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T i da k A da O r a n g As i n g
(Efes u s 2:1 9-22)

Mimbar REC, 31 Maret 2019 | Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Banyak orang merasa sendirian di tengah keramaian. Tidak 
ada perhatian. Tidak ada kebersamaan. Merasa asing, bah-

kan di tengah habitatnya sendiri. Itulah potret dunia. 
 Bagaimana dengan situasi di gereja-gereja? Adakah orang-
orang yang merasa “terhilang” di tengah-tengah kita? Adakah 
yang merasa terabaikan, bahkan tercampakkan?
 Dalam teks hari ini Paulus menunjukkan kesamaan dan ke-
bersamaan seluruh orang percaya. Walaupun yang dia sorot 
terutama adalah gereja secara universal yang tidak terlihat, 
tetapi prinsipnya tetap berlaku pada gereja-gereja lokal yang 
terlihat. Bukankah gereja lokal merupakan cerminan gereja 
universal? 
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 Seperti yang sudah diuraikan di khotbah sebelumnya dari 
ayat 11-18, dalam konteks ini Paulus sedang membahas ten-
tang tembok kultural yang membentang antara bangsa Yahu-
di dan bangsa lain. Halangan rasial ini sempat mempengaruhi 
hubungan di antara orang percaya. Apakah yang non-Yahu-
di harus disunat dan dituntut menaati Hukum Taurat? Apa-
kah aturan halal - haram atau tahir – najis versi Yahudi perlu 
dipertahankan dan diberlakukan pada semua orang percaya? 
 Di tengah situasi yang pelik ini, Paulus memulai dengan 
membangun sebuah teologi yang tepat. Teologi harus menda-
hului strategi. Identitas (di hadapan Tuhan) harus mendahului 
aktivitas (di depan orang). Siapa kita (who) lebih penting dari-
pada apa (what) atau bagaimana (how) kita melakukan. Melalui 
karya penebusan Kristus, semua orang percaya – tidak peduli 
latar belakang etnis mereka – dipersatukan dan memperoleh 
jalan masuk yang sama kepada Allah yang benar (2:11-18).   
 Nah, ayat 19-22 yang akan dibahas hari ini merupakan ke-
lanjutan atau rangkuman dari apa yang sudah disampaikan di 
ayat 11-18 tadi. Ada perubahan status (identitas) yang terja-
di di dalam Kristus. Bangsa-bangsa non-Yahudi yang dahulu 
jauh dan terpisah sekarang sudah menjadi dekat (2:11-13, 17). 
Bukan cuma dekat, tetapi bahkan menjadi satu manusia baru 
(2:14-16).  
 Paulus mencoba menerangkan kedekatan dan kesatuan ini 
melalui tiga metafora yang berbeda: kewarganegaraan (2:19a), 
kekeluargaan (2:19b) dan bangunan (2:20-22). Poin utama 
yang ditekankan pada masing-masing metafora berbeda-be-
da, namun saling melengkapi dan menegaskan satu dengan 
lainnya.
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Satu warga negara (ayat 19a)
 Di bagian sebelumnya (ayat 12) Paulus sudah menyatakan 
bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi dahulu tidak termasuk ke-
wargaan (politeia) Israel. Artinya, mereka bukan umat perjan-
jian dengan segala keistimewaan dan kelebihannya. Mereka 
dipandang sebelah mata. Mereka hanyalah masyarakat kelas 
dua.
 Keadaan mereka dahulu dapat digambarkan dengan dua 
kata: orang asing (xenos) dan pendatang (paroikos). Tidak 
mudah membedakan arti keduanya, karena sangat berkaitan, 
bahkan dalam beberapa kasus sinonim (terutama di Septua-
ginta). Jika pembedaan tetap ingin dilakukan, yang ke-1 mun-
gkin lebih ke arah pelancong atau pendatang, sedangkan yang 
ke-2 ke arah orang yang diam bersama tetapi berasal dari tem-
pat lain (residen asing).    
 Terlepas dari bagaimana seseorang menyamakan atau 
membedakannya, xenos dan paroikis digunakan sebagai kon-
tras dengan warga negara. Orang-orang non-Yahudi yang dulu 
tidak termasuk kewargaan Israel (politeia, ayat 12) sekarang 
disebut “kawan sewarga” (sympolitēs, ayat 19a). Kewarganeg-
araan di sini jelas bukan merujuk pada teokrasi Yahudi, tetapi 
kerajaan Allah (bdk. Flp. 1:27). Mereka bukan hanya sewar-
ga dengan orang-orang Yahudi Kristen, tetapi kawan sewar-
ga dari orang-orang kudus. Sebutan ini merujuk pada seluruh 
orang percaya, baik di Efesus (1:1) maupun tempat-tempat 
lain (1:15). Jika demikian, mereka termasuk yang memiliki 
pengharapan tentang kekayaan kemuliaan (1:18).
 Bagi jemaat mula-mula waktu itu, kewarganegaraan mer-
upakan hal yang penting. Menjadi warga negara berarti memi-
liki hak dan keistimewaan tertentu (bdk. kegunaan warga 
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negara Romawi bagi Paulus di Kis. 16:38). Bagaimana dengan 
warna negara kerajaan Allah? Mereka merasa tenang karena 
seluruh kekuasaan dan pemerintahan berada di bawah Kristus 
Yesus (1:20-21).

Satu keluarga (ayat 19b)
 Perpindahan metafora dari warga negara (sympolitēs) ke 
keluarga (oikeios) sangat bisa dipahami. Dari yang luas men-
jadi sempit. Dari yang legal menjadi relasional. Intinya, per-
pindahan ini menyiratkan hubungan yang lebih intim.
Di samping itu, kata keluarga (oikeios) memiliki akar kata 
oikos (lit. “rumah”). Nah, akar kata yang sama juga muncul 
untuk kata-kata lain di ayat 19-22: “pendatang” = paroikos 
(2:19a), “dibangun” = epoikodomēthentes (2:20), “bangu-
nan” = pokodomē (2:21), “dibangunkan” = synoikodomeisthe 
(2:22), “tempat kediaman” = katoikētērion (2:22). 
 Gambaran ini menyiratkan relasi antar orang percaya dan 
sekaligus relasi mereka dengan Allah sebagai Bapa. Allah bu-
kan hanya Bapa dalam arti secara umum sebagai sumber ke-
beradaan kita (bdk. 3:14-15), tetapi Dia adalah Bapa dalam arti 
yang khusus: kita adalah anak-anak Allah melalui karya Kristus 
(1:5). Di dalam Kristus kita telah diadopsi sebagai anak. Sta-
tus ini menyediakan salah satu fondasi kesatuan yang penting 
(4:6). 
 Menurut budaya pada waktu itu, istilah oikeios tidak hanya 
berbicara tentang keintiman. Ini juga berbicara tentang ban-
yak hal: perteduhan, perlindungan, identitas, dan keamanan. 
Situasi ini memang topikal masyarakat Mediteranian kuno. 
Berbeda dengan budaya sekarang yang cenderung individual, 
masyarakat dulu cenderung komunal. Tidak ada pribadi yang 
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benar-benar mandiri. Kehidupan seseorang dikaitkan dengan 
dan sangat bergantung dengan komunitasnya. Dalam hal ini 
adalah keluarga besarnya.
 Apakah gereja lokal – sebagai cerminan dari gereja uni-
versal – sudah menjadi tempat perteduhan dan perlindungan 
di mana semua jemaat merayakan identitas mereka sebagai 
anak-anak Allah dan merasa aman di dalamnya? Sebuah per-
tanyaan besar yang membutuhkan jawaban segera.

Satu bangunan (ayat 20-22)
 Pergeseran metafora terjadi lagi di bagian ini. Dari keluar-
ga ke bangunan (yaitu bait Allah). Pergeseran ini sebenarnya 
tidak terlalu jauh. Bait Allah juga sering disebut sebagai rumah 
Allah. Lagipula, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, 
beberapa kata di ayat 20-22 memiliki akar kata yang sama 
dengan oikeios, yaitu oikos.
 Orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus Kris-
tus bukan hanya memiliki jalan masuk kepada Bapa (2:18). 
Mereka sekaligus sebagai bait Allah yang kudus (2:21), tem-
pat kediaman Allah (2:22). Kebenaran ini merupakan peng-
genapan berbagai nubuat dalam kitab suci bahwa orang-orang 
dari berbagai bangsa akan bersatu dengan orang-orang Israel 
di bait Allah (Yes. 2:4; Mik. 4:3). Bukan bait Allah secara fisik 
di Yerusalem, namun seluruh orang percaya sebagai tempat 
kediaman Allah.
 Proses pembangunan bait Allah ini tidak bisa dikerjakan 
secara sembarangan. Ada fondasi. Ada batu penjuru. Ada ti-
ap-tiap bagian dari bangunan tersebut.
 Fondasinya adalah para rasul dan para nabi (2:20a). Seba-
gian penafsir memahami bagian ini sebagai rujukan untuk aja-
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ran para nabi (PL) dan para rasul (PB). Penafsiran semacam 
ini mungkin tidak tepat. Urutan yang dipakai bukan para nabi 
dan para rasul, tetapi sebaliknya. Para rasul disebutkan lebih 
dahulu. Dari sisi tata bahasa, kesatuan para rasul dan nabi ter-
lihat ditekankan (satu artikel untuk dua kata benda, tōn apos-
tolōn kai prophetōn). Baik urutan maupun keterkaitan ini co-
cok dengan urutan jabatan rohaniwan di 4:11 (para rasul, para 
nabi, para pemberita Injil, para gembala, dan para pengajar). 
Jika ini diterima, maka frasa “dibangun di atas dasar para ra-
sul dan para nabi” (2:20a) merujuk pada pengajaran normatif 
para rasul yang bersumber dari  wahyu Allah. Para rasul me-
neruskan ajaran Tuhan Yesus maupun menerima wahyu khu-
sus dari Allah. Para nabi meneguhkan pengajaran itu melalui 
pewahyuan ilahi. Satu ayat yang penting bagi poin ini ada di 
3:5 “yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diber-
itakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang din-
yatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi-Nya 
yang kudus”. 
 Apa yang Roh nyatakan dahulu melalui para rasul dan para 
nabi sudah tercatat di dalam kitab suci. Apa yang tertulis di 
sana tidak bisa diubah atau dibatalkan. Sama seperti sebuah 
fondasi tidak mungkin diubah tanpa menggoncang seluruh 
bangunan, demikian pula gereja harus tetap didirikan di atas 
kitab suci. 
 Batu penjurunya adalah Kristus (2:20b). Keunikan posisi 
Kristus sangat ditekankan di sini. Dia bukan hanya salah satu 
bagian dari fondasi, tetapi batu penjurunya. Secara tata baha-
sa, bagian ini bahkan seharusnya diterjemahkan “dengan Kris-
tus Yesus sendiri sebagai batu penjuru” (ada kata autou, lihat 
semua versi Inggris). 
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 Menurut kebiasaan kuno, setiap fondasi wajib memili-
ki batu penjuru yang berfungsi sebagai patokan dan penguat 
seluruh bangunan. Kristus adalah batu penjuru itu (Yes. 28:16). 
Seluruh bangunan ditopang dan ditegakkan berdasarkan batu 
itu. Tidak ada satu aspek gerejapun yang tepat jika tidak diar-
ahkan pada Kristus.
 Setiap bagiannya adalah orang percaya (2:21-22). Sebuah 
bangunan tidak hanya terdiri dari fondasi dan batu penjuru. 
Ada bahan atau batu lain  yang digunakan untuk memban-
gunnya. Menariknya, kali ini Paulus tidak memberi pembe-
daan apapun pada batu-batu tersebut. Semua sama. Baik Ya-
hudi Kristen maupun orang percaya dari etnis lain sama-sama 
digunakan dalam pembangunan bait Allah.
 Bagi kita yang hidup sekarang, gambaran ini mungkin ter-
lihat biasa. Namun, tidak begitu bagi masyarakat kuno. Pada 
zaman bait Allah masih ada di Yerusalem, tempat bersemba-
hyang orang Yahudi dibedakan dari yang non-Yahudi. Walau-
pun sama-sama beriman pada Allah yang satu, tempat sem-
bahyang tetap beda. Di dalam Kristus, pembedaan tempat ini 
bukan hanya ditiadakan, tetapi setiap orang bahkan menjadi 
bagian dari bait Allah secara rohani. Soli Deo Gloria.
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Pokok Doa Syafaat

1. Berdoa untuk REC Gathering tanggal 1 Mei 2019 kiranya 
setiap panitia dapat menyiapkan rangkaian acara dengan baik 
sehingga tujuan kegiatan ini untuk membentuk persekutuan 
yang kuat dapat terwujud. Berdoa untuk setiap jemaat un-
tuk dapat ambil bagian dan memiliki kesempatan bersukacita 
bersama dan saling mengenal jemaat lain sesuai dengan visi 
misi REC.

2. Berdoa untuk persiapan rangkaian Jumat Agung dan 
Paskah. Kiranya jemaat mendapatkan berkat Paskah den-
gan mengenang kembali kasih Kristus yang sudah mene-
bus melalui kematian dan kebangkitan untuk memberikan 
kekuatan dan pertumbuhan iman hari lepas hari. Berdoa un-
tuk semua yang bertugas dalam kegiatan ini kiranya Tuhan 
memberikan kekuatan serta kelancaran.
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Katekismus Westminster

Pertanyaan 19:
Bagaimana pemeliharaan Allah terhadap para malaikat? 

Jawaban 
Melalui pemeliharaan-Nya, Allah telah membiarkan be-
berapa di antara para malaikat nekat sehingga jatuh ke da-
lam dosa dan kena hukuman kekal, dengan cara yang ti-
dak dapat dipulihkan lagi. Hanya saja, peristiwa itu dan 
semua dosa mereka dibatasi-Nya serta dikendalikan-Nya 
demi kemuliaan-Nya sendiri. Akan tetapi, selebihnya 
diteguhkan-Nya dalam kekudusan dan kebahagiaan. Kedua 
golongan itu digunakan-Nya menurut perkenan-Nya un-
tuk menjalankan kekuasaan- Nya, kemurahan-Nya, dan 
keadilan-Nya.
a. Yud 1:6; 2Pe 2:4; Ibr 2:16; Yoh 8:44. b. Ayu 1:12; Mat 
8:31. c. 1Ti 5:21; Mar 8:38; Ibr 12:22. d. Maz 104:4. e. 2Ra 
19:35; Ibr 1:14. 
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Ada suatu pemahaman yang menyatakan bahwa keluarga diben-
tuk oleh individu-individu yang membentuknya, tetapi ada se-
buah pemahaman yang jauh lebih mendalam, yakni bahwa indi-
vidu-individu dibentuk oleh keluarga.
–Elton Trueblood

Ada banyak orangtua yang sangat ingin dihormati. Masalahnya, 
tidak banyak di antara mereka yang memiliki kehormatan.
–Joy Davidman

 Alkitab menganggap pertumbuhan rohani sebagai persoa-
lan yang sangat penting. Sesungguhnya, Petrus menyatakan 

M EN G I KU T I T ELA DA N K I TA
Membesarkan Anak Akan Membarui Karakter Kita

dari Waktu ke Waktu
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bahwa kita harus “dengan sungguh-sungguh berusaha” untuk 
menambahkan kepada iman kita “kebajikan, dan kepada keba-
jikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, 
kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan ke-
salehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara 
seiman, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara seiman, 
kasih terhadap semua orang” (2 Petrus 1:5-7).
 Renungkanlah frasa “berusaha”. Petrus memanggil kita se-
cara rohani untuk berusaha menambahkan banyak hal positif 
pada iman kita. Menurut Petrus, kemalasan yang bertumbuh 
di tengah berbagai kebajikan ini akan membuat kita menjadi 
“buta dan picik” dan lupa betapa kita telah disucikan dari do-
sa-dosa kita di masa lalu (2 Petrus 1:9). 
 Jika surga tidak memotivasi kita untuk berusaha dengan 
sungguh-sungguh, barangkali mempunyai anak dapat memo-
tivasi kita. Jika kita berusaha dengan agresif menambahkan 
berbagai kualitas positif pada iman kita, Petrus menyatakan 
bahwa kita akan dibuat menjadi “giat dan berhasil” dalam 
“pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita” (2 Petrus 
1:8). Dengan kata lain, bukan hal yang mustahil kita menjadi 
seorang kristiani yang tidak berbuah dan tidak produktif. Kita 
tetap akan sampai ke surga, tetapi kita akan datang dengan 
keranjang belanjaan yang kosong untuk dipersembahkan ke-
pada Raja.
 Sebagai orangtua, kita kerap mencela contoh-contoh bu-
ruk yang  ditunjukkan oleh para politisi, pesan-pesan vulgar 
yang disampaikan dari Hollywood, alur tema yang merusak 
dari berbagai acara televisi populer, dan lirik-lirik vulgar di da-
lam musik modern – tetapi Petrus menantang kita untuk ti-
dak memandang ke Hollywood, New York, atau Washington, 
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DC, tetapi ke hati orang-orang percaya, untuk melihat apakah 
mereka sungguh-sungguh “berusaha” untuk menambahkan 
pada iman mereka berbagai kebajikan yang diminta di dalam 
Kitab Suci untuk kita lakukan. Jika kita tidak melakukan itu, 
kita hanya akan bersikap menyalahkan ketika gereja menjadi 
malas dan tidak produktif.
 Dengan pengampunan yang dimenangkan lewat salib Kris-
tus tidak berarti Tuhan membolehkan kita bertumbuh dalam 
ketidakbenaran. Dengan pengampunan itu berarti Dia mem-
bebaskan kita dari sifat kita yang berpusat pada diri sendiri! 
Bertumbuh dalam kekudusan bukan berbicara tentang beru-
saha mencapai surga, melainkan tentang meninggalkan tel-
adan yang autentik agar diikuti oleh orang lain yang dimulai 
dari anak-anak kita.

DOSA ORANGTUA
 Patrick Carnes, seorang konselor yang khusus menangani 
kasus seks mania, menceritakan sebuah kisah yang menge-
jutkan saya. Salah seorang pasien Dr. Carnes merasa sangat 
malu dengan dorongan di dalam dirinya untuk melakukan ek-
shibisionisme [kelainan yang ditandai dengan kecenderungan 
memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat vi-
tal, kepada orang lain untuk pemuasan diri] dan ia mengiku-
ti terapi untuk mengatasi dosa ini. Dengan rasa malu yang 
tinggi, ia menganggap hanya dirinya yang berjuang dengan 
masalah ini. Namun akhirnya, melalui penyelidikan diketahui 
bahwa ayahnya, dua pamannya, dan dua saudara sepupunya 
juga seorang ekshibisionis.
 Di antara pasien-pasiennya, Dr. Carnes mendapati bah-
wa “di dalam keluarga itu”, sifat ketagihan dalam kelainan itu 
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menjadi seperti sebuah lapisan bagian atas dari suatu permu-
kaan yang memiliki bayang-bayang yang kuat yang memper-
dalam pola patologi keluarga.” Seorang pria atau wanita yang 
tengah memerangi godaan pada diri mereka tidak hanya ber-
juang untuk diri mereka sendiri. Mereka berjuang di garis de-
pan dalam suatu perang demi generasi selanjutnya melawan 
kejahatan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita telah mem-
buka sebuah jurang pemisah yang secara rohani membiarkan 
anak-anak dan cucu-cucu kita berada dalam bahaya. Realitas 
ini seharusnya mendorong kita untuk berdiri teguh melawan 
godaan yang menguji diri kita.
 Apa artinya ini bagi saya selaku orangtua? Berdosa sebagai 
seorang ayah lebih buruk daripada berdosa sebagai seorang 
anak. Ketika saya berdosa sebagai seorang ayah, saya men-
gambil risiko menghidupkan terus-menerus hal yang buruk 
itu untuk generasi di bawah saya turun-temurun.
 Meski tampaknya tidak adil, di sepanjang sejarah, anak-
anak kerapkali harus menebus dosa orangtua mereka. Sebuah 
kisah yang sangat menyedihkan dari zaman Alkitab mencer-
itakan bagaimana seorang ayah bernama Akhan menentang 
perintah Tuhan dan mencuri barang-barang jarahan yang se-
mestinya tidak boleh dirampas. Ketika dosa Akhan disingkap-
kan, ia harus menanggung dosanya, tetapi ia tidak seorang 
diri menanggung dosa itu. Seluruh orang Israel melempari 
seluruh keluarganya dan dirinya dengan batu. Istri Akhan dan 
anak-anaknya harus menanggung hukuman mati karena ker-
akusan Akhan (Yosua 7). 
 Anak-anak kita mungkin tidak menanggung hukuman se-
cepat itu seperti yang harus ditanggung oleh keluarga Akhan. 
Mungkin dibutuhkan waktu 20 atau 30 tahun untuk melihat 
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pengaruh kegagalan rohani kita dalam kehidupan keturunan 
kita – tetapi yang jelas, kita bisa mewariskan jalan yang lebih 
mudah atau sebaliknya, lebih sulit, untuk mereka ikuti. Jika 
hal ini tidak memotivasi kita untuk membentuk kerohanian 
kita dengan lebih serius, saya tidak tahu apa yang akan terjadi.
Jika saat ini Anda berjuang dengan kecenderungan terhadap 
dosa yang Anda ketahui telah menghampiri keluarga Anda 
turun-temurun, mengapa Anda tidak mencari bantuan saja? 
Mengapa Anda tidak memutuskan saja di hadapan Tuhan bah-
wa Anda akan mematahkan rantai dosa ini? Petrus meyakink-
an kita bahwa “kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepa-
da kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh 
oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh 
kuasa-Nya yang mulia dan ajaib” (2 Petrus 1:3). Percayalah 
kepada para pendeta dan konselor di gereja Tuhan, belajarlah 
dari pengetahuan dan hikmat mereka, tetapi jangan mewa-
riskan perjuangan yang Anda tahu akan dihadapi oleh anak-
anak Anda – dan mungkin cucu-cucu dan bahkan cicit-cicit 
Anda – apabila Anda tidak menghentikan dosa Anda.

REPRODUKSI YANG BENAR
 Saya teringat ketika suatu kali berdoa untuk anak lelaki 
saya, Graham. Tuhan tampaknya menyela doa saya, “Engkau 
harus menjadi seperti yang engkau doakan untuk Graham.” 
Tampaknya Tuhan ingin memberitahu saya bahwa sementara 
Dia sangat ingin menjawab doa-doa saya untuk kepentingan 
Graham, Dia juga bermaksud memakai saya untuk menghasil-
kan jawaban doa itu sendiri. Jika saya menginginkan Graham 
menjadi seorang yang tekun berdoa, maka sayalah yang harus 
mula-mula menjadi seorang yang tekun berdoa.
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Inti persoalannya, tindakan peniruan akan segera terjadi. Maka 
dari itu, saya harus bertanya pada diri sendiri, Apa yang akan 
saya lakukan dengan hal itu?
 Kita tidak dapat menghindar dalam mewariskan ke-
biasaan-kebiasaan tertentu. Mempunyai anak berarti me-
mengaruhi kehidupan orang lain, barangkali bahkan untuk 
beberapa generasi. Pertanyaannya hanyalah ke arah mana 
kebiasaan-kebiasaan kita itu akan membawa anak-anak kita?

Cuplikan Bab 11
SACRED PARENTING – Gary Thomas
Tanggung Jawab Mengasuh Anak Membentuk Hati Para 
Orangtua



18

TEACHING
Sejauh Mana Kebebasan Berpakaian Bagi Pelayan Ibadah?

E-MAGZ
31 Mar 2019

Sejauh Mana Kebebasan Berpakaian
Bagi Pelayan Ibadah?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

(Lanjutan tgl 24 Maret 2019)
 Budaya suatu gereja juga patut dipertimbangkan. Seti-
ap gereja memiliki branding dan segmen jemaat yang unik. 
Penampilan mereka biasanya disesuaikan dengan dua hal itu. 
Jika ada penampilan yang teralu berbeda, mereka mungkin 
akan merasa tersandung. Kepekaan untuk menyesuaikan diri 
dengan keadaan merupakan tanda kebijaksanaan. Toh, pakaian 
bukan hal yang paling esensial.
 Seandainya budaya suatu gereja ingin diubah, perubahan 
perlu dilakukan secara lebih strategis. Memulai dengan peru-
bahan penampilan jelas bukan cara yang efektif. Jemaat perlu 
diedukasi dahulu untuk membedakan esensi (inti) dan ekspre-
si (kemasan). Mereka perlu diberitahu bahwa Alkitab hanya 
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mengatur yang esensial. Ekspresi tergantung pada budaya di 
setiap periode. Hanya jika konsep mereka sudah diubah, mer-
eka akan mampu mengubah penampilan mereka. Paling tidak, 
mereka menjadi lebih apresiasi terhadap kemasan yang baru.
 Aspek kedua yang perlu ditekankan adalah kesopanan. Poin 
ini lebih bersentuhan dengan sensualitas. TUHAN pernah 
memperingatkan para imam untuk tidak naik ke atas mezbah 
sehingga terlihat aurat mereka (Kel. 20:26). Jelas ada kaitan 
antara kesopanan (secara sensual) dengan ibadah yang benar. 
Kita bisa langsung melihat relevansi poin ini dalam ibadah-iba-
dah kontemporer sekarang. Pakaian-pakaian yang bisa men-
gungkapkan bagian-bagian tubuh tertentu dapat menganggu 
konsentrasi orang dalam beribadah. Pakaian yang terlalu tipis 
dan berwarna terang, pakaian yang mini, atau jenis kain yang 
terlalu ketat bukanlah pilihan yang tepat. Poin ini terutama 
harus lebih diperhatikan oleh para pelayan yang sangat din-
amis di panggung (suka bergerak atau berjingkrak-jingkrak). 
Gerakan-gerakan tertentu bisa menyingkapkan pakaian, dan 
itu tidak elok untuk dipandang.
 Aspek lain adalah kesederhanaan. Sederhana bukan berbic-
ara tentang harga. Sederhana lebih ke arah tidak berlebihan. 
Di luar ibadahpun Alkitab sudah sering menyinggung tentang 
hal ini (1Tim. 2:9-10; 1Pet. 3:5).
 Penampilan yang berlebihan bisa merusak konsentrasi 
orang. Berlebihan ini termasuk terlalu mewah, terlalu men-
colok, terlalu menor, terlalu ramai aksesoris, terlalu sensitif 
desain atau kata-katanya, dsb. Ingat, ibadah bukan konser dan 
pelayan ibadah bukan selebriti. Pantaskah bagi seorang pe-
layan untuk berpenampilan secara berlebihan? Soli Deo Glo-
ria.
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(Lanjutan tgl 24 Maret 2019)
 Sebagian besar rabi saat ini menolak pandangan bahwa Ye-
saya 53 merupakan gambaran samar dari Sang Mesias, mere-
ka lebih menganggap itu sebagai acuan kepada bangsa Yahudi. 
Bagaimanapun, Geisler mengatakan, “Sangat lazim bagi para 
penafsir Yahudi sebelum Kristus untuk mengajar bahwa Ye-
saya di sini berbicara mengenai Mesias Yahudi. Hanya setelah 
orang-orang Kristen mula-mula mulai menggunakan teks itu 
secara apologetika dengan tenaga yang luar biasa di mana hal 
ini menjadi pengajaran rabini sebagai ekspresi dari penderi-
taan bangsa yahudi. Pandangan ini kurang masuk akal secara 
konteksnya.”

APAKAH YESUS MENGGENAPI
NUBUATAN-NUBUATAN MESIANIK
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 Beberapa prediksi besar lainnya mengenai Mesias yang 
semuanya digenapi di dalam Yesus, adalah Ia akan dilahirkan 
dari seorang wanita (kejadian 3:15) perawan (Yesaya 7:14), 
dari keturunan Abraham (Kejadian 12:1-3, 22:18), dari suku 
Yehuda (Kejadian 49:10), dari keluarga Daud (2 Samuel 7:12-
16), di Betlehem (Mikha 5:2); Ia akan didahului oleh utusan 
Allah (Yesaya 40:3); Ia akan membersihkan bait Allah (Male-
akhi 3:1); Ia akan “dibantai” 483 tahun setelah deklarasi untuk 
merekonstruksi Yerusalem tahun 444 SM (Dan 9:24-27); Ia 
akan ditolak (Mazmur 118:22); Tangan dan kaki-Nya akan di-
paku (Mazmur 22:16); Ia akan ditusuk lambung-Nya (Zakh-
aria 12:10); Ia akan bangkit dari kematian (Mazmur 16:10); 
Ia akan naik ke sorga (Mazmur 68:18); dan Ia akan duduk di 
sebelah kanan Allah (Mazmur 110:1).
 Penggenapan banyak sekali prediksi yang sangat spesifik 
ini merupakan sebuah apologetika yang begitu meyakinkan di 
mana para pengkritik telah berulang kali mengajukan keber-
atan untuk menampik itu semua. Beberapa yang paling umum 
adalah sebagai berikut.
 Yesus menggenapi nubuat-nubuatan secara kebetulan. Ke-
janggalan mengenai Yesus memenuhi nubuatan secara kebet-
ulan sangatlah aneh. Nyatanya, Professor Peter Stone, yang 
adalah ketua Westmon College divisi ilmu pengetahuan pada 
pertengahan tahun 1950-an, bekerja dengan enam ratus mu-
ridnya untuk mendapatkan estimasi terbaik mereka menge-
nai probabilitas matematika terhadap delapan nubuatan Per-
janjian Baru yang digenapi dalam seorang yang hidup sampai 
zaman sekarang ini. Dengan delapan nubuatan, Stoner kemu-
dian menghitung kemungkinan yang ada adalah satu berband-
ing seratus juta miliar. Ini sama dengan jumlah satu keramik 
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berukuran setengah inchi persegi yang digunakan untuk me-
nutupi seluruh daratan bumi ini.                                                              
 Orang boleh tidak setuju dengan perhitungan yang dilaku-
kan murid-murid itu dalam perhitungan Stoner. Bagaimana-
pun, nubuatan dapat sangat sulit untuk dibeberkan dalam an-
gka, dan hasilnya mungkin berbeda. Stoner menantang para 
skeptik untuk muncul dengan perhitungan taksiran mereka 
dan menjalankan angka-angka mereka sendiri. Namun ketika 
saya sendiri menguji nubuatan-nubuatan itu, saya harus setu-
ju dengan kesimpulan Stoner: kemungkinan untuk siapa saja 
secara kebetulan memenuhi prediksi-prediksi kuno ini akan 
sangat-sangat tidak mungkin.

Bersambung…………..
Sumber: Who made God?
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Dalam catatan Alkitab ada 2 pandangan yang agak membin-
gungkan tentang posisi kuburan salah seorang bapa leluhur, 

yaitu Yakub. Dalam Kej. 50:13 dikatakan,
Anak-anaknya (anak-anak Yakub) mengangkut dia ke tanah 
Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang 
Makhpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het 
itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah 
timur Mamre

Tetapi dalam ucapan Stefanus dalam Kisah 7:15-16 dikatakan:
Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan 
nenek moyang kita; mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan 
diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham den-

DIMANAKAH YAKUB DIKUBURKAN?
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gan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. 

ABRAHAM, EFRON DAN GUA MAKHPELA
 Dalam informasi awal yaitu di Kej 50:13 dikatakan jika mayat 
Yakub dikuburkan di gua Makhpela. Gua Makhpela ini dibeli oleh 
Abraham dari Efron, seorang Het untuk dijadikan kuburan milik 
Abraham. Catatan tentang transaksi jual beli gua Makhpela an-
tara Abraham dan Efron memang ada dalam Kej. 23:1-9 dan hal 
itu dikonfirmasi juga dalam Kej. 23:19-20:

Sesudah itu Abraham menguburkan Sara, isterinya, di da-
lam gua ladang Makhpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu 
Hebron di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak bani Het 
ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abra-
ham menjadi kuburan miliknya.

Bahkan catatan tentang kematian  Abraham juga menyertakan 
catatan jual beli gua Makhpela ini (Kej. 25:7-9):

Abraham mencapai umur seratus tujuh puluh lima tahun, lalu 
ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua 
dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurn-
ya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismael, menguburkan dia 
dalam gua Makhpela, di padang Efron bin Zohar, orang Het 
itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre.

ABRAHAM DAN ANAK-ANAK HEMOR, SIKHEM
 Namun ada catatan yang cukup menggelitik tentang pembe-
laan yang dilakukan Stefanus di depan Mahkamah Agung dan Imam 
Besar, yaitu ketika Stefanus menceritakan kilas balik sejarah bapa 
leluhur Israel, yaitu tentang Yakub yang mati dikuburkan di sebuah 
lokasi yang dibeli  Abraham dari anak-anak Hemor di Sikhem (Kisah 
7:15-16). Catatan tentang pembelian sebidang tanah anak-anak 
Hemor di Sikhem terjadi dan dilakukan oleh Yakub, bukan Abra-
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ham; itupun bukanlah pembelian tanah kuburan melainkan tanah 
untuk memperingati perjalanan Yakub dari Padan-Aram menuju 
ke Kanaan (Kej. 33:18-20). Catatan pembelian tanah oleh Yakub 
dari anak-anak Hemor dikonfirmasi oleh Yosua 24:32:

Tulang-tulang Yusuf, yang dibawa orang Israel dari Mesir, di-
kuburkan mereka di Sikhem, di tanah milik yang dibeli Yakub 
dengan harga seratus kesita dari anak-anak Hemor, bapa 
Sikhem, dan yang ditentukan bagi bani Yusuf menjadi milik 
pusaka mereka. 

Pada akhirnya tanah yang dibeli Yakub dari anak-anak Homer 
menjadi tanah kuburan.

CATATAN MANAKAH YANG BENAR 
 Inti permasalahan 2 catatan itu adalah menurut Kej. 50, Yakub 
dikuburkan di gua Makhpela sedangkan di dalam kutipan ucapan 
Stefanus, Yakub dikuburkan di Sikhem. Inti masalah berikut adalah 
Kej. 50 mencatat bahwa gua Makhpela dibeli oleh Abraham dan 
hal ini dikonfirmasi oleh banyak catatan. Namun catatan tentang 
pembelian tanah di Sikhem oleh Abraham tidak memiliki dukun-
gan catatan. Tanah di Sikhem justru dibeli oleh Yakub, cucu Abra-
ham, bukan Abraham. 
Bersambung…………..

NK_P
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(Lanjutan tgl 24 Maret 2019)
Siapa yang memerintah bangsa Israel?
 Walaupun Allah jarang disebut sebagai raja, namun hak me-
merintah umat-Nya telah ditetapkan oleh pembebasan-Nya 
atas Israel dari perbudakan di Mesir. Nyanyian Musa meny-
impulkan: ”TUHAN memerintah kekal selama-lamanya” (Kel. 
15:18). Namun dalam Perjanjian Lama, peranan ini dilaksanakan 
melalui orang-orang yang dipanggil untuk memerintah. Ses-
ungguhnya, dari permulaan terdapat sebuah isyarat bahwa ber-
kat Allah yang dijanjikan kepada bangsa-bangsa lain akan datang 
melalui raja-raja. Abraham dijanjikan bahwa raja-aja akan datang 
melalui keturunannya (Kej. 17:6); Yehuda dijanjikan bahwa 
tongkat kerajaan “Sampai ia datang yang berhak atasnya” (Kej. 

bab ViII : masa kerajaan
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49:10), yang dilanjutkan dengan “maka kepadanya akan takluk 
bangsa-bangsa”. Kemudian nubuat Bileam meramalkan sebuah 
tongkat kerajaan muncul dari bangsa Israel yang akan meremuk-
kan pelipis-pelipis Moab (Bil. 24:17). Maka sebagaimana Allah 
menjanjikan seorang nabi yang akan datang setelah Musa, Dia 
juga menjanjikan umat-Nya seroang raja. Namun raja itu akan 
diberikan kepada mereka menurut waktu Allah sendiri. Dari sem-
ula – telah muncul gagasan bahwa melalui raja pemberian Allah 
ini, bangsa-bangsa di muka bumi akan dihakimi. Penghakiman 
di sini digambarkan dengan penaklukkan secara militer.
 Keterangan mengenai tugas pelayanan raja dan nabi mun-
cul dalam Ulangan 17 dan 18. Dalam kedua gambaran itu, Musa 
berbicara baik mengenai jabatan resmi maupun contoh ideal. 
Raja, yang diperkenalkan dalam Ulangan 17:14-20, merupakan 
gambaran khusus dari pemerintahan Allah sendiri. Seperti yang 
dikatakan Wolff (1973), bahwa kemuliaan yang khas dari bangsa 
Israel adalah terletak pada asal-usulnya, sebagai sekelompok bu-
dak yang diselamatkan dari Mesir. Kedudukan raja, jika memang 
sudah saatnya, harus selalu menggambarkan sifat khas bangsa 
yang unik ini, yang telah dipanggil Allah. Tak mengherankan jika 
hukum mengenai raja dalam Ulangan 17 merupakan hal yang 
unik pada masa Timur Tengah kuno.
 Pertama, raja tersebut harus seseorang yang dipilih Tuhan; 
perannya sebagai orang yang ditahbiskan Allah merupakah hal 
yang utama. Selanjutnya, ia adalah seseorang dari antara mere-
ka (Ul. 17:15), jadi bukan keturunan dewa dan harus memerintah 
sebagai seorang saudara di tengah-tengah saudaranya. Ia tidak 
boleh memperbanyak hak miliknya atau memiliki banyak istri, 
yang di Timur Tengah pada masa itu merupakan symbol kekayaan 
dan kehormatan. Akhirnya, ia harus menuliskan hukum itu bagi 
dirinya sendiri (apakah raja tidak punya juru tulis?) dan “belajar 
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untuk takut akan TUHAN, Allah-nya, dengan berpegang pada 
segala isi hukum itu supaya jangan ia tinggi hati terhadap sauda-
ra-saudaranya” (Ul. 17:19-20). Seperti halnya perbudakan, di 
sini tampak sebuah hukum yang menggulingkan adat kebiasaan 
mengenai hak raja dan kerajaan di Timur Tengah pada masa itu. 
Ia tidak boleh mengerjakan hal-hal yang biasa dilakukan para raja 
– memamerkan kekayaan dan kekuasaan. Dan di luar dugaan, ia 
memerintah bukan sebagai raja yang berada di atas peraturan, 
tetapi ia harus melayani hukum. Raja wajib mencerminkan pe-
merintahan Allah yang penuh rahmat di antara umat-Nya dan 
menjadi tanda dari seorang penguasa yang akan datang. Kita 
akan melihat, jabatan raja akan menjadi gelanggang perjuangan 
khusus melawan kekuatan-kekuatan jahat.
 Perjuangan ini jelas terlihat di dalam perasan benci yang tel-
ah berlangsung lama terhadap martabat raja, seperti yang telah 
diungkapkan dalam penolakan Gideon untuk memerintah, dan 
dalam perumpamaan Yotam (Hak. 9:15). Allah adalah penguasa 
kita dan jika kita bersikeras untuk dipimpin oleh seorang raja ma-
nusia dalam suasana ketidakamanan kita, kita akan mendapatkan 
seorang penguasa yang tepat. Terdapat sesuatu yang bersifat 
nubuat dalam hal ini. Kemelut yang dituliskan dalam pasal-pasal 
awal Kitab 1 Samuel menyebabkan bangsa Israel memohon seo-
rang raja kepada Allah. Dalam 1 Samuel 4, dinyatakan bahwa 
tiga puluh ribu orang orang gugur dalam perang melawan orang 
Filistin dan tabut Allah dirampas. 
Bersambung…………..

(diambil dari buku “Agar Bumi bersukacita” oleh William A Dyr-
ness)



29

FAMILY FELLOWSHIPE-MAGZ
31 Mar 2019

Senin, 1 April 2019
KEAJAIBAN ALLAH BERLAKU UNIVERSAL

(BACAAN: EFESUS 2:11-22)
 
 Dosa menyebabkan orang melupakan Allah. Akibatnya ego-
isme, curiga, sombong, dan perseteruan antaretnis menyambangi 
kehidupan manusia. Dalam keadaan demikian bagaimana mungkin 
kita dapat bersekutu dengan Allah di dalam hadirat-Nya? 
 Komunitas Allah di sini tidak lagi menunjuk pada etnis Yahudi 
saja, tetapi juga kepada etnis non Yahudi. Oleh sebab itu Paulus 
menempatkan etnis non Yahudi sebagai umat yang juga dapat me-
nikmati karya Kristus (ayat 13). Paulus menjelaskan hal ini karena 
kebanyakan petobat baru di jemaat Efesus berasal dari etnis non 
Yahudi, dan mereka sungguh mengetahui dan menyadari bahwa 
program Allah dalam Perjanjian Lama sebagian besar memang 
hanya melibatkan orang-orang etnis Yahudi. Kondisi ini menim-
bulkan kesombongan dalam diri orang-orang Yahudi yang selalu 
berusaha agar orang-orang non Yahudi tidak pernah melupakan 
hal itu. Bangsa Israel salah besar jika menganggap Allah dan karya-
Nya adalah mutlak hak mereka, sebab Allah juga berjanji bahwa Ia 
akan menciptakan “damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan 
bagi mereka yang dekat” (bdk. Yes. 57:19); dan janji itu dipenuhi 
dalam Yesus Kristus. Melalui peristiwa salib, Yesus Kristus tidak 
hanya memperdamaikan perseteruan etnis Yahudi dengan etnis 
non Yahudi, tetapi memperdamaikan keduanya dengan diri-Nya 
dalam satu tubuh yaitu jemaat (ayat 13-18). Umat yang diperda-
maikan itu dilihat sebagai Bait Allah Perjanjian Baru.  Penggenap 
perjanjian Allah itu bukan pada bangunannya tetapi pada perse-
kutuan yang hidup dari anggota keluarga Allah yang didasari oleh 
pewartaan janji Allah melalui para nabi PL dan kesaksian para rasul 
tentang Kristus. SH
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DISELAMATKAN UNTUK MEMBERKATI

(BACAAN:  I PETRUS 2:7-9)
 
 Tujuan orang Kristen diselamatkan ada dua. Pertama, agar kita bisa 
menjadi “alat di tangan” Tuhan untuk membangun gereja-Nya. Kedua, 
agar Tuhan dapat menggunakan kita untuk menjadi berkat bagi dunia 
ini. Kedua tugas ini berjalan bersama-sama di dalam diri setiap anak Tu-
han.
 Petrus menggunakan dua ilustrasi untuk menggambarkan kedua 
tugas kristiani tersebut. Pertama, ilustrasi batu hidup menunjuk kepada 
tugas pembangunan tubuh Kristus yaitu Gereja sebagai tugas kristiani 
pertama (ayat  5). Sebagaimana Kristus sudah menjadi batu penjuru 
bagi bangunan “rumah rohani” demikian juga, setiap anak Tuhan harus 
menjadi “batu hidup” untuk pembangunannya. Dengan demikian, Kris-
tus adalah dasar persekutuan anak-anak Tuhan yang menjadi pengikat 
mereka menjadi satu. Persekutuan anak-anak Tuhan ini disebut juga 
imamat yang rajani. Istilah imamat yang rajani menunjuk kepada fungsi 
imam atau “jembatan” antara manusia dan Tuhan. Hal ini berarti setiap 
anak Tuhan adalah imam bagi sesamanya dan alat bagi orang yang belum 
percaya untuk mengenal Tuhan Yesus. Kedua, ilustrasi bangsa yang ku-
dus untuk mengungkapkan tugas kristiani kedua (ayat 9). Istilah bangsa 
yang kudus diambil dari Perjanjian Lama dan menunjuk kepada Israel 
yang dipilih Tuhan untuk menjadi bangsa yang dikhususkan (Kel. 19:6). 
 Tujuannya adalah supaya Israel menjadi teladan sebuah bangsa yang 
hidup seturut dengan firman Tuhan, dan sekaligus menjadi saluran ber-
kat bagi bangsa lain untuk mengenal Tuhan yang sejati. Umat Tuhan 
pada masa kini bagaikan bangsa Israel rohani yang dikhususkan Tuhan 
untuk memberkati dunia ini. Kita dipanggil untuk menjadi saksi hidup 
kudus dalam bentuk persekutuan imamat yang rajani (tugas pertama), 
dan untuk membawa setiap orang yang belum percaya bertemu den-
gan Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan (tugas kedua). SH
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HIDUP KRISTEN YANG SEJATI

(BACAAN: ROMA 8:9-17)
 
 Seseorang Kristen sejati, pengikut Kristus sejati bila Roh Kudus 
diam di dalamnya (ayat 9). Menerima Roh dan didiami Roh adalah hak 
semua orang Kristen. Kristen menerima hak itu tatkala menyerahkan 
diri kepada Kristus dan mempersilakan Kristus menyelamatkan kita. 
Tentu saja pengalaman dipenuhi Roh dialami sepanjang hidup sebab 
kita memang harus terus dipimpin oleh-Nya. Namun hak itu bukan hak 
segelintir Kristen yang telah mengalami hal istimewa tertentu, tetapi 
hak semua orang beriman. Apabila kita tidak memiliki Roh Kudus, sama 
dengan mengatakan kita belum di dalam Kristus (ayat 9b).
  Hidup dalam Roh itu pasti membawa dampak yang harus kita per-
hitungkan dan jalani. Pertama, kita menyadari bahwa akibat dosa, hidup 
di dalam tubuh itu menjadi sesuatu yang fana (ayat 10). Begitu kita di-
lahirkan ke dalam dunia ini, kita ditempatkan ke dalam perjalanan hid-
up menuju kematian. Nafas yang pertama kita hirup tatkala dilahirkan 
akan berakhir dalam nafas yang kita hembuskan saat kematian. Namun 
oleh Roh kini kita memiliki hidup rohani. Hidup rohani itu membuat 
kita dikuatkan dari hari ke hari dengan harapan bahwa kelak tubuh fana 
kita ini akan diganti oleh tubuh kebangkitan. Kita akan mengalami itu 
kelak sebab kini Roh yang telah membangkitkan Yesus hidup di dalam 
kita (ayat 11).
 Bila sungguh Roh Allah telah memerdekakan kita, kita akan aktif 
melawan dosa (ayat 13). Menyalibkan sifat dosa adalah suatu tindakan 
aktif. Persis seperti ucapan Tuhan tentang mencungkil mata, mengerat 
tangan bila hal-hal itu membuat kita menuju neraka. Tentu saja kita ti-
dak dapat melawan dosa dengan kekuatan sendiri. Kita butuh Roh Allah. 
Tetapi kita sendiri harus aktif dan tegas menolak dosa dan menyerah-
kan semua kelemahan yang bisa menjerat kita berdosa kepada Tuhan. 
Kristen berhutang untuk hidup kudus kepada Roh Kudus (ayat 12) SH
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Kamis, 4 April 2019
KENAJISAN MENJALAR
(BACAAN: ROMA 9:1-5)

 Banyak orang tidak mau berkorban bagi orang lain, baik akibat kes-
alahan sendiri, apalagi sebagai akibat kesalahan orang lain. Akan tetapi, 
itulah yang Paulus lakukan bagi saudara-saudaranya, orang Israel.
 Paulus mengawali pembicaraan panjang tentang pilihan atas Israel 
di antara bangsa-bangsa lain dalam karya penyelamatan Allah (ps. 9-11) 
dengan nada emosional. Sebagai keturunan Yahudi, Rasul Paulus tetap 
mengakui dan memelihara ikatan persaudaraan dengan bangsanya. Ia 
tahu bahwa kedudukan Israel begitu istimewa. Mereka umat pilihan Al-
lah, menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, dan Taurat. Mereka 
adalah keturunan para bapa leluhur yang kemudian menurunkan Me-
sias (9:4-5a). Sayang, segala keistimewaan itu tak membuat Israel per-
caya dan menyambut Mesias. Sebab itu, mereka harus menanggung 
hukuman.
 Mengapa demikian? Bukankah mereka juga percaya kepada Allah, 
meskipun tidak percaya Yesus sebagai Mesias? Yesus adalah penyata-
an yang lengkap tentang Allah. Kita tidak dapat sepenuhnya mengenal 
Allah, bila dipisahkan dari Yesus. Juga Allah telah menunjuk Yesus un-
tuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Maka tidak ada jalan lain 
bagi manusia untuk datang kepada Allah, kecuali melalui Yesus. Seperti 
orang lain, orang Yahudi juga hanya dapat menemukan keselamatan 
melalui Yesus. Bila mereka menolak Kristus maka mereka hanya akan 
menemui kebinasaan.
 Paulus sangat berdukacita. Ia sulit memahami bagaimana mungkin 
Israel yang memiliki hak istimewa yang begitu luhur itu, ternyata ti-
dak termasuk golongan umat yang percaya! Itu sebabnya ia rela pasang 
badan dengan menukarkan keselamatannya bagi keselamatan bangsan-
ya (3). Seberapa besarkah perhatian Anda pada orang lain yang belum 
kenal Yesus? Bersediakah Anda mengurbankan waktu, tenaga, uang, 
dst. agar mereka dapat datang pada Yesus? SH
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Jumat, 5 April 2019
KEPRIHATINAN HAMBA TUHAN

(BACAAN: ROMA 9:1-18)
 
 Identitas seorang nabi yang cinta bangsa terlihat dalam diri 
Paulus. Demi bangsanya, ia mau terkutuk dan terpisah dari Kris-
tus (ayat 3). Keprihatinan Paulus tulus dan serius, memberati per-
asaan dan pikirannya (ayat 2). Ia bertanya: Gagalkah firman Allah 
(ayat 6a)? Apakah Allah tidak adil (ayat 14)? Apa lagi yang ingin 
Allah salahkan (ayat 19)? Itulah pergumulan dan keprihatinan pe-
mimpin sejati yang tidak mengutamakan diri sendiri tetapi berbe-
ban tentang keselamatan bangsanya. Keprihatinan Paulus meru-
pakan keprihatinan Kristiani yang aktif yang membuatnya berpikir, 
mengucurkan air mata, berjuang penuh harap.
 Pedih hati Paulus memikirkan fakta Israel umat pilihan Allah 
itu justru menolak Yesus Mesias. Dalam pergumulan itu Paulus 
beroleh jawaban pada keajaiban pemilihan Allah. Dalam riwayat 
Israel sendiri terbukti bahwa Ishak dan Yakub dipilih Allah bukan 
karena mempunyai kelebihan. Posisi mereka bukan anak sulung, 
namun dipilih Allah beroleh hak kesulungan. Demikian pun adalah 
hak dan keajaiban Allah bila kini Ia memilih orang asal kafir untuk 
selamat.  Tidak adilkah Allah? Tidak, sebab Ia mengeraskan hati 
mereka yang memang sudah lebih dulu mengeraskan hati. Dari 
segi hak, semua manusia hanya berhak untuk menerima huku-
man sebab semua telah berdosa. Jadi pemilihan adalah hak dan 
anugerah Allah yang patut disyukuri dengan takut dan gentar.SH
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Sabtu, 6 April 2019
KEDAULATAN KASIH ALLAH

(BACAAN: ROMA 9:19-33)

 Membicarakan tentang doktrin pilihan memang memerlukan 
hikmat bijaksana. Oleh karena itu, ketika menuliskan bagian surat 
ini Paulus berhati-hati, namun jelas dan tegas. Kebenaran memang 
dapat menimbulkan permasalahan, tetapi tetap harus dinyatakan 
meski pembaca suratnya mungkin tidak sependapat dengannya.
 Jika Allah menyelamatkan sebagian orang, tetapi juga menger-
askan hati sebagian orang yang lain, bukankah hal itu berarti Allah 
yang bertanggung jawab untuk kebinasaan sebagian orang tersebut 
(19)? Lalu di manakah keadilan Allah, jikalau Ia telah menentukan 
lebih dahulu kebinasaan atau keselamatan seseorang bahkan se-
belum kelahirannya? Pertanyaan-pertanyaan yang hendak Paulus 
jawab ini mungkin berasal dari pokok Yahudi, mungkin juga berasal 
dari pokok Romawi (20-21). Pokok Yahudi pasti mempertanyakan 
keadilan Allah. Sedangkan pokok Romawi pasti terpengaruh oleh 
ajaran dan kepercayaan bahwa nasib umat manusia dipengaruhi 
oleh kekuatan-kekuatan astrologis yang tidak menentu.
 Jika kita merasa Allah tidak adil dalam keputusan dan pemili-
han-Nya, mari kita tempatkan diri kita pada posisi ciptaan. Mari 
dengan rendah hati, kita mengakui ketidaklayakan kita untuk men-
gajari Tuhan apa yang harus dan tidak harus Ia perbuat (20-21). 
Syukurilah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah ma-
nusia bukan disebabkan oleh kuasa-kuasa lain, tetapi disebabkan 
oleh Allah yang Maha Kuasa (22). Ingatlah juga bahwa kita semua 
adalah orang berdosa. Bukankah kasih yang telah membuat kita 
yang seharusnya dimurkai boleh mengenal Tuhan Yesus dan karya 
penyelamatan-Nya? (23). Yakinilah pemilihan Allah itu sebagai 
serasi baik dengan kedaulatan, keadilan, dan kasih-Nya, maupun 
dengan tanggung jawab kita sebagai manusia. SH
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Hari / Tanggal Pkl Keterangan

Senin, 01 April 2019 23.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

Selasa, 02 April 2019
HUT: Ibu Titik Handayani
HUT: Ibu Ririn Setijorini
HUT: Sdri. Vivien Wahyu Aprillian

Rabu, 03 April 2019
18.30

Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat” 
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis, 04 April 2019
18.30

Pembinaan Jemaat modul 2
“Gereja Yang Menggerakkan Jemaat” 
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2
Jum’at, 05 April 2019 18.30 Persekutuan Pemuda REC Darmo  I - move

Sabtu, 06 April 2019

06.30 Doa Pemuridan
18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden
18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

22.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Mercury, 96 FM
HUT: Bp. Ishak Bisma Widiyanto

Minggu, 07  
April 2019 Sakramen Perjamuan Kudus KU 1, 2 dan 3 

AGENDA MINGGU INI
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Minggu, 07 April 2019
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SEKOLAH MINGGU

Keterangan 31 Maret 2019
(Pk. 10.00 WIB)

07 April 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Suci Kak Sherly/ Catherine
Pelayan Musik Kak Willy Kak Willy
Doa Pra/Pasca 

SM Kak Suci Kak Suci

Persembahan Sean dan Claudin Sharon dan Wei-Wei

Tema Kesetiaan The God is my hopeness

Bahan Alkitab Galatia 5
Sion

Kelas besar: Kak Hilda
Kelas kecil : Kak Ganda

Kelas besar: Kak Dodik
Kelas kecil : Kak Vena

Getsemani
Yerusalem
Nazareth
Betlehem

REMAJA DAN PEMUDA
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Gabung Ibadah Umum

Pengkotbah Pdt. Yohanes Dodik

Liturgos Sdri. Sherly

Pelayan Musik Sdr. Kevin S
Sdr. Cleming

Pelayan LCD Sdr. Kani
Penyambut

Jemaat
Sdri. Melinda
Sdri. Michelle

Petugas Doa Sdri. Melinda
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KEHADIRAN JEMAAT
Ibadah Hari/Tanggal Jumlah Jemaat Keterangan

REC NGINDEN 
KU I Minggu, 24 Mar ’19 79

REC NGINDEN 
KU II Minggu, 24 Mar ’19 107

REC NGINDEN 
KU III Minggu, 24 Mar ’19 78

Sekolah Minggu Minggu, 24 Mar ’19 46

Remaja Nginden Minggu, 24 Mar ’19 17

Pemuda Nginden Sabtu, 23 Mar ’19 27

REC MERR Minggu, 24 Mar ’19 KU 1: 42
KU 2: 20

REC DARMO 
PERMAI KU I Minggu, 24 Mar ’19 40

REC DARMO 
PERMAI KU II Minggu, 24 Mar ’19 46 SM: 11

RM: 6

REC BATAM Minggu, 24 Mar ’19 16 SM: 44
RM: 33

POS Batu Aji Minggu, 24 Mar ’19 11
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