kan lomba cerdas cermat Alkitab.  

Apakah gereja memperlengkapi anak-anaknya untuk 
menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran bagi generasi se-
lanjutnya? Beberapa tahun yang lalu, saya pernah mendengar 
siaran radio yang berisi wawancara langsung dengan para 
penulis dan penerbit Kristen di dalam sebuah konvensi akbar 
orang-orang Kristen. Sang reporter berulang kali mengajukan 
dua pertanyaan kunci kepada para hadirin: “Apakah artinya 
pembenaran?” dan “Apakah Injil itu?” Kebanyakan orang yang 
ditanyai secara menyedihkan tidak mampu memberikan res-
pons yang lugas dan alkitabiah untuk kedua pertanyaan itu. 
Padahal Kekristenan adalah Injil. Hal yang menjadi inti dari 
iman kita adalah bahwa orang-orang berdosa yang dibenarkan 
di hadapan Allah yang kudus. Hal-hal ini begitu mendasar 
bagi pemahaman akan iman Kristen.  

Jika saja orang-orang yang diwawancarai itu telah diajari 
Katekismus Singkat Westminster, pasti mereka telah siap de-
ngan jawaban: “Pembenaran adalah tindakan anugerah 
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Allah yang bebas yang dengannya Dia mengampuni semua 
dosa kita dan menerima kita sebagai orang-orang yang benar 
dalam pandangan-Nya. Dia melakukannya hanya karena Dia 
memperhitungkan kebenaran Kristus sebagai milik kita. Pem-
benaran diterima hanya dengan iman.” Pernyataan ini begitu 
sederhana, tetapi juga begitu mendalam! Apakah ada alasan 
bahwa orang harus menunggu sampai mereka masuk di se-
kolah theologi atau seminari untuk mempelajari definisi sese-
derhana ini, yang merupakan dasar iman kita?   

Pada masa sekarang kita sering terbuai dengan kata-kata 
“Allah” dan dengan perasaan yang nyaman tentang Dia. Di 
dalam masyarakat yang penuh dengan konsep-konsep yang 
salah tentang Allah, kita gagal memberi definisi yang benar 
terhadap kata tersebut ketika kita menggunakannya. Dengan 
keinginan yang besar untuk menerima dan memikirkan yang 
terbaik tentang semua orang, kita bersukacita ketika mende-
ngar kata “Allah” dan menganggap bahwa orang yang meng-
ucapkannya adalah salah satu dari kelompok kita. Dengan de-
mikian, kita gagal untuk membedakan. Pada saat kita meng-
gabungkan kegagalan ini dengan rasa simpati alamiah kita 
terhadap anak-anak, kita bahkan akan lebih cepat lagi meng-
anggap bahwa anak-anak itu adalah orang Kristen, padahal 
dalam kenyataannya mereka sama sekali tidak mengerti apa 
artinya menjadi orang Kristen. 

Pada satu acara kamp Kristen musim panas untuk anak-
anak dari keluarga yang bermasalah, seorang konselor mela-
porkan kepada saya tentang percakapan yang dilakukannya 
dengan seorang peserta berusia sepuluh tahun. “Saya bertanya 
apakah ia pernah meminta Yesus masuk ke dalam hatinya 
dan ia menjawab telah melakukannya ketika berusia enam 
tahun,” ujarnya. Lalu ia meneruskan ceritanya bahwa mereka 
membuka-buka Alkitabnya yang baru dan anak itu melihat 
gambar tiga salib di Kalvari. “Ini cerita tentang apa?” tanya-
nya dengan penasaran. Kesimpulan dari diskusi dengan anak 
itu melegakan sang konselor, yang meyakini bahwa anak itu 
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“telah selamat” karena apa yang dilakukannya ketika berusia 
enam tahun itu. Tetapi jelas sekali bahwa tidak pernah ter-
lintas pada pikiran konselor itu bahwa apa pun “keputusan” 
yang diambil oleh anak-anak, jika mereka sama sekali tidak 
memiliki pengetahuan tentang penyaliban Kristus, maka ti-
daklah benar untuk beranggapan bahwa mereka adalah orang 
percaya.  

   
SOLUSI YANG DITAWARKAN 

Kita yang peduli untuk meneruskan tongkat estafet 
kebenaran Kristen historis harus menyadari pentingnya meng-
ajarkan doktrin-doktrin kepada anak-anak kita dengan setia. 
Kita tidak dapat mengandalkan kisah-kisah Alkitab dan ayat-
ayat hafalan yang dilakukan dengan sembrono dan asal-asal-
an, berharap bahwa entah dengan cara bagaimana anak-anak 
kita akan bisa menyaring ajaran-ajaran penting dari Kekris-
tenan. Sebaliknya kita justru harus menyediakan pengajaran 
yang cermat dan sistematis di dalam doktrin. Anak-anak me-
merlukan standar untuk menyaring semua yang mereka lihat 
dan dengar. Kita harus menyediakannya bagi mereka ketika 
mereka masih muda. Doktrin tidak dapat menunggu sampai 
anak-anak beranjak remaja, karena remaja harus membuat 
keputusan-keputusan hidup yang besar. Kerangka kerja theo-
logis yang merupakan dasar keputusan-keputusan itu, wawas-
an dunia yang alkitabiah, sudah harus siap pada saat itu.  

Tujuan buku ini adalah untuk menyediakan sarana bagi 
orangtua Kristen dan gereja-gereja yang dengan serius meli-
hat tugas memberikan ajaran doktrinal kepada anak-anak me-
reka. Pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban diambil 
dari The Westminster Shorter Catechism in Modern English, 
tetapi dalam kasus tertentu versi yang terdahulu lebih dipilih 
untuk digunakan. Setiap pertanyaan dan jawaban disertai 
bahan-bahan renungan bagi seluruh anggota keluarga selama 
enam hari. Bahan-bahan ini ditulis dengan sederhana, dan 
ditujukan bagi anak-anak usia SD dan SLTP. Bahan renungan 
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ini begitu ringkas, dengan mempertimbangkan pendeknya ren-
tang konsentrasi anak dan padatnya jadwal keluarga zaman 
sekarang.  

Tiap bacaan dilengkapi dengan dukungan Alkitab dan 
penjelasan sederhana untuk jawaban-jawaban katekismus. Se-
tiap hari dalam seminggu, pertanyaan yang sama harus dita-
nyakan dan jawabannya diulang beberapa kali, dilanjutkan 
dengan bacaan yang telah tersedia. Sebelum akhir minggu, 
jawabannya akan terhafal. Hadiah tertentu mungkin bisa dite-
tapkan sebelumnya untuk diberikan setelah sejumlah perta-
nyaan dan jawaban tertentu berhasil dipelajari. Jika satu ja-
waban dihafalkan setiap minggu, maka keseluruhan katekis-
mus dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun. Karena kate-
kismus ini berisi segudang informasi dan karena kita akan 
mengingat dengan baik apa yang kita hafalkan berulang kali, 
saya menyarankan agar Anda mengajak anak-anak mempela-
jari seluruh katekismus ini lebih dari satu kali. 

Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai “anak[-nya] 
yang sah di dalam iman.” Ia membimbing Timotius dengan te-
kun dan setia, lalu melepaskannya untuk mengambil bagian 
pelayanan yang telah dimulai Paulus. Inilah yang harus kita 
lakukan sebagai orangtua kepada anak-anak kita. Ini adalah 
apa yang harus kita, gereja, lakukan untuk gereja sesudah 
kita, gereja pada generasi berikutnya. Kita harus menunaikan 
tanggung jawab kita saat ini, sehingga kita dapat berkata de-
ngan yakin, seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius, 
“Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari 
padaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu 
dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta 
yang indah, yang telah dipercayakan-Nya kepada kita, oleh 
Roh Kudus yang diam di dalam kita” (2 Timotius 1:13-14).  
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