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Menjadi Murid Yesus 
(Mat. 4:18-22)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Gereja kita mencanangkan tahun ini sebagai 
tahun pemuridan. Bukan berarti sebelumnya 
tidak ada pemuridan di gereja ini. Kita sudah 
memiliki hampir sekitar 10 kelompok pemuridan. 
Bagaimanapun, kita belum melakukannya secara 
masif dan intensif. Melalui tema besar tahun 
2020, yaitu Radical Discipleshift, diharapkan 
sebagian besar jemaat dapat dimuridkan dan 
REC segera memiliki lebih banyak pemimpin 
baru.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Selaras dengan hal di atas, sangat tepat apabila 
di Hari Minggu pertama tahun ini kita sama-
sama memikirkan ulang pengiringan kita kepada 
Kristus. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti 
Dia atau sekadar melibatkan Dia dalam urusan 
kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi 
murid atau sekadar penggemar belaka?

Dalam teks khotbah hari ini kita menemukan 
sebuah kisah yang sangat menarik. Bagi 
pembaca Alkitab mula-mula yang sangat 
mengenal tradisi kerabian Yahudi, mereka akan 
langsung menangkapkan keunikan kisah ini. Rabi-
rabi Yahudi tidak mencari murid. Orang-orang 
datang kepada mereka dan menggabungkan diri 
sebagai murid. Yesus tidak demikian. Dia sendiri 
yang berkeliling mencari murid. Itulah pola kerja 
ilahi. Allah selalu mengambil inisiatif.

Perbedaan lain terletak pada pola pengajaran. 
Dalam tradisi kerabian Yahudi, seseorang 
baru boleh menjadi pengajar kalau sudah 
menyelesaikan standar tertentu. Sebelum titik 
itu, seorang murid hanya belajar dan belajar. 
Peraturan dalam masyarakat Qumran (abad 
ke-2 SM) bahkan menunjukkan adanya proses 
rekrutisasi yang rumit dan hirarkhi posisi/jabatan 
yang harus dijalani oleh setiap anggota. Tidak 
demikian dengan pola pemuridan Yesus. Sejak 
awal murid-murid sudah belajar dan mengajar. 
Mereka mengikuti Yesus ke mana saja Dia pergi 
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sekaligus membantu Dia dalam pelayanan. 
Sesudah pelayanan keliling di Galilea berakhir 
(4:23-9:38), murid-murid langsung diutus ke 
berbagai tempat (10:1-15).

Arti menjadi murid (ayat 19)
Perkembangan kekristenan yang luas dan cepat 
kadangkala menimbulkan sebuah persoalan. 
Tidak semua orang yang menjadi Kristen 
benar-benar memahami apa artinya menjadi 
seorang murid Kristus. John Stott dengan tepat 
mengatakan bahwa kekristenan hanya meluas, 
tetapi tidak mengakar. Terlalu banyak “anugerah 
murahan” (Dietrich Bonhoeffer) yang diberitakan, 
sehingga banyak orang sekadar ikut-ikutan, 
tetapi tidak pernah menjadi pengikut. 

Apa artinya menjadi murid Kristus? Teks kita 
mengajarkan dua poin penting.

Menjadi murid berarti mengikuti Dia. Frasa “Ikutlah 
Aku” (deute opisō mou, ayat 19a) secara hurufiah 
berarti “datanglah sesudah Aku” (YLT “come 
ye after me”). Seorang murid akan mengikuti 
gurunya ke mana saja guru itu pergi. Mereka 
tinggal bersama-sama, memeluk ajarannya, 
dan meniru gaya hidupnya. Pendeknya, menjadi 
murid berarti selalu bersama supaya menjadi 
sama.

Frasa “Ikutlah Aku” bukanlah sebuah undangan. 
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Bukan salah satu opsi di antara sekian banyak 
pilihan. Ini adalah perintah. Siapa saja yang 
serius dengan Yesus wajib mengikuti Dia.   

Poin ini terdengar sederhana, namun seringkali 
dilupakan. Yesuslah yang seharusnya berjalan 
di depan, kita hanya mengikuti Dia. Sayangnya, 
sebagian orang justru hendak mengatur Yesus. 
Petrus mencegah perjalanan Yesus ke Yerusalem, 
sehingga Yesus dengan keras menegur dia: 
“Enyahlah!” (16:23; lit. “pergilah ke belakang-
Ku”). Petrus berusaha berada di depan dan 
menentukan perjalanan! Itulah kesalahan umum 
orang-orang Kristen. Kita seringkali hanya 
meminta penyertaan Tuhan, tetapi tidak mau 
mengikuti pimpinan-Nya.

Menjadi murid juga berarti menjalankan misi-
Nya. Yesus tidak berhenti pada “Ikutlah Aku”. Dia 
langsung menambahkan “kamu akan Kujadikan 
penjala manusia” (ayat 19b). Ini adalah tujuan 
dari pemuridan. Bukan sekadar belajar, belajar 
dan belajar. Kita belajar supaya nanti bisa 
menjadi pengajar dan memuridkan orang lain. 
Matius 28:19-20a “Karena itu pergilah, jadikanlah 
semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan 
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang 
telah Kuperintahkan kepadamu”.

Sebagian orang merasa kurang percaya diri 
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dengan tugas ini. Beragam dalih diberikan 
untuk menghindari tugas ini (misalnya tidak fasih 
berbicara, belum layak, dsb). Semua alasan ini 
menyiratkan asumsi yang keliru. Yang paling 
berperan dalam proses persiapan ini adalah Yesus 
Kristus. Dalam teks Yunani, ayat 19b berbunyi: “Aku 
akan menjadikan kalian penjala manusia” (bdk. 
semua versi Inggris). Dia yang aktif menjadikan. 
Tugas kita hanya mengikuti prosesnya saja. 
Kurang percaya diri untuk menjalankan misi-Nya 
berarti kurang memercayai bahwa Dia mampu 
untuk memampukan kita. Yesus Kristus bukan 
hanya mengambil inisiatif, tetapi Dia juga selalu 
aktif di dalam seluruh prosesnya.

Kebenaran ini sangat perlu untuk ditegaskan, 
terutama kepada murid-murid yang pertama. 
Mereka adalah para penjala ikan. Mereka 
sudah mempunyai segudang pengalaman dan 
beragam ketrampilan dalam menagkap ikan. 
Walaupun demikian, menjala manusia berbeda 
dengan menjala ikan. Mereka perlu belajar dari 
Yesus dengan penuh ketundukan. Bukan mereka 
yang mengambil posisi sentral.

Harga sebuah pemuridan (ayat 20, 22)
Perintah Tuhan Yesus diresponi secara sangat 
positif. Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus 
bukan hanya berkata “iya”. Mereka segera 
meninggalkan segala sesuatu dan mengikut 
Yesus.
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Sebagian orang bingung dengan sikap ini. 
Bagaimana mungkin murid-murid ini langsung 
menanggapi perintah itu padahal mereka baru 
berjumpa sekali dengan Yesus? Mereka baru 
muncul di kisah ini! Apakah respons mereka 
terburu-buru dan ceroboh?

Sama sekali tidak! Jika kita membandingkan 
dengan kisah ini dengan Yohanes 1:35-51 kita 
akan mengetahui bahwa peristiwa di Matius 4:18-
22 bukanlah perjumpaan mereka yang pertama 
dengan Yesus. Sebelumnya mereka sudah pernah 
bertemu dan menyaksikan mujizat-mujizat 
Yesus. Pada perjumpaan pertama tersebut 
mereka belum mendapat panggilan untuk 
mengikuti Yesus. Mereka hanya ingin tahu dan 
menghabiskan waktu beberapa saat dengan 
Yesus (Yoh. 1:38-39). Jadi, kisah di Matius 4:18-
22 merupakan tindakan lanjut dari pertemuan-
pertemuan sebelumnya. Tidak heran, murid-
murid bisa langsung memberikan respons yang 
sangat cepat.

Sekilas respons ini tidak terlalu sukar untuk 
dilakukan. Semua terjadi dengan begitu 
cepat (ayat 20 “segera”; ayat 22 “segera”). 
Bagaimanapun, jikat kita melihat dari perspektif 
kuno waktu itu, respons tersebut sangat radikal. 
Mengikuti Yesus berarti meninggalkan hal-hal 
yang lain yang mungkin berharga. 
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Pertama, meninggalkan pekerjaan (ayat 20). Pola 
pemuridan pada waktu itu tidak memungkinkan 
bagi seseorang untuk menjalankan pekerjaan 
sehari-hari seperti biasanya. Pemuridan dan 
pekerjaan sukar untuk dijalankan secara 
bersamaan dengan maksimal. Seorang murid 
akan mengikuti gurunya ke mana saja dia 
pergi. Terikat dengan suatu pekerjaan jelas 
akan menjadi kendala yang besar. Pilihan perlu 
diambil.

Meninggalkan pekerjaan jelas tidak mudah. Ini 
berbicara tentang penghasilan dan kebutuhan 
seluruh keluarga. Bagi Petrus yang sudah 
menikah (bdk. 8:14) pilihan ini menjadi lebih sukar. 
Puji Tuhan! Petrus mampu mengambil keputusan 
yang tepat.

Dalam konteks pemuridan sekarang, situasinya 
jelas berbeda. Kita tidak perlu mengikuti Yesus 
secara fisik. Kita sudah memiliki ajaran-ajaran-
Nya di dalam Alkitab. Kita hanya dituntut untuk 
mengikuti itu.

Walaupun demikian, prinsip yang diajarkan 
tetap sama: pemuridan lebih penting daripada 
pekerjaan. Jangan sampai karena pekerjaan, 
kita melupakan proses menjadi murid Tuhan. 
Sebaliknya, pekerjaan tersebut harus menjadi 
salah satu proses pemuridan. Maksudnya, kita 
belajar menerapkan sifat dan ajaran Kristus 
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dalam pekerjaan kita. Kita menjadikan pekerjaan 
sebagai pelayanan. Tidak ada dikotomi antara 
pekerjaan dan pelayanan.

Kedua, meninggalkan keluarga (ayat 22). Kisah 
pemanggilan Yohanes dan Yakobus sedikit 
berbeda. Ayah mereka, yang bernama Zebedeus, 
turut disebutkan dalam kisah ini (ayat 21 “bersama 
ayah mereka”). Ketika mereka mengiyakan 
panggilan Yesus, Alkitab menulis: “mereka segera 
meninggalkan perahu serta ayahnya” (ayat 22).

Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Andreas serta 
Yakobus dan Yohanes sebenarnya sama. Dengan 
mengikuti Yesus mereka harus meninggalkan 
pekerjaan dan keluarga. Walaupun demikian, 
pemunculan Zebedeus di ayat 21-22 memberi 
sorotan lebih pada elemen tambahannya, yaitu 
keluarga. Poin yang ingin ditegaskan di sini 
adalah keutamaan Kristus atas keluarga (bdk. 
10:37 “Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya 
lebih dari pada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan 
barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau 
perempuan lebih dari pada-Ku, ia tidak layak 
bagi-Ku”).

Dalam konteks pemuridan sekarang, kita tentu 
saja tidak boleh meninggalkan keluarga. Kita 
bisa belajar dari Kristus melalui Alkitab. Namun, 
kita tetap harus mengutamakan Kristus di atas 
keluarga. Jangan sampai keluarga menjadi 
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penghalang bagi pertumbuhan rohani kita. 
Bukankah banyak orang yang mulai jauh dari 
Tuhan ketika sudah berkeluarga dan memiliki 
anak? Bukankah banyak orang lebih peduli 
dengan masa depan anak daripada pekerjaan 
Tuhan di muka bumi? Bukankah situasi keluarga 
kadangkala menjadi penghambat kerohanian? 
Kita perlu berhati-hati dengan semua ini.

Maukah Anda berubah dari penggemar 
menjadi pengikut? Siapkah Anda meninggalkan 
segala sesuatu yang bisa menghambat 
proses pemuridan itu (dosa, relasi, pekerjaan, 
kebiasaan, hobi, dsb)? Kiranya anugerah Allah 
yang memampukan kita semua untuk mengambil 
dan melakukan keputusan yang benar. Soli Deo 
Gloria. 
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 59:
Apakah mereka yang tidak pernah mendengar 
Injil, sehingga mereka tidak mengenal Yesus 
Kristus, dan tidak juga percaya kepada-Nya, 
dapat diselamatkan dengan cara hidup sesuai 
dengan terang kodrati?

• Mereka yang tidak pernah mendengar 
Injil, tidak mengenal Yesus Kristus dan 
tidak percaya kepada-Nya, tidak dapat 
diselamatkan, betapapun mereka berupaya 
menempuh kehidupan yang sesuai dengan 
terang kodrati atau dengan hukum agama 
yang mereka anut. Lagi pula, keselamatan 
tidak ada di dalam siapa pun juga selain di 
dalam Kristus seorang, yang hanya menjadi 
Penyelamat tubuh-Nya, yaitu Gereja. 

• a. Rom 10:14. b. 2Te 1:8-9; Efe 2:12; Yoh 1:10-12. c. 
Yoh 8:24; Mar 16:16. d. 1Ko 1:20-24. e. Yoh 4:22; 
Rom 9:31-32; Fil 3:4-9. f. Kis 4:12. g. Efe 5:23. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Implementasi tema besar REC 2020. Kiranya 

Tuhan menolong setiap hamba Tuhan, Majelis 
dan jemaat untuk meghidupi tema tahun ini.

2. Berdoa kiranya di tahun 2020 jemaat REC 
semakin bersandar dalam anugerah Allah 
dan semakin mengasihi Kristus Yesus sebagi 
Juruselamat pribadi.
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Kemahiran Baru
Untuk Memperbaiki 
Komunikasi

C A R E
All About Marriage

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident and Compassionate Children

Kemahiran paling penting untuk memperkecil 
sikap menentang dan menciptakan sikap kooper-
atif adalah mendengarkan dan mengerti. Kalau 
seorang anak tidak kooperatif, ada bagian pada 
dirinya yang menginginkan atau membutuhkan 
sesuatu yang lain. Kebutuhan, keinginan, atau 
harapan yang tersimpan dalam diri anak ini ha-
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ruslah dikenali dan ditangani.

MENGAPA ANAK-ANAK MENENTANG
Ada kalanya sikap menentang anak itu hanyalah 
usaha untuk menyampaikan kepada orangtua 
bahwa ada sesuatu yang lebih disukainya.
Misalnya, seorang anak berusia lima tahun ingin 
kue, tetapi ibunya minta dia menunggu sampai 
sesudah makan malam.
Bobby : Ibu, aku mau kue. 
Ibu : Sebentar. Ibu mau kamu menunggu sam-
pai selesai makan, baru kamu boleh makan kue. 
Bobby : Tapi aku mau sekarang. 

Anak itu sangat marah dan berulah. Ibunya ber-
henti sejenak untuk mendengarkan penolakan 
Bobby, dengan tenang Ibu berkata, ”Ibu tahu 
kamu mau kue sekarang. Kamu benar-benar 
marah karena kamu mau kue, dan Ibu tidak mau 
memberikannya.”

Mendengar itu, Bobby mengendur sebentar dan 
melepaskan sikap menentangnya. Kemudian Ibu 
berkata, ”Kau terpaksa harus menunggu sampai 
sesudah makan.”

Kadang-kadang pengertian setingkat itu su-
dah cukup, tetapi kadang-kadang seorang anak 
membutuhkan lebih dari itu sebelum ia bersikap 
kooperatif.
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Setelah melepaskan marahnya, kini ia merasa ke-
cewa dan sedih. Bobby mulai menangis dan ber-
kata, ”Aku tak pernah mendapatkan yang kuing-
inkan. Aku tidak mau menunggu.”

Ibu berkata, ”Ibu tahu kamu merasa sedih. Kamu 
mau kue dan kamu tidak mau menunggu. Kamu 
harus menunggu lama.”

Setelah menangis sedikit, rasa takut akan mulai 
naik ke permukaan. ”Nanti aku tak dapat kue. Aku 
tak pernah mendapatkan yang kuinginkan. Cuma 
satu kue saja, mengapa tak boleh?”

”Ibu tahu kamu takut tak akan mendapatkan kue-
mu. Kamu harus menunggu lama. Ibu jamin kamu 
akan mendapatkan kuemu. Ibu berjanji. Sini, Say-
ang, boleh tidak Ibu menciummu? Ibu sayang 
sekali padamu.”

Sampai di situ, Bobby menyerah dalam pelukan 
ibunya, dan mendapatkan cinta, keyakinan, dan 
dukungan yang sebenarnya paling dibutuhkann-
ya.

MENYEDIAKAN WAKTU UNTUK MENDENGARKAN
Jangan menunggu sampai sikap menentang 
anak-anak menumpuk dan kemudian meledak. 
Sediakan waktu sedapat mungkin untuk menden-
garkan penolakan mereka, dan dengan demikian 
penolakan itu tidak akan menumpuk.
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Ingat, kita hanya perlu menyediakan waktu tam-
bahan lima menit dan hasilnya melebihi harapan. 
Bila orangtua menyediakan waktu untuk men-
dengarkan anak-anaknya, secara otomatis anak-
anak itu akan lebih termotivasi untuk membantu 
agar orangtua punya waktu untuk kepentingan 
mereka sendiri pula.

DUA PERSYARATAN
Untuk mengkomunikasikan kepada anak bahwa 
orangtua mendengar dan mengerti kebutuhan 
mendesak, keinginan, dan kemauannya, ada dua 
persyaratan yang harus dipenuhi. Orangtua ha-
rus mengkomunikasikan pesan yang memperkuat, 
tetapi anak harus juga tahu kebutuhan yang ha-
rus didengar, bukan hanya keinginannya untuk 
makan kue sekarang.

Langkah orangtua berikutnya adalah mengiden-
tifikasi emosi marah atau frustrasi anak den-
gan pendekatan yang tenang dan hangat. Bila 
orangtua mengakui adanya emosi-emosi ini, 
anak menjadi sadar akan apa yang ia rasakan.
Dengan kesadaran anak akan perasaannya, se-
buah pintu lain terbuka baginya. Bila anak mera-
sakan kebutuhan untuk dimengerti dan kebutuhan 
itu sudah terpenuhi, seketika itu bagian terbesar 
perjuangan sudah selesai.

MENGASUH DENGAN CINTA ”KERAS”
Orangtua dengan cinta keras secara keliru be-
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ranggapan, ”Kalau kubiarkan anak-anak bersikap 
menentang, mereka akan menjadi manja. Mer-
eka harus selalu ingat siapa bos di rumah ini.” 
Pemikiran ini sampai sekarang sebagian masih 
benar. Agar mempunyai rasa aman terjamin da-
lam hidup, anak-anak perlu selalu ingat bahwa 
orangtualah bos mereka.

Walaupun anak-anak mungkin senang berlaku 
sebagai bos, hal itu akan merugikan mereka. 
Anak dilahirkan dengan sikap kooperatif bawaan, 
tetapi kalau tidak dibolehkan menentang, ia akan 
menjadi lemah dan penurut, atau ia akan berusa-
ha mencari kekuasaan yang tersimpan di dalam 
dirinya dengan cara memberontak.
Bila orangtua dapat menanggapi sikap menen-
tang anak dengan tenang, tanpa ancaman huku-
man atau celaan, lambat laun anak akan belajar 
bagaimana cara menghadapi sikap menentang 
yang akan dialaminya dalam kehidupan kelak.

MENGASUH DENGAN CINTA ”LEMBUT”
Banyak orangtua menyadari pentingnya men-
dengarkan, tetapi tidak mengerti pentingnya ber-
laku sebagai bos. Mereka tidak tega melihat anak 
sedih, dan karena itu mereka mau mengorbankan 
apa pun untuk menyenangkan anak.

Banyak orangtua bahkan diajar oleh pakar-pakar 
untuk selalu memberikan pilihan kepada anak-
anak. Sampai umur sembilan tahun, anak tidak 
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membutuhkan pilihan. Mempunyai terlalu banyak 
pilihan mendorong anak untuk tumbuh dewasa 
terlalu cepat. Selalu menanyai anak apa yang 
mereka inginkan atau bagaimana perasaannya 
akan memperlemah kemampuan orangtua untuk 
tetap memegang kendali.

Orangtua positif selalu mengambil keputusan 
sebab merekalah bosnya. Tanpa bos anak-anak 
akan mulai merusak dirinya sendiri. Mengasuh se-
cara lembut dan permisif memperkecil sikap me-
nentang dalam jangka pendek, tetapi melemah-
kan sikap kooperatif anak.

Memutuskan apa yang terbaik tidak berarti bah-
wa orangtua tidak membelok dari posisi semula. 
Selagi anak-anak mengembangkan kesadaran 
lebih tinggi akan apa yang mereka butuhkan dan 
inginkan seringkali mereka menjadi negosiator 
yang hebat dan mampu membujuk orangtua un-
tuk mengubah pikirannya.

BELAJAR MENANGGUHKAN KEPUASAN
Banyak studi telah menunjukkan bahwa anak-
anak yang mampu menangguhkan kepuasan 
akan lebih sukses dalam hidup. Lihatlah ke sekel-
iling Anda dan Anda akan melihat bahwa orang-
orang yang sukses adalah orang-orang yang 
dengan sabar berkeras mengejar tujuan.

Kemampuan menangguhkan kepuasan adalah 
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juga kemampuan merasa bahagia dan damai 
walaupun kita tidak memiliki segala sesuatu yang 
kita inginkan. Ironisnya, justru kemampuan untuk 
menyatakan sikap menentanglah yang membuat 
kita menjadi lebih luwes mengalir dalam hidup. 
Menerima dengan baik apa yang harus terjadi 
memungkinkan kita melihat lebih jelas apa yang 
dapat diubah. Ini tidak hanya mendatangkan 
kedamaian yang lebih besar, tetapi memberi-
kan motivasi untuk berkeras mencoba apa yang 
dapat diubah.

Dengan memberi anak-anak pengertian penuh 
kasih, bagi anak-anak itu mendapatkan apa yang 
mereka inginkan seketika menjadi tidak penting 
lagi.

MEMENUHI KEBUTUHAN ANAK
Sangat sering, kalau kita mendengarkan perasaan 
atau penolakan anak-anak kita, itu sudah akan 
memberikan apa yang dibutuhkan anak-anak 
itu. Tetapi kalau seorang anak memerlukan ses-
uatu lebih banyak, seperti lebih banyak kerangka, 
sekadar mendengarkan akan efektif untuk semen-
tara saja. 

Dalam bab berikut, kita akan melihat bagaimana 
kita harus memotivasi anak-anak kita.
----------------------
Ringkasan Bab Lima
CHILDREN are from heaven– John Gray
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Apakah Penggunaan 
Lampu Sorot Dalam
Ibadah Diperbolehkan?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Seiring dengan perkembangan jaman 
dan teknologi, banyak hal yang baru mulai 
diperkenalkan dan digunakan dalam ibadah 
Kristen, dari teknologi pengaturan suara (sound 
system), penggunaan LCD/LED sampai lampu 
sorot. Seperti sudah bisa ditebak, pro dan kontra 
bermunculan.

T E A C H I N G
Q&A
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Dalam artikel ini yang akan dibahas hanyalah 
penggunaan lampu sorot. Semakin banyak 
gereja menggunakan lampu sorot dalam ibadah 
mereka. Kita tidak perlu mengunjungi semua 
gereja untuk membuktikan hal ini. Ketiklah kata 
“worship” di Google image, kita akan langsung 
menemukan berbagai gambar suasana ibadah 
dengan beragam lampu yang sangat variatif.

Mereka yang menentang trend ini menilai 
penggunaan lampu-lampu tersebut bersifat 
duniawi. Gereja hanya mengikuti trend di luar. 
Gereja berusaha menyenangkan hati jemaat 
dengan menghadirkan ibadah yang kekinian 
dan sekuler. Mereka memandang ibadah-
ibadah seperti itu tidak ubahnya seperti diskotek. 
Hanya memuaskan emosi. Sangat superfisial. 
Mengabaikan apa yang esensial dalam ibadah.

Di sisi lain, mereka yang menyetujui penggunaan 
lampu sorot dalam ibadah memiliki cara 
pandang yang berbeda. Bagi mereka, gereja 
perlu menyediakan ibadah yang nyaman dan 
menyenangkan, sehingga jemaat bisa menikmati 
ibadah. Dengan menghadirkan ibadah yang 
kekinian, gereja juga bisa menjangkau orang-
orang lain yang alergi dengan semua hal 
yang tradisional dan terlalu sakral. Gereja 
akan ketinggalan jaman jika tidak mengikuti 
perkembangan teknologi.
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Bagaimana sikap yang benar terhadap 
penggunaan lampu sorot dalam ibadah?

Sebelum menjawab pertanyaan ini secara lebih 
seksama, kita perlu memahami inti persoalan. Apa 
yang sebenarnya dipersoalkan? Saya yakin yang 
dipersoalkan bukan penggunaan lampu sebagai 
alat penerang. Gereja di sepanjang zaman 
selalu menggunakan cahaya dalam ibadah 
mereka. Dalam ibadah fajar dan malam pada 
zaman dahulu, gereja-gereja menggunakan 
pelita atau lilin. Beberapa arsitektur gereja 
kuno memanfaatkan sinar matahari yang bisa 
langsung menembus kaca-kaca atau mozaik 
di ruang ibadah sehingga ruangan itu tidak 
gelap. Efek cahaya yang ditimbulkan juga bisa 
menambah keindahan ruangan dan memberi 
atmosfir berbeda dalam ibadah.

Jadi, apa yang sebenarnya dipersoalkan? Saya 
menduga, inti persoalan sebenarnya terletak 
pada penggunaan yang dianggap keliru. 
Bukankah mereka yang anti lampu sorot juga 
mematikan lampu pada saat penyalaan lilin 
di momen Natal? Bukankah mereka juga tidak 
berkeberatan dengan hiasan lampu Natal di 
panggung? Bukankah mereka juga menggunakan 
permainan lampu di ornamen salib, plafon, atau 
dinding gereja sebagai penambah keindahan 
arsitektur? 
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Dengan asumsi di atas, marilah kita mulai 
meneliti setiap poin yang menyebabkan pro dan 
kontra. Pertama, suasana ibadah yang seperti 
diskotek. Apakah suasana diskotek boleh dibawa 
ke dalam ibadah? Jelas tidak! Esensi ibadah jelas 
sangat berbeda dengan diskotek. 

Walaupun demikian, poin ini tidak bisa dijadikan 
alasan untuk menolak semua penggunaan 
lampu sorot. Penggunaan lampu sorot di gereja-
gereja tertentu sangat berbeda dengan suasana 
di diskotek. Mereka menggunakan lampu-lampu 
sorot dengan ketrampilan seni yang tinggi 
sehingga mampu menyediakan suasana ibadah 
yang sesuai dengan lirik lagu maupun tema 
khotbah. Lampu-lampu tidak asal menyala dan 
bergerak dengan liar. Mereka memaksimalkan 
lampu untuk menolong jemaat lebih bisa 
menangkap mood dan lirik sebuah lagu.

Bersambung………..
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Mengapa Ada
Ketertarikan yang
Sangat Tinggi kepada
Agama-Agama Timur 
di antara Orang-Orang 
Barat?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 29 Desember 2019)
Disini dapat dikatakan mengenai aspek-aspek 
pengaruh kuasa gelap dari berbagai macam 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter



E-Magazine
05 Januari 2020

26

bentuk politheisme. Penyembahan terhadap 
dewa yang berpribadi ini dapat membawa para 
penyembah ke dalam perjumpaan dengan kuasa 
gelap. Tidaklah jarang kita melihat kejadian-
kejadian di mana para penyembah telah terhubung 
dengan sang iblis dan para pengikutnya melalui 
cara tertentu, terutama dalam hal-hal mengejar 
keuntungan atau kekerasan di mana beberapa 
dewa itu dapat mewujudkannya. Dalam contoh-
contoh ini, pengorbanan darah kepada dewa-
dewa itu dapat membentuk bagian penting dalam 
ibadah. Satanisme, yang sedang berkembang di 
seluruh belahan dunia saat ini, memiliki ritual yang 
mirip yaitu pengorbanan darah sebagai lambang 
kehidupan yang digunakan untuk berhubungan 
dengan dunia spiritual.

Praktik penyembahan berhala seringkali disertai 
dengan mendedikasikan objek, tempat (seperti 
kuil, sungai, dan puncak gunung), dan orang-orang 
tertentu (pada situasi tertentu) kepada berbagai 
dewa dan dewi. Aktivitas kuasa gelap dalam 
tempat-tempat, objek-objek, dan pribadi-pribadi 
semacam ini begitu nyata. Misal, Rama-krishna 
Paramahamsa, guru dari Swami Vivekananda, 
dikatakan menghadirkan roh Kali, dewi perusak, 
di dalam diri istrinya pada suatu hari tertentu. 
Ketika wanita ini telah dikuasai atau dirasuk oleh 
roh tersebut, sang suami berhubungan seksual 
dengan istrinya itu, dan mengklaim bahwa ia telah 
mencapai kesatuan dengan para dewi. Kapanpun 
sebuah ciptaan disembah dan bukan Pencipta (lihat 
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Roma 1:25), kehancuran moral maupun spiritual 
tidaklah jauh darinya. Terjadinya kerasukan dan 
penyembahan kepada setan dalam dunia Barat 
dapat diakibatkan oleh pengejaran terhadap 
kekayaan dan kesenangan yang melupakan 
Tuhan—dan ketika hal-hal ini tidak memuaskan 
aspirasi para pencari, satu-satunya alternatif yang 
ada adalah setan, karena Allah diabaikan.

Dengan menggunakan metodologi yang disajikan 
dalam pengantar terhadap bab ini, orang-orang 
Kristen harus dapat mengidentifikasi kerinduan 
mendalam yang tak tersampaikan, yang ada dalam 
hati para pemeluk Hindu. Para satu sisi spektrum 
kita melihat adanya hasrat untuk berelasi dengan 
dewa yang berpribadi, yang sayangnya terbatas. 
Pada sisi lain, kita melihat bahwa kebutuhan akan 
sesuatu yang absolut itu diisi oleh sebuah entitas 
yang sayangnya tidak berpribadi. Jawaban 
Kristen terhadap spektrum yang paradoks ini 
adalah bahwa Allah—Realitas Ultimat—adalah 
tak terbatas, berpribadi, dan bersifat relasional. 
Kita perlu mendefinisikan ulang kepribadian dalam 
terminologi yang relasional daripada terminologi 
uni-personal seperti yang dilakukan oleh teologi 
konvensional. Bagian-bagian yang menyusun 
kepribadian—pikiran, emosi, dan kehendak—
adalah teoritis, tidak teraktualisasi, dan hampa 
dalam ketiadaan relasi. Oleh sebab itu, natur Allah 
yang Tritunggal menjadi titik awal yang baik dalam 
membagikan Injil. Orang-orang Hindu Politeistik 
akan menghargai sentralitas dari relasionalitas 
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dalam Allah orang Kristen—satu Allah dalam tiga 
pribadi (Bapa, Anak, Dan Roh Kudus). Doktrin dosa 
dapat mengalir dari sebuah pengertian mengenai 
hubungan yang terputus dengan Allah. Kekudusan 
sendiri adalah hubungan kasih tertinggi di dalam 
diri Trinitas itu sendiri (Yohanes 17:24; Roma 5:5). 
Bahkan dalam lingkungan Kristen, kekudusan 
seringkali tidak dimengerti dengan tepat yaitu 
sebagai bentuk penarikan diri dalam pengertian 
terminologi asketik—di mana dalam hal ini orang-
orang Hindu lebih berhasil daripada orang-orang 
Kristen yang mencoba melakukannya!—daripada 
sebagai bentuk keterlibatan dalam hubungan yang 
kuat dengan Allah, umat manusia, dan ciptaan 
lainnya. Kita harus dapat membangun berdasarkan 
ide kuno pengorbanan dalam Hinduisme politeistik 
untuk dapat menyajikan pengorbanan Yesus 
Kristus yang penuh, sempurna, dan cukup sebagai 
pemenuhan dari seluruh usaha pengorbanan di 
masa lalu.
 
Bersambung…….
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Ulangan 34:1-12
(Catatan Kematian Musa)
Ev. Nike Pamela, M.A.

Pandangan umum menyatakan bahwa seluruh 
kitab Pentateukh (Kejadian-Ulangan) ditulis oleh 
Musa. Dari banyak alasan untuk mempertahankan 
bahwa Musa-lah yang menulis, alasan adanya 
catatan tentang detil kematian dan penguburan 
Musa dalam Ulangan 34 merupakan satu-satunya 
alasan kuat untuk menolaknya. Mungkinkah Musa 
yang telah mati menulis sendiri tentang detil 
catatan kematan dan penguburannya? 

T E A C H I N G
Do You Know?
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Pandangan bahwa Musa adalah penulis catatan 
tentang detil kematiannya sendiri yang tercatat 
dalam Ulangan 34, adalah pandangan yang 
banyak dipegang oleh orang-orang Kristen 
abad permulaan. Philo (20 SM-50 M) dalam 
karyanya De Vita Mosis II (On the Life of Moses 
II) LI. 291 menyatakan bahwa tindakan Musa 
menuliskan kisah kematian dan penguburannya 
merupakan tindakan profetik.  Josephus   (37-
100 M)  juga   menuliskan   bahwa   Pentateukh, 
bahkan hingga catatan kematian Musa, ditulis 
oleh Musa (Against Apion Book I. 8.38-39) tanpa 
memberikan alasan yang lebih detil.  Para rabi 
sendiri berdebat tentang siapakah yang menulis 
Ulangan 34. Menurut Talmud Babilonia, Musa-lah 
yang menulis seluruh Pentateukh, kecuali 8 ayat 
terakhirnya (Ul. 34:5-12). Yosua-lah  yang menulis 
8 ayat terakhir kitab Ulangan 34. 

Yang lebih menarik adalah pada abad 21 ini masih 
ada sarjana yang berusaha mempertahankan 
Mosaic Authorship bahkan hingga ayat terakhir 
kitab Ulangan. William D. Barick dalam tulisannya 
The Authorship of Deuteronomy 34: Moses or 
A Redactor? berusaha membuktikan bahwa 
tidak ada yang salah jika Ulangan 34 secara 
keseluruhan ditulis oleh Musa. Karena Barick lebih 
menekankan pembuktian dari sisi teks (linguistic 
dan compositional yang meliputi vocabulary, 
grammar dan phraseology yang biasa dipakai 
Musa) berikut hanya akan dipaparkan jawaban 
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atas keberatan Mosaic Authorship dalam masing-
masing ayat.
1. Ulangan 34:1-4
 Kemudian naiklah Musa dari dataran 
Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak 
Pisga, yang di tentangan Yerikho, lalu TUHAN 
memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu: 
daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh 
Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh 
tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, Tanah 
Negeb dan lembah Yordan, lembah Yerikho, kota 
pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah 
TUHAN kepadanya: “Inilah negeri yang Kujanjikan 
dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan 
Yakub; demikian: Kepada keturunanmulah akan 
Kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau 
melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi 
engkau tidak akan menyeberang ke sana.

Keberatan : 
1. Bagaimana Musa bisa mengetahui jika daerah 

Yehuda akan meluas hingga Mediteranea 
(ay. 2)?

2. Apakah mungkin melihat kota Dan dari 
gunung Nebo?

3. Bagaimana caranya Musa mengetahui 
batasan daerah untuk masing-masing suku 
Israel karena pembagian tersebut baru 
dilakukan setelah penaklukan Kanaan pada 
kitab Yosua 13-19?  
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Jawaban atas keberatan-keberatan:
1. 400 tahun sebelum Musa, Yakub telah 

menyatakan bahwa daerah keturunan Yusuf 
akan dibagikan secara adil terhadap Efraim 
dan Manasye (Kej. 48:22). Dan pemberian 
nama daerah berdasarkan nama seseorang 
merupakan fenomena yang biasa pada 
jaman itu (bdg. Kej. 36:21, 40).

2. Dalam Ul 33:23 Musa sendiri menghubungkan 
Naftali dengan suatu lokasi tertentu di tanah 
perjanjian “....milikilah tasik dan wilayah 
sebelah selatan.” Memang Musa tidak pernah 
tahu bahkan tidak pernah menginjakkan 
kakinya di Kanaan, namun bukan berarti dia 
tidak mengetahui geografi Kanaan (bdg. 
Ulangan 33 merupakan berkat terakhir Musa 
kepada suku-suku Israel walaupun dia tidak 
akan pernah melihat sendiri masa depan 
mereka)

3. Selain itu Musa sudah pernah menerima 
informasi tentang geografi tanah Kanaan 
melalui para kedua belas pengintai (Bil. 13).

Bersambung…………...
NK_P
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BAB XIII:
Kematian & Kebangkitan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 29 Desember 2019)
Tujuan dari misi adalah menemukan orang-orang 
“yang menjadi penting bagi keberadaan bangsa 
mereka masing-masing, karena bangsa-bangsa 
itu sekarang berada dalam jangkauan misi para 
rasul dan pemberitaan Injil. Bangsa-bangsa 
itu menerima makna hidup yang tersembunyi 
melalui masyarakat Kristen yang hidup di tengah-
tengah mereka” (Bart, 1961).

M I S S I O N
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Pembaptisan dengan menyebut nama 
Tritunggal, hal itu menandakan penghakiman 
dan karunia kehidupan baru yang dimungkinkan 
oleh kematian Kristus. Rumusan tritunggal 
menandakan bahwa kepenuhan Allah terlibat 
dalam pekerjaan kehidupan baru yang 
dilambangkan oleh pembaptisan, yang bukan 
penyebab dari keselamatan melainkan lambang 
dari penyelamatan, “berkenaan dengan 
keselamatan yang dibawa oleh kematian dan 
kebangkitan Kristus” (Ridderbos, 1962).

“Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa 
sampai kepada akhir aman.” Di sini tujuan akhir 
penciptaan dilaksanakan: Allah akan tinggal 
bersama umat-Nya. Saat ini realitas kehadiran-
Nya masih tersembunyi dari mata banyak orang. 
Orang Yahudi percaya bahwa Allah hadir dalam 
kemuliaan shekinah, suatu kehadiran yang dalam 
sejarah Yahudi tergantung kepada seseorang 
yang asyik dengan hukum Taurat (Barth, 1963). 
Sekarang hukum Taurat itu diperkaya dan 
ditafsirkan oleh ajaran dan pelayanan Yesus 
sendiri. Dan kehadiran Allah sendiri dijamin di 
dalam dan dengan pemberitaan Injil dengan 
tujuan memperbarui kehidupan, masyarakat, 
bahkan dunia. Pekerjaan yang pada suatu hari 
nanti akan jelas terlihat telah dimulai dalam misi.

Kita telah menjelaskan perintah dan janji 
yang berlatar belakang tujuan penciptaan 
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Allah. Kita dapat juga memperlihatkan bahwa 
hal itu merupakan penggenapan janji-janji 
kepada Abraham, Musa dan Daud. Inilah bukti 
konkret pertama dari satu umat yang kudus 
dan satu kerajaan kebenaran sejati, dan juga 
menimbulkan penglihatan yang menarik dari 
seluruh dunia yang mencerminkan kerajaan ini. 
Sementara itu sesungguhnya telah  jelas bahwa 
kenyataan ini merupakan pekerjaan Allah sendiri, 
tidak ada keraguan bahwa umat-Nya akan 
terlibat sepenuhnya dalam pelaksanaannya. Ini 
merupakan makna tersembunyi dari misi.

Lukas: Keselamatan bagi kaum papa
Tema pokok Injil Lukas ialah bahwa Yesus 
menggenapi janji-janji Perjanjian Lama dan 
menawarkan keselamatan kepada kaum papa. 
Sementara susunan dalam Injil Lukas sepertinya 
tidak sepenting daripada susunan dalam 
Injil-Injil lainnya, Injil ketiga ini berpusat pada 
suatu perjalanan utama Yesus dari Galilea ke 
Yerusalem (Luk. 9:51-19:10). Walaupun tema ini 
muncul di tempat lain, dalam Injil Lukas, tema ini 
menekankan kehidupan orang Kristen sebagai 
“jalan Tuhan” dan sejarah keselamatan sebagai 
serangkaian peristiwa yang mengikuti jadwal 
waktu yang diatur dan diarahkan Allah kepada 
semua orang” (Robinson, 1976). Namun Injil Lukas 
jika dibandingkan dengan Injil lainnya lebih 
mengutamakan siaft dari peristiwa-peristiwa ini 
dan sifat keselamatan yang Kristus bawa.



E-Magazine
05 Januari 2020

36

Lukas 1-4
Cerita kelahiran Yesus berpusat pada kenyataan 
bahwa waktu penyelamatan yang dinjanjikan 
dalam Perjanjian Lama telah menyingsing. Kita 
dapat menyatakan penyataan ini dalam dua 
cara. Pertama, pengumuman utama ialah bahwa 
keselamatan telah datang dari surga dan muncul 
di bumi. Surga dalam Injil Lukas berarti “sumber 
asli dari berbagai kuasa yang berlaku di dalam 
dunia Allah”  dan surga ialah tempat di mana 
Allah menaklukkan kuasa jahat (Minear 1976). Jadi 
misi utama dalam Injil Lukas ialah bahwa Yesus 
telah menyeberangi perbatasan antara surga 
dan bumi, sembari membawa penyelamatan. 
Kedua, hal ini membawa akibat bahwa harapan-
harapan social diniawi dijungkirbalikkan. 

Bersambung…………..
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Tidak Punya Apa-Apa?
Senin, 06 Januari 2020

Pemuda kaya itu memiliki banyak hal untuk 
dibanggakan. Dia menjalani kehidupan yang 
bersih, menyembah Tuhan, dan menaati Firman 
Tuhan. Mungkin kita akan memanggilnya orang 
yang sangat rohani. Saat ia khawatir tentang 
kehidupan setelah mati, ia bertanya kepada 
Yesus, “Apa yang harus saya lakukan untuk 
mendapatkan kehidupan kekal?”

Namun jawaban yang Yesus berikan 
mengecewakannya. Mungkin dia berharap 
Yesus memberi aturan rahasia untuk dikerjakan 
sehingga dia bisa dijamin hidup bahagia 
selamanya. Tetapi Yesus menekankan jauh ke 
dalam hati (ayat 21).

Pria kaya itu menjadi sedih dan kecewa. Dia 
sangat kaya, dan itu sangat berarti baginya. Yesus 
menawarkan kepadanya harta kerajaan Allah, 
sesuatu yang jauh lebih besar dari kekayaan 
duniawi, namun pria itu menolak.

Mengikut Yesus berarti menjadikannya Yesus 
pusat kehidupan kita, mengesampingkan 
segala sesuatu yang lain, dan pergi ke tempat 

Bacaan : Markus 10:21

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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dimana Tuhan mau menempatkan kita. Apakah 
ini berisiko? Yang benar adalah bahwa ketika 
kita mengikuti-Nya, kita mendapati bahwa kita 
tidak kekurangan apa pun. Setiap hari adalah 
tantangan baru dan menakjubkan, dan ada 
sukacita sejati yang tidak dapat dibeli oleh uang.

Terima kasih, Tuhan, karena memberikan nyama-
MU untuk kami di kayu salib. Ambil alih hidup 
kami, dan mampukan kami menempatkan Yesus 
sebagai pusat hidup kami. (HK)
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Ikutlah Aku
Selasa, 07 Januari 2020

Perikop dalam Matius 4:19 bercerita tentang 
undangan untuk menjadi murid Yesus. Yesus 
berkata “Ikutlah Aku!” adalah bentuk perintah. 
Itu artinya menuntut sebuah ketaatan yang total 
bagi orang yang akan mengikutinya. Mereka 
harus rela membayar harga untuk ikut ambil 
bagian dalam kehidupan bahkan penderitaan. 
Dengan demikian antara guru dan  murid akan 
terjadi sebuah intensitas kebersamaan dan relasi 
batin yang sangat dalam. 

Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes harus 
memutuskan pilihan mereka saat itu juga. Itu 
berarti mereka harus rela meninggalkan mata 
pencaharian, modal, dan bahkan keluarga. 
Mereka harus mentaati apa yang Yesus ajarkan, 
melakukan apa yang Yesus teladankan dan 
menjalankan apa yang Yesus perintahkan. 
Mereka tidak lagi bekerja untuk diri sendiri dan 
keluarga tetapi melayani dan memberitajan Injil 
demi kerajaan Allah. Itulah murid Yesus sejati.

Setelah menjadi murid Yesus, panggian mereka 
adalah menjala manusia. Meski demikian menjadi 
murid adalah syarat untuk menjadi penjala 

Bacaan : Matius 4:19

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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manusia. Menjadi murid adalah langkah awal 
untuk memuridkan orang lain. Menerima dan 
menghidupi Injil adalah syarat setiap pemberita 
Injil. Mengalami anugerah kelamatan adalah 
motivasi untuk memberitakan keselamatan 
kepada orang berdosa. Sudahkah kita menjadi 
murid Yesus? Sudahkah kita mentaati ajaran 
dan menghidupi teladan Yesus? Jangan sibuk 
melayani dan memberitakan Injil tanpa menjadi 
seorang murid Yesus yang sejati. (YDI)
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Peduli Untuk Bertumbuh
Rabu, 08 Januari 2020

Konon pengkotbah terkenal DL Moody pernah 
berkata, “Ketakutan terbesar kita seharusnya 
bukan terhadap kegagalan, namun terhadap 
keberhasilan dalam hal yang tidak penting.” 
Semua manusia mengejar sesuatu dan untuk 
mendapatkannya kita harus bertumbuh dan 
menjadi lebih baik. Secara fisik, kita mau lebih 
sehat atau lebih kurus atau berpenampilan 
menarik. Secara finansial, kita mau lebih kaya 
atau stabil dalam keuangan. Secara intelektual, 
kita mau lebih cerdas, paham banyak hal. Secara 
sosial, kita mau memiliki relasi yang sehat atau 
sekedar punya pasangan. Dan kita mengejar hal-
hal ini karena kita tahu hal demikian penting. Kita 
rela mengejar mati-matian demi mendapatkan 
versi kehidupan yang lebih baik.

Hanya saja, bagaimana dengan kehidupan 
rohani kita? Apakah kita juga mengejar kesehatan 
kerohanian kita dengan sepenuh hati? Apakah 
kita peduli kalau kita bertumbuh atau tidak 
sama sekali? Apakah kita mudah puas dengan 
pengenalan kita akan Tuhan? Apakah mengikut 
Yesus itu misi hidup kita atau pekerjaan sambilan? 
Tidak salah ingin memperbaiki kehidupan, namun 

Bacaan : Efesus 4:13-15
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mengesampingkan Yesus dalam kehidupan 
adalah kesalahan besar. Memasuki tahun yang 
baru, mari kita peduli untuk bertumbuh ke segala 
arah dalam Yesus Kristus. (EW)



E-Magazine
05 Januari 2020

43

Mendengar, Memahami
dan Menyaksikan

Kamis, 09 Januari 2020

Banyak orang Kristen sibuk mempersoalkan hal-
hal remeh misalnya ke gereja harus mengenakan 
pakaian tertentu, orang Kristen tidak boleh menonton 
bioskop, dll. Hal ini disebabkan oleh budaya Kristen 
di banyak gereja yang lebih menekankan apa yang 
nampak di luar ketimbang apa yang ada di dalam 
hati. Alkitab lebih menekankan apa yang ada di 
dalam hati manusia karena dari situ terpancar seluruh 
kehidupan (Ams. 4:23). Di PB, apa yang ada di dlm 
hati manusia ditunjukkan dengan sebutan “murid 
Kristus.” Murid Kristus diwujudkan melalui perkataan 
Kristus pertama ketika memanggil Simon Petrus dan 
Andreas, “Mari, ikutlah Aku,” (Mat. 4:19a). Ia memanggil 
Petrus dan Andreas untuk memiliki relasi yang intim 
dengan Kristus (Leon Morris, Injil Matius, 89). Berelasi 
intim dengan Kristus ibarat relasi suami-istri yang 
saling mengenal entah itu karakter, makanan favorit, 
warna favorit, kebiasaan, dll. Lebih dari relasi suami-
istri, menjadi murid Kristus berarti orang Kristen terus-
menerus mengenal Kristus melalui Alkitab.

Bagaimana cara murid Kristus berelasi intim dengan 
Kristus? Pertama, mendengarkan firman Kristus dan 
belajar (R. T. France, Matthew, 104). Pengenalan 
suami istri didahului oleh keinginan mereka berdua 
untuk saling mendengarkan dan belajar. Suami/istri 

Bacaan : Matius 4:19
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mendengarkan apa yang dikatakan istri/suaminya dan 
belajar dari pasangannya, sehingga suami/istri saling 
mengenal cara pikir, kehendak, favorit pasangannya. 
Lebih dari relasi suami-istri, murid Kristus berelasi 
intim dengan Kristus dengan rela mendengarkan 
firman Kristus tentang apa yang Ia kehendaki dan apa 
yang tidak kehendaki dan belajar atau memahami 
apa yang didengar. Ini berarti murid Kristus bukan 
hanya mendengar firman, tetapi meresapi firman 
itu ke dalam hati. Memahami atau meresapi firman 
sedang berbicara bahwa firman itu berpengaruh ke 
dalam kehidupan seorang murid Kristus. 

Mendengar dan memahami firman perlu dibarengi 
dengan melakukan firman yaitu bersaksi. Oleh karena 
itu, Kristus bukan hanya memanggil Petrus dan Andreas, 
tetapi juga berkata kepada mereka, “dan kamu akan 
Kujadikan penjala manusia.” (ay. 19b) Artinya ketika 
Kristus mengundang mereka untuk mengikut-Nya, Ia 
ingin mengubah profesi mereka dahulu yang menarik 
ikan dari dalam danau menjadi orang yang menarik 
manusia dari jurang dosa dan kematian (Morris, Injil 
Matius, 90). Fokusnya berubah dari berpusat kepada 
keuntungan pribadi menjadi kemuliaan Allah. Seorang 
murid Kristus ditandai bukan hanya mendengar dan 
memahami firman, tetapi memiliki fokus hidup yang 
benar yaitu memuliakan Allah dengan menyaksikan 
Kristus di dalam kehidupannya. Sudahkah kita benar-
benar mengikut Kristus dengan mendengarkan dan 
memahami firman Allah serta tidak lupa menyaksikan 
Kristus di dalam kehidupan kita? Biarlah Roh Kudus 
memimpin kehidupan kita sehari-hari. Amin. (DTS)
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Hidup Dalam Ketaatan
Jum’at, 10 Januari 2020

The Gallup Organization dan The Barna Group 
menemukan hal-hal yang mengejutkan dalam 
kekristenan. survei yang ada menunjukan bahwa 
orang-orang Kristen Injili nampaknya mulai 
memeluk gaya hidup sebagai kamum hedonis, 
materialistik, egoisme, berperilaku amoral dalam 
hal seksual seperti dunia pada umumnya.

Yesus tentu saja mengampuni para pendosa.  
Yesus mengingatkan orang Farisi “Aku datang 
bukan untuk memanggil orang benar, melainkan 
orang berdosa”. Namun tidak berarti bahwa 
Yesus mengharapkan orang-orang berdosa 
yang telah diampuni ini, terus berkanjang dalam 
dosa. Yesus pernah berkata kepada seorang 
perempuan sundal yang iningin dijam mati oleh 
orang Farisi demikian, “Pergilah dan jangan 
berbuat dosa lagi”. Ketaatan sangat penting. 
Yesus pernah  berkata, “ Bukan setiap orang yang 
berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk 
ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang 
melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga” 
(Mat 7:21).

Para petobat baru dipanggil masuk dalam 

Bacaan : Markus 8:34-35
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sebuah kehidupan baru yang penuh ketaatan. 
Yesus memanggil murid-muridNya kepada 
ketaatan yang penuh pengorbanan. Ia berkata, 
“Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia 
harus menyangkal dirinya, memikul salibnya 
dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau 
menyelamatkan nyawanya karena Aku dan 
karena Injil, Ia akan menyelamatkanNya (Mark 
8:34-35). Yesus jelas tidak memberikan ruang 
pada bentuk iman yang suam-suam kuku dan 
kesetiaan yang mendua, yang banyak ditunjukan 
oleh orang-orang Kristen saat ini. (NL)
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Ikutlah Yesus
Sabtu, 11 Januari 2020

Ketika kita menjawab panggilan untuk mengikut 
Yesus, kita tidak diberi petunjuk tentang rute 
spesifik ke arah tujuan kita. Kita juga tidak 
dijanjikan bahwa  perjalanan yang akan kita 
tempuh mudah di dalam Dia.
           
Matius 16:24-26 dengan jelas menunjukan 
pada kita bahwa seorang pengikut Yesus 
harus menyangkal dirinya, memikul salib 
dan kehilangan nyawanya dalam proses 
mendapatkan kehidupan yang ditawarkan 
Yesus. Namun sesulit apapun perjalan itu, orang 
yang mengikut Yesus juga diberi janji-janji yang 
penting. Yesus berjanji, orang yang mengikut 
Dia tidak akan ditinggalkan. Dia berjanji akan 
senantiasa menyertai kita, bahkan sampai 
kepada akhir zaman ( Matius 28 : 20). Dengan 
kata lain Yesus mau memberitahu kita bahwa 
sesungguhnya Allah yang bertanggung jawab 
atas hidup kita. Dialah pemimpin kita.
           
Ketika seorang membuat keputusan untuk 
mengikut Yesus ia belum  sepenuhnya mengerti 
apa yang diharapkan darinya sebagai seorang 
murid, namun ini langkah besar dan penting 

Bacaan : Matius 16:24-26
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yang harus diambil. Selanjutnya Yesuslah yang 
akan memimpin hidup kita dengan kasih, Dialah 
juga yang akan  menerangi pikiran kita dan 
mengubahkan hidup kita menjadi lebih dewasa 
melalui FirmanNya. Iringlah Tuhan dan biarkanlah 
dirimu terus dibaharui oleh FirmanNya. (NL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
06 Jan ‘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: Sdri. Kezia Angeline 
Danusaputra

Selasa
07 Jan ‘20

HUT: Anak Elyoenay Firstakirana 
Wibowo

HUT: Sdr. Evan Januar

HUT: Sdr. Jeremy Zefanya

Rabu
08 Jan ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis
09 Jan ‘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: Anak Janet Clifieto Pindy Mulia

Jum’at
10 Jan ‘20 HUT: Ibu Endang Marianingsih
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P E N G U M U M A N

Sabtu
11 Jan ‘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

HUT: Ibu Lily Kristina

Minggu
12 Jan ‘20 HUT: Bp. Robby Jayaputra
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 05 Januari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

12 Januari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Mei Kak Budi

Pelayan Musik

Doa Pra/Pasca SM Kak Budi Kak Debby

Persembahan

Tema Hikmat Salomo Salomo mendirikan 
Bait Suci

Bahan Alkitab 1 Raja-Raja 2 1 Raja-Raja 6

Sion Kak Vena Kak Fenny

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Suci Kak Sherly

Nazareth Kak Budi Kak Kezia

Betlehem Kak Santi Kak Michi

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
29 Des ’19 45

REC NGINDEN KU II Minggu
29 Des ’19 87

SM: 25
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
29 Des ’19 50 SM: -

Pemuda Kutisari Sabtu
28 Des ’19

Gabung 
Umum

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
29 Des ’19

Gabung 
KU 2

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
29 Des ’19 68 SM: 14

RM: -

REC MERR KU I Minggu
29 Des ’19 18

REC MERR KU II Minggu
29 Des ’19 17

Pemuda Merr Sabtu
28 Des ’19

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
29 Des ’19

POS Batu Aji Minggu
29 Des ’19

REC Kutisari Minggu
29 Des ’19

Gabung 
Nginden




