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Apa itu Rekonsiliasi?

 1 perbuatan memulihkan hubungan 

persahabatan pada keadaan semula; 

perbuatan menyelesaikan perbedaan;

 2 penetapan pos-pos yang diperlukan untuk 

mencocokkan saldo masing-masing dari dua 

akun atau lebih yang mempunyai hubungan 

satu dengan lain; 

 3 ikhtisar yang memuat rincian perbedaan 

antara dua akun atau lebih.



Bahasa Latin: reconciliatio

(“a re-establishing, 

reinstatement, restoration, 

renewal, a reconciling, 

reconciliation”), 

from reconciliare.



Kata “Allaso”

(kata dalam PB)

allasso (ἀλλάσσω) 

o change, to exchange one thing
for another, to transform. 

akar kata: ἄλλος, allos, 

yang lain other, another (of more
than two), different.



“Allaso” 

dalam kitab-kitab PB

Kis. 6:14 : 

sebab kami telah mendengar dia 

mengatakan, bahwa Yesus, orang 

Nazaret itu, akan merubuhkan 

tempat ini dan mengubah adat 

istiadat yang diwariskan oleh Musa 

kepada kita."



“Allaso” 

dalam kitab-kitab PB

Rm. 1:23 : 

mereka menggantikan kemuliaan 
Allah yang tidak fana dengan 
gambaran yang mirip dengan 
manusia yang fana, burung-
burung, binatang-binatang yang 
berkaki empat atau binatang-
binatang yang menjalar. 



“Allaso” 

dalam kitab-kitab PB

1 Kor. 15:51-42 : 

Sesungguhnya aku menyatakan 
kepadamu suatu rahasia: kita tidak akan 
mati semuanya, tetapi kita semuanya akan 
diubah, dalam sekejap mata, pada waktu 
bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri 
akan berbunyi dan orang-orang mati akan 
dibangkitkan dalam keadaan yang tidak 
dapat binasa dan kita semua akan diubah.



“Allaso” 

dalam kitab-kitab PB

Gal. 4:20 : 

Betapa rinduku untuk berada di 

antara kamu pada saat ini dan 

dapat berbicara dengan suara

yang lain, karena aku telah habis 

akal menghadapi kamu. 



“Allaso” 

dalam kitab-kitab PB

Ibr. 1:12 : 

seperti jubah akan Engkau 

gulungkan mereka, dan seperti 

persalinan mereka akan diubah, 

tetapi Engkau tetap sama, dan 

tahun-tahun-Mu tidak 

berkesudahan."



REKONSILIASI

Berkaitan dengan perubahan kondisi

Tidak sama lagi

Ada relasi yang terjalin kembali 

secara baru



REKONSILIASI

A B

A Lama B baru

A Baru B BaruA Baru B Baru



BERITA UTAMA ALKITAB:

REKONSILIASI

Jadi siapa yang ada di dalam 

Kristus, ia adalah ciptaan baru: 

yang lama sudah berlalu, 

sesungguhnya yang baru sudah 

datang. (2 Kor. 5:17)



BERITA UTAMA ALKITAB:

REKONSILIASI

2Kr 5:18  Dan semuanya ini dari 

Allah, yang dengan 

perantaraan Kristus telah 

mendamaikan kita dengan 

diri-Nya dan yang telah 

mempercayakan pelayanan 

pendamaian itu kepada kami. 



BERITA UTAMA ALKITAB:

REKONSILIASI

2Kr 5:20  Jadi kami ini adalah 

utusan-utusan Kristus, seakan-akan 

Allah menasihati kamu dengan 

perantaraan kami; dalam nama 

Kristus kami meminta kepadamu: 

berilah dirimu didamaikan

dengan Allah.



REKONSILIASI ITU PENTING



REKONSILIASI ITU PENTING



REKONSILIASI ITU PENTING



PENYEBAB MASALAH RELASI

Perasaan:

Panas hati, dendam.

Pikiran:

negatif kepada yang lain, mau 

menang sendiri.

Tindakan:

menyakiti atau telah disakiti. 

(verbal, aktual)



MASALAH RELASI

Pihak yang “di” dan “me”

SULIT SELESAI jika semua 

pihak merasa “DI”



CARA BURUK PENYELESAIAN 

MASALAH RELASI

Mata ganti mata, gigi ganti 
gigi. (ompong)

Pisah, bangun batas tegas. (cari 
susah)

Lenyapkan. (menghasilkan 
masalah baru)



SOLUSI YANG SEHAT: 

REKONSILIASI

Cara Paulus melihat diri sendiri:

Paulus: saudara dalam Kristus, bapak rohani, 

pemohon, ada persuasif, ada rendah hati

Berpengaruh pada cara melihat orang lain:

Orang sekitar Paulus : bernilai bagi Paulus

Filemon: anak rohani

Kesimpulan: 

Diawali dengan Kristus, Dijalani 

bersama Kristus, Diakhiri untuk 

Kristus.



SOLUSI YANG SEHAT: 

REKONSILIASI

Cara Filemon melihat diri 

sendiri?

Tuan? Ayah? Anggota Tubuh 

Kristus? Rekan pelayanan Paulus?

Kesimpulan: 

sesama saudara yang 

dipelihara kasih Kristus.



REKONSILIASI

A B

A Lama B baru

A Baru B BaruA Baru B Baru

FILEMON

ONESIMUS

ONESIMUS BARUFILEMON

FILEMON BARU ONESIMUS BARU



UPAYA REKONSILIASI :

Memberikan kesempatan 

berubah

(menyalurkan anugerah Allah melalui 

penerimaan dan pengampunan)

Kasih

Rendah hati

Kerelaan

Penerimaan



UPAYA REKONSILIASI :

Memberikan diri demi kebaikan yang 
lain 

(terima seperti terima aku, nanti aku bayar)

Mengambil tindakan sebagai sebuah 
kesatuan

(numpang, salam, awal surat, “tentang 
kita”)



REKONSILIASI

1. Sadar bahwa kita satu saudara dalam Tuhan, satu 

saudara dalam kemanusiaan

2. Sadar bahwa kita ini punya potensi menyakiti

dan merusak, tetapi juga membangun dan 

mendamaikan

3. Roh kita, harus disertai anugerah Kristus

sehingga:

Memberi kesempatan berubah/mengakui kesalahan

Melakukan kasih ketimbang menuntut kasih

Tetap bersatu.


