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PENDIDIKAN KRISTEN: 
UPAYA MENUJU KEDEWASAAN PENUH DALAM KRISTUS 

 
 

Alfius Areng Mutak 
 
 

ABSTRAKSI 

 
Pendidikan Kristen adalah pendidikan yang berorientasi pada Kitab 

suci,  inilah yang membedakannya dengan pendidikan dalam arti umum. 
Karena pendidikan Kristen memang unik karena dasar, sifat, fokus dan 
dinamikanya. Suatu proses pendidikan kita disebut Alkitabiah karena ia 
memiliki dasar Alkitab dan dasar theologi. Pendidikan Kristen dipahami 
sebagai Usaha yang berkelanjutan dan sistematis yang ditopang oleh 
upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, value, 
sikap-sikap, skill dan tingkah laku yang bersesuaian dengan iman Kristen; 
mengupayakan perubahan, pembaharuan dan reformasi pribadi, kelompok 
dan bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus, sehingga peserta didik hidup 
bersesuaian dengan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab, 
terutama dalam Yesus Kristus. 

 
Sayang sekali hari ini banyak orang percaya tidak terkecuali hamba 

Tuhan kurang menyadari pentingnya pendidikan Kristen sebagai dasar dari 
membangun pendidikan dalam pelayanan gereja. Banyak yang tidak 
menyadari bahwa seluruh sistim pendidikan dalam gereja pada dasarnya 
adalah pendidikan Kristen. Karena berdasarkan Efesus 4:11-13, 15, bahwa 
tugas panggilan gereja adalah membimbing jemaatnya memiliki kualitas 
iman yang terus bertumbuh dalam iman. Dan salah satu tujuan dari 
pendidikan Kristen adalah dalam rangka menolong komunitas gereja 
bertumbuh menuju kedewasaan penuh dalam Kristus.   

 
 

PENDAHULUAN 
 

Banyak orang hari ini memiliki pemahaman yang sempit tentang 
pendidikan Kristen.11 Bagi sebagian orang berpendapat bahwa pendidikan 
Kristen adalah mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkan di lembaga-
lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi. Sebagian lain 
berpendapat bahwa pendidikan Kristen itu identik dengan sekolah minggu. 
Sebelum saya membahas lebih detail tema diatas, ada baiknya saya mulai 
dengan membahas apa itu pendidikan Kristen, setelah itu saya akan 
membawa kita memahami salah satu upaya dari pendidikan Kristen yaitu 
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menuju kedewasaan penuh dalam Kristus. Untuk itu saya akan memulai 
nya dengan membahas tentang apa dan mengapa pendidikan Kristen.  

            
Apa itu Pendidikan Kristen  
 

Secara etimologis kata pendidikan diambil dari dua kata Latin 
“Educare” dan “Educere.” Kata educare berarti “Merawat” memperlengkapi 
dengan gizi, agar sehat dan kuat. Sedangkan kata “educere” berarti 
“membimbing keluar dari satu tahap ketahap yang lain. berdasarkan 
pengertian ini maka pendidikan diartikan sebagai “upaya sadar, dan 
bersahaja untuk memperlengkapi seseorang atau sekelompok orang guna 
membimbingnya keluar dari satu tahap hidup ke satu tahapan lainnya yang 
lebih baik.”22   

 
Apa itu pendidikan Kristen? Pakar Pendidikan Kristen Lois LeBar 

mengatakan bahwa “Pendidikan Kristen adalah pendidikan yang 
berorientasi pada Kitab suci”, Samuel Sijabat dalam bukunya Strategi 
Pendidikan Kristen. Mengatakan: “Saya kira pendidikan Kristen memang 
unik karena dasar, sifat, fokus dan dinamikanya. Suatu proses pendidikan 
kita disebut Alkitabiah karena ia memiliki dasar Alkitab dan dasar 
theologi.”(Sijabat, hal 10). Hal ini dapat dilihat dari bagian-bagian Alkitab 
ini: Ul 6:1-9; 20-25; 11: 18-20; 30:11-20; 31:30-32; 31:30-32:4; Maz 78; 
Nehemia 8:1-18; Amsal; Mat 28:19-20; Lukas 24:13-35; 1 Kor 2:6-16; 
Efesus 4:11-13; Kolose 1:28-29; Yohanes 15:12-17; 1 Tes 2:7-12, Ibrani 
5:11-6:3.          

 
Robert Pazmino Pakar pendidikan dari Amerika Latin memberikan 

definisi yang tepat, lugas dan komprehensif tentang pendidikan yang 
Alkitabiah. Menurut Pazmino  Pendidikan yang Alkitabiah adalah:  

 
Usaha yang berlanjutan dan sistematis, ditopang oleh upaya rohani   
dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai,   
sikap-sikap, ketrampilan-ketrampilan dan tingkah laku yang   
bersesuaian/ konsisten dengan iman Kristen; mengupayakan   
perubahan, pembebaharuan dan reformasi pribadi-pribadi, kelompok 
dan bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus, sehingga peserta didik 
hidup bersesuaian dengan kehendak Allah sebagaimana dinyatakan          
oleh Alkitab, terutama dalam Yesus Kristus.3 3  
 
Dari definisi diatas nampak dengan jelas bahwa bagi Pazmino 

pendidikan Kristen adalah sebuah upaya pendidikan yang harus dirancang 
atau didisain dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan 
kata lain pendidikan Kristen harus dilaksanakan secara sistematis, teratur 
dan tertata sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Selanjutnya menurut Pazmino pendidikan Kristen melibatkan dua unsur 
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yaitu unsur rohani dan manusiawi. Karena subjek dari pendidikan Kristen 
adalah menyangkut masalah rohani dan subjeknya adalah manusia yang 
disebut sebagai sipembelajar. Sebuah upaya dalam rangka 
mentransmisikan pengetahuan, nilai, sikap dan ketrampilan yang sesuai 
dengan iman Kristen. Sekali lagi disini pendidikan adalah sebuah proses 
transformasi nilai-nilai iman yang terkandung dalam Kitab suci yang 
dipegang sebagai  dasar dari apa yang diyakini, dengan tujuan agar prose 
belajar iman itu mencapai sasarannya. Disamping itu Pazmino juga melihat 
bahwa pendidikan Kristen itu adalah sebagai sebuah upaya yang 
dilakukan untuk memperbaharui peserta didik oleh pertolongan Roh Kudus 
sehingga peserta didik bertumbuh menuju kepada kedewasaan penuh 
sesuai dengan kepenuhan Kristus.  

              
Karakteristik Pendidikan Kristen   
 

Kenneth Ganggel dalam bukunya “Kepemimpinan Pendidikan 
Kristen” memberikan 10 karakteristik dari pendidikan Alkitabiah: 1) 
Metafisik pendidikan yang Alkitabiah adalah berpusatkan pada Allah (God 
center). 2) Epistemologi pendidikan yang Alkitabiah adalah berpusatkan 
pada Penyataan (Base on the revelation). 3)Anthropologi pendidikan yang 
Alkitabiah adalah berpusatkan pada gambar Allah (Center on the image of 
God). 4) Aksiologi (value/nilai) pendidikan yang Alkitabiah adalah 
berpusatkan pada Kekekalan (Focus on eternity). 5) Tujuan pendidikan 
yang Alkitabiah adalah berpusatkan pada Kristus (Christ-center). 6) 
Kurikulum pendidikan yang Alkitabiah adalah berpusatkan pada Alkitab 
(Bible base). 7) Metodologi pendididikan yang Alkitabiah adalah 
berpusatkan pada interaksi (base on interaction). 8) Disiplin pendidikan 
yang Alkitabiah adalah berpusatkan pada Kasih (Base on love). 9) Guru 
pendidikan yang Alkitabiah adalah dipenuhi dengan Roh (Spirit fill). 10) 
Evaluasi pendidikan yang Alkitabiah adalah berpusat pada pertumbuhan. 
(Focus on growth).44  

Kesepuluh karakteristik pendidikan Kristen ini merupakan dasar 
utama dan penting dalam pendidikan Kristen. Sekali lagi kesepuluh 
karakteristik inilah yang membedakan pendidikan Kristen dengan 
pendidikan umum lainnya. Karakteristik ini juga sekaligus sebagai dasar 
dari pilosofis  pendidikan Kristen, seluruh unsur dan komponen dalam 
pendidikan tercakup dalam karakteristik diatas.      

  
Mandat Mendidik Dalam Kitab Suci 

 
Pendidikan Dalam Perjanjian Lama  
 
1.  Ulangan 6:4-9 
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Bagian ini adalah merupakan nasihat yang diberikan Tuhan kepada 
bangsa Israel supaya mengingat karya Allah yang luar biasa dalam sejarah 
bangsa Israel, untuk mengajar hukum dan perintah-perintah Tuhan, dan 
diatas segalanya adalah mengasihi, takut, serta melayani Tuhan dengan 
segenap hati (Syema Israel- dengarlah hai Israel). Mengasihi Allah 
diexpressikan dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah dalam 
memberikan diri sepenuhnya yaitu dengan segenap hati, jiwa dan 
kekuatan.  

 
Orang tua diberikan mandate agar mengajar anak-anak dengan 

perintah: “Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-
anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk dirumahmu, apabila 
engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila 
engkau bangun.” (v.7). Dari kutipan ayat diatas terlihat dengan jelas bahwa 
Allah memberikan mandate kepada orang tua Yahudi sebagai guru dan 
pengajar untuk mengajar dan mendidik anak anak mereka. Dan itulah yang 
menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu menjadi pendidikan 
yang baik yang mengajarkan kepada anak-anak mereka agara mereka 
tahu bahwa Allah Tuhan mereka adalah yang esa, dan mereka harus 
mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati pikiran dan jiwa 
mereka sejak masa kanak-kanak.    
 
2. Nehemia 8:1-8  

 
Nememia melihat bahwa dalam proses pembelajaran, semua 

komponen dalam pendidikan itu memiliki peran dan tanggungnya masing-
masing. Menurut Nehemia kedua unsur yang memiliki peran dan tanggung 
jawabnya masing masing itu adalah guru dan murid. Pertama, Tanggung 
jawab sebagai pondidik adalah: 1) Proclamation - Memberitakan yang 
menyangkut pembacaan Kitab, berbicara, dan sharing berbagi firman 
Tuhan. 2) Exposition- yaitu terkait dengan penterjemahan dan penjelasan 
arti dari kitab suci 3) exhortation – yaitu menolong umat agar dapat 
mengaplikasikan firman yang telah mereka pelajari.  

  
Kedua, tanggung jawab peserta didik 1) Knowing – Dengan 

mendengar secara serius apa yang diajarkan.  2) Understanding – dengan 
merespon terhadap apa yang diajarkan oleh kitab suci. 3) Obeying God’s 
Word – dengan renpons dengan sepenuh hati terhadap nasehat dari 
Firman Tuhan. 4) Worshipping – lewat perjumpaan pribadi dengan Firman 
yang diberitakan. Sehingga murid memberikan penghormatan kepada 
Allah dengan kekaguman yang luar biasa.  
 

Dengan demikian jelas bagi Nehemia bahwa dalam pendidikan 
keagamaan atau pendidikan iman umat Israel, proses belajar menjadi 
penting dalam upaya pendalaman iman kepada Allah Yahwe. Sedangkan 
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proses pembelajaran adalah merupakan proses pembelajaran yang 
menuntuk tanggun jawab dan peran dari masing-masin baik dari pihak 
guru sebagai naradidik dan murid sebagai paradidik. Sudah barang tentu 
dengan proses pembelajaran yang melibatkan dua arah ini akan 
memperkaya serta memperluas wawasan sipembelajar.     
 
Pendidikan Dalam Perjanjian Baru 

 
1.  Yesus Sebagai Guru. 
 

Tuhan Yesus Memanggil Murid –murid yang pertama ( Mat 4:18-22) 
Tuhan Yesus memulai pelayanan-Nya dengan memanggil 12 orang untuk 
dijadikan muridNya. Pelayanan Pemuridan Tuhan Yesus adalah salah satu 
bentuk atau model pendidikan yang dikembangkan oleh Tuhan Yesus. 

 
Jesus the Great Teacher (Yesus Guru Agung) dengan sebutan 

“Rabbi” dan “Didaskalos.” Dari segi tehnik/metode pengajaran Yesus sang 
guru Agung mengajar dengan menakjubkan yang dapat dilihat dari 
penggunaan metode yang bervariasi dalam Ia mengajar mulai dari 
ceramah, dialog, tanya jawab, studi kasus.   
 
2. Dalam Amanat Agung (Matius 28:19-20) 

 
“Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu murid-Ku, dan 

baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah 
mereka melakukan segala yang Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, 
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.” Disini kita 
menjumpai ada 4 frasa penting dalam Amanat Agung Yesus ini yaitu: -
Pergilah…-Jadikanlah segala bangsa itu murid-Ku…- Baptislah mereka 
dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus… Ajarlah mereka melakukan… 

 
Dari keempat frasa diatas, dua diantaranya adalah berkaitan dengan 

pendidikan yaitu “Jadikanlah segala bangsa itu murid-Ku.”dan frasa 
“Ajarlah mereka melakukan….Inti dari Amanat Agung adalah memuridkan 
(discipleship) dan mengajar (teaching) agar orang yang percaya dapat 

melakukan apa yang diperintahkan Tuhan.   
 
Mengapa Pendidikan Kristen  

 
Pakar pendidikan Reformed yang cukup terkenal, seorang professor 

filsafat di Calvin Theological Seminary USA Nicholas P. Wolterstoreff 
dalam bukunya berjudul “Educating for Life: Reflecting on Christian 
Teaching and Learning.” Wolterstorff menulis demikian:  
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Manusia adalah mahluk yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. 
Struktur manusia dan situasi di dunia membuat proses belajar 
mengajar tak terhindarkan. Belajar dan diajar merupakan benang 
benang dalam tenunan eksistensi manusia yang tidak dapat 
disingkirkan dan dihancurkan, sebab manusia dikelilingi dan 
dilingkupi oleh perubahan; setiap hari membawa sesuatu yang baru 
dibawah mata hari yang menyinari kehidupan manusia. Manusia 
mendapati bahwa mereka menyadari dan mengetahui adanya 
perubahan yang mengelilingi dan melingkupi mereka. Namun 
manusia juga merupakan mahluk yang penuh dengan ketidak 
tahuan, sama sekali tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang 
akan terjadi pada hari esok. Karena itu mereka belajar, dan ini 
merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakan dan tak dapat 
terhindarkan. Tidak tergantung pada apakah mereka 
menghendakinya ataupun tidak, namun mereka menemukan 
kesukaan dan kepuasan dalam hal ini. Berbeda dengan serangga 
dan bebatuan, berbeda dengan Allah, manusia belajar- mempelajari 
duduk persoalan dan berbagai hal. Manusia, selain merupakan 
mahluk yang memiliki kesadaran, juga merupakan mahluk yang 
mampu bertindak secara bebas dan rasional. Dalam hal 
perbuatannya pun manusia sama sekali tidak mengerti dan tidak 
tahu. Mereka diterjunkan ke dalam dunia ini dengan tidak mengetahui 
Apa-apa. Namun agar dapat bertahan hidup dan mencapai 
pemuasan, mereka harus mengetahui cara-cara melakukan begitu 
banyak hal, itulah sebabnya  manusia harus belajar–belajar 
bagaimana melakukan banyak hal. Oleh karena itu bagi kita sebagai 
manusia, proses belajar tentang apa dan bagaimana merupakan hal 
yang tak terpisahkan dari kehidupan.55 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Andrias Harefa penulis 30 buku 

terlaris dalam bukunya “Menjadi Manusia Pembelajar.” mengatakan bahwa 
manusia terlahir sebagai mahluk yang tidak siap menghidupi dirinya 
sendiri. Karen itu ia membutuhkan orang lain. Bahkan bergantung penuh 
pada orang lain untuk waktu yang cukup lama sampai ia bisa berdiri 
sendiri.  

 
Proses mempersiapkan sampai seseorang itu berdiri sendiri disebut 

“Belajar” dengan demikian menurut Harefa manusia itu pada dasarnya 
terlahir sebagai mahluk pembelajar. Agar hidupnya bermakna dan 
bermartabat maka manusia itu perlu proses pembelajaran yang terus 
menerus.66  

 
Peter Senge, seorang pakar pendidikan berkaliber dunia mengatakan 

bahwa: “Dengan pembelajaran kita menciptakan kembali diri k ita. Kita 
dapat melakukan sesuatu yang tak pernah kita lakukan sebelumnya, 
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sehingga kita merasakan kembali dunia dan hubungan kita dengan dunia 
itu.  

 
Lebih lanjut Peter Senge mengatakan” “Lewat pembelajaran kita 

mengalami pergeseran paradigma yang disebut sebagai “The shift of mind” 
atau yang dikenal dengan sebutan “Metanioa” yaitu sebuah pertobatan. 
Karena menurut Senge proses pembelajaran yang paling fundamental 
bertumpu pada pertumbuhan spiritualitas (Iman), yang ditandai dengan 
pertobatan yang terus menerus menuju pada teladan Kristus. 

 
The Power of Teaching 
 

Mendidik secara umum dimengerti sebagai sebuah proses transfer 
atau pemindahan pengetahuan dari orang dewasa  kepada anak-anak. 
Tetapi pendidikan itu adalah sebuah kekuatan dan kekuatan itu yang dapat 
merubah seseorang. Karena pendidikan sesungguhnya adalah bukan 
hanya sekedar sebuah proses transfer tetapi transformed. Dia bukanlah 
sekedar transfer ilmu dari seorang akli kepada anak didiknya, tetapi 
pendidikan itu mentransformasi hidup, karena “Teaching is not only 
transferring of knowledge, but its transforming live through the power of 
Holy Spirit ”  

 
Karena itu pembelajaran yang diartikan sebagai proses belajar 

mengajar menjadi penting untuk para pakar Pendidikan Kristen dalam 
tahun tahun terakhir ini banyak menerbitkan literatur yang luar biasa 
berkaitan dengan kuasa dari pada mengajar itu sendiri.  

  
Hal ini dapat terlihat dari Tulisan Nicholas P. Wolterstorff.(2002) 

“Educating For Life: Reflections on Christian Teaching and Learning” 
Terjemahan Momentum “ Mendidik Untuk Kehidupan: Refleksi mengenai 
Pengajaran dan Pembelajaran Kristen.” Howard G. Hendricks. (1987) 
Teaching to change Lives, Terjemahan Katalis “Mengajar Untuk Mengubah 
Hidup.” Ronald Habermas & Klaus Issler. (1992) “Teaching for 
Reconciliation.” (Mengajar untuk Rekonsiliasi. Garry A. Parrett, S. Steve 
Kang ((2009) “Teaching the Faith, Forming the Faithful: A Biblical Vision for 
Education in the Church.”   

 
Perry G. Down. (1994) “Teaching for Spiritual Growth.” Learning for 

Spiritual Growth. Spiritualitas adalah merupakan bagian yang terpenting 
dari pembelajaran tentang iman, gereja dipanggil untuk memberikan 
pendidikan iman. Garry A. Parrett & S. Steve Kang (2009) “Teaching the 
Faith Forming the Faithful: A Biblical Vision for Education in the Church.” 
Salah satu alasan mengapa buku-buku ini muncul adalah didorong oleh 
keprihatinan terhadap para pendeta di Amerika yang tidak banyak 
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memberikan perhatian kepada pelayanan pendidikan Gereja.  Inilah apa 
yang dikatakan oleh Garry & Steve:  

 
In recent decades many pastors seem to have all but forsaken the 
teaching task as a key aspect of their ministry. This is very evident at 
the large Christian education conference offered throughout the 
United States. These conferences are generally attended by 
volunteers and by associate staff members of congregations. Senior 
pastors are most often very conspicuous by their absence. Talk to 
pastor about  this and he may reply, “oh, we send all our Christian 
Education people to such a events.” Articulated or not this mindset 
reveals that the pastor does not see himself as a Christian education 
person.77  
 
Masalah utamanya adalah bahwa banyak pendeta tidak merasakan 

bahwa mereka tidak perlu aktif dalam dalam pelayanan pendidikan 
gereja.88 Ini menurut Garry and Kang adalah disebabkan oleh paradigma 
tentang pendidikan disekolah minggu yang saat ini adalah merupakan 
tanggung jawab dari anggota gereja awam. Di satu pihak ini adalah sebagi 
keberhasilan dari pemberdayaan terhadap kaum yang mampu dan 
berbeban untuk melayani, tetapi di lain pihak fenomena ini menunjukkan 
bahwa para gembala jemaat telah menarik diri dari tanggung jawab 
pelayanan pendidikan gereja. Hal ini menujukkan bahwa orang yang 
bertanggung jawab dalam jemaat yang merupakan satu-satunya orang 
yang memiliki latar belakang pendidikan Theologi dan yang memiliki 
kemampuan mengajar justru tidak hadir dalam pelayanan pendidikan 
dalam jemaat.99   

 
Absennya para gembala dan hamba Tuhan dalam pelayanan 

pendidikan jemaat menjadi perhatian yang sangat serius pada hal 
pelayanan pendidikan dalam jemaat adalah merupakan bagian integral 
dan bagian dari totalitas pelayanan gereja secara utuh. Celakanya bukan 
hanya para gembala yang kurang perhatian terhadap pelayanan 
pendidikan gereja, gereja sendiri juga telah mengabaikan pelayanan 
pendidikan gereja. 

 
Hal ini dapat dilihat dari keputusan gereja yang hanya mau 

mengundang satu pendeta saja dalam jemaatnya. Garry dan Steve 
mengatakan bahwa keadaan ini sangat membahayakan gereja karena itu 
akan menghasilkan sesuatu yang buruk bagi pelayanan pendidikan dalam 
gereja. Banyak pendeta hari ini berada dalam pressure yang tinggi karena 
tuntutan dan harapan yang tidak realis dari jemaat yang harus ia penuh 
sebagai seorang single fighter.  

    
Menuju Kedewasaan Penuh Dalam Kristus 
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Eksposis Efesus 4:11-13 
 

Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik 
pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar- 
pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan 
pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua 
telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang 
anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang 
sesuai dengan kepenuhan Kristus.Tetapi dengan teguh berpegang 
kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal 
kearah Dia, Kristus yang adalah kepala.” Efesus 4:11-13, 15.  
 
Nats diatas berbicara tentang kesatuan jemaat dan berbagai karunia 

yang diberikan oleh Tuhan kepada Jemaatnya. Dalam ayat 11 Paulus 
berbicara tentang karunia yang diberikan Tuhan kepada orang orang yang 
percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan pembanguan tubuh 
Kristus yaitu gereja-Nya. Jabatan-jabatan itu adalah: rasul, nabi, pemberita 
injil, gembala dan pengajar.  

 
Ada 4 Tanda Kedewasaan yang seharusnya bertumbuh secara 

berimbang : 
1. Bertumbuh Dalam Pelayanan  

“Untuk memperlengkapai orang orang kudus bagi pekerjaan 
pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus...”(v12). Tujuan Tuhan 
memberikan berbagai karunia itu adalah untuk memperlengkapi orang 
orang kudus. Kata memperlengkapi disini di gunakan kata Yunani 
“Katarismon.”  Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya “To equip or 
to prepare”. Katarismon adalah istilah tehnik di dunia kedokteran berkaitan 
dengan menyusun tulang.1010 Karena itu memperlengkapi disini berarti 
menyusun tulang-tulang menjadi  satu tubuh manusia yang lengkap, atau 
menyusun bangunan menjadi sebuah bangunan yang bangunan yang 
indah dan kokoh.     
 
2. Bertumbuh Dalam Karakter 

“Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan 
yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat 
pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus…” (v 13). Bertumbuh 
menuju kepada kedewasaan penuh “Kedewasaan penuh” digunakan kata 
“Andra Teleios” yang  secara harafiah berarti “lelaki tulen”atau pria sejati 
(a perfect man) Yaitu sebuah fase kematangan dalam berpikir dan 
bertindak dengan stabil lahir dari sebuah pertimbangan etis moral-spiritual, 
yang bersumber dari Firman Tuhan.1111      
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Oleh karena itu kedewasaan selalu dikomparasikan dengan pribadi 
Kristus, sang Firman yang hidup. Sehingga ukuran keteladanan dan 
kematangan rohani diukur dari apa yang Kristus lakukan, katakan, dan 
ajarkan. Karena itu “Andra Teleios”  artinya orang dewasa yang matang  
yang berarti “menjadi sempurna”  atau lengkap completeness didalam 
Kristus. Kata yang sama muncul dalam Kolose 1:28 dimana kata “Teleion” 
diartikan sebagai “kesempurnaan “ perfect didalam Kristus.  

 
Pertumbuhan rohani bukanlah semata-mata hasil usaha kita, tetapi 

Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Untuk bertumbuh secara rohani, 
satu-satunya saranan adalah hidup bergaul dengan Kristus.          
 
3. Bertumbuh Dalam Pemahaman Pengajaran  

“Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan 
yang benar tentang Anak Allah,…sehingga kita bukan lagi anak anak yang 
diombang ambingkan oleh rupa-rupa angina pengajaran, oleh permainan 
palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan…”(v13-14). 
 
4. Pengetahuan tentang Anak Allah (The knowledge of the Son of God)   
Kata “pengetahuan” Yunani “Epignoseos” disini lebih mengacu pada 
mengakui “recognition”  yaitu pengertian (understanding). Kata ini adalah 
kata yang terkait dengan kata “Yada” dalam bahsa Ibrani yaitu 
pengetahuan yang dalam yang intim yaitu mengetahui secara mendalam 
sehingga pengetahuannnya akan Allah mendalam, yaitu melibatkan 
pengenalan dan pengalamanan yang mendalam.1212    

 
Bertumbuh dalam Kristus   

 
Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, 

aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakan dasar, 
dan orang lain membangun terus diatasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus 
memperhatikan bagaimana ia harus membangun diatasnya. Karena tidak 
ada seorang pun yang dapat meletakaan dasar lain dari pada dasar yang 
telah diletakan, yaitu Yesus Kristus.” (1 Kor 3:10-11).  

 
Pertumbuhan hanya dimungkinkan jika kita tinggal dalam hubugan 

pribadi dengan Kristus: “Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. 
Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri nya sendiri, kalau ia 
tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, 
jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku…”(Yoh 15:4)              

 
Selamat Bertumbuh Menuju Kedewasaan Penuh Dalam Kristus 
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