GII Hok Im Tong
https://hokimtong.org

Caregroup umum

The shining family (keluarga terang)

Kis 18:1-3, 18-19, 24-26

EKSPRESI PRIBADI
Salah satu bumbu masakan merk "Royco" melakukan iklan promosi 2019 berdurasi 30 detik
dengan slogan "aksi kecil, hasil besar." Adapun intisari iklan ini dimulai dengan narasi lebih
dari 23 juta anak Indonesia mengalami ketidakseimbangan gizi. Royco hadir dengan
menginspirasi aksi kecil (small act) melalui program nutri menu Royco, penambahan bahan
nutrisi melalui kelezatan bumbu Royco pada masakan para ibu pasti akan membawa dampak
perubahan besar (big impact) bagi masa depan anak Indonesia yang menjadi lebih bergizi dan
sehat. Ini adalah satu contoh iklan inspiratif yang bertemakan "small act, big impact"
[https://www.youtube.com/watch?v=bSboD9TkcIw]
Demikian pula tema bulan keluarga GII Hok Im Tong tahun 2019 ini adalah "small act, big
impact", yang dapat dimulai dengan memberikan tindakan kecil yaitu: memberikan senyuman
(smile), sebagai salah satu dari 5 gaya hidup PKK (Pohon Keselamatan Keluarga),
dilanjutkan dengan gaya hidup lainnya, yaitu care, pray, share, love, yang dapat dipakai
Tuhan membawa dampak besar bagi jiwa-jiwa anggota keluarga lainnya yang belum mengenal
kasih dan Injil Kristus.

EKSPLORASI FIRMAN
Melalui perikop Firman Tuhan hari ini juga, kita bisa melihat bagaimana pasangan keluarga
Akwila dan Priskila yang memberikan banyak dukungan (supporting action) dan telah memberi
dampak yang besar (significant impact) bagi kemajuan pelayanan Injil sedang yang dilakukan
Rasul Paulus dan Apolos di abad ke-1.
1. Perihal tempat tinggal
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Memang tidak tercatat tempat tinggal itu milik siapa, tetapi hampir dapat dipastikan bahwa
Paulus sebagai seorang misionaris tidak akan pernah punya tempat tinggal yang tetap. Hal
ini didukung dengan situasi dan kondisi kesibukan pelayanan perintisan misi rasul Paulus
yang luas sebagai dampak dari panggilan dan visi Tuhan atasnya untuk penjangkauan
orang-orang Yunani di Asia dan Eropa. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan hal ini
membuat Paulus pasti akan seringkali berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang
lain (tidak ada tempat tinggal tetap). Melalui keberadaan pasangan keluarga Akwila dan
Priskila tercatat mereka saling mendukung dalam hal mencukupi kebutuhan hidup, termasuk
kebutuhan tempat tinggal. "Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal
bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka samasama tukang kemah." (Kis 18:3)
2. Perihal pendampingan
Hal lainnya yang dilakukan oleh pasangan keluarga Akwila dan Priskila adalah melakukan
pendampingan (accompaniment). Pada saat Paulus melakukan perjalanan misinya dalam
rute dari Korintus melalui Siria ke Efesus dicatat bagaimana Akwila dan Priskila ikut
mendukung dengan ikut serta mendampingi Paulus. Memang tidak tercatat apa saja yang
dilakukan oleh mereka berdua selama mendampingi, tapi yang pasti kehadiran rekan-rekan
sepelayanan (presence) adalah sangat penting sehingga Paulus tidak merasa berjuang
sendirian (single fighter) dalam pelayanan. "Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus.
Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ, dan berlayar ke Siria, sesudah ia
mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priskila dan Akwila menyertai
dia." (Kis 18:18)
3. Perihal pelayanan pribadi
Pelayanan pasangan keluarga Akwila dan Priskila tidak hanya dilakukan kepada Paulus
saja, tapi mereka juga melakukan pelayanan pribadi kepada Apolos, seorang dari
Alexandria, yang sangat fasih lidah dan pintar dalam hal kitab suci. Apolos memang seorang
yang suka mengajar dan telah menerima jalan Tuhan, tetapi pengetahuannya belum utuh
dan masih sebatas baptisan Yohanes. Dalam hal ini, pasangan Akwila dan Priskila terbuka
untuk melakukan pelayanan pribadi kepada Apolos. Mereka mengajaknya untuk datang ke
rumah mereka. Lalu, dengan sabar dan teliti mereka menjelaskan secara pribadi tentang
pengenalan akan Jalan Allah. "Tetapi setelah Priskila dan Akwila mendengarnya, mereka
membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya Jalan Allah."
(Kis 18:26). [CK]

APLIKASI KEHIDUPAN
(PROFIL MURID : KRISTUS, KARAKTER, KOMUNITAS, KELUARGA & KESAKSIAN)
Pendalaman
Sharingkan beberapa contoh tindakan-tindakan kecil (small act) di tengah keluarga kita yang
dapat memberikan dampak besar (big impact) yang membawa kemuliaan bagi Allah.
Penerapan
pdf dibuat tanggal 07-12-2019 / hal. 2 dari 3

GII Hok Im Tong
https://hokimtong.org

Faktor-faktor internal/eksternal apakah dapat yang menghalangi sinar kemuliaan Kristus
terpancar melalui keberadaan keluarga kita (the shining family).

SALING MENDOAKAN
Akhiri Care Group Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain.
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