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Keluarga dan Dosa 
(Kejadian 16:1-6)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Prahara dalam keluarga merupakan hal yang 
biasa. Dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam 
dosa dan dihuni oleh orang-orang yang berdosa 
pula, pertikaian seolah menjadi tidak terelakkan. 
Saling merasa benar, saling melempar kesalahan.

Hal yang sama terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab, 
bahkan pada mereka yang menjadi panutan 
iman. Jika dihitung secara matematis, kita akan 
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menemukan jauh lebih banyak pasangan atau 
keluarga dalam Alkitab yang bermasalah 
daripada yang harmonis. Dari keluarga Adam, 
Nuh, Abraham, Lot, sampai Daud semua 
bermasalah.  

Teks kita hari ini menyinggung tentang salah satu 
persoalan yang muncul dalam keluarga Abraham. 
Dia dan Sara sudah berusia sangat lanjut tetapi 
tidak memiliki keturunan. Atas tawaran isterinya,  
Abraham menjadikan Hagar sebagai gundiknya. 
Ketika Hagar sudah mengandung dia mulai 
memandang rendah Sara. Pertikaian pun terjadi 
dalam keluarga Abraham.   

Mengapa permasalah ini bisa terjadi? 
Bagaimana sikap yang benar dalam menyikapi 
sesuatu yang tidak benar?

Penyebab permasalahan
Persoalan keluarga sangat jarang bersifat 
tunggal. Maksudnya, sebuah persoalan seringkali 
disebabkan oleh beragam faktor penyebab. 
Apa yang terlihat di permukaan tidak mewakili 
kerumitan yang ada di dalam. 

Kasus yang menimpa keluarga Abraham adalah 
contoh yang baik tentang hal ini. Keputusannya 
untuk mengambil Hagar sebagai gundiknya 
didorong oleh pelbagai faktor. 
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Yang paling kentara adalah faktor spiritual. Bukan 
kebetulan apabila kisah ini muncul tepat setelah 
Allah meneguhkan kembali perjanjian-Nya 
dengan Abraham (pasal 15). Dalam peneguhan 
ini Allah tidak hanya mengulang janji-Nya 
tentang keturunan Abraham yang sangat banyak 
(15:5). Dia juga menyatakan secara eksplisit 
bahwa keturunan itu berasal dari anak kandung 
Abraham (15:4).

Abraham memercayai perkataan Allah (15:6). 
TUHAN juga meneguhkan keyakinan itu dengan 
sebuah peristiwa supranatural (15:9-16). Kisah itu 
kemudian ditutup dengan janji Allah (15:18-21). 
Sebuah klimaks yang sempurna!

Ternyata, semua situasi yang terkesan 
spektakuler ini tidak membuat Abraham kebal 
terhadap keraguan. Sekian waktu berlalu dan 
dia tetap tidak memiliki keturunan. Ketika Sara 
mengusulkan ide untuk mengambil Hagar 
sebagai gundik, Abraham mengiyakan usulan itu.
Apakah Abraham salah memahami atau tidak 
memercayai janji Allah? Jika dia salah memahami, 
dia mungkin menafsirkan “anak kandung” tanpa 
mengaitkan dengan Sara. Dari wanita manapun, 
bayi yang akan dilahirkan akan menjadi anak 
kandung Abraham. Jika dia kurang memercayai, 
dia mungkin memang sudah menyerah dengan 
penantian janji Allah yang begitu lama. Dia 
merasa bahwa usulan Sara lebih masuk akal. 
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Toh dia memerlukan seorang anak sebagai ahli 
warisnya.

Di antara dua opsi tadi, yang terakhir lebih tepat. 
Dari awal Allah sudah menjanjikan keturunan 
yang baik (12:1-3). Janji tersebut jelas dikaitkan 
bukan hanya dengan Abraham, tetapi dengan 
Sara juga. Jika janji ini tidak perlu melibatkan 
Sara, mengapa Allah perlu repot-repot 
menyelamatkan dia dari tangan Firaun (12:10-
20)?

Jika kita mau jujur, bukankah banyak persoalan 
keluarga muncul karena kita kurang percaya 
pada kebaikan dan janji Tuhan? Kita mengambil 
keputusan secara tergesa-gesa tanpa mencari 
pimpinan Tuhan. Kita kehilangan harapan dalam 
menghadapi sebuah halangan.        

Faktor lain adalah kultural. Pembaca Alkitab 
di zaman sekarang mungkin agak suli 
memahami usulan Sara. Lebih jauh, Sara 
bahkan mengatakan: “mungkin oleh dialah aku 
dapat memperoleh seorang anak”. Bagaimana 
mungkin seorang isteri memberikan perempuan 
lain kepada suaminya? Mengapa dia perlu 
melakukan hal tersebut? Mengapa pula Sara 
akan menganggap anak yang dilahirkan Hagar 
sebagai anaknya sendiri? Perbedaan budaya 
membuat kita kadangkala kurang bisa mengerti 
bagian ini.
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Jika kita hidup pada zaman iu, kita akan 
mendapati bahwa usulan Sara sangat masuk 
akal. Orang-orang pada zamannya mungkin 
akan melakukan hal yang sama atau, paling tidak, 
akan menganggap usulan tersebut wajar. Dalam 
budaya kuno, memiliki keturunan merupakan hal 
yang sangat penting. Anak akan meneruskan 
nama orang tua, menjaga nama tersebut, dan 
mewarisi semua kekayaannya. Sebaliknya, tidak 
memiliki anak merupakan aib dan kemalangan 
yang besar. Selaras dengan hal ini, masyarakat 
kuno mencoba memikirkan sebuah solusi untuk 
mereka yang tidak memiliki keturunan. Para 
suami diperbolehkan untuk memiliki beberapa 
isteri sekaligus (poligami). Bagi mereka yang tidak 
mau melakukan poligami, masih ada solusi lain, 
yaitu mengambil perempuan sebagai gundik. 
Jika jalan ini yang ditempuh, anak yang dilahirkan 
oleh seorang gundik akan diperhitungkan 
sebagai anak si ister. Ini kebiasaan yang sangat 
wajar pada waktu itu.

Penjelasan di atas menunjukkan betapa kuatnya 
pengaruh budaya pada sebuah keluarga. Cara 
pandang, keinginan, nilai, kebiasaan dan ukuran 
keberhasilan di sekeliling tanpa kita sadari 
bisa memengaruhi keputusan-keputusan kita. 
Persoalan ini menjadi lebih rentan pada mereka 
yang kurang kritis mengevaluasi semangat 
zaman dan melihatnya dari perspektif Injil Yesus 
Kristus.    
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Faktor yang terakhir adalah personal. Faktor 
ini berkaitan dengan relasi Abraham dan Sara. 
Sesuai dengan ajaran Kitab Kejadian sejak awal, 
laki-laki adalah kepala perempuan (Kej. 1:26-
27; 2:21-23). Setiap laki-laki harus memimpin 
isterinya dengan penuh kasih. Sayangnya, 
Abraham gagal menunaikan tugasnya.

Menariknya, peristiwa ini sangat mirip dengan 
kisah kejatuhan Hawa. Dua perempuan ini sama-
sama meragukan kebaikan Allah. Sama-sama 
menawarkan sesuatu kepada suami mereka. 
Suami merekapun sama-sama mengiyakan 
tawaran mereka. Persoalan juga sama-sama 
muncul dari tndakan tersebut.

Sama seperti kasus Adam (bdk. Kej. 3:17), 
kesalahan tetap berada di pundak Abraham. 
Dia adalah kepala keluarga. Seharusnya dia 
yang mengarahkan Sara. Bukankah dia yang 
berkali-kali mendengarkan firman Tuhan atau 
mendapat penglihatan? Adam tidak seharusnya 
mengiyakan tawaran Sara. Dia seharusnya tahu 
persis bahwa tindakan itu tidak sejalan dengan 
firman Tuhan.

Sama seperti kasus Adam, banyak keluarga 
bermasalah karena sang kepala keluarga gagal 
menjalankan peranannya dengan baik. Ada 
yang kurang bisa memimpin, bahkan lebih suka 
dipimpin oleh isterinya. Tidak berani mengambil 
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keputusan. Tidak menjadi teladan. Ada pula 
yang memimpin seperti seorang penguasa. 
Dia menggunakan kekuatan untuk menindas 
anggota keluarga yang lain. Ketakutan dijadikan 
alat untuk mengontrol keluarganya.

Sikap yang salah dalam menghadapi masalah
Mengambil keputusan yang salah sehingga 
menimbulkan masalah adalah satu hal. 
Menghadapi masalah dengan sikap yang salah 
adalah hal yang berbeda. Adam mengambil 
keputusan yang salah. Sara menyikapi dengan 
cara yang salah.

Sama seperti kecenderungan banyak orang, 
Sara melemparkan kesalahan pada orang lain 
(16:5). Dia menuntut Abraham untuk bertanggung-
jawab (LAI:TB “penghinaan yang kuderita ini 
adalah tanggung jawabmu”). Dalam teks Ibrani, 
arti perkataan ini bahkan lebih ke arah: “Kiranya 
kekerasan ini menimpa engkau” (YLT “My violence 
is for thee”). Jadi, Sara tidak hanya menyalahkan 
tetapi menumpahkan kekesalan pada suaminya.
Dalam taraf tertentu Abraham memang 
keliru. Dia terlalu cepat mengambil keputusan. 
Bagaimanapun, keputusan itu juga dipicu oleh 
tawaran Sara sendiri. Jikalau tidak ada ide seperti 
itu dari dia, Abraham kemungkinan besar juga 
tidak akan berani menjadikan Hagar sebagai 
gundik.
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Kesalahan lain yang diperbuat oleh Sara 
adalah menggunakan nama Tuhan dengan 
sembarangan. Tanpa berpikir matang Sara 
dengan berani berkata: “Kiranya TUHAN menjadi 
hakim antara aku dan engkau” (16:5). Dia merasa 
diri sepenuhnya di pihak yang benar. Yang 
bersalah adalah Hagar yang menindasnya dan 
Abraham yang tidak melakukan apa-apa atas 
hal tersebut.

Bagaimana kira-kira Tuhan melihat situasi ini? 
Pembacaan yang teliti justru menempatkan 
Sara di pihak yang negatif. Yang merasa dihina 
kini menjelma menjadi penindas. Yang merasa 
tertindas benar-benar menjadi penindas tulen. 
Alkitab bahkan mencatat beberapa kali tentang 
Sara sebagai penindas (16:6, 9). 

Ketika Hagar melarikan diri dari penindasan ini, 
TUHAN menjumpai dia (16:7-12). TUHAN bahkan 
memberikan janji yang indah kepadanya. 
Menariknya, peristiwa ini bahkan membuktikan 
bahwa TUHAN melihat apa yang sedang terjadi 
(16:13). TUHAN tampaknya berpihak pada Hagar.
Penindasan Sara sekaligus menunjukkan bahwa 
apa yang dia ucapkan kepada Abraham (16:5) 
tidak sungguh-sungguh. Dia memanggil Allah 
sebagai Hakim, tetapi pada akhirnya dia 
sendiri yang menjadi hakim. Ketika Abraham 
menyerahkan kasus ini kepadanya, Sara langsung 
menindas Hagar. 
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Begitulah natur manusia yang berdosa. Kita 
suka melempar kesalahan pada orang lain. Kita 
dengan mudah merasa diperlakukan tidak adil 
tanpa menyadari bahwa kita kadangkala malah 
sering bertindak jauh tidak adil kepada orang 
lain. Semua kecenderungan berdosa ini pasti 
berdampak buruk pada relasi, termasuk dalam 
relasi antar anggota keluarga.

Puji syukur kepada Allah! Dia tidak membiarkan 
kita dikuasai oleh dosa. Allah menjadi manusia 
untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. 
Dia bukan hanya menghapuskan dosa, tetapi 
memberi kekuatan untuk mengalahkan dosa. Dia 
menyelesaikan seluruhnya di atas kayu salib. Dia 
rela mengambil semua kesalahan di pundak-
Nya. Dia bahkan mau diperlakukan tidak adil 
demi kita. Soli Deo Gloria. 
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 63:
Apa itu Gereja yang tidak kelihatan? 

• Gereja yang tidak kelihatan ialah seluruh 
jumlah orang-orang terpilih yang telah, 
sedang, atau akan menjadi satu di bawah 
Kristus, Kepalanya.

• a. Efe 1:10, 22-23; Yoh 10:16; 11:52. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Penangan virus Corona yang sedang 

mewabah di China dan beberapa negara 
lainnya. Kiranya Tuhan menolong para 
peniliti kesehatan untuk menemukan vaksin 
yang dapat mencegah berkembangnya virus 
Corona. Doakan juga untuk pemerintahan 
Indonesia kiranya sigap dalam mengantisipasi 
wabah virus Corona.

2. Doakan jemaat REC kiranya berhikmat dalam 
menjaga kesehatan dan Tuhan menolong 
dalam aktivitas sehari-hari.

3. Bersyukur untuk kunjungan ke suku Osing 
bersama 2 perwakilan dari REC yang berjalan 
dengan baik dan keterbukaan ketua suku Osing 
yang menerima kedatangan tim. Berdoa untuk 
follow up yang akan dilakukan selanjutnya 
untuk bersama-sama menjangkau suku Osing 
di Desa K. Doakan agar ada kesempatan bagi 
kepala suku Osing untuk mendengar Injil.
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Kemahiran Baru
untuk Menegaskan
Kepemimpinan

C A R E
All About Marriage

BERIKAN PERINTAH YANG POSITIF 
Walaupun perintah negatif masih lebih baik 
daripada perintah mutlak negatif, yang paling 
baik adalah perintah positif. Mari kita tinjau 
beberapa contoh.
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Tuntutan Negatif Perintah Negatif Perintah Positif

Jangan memukul 
adikmu.

Ibu ingin kamu 
berhenti memukul 
adikmu.

Ibu ingin kamu 
bersikap baik 
pada adikmu.

Jangan bicara 
terus.

Ayah ingin kamu 
berhenti bicara.

Ayah ingin kamu 
diam sekarang.

Berhentilah ber-
main dan rapikan 
kamarmu.

Ibu ingin kamu 
berhenti bermain 
dan rapikan ka-
marmu.

Ibu mau kamu 
merapikan ka-
marmu sekarang.

Jangan bicara 
seperti itu.

Ayah tidak mau 
kamu berbicara 
seperti itu.

Ayah mau kamu 
bersikap hormat 
dan berkata-kata 
yang baik.

Pakai jaketmu 
sekarang.

Ibu mau kamu 
berhenti mela-
wan.

Ibu mau kamu 
taat dan memakai 
jaketmu sekarang.

Lebih baik kamu 
dengarkan 
kata-kata Ayah, 
kalau tidak...

Ayah mau kamu 
berhenti bermain 
dan sikat gigi 
sekarang.

Ayah mau kamu 
sikat gigi seka-
rang.
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MEMERINTAH SEORANG REMAJA 
Sebelum saya membesarkan anak-anak saya, 
saya sudah mengajar pada kursus bimbingan 
anak-anak keluarga berantakan.

Pada suatu tahap tertentu, ada anak tertua 
dalam kelompok itu, kira-kira berumur 14 tahun, 
bersikap sangat menentang. Saya bermaksud 
menyuruhnya menyendiri di kamar sebelah. Ia 
menolak dan berkata, ”Untuk apa?”

Selagi ia melotot memandang saya, saya dapat 
melihat bahwa apa pun yang saya katakan akan 
dijawab dengan, ”Terus, Anda mau apa?”

Karena ia sudah kenyang hukuman dalam 
hidupnya, hukuman lain tidak akan berarti apa-
apa baginya. Ia sudah tidak peduli lagi dan penuh 
kebencian. Ia juga jauh lebih besar daripada saya. 
Saya benar-benar tidak tahu apa lagi yang harus 
saya lakukan. Maka, saya memandang mata anak 
itu dan kembali memerintahnya dengan suara 
jelas dan tegas. ”Saya mau kamu ambil waktu 
menyendiri selama 15 menit.” Pembicaraan waktu 
itu berjalan seperti berikut,

Anak : Kalau aku tidak mau?
Saya : Saya mau kamu pergi ke kamar sebelah 
dan menyendiri selama 15 menit.
Anak : Anda tidak bisa memaksaku.
Saya : Saya mau kamu pergi ke kamar sebelah 
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dan menyendiri selama 15 menit.
Anak : Anda cerewet sekali. Anda tidak bisa 
memaksaku.
Saya : Saya mau kamu pergi ke kamar sebelah 
dan menyendiri selama 15 menit.
Anak : Kalau aku tidak mau, Anda mau apa?
Saya : Saya mau kamu pergi ke kamar sebelah 
dan menyendiri selama 15 menit.

Dengan muka memberengut penuh rasa tidak 
senang ia berjalan ke kamar sebelah. Sesudah 
kira-kira 15 menit, saya pergi ke kamar itu dan 
dengan suara bersahabat, saya berkata, ”Kalau 
kamu mau bergabung lagi, boleh. Tetapi kalau 
kamu masih ingin sendirian saja lebih lama lagi, 
saya mengerti.”

Ia mengangguk diam seakan-akan ia mau 
memikirkan saran saya. Saya keluar dari kamar itu 
dengan sikap bersahabat, dan beberapa menit 
kemudian anak itu keluar dan bergabung dengan 
kelompoknya. Pengalaman ini merupakan 
persiapan besar bagi saya untuk menangani 
sikap menentang yang tak terhindarkan dari 
anak-anak saya sendiri.

CARA MEMERINTAH YANG LEBIH BAIK 
Langkah l: Meminta (Jangan Memerintah) 
Ibu :  Carol, maukah kamu mematikan TV itu?
Carol :  Kenapa? Filmnya bagus sekali.
Ibu :  Film apa?
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Carol :  Sherlock Holmes.
Ibu:  Wah, itu film bagus (berhenti sejenak), 
tetapi Ibu mau kamu matikan TV. Kamu terlalu 
sering nonton TV akhir-akhir ini, Ibu mau kamu 
mengerjakan sesuatu yang lain.
Carol :  Apa misalnya?
Ibu :  Kamu bisa mengerjakan PR atau 
melakukan sesuatu di luar.
Carol :  Aku tak mau. Aku cuma mau nonton film. 
Ibu mengganggu saja.

Langkah 2: Mendengarkan dan Mendorong 
(Jangan Menguliahi)
Ibu :  Ibu mengerti kamu hanya mau nonton film 
kesukaanmu dan tidak mau mengerjakan PR atau 
pergi keluar, (berhenti sejenak), tapi Ibu mau kamu 
matikan TV itu dan melakukan pekerjaan lain.
Carol : Aku tidak mau.
Ibu : Ibu tahu ini tidak menyenangkan, tetapi 
sekarang saatnya untuk melakukan pekerjaan 
lain.
Carol :  Tetapi, aku nanti tidak bisa melihat terusan 
ceritanya.
Ibu :  Ibu yakin, tak lama lagi pasti film itu akan 
diputar lagi.
Carol :  Tidak, aku tidak mau.

Langkah 3: Beri Hadiah (Jangan Menghukum)
Ibu :  Kalau kamu matikan TV-nya sekarang, Ibu 
akan mengajakmu menyewa video besok. 
Carol :  Aku tak peduli Ibu mau menyewa video. 
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Aku hanya mau nonton filmku.

Langkah 4: Beri Perintah (Jangan Memberi 
Penjelasan atau Marah)
Ibu :  Ibu mau kamu matikan TV itu sekarang. 
Carol :  Tapi aku tak punya apa-apa yang bisa 
kukerjakan.
Ibu : Ibu mau kamu matikan TV itu sekarang.

Carol bangkit dan mematikan TV. Ia berlari keluar 
kamar. Kira-kira 15 menit kemudian, ia kembali. 
Ia berbuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa 
dan minta untuk bermain kartu. Ibu dengan 
senang hati menyetujuinya. Tidak sedikitpun ia 
menyinggung pertempuran kecil yang lalu. Semua 
telah dilupakan dan dimaafkan. 

PILIHLAH PERTEMPURAN ANDA 
Sebelum memerintah, pertimbangkanlah watak 
anak Anda.

Anak sensitif memerlukan bantuan yang lebih 
besar. Sesudah memerintahnya untuk membantu 
membersihkan kamarnya, langsung saja turun 
tangan membantunya.

Sebelum memerintah seorang anak responsif, 
orangtua mula-mula harus mencoba 
menuntun dia kembali. Bila dia tidak bersedia 
membersihkan kamarnya, cobalah menuntun dia 
untuk membersihkan suatu benda dan dari sana 
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beralih ke yang lain. Kadang-kadang cukuplah 
kalau anak mengerjakan beberapa hal saja, dan 
Andalah yang mengerjakan selebihnya. 

Anak reseptif biasanya tidak perlu diperintah. 
Anak reseptif cenderung untuk lebih ingin 
menyenangkan. Daripada memerintah seorang 
anak reseptif, orangtua perlu lebih mengerti 
kebutuhannya akan irama dan pengulangan. Anak 
reseptif kurang tanggap terhadap perubahan, 
interupsi, atau tuntutan mendadak. 

Anak aktif paling tanggap terhadap perintah yang 
disampaikan tersendiri. Ajak dia ke luar kelompok 
atau ke kamar lain untuk memerintahkan sikap 
kooperatifnya.

---------------------
Cuplikan Bab Tujuh
Children Are from Heaven– John Gray
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Apakah Alkitab Baru
Disahkan Pada Abad ke-4 
Masehi?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Pertanyaan ini seringkali dimunculkan oleh 
kaum liberal dan penganut agama lain. Mereka 
beranggapan bahwa kanonisasi Alkitab baru 
dilakukan pada abad ke-4 sesudah agama 
Kristen mendapatkan kekuatan politis dari Kaisar 
Konstantinus. Pengesahan ini dilakukan melalui 
pelbagai konsili gereja. Para pemimpin Kristen 
yang hanya mewakili aliran tertentu memutuskan 
kitab-kitab tertentu sebagai firman Allah dan 

T E A C H I N G
Q&A
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merumuskan doktrin-doktrin tertentu yang sejalan 
dengan aliran mereka. Melalui keputusan-
keputusan konsili ini mereka mencoba membasmi 
dan mengesampingkan aliran-aliran lain yang 
tidak sejalan. Pemegang kekuatan menindas kaum 
marjinal. Sejarah ditulis ulang untuk kepentingan 
sang pemenang. Begitu kira-kira cara pandang 
mereka.

Bagaimana kita menyikapi tuduhan ini? Apakah 
tuduhan tersebut didukung oleh bukti-bukti sejarah 
yang solid?

Saya ingin menjawab dengan memberikan 
konfirmasi terhadap beberapa hal.  Memang 
benar bahwa Kaisar Konstantinus menjadi Kristen. 
Memang benar bahwa agama Kristen diberi 
kebebasan. Memang benar ada pelbagai konsili 
gereja dilakukan. Memang benar kanonisasi formal 
diteguhkan di sana. Memang benar beberapa 
doktrin dirumuskan pada konsili-konsili itu.

Walaupun data historis tadi benar, kita perlu 
mencermati asumsi dan kesalahpahaman yang 
dicampurkan ke dalam data tersebut. Pertama, 
tidak benar apabila proses kanonisasi baru 
dilakukan di abad ke-4. Sejak awal gereja mula-
mula sudah bergumul dengan tulisan-tulisan 
religius yang beredar pada waktu itu. Rasul Petrus 
mengakui otoritas dari tulisan-tulisan Paulus (2Pet. 
3:16). Terlepas dari siapa penulis surat 2 Petrus dan 
kapan surat itu ditulis, jelas tulisan itu sudah ada jauh 
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sebelum abad ke-4. Beberapa pemimpin gereja di 
abad ke-2 dan ke-3 juga sudah menggumulkan isu 
sudah lama (misalnya Irenaeus). 

Ada pelbagai alasan mengapa gereja mula-mula 
merasa perlu untuk mengetahui tulisan-tulisan 
mana yang diilhamkan oleh Allah. Pada waktu itu 
segala macam tulisan religius sudah beredar cukup 
luas. Mereka perlu mengetahui tulisan mana yang 
benar-benar berasal dari para rasul (2Tes. 2:1-2). 

Penganiayaan juga menjadi faktor pendorong 
yang lain. Sejak abad ke-1 orang-orang Kristen 
mengalami tekanan dan penganiayaan. Mereka 
bahkan harus menyembunyikan identitas dan 
aktivitas mereka sebagai orang Kristen. Tidak 
ada poin jika mereka dianiaya hanya gara-gara 
memiliki atau mengikuti tulisan yang bukan dari 
Allah. Mereka pasti ingin memastikan dari awal 
bahwa penganiayaan itu tidak konyol.

Kematian para rasul dan persebaran kekristenan 
ke berbagai daerah juga mendorong gereja mula-
mula untuk memiliki otoritas yang lebih permanen. 
Jika semua rasul mati, siapa yang akan dijadikan 
tolok ukur kebenaran? Jika para rasul tidak bisa 
mengunjungi semua daerah, bagaimana orang-
orang Kristen di sana bisa mendengarkan ajaran 
rasuli? Jawabannya adalah tulisan-tulisan para 
rasul.

Sehubungan dengan doktrin-doktrin yang disahkan 
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di konsili-konsili abad ke-4, kita perlu membedakan 
antara konsep (isi) dan rumusan (peredaksian). 
Tidak ada doktrin dalam konsili itu yang tidak 
bersumber dari Alkitab. Tulisan bapa-bapa gereja 
sebelum abad ke-4 secara umum juga selaras 
dengan keputusan-keputusan tersebut.

Doktrin-doktrin itu perlu dirumuskan bukan karena 
sebelumnya tidak ada, tetapi karena ada tantangan 
yang spesifik. Ada beberapa ajaran sesat (bidat) 
yang beredar dan perlu diresponi. Pertimbangan 
inilah yang mendorong para pemimpin gereja 
membuat rumusan-rumusan doktrinal yang secara 
spesifik menjawab ajaran-ajaran menyimpang di 
bidat-bidat itu.

Tentang tuduhan bahwa aliran tertentu 
menggunakan kekuatan politis untuk menindas 
aliran-aliran lain yang berseberangan, hal ini 
murni merupakan tuduhan. Tidak ada bukti historis 
tentang pembakaran massal kitab-kitab religius 
yang tidak sesuai dengan aliran ortodoks, baik 
sebelum maupun sesudah abad ke-4. Tidak ada 
bukti historis tentang penganiayaan terhadap 
penganut ajaran sesat pada zaman Konstantinus.
Jadi, kaum liberal dan penganut agama lain perlu 
menyediakan dukungan-dukungan yang lebih kuat 
untuk mengukuhkan tuduhan mereka. Jika tidak, 
tuduhan itu tidak lebih daripada sekadar dugaan 
belaka. Soli Deo Gloria. 
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Apa Arti Yoga dan
Pengajaran Apakah yang 
Ada Di Baliknya?
Sumber : Who Made God?

1. Yoga berasal dari bahasa Sansekerta yang 
secara sederhana dapat berarti “kesatuan.” 
Kesulitan yang dihadapi manusia adalah 
pengabaian terhadap fakta bahwa kita benar-
benar merupakan kepanjangan dari realita 
impersonal dan tak terbatas, Brahma. Kata sifat 
impersonal dikenakan kepada Brahma karena 
realitas tertinggi dianggap sebagai sesuatu yang 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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melampaui kualitas tertentu -melampaui baik 
dan jahat- dan bahkan dikatakan melampaui 
keberadaan dan ketidakberadaan. Alasan 
untuk menempatkan realita tertinggi melampaui 
kualifikasi-kualifikasi yang lebih rendah adalah 
karena keprihatinan (yang legitimat) bahwa 
kualifikasi-kualifikasi itu akan membatasi Brahma. 
Keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud 
adalah kata-kata dan kualitas-kualitas seperti 
baik dan keberadaan akan menyingkirkan non-
kebaikan dan non-keberadaan. Oleh sebab 
itu Brahma dianggap sebagai nirguna—tanpa 
kualitas-kualitas tertentu. Tujuan seseorang 
yang mengejar kebenaran seharusnya adalah 
menyadari kesatuan dengan realita impersonal 
ini di tengah hidup yang dipenuhi dengan 
hal-hal eksistensial, yang semuanya seperti 
memenjarakan sang pencari dalam tembok-
tembok keprihatinan moral dan material.

Istilah yoga digunakan secara komprehensif 
dan secara lepas untuk menjelaskan teknik-
teknik dan latihan-latihan fisik dan mental yang 
menghadirkan kesadaran akan kesatuan yang 
terbatas dengan yang tak terbatas. Perhatikanlah 
bahwa kesatuan bukanlah sesuatu yang 
diusahakan untuk digapai—tidak perlu demikian 
karena kesatuan merupakan sebuah realita, 
namun tersembunyi dari kita yang disebabkan 
oleh gaya ilusi yang disebut maya. Apa yang 
dibutuhkan adalah sebuah kesadaran akan 



E-Magazine
02 Februari 2020

27

kesatuan itu (yang sudah merupakan realita), dan 
bukan memulai mencapai sebuah kesatuan yang 
belum ada.

Untuk menghadirkan kesadaran diri ini, 
serangkaian teknik-teknik fisik dan meditasi 
ditawarkan. Tawaran-tawaran ini tidaklah sama 
atau mirip dan nyatanya dapat berbeda sama 
sekali, tergantung pada ajaran yoga tertentu. 
Teknik-teknik yang ada diekspresikan dalam 
bentuk latihan fisik, walaupun dalam beberapa 
kasus teknik-teknik itu dapat melibatkan 
penyembahan terhadap matahari atau bentuk 
teratai yaitu bunga yang dianggap sebagai 
tempat kediaman dewi kekayaan, Lakshmi. Bentuk 
penyembahan ini bergantung pada preferensi 
teologis dari ajaran Hindu yang menyajikan yoga. 
Agar tidak menyinggung penalaran Barat, yoga 
sekarang ini dilakukan tanpa penekanan teologis, 
namun hanya sebagai serangkaian latihan fisik, 
dan dalam banyak hal, latihan-latihan ini dapat 
membawa kebaikan bagi tubuh.

2. Para guru yoga seringkali mendorong 
para muridnya untuk bermeditasi—tanpa 
selalu memberi tahu mereka apa yang harus 
dimeditasikan atau bagaimana melakukannya. 
Mereka bahkan dapat saja memberi tahu 
murid-murid Kristen mereka untuk bermeditasi 
kepada Yesus Kristus! Idenya, tentu, adalah 
bahwa seseorang berpikir dan berefleksi kepada 
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subjek meditasi. Bukanlah hal yang paling 
memprihatikan. Bagaimanapun, ketika seseorang 
telah naik tingkat dalam berlatih yoga, seseorang 
seringkali harus semakin sering melakukan 
meditasi yang melibatkan pengosongan pikiran. 
Pada 16 Juli 2001 di majalah Time (Asia), guru 
Hindu Bharat Thakur mengolok praktik yoga 
Barat yang hanya memperhatikan kesehatan fisik 
sebagai tujuannya. 

Bersambung……………...
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‘GUA SINGA’ dalam
Daniel 6 – Literal atau 
Kiasan?
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 26 Januari 2020)
Raja Asyur, Asyurbanipal II dikatakan memiliki 
ladang tempat pengembangbiakan singa-
singa di Nimrod. Patung dari singa bersayap 
diletakkan  di gerbang masuk kerajaan dan 
beberapa bangunan publik yang penting di 
Asyur dan Babel dengan harapan patung itu 
memberikan perlindungan dari serangan sihir 

T E A C H I N G
Do You Know?
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terhadap kerajaan dan penduduknya. Salah satu 
perwakilan artistik yang menonjol sekali tentang 
singa adalah patung batubata berkilau yang 
menghiasi  jalan menuju ke arah Ishtar Gate di 
Babel. 

Setidaknya walaupun tidak ada catatan tertulis 
tentang bentuk penghukuman ‘dibuang ke gua 
singa’ namun orang Timur Dekat kuno, utamanya 
kerajaan-kerajaan yang ada, mempraktekkan 
bentuk penghukuman ‘dibuang ke bintang-
binatang buas’ dan mereka memiliki tempat 
pengembangbiakan singa-singa.  

SINGA DI DALAM LUBANG
Sehubungan dengan kisah Daniel yang 
dimasukkan ke gua singa, keberatan berikutnya 
yang yang menganggap kisah ini hanyalah 
metafora belaka adalah ‘apakah mungkin seekor 
singa memang hidup di dalam gua?’ Singa tidak 
mungkin hidup di gua karena dari sisi naturnya, 
singa tidak hidup di tempat tertutup melainkan di 
area terbuka.  

Istilah Ibrani GöB  kebanyakan diterjemahkan 
dengan ‘den’ dalam terjemahan Alkitab 
bahasa Inggris dan LAI memakai kata ‘gua’ 
untuk menerjemahkannya. Hal itu tidak dapat 
dipersalahkan karena sulit untuk menemukan 
padanan kata untuk kata Ibrani GöB. Kata Ibrani 
GöB  berhubungan dengan kata kerja Ibrani 
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pula , yaitu Gûb yang artinya ‘menggali’. Hal 
itu berkaitan karena  GöB (gua) bukan seperti 
gambaran gua yang ada sekarang. GöB lebih 
mirip sebuah sebuah lubang (pit) atau waduk 
(cistern). 

Dari gambaran gua yang dipercakapkan raja 
Darius, kita mendapatkan sedikit gambaran gua 
yang dimaksud. 

GöB  itu berada dan dibuat di bawah tanah, 
bukan seperti batu karang menjulang. Hal ini 
didukung dalam Dan 6:23 ketika raja Darius 
meminta Daniel ditarik (dlm bahasa Ibraninya 
‘dibawa naik’).   Pembuatan GöB di bawah tanah 
ini sekaligus berfungsi sebagai perangkap untuk 
mengecoh binatang buas yang kemungkinan 
lewat sehingga akhirnya masuk perangkap. 
Dalam catatan Alkitab ada beberapa ayat 
pendukung bahwa singa pun terjebak di lubang 
(Yeh. 13:4,8; Yer. 48:43-33) atau semacam saluran 
air (2 Sam 23:20; 1 Taw 11:22). 

GöB  itu kemungkinan memiliki 2 pintu, yaitu pintu 
masuk yang merupakan jalur landai  tempat para 
singa itu keluar masuk (karena tidak mungkin 
singa-singa itu dilempar tiap kali  mereka keluar 
masuk). Pintu kedua adalah sebuah lubang dari 
atap atas, jalur masuk makanan buat singa-
singa itu. Dalam kasus Daniel yang dilemparkan 
ke sana, entah dia dimasukkan via pintu keluar 
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masuk singa atau via jalur makanan singa, semua 
kemungkinan itu ada. 

GöB  itu  pasti merupakan tempat yang cukup 
luas karena singa yang ada di sana bukan hanya 
seekor, melainkan lebih dari satu. Beberapa kali 
kata singa muncul dalam bentuk plural (Dan. 
6:7,12,16,19,20,22,24,27).   

Dengan gambaran kondisi fisik gua yang 
dimaksud adalah sangat masuk akal jika memang 
gua singa yang dimaksud adalah sesuatu yang 
literal, sesuatu yang memang ada dan kondusif 
untuk hidup singa-singa peliharaan raja daerah 
Timur Delat Kuno sana.
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BAB XIV:
Jemaat Mula-Mula
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 26 Januari 2020)
Pada Kisah Para Rasul 11, Antiokhia telah menjadi 
suatu pusat yang lain dari kesaksian Injil, yang 
mencakup juga pembagian miliknya dengan 
jemaat Yerusalem sewaktu kesusahan melanda 
(ay. 29-30). Kita akan menguraikan perjalanan-
perjalanan misi besar Paulus di bawah ini. 
Namun, perlu kita perhatikan bahwa Kisah Para 
Rasul berakhir di Roma, ibukota kekaisaran, yang 
hendak Paulus jadikan sebagai pusat penyebaran 

M I S S I O N
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Injil. Satu lagi kuasa kerajaan sedang mencapai 
pusat kekuasaan. 

Dua kesimpulan muncul dari penjelasan ini. 
Pertama, Roh Kudus telah diberikan untuk 
melengkapi jemaat bagi kesaksian mereka, 
sehingga dapat dikatakan: “Hakikat seorang 
Kristen adalah pekerjaan misi” (Marshall 1971). 
Misi ini merupakan suatu pekerjaan di mana 
seluruh kehidupan jemaat mencerminkan sifat 
keselamatan. Kesaksian lisan mereka tetap 
disertai tanda-tanda kehadiran Allah.

Kedua, penyebaran rencana Allah ke seluruh 
penjuru bumi sekarang telah dimulai. Paulus, 
tentu saja menjadi “contoh utama berkenan 
dengan kegiatan misi Jemaat” (Hahn 1965). Kita 
dapat melihat di sini bahwa kotbah-kotbahnya 
di Antiokhia, Pisidia (Kis. 13) dan Atena (Kis. 17) 
memberikan bukti berharga akan sifat misi ini. 
Pemberitaan Paulus mengenai Injil di kota-kota 
tersebut tidak berdasarkan pada janji-janji 
perjanjian melainkan berdasarkan kepada tujuan 
pemberian janji itu: tujuan-tujuan ciptaan itu 
sendiri. Jadi seruan-seruan Paulus pada ciptaan 
dan kesaksiannya kepada bangsa-bangsa lain 
berdiri berdampingan; keduanya menunjukkan 
bahwa janji-janji kepada bangsa Israel telah 
mencapai tujuannya. Sekarang Allah semesta 
alam dapat diperkenalkan kepada bangsa-
bangsa lain oleh Yesus Kristus.
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Paulus: Yesus sebagai Tuhan
Dari awal kehidupannya ang Kristen, Paulus 
hidup dalam misi, pikiran-pikirannya timbul 
sebagai hasil dari refleksi mengenai misi, dan 
semenjak itu kehidupan Jemaat bergantung 
kepada surat-surat misi Paulus. Ketika Paulus 
bertemu dengan Kristus yang bangkit dalam 
Kisah Para Rasul 9, Paulus sedang menjalankan 
sebuah misi – menindas orang Kristen. Namun 
dalam perjalanan ke Damsyik ia melihat bahwa 
Kristus yang mulia adalah Tuhan dari Jemaat 
yang ia aniaya. Ia dibutakan oleh seberkas sinar 
dan mendengar suara yang ditujukan kepadanya 
(seperti Musa dalam Kel. 3). Karena melihat 
Yesus sebagai Tuhan yang bangkit (1 Kor. 15:8), 
Paulus dipaksa untuk mengatakan bahwa Yesus 
dibenarkan Allah. Dan seperti Abraham (Kej. 12:1) 
Paulus dengan segera diberi petunjuk: ia harus 
masuk ke kota. Di sana Allah berfirman: “orang ini 
adalah alat pilihan bagi-Ku untuk memberitakan 
nama-Ku di hadapan bangsa-bangsa lain serta 
raja-raja dan orang-orang Israel” (Kis. 9:15). 
Saat menceritakan kembali pengalaman ini di 
kemudian hari, Paulus menekankan bahwa ia 
diutus jauh kepada bangsa-bangsa lain (Kis. 
22:21). Di sini Allah sedang menggenapi misi 
utama-Nya.

Pesan Paulus terkandung dalam panggilannya: 
dunia telah ditempatkan dalam solidaritas 
baru di bawah ketuhanan Kristus yang 
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universal; sekarang semua harus percaya 
dan patuh kepada Injil. Dodd (194), meringkas 
pesan ini dengan mengatakan bahwa dalam 
penggenapan nubuat-nubuat Perjanjian Lama, 
zaman baru telah menjadi semakin dekat 
dengan kedatangan Kristus. Kristus, lahir dari 
keturunan Daud, menurut Kitab Suci mati untuk 
menyelamatkan manusia dari zaman jahat 
sekarang ini dan bangkit kembali pada hari 
ketiga; dan dinyatakan sebagai Anak Alah yang 
benar. Tuhan yang bangkit dan mulia ini akan 
datang kembali sebagai Hakim semua orang 
dan Juruselamat bagi semua orang percaya.

Ada beberapa rujukan mengenai kerajaan Allah 
dalam tulisan Paulus (lihat. Ef. 5:5 dan Kol. 1:13), 
namun konsept itu tidak menjadi pokok bahasan 
penting seperti dalam Injil-Injil Sinoptik. Apakah 
ide ini luput dari pengamatan Paulus? 

Bersambung…………..
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Dosa Di Pintu
Senin, 03 Februari 2020

Kemarahan adalah dosa mematikan pertama 
yang dicatat setelah pengasingan Adam dan 
Hawa dari Taman Eden. Karena Allah menerima 
pengorbanan Habel, Kain menjadi marah 
dan membunuh saudaranya. Kemarahan dan 
pembunuhan telah menjadi “pasangan” jahat 
sejak itu. Ketika Kain menjadi marah, Allah 
memperingatkannya: “dosa sudah mengintip di 
depan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi 
engkau harus berkuasa atasnya.” Tetapi Kain 
membiarkan amarahnya menguasai dirinya, dan 
itu menyebabkan pembunuhan.

Meskipun kemarahan tidak selalu mengarah 
pada pembunuhan, namun emosi harus tetap 
dikuasai. Kemarahan yang tidak terkendalikan 
akan merusak disiplin rohani kita. Kemarahan 
menunjukkan bahwa kebencian terhadap Tuhan 
dan sesama saling terkait erat.

“Dalam amarahmu, jangan berbuat dosa.”mudah 
diucapkan namun sulit untuk dilakukan. Ketika kita 
menjadi marah, kita perlu memohon bantuan 
Tuhan untuk menghadapi dan membiarkan 
kemarahan pergi. Kain menolak perintahTuhan, 

Bacaan : Efesus 4:26

FA M I LY  F E L L O W S H I P



E-Magazine
02 Februari 2020

38

membuka pintu untuk berbuat dosa, dan 
membunuh saudaranya.

Orang Kristen harus mengenali dosa amarah yang 
paling utama. Namun juga harus paham, bahwa 
semua kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Kristus 
melalui kematian-Nya di kayu salib. Dan kita harus 
tahu bahwa dengan pertolongan Kristus, kita 
dapat mengekang dan mengendalikan amarah 
kita dan mencari kebaikan orang lain yang lebih 
tinggi. Bahkan ketika meneladani Kristus, kita pun 
sanggup mengampuni. (HK)
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Beda Antara Ayub dan Abram
Selasa, 04 Februari 2020

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa 
Ayub dan Abram hidup pada zaman yang 
sama. Meski demikian ada suatu pengalaman 
yang membedakan dari keduanya. Pada saat 
Ayub diizinkan mengalami berbagai ujian yang 
sangat berat dari Iblis, istrinya meminta supaya 
Ayub tidak bertekun lagi dalam kesalehan dan 
mengutuki Allah. Menanggapi hal itu Ayub tidak 
menuruti perkataan istrinya dan mengatakan 
bahwa tidak mungkin dia hanya mau menerima 
apa saja yang baik dari Tuhan sedangkan yang 
buruk tidak mau ia terima. Penolakan tersebut 
sangat tegas dan Alkitab mengatakan bahwa dia 
tidak berdosa dengan bibirnya (Ayub 2:9-10).

Bagaimana dengan Abram? Ketika janji Allah 
bahwa Abram akan memiliki anak dari Sarai 
tidak kunjung terlaksana, Sarai mengusulkan 
agar Abram mengambil Hagar sebagai isteri 
supaya memiliki anak darinya. Mendengar usulan 
istrinya, Abram mendengarkan dan menuruti 
perkataan Sarai. Abram menghampiri Hagar 
hingga mengandung. Pada waktu itu Abram 
dan Sarai tidak membayangkan bahwa Allah 
ternyata suatu saat nanti akan menggenapi janji-

Bacaan : Kejadian 16:1-2
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Nya. Allah akan memberikan seorang anak laki-
laki  kepada Abram melalui Sarai.

Dari pengalaman Abram menerima nasehat 
yang keliru tersebut, kita dapat belajar bahwa 
Abram dan Sarai tidak memegang janji Tuhan 
dengan iman. Mereka mencoba merasionalisasi 
solusi pergumulan mereka selama ini tanpa 
bertanya kepada Tuhan. Mereka mengambil jalan 
sendiri dan seola-olah ingin menolong Tuhan. 
Hati mereka yang tidak sabar membuat mereka 
kehilangan ketekunan. Dari kesalahan itu Alkitab 
menceritakan perjalanan keluarga dan keturunan 
mereka harus menanggung masalah yang 
ditimbulkan dari kesalahan itu. Pertimbangan 
rasio mereka telah menghasilkan keputusan yang 
salah karena tidak tunduk pada kehendak Allah. 
Jika saja Abram dengan bijaksana menolak 
usulan Sarai, meskipun usulan itu dari orang 
yang terdekat, pastilah fakta berkata lain. Itulah 
sebabnya, bijaksanalah merespon setiap usulan. 
Pertimbangkan dan gumulkan bersama Tuhan. 
Jika Tuhan sudah berjanji, yakin dan peganglah 
erat-erat janji itu, sebab Allah tidak pernah 
berdusta. (YDI)
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Keluarga dan Dosa
Rabu, 05 Februari 2020

Ngomong-ngomong tentang keluarga, banyak 
orang mengidentikkannya dengan kasih. Keluarga 
memang berkaitan dengan kasih, namun sebelum 
membahas kasih, keluarga Kristen harus menyadari 
satu aspek terpenting yaitu semua keluarga telah 
jatuh ke dalam dosa. Hal ini sudah terjadi pada 
keluarga pertama yaitu Adam sebagai suami dan 
Hawa sebagai istri di mana mereka tidak menaati 
perintah Allah. Alkitab mencatat keluarga Abram 
tidak luput dari dosa. Dosa apa yang dilakukan 
keluarga Abraham (dulu: Abram)? Pertama, tidak 
percaya kepada Allah dan janji-Nya. Di Kejadian 
15:5, Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa 
keturunanya akan banyak seperti bintang-bintang 
di langit. Namun di Kejadian 16:2, Sarai, istrinya 
malah berkata kepada Abram bahwa Tuhan tidak 
memberi mereka anak, lalu ia menyuruh Abram tidur 
dengan hambanya, Hagar. Perkataan dan tindakan 
Sara menunjukkan ketidakpercayaannya akan janji 
Allah. Ketika seseorang tidak percaya akan janji-Nya, 
maka ia sebenarnya sedang tidak percaya kepada 
Allah. Ketika ia tidak percaya kepada Allah, maka ia 
sebenarnya sedang percaya kepada pribadi atau 
hal lain di luar Allah. Itulah dosa. Keluarga Kristen 
seharusnya dibangun di atas dasar firman Allah 
dan Kristus. Ketika keluarga tersebut mengaku diri 
“Kristen,” tetapi dibangun di atas dasar tradisi atau 

Bacaan : Kejadian 16:1-4
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kebiasaan takhayul (non-Kristen, melawan Allah), 
maka keluarga ini sebenarnya sedang tidak percaya 
kepada Allah, meskipun keluarga ini mengaku 
beribadah dan “melayani.” 

Kedua, menyetujui ketidakpercayaan kepada Allah 
dan janji-Nya. Abram yang mendengar perkataan 
Sarai bukannya menegur Sarai, malahan menyetujui 
dan melakukannya (ay. 2b), padahal Abram sudah 
dijanjikan Allah akan memiliki keturunan yang 
banyak. Dosa ketidakpercayaan memang parah, 
tetapi yang lebih parah adalah ketika orang yang 
sebenarnya mengerti firman Allah bukan menegur 
orang yang tidak percaya, malahan menyetujuinya. 
Keluarga Kristen bisa terjatuh ke dalam dosa ini. Ada 
keluarga “Kristen” yang sudah berdosa karena tidak 
dibangun di atas dasar Alkitab, malahan menyetujui 
konsep ateis yang diajarkan oleh keluarga non-
Kristen bahkan mengajarkan ulang konsep tersebut 
kepada keluarga lain.

Tahun ini REC mencetuskan Discipleshift yang berpusat 
kepada pemuridan. Sebelum membahas tentang 
pemuridan di dalam keluarga, kita harus menyadari 
bahwa keluarga kita adalah keluarga yang berdosa 
yang tidak percaya kepada Allah dan janji-janji-
Nya dan bahkan menyetujui ketidakpercayaan itu. 
Ingatlah, kita sebagai orangtua atau anak bukan 
Allah yang sempurna, tetapi manusia yang sering 
berdosa melukai hati-Nya. Oleh karena itu, sadar 
dan bertobatlah. Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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Tidak Ada yang Sempurna
Kamis, 06 Februari 2020

Seorang hamba Tuhan menutup sesi pembelajaran 
Alkitab dengan menanyakan kepada jemaat 
apakah ada pokok doa yang dapat didoakan 
bersama. Setelah selesai ibadah, seorang wanita 
datang kepada hamba Tuhan itu dan berkata, 
“Saya tidak mau mengumbar ini di depan umum, 
tapi bolehkah pak pendeta tolong doakan anak 
perempuan saya?” Si wanita ini sambil melihat 
sekelilingnya dengan was-was, seakan khawatir 
ada orang yang mendengarnya. Akhirnya dia 
berbisik, “Anak perempuan saya baru masuk 
kuliah dan menjadi seorang ateis.” Hamba Tuhan 
ini berjanji akan mendoakan namun dia bingung 
mengapa ibu ini harus berbisik. Ibu ini menjawab, 
“Karena saya tidak mau orang berpikir kesalahan 
apa yang telah kami perbuat sehingga anak kami 
jadi ateis, saya tidak mau mempermalukan suami 
saya seperti itu.”

Memang tidak mudah mengaku dosa dihadapan 
orang lain, namun jangan sampai orang Kristen 
merasa harus melindungi dirinya dari gereja 
Tuhan. Sebagai pribadi, kita perlu belajar 
membuka diri, bahkan rentan dihadapan 
orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar 
kita. Sebagai gereja, kita perlu menciptakan 

Bacaan : Roma 5:20-21
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lingkungan yang aman dimana anugrah dapat 
dirasakan dan hikmat dapat ditemukan. Kita harus 
ingat bahkan di Alkitab, tidak ada keluarga yang 
sempurna. Sudahkah kita menjadi tempat yang 
aman? Sudahkah kita merengkuh kelemahan 
kita? Sudahkah kita membuka hidup kita untuk 
berjalan bersama saudara kita dalam Kristus?  
(EW)
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Hormatilah Pernikahanmu
Jum’at, 07 Februari 2020

Ketika Philip duduk di SMP, dia pernah terbangun 
pada suatu malam karena suara pertengkaran 
orangtuanya. Dia mendengar suara benda-
benda yang dibanting dan teriakan. Philip 
mendapati ibunya terluka dan berlumuran 
berdarah karena pisau. Philip menghubungi 
polisi dan mereka menangkap ayahnya. Philip, 
ibunya, dan kedua adik perempuannya kemudia 
tinggal di suatu rumah penampungan. Dia tidak 
tahu lagi dimana ayahnya berada. Kisah yang 
menyedihkan seperti inipun sering terjadi juga di 
dalam keluarga Kriten.

Penulis surat Ibrani mengakhiri suratnya dengan 
nasihat-nasihat yang berisi dorongan-dorongan 
agar pembaca surat Ibrani mempunyai 
kehidupan yang berpadanan dengan doktrin 
yang sudah diajarkan dalam pasal-pasal 
sebelumnya. Hal ini tidak hanya berlaku dalam 
area pribadi seseorang sebagai murid Kristus. 
Paulus  sengaja mengaplikasikan ajaran ini 
untuk keluarga. Bukti bahwa seseorang hidup 
berpadanan dengan pengajaran-pengajaran 
yang kristosentris adalah dia menghormati 
pernikahannya dan tidak mencemari tempat 

Bacaan : Ibrani 13:4
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tidurnya dengan perzinahan.  

Allah menghendaki kehidupan pernikahan yang 
kudus sebagai wujud dari iman kita kepada 
Tuhan. Dengan kata lain, pernikahan seorang 
Kristen merupakan salah satu wujud dari iman 
kita. Bagaimanakah saudara mewujudkan iman 
melalui keluargamu? Hormatilah pernikahanmu  
dan janganlah mencemari tempat tidurmu  
bukan karena pasanganmu layak menerimanya, 
melainkan karena  hal itu adalah kehendak Tuhan 
bagimu dan pasanganmu. (NL)
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Putuskan Mata Rantai Dosa
Sabtu, 08 Februari 2020

Ketika seseorang bermain salju dan meng 
gelindingkannya, maka bola salju kecil itu akan 
membesar dan semakin besar. Bola salju itu 
akan membawa salju yang dilewatinya sehingga 
menyatu menjadi bola salju yang semakin 
besar. Demikian pula dosa. Ketika Dosa tidak 
diselesaikan, maka akan melahirkan dosa lain 
untuk menutupi dosa awal. Pola ini pula yang 
terjadi pada diri Daud.

Daud telah terbelit rentetan dosa, dimulai dengan 
zinah, perencanaan pembunuhan dan dusta. 
Natan ditugaskan untuk menegur Daud. Natan 
menggunakan cerita untuk menyadarkan Daud 
tentang dosanya dan menghardik  Daud, serta 
menyampaikan firman Allah kepada Daud, suatu 
khotbah penghukuman. Perbuatan Daud yang 
berdosa itu  merupakan penghinaan kepada 
Tuhan (ay.9a). Penghormatan kepada Tuhan 
diwujudkan melalui penghormatan kepada 
sesama. Seseorang tidak bisa menghormati 
Tuhan, namun pada saat yang sama tidak 
menghormati kehidupan pernikahannya sendiri 
dan juga kehidupan pernikahan orang lain, 
bahkan terlibat dalam dosa yang semakin besar 

Bacaan : 2 Samuel 12:1-13
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dan serius.

Setan menggunakan cara yang sama untuk 
menjerat kita. Awalnya, kita jatuh dalam dosa 
yang kita anggap remeh, padahal dosa tersebut  
ibarat bola salju menggelinding dan semakin 
besar. Dosa yang tidak diselesaikan pasti akan 
semakin besar dan serius. Pada akhirnya, kita 
tersadar bahwa melalui semua yang kita lakukan, 
kita sudah sangat menista Tuhan. Sekecil apapun 
kejatuhanmu, segera datang kepada Tuhan 
dan mohonlah pengampunan-Nya. Mohonlah 
hikmat-Nya untuk  dapat mengambil langkah-
langkah efektif untuk segera keluar dari dosa 
tersebut. (NL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
03 Feb ‘20

05.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

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

HUT: Bp. Stefanus Lutfi Eliazer

Selasa
04 Feb ‘20 HUT: Anak Catherine Huang

Rabu
05 Feb ‘20

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis
06 Feb ‘20

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Ibu Naomi Kusuma Wardani

HUT: Ibu Tan Suani
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P E N G U M U M A N

Sabtu
08 Feb ‘20

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

22.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Mercury, 96 FM

Minggu
09 Feb ‘20 HUT: Sdr. Felix Tanzil
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 02 Februari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

09 Februari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Novi Kak Ema

Pelayan Musik

Doa Pra/Pasca SM Kak Kezia Kak Vena

Persembahan

Tema Bertumbuh Dalam 
Anugerah-Nya

Tuhan memilih 
Yerobeam sebagai 

raja 

Bahan Alkitab 1 Raja-Raja 13 & 14 1 Raja-Raja 13 & 14

Sion

GRADUATION DAY 
SUNDAY SCHOOL

(Gabungan)

Kak Fenissa

Getsemani Kak Mei

Yerusalem Kak Sherly

Nazareth Kak Kezia

Betlehem Kak Santi

REC Kutisari
pk 10.00 Kak Lois dan Kak Uri Kak Lois dan Kak Uri

REC Nginden
(Palacio)
pk 17.00

Kak Lois dan Kak Uri Kak Lois dan Kak Uri
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I B A D A H
R E M A J A  &  P E M U D A
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K E H A D I R A N  J E M A AT

Ibadah Hari/Tgl Jml. Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
26 Jan ‘20 40

REC NGINDEN KU II Minggu
26 Jan ‘20 71 SM:

RM: 9

REC NGINDEN KU III Minggu
26 Jan ‘20 88 SM: -

Pemuda Kutisari Sabtu
25 Jan ‘20

Gabung 
umum

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
26 Jan ‘20 19

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
26 Jan ‘20 74

SM: 8
RM: 

gabung

REC MERR KU I Minggu
26 Jan ‘20 32

REC MERR KU II Minggu
26 Jan ‘20 26

Pemuda Merr Sabtu
25 Jan ‘20

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
26 Jan ‘20 26 SM: 11

RM: 13

POS Batu Aji Minggu
26 Jan ‘20 15

REC Kutisari Minggu
26 Jan ‘20 82 SM: 3




