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Menjadi Bayi Rohani Yang 
Sehat (1 Petrus 2:1-3)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Dalam khotbah sebelumnya kita sudah belajar 
bahwa orang-orang yang mati dalam pelanggaran-
pelanggaran dan dosa-dosa (Ef. 2:1-3) telah dihidupkan 
bersama-sama dengan Kristus (Ef. 2:4-5). Setelah 
dihidupkan di dalam Kristus, perjalanan rohani tidak 
berhenti. Keselamatan bukanlah akhir dari perjalanan. 
Sebaliknya, keselamatan hanyalah awal yang 
memungkinkan segala sesuatu yang ada di depan.

Orang-orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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kepada terang atau dari keberdosaan kepada 
kebenaran harus terus mengalami pertumbuhan. 
Stagnansi bukanlah opsi. Pertumbuhan adalah sebuah 
keniscayaan. Pertumbuhan adalah bukti dari kehidupan.

Bagaimana seorang yang baru dihidupkan dapat 
mengalami pertumbuhan? Apa yang harus dilakukan? 
Mengapa dia perlu menjalani proses pertumbuhan?

Sebelum kita meneliti masing-masing ayat secara 
detil, kita perlu menyinggung tentang terjemahan 
lebih dahulu. Dalam LAI:TB ayat 1 dan 2 dianggap 
sejajar: sama-sama berbentuk perintah dan keduanya 
dihubungkan dengan kata sambung “dan” (awal ayat 
2). Dalam teks Yunani ternyata tidak demikian. Yang 
berbentuk perintah hanya ayat 2a, sedangkan ayat 
1 merupakan anak kalimat (partisip). Kata sambung 
“dan” di awal ayat 2 juga tidak muncul dalam teks 
Yunani. Dengan kata lain, induk kalimat terdapat di ayat 
2a, sedangkan ayat 1 merupakan penjelasan terhadap 
ayat 2a. 

Partisip di ayat 1 secara hurufiah dapat diterjemahkan: 
“setelah menanggalkan segala kejahatan, segala tipu 
muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian 
dan fitnah” (apothemenoi, partisip aorist). Seluruh frasa 
ini merujuk pada pengalaman pertobatan di bagian 
sebelumnya (1:18-25). Orang-orang Kristen di Asia Kecil 
merupakan petobat baru di dalam Kristus. Mereka telah 
ditebus dari kehidupan yang lama (1:18-21). Mereka telah 
menyucikan diri dalam kebenaran sebagai konsekuensi 
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dari kelahiran kembali melalui firman kebenaran (1:22-
25). Kehidupan yang lama sudah mereka tanggalkan. 
Namun, perjalanan belum berakhir. Mereka perlu terus 
bertumbuh dalam kebenaran.

Cara bertumbuh: menginginkan air susu yang murni 
dan rohani (ayat 2a)
Bagaimana penerima surat ini seharusnya bertumbuh 
diterangkan di ayat 2a “jadilah sama seperti bayi 
yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang 
murni dan yang rohani”. Walaupun terjemahan LAI:TB 
ini tidak terlalu menyimpang dari teks Yunani, tetapi 
penekanannya berbeda.  Tidak ada kata perintah 
“jadilah” dalam teks Yunani. Sebaliknya, kata perintah 
terletak pada kata “ingin” (epipothēsate). Di situlah 
penekanannya.  Jadi, Petrus sebenarnya sedang 
berkata: “Sama seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah 
air susu yang murni dan rohani”.

Penggunaan kata epipotheō (LAI:TB “ingin”) bukan 
hanya menyiratkan sebuah keinginan yang biasa, 
tetapi keinginan yang begitu besar (NIV “crave”). Dalam 
Septuaginta (LXX) kata ini digunakan untuk rusa yang 
merindukan sungai yang berair (Mzm. 42:2) atau 
untuk Daud yang hatinya hancur karena merindukan 
pelataran TUHAN (Mzm. 84:3). Paulus mengundang 
Allah sebagai saksi betapa dia sangat merindukan 
jemaat Filipi (Flp. 1:8). Kata yang sama muncul lagi untuk 
Epafroditus yang sangat merindukan jemaat Filipi juga 
(Flp. 2:26). Bahkan kata ini juga digunakan untuk Allah 
yang sangat menginginkan kita: “Roh yang ditempatkan 
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Allah di dalam diri kita, diingini-Nya dengan cemburu!” 
(Yak. 4:5). Pendeknya, keinginan ini bukan sekadar ada, 
tetapi sangat besar.

Ide di atas sesuai dengan metafora yang digunakan. 
Petrus secara cermat memilih bayi yang baru lahir. 
Bukan sekadar bayi (brephos), tetapi yang baru saja 
dilahirkan (artigennēta). Seorang bayi yang baru 
dilahirkan sangat mengantungkan hidupnya pada 
air susu ibunya (ASI). Dia tidak mempunyai pilihan 
minuman atau makanan yang lain. Tanpa ASI dia pasti 
sulit bertahan hidup, apalagi bertumbuh dengan baik. 
Seperti itulah kerinduan yang seharusnya ada pada 
orang-orang yang baru dilahirkan di dalam Kristus.

Apa yang dimaksud dengan “susu yang murni dan 
rohani” (to logikon adolon gala)? Sebagian teolog 
memilih terjemahan “air susu yang murni dari firman” 
(NASB/KJV). Maksudnya, mereka mengambil kata to 
logikon sebagai firman TUHAN. Terjemahan seperti 
ini sebenarnya sangat tidak lazim. Kata dasar logikos 
hanya mengandung arti “rohani/sejati” atau “masuk 
akal” (bdk. Rm. 12:2). Jadi, kita sebaiknya mengikuti 
terjemahan LAI:TB dan mengambil logikos dalam arti 
“rohani”.

Walaupun demikian, “air susu yang murni dan 
rohani” kemungkinan besar memang merujuk balik 
pada firman Allah di bagian sebelumnya (1:23-25). 
Penerima surat ini sudah dilahirkan kembali melalui 
firman Allah yang kekal. Sebagaimana firman Allah 
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adalah benih yang tidak fana, demikian juga benih 
itu akan terus ada dan menjadi tumbuhan yang besar 
dalam diri orang percaya. Firman kebenaran – yaitu 
Injil (1:25b) – bukan hanya menghidupkan, tetapi juga 
menumbuhkan. Bukan hanya sarana pertobatan, tetapi 
kedewasaan.                 
 
Cara menumbuhkan keinginan yang besar terhadap 
firman Tuhan (ayat 2b-3)
Perintah yang diberikan oleh Petrus di ayat 2a sekilas 
mungkin membingungkan. Bagaimana seseorang 
diperintahkan untuk menginginkan sesuatu? Bukankah 
keinginan memang berasal dari hati seseorang? 
Bukankah keinginan bersifat otomatis dan apa adanya?

Beberapa orang Kristen kadangkala berpikir seperti itu. 
Mereka merasa bahwa gairah rohani yang tinggi untuk 
bertumbuh di dalam Kristus merupakan sejenis karunia 
rohani. Hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. 
Mungkin orang-orang itu memang sedang disiapkan 
oleh Tuhan untuk sebuah pekerjaan rohani yang besar.

Pemikiran seperti ini adalah salah. Menginginkan 
firman Tuhan ternyata dapat dibangkitkan. Kita tidak 
seharusnya berpuas diri dengan keadaan yang ada 
dan tidak melakukan apa-apa. Petrus menunjukkan dua 
jalan bagi kita.

Pertama, mengetahui tujuannya (ayat 2b). Ada 
tujuan yang besar di balik keinginan yang besar 
terhadap firman Tuhan, yaitu “supaya olehnya kamu 
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bertumbuh dan beroleh keselamatan” (LAI:TB). Dalam 
teks Yunani, frasa ini berbunyi “supaya di dalamnya 
kalian ditumbuhkan menuju keselamatan”. Bentuk pasif 
“ditumbuhkan” (auxēthēte) ini seringkali diabaikan 
dalam berbagai terjemahan, sehingga posisi firman 
Tuhan sebagai subjek kurang ditekankan. Ini sangat 
disayangkan. Firman Tuhan bukan hanya sebagai objek 
(yang dipelajari), tetapi juga subjek (yang memberi 
pertumbuhan rohani). Ketika mata dan pikiran kita 
menyelidiki firmanTuhan, firman yang sama sedang 
menyelidiki hati kita. Jadi, melalui firman Tuhan kita 
dilahirkan, melalui firman Tuhan pula kita ditumbuhkan.

Pertumbuhan ini mengarahkan seseorang pada 
keselamatan (eis sōtērian, lit. “menuju keselamatan”). 
Terjemahan LAI:TB “beroleh keselamatan” dapat 
menimbulkan kesan seolah-olah keselamatan yang 
dibicarakan belum dimiliki. Kesan semacam ini pasti 
keliru. Sebelumnya Petrus sudah mengajarkan bahwa 
keselamatan kita “telah tersedia untuk dinyatakan 
pada zaman akhir” (1:5). Orang-orang percaya telah 
mencapai tujuan imannya, yaitu keselamatan jiwanya 
(1:9). Bagi Petrus, keselamatan adalah sudah, sedang, 
dan akan datang sekaligus (realized eschatology). 
Kita sudah diselamatkan pada saat dilahirkan kembali 
melalui firman Allah. Oleh firman Allah juga kita akan 
dituntun menuju keselamatan yang penuh di akhir 
zaman. Dari awal sampai akhir perjalanan kita 
bergantung total pada firman Tuhan.

Kedua, mengetahui alasannya (ayat 3). Mayoritas 
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penerjemah memilih untuk mengambil kalimat 
pengandaian di bagian ini secara hurufiah. Mereka 
memakai kata “jikalau” (LAI:TB; mayoritas versi Inggris 
“if”), seakan-akan menyiratkan bahwa apa yang 
diandaikan belum tentu benar atau terjadi. Sesuai 
dengan konteks dan jenis kalimat pengandaian yang 
digunakan dalam Bahasa Yunani, kita sebaiknya 
menganggap ayat 3 sebagai suatu keadaan yang 
benar-benar terjadi. Penerjemah Revised Standard 
Version (RSV) secara eksplisit menggunaan kata 
sambung “karena” (for). Penerjemah New International 
Version (NIV) memilih “sekarang bahwa” (now that). Jika 
benar demikian, ayat 3 berfungsi sebagai alasan bagi 
perintah di ayat 2a.

Kita akan memiliki kerinduan yang besar terhadap 
firman Tuhan apabila kita sudah mengecap kebaikan 
Tuhan (lit. “bahwa Tuhan adalah baik”; mayoritas versi 
Inggris). Walaupun kata “mengecap” (geuomai) di sini 
bisa mengandung arti mencoba sedikit saja (Mat. 27:34; 
Yoh. 2:9), tetapi makna kata tersebut tidak terbatas di 
situ. Kata geuomai juga digunakan untuk aktivitas makan 
sampai selesai (Kis. 20:11).  Bahkan kata ini berkali-kali 
dikaitkan dengan kematian (Mat. 16:28; Mrk. 9:1; Luk. 
9:27; Yoh. 8:52; Ibr. 2:9). Berdasarkan penjelasan ini, 
kata geuomai sebaiknya diterjemahkan “menikmati”. 
Seberapa banyak yang dinikmati tidaklah penting bagi 
Petrus. Menikmati sedikit saja sudah cukup, apalagi 
menikmati lebih banyak. Pengalaman ini merupakan 
dorongan yang besar untuk memiliki kerinduan yang 
besar terhadap firman Tuhan. 
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Kebaikan Tuhan yang dimaksud di sini bisa merujuk 
pada apa saja. Namun, yang terutama pasti adalah 
penebusan-Nya. Kristus telah menebus kita dengan 
darah-Nya yang melebihi emas dan perak (1:18-19). Jika 
diri-Nya saja diberikan, Dia pasti akan menyediakan 
segala kebaikan lain yang bermanfaat bagi 
keselamatan dan pertumbuhan rohani kita. 

Orang-orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan 
pasti selalu ingin memahami isi hati Tuhan. Mereka 
tahu bahwa Tuhan memiliki kehendak yang baik bagi 
mereka. Kehendak itu telah diungkapkan di dalam 
firman-Nya. Semakin memahami firman Tuhan berarti 
semakin memahami kebaikan-kebaikan lain yang 
sudah disiapkan Allah bagi kita. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 72:
Bagaimana iman membenarkan seorang berdosa 

• Iman membenarkan seorang berdosa dalam 
pandangan Allah, bukan karena karuniakarunia lain 
yang selalu menyertainya, atau karena perbuatan 
baik yang dihasilkannya; bukan juga karena karunia 
iman atau salah satu tindakannya diperhitungkan 
kepadanya sebagai kebenaran, melainkan hanya 
karena iman itu merupakan alat yang melaluinya 
ia menerima Kristus dan kebenaran-Nya dan 
menjadikannya miliknya sendiri.

• a. Gal 3:11; Rom 3:28. b. Rom 4:5 bersama Rom 10:10. 
c. Yoh 1:12; Fil 3:9; Gal 2:16.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk aparat pemerintahan daerah, secara 

khusus bagi Provinsi Jatim dan Pemkot Surabaya. 
Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan bagi 
para pemimpin daerah dalam mengambil sikap dan 
menangani pandemi Corona –Covid-19. Kiranya segala 
upaya yang telah dikerjakan pemerintah daerah 
diberkati Tuhan sehingga pandemi ini segera berakhir.

2. Berdoa untuk acara Jumat Agung ( 10 April 2020) dan 
Paskah (11 April 2020) yang akan dilakukan secara LIVE 
streaming. Kiranya Tuhan yang akan memberkati para 
pelayan, memberkati peralatan dan jaringan internet 
yang akan digunakan. Kiranya acara berjalan dengan 
baik, memberkati banyak orang dan Tuhan dimuliakan. 

3. Suku Kangean 
Kiranya Tuhan menolong berbagai upaya 
penjangkauan yang dilakukan oleh para utusan yang 
melayani di sana, baik melalui bidang pendidikan 
maupun pertanian. Tuhan akan memakai mereka 
untuk menyatakan kasih dan kebesaran Tuhan melalui 
berbagai hal yang mereka lakukan kepada jiwa-jiwa 
yang terhilang di Pulau Kangean agar semakin banyak 
orang di sana mengenal Kristus dan menjadi percaya 
kepada Dia.
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Dari Tak Bersalah
ke Tanggung Jawab

C A R E
All About Marriage

Semua anak membuat kesalahan. Setiap orang 
membuat kesalahan. Mengharap anak-anak tidak 
membuat kesalahan memberi mereka pesan yang keras 
dan tidak tepat mengenai hidup ini. Mengharapkan hal 
seperti itu berarti menetapkan suatu standar yang tak 
mungkin dipenuhi.

Anak kecil, sampai umur sembilan tahun, belum mampu 
menghadapi pesan mempermalukan tanpa terlalu 

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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menganggap diri bersalah. Setiap macam hukuman, 
ketidaksenangan, gangguan emosional sebagai reaksi 
terhadap kesalahan anak akhirnya memberi pesan 
mempermalukan.

Anak di bawah umur sembilan tahun tidak mampu 
berpikir logis. Anak bereaksi seperti ini: ”Kalau aku 
melakukan sesuatu yang jelek, maka aku ini jelek,” atau, 
”Kalau apa yang kulakukan tidak cukup baik, maka aku 
ini tidak cukup baik.”

Tanpa suatu kesadaran tentang dirinya, bila seorang 
anak melakukan kesalahan, ia tidak mempunyai tempat 
bersandar. Kalau ia melakukan kesalahan, dia adalah 
kesalahan. Kalau seorang anak mengambil terlalu 
banyak tanggung jawab, orangtua dapat membetulkan 
kecenderungan ini dengan mengatakan merekalah 
yang bertanggung jawab. Kalau orangtua mengambil 
tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak-
anak mereka, anak-anak tidak akan memikulnya.

Banyak orang dewasa menderita karena kurang harga 
diri dan merasa tidak pantas karena mereka belum juga 
melihat perbedaan ini. Walaupun mereka kini mampu 
berpikir logis, pada usia sebelum sembilan tahun dulu, 
ia tidak didorong untuk mengalami ketidakbersalahan 
dalam dirinya. Orang ini mungkin menalar bahwa ia 
tidak jelek, tetapi dalam hati ia tetap merasa jelek dan 
tak pantas.

Seorang dewasa dengan harga diri yang sehat bereaksi 
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terhadap kesalahannya dengan sikap menerima dan 
dengan kesediaan untuk belajar dari kesalahan tersebut. 
Berikut ini beberapa contoh tentang bagaimana orang 
dewasa yang sehat bereaksi secara logis terhadap 
kesalahan.

Kalau aku melakukan sesuatu yang jelek, aku ini tidak 
jelek, karena. . .
• aku tidak tahu yang lebih baik.
• aku juga melakukan banyak hal yang baik.
• kini aku dapat belajar dari kesalahan dan berbuat 

lebih baik.
• aku dapat memperbaikinya atau menebusnya.
• aku telah berbuat sebaik mungkin. Orang lain 

melakukan kesalahan dan mereka tidak jelek.
• aku tidak bermaksud melakukannya.
• itu kecelakaan.

Kalau yang kulakukan tidak cukup baik, aku masih cukup 
baik, karena. . .
• aku sedang belajar, dan segera aku akan cukup 

baik.
• aku tidak diharapkan sempurna.
• hari ini aku sakit, merasa tidak sehat, atau sedang 

mengalami hari yang suram.
• tantangan hari ini lebih berat daripada biasanya.
• tidak ada orang yang menang terus-menerus.
• aku menyadari kesalahanku, dan dapat 

memperbaikinya waktu mendatang.
• orang lain pun tidak dapat melakukannya. 
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Pada tiap contoh tadi, secara pemikiran logis dapat 
dibedakan antara ”Aku melakukan sesuatu yang jelek” 
dan ”Aku ini jelek.” Penelitian tentang perkembangan 
anak menunjukkan bahwa anak di bawah umur sembilan 
tahun tidak mempunyai kapasitas untuk berpikir logis. 
Kalau kita memfokuskan perhatian pada kesalahan 
anak, si anak akan merasa bahwa ia jelek atau tidak 
mampu.

Pesan mempermalukan dapat mendatangkan kebalikan 
dari hasil yang diharapkan. Sembilan tahun pertama 
adalah waktu untuk mengembangkan rasa tak bersalah. 
Bila anak mencapai umur sembilan tahun, ia sudah 
siap untuk mulai mengambil lebih banyak tanggung 
jawab atas kesalahan dengan menebusnya. Sebelum 
anak berumur sembilan tahun, orangtua hendaklah 
mengabaikan, pura-pura tidak tahu, atau bersikap 
netral mengenai kesalahan anak.

Kalau anak dibuat merasa bertanggung jawab atas 
kesalahan sebelum cukup umur, ia akan mulai merasa 
jelek dan tidak pantas. Tanpa landasan rasa tak 
bersalah yang cukup kuat, kemampuan alami anak 
untuk mengoreksi diri tidak punya kesempatan untuk 
berkembang. 

Untuk mengoreksi kelakuan anak-anak kita, janganlah 
mempermalukan atau menghukum mereka, tetapi 
terapkanlah kelima kemahiran baru mengasuh 
secara positif. Jangan memfokuskan perhatian pada 
masalahnya, tetapi mintalah apa yang kita kehendaki 
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pada masa mendatang. Jangan mandek pada masalah 
– bergeraklah maju menuju pemecahannya.

Kalau seorang anak menjatuhkan sebuah vas bunga, 
tidak ada gunanya sama sekali memusatkan perhatian 
pada kesalahan itu. Lebih baik, katakan saja sesuatu 
yang penuh kasih dan ramah seperti, ”Wah, vas cantik-
cantik pecah. Kita harus hati-hati di dekat vas seperti 
ini, soalnya rapuh dan mudah pecah. Ayo kita berhenti 
bermain dulu untuk membersihkan pecahannya!” 

Memarahi anak tidaklah meningkatkan kemampuannya 
untuk belajar dari kesalahan. Tindakan itu hanya 
akan membingungkan anak dan menghambat 
perkembangannya. Bila seorang anak memecahkan 
vas bunga, ibunya mungkin merasa, ”Ia perlu tahu 
bahwa memecahkan vas itu tidak boleh dan ia harus 
mendengarkan kata-kataku.” Kemahiran baru mengasuh 
secara positif membuat pesan mempermalukan ini tidak 
perlu. Hasil yang sebenarnya diharapkan oleh ibu itu 
adalah sikap yang lebih kooperatif. Kelima kemahiran 
baru mengasuh secara positif akan menghasilkan itu. 

Bahkan tidaklah penting anak itu mengakui bahwa ia 
telah menjatuhkan vas bunga itu. Beberapa anak, karena 
takut dihukum atau dimarahi, tidak akan mengakui 
keterlibatannya. Masalah sebenarnya dalam kejadian 
ini adalah rasa takut si anak kepada orangtua dan bukan 
tidak mengakuinya. Terutama bagi anak di bawah umur 
sembilan tahun. Tidak ada gunanya menempatkan anak 
di kursi pemeriksaan, lalu menginterogasi dia untuk 
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membuktikan kesalahannya. Dengan begitu kita terlalu 
memusatkan perhatian pada masalah dan bukan pada 
pemecahannya. Pemecahannya adalah menemukan 
cara untuk memotivasi anak agar lebih kooperatif. 

Anak itu tidak perlu dihukum atau diberi penjelasan 
panjang lebar untuk mengetahui betapa mahal atau 
berharganya vas bunga itu. Sebelum berumur enam 
atau tujuh tahun, anak-anak bahkan tidak dapat mengerti 
nilai uang. Bagi anak-anak itu, $5, $50, atau $5.000 
sama saja. Kalau orangtua menggunakan kelima 
kemahiran mengasuh secara positif, anak itu otomatis 
akan lebih berhati-hati pada masa mendatang, bukan 
dengan vas itu saja, tetapi juga dengan hal-hal lainnya. 
Daripada melemahkan kesediaan anak untuk bersikap 
kooperatif dengan menghukum atau mempermalukan, 
orangtua yang bijaksana akan pura-pura tidak melihat 
kesalahan anak dengan pandangan netral atau bosan 
dan memusatkan perhatian pada tugas membersihkan 
pecahan sesudah kesalahan itu.

Bahkan dengan seorang praremaja (berusia 9 sampai 13 
tahun) atau remaja, tidak banyak gunanya memusatkan 
perhatian pada kesalahannya kalau si anak tidak 
mengaku. Anak praremaja dan remaja biasanya 
berpendapat bahwa asalkan tidak dapat dibuktikan 
bahwa mereka melakukan sesuatu, mereka boleh 
berbuat seolah-olah tidak melakukannya. Daripada 
mencoba membuktikan kesalahan anak-anaknya 
orangtua yang bijaksana melihat masalah yang lebih 
penting. Dianggap bertanggung jawab dirasa tidak 
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aman oleh anak itu.

Dalam hal ini, orangtua dapat menjelaskan apa yang 
akan terjadi kalau anak itu bertanggung jawab atas 
vas yang pecah itu, lalu menganggap masalahnya 
selesai. Bila remaja itu menyadari bahwa ia hanya 
diharuskan membersihkan pecahannya dan bahwa 
tidak ada hukuman yang berat atau bahwa ia lalu tidak 
disayang lagi, ia akan Iebih cenderung untuk merasa 
bertanggung jawab dan pada masa mendatang ia 
akan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan 
yang dibuatnya.

-------------------
Cuplikan Bab 10:
Boleh Saja Membuat Kesalahan 
Children Are from Heaven – John Gray
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Apakah Wabah
Corona Covid-19
Hukuman Dari Allah?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sejak wabah ini menjadi perhatian global, berbagai 
spekulasi penjelasan telah diberikan. Para tokoh 
agama juga turut berbicara. Ada seorang ustad yang 
menganggap virus ini sebagai tentara Allah untuk 
menghukum masyarakat China yang menganiaya umat 
Islam di Uighur. Pandangan senada diungkapkan oleh 
seorang pendeta di Amerika ketika virus ini membuat 
banyak pengunjung rumah ibadat orang Yahudi 
(synagogue) terpapar. Seorang pendeta lain - yang 

T E A C H I N G
Q&A
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mengakui mendapatkan wahyu khusus dari Allah – 
berbagi keyakinan yang sama. Jadi, benarkah wabah 
ini hukuman dari Allah?

Di balik pandangan seperti di atas sebenarnya terdapat 
sebuah asumsi teologis bahwa semua kemalangan 
merupakan hukuman dari Tuhan. Ayat-ayat yang 
digunakan sebagai dukungan biasanya seputar 
kematian orang-orang yang dihukum oleh Allah: Saul 
(1Sam. 31), Akhan (Yos. 7), Ahab (1Raj. 22:36-40), dst. Untuk 
hukuman dalam cakupan yang lebih besar ayat favorit 
yang diajukan adalah kehancuran kerajaan Israel dan 
Yehuda. Ketidaktaatan mereka terhadap Taurat telah 
menyebabkan kehancuran bangsa mereka sendiri. 
Intinya, teologi di baliknya adalah teologi retributif 
yang sempit: taat = berkat, tidak taat = kutuk. Hal ini 
dianggap sebagai mekanisme ilahi. Tidak ada variasi 
atau modifikasi. Tidak heran, ketika sesuatu yang buruk 
terjadi – seperti wabah Covid-19 – hal itu dipandang 
sebagai hukuman dari Tuhan.

Penyelidikan Alkitab yang lebih teliti dan menyeluruh 
menunjukkan bahwa teologi retributif tidak boleh 
diterapkan pada semua kasus. Tidak semua yang 
buruk merupakan hukuman, demikian pula tidak semua 
yang terlihat baik adalah berkat Tuhan. Interaksi Allah 
dengan manusia tidak boleh dibatasi pada relasi yang 
retributif.

Ada penderitaan yang justru menjadi sarana untuk 
memuliakan Allah. Ketika murid-murid Yesus melihat 
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seorang buta sejak lahir, mereka bertanya: “Rabi, 
siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau 
orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?” (Yoh. 9:2). 
Yesus menjawab: “Bukan dia dan bukan juga orang 
tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah 
harus dinyatakan di dalam dia” (Yoh. 9:3). Penderitaan 
Yusuf juga bisa dimasukkan ke dalam kategori ini. Dia 
harus mengalami berbagai ketidakadilan karena Allah 
sedang menyiapkan dia untuk memelihara kehidupan 
bangsa Israel (Kej. 45:5-8). Allah mereka-rekakan yang 
baik di balik semua kemalangan yang menimpa dia 
(Kej. 50:20).

Ada juga penderitaan yang bertujuan untuk 
memurnikan dan menumbuhkan iman seseorang. 
Contoh yang baik untuk poin ini adalah Ayub dan Asaf. 
Semua penderitaan yang menimpa Ayub (Ay. 1-2) 
dimaksudkan supaya dia mampu melihat Allah dengan 
cara yang baru (Ay. 42:1-6). Dia akhirnya menyadari 
bawa Allah ternyata jauh lebih besar daripada teologi 
retributif yang selama ini dia yakini (Ay. 42:5). Asaf 
sempat bingung menerapkan teologi retributif (Mzm. 
73:1) pada keberuntungan orang fasik dan kemalangan 
dirinya (Mzm. 73:2-14). Akhirnya dia belajar bahwa 
yang terpenting bukanlah berkat-berkat Allah tetapi diri 
Allah sendiri (Mzm. 73:25-26). Menikmati persekutuan 
dengan Allah jauh lebih berharga daripada menikmati 
pemberian-pemberian-Nya (Mzm. 73:27-28).

Berangkat dari kekayaan perspektif Alkitab tentang 
penderitaan, kita tidak boleh gegabah menganggap 
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wabah Covid-19 sebagai hukuman dari Allah. Beberapa 
pertimbangan berikut ini tampaknya menentang 
anggapan tersebut.

Pertama, Allah tidak mungkin melenyapkan orang 
benar bersama-sama dengan orang fasik (Kej. 18:23). 
Hakim seluruh bumi tidak akan melanggar keadilan (Kej. 
18:25). Buktinya adalah perlinduangan ilahi atas Lot 
dan keluarganya  (Kej. 19). Jika sebuah wabah memang 
hukuman dari Allah, Dia akan meluputkan orang benar 
dari kemalangan itu (Mzm. 91:5-8). 

Nah, Covid-19 ini mengenai siapa saja. Dampaknya 
juga ke mana-mana. Tidak ada kelompok masyarakat 
tertentu yang dikecualikan, termasuk anak-anak Tuhan. 
Entah berapa banyak anak-anak Tuhan yang menderita 
karena wabah ini. Beberapa yang meninggal dunia 
adalah orang Kristen yang sangat mengasihi Allah. 
Apakah ini berarti bahwa semua sedang dimurkai oleh 
Allah? Tentu saja tidak.

Kedua, hak untuk menilai baik atau buruk berada 
di tangan Allah. Sejak awal penciptaan, Alkitab 
mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak menilai 
sesuatu itu baik (Kej. 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31) dan tidak 
baik (Kej. 2:18). Iblis menggoda Hawa untuk memiliki 
hak ini juga (Kej. 3:5-6). Dari situlah dimulai segala 
keburukan. 

Godaan yang sama tampaknya beredar di mana-
mana. Beberapa orang Kristen mencoba merampas 
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hak itu dari Allah. Mereka merasa diri tahu dan pantas 
memberikan penghakiman. 

Apakah wabah ini sesuatu yang buruk? Tergantung 
bagaimana seseorang menilainya. Dari sisi kematian 
dan dampak ekonomi, wabah ini jelas buruk. Dari sisi 
tumbuhnya solidaritas antar manusia dan kesadaran 
tentang kebersihan, wabah ini patut disyukuri. Mungkin 
masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang muncul 
dari situasi yang buruk ini. Sebagai manusia kita tidak 
mungkin dapat menimbang seluruh faktor yang ada. 
Kita terbatas dalam melihat segala sesuatu sebagai 
sebuah sistem kehidupan global yang digerakkan oleh 
Allah. Biarlah kita menahan diri dari sikap sok tahu. 
Hanya Allah yang berhak untuk menentukan apakah 
situasi ini baik atau buruk.

Jika menilai situasi sekarang sebagai kebaikan atau 
keburukan saja kita tidak mampu, bagaimana kita dapat 
memastikan bahwa wabah ini adalah hukuman dari 
Allah? Siapa tahu hal ini merupakan berkat terselubung 
dari Dia? Siapa tahu jumlah kebaikan yang dimunculkan 
akan melampaui jumlah keburukannya? Hendaklah 
orang yang bijaksana menahan penghakimannya!

Ketiga, mengupayakan pertolongan bagi “yang 
terhukum” merupakan perlawanan terhadap Allah. 
Konsekuensi ini tampaknya jarang dipikirkan secara 
serius oleh mereka yang menganggap wabah ini 
sebagai hukuman. Seandainya wabah ini benar-benar 
hukuman dari Allah, maka siapa saja yang memberikan 
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pertolongan pada korban pada dasarnya sedang 
melawan rencana Allah. Mereka menjadikan diri 
mereka sebagai musuh Allah! Apakah mereka yang 
meyakini wabah ini sebagai hukuman ilahi benar-benar 
siap untuk mengatakan bahwa para tenaga medis 
yang mati-matian menolong pasien sedang memusuhi 
Allah? Bagaimana dengan Badan Kesehatan Dunia 
(WHO) dan para pemerintah yang berjuang sekuat 
tenaga untuk mengatasi wabah ini? Konsekuensinya 
bisa diperpanjang lagi tanpa batas. Sebagai contoh: 
Apakah gereja perlu memberikan pertolongan bagi 
para korban yang sedang “dihukum” oleh Allah? Jika 
wabah ini adalah hukuman, bentuk sumbangsih apa 
yang seharusnya dilakukan oleh gereja?

Demi konsistensi, mereka yang memegang keyakinan 
di atas seharusnya bersukacita atas “hukuman ini”. 
Keadilan Allah telah dinyatakan. Mereka juga tidak 
usah takut akan tertimpa dampaknya. Wabah ini 
bukan untuk mereka. Mereka bahkan tidak perlu repot-
repot membantu para korban. Biarlah para korban 
menanggung akibat dari kesalahan mereka sendiri. 
Apakah kita akan mengambil posisi ini? Tentu saja tidak, 
bukan? Ini jelas bukan kekristenan, tetapi kekonyolan.

Pada akhirnya saya ingin mengingatkan kita semua 
untuk tidak gegabah dalam memberikan pandangan 
atau sikap terhadap situasi yang pelik ini. Selama 
wabah ini melanda seluruh dunia, reputasi gereja 
sudah tercoreng di mana-mana. Kenaifan teologi, 
kecerobohan pastoral dan ketidakpedulian sosial 
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dari sebagian pemimpin gereja telah menyebabkan 
beberapa gereja dan pertemuan Kristiani sebagai 
sumber penularan. Orang-orang yang tidak bersalah 
harus menanggung akibat dari kesalahan gereja. Ini 
sangat ironis! Bukankah seharusnya gereja meneladani 
Kristus yang rela menanggung kesalahan manusia pada 
diri-Nya? Mengapa yang terjadi justru sebaliknya? 
Bukankah gereja seharusnya lebih sibuk memberikan 
kunjungan dan pertolongan kepada para korban 
sama seperti Kristus yang rela datang ke dunia untuk 
merengkuh dan mengalahkan penderitaan manusia? 
Gereja dipanggil bukan untuk menghakimi dunia. Kita 
dipanggil untuk membawa kasih karunia Kristus kepada 
mereka. Jangan sampai dunia justru muak dengan 
keberadaan gereja. Kiranya kemurahan Yesus Kristus, 
Sang Gembala Agung, cukup bagi gereja-Nya! Amin. 
Soli Deo Gloria.
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Iman itu Intelektuali
Sumber : Apakah Iman Itu?  (Guy M. Richard)

Kekristenan Reformed selalu menegaskan bahwa 
iman bukanlah melompat secara membuta ke dalam 
kegelapan atau mempercayai tanpa alasan sama 
sekali. Sebaliknya iman itu mengandung suatu aspek 
intelektual. Aspek intelektual dari iman itu begitu 
penting bagi para reformator abad keenam belas dan 
para penerus mereka, sehingga mereka cenderung 
mendefinisikan iman dalam kaitannya dengan 
pengetahuan. Oleh karena itu, reformator besar dari 
Jenewa, John Calvin mengatakan:

“Iman bukan bersandar pada ketidaktahuan, 
melainkan kepada pengetahuan. Pengetahuan 

T E A C H I N G
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ini bukan hanya tentang Allah, melainkan tentang 
kehendak ilahi. Kita mendapatkan keselamatan 
bukan karena kita siap untuk menerima segala 
sesuatu yang ditetapkan gereja, atau karena 
kita menyerahkan kepada gereja semua tugas 
untuk menyelidiki dan mengetahui. Tetapi kita 
(mendapat keselamatan) ketika kita mengetahui 
bahwa    Allah adalah Bapa kita yang pemurah, 
oleh karena rekonsiliasi yang dikerjakan melalui 
Kristus, dan bahwa Kristus telah diberikan kepada 
kita sebagai kebenaran, pengudusan, dan hidup. 
Dengan pengetahuan inilah, saya mengatakan, 
dan bukan dengan ketundukan kepada perasaan 
kita, kita mendapatkan jalan masuk ke dalam 
Kerajaan Sorga.”

Menurut Calvin Iman bukan terdiri dari “ketidaktahuan 
yang saleh” atau “Ketidaktahuan yang dibarengi 
kerendahan hati” atau “ketundukan perasaan-perasaan 
kita”. Bagi Calvin, iman terdiri dari pengetahuan. 
Pengetahuan atau pengenalan terhadap pribadi  Allah, 
Kristus dan Firman Allah.

Sekitar seratus tahun kemudian    Samuel Rutherford, 
seorang komisioner terkemuka dari Scotlandia untuk 
persidangan Westminster, mendefinisikan iman dengan 
cara yang hampir sama dengan Calvin. Ia menyebut, 
Iman   sebagai kepastian pengetahuan bahwa Kristus 
datang ke dunia untuk mati bagi orang-orang berdosa. 
Dengan jelas ia memahami bahwa iman haruslah 
memiliki aspek intelektual. Iman harus memiliki sejenis 
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isi doktrial atau faktual. Iman bukanlah  sekedar  suatu 
perasaan atau komitmen yang teguh namun tanpa 
doktrin apapun. Iman pasti mengetahui hal-hal 
tertentu. Seperti Alexander Henderson, salah satu 
rekan   Rutherford di persidangan Westminster, pernah 
mengatakan: “Iman tanpa pengetahuan... bukanlah 
iman.”

Bersambung………….
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Marilah kita beri ayah 
kita minum anggur, lalu 
kita tidur dengan dia
(Kej. 19: 32)
Ev. Nike Pamela, M.A.

(Lanjutan tgl 29 Maret 2020)
Pemikiran anak gadis Lot (utamanya yang sulung) adalah 
demikian: 
• Sodom dan Gomora tempat tinggal mereka telah 

hancur: hujan belerang dan api  (ay. 23)
• Penumpasan daerah lembah Yordan: kota, penduduk 

T E A C H I N G
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bahkan tumbuh-tumbuhan (ay. 24)
• Asap dari area Sodom, Gomora dan lembah Yordan 

ibarat asap dapur peleburan (ay. 28)

Dengan kata lain melihat kondisi area lembah Yordan dan 
sekitarnya, anak gadis Lot melihat tidak adanya kehidupan 
yang tersisa (ay. 24). Kita pun tidak tahu berapa lama Lot dan 
kedua anak gadisnya bertahan di gua tersebut hingga anak 
sulungnya berpikir tidak akan ada lagi laki-laki yang akan 
dapat ‘tidur’ dengan mereka. Hal ini dipertegas dengan 
frase ‘seperti kebiasaan seluruh bumi’, yang berarti bahwa 
anak gadis sulung Lot tahu jika keturunan akan diperoleh 
jika seorang laki-laki ‘tidur’ dengan seorang perempuan. 
Anak gadis Lot tidak melihat potensi kemungkinan hal itu 
terjadi. Dia hanya menggaungkan salah satu isue yang 
sering atau mendominasi tema kitab Kejadian yaitu 
berkembang biak. Tidak heran jika akhirnya keinginannya 
‘tidur’ dengan ayahnya bertujuan untuk menyambung 
keturunan (ay. 32). Dia melihat satu-satunya lelaki yang 
berpotensi untuk melanjutkan keturunan mereka adalah 
ayah mereka. Dan anak gadis Lot mengeksekusi potensi 
tersebut.                                                                                                                                        

MENGAPA ALLAH SEOLAH
TIDAK MENGHUKUM MEREKA?
Mengapa Allah tidak menghukum perbuatan mereka? 
Jawaban yang sesungguhnya TIDAK  TAHU. Allah seakan 
‘membiarkan’ Lot dan anak gadisnya larut dalam dosa 
yang mereka lakukan. Harus dipahami, tidak semua 
dosa langsung memperoleh penghukuman dari Allah. 
Bayangkan jika ada orang berdosa langsung dihukum 
oleh Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa Alkitab akan 
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sangat tebal berisi bentuk-bentuk penghukuman dari 
Tuhan karena semua manusia pasti  berbuat dosa. 

Namun pahami juga secara komprehensif, yaitu  bahwa 
setelah kejatuhan manusia, berkat berkembang biak 
memenuhi bumi (Kej. 1:28) kadangkala harus diwujudkan 
bahkan dengan  cara dan motif yang berdosa sekalipun. 
Berkat itu harusnya benar-benar menjadi berkat yang 
menyukakan hati Allah dan manusia. Namun karena dosa, 
berkat itu terus berlangsung walaupun dilakukan dengan 
motif berdosa. Contohnya:
• Lea dan Rahel saling bersaing untuk memberikan 

banyak keturunan bagi Yakub
• Tamar melakukan tipu daya untuk dapat tidur dengan 

ayah mertuanya demi untuk memperoleh keturunan 
(Kej 38)

Kej. 38 memberikan contoh yang bagus tentang 
penghukuman Allah.  Allah menghukum Onan yang tidak 
mau melanjutkan keturunan (bagi nama baik kakaknya, 
bentuk adat di era itu) dengan cara membunuh Onan (ay. 
9-10). Tetapi di pasal yang sama Allah seakan membiarkan 
Tamar yang melalukan berbagai cara agar dapat tidur 
dengan ayah mertuanya demi melanjutkan keturunan buat 
suaminya yang telah meninggal. Di dalam Alkitab sendiri 
terutama kitab Kejadian, dosa-dosa yang berhubungan 
dengan perkawinan dan perkembangbiakan umat 
manusia ditampilkan dengan cara yang sebagaimana 
seharusnya (monogami) maupun di luar batasan yang 
Allah berikan (poligami, dll). Lamekh adalah orang pertama 
yang dicatat Alkitab yang memulai perkawinan poligami 
(Kej. 4:19). Alkitab tidak mencatat bagaimana cara Allah 
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menghukum pelanggaran yang dilakukan Lamekh. 

Ada juga beberapa peraturan tentang perkawinan yang 
tidak disampaikan Allah secara detil, misalnya tentang 
perkawinan yang dikategorikan dengan ‘perkawinan 
incest.’ Perkawinan incest baru dilarang di era Musa, yaitu  
di Imamat 18:6 dst.  Di era kitab Kejadian dan Keluaran, 
ada beberapa jenis perkawinan yang dapat dikategorikan 
incest: 
• Kain dan saudara-saudaranya (lihat beberapa artikel 

sebelumnya)
• Abraham menikahi Sara yang adalah saudara tirinya, 

satu bapak, lain ibu (Kej. 20:12)
• Nahor mengawini keponakannya, Milka (Kej. 11:29)
• Yakub mengawini 2 sepupunya yang notabene 

adalah kakak beradik, Lea dan Rahel
• Ayah Musa, Amram, mengawini bibinya sendiri (Kel. 

6:20) 

Namun Allah tidak memberikan detil larangan terhadap 
peraturan incest. Kemungkinan larangan tersebut 
berbentuk  hukum oral yang menjadi batasan etika di antara 
orang-orang yang hidup di era itu. Salah satu hukum yang 
terkenal, Code of Hammurabi no. 154 menyebutkan, “If a 
seignior (sebutan untuk pria yang mulia di Babel) has had 
intercourse with his daughter, they shall make that seignior 
leave the city”. Apakah anak Lot mengetahui adanya 
hukum itu? Mungkin tidak. Anak sulung Lot mungkin tahu 
tentang batasan etika sosial itu di kalangan mereka sendiri 
namun dia tetap melakukannya dengan alasan berbeda. 
Lot pun juga tidak mengetahui atau mungkin tidak akan 
menyetujuinya (jika dia tahu rencana dua anak gadisnya). 
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BAB XV:
Langit dan Bumi Baru
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 29 Maret 2020)
Seperti ketika tulah-tulah melanda Mesir, Allah 
menggunakan bencana alam itu untuk mendorong 
manusia bertobat (Why. 8). Selanjutnya, Ia bahkan 
menggunakan prajurit-prajurit Iblis untuk memberikan 
penghakiman atas bumi (Why. 9). Meskipun terdapat 
tanda-tanda murka Allah ini, ungkapan ini berulang kali 
terdengar : “Tetapi manusia lain  . . . tidak juga bertobat 
dari perbuatan tangan mereka” (Why. 9:20). Meski ada 
harapan yang diperlihatkan Injil dan ada juga janji 

M I S S I O N
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penghakiman, banyak orang tidak bertobat.

Kesulitan-kesulitan pendahuluan ini mengara kepada 
sebuah pertentangan akhir antara kekuatan-kekuatan 
jahat dan Kristus pada kemunculan-Nya (Why. 19). 
Walaupun di sini terlihat adanya perjuangan dan 
penderitaan, ada kemungkinan kita menilai terlalu 
tinggi unsur pertempuran ini. Wahyu 17, contohnya, mulai 
dengan suatu undangan untuk melihat penghakiman 
(bukan pertempuran) terhadap pelacur besar yang 
telah berbuat zinah dengan raja-raja di bumi. Seperti 
telah kita amati, kemenangan Kristus pada masa 
lampau (Why. 5:5), mendasari semua penglihatan 
dalam Kitab Wahyu sehingga pertempuran terakhir 
itu lebih merupakan suatu penyataan kemenanganan 
itu daripada kemenangan tambahan (Rissi 1972). 
Walaupun musuh itu telah membuat persiapan yang 
besar untuk pertempuran dan bala tentara surga 
muncul bersama Kristus, namun ketika Kristus muncul 
(Why. 19:11), tidak ada pertempuran – kekuatan-kekuatan 
musuh lumpuh. Akan tetapi murka Allah diungkapkan 
sepenuhnya: bangsa-bangsa dipukul dengan tongkat 
besi dan Kristus memeras anggur dalam kilangan 
anggur, inilah kegeraman murka Allah Yang Mahakuasa 
(Why. 19:15, mengutip Mzm. 2:9 dan Yes 63:3). 
Perhatikanlah, Wahyu 19:11 menggambarkan Kristus. 
Hal ini menandakan bahwa dalam pemberitaan Injil 
penghakiman terakhir diantisipasi. Melalui berita Injil, 
Kristus yang akan datang hadir untuk menyembuhkan 
dan mengampuni.
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Kita siap, sekarang untuk membuat garis besar yang 
lebih terperinci mengenai makna periode waktu yang 
terakhir ini. Permasalahan yang terutama dalam Kitab 
Wahyu adalah seruan orang-orang yang diberikan 
adalah bahwa mereka harus beristirahat “sedikit waktu 
lagi” hingga genaplah jumlah jumlah mereka – yaitu, 
hingga pemberitaan Injil telah menghasilkan buahnya 
dan semua tempat dalam meja perjamuan telah diisi.

Maka periode ini memperlihatkan belas kasihan Allah, 
yang diungkapkan dengan jelas dalam panggilan 
Injil. Ketika Petrus menangani para pencemooh yang 
menanyakan mengapa kedatangan Tuhan ditunda, 
ia menjawab: “Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, 
sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai 
kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia 
menghendaki supaya jangan ada yang binasa” (2 
Pet. 3:9). Telah banyak pembicaraan tentang apa 
yang mencegah, atau menahan, sipendurhaka (Anti-
Kristus) di dalam 2 Tesalonika 2:6. Mungkin (seperti 
yang dikatakan Berkhof dan Calvin) yang menahan ini 
adalah pemberitaan Injil. Maka ayat ini akan dimengerti 
berdasarkan pada Markus 13:10; Injil pertama-tama 
harus diberitakan ke seluruh dunia sebelum akhir 
zaman datang.

Tetapi hal ini janganlah dipikirkan secara 
negative, seolah-olah penginjilan hanya masalah 
menyelamatkan jiwa dari penghukuman. Periode 
ini juga mengungkapkan anugerah Allah, karena ini 
merupakan saat di mana kuasa kebangkitan bekerja. 
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Kristus bangkit, sebagimana yang diingatkan Paulus, 
sehingga “kita akan hidup dalam hidup yang baru” 
(Rom. 6:4). Sepeti Hari Sabat dan Kanaan merupakan 
petunjuk-petunjuk masa depan yang dijanjikan di dalam 
Perjanjian Lama, maka sekarang Jemaat merupakan 
“tanda” kerajaan Kristus dan kegiatan-kegiatan Jemaat 
merupakan petunjuk kemenangan-Nya. Seperti yang 
dijelaskan oleh Calvin (t.t): “ Dengan mendesak orang-
orang untuk mematuhi Dia dalam pemberitaan Injil, 
Kristus mendirikan kerajaan-Nya di bumi.” Di dalam 
Kitab Wahyu pemerintahan yang positif ini nyata, 
karena Allah memelihara umat-Nya (Why. 12:6,14) dan 
bumi untuk kepentingan mereka (Why 7:3; (:4-5).

Bersambung…………..
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Teman yang Peduli
Senin, 06 April 2020

Bernardus dari Clairvaux seorang kepala biarawan dari 
Prancis yang berpengaruh pada zaman pertengahan. 
Dia menulis kepada orang tua dari anggota biarawan 
yang baru masuk, meyakinkan mereka bahwa, “Aku 
akan menjadi seperti ayah dan ibu, seperti saudara 
laki-laki dan saudara perempuan baginya. Aku akan 
meluruskan jalan yang bengkok… Aku akan mengatur 
segala hal agar jiwanya dapat bertumbuh dan 
tubuhnya tidak menderita.” 

Disini kita mendapat sebuah visi yang indah mengenai 
persahabatan dan komunitas. Sbuah hubungan yang 
dalam dan nyata. Sebuah tingkat kepedulian yang luar 
biasa, yang mungkin jauh dari yang dapat kita berikan 
saat ini. Tapi itulah yang diusahakan oleh Bernardus 
di dalam komunitas monastik yang dia bangun. Injil 
melahirkan komunitas yang penuh kasih dan bersatu 
(Filipi 2:1-2). Untuk dapat bertumbuh, kita perlu saudara-
saudara seiman. Untuk menghibur, mengingatkan, 
menegur, membimbing, mendoakan. Kita perlu teladan 
hidup satu sama lain, bagaimana Firman Tuhan tidak 
hanya dipelajari namun dihidupi. Bahkan kadang kala, 
kita tidak mampu berkotbah kepada diri kita sendiri. 
Kita perlu Firman yang sama diucapkan oleh orang 
lain kepada jiwa kita yang kering. Dengan cara itulah, 
kita dapat terus bertumbuh meski dalam keadaan yang 

Bacaan : Filipi 2:19-22
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sulit.

Sudahkah kita menjadi teman yang baik? Sudahkah 
kita menerapkan kasih kepada sesama kita? Sudahkah 
kita membagikan kebenaran Firman Tuhan demi 
kepentingan banyak orang? (EW)
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Bayi Rohani
Selasa, 07 April 2020

Banyak orang Kristen mengaku Kristen, membawa 
Alkitab, memuji Tuhan di gereja atau/dan persekutuan, 
namun praktiknya mereka tidak benar-benar menghidupi 
apa yang mereka lakukan. Ketika teman atau saudara 
mereka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan 
Alkitab, apa yang mereka lakukan? Bukankah sering kali 
mereka menaati perkataan teman atau saudaranya? Hal 
ini berbeda dengan pengajaran Petrus di 1 Petrus 2:2-3. 
Surat 1 Petrus ditulis oleh rasul Petrus untuk menghibur 
jemaat-jemaat di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil 
dan Bitinia yang sedang mengalami penderitaan (1Ptr. 
1:1, 3-9). Penghiburan ini mendorong jemaat-jemaat 
yang sedang menderita untuk hidup taat, kudus, dan 
saling mengasihi antar saudara seiman (1:14-15, 22). 
Alasan utamanya adalah identitas mereka sebagai 
orang percaya yang telah ditebus Kristus dan dilahirkan 
dari firman Allah (1:18-21, 23-25). Salah satu wujud orang 
percaya adalah menjauhi segala jenis kejahatan (2:1) 
dan hidup seperti bayi yang baru lahir yang “tergila-gila” 
dengan susu yang rohani dan murni (2:2a). Susu rohani 
menunjuk pada makanan rohani yaitu Alkitab atau relasi 
dengan Kristus (Duane F. Watson dan Terrance Callan, 
First and Second Peter, 45).

Susu rohani ini dimaksudkan untuk mendidik orang 
percaya untuk bertumbuh menuju kepada keselamatan 

Bacaan : 1 Petrus 2:2-3
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kekal di akhir zaman sebagai tujuan akhir orang percaya 
(ay. 2b). Pertumbuhan rohani diukur bukan hanya dari 
aktivitas religius atau pengetahuan teologi, namun dari 
ke“tergila-gila”nya seseorang dengan Alkitab dan relasi 
dengan Kristus. “Tergila-gila”nya seseorang dengan 
Alkitab ditandai dengan kerinduannya untuk tunduk 
mutlak di bawah otoritas Alkitab dan bersedia menguji 
ajaran-ajaran dunia dengan otoritas Alkitab, supaya 
ia makin hidup serupa Kristus yang diberitakan Alkitab. 
“Tergila-gila”nya seseorang juga ditandai dengan 
kerinduannya untuk berelasi intim dengan Kristus. Ia rindu 
agar Kristus dimuliakan di dalam seluruh kehidupannya 
dengan cara tunduk mutlak pada pimpinan Roh Kudus 
di dalam hati agar terus-menerus hidup serupa Kristus 
dan ia tidak mau melukai hati Kristus dengan apa yang 
ia pikirkan, katakan, dan perbuat. Lalu, mengapa Petrus 
menasihati orang percaya untuk hidup seperti bayi yang 
baru lahir? Di ayat 3 dijelaskan yaitu karena mereka 
telah mengecap kebaikan Tuhan. Artinya anugerah dan 
kebaikan Allah di dalam Kristus yang mendorong mereka 
untuk makin hari makin “tergila-gila” dengan Alkitab dan 
Kristus.

Apakah kita sudah “tergila-gila” dengan Alkitab dan 
Kristus? David Platt menasihati kita, “Semakin Kristus 
memuaskan dahaga jiwa kita, semakin Ia mengubah 
kapasitas selera kita dari dalam ke luar. Semakin kita 
berjalan bersama-Nya, semakin kita mengingini-Nya. 
Semakin kita mengecap-Nya, semakin kita menikmati-
Nya. Dan proses ini mentransformasi segala lapisan dari 
kehidupan Kristen kita.” Amin. (DTS)
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Bertumbuhlah
Rabu, 08 April 2020

Perjumpaan dengan Kristus ibarat kita dilahirkan 
kembali secara rohani. Dalam kondisi ini kita masih 
disebut sebagai bayi rohani. Kita hanya tahu bahwa 
Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat manusia 
yang berdosa. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani 
mendorong  agar pembacanya harus ‘beralih pada 
perkembangan yang penuh’. Mengapa ini menjadi 
poin yang perlu disampaikan penulis? tentu karena dia 
melihat fenomena bayi-bayi rohani.

Orang Kristen masa kinipun banyak yang berpuas 
hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi tidak mau 
beralih pada sebuah pertumbuhan rohani. Bayi rohani 
tanpa pertumbuhan akan mudah ditipu dengan rupa-
rupa ajaran palsu. Mereka yang tidak dewasa akan 
terus mempercayai kebohongan-kebohongan setan 
dan terus mengerjakan dusta iblis. Mereka sangat 
tertarik dengan  mujizat-mujizat dan pada kesaksian-
kesaksian yang menipu. Setan telah menyamar jadi 
malaikat terang,  bahkan dia bisa menyusup  di dalam 
gereja dengan ajaran palsunya yang nampak baik 
padahal membinasakan.

Bertumbuhlah, jadilah orang-orang dewasa rohani 
yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk 

Bacaan : Ibrani 6:1
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membedakan apa yang baik dan apa yang jahat, 
supaya kita tidak takluk pada apa yang diajarkan oleh 
dunia  ini. Untuk dapat bertumbuh tentu  tidak bisa 
mengandalkan diri sendiri.
           
Ada banyak sarana yang sudah Tuhan siapkan, di 
antaranya adalah Penyertaan Allah Roh Kudus, 
komunitas kecil yang dapat saling menolong dan 
yang terakhir adalah Firman Tuhan sendiri. Dengan 
mengoptimalkan semua sarana ini, saudara mengalami 
proses pertumbuhan. (NL)
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Perlu Dibina
Kamis, 09 April 2020

Dari tulisan Paulus kita mendapatkan gambaran tentang 
kebiasaan orang Yahudi di dalam mendewasakan 
anaknya. Mereka menunjuk orang tua rohani yang  akan 
membina  anak-anak mereka. Sekalipun status anak 
yang dibina adalah ahli waris, namun karena belum 
akil balik atau belum  mencapai usia dewasa dianggap 
sama dengan hamba. Dia masih harus diawasi dan 
dibina hingga dia belum bisa  memperoleh bagiannya 
sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat wasiat 
ayahnya.

Gambaran ini menjadi gambaran orang Kristen yang 
baru dilahirkan kembali. Kita tidak bisa langsung 
menjalankan wasiat dari Allah, karena kita belum 
bertumbuh dewasa. Dalam posisi bayi rohani, kita 
bisa takluk pada berbagai ajaran yang menyesatkan. 
Beberapa penerima kitab Galatia kelihatannya takluk 
pada ajaran sesat yang membuat mereka masih suka 
menghitung hari, bulan dan tahun tertentu. Mungkin ini 
terkait dengan ajaran Yudaisme.

Hari ini ada banyak orang yang tidak melewati tahap 
pendewasaan sebelum melayani. Begitu lahir baru 
langsung ditabiskan menjadi pendeta dan mengajar. 
Jelas ini sebuah kekeliruan, karena dia belum siap 

Bacaan : Galatia 4:1-11
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melayani. Pasti akan ada banyak kesalahan yang 
terjadi di sana. Semua murid Yesus, muaranya adalah 
memuridkan orang lain. Inilah ‘wasiat’ Allah bagi kita. 
Namun sebelum itu, saudara harus mau dibina secara 
rohani dan bertumbuh, supaya jika tiba waktunya 
saudara telah dewasa secara rohani, saudara bisa 
bisa melayani  dengan lebih bertanggung jawab. (NL)
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Batas Waktu
Jum’at, 10 April 2020

Kasih dan keadilan Allah terhadap bangsa Israel 
adalah berdasarkan rancangan kehendak-Nya. Segala 
hal yang yang baik dan bahkan hukuman adalah untuk 
kemuliaan nama-Nya. Termasuk halnya ketika Allah 
memperingatkan penghukuman bagi bangsa Israel 
melalui nabi-nabi sebelum waktu penghakiman itu 
datang. Amos berkata: “Tuhan tidak melakukan apa-
apa berhubungan dengan umat-Nya Israel tanpa lebih 
dahulu menyatakan rencana-Nya kepada para nabi.” 
Kita bisa melihat bahwa masih ada kebaikan Allah 
bagi umat-Nya. Ada sebuah harapan pertobatan untuk 
kembali pada jalan Allah.

Berita anugerah dan peringatan hukuman sepanjang 
sejarah bangsa Israel menandakan Allah memegang 
erat janji-Nya. Ada sebuah relasi yang tetap terjaga 
sebagai bukti kesetiaan dan pemeliharaan-Nya. Hal 
ini seharusnya menjadi motivasi bagsa Israel untuk 
segera bertobat. Mereka harus segera sadar bahwa 
Allah masih mengesihi mereka. Mereka harus mengerti 
bahwa peringatan adalah sebuah kesempatan. 
Allah rela menyatakan kehendak-Nya supaya 
bangsa Israel mampu menyelami isi hati Tuhan tanpa 
kesalahpahaman. 

Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita 

Bacaan : Amos 3:7-8
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mensyukuri pemeliharaan Allah melalui firman-Nya 
untuk lebih mengenal kehendak-Nya? Sudahkan kita 
meresponi dengan benar setiap peringatan yang Allah 
berikan agar segera bertobat? Manfaatkan waktu yang 
singkat sebab peringatan ada batas waktunya. (YDI)
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Bertumbuh Dalam Iman
Sabtu, 11 April 2020

Tuhan dengan murah hati telah memberi kita iman untuk 
percaya kepada Yesus. Kini, tentu kita ingin terus maju 
dalam iman dan tidak stagnan atau mundur. Sama 
seperti iman percaya kepada Yesus adalah karunia dari 
Allah melalui Roh Kudus, pertumbuhan iman kita pun 
juga karena rahmat Allah dan karya Roh Kudus. Hanya 
karena Roh Kudus, kita dapat bertumbuh dalam iman.
Pada dasarnya kita tidak dapat membuat diri kita 
sendiri bertumbuh secara spiritual, tetapi itu tidak 
berarti bahwa kita benar-benar pasif. Kita memiliki 
tanggung jawab untuk berpartisipasi dengan Roh 
Kudus dalam pertumbuhan rohani.

Dalam bagian ini, Petrus mendesak para pembacanya, 
termasuk kita agar melakukan segala upaya untuk terus 
tumbuh. Roh bekerja di dalam kita untuk menumbuhkan 
iman ketika kita mendengarkan Firman Tuhan. Ketika 
kita merenungkan dan mendengarkan Firman 
waktu ibadah. Roh bekerja dalam hati kita ketika kita 
menghadap Tuhan dan Juruselamat kita dalam doa 
untuk kebutuhan kita. Roh juga terus bekerja dalam diri 
kita untuk meresponi kasih Allah dan membagikan iman 
kita kepada orang lain.

Dorongan untuk tumbuh dalam iman tidak bisa 

Bacaan : 2 Petrus 3:18
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dikatakan lebih baik daripada yang diberikan Roh 
seperti Petrus katakan : “Tumbuhkan dalam kasih karunia 
dan pengetahuan tentang Tuhan dan Juruselamat kita, 
Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan baik sekarang dan 
selama-lamanya!”

Kiranya Roh Kudus terus melembutkan hati kita 
dan membentuk kerinduan kita untuk melayani dan 
memuliakan Tuhan dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. 
Amin.(HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
06 April ‘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. Ishak Bisma Widiyanto

Rabu
08 April ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Anak Sean Avner Stevanos

HUT: Bp. Yeftanto

Kamis
09 April ‘20

18.30

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2

HUT: Ibu Paulina Chandra Dewi

HUT: Anak Ebenezer Suwarno

HUT: Sdr. Randy Kennardi

HUT: Bp. Ferry
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Jum’at
10 April ‘20

Ibadah Live Streaming Jumat Agung
“His Death, Our Life”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

Sabtu
11 April ‘20

06.30 Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

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

HUT: Anak Jonathan Alvin Lie

HUT: Ibu Suyatmi

HUT: Ibu Kenyo Endah Prawesti

Minggu
12 April ‘20

Ibadah Live Streaming Paskah
“His life, Our Hope”
Oleh: Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
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P E N G U M U M A N

TELEIBADAH REC – 05 APRIL 2020 
Tema: BAYI ROHANI YANG SEHAT 

Nats : 1 Petrus 2:1-3 
Pembicara : Pdt. Yakub Tri Handoko 

 
Jemaat dapat mengikuti teleibadah REC
melalui channel YouTube REC Indonesia. 

Caranya: 
Cari di YouTube : REC Indonesia

atau dengan link berikut: 
https://bit.ly/C-REC

 
05 April 2020 

Kebaktian pertama. 
Dimulai pukul 07.00 WIB 

Link : bit.ly/KU1REC5A  
 

Kebaktian kedua. 
Dimulai pukul 10.00 WIB 

Link : bit.ly/KU2REC5A 
 

Kebaktian ketiga. 
Dimulai pukul 17.00 WIB 
Link : bit.ly/KU3REC5A 

 
Jangan lupa Subscribe dan tekan tombol lonceng untuk 

mendapatkan notifikasi. 
 

Catatan khusus: 
Persembahan bisa dilakukan melalui e-banking atau 
m-banking ke BCA 215-0186-385 a/n Irwan Lesmana 

OVO dan Gopay 081515181600 a/n Nike Pamela 
 

Silahkan dibagikan ke saudara lainnya.

https://bit.ly/C-REC
http://bit.ly/KU1REC5A
http://bit.ly/KU2REC5A
http://bit.ly/KU3REC5A
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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
29 Mar ‘20

Stream-
ing

REC NGINDEN KU II Minggu
29 Mar ‘20

REC NGINDEN KU III Minggu
29 Mar ‘20

Pemuda Kutisari Sabtu
28 Mar ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
29 Mar ‘20

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
29 Mar ‘20

REC MERR KU I Minggu
29 Mar ‘20

REC MERR KU II Minggu
29 Mar ‘20

Pemuda Merr Sabtu
28 Mar ‘20

REC BATAM Minggu
29 Mar ‘20

POS Batu Aji Minggu
29 Mar ‘20

REC Kutisari Minggu
29 Mar ‘20
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

05 April 2020
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung, bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 1 Petrus 2:2-3 
di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil memutar 
lagu In Christ Alone dan Great Is Thy Faithful-
ness dari Autin Stone Worship. Untuk tautan klik: 
(https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE 
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU). 

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah menga-
jak yang lain untuk mengambil saat teduh 

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak semua 
anggota keluarga berdiri dan menyampaikan 
undangan ibadah dari Allah Tritunggal sambil 
mengutip dari Habakuk 3:17-18 “Sekalipun pohon 
ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, 
hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun 
ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, 
kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak 
ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan 
bersorak-sorak di dalam TUHAN, beria-ria di da-
lam Allah yang menyelamatkan aku.” langsung dii-

https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
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kuti dengan votum “Ibadah ini kita mulai dengan 
keyakinan bahwa satu-satunya jalan menuju takhta 
karunia Bapa sudah dibuka yaitu melalui pengur-
banan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu 
salib dan yang telah diterapkan ke dalam hati kita 
oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita semua rahmat, 
berkat, dan anugerah dari Allah Tritunggal dalam 
ibadah ini. Amin.” 

4. Jemaat dipersilakan duduk. Pujian: KPPK 66 
Besar Setia-Mu (https://www.youtube.com/
watch?v=2eQ1oal44wU) + doa pengakuan dosa + 
doa pembukaan 
 
Verse 1: 
Besar setia-Mu Allah Bapaku 
besarlah kasih-Mu yang melimpah 
Tiada kurang dan tidak berubah 
sempurna dan tetap selamanya 
 
Reff: 
Besar setia-Mu, besar setia-Mu 
tiap pagi b’rikan rahmat baru 
s’gala yang kuperlu Kau sediakan 
besar setia-Mu kepadaku 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
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Verse 2: 
Musim pun berganti musim apapun 
hari pun berganti hari baru 
Alam s’mesta dan semua ciptaan-Mu
menyaksikan kasih setia-Mu

(Reff)

Verse 3:
Pengampunan dosa b’ri damai kekal
Kau menghibur dan Kau menuntunku
Kekuatan dan pengharapan kelak
kasih setia-Mu selamanya

(Reff)

Pemimpin ibadah memberi waktu anggota keluarga 
yang lain untuk memohon ampun kepada Tuhan 
secara pribadi. “Mendekatlah kepada Allah, dan Ia 
akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, 
hai kamu orang-orang berdosa! dan sucikanlah 
hatimu, hai kamu yang mendua hati!” (Yakobus 
4:8)

(Verse 3)
(Reff 2X)
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Ending:
Besar setia-Mu 2X
Besar setia-Mu kepadaku 
 
Doa pembukaan (bisa dipimpin sendiri atau me-
minta orang lain berdoa) 

5. Pengakuan Iman Chalcedon 
(jemaat dipersilahkan berdiri 
Maka, kami semua, 
mengikuti Bapa-bapa kudus, 
dengan suara bulat, 
mengajar manusia untuk mengaku, 
Anak yang satu dan yang sama, 
Tuhan kita Yesus Kristus, 
sempurna dalam keilahian dan juga sempurna da-
lam kemanusiaan, 
sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh 
manusia dengan jiwa yang bisa berpikir dan tubuh; 
menurut keilahian-Nya mempunyai hakekat 
yang sama dengan Sang Bapa, 
dan menurut  kemanusiaan-Nya mempunyai 
hakekat yang sama dengan kita, 
dalam segala hal sama seperti kita 
tetapi tanpa dosa; 
menurut keilahian-Nya diperanakkan 
sebelum segala jaman dari Bapa, 
dan menurut kemanusiaanNya 
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dilahirkan dari Maria, sang Perawan, 
Bunda Allah dalam hari-hari akhir ini. 
Ia adalah Kristus, Anak, Tuhan yang satu 
dan yang sama, satu-satunya yang diperanakkan, 
mempunyai keberadaan dalam dua hakekat, 
tanpa percampuran, tanpa perubahan, 
tanpa perpecahan, tanpa perpisahan; 
perbedaan dari dua hakekat itu sama sekali 
tidak dihancurkan oleh persatuan mereka, 
tetapi sifat-sifat dasar yang khas dari 
setiap hakekat dipertahankan dan bersatu 
menjadi satu pribadi dan satu makhluk, 
tidak berpisah atau terbagi menjadi dua pribadi, 
tetapi Anak yang satu dan yang sama, 
dan satu-satunya yang diperanakkan, 
Allah Firman, Tuhan Yesus Kristus; 
seperti nabi-nabi dari semula telah menyatakan 
tentang Dia, dan seperti Tuhan Yesus Kristus 
sendiri telah mengajar kita, 
dan seperti pengakuan iman bapa-bapa kudus 
telah menyampaikan kepada kita. 
Amin. 
 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

6. Petunjuk hidup baru 
 (Mazmur 116:5-7)“TUHAN adalah pengasih dan 
adil, Allah kita penyayang. TUHAN memelihara 
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orang-orang sederhana; aku sudah lemah, tetapi 
diselamatkan-Nya aku. Kembalilah tenang, hai 
jiwaku, sebab TUHAN telah berbuat baik kepada-
mu.” 

7. Nyanyian jemaat NKB 7 – Nyanyikanlah Nyany-
ian Baru (https://youtu.be/zudO1ifz7Ug) 
 
Verse 1:
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah,
Pencipta cakrawala!
Segala Serafim Kerubim, pujilah Dia,
besarkanlah namaNya!

Reff:
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Bersorak-sorai bagi Rajamu!

Oh… Bersoraklah seluruh dunia
Oh… Tinggikanlah Yesus Rajamu

Verse 2:
Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan;
sembahlah Dia terus!
Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerla-
pan;
muliakan Penciptamu!

https://youtu.be/zudO1ifz7Ug
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(Reff)

Oh… Bersoraklah seluruh dunia
Oh… Tinggikanlah Yesus Rajamu

Verse 6:
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah,
semua ciptaan-Nya!
Semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga!
Nyanyikan haleluya!

(Reff 2X)

Oh… Bersoraklah seluruh dunia
Oh… Tinggikanlah Yesus Raja kita
Oh… Bersoraklah seluruh dunia
Oh… Tinggikanlah Yesus Rajamu

8. Pujian Firman: Dalam Kristus 
(https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D-
0vxSE) 
 
Verse 1:
Dalam Kristus harapanku
Dialah terang kekuatanku
Yesus batu, penjuruku
Teguh dan tak tergoyahkan

https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE
https://www.youtube.com/watch?v=TTIJ1D0vxSE
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Betapa besar kasihMu
Ketakutanku pun sirna
Penghiburku Kau s’galanya
Dalam kasihMu ku teguh

Verse 2:
Yesus mati disalibkan
Terang dunia dikorbankan
Namun dihari yang mulia
Bangkitlah Dia dari maut

Kemenanganlah milikNya
Dosaku t’lah dikalahkan
Ku milikNya, Dia milikku
Oleh darahNya ku hidup

Verse 3:
Ku tak takut atas maut
Kuasa Kristus didalamku
Dari lahir sampai mati
Yesus memegang hidupku

Tiada kuasa yang dapat
memisahkanku dari Kristus
Sampai di akhir hayatku
Dalam kuasaNya ku hidup
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Bridge:
Kekuatanku harapanku
Penolongku dalam Kristus
Dalam keg’lapan ku yakin
Damaiku di dalam Kristus

Hidupku dan segalanya
Kuberikan pada Kristus
Raja atas s’gala raja
Surga memuji-Mu Kristus

(Verse 3)

9. Khotbah 
Bahan ada di lampiran halaman 03. 

10. Persembahan. Melalui transfer ke BCA 215-0186-
385 a/n Irwan Lesmana atau OVO/Gopay 0815-
1518-1600 a.n. Nike Pamela. Jemaat menyanyikan 
lagu KJ 392 ‘Ku Berbahagia

Verse 1:
‘Ku berbahagia yakin teguh
Yesus abadi kepunyaanku
Aku warisNya ‘ku ditebus
ciptaan baru Rohul kudus
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Reff:
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya

Verse 2:
Pasrah sempurna nikmat penuh
suka sorgawi melimpahiku
Lagu malaikat amat merdu
kasih dan rahmat besertaku

(Reff)

Verse 3:
Aku serahkan diri penuh
dalam Tuhanku hatiku teduh
Sambil menyongsong kembaliNya
‘ku diliputi anugerah

(Reff 2X)

Ending 3X:
Memuji Yesus selamanya 

11. Doa syafaat
• Berdoa untuk aparat pemerintahan daerah, 

secara khusus bagi Provinsi Jatim dan Pemkot 
Surabaya. Kiranya Tuhan memberikan hikmat 
dan kekuatan bagi para pemimpin daerah dalam 
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mengambil sikap dan menangani pandemi 
Corona –Covid-19. Kiranya segala upaya yang 
telah dikerjakan pemerintah daerah diberkati 
Tuhan sehingga pandemi ini segera berakhir.

• Berdoa untuk acara Jumat Agung ( 10 April 
2020) dan Paskah (11 April 2020) yang akan 
dilakukan secara LIVE streaming. Kiranya 
Tuhan yang akan memberkati para pelayan, 
memberkati peralatan dan jaringan internet 
yang akan digunakan. Kiranya acara berjalan 
dengan baik, memberkati banyak orang dan 
Tuhan dimuliakan. 

• Suku Kangean 
Kiranya Tuhan menolong berbagai upaya 
penjangkauan yang dilakukan oleh para utusan 
yang melayani di sana, baik melalui bidang 
pendidikan maupun pertanian. Tuhan akan 
memakai mereka untuk menyatakan kasih dan 
kebesaran Tuhan melalui berbagai hal yang 
mereka lakukan kepada jiwa-jiwa yang terhi-
lang di Pulau Kangean agar semakin banyak 
orang di sana mengenal Kristus dan menjadi 
percaya kepada Dia. 

12. Pengumuman 
a. Jangan lupa mengajukan nama-nama calon 
penatua. http://bit.ly/PMREC20 
b. Renovasi Nginden dalam tahap pembongkaran, 

http://bit.ly/PMREC20
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sebentar lagi akan pembangunan struktur lift. 

13. Doxology 
 
Puji Allah Bapa Putera 
Puji Allah Rohul Kudus 
Ketiganya Yang Esa 
Pohon selamat sumber berkat 

14. Doa penutup


