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Keluarga Yang Ditebus 
Oleh Kristus (2 Korintus 5:16-19)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang 
carut-marut keluarga Abraham. Sebuah keadaan 
yang tidak jauh berbeda dengan keluarga kita. 
Ada pertengkaran. Ada adu kekuatan. Saling 
merasa diri lebih benar. Saling melempar 
kesalahan.

Puji Tuhan! Kehancuran bukanlah titik akhir 
dari perjalanan. Ada pengharapan di dalam 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Tuhan. Pemulihan akan menjadi penutup yang 
manis. Yang paling penting adalah bagaimana 
kita mengandalkan anugerah Tuhan selama 
berproses menuju pemulihan.

Teks hari ini akan mengajarkan dua langkah 
penting menuju pemulihan. Pertama adalah 
perubahan cara pandang. Cara pandang 
menentukan penilaian dan tindakan. Yang kedua 
adalah tugas sebagai duta pendamaian. Kita 
bukan hanya sebagai penerima, tetapi penerus 
karya pendamaian dari Allah.  

Perubahan cara pandang di dalam Kristus
(ayat 16-17)
Kata sambung “sebab itu” di awal ayat 16 merujuk 
balik ke bagian sebelumnya: “Dan Kristus telah 
mati untuk semua orang, supaya mereka yang 
hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi 
untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan 
untuk mereka” (ayat 15). Kita dihidupkan 
oleh Kristus supaya kita bisa hidup bagi Dia. 
Perubahan kepemilikan dan tujuan kehidupan 
ini memengaruhi cara kita memandang segala 
sesuatu, termasuk memandang orang lain.

Paulus dulu menilai orang lain dari “menurut 
ukuran manusia” (LAI:TB/RSV, kata sarka, ayat 
16). Secara hurufiah, frasa ini berarti “menurut 
daging” (KJV/NASB/ESV). Walaupun kata sarx 
bisa memiliki beragam arti (bisa negatif atau 
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netral), dalam konteks ini makna negatif terlihat 
lebih menonjol (NIV “menurut cara pandang 
duniawi”). Jadi, penilaian ini bukan sekadar 
secara manusia, tetapi secara kedagingan atau 
keduniawian. Cara pandang yang bertabrakan 
dengan firman Tuhan.

Paulus dahulu bukan hanya menilai manusia 
secara keliru, tetapi juga menilai Kristus secara 
keliru pula. Sebelum perjumpaannya dengan 
Kristus dalam perjalanan menuju ke Damsyik (Kis. 
9), dia menganggap Yesus hanyalah seorang 
nabi palsu dan penghujat Allah. Yesus layak 
disalibkan dan para pengikut-Nya pantas untuk 
dihukum dan dibunuh.

Mengapa Paulus berpikir seperti itu? Hal ini 
sedikit banyak dipengaruhi oleh kebanggaannya 
terhadap legalisme Yahudi. Keselamatan 
diukur dari kesalehan, sedangkan kesalehan 
adalah tentang menaati deretan perintah dan 
menjauhi berbagai larangan. Perkenanan Allah 
ditentukan oleh ketaatan manusia. Tidak heran, 
cara pandang ini akan melahirkan sikap merasa 
diri benar dan kurang berbelas-kasihan dalam 
menilai orang lain yang terlihat kurang taat. 
Jadi, cara pandang yang duniawi (kata sarka) 
didasarkan pada kebenaran dan pencapaian 
diri sendiri.   

Cara pandang yang baru di dalam Kristus 
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menghadirkan sesuatu yang benar-benar 
berbeda (ayat 17). Ada pembaruan yang bersifat 
total. Dari ungkapan dan kalimat yang digunakan 
dalam teks Yunani terlihat bahwa perasaan Paulus 
sangat bergejolak ketika menyatakan kebenaran 
ini, seolah-olah dia sedang berteriak kegirangan: 
“Ciptaan baru!” Dia lantas menambahkan: “hal-
hal yang lama sudah berlalu,” dan menutupnya 
dengan sebuah seruan lagi: “Lihat, yang baru 
sudah datang” (LAI:TB “sesungguhnya” – lit. 
“lihat!”). Jadi kata “baru” muncul dua kali, plus 
keterangan bahwa yang lama sudah berlalu.

Apa yang membuat pembaruan ini bisa terjadi? 
Kuncinya terletak pada “di dalam Kristus”. 
Kristus membawa kebaruan yang total. Yang 
lama benar-benar berlalu. Di dalam Dia ada 
penerimaan, pengakuan, dan rasa aman bagi 
orang-orang berdosa yang mau percaya 
kepada-Nya. Semua ini dikaruniakan oleh Allah 
kepada manusia tanpa memandang usaha dan 
pencapaian mereka. Semua ini adalah anugerah 
cuma-cuma berdasarkan karya Kristus bagi 
mereka yang percaya.

Pemulihan ini bahkan bukan hanya berkaitan 
dengan orang-orang yang percaya. Penggunaan 
kata “ciptaan” (ktisis), bukan “manusia” (anthrōpos), 
menyiratkan bahwa Paulus memikirkan kita 
sebagai bagian dari seluruh ciptaan. Dia sedang 
memikirkan pemulihan yang lebih luas, yaitu 



E-Magazine
09 Februari 2020

7

pemulihan segala sesuatu di dalam Kristus. Langit 
dan bumi yang baru.

Kata kerja “telah datang” (gegonen, lit. “telah 
menjadi/telah ada”) mengambil tense perfek, 
yang menyiratkan sebuah tindakan yang sudah 
terjadi dan hasilnya terus ada sampai sekarang. 
Pembaruan ini sudah dimulai oleh Kristus melalui 
karya penebusan-Nya. Walaupun segala sesuatu 
belum sepenuhnya dipulihkan, tetapi proses 
pembaruan sudah dimulai. Paling tidak, proses 
itu sudah terjadi pada orang percaya. Siapa saja 
yang percaya kepada Kristus, dia menjadi ciptaan 
yang baru. Kelak bersama-sama dengan ciptaan 
yang lain, dia akan dipulihkan sepenuhnya (bdk. 
Rm. 1:18-25).

Pembaruan yang terjadi pada kita (dan seluruh 
ciptaan) berdasarkan penebusan Kristus yang 
cuma-cuma seharusnya mengubah cara 
pandang kita. Penilaian kita terhadap orang 
lain menjadi lebih beranugerah. Kita cenderung 
berbelas-kasihan, bukan menyalahkan tanpa 
alasan. Menasihati, bukan menghakimi. 
Memahami, bukan menggurui. Bukankah Kristus 
telah memerlakukan kita demikian?

Pembaruan di atas juga seharusnya mengubah 
cara pandang kita terhadap keadaan. Kita 
tidak boleh kehilangan harapan. Kalau segala 
sesuatu saja pada akhirnya akan dipulihkan, 
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tidak ada alasan untuk meragukan bahwa Allah 
sanggup dan akan mengubah keadaan kita. 
Dia pasti mempunyai cara untuk menyediakan 
pertolongan. Dia tidak akan meninggalkan kita.

Tugas sebagai duta pendamaian (ayat 18-19)
Frasa “dan semuanya ini” (ta de panta) di awal ayat 
18 menunjukkan bahwa ayat ini masih berkaitan 
dengan bagian-bagian sebelumnya, terutama 
ayat 16-17. Seluruh proses karya penebusan 
berasal dari Allah. Dialah yang mengambil 
inisiatif. Dialah yang bekerja dari awal sampai 
akhir. Dia bukan Allah yang suka menunggu. Dia 
bukan Allah yang suka membiarkan manusia 
berusaha tetapi sia-sia.

Secara khusus Paulus menyebutkan dua tindakan 
Allah di ayat 18, yang nanti juga diulang lagi 
dalam kalimat yang berbeda di ayat 19. Dua ayat 
ini bersifat paralel. Yang satu menjelaskan yang 
lain.

Tindakan Allah yang pertama adalah 
mendamaikan kita dengan diri-Nya (ayat 18a, 
19a). Konsep ini menyiratkan bahwa sebelumnya 
ada permusuhan antara Allah dan manusia. 
Sejak jatuh ke dalam dosa, manusia sengaja 
menghindar diri dari Allah dan menyalahkan 
Dia (Kej. 3:7-12). Semua menyeleweng dan tidak 
ada yang mencari Allah (Rm. 3:10-20). Dalam 
anugerah-Nya, Allah tidak tinggal diam. Dia 
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mencari manusia. Dia tidak mau menyerah untuk 
mendapatkan kita. 

Bagi pembaca mula-mula yang terbiasa dengan 
mitologi Yunani atau agama-agama politeistik 
kuno, mereka pasti langsung bisa menangkap 
sebuah konsep yang unik di ayat 18-19. Bukan 
manusia yang harus mengambil hati dewa-
dewa melalui sesajen supaya mereka diperkenan 
oleh para dewa, Paulus justru mengajarkan 
sebaliknya. Allah yang mengambil inisiatif. Dia 
yang mendamaikan kita dengan diri-Nya. Bukan 
karena pelanggaran mereka sepele, tetapi karena 
Allah tidak memerhitungkan semua pelanggaran 
itu kepada mereka. Semua diperhitungkan 
kepada Kristus. Kristus yang menanggung semua 
kesalahan itu. Itulah yang disebut anugerah!

Tindakan Allah yang kedua adalah memercayakan 
berita pendamaian (ayat 18b, 19b). Tidak cukup 
bagi kita untuk menerima pendamaian saja. Allah 
bekerja di dalam dan melalui kita. Dia berkenan 
memakai kita dalam pelayanan pendamaian 
(ayat 18b). Yang kita sampaikan adalah berita 
pendamaian (ayat 19b).

Pendamaian ini bukan hanya menjadi berita 
(isi) pelayanan, tetapi juga mewarnai cara 
pelayanan Paulus. Walaupun sebagian jemaat 
di Korintus termakan oleh omongan para rasul 
palsu sehingga memiliki pikiran yang buruk 
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tentang dia, Paulus tetap menyikapi semuanya 
dengan penuh kasih (5:12-13). Dia selalu berusaha 
menguasai diri karena dia tahu bahwa dirinya 
selalu dikuasai oleh kasih Kristus (5:14).

Adalah sesuatu yang ironis apabila pelayan 
pendamaian tidak mampu menyelesaikan 
pertikaian dengan kelemahlembutan. Bukankah 
akan menjadi sebuah gurauan apabila seorang 
pemberita pendamaian justru menjadi pencetus 
perselisihan? Sayangnya, situasi ironis inilah 
yang sering terjadi. Kita gagal menjadi agen 
pendamaian di keluarga, sekolah, tempat kerja 
atau gereja. Tidak jarang kita menjadi penyulut 
pertengkaran.

Kristus bukan sekadar memberikan teladan. Dia 
juga membawa perubahan. Dia sudah bekerja 
di dalam kita. Dia juga rindu untuk bekerja 
melalui kita. Apapun keadaan, kegagalan, dan 
kehancuran kita, anugerah-Nya selalu cukup 
untuk menopang dan membangkitkan. Dia tidak 
akan membiarkan pekerjaan-Nya berhenti di 
tengah jalan. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 64:
Apa saja kebaikan-kebaikan khusus yang 
dinikmati anggota Gereja yang tidak kelihatan, 
oleh Kristus?

• Anggota Gereja yang tidak kelihatan 
menikmati, oleh Kristus, persatuan dan 
persekutuan dengan Dia dalam anugerah 
dan kemuliaan.

• a. Yoh 17:21; Efe 2:5-6; Yoh 17:24. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Doakan warga negara Indonesia yang sedang 

berada di negara terjangkit virus Corona, 
kiranya Tuhan yang akan melindungi dan 
menjaga kesehatan mereka. Doakan juga 
untuk WNI yang baru dipulangkan dari Wuhan, 
kiranya mereka sehat dan tidak membawa 
virus ini ke Indonesia.

2. Doakan REC Lokal Batam. Kiranya Tuhan 
menolong para pengurus dan gembala lokal 
REC Batam untuk terus mengembangkan 
pelayanan dan efektif menjangkau jiwa-
jiwa yang belum percaya pada Tuhan Yesus, 
terutama para orang tua siswa sekolah BASIC.

3. Misi REC di Papua 
a. Berdoa untuk proses penerimaan siswa baru  
     TK & SD Exodus. 
b. Berdoa untuk biaya, perizinan dan seluruh  
     persiapan pembangunan mess untuk   
     misionaris yang akan melayani di Papua. 
c. Berdoa untuk proses perekrutan misionaris/ 
    guru yang akan diutus pada bu lan Juli 2020.
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EMPAT KESALAHAN
YANG UMUM
Langkah Kelima: Kemahiran Baru 
untuk Tetap Memegang Kendali

C A R E
All About Marriage

Memberi waktu menyendiri menggantikan 
perlunya menghukum atau memukul anak. Waktu 
menyendiri menghubungkan anak dengan 
perasaan dan kebutuhannya untuk bersikap 
kooperatif, tetapi dengan cara yang sama sekali 
berbeda. Kalau anak dihukum atau dipukul, dalam 
keadaan lepas kendali ia akan menghukum diri 
sendiri atau orang lain. Anak yang secara tetap 
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mengambil waktu menyendiri tidak menghukum 
diri sendiri atau orang lain.

EMPAT KESALAHAN YANG UMUM 
Di bawah ini adalah empat kesalahan yang biasa 
dilakukan orangtua dalam menggunakan waktu 
menyendiri. Marilah kita tinjau setiap kesalahan 
ini lebih dekat.

1. Terlalu Banyak Waktu Menyendiri 
Hanya memberi waktu menyendiri dan tidak 
menerapkan teknik-teknik lain untuk mengasuh 
secara positif Iambat laun akan mengurangi 
efektifnya waktu menyendiri. Waktu menyendiri 
hendaklah digunakan sebagai langkah terakhir 
pada waktu Anda tidak punya cukup waktu 
untuk menerapkan keempat langkah lain dalam 
mengasuh secara positif. 

Walaupun tubuh memerlukan vitamin C, ada 
pula kebutuhan-kebutuhan lain. Vitamin C saja 
tidak akan membuat badan tetap sehat. Kalau 
kita menyantap makanan yang mengandung 
vitamin C saja, dan tidak memperdulikan 
kebutuhan lainnya, maka vitamin C itu tidak akan 
menimbulkan perbedaan besar dalam menjaga 
kesehatan kita. Demikian juga, masing-masing di 
antara kelima langkah mengasuh secara positif*) 
itu sama pentingnya untuk menciptakan sikap 
kooperatiif.
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2. Tidak Cukup Waktu Menyendiri 
Sementara beberapa orangtua terlalu banyak 
menggunakan waktu menyendiri, ada lainnya 
yang tidak cukup menggunakannya. Mereka 
mengeluh anak-anak mereka tidak mau 
mendengarkan. Misalnya, seorang ibu mengeluh, 
”Saya minta dia untuk berhenti meloncat-loncat 
di atas tempat tidur tapi dia hanya tertawa-tawa 
dan tetap meloncat-loncat.” 

Ini suatu tanda jelas bahwa ibu ini tidak cukup 
banyak memberikan waktu menyendiri kepada 
anak itu. Kalau seorang anak hanya tertawa 
dan menanggapinya dengan acuh tak acuh, 
jelas bahwa anak ini tidak berada di bawah 
kendali orangtua dan memerlukan lebih banyak 
waktu menyendiri. Ibu ini perlu mengangkat si 
anak dan memindahkannya ke kamar lain untuk 
memberinya waktu menyendiri.

Beberapa orangtua mengambil kesimpulan 
bahwa waktu menyendiri tidaklah efektif karena 
pada keesokan harinya si anak lagi-lagi lepas 
kendali. Orangtua ini secara keliru beranggapan 
bahwa kalau waktu menyendiri itu efektif, anak 
pasti selalu menurut dan tidak menentang. Waktu 
menyendiri tidak mematahkan kemauan anak dan 
menciptakan kepatuhan. Waktu menyendiri justru 
memperkuat kemauan anak, tetapi juga memupuk 
kesediaannya untuk bersikap kooperatif.
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Anak aktif khususnya dan anak laki-laki kecil 
cenderung membutuhkan lebih banyak waktu 
menyendiri. Kalau anak kita memerlukan lebih 
banyak waktu menyendiri, itu tidak berarti ada 
sesuatu yang tidak beres pada anak atau pada 
cara kita mengasuh anak. Masalahnya hanyalah 
bahwa anak itu memerlukannya pada tahap 
perkembangannya. Tidak ada angka yang 
pasti berapa kali anak harus mengambil waktu 
menyendiri. Mungkin dua kali sehari, dua kali 
seminggu atau dua kali sebulan, atau bahkan dua 
kali setahun. Setiap anak itu unik.

Orangtua dengan cinta lembut memberikan 
waktu menyendiri, tetapi umumnya tidak cukup 
sering. Mereka tidak tega mendengar anak 
menjerit, maka biasanya mereka membujuk anak. 
Bila anak menjadi terlalu mau menang sendiri, itu 
merupakan suatu tanda jelas bahwa orangtua 
tidak mempertahankan kendali dengan cukup 
banyak memberikan waktu menyendiri.

3. Mengira Anak-anak Akan Duduk Diam 
Beberapa orangtua salah mengerti seluruh 
tujuan waktu menyendiri. Mereka mengira anak-
anak akan duduk diam dan menjadi tenang. 
Mereka bukannya memberikan waktu menyendiri 
agar anak mereka menjadi tenang kembali 
dan melepaskan emosi negatif, melainkan 
menakut-nakuti anak untuk tidak marah. Mereka 
menyampaikan pesan seperti, ”Kalau kamu terus 
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melawan, maka waktu menyendirimu belum Ibu 
anggap mulai sebelum kamu berhenti.”

Waktu menyendiri itu efektif sebab waktu 
itu memberi anak-anak kesempatan untuk 
menentang Iebih jauh. Mendorong anak untuk 
menyerah dan duduk diam bukanlah waktu 
menyendiri. Anak-anak hendaknya merasa bebas 
untuk menolak waktu menyendiri. 

Kalau anak-anak menjadi keterlaluan dan 
menolak sikap kooperatif, ada baiknya menyuruh 
mereka duduk di sudut atau di sebuah bangku 
khusus untuk menenangkan diri. Ini sama saja 
dengan menyuruh anak tidur siang sebentar kalau 
mereka menjadi terlalu ribut dan tidak mau diatur.
Suatu waktu penenangan diri tidaklah sama 
dengan waktu menyendiri. Dalam waktu 
penenangan diri, anak-anak diharapkan duduk 
diam dan mungkin bahkan diberi hadiah 
karena mau menggunakan beberapa waktu 
untuk menenangkan diri. Penenangan diri tidak 
mendorong anak untuk menjelajahi perasaan-
perasaannya. Setelah anak bertambah besar 
(kira-kira sembilan tahun), mereka mampu 
merasakan dan melepaskan emosi tanpa waktu 
menyendiri.

Mungkin ada orangtua yang berkata kepada 
remajanya yang suka mendebat, ”Ini tidak akan 
selesai. Ayah mau kamu duduk di kamarmu 
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beberapa waktu untuk menenangkan dirimu dan 
kemudian kita akan bicara lagi.” Penenangan diri 
inilah mungkin yang dibutuhkan remaja itu.

Kalau remaja itu menentang dan orangtua 
memerintah dan si remaja tetap menentang, 
barulah itu sebuah waktu menyendiri. Remaja 
itu akhirnya akan berlari masuk kamarnya. Pada 
waktu itu, orangtua harus sangat berhati-hati 
dengan tidak memarahi anak karena sikap 
menentangnya, tetapi harus terus memerintah 
sampai anak ini pergi ke kamarnya. Kalau remaja 
itu keluar dari kamarnya, ia akan tampak seperti 
orang lain.

4. Menggunakan Waktu Menyendiri sebagai 
Hukuman 
Kesalahan keempat yang dibuat banyak orangtua 
adalah memberikan waktu menyendiri sebagai 
hukuman. Walaupun mungkin anak-anak merasa 
dihukum dengan waktu menyendiri, orangtua 
harus hati-hati dan tidak menggunakannya 
sebagai hukuman. Cukup sering seorang ibu 
memberi peringatan atau isyarat dengan 
berkata, ”Kalau kamu tidak berhenti, kamu harus 
disetrap di kamarmu” atau ”Kalau kamu tidak 
berhenti, akan Ibu sampaikan kepada Ayah kalau 
dia pulang nanti” atau “Kalau kamu tidak berhenti, 
Ibu pukul kamu nanti.”

Makin banyak orangtua menggunakan hukuman, 
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makin menjadi-jadi anak-anak memberontak. 
Banyak orang dewasa sekarang masih tidak 
dapat berhubungan atau tidak merasakan hasrat 
untuk berhubungan dengan orangtua mereka 
karena mereka dulu dihukum. 

--------------------------
Cuplikan Bab Delapan
Children Are from Heaven – John Gray

*)Kelima langkah mengasuh secara positif:
1. Memintalah, jangan memerintah.
2. Dengarkan dan beri dorongan, jangan 

memperbaiki. 
3. Berikan hadiah, jangan menghukum.
4. Perintahlah, jangan menuntut.
5. Berikan waktu menyendiri, jangan memukul.
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Apakah Orang Kristen 
Wajib Memberikan
Buah Sulung?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Apakah orang Kristen harus memberikan seluruh 
gaji atau penghasilan pertamanya kepada gereja? 
Isu ini semakin marak dibicarakan karena sebagian 
gereja mendorong jemaatnya memberikan buah 
sulung. Iming-iming yang ditawarkan tentu saja 
kelimpahan. Ayat favorit mereka adalah Amsal 
3:9-10 “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan 
dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, 
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai 

T E A C H I N G
Q&A
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melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan 
meluap dengan air buah anggurnya”.

Berdasarkan Imamat 23:9-14 dan Ulangan 26:1-11, 
ada lima alasan mengapa orang Kristen tidak lagi 
terikat dengan praktek pemberian buah sulung & 
mengapa menjadikan buah sulung sebagai umpan 
berkat adalah tidak Alkitabiah. Pertama, perintah 
ini lebih ke arah ucapan syukur atas penyertaan 
Allah (dari Mesir sampai Kanaan) daripada sarana 
mendapatkan berkat Allah (Im. 23:10; Ul. 26:1, 5-10). 
Sejak awal pemberian peraturan ini, tidak ada ide 
tentang berkat yang melimpah sebagai balasan 
dari Allah. Jadi, teks di Amsal 3:9-10 sebaiknya 
dipahami bukan sebagai pola yang umum. Mungkin 
itu hanyalah sebuah janji khusus pada situasi yang 
khusus pula. Lagipula, sesuai dengan jenis sastra 
Kitab Amsal yang memuat banyak observasi 
kehidupan, apa yang tertulis di sana belum tentu 
adalah sebuah janji ilahi, melainkan observasi atas 
apa yang biasanya terjadi. 

Kedua, yang dipersembahkan juga bukan seluruh 
hasil panen. Semua teks tentang buah sulung 
tidak ada yang mengindikasikan bahwa seluruh 
panen sulung wajib diberikan. Sebaliknya, Alkitab 
secara eksplisit menggunakan istilah seberkas atau 
sebakul (Im. 23:10-11; Ul. 26:2). Ketidakjelasan ini 
juga menimbulkan perdebatan di kalangan para 
rabi Yahudi. Ada yang mengusulkan 1/60 dari hasil 
panen, itupun hanya untuk jenis tanaman tertentu. 
Beberapa hasil panen yang lain dikecualikan dari 
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praktek pemberian buah sulung. 

Ketiga, pemberian buah sulung dihubungkan 
dengan kurban bakaran dan persembahan-
persembahan lain (Im. 23:12-14). Ada kurban 
bakaran, sajian, api-apian, dan curahan di hadapan 
TUHAN. Jika persembahan buah sulung tetap 
diwajibkan, mengapa semua kurban yang lain ini 
tidak diwajibkan lagi? Mengapa penebusan Kristus 
hanya menggenapi semua persembahan, kecuali 
persembahan buah sulung? Jadi, kalau semua 
kurban lain sudah digenapi di dalam Kristus, tidak 
ada alasan mengapa buah sulung dipertahankan. 
Keempat, jika konsisten dipraktekkan, perintah untuk 
memberikan buah sulung berlaku setiap tahun atau 
setiap panen (Neh. 10:35; Ams. 3:9-10). Praktek ini 
tidak hanya terjadi sekali pada waktu bangsa Israel 
menduduki tanah Kanaan dan mulai menikmati hasi 
dari tanah itu. Ini dilakukan secara terus-menerus. 
Pertanyaannya, jika jenis pekerjaan seseorang 
tidak berkaitan dengan pertanian, bagaimana 
pengertian “sulung” diterapkan? Jika itu diberikan 
terus-menerus, seberapa sering seseorang harus 
memersembahkan gaji atau penghasilannya? 
Konsistensi penerapan dalam hal ini tentu saja 
membingungkan dan sulit dipertahankan.   

Terakhir, yang menikmati buah sulung bukan 
hanya para imam, tetapi juga kaum Lewi dan 
orang-orang asing (Ul. 26:11). Praktek memberikan 
buah sulung kepada gereja dan hanya pendeta 
yang menikmati hasilnya merupakan kebiasaan 
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yang tidak Alkitabiah. Jemaat yang memberikan 
sebenarnya berhak untuk mengawasi penggunaan 
buah sulung tersebut. Tujuannya untuk memastikan 
bahwa para pelayan dan golongan marjinal yang 
membutuhkan juga menikmati hasilnya.

Walaupun praktek ini tidak mengikat (secara 
kemasan), tetapi konsep teologis (esensi) tetap 
dipertahankan. Kita harus selalu mensyukuri 
berkat-berkat Tuhan. Salah satu bentuk ucapan 
syukur adalah memberikan persembahan kepada 
Tuhan. Jemaat mula-mula memiliki kebiasaan 
menyisihkan penghasilan mereka setiap minggu 
(1Kor. 16:2). Kebiasaan ini bukan paksaan, tetapi lahir 
dari hati yang mengasihi dan bersyukur (2Kor. 9:6-
7). Jadi, setiap orang Kristen perlu membiasakan 
diri untuk menyisihkan penghasilan bagi pekerjaan 
Tuhan dan orang lain yang membutuhkan. Semakin 
besar rasa syukur kita, semakin besar pemberian 
kita. Jadi, walaupun persembahan buah sulung 
tidak lagi mengikat, tetapi berbagi penghasilan 
untuk pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang 
membutuhkan tetap harus dilakukan. Allah sudah 
sedemikian baik kepada kita. Dia memberikan 
diri-Nya bagi kita. Berlebihankah jika kita berbagi 
berkat-Nya untuk orang lain? Soli Deo Gloria.
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Apa Arti Yoga dan
Pengajaran Apakah yang 
Ada Di Baliknya?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 2 Februari 2020)
Ia membagi latihan yang ada menjadi dua 
bagian—eksternal dan internal. Bagian eksternal 
melibatkan fisik, dan dari sudut pandangnya 
adalah Barat hanya tertarik pada aspek ini 
tanpa ingin masuk ke dalam internalnya. Bharat 
berargumen bahwa yoga adalah sebuah paket 
lengkap dan bahwa seseorang tidak memiliki 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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pilihan untuk memisahkan keduanya. Untuk masuk 
ke dalam bagian internal, ia menyarankan hal ini:

Anda memerlukan seorang ahli sungguhan 
untuk membawa Anda ke dalam yoga spritual. 
Seseorang yang  telah berjalan ke dalam dirinya 
sendiri. Seorang ahli seperti ini akan bertanya: 
Teman, sekarang Anda telah mengenal tubuh, 
Anda telah mengenal nafas Anda, pikiran Anda, 
lalu apa selanjutnya? Setelah itu mulailah 
perjalanan menuju ketidaktahuan di mana sang 
guru membuat sang murid perlahan-lahan sadar 
pada setiap bagian, di mana Anda tahu bahwa 
Anda bukanlah tubuh atau pikiran dan bahkan 
bukan jiwa. Itulah saat di mana Anda mendapatkan 
pengalaman pertama tentang moksha 
(semacam keselamatan), atau pencerahan. Ini 
merupakan perasaan yang membukakan diri dari 
keheningan, perasaan di mana Anda kehilangan 
diri Anda dan senang melakukannya, di mana 
untuk pertama kalinya ego Anda telah menyatu 
dengan supra-kesadaran Anda.  Anda merasa 
bahwa Anda tidak lagi ada, karena Anda telah 
berjalan ke dalam lembah maut. Dan jika Anda 
mulai berjalan lebih dan lebih lagi dalam lembah 
ini, Anda menjadi lebih bebas.

Ini merupakan perjalanan dari Anda menjadi 
tidak ada Anda. Sebuah perjalanan dari yang 
diketahui kepada yang tidak di ketahui. Dari 
lembah pengetahuan total, materi dan ego 
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kepada penyerahan diri total di  mana tak 
satu pun tersisa dalam diri Anda kecuali kesadaran 
murni. Anda pergi kepada keadaan di mana 
Anda benar-benar bebas dari ketakutan atau 
kematian. Atau kehidupan. Dan itulah apa yang 
dimaksud dengan yoga di India. Yaitu seorang 
yang telah berjalan dari tubuh kepada pikiran, 
kepada jiwa, kesadaran, kepada penyerahan  
yang tak kentara kepada supra-kesadaran. Kali 
berikutnya Anda menuju ke dalam kelas yoga, 
bertanyalah kepada  diri Anda apakah Anda siap 
untuk menjadi seorang pencari jalan itu.

3  Kutipan-kutipan dari seorang guru Zaman Baru 
mengilustrasikan beberapa hal:
• Hal-hal fisik tidaklah berarti dan harus 

dilampaui untuk benar-benar dapat 
menguasainya. Jangan bingung mengenai 
ajaran Kristen dengan pernyataan Paulus 
dalam 1 Korintus 9:27. Paulus mengacu 
kepada pengendalian diri terhadap tubuh fisik 
sesungguhnya. Ia tidak mengatakan bahwa 
fisik adalah jahat secara intrinsik atau tidak 
nyata dan harus dilampaui untuk mencapai 
moksha.

• Hal-hal logis dan rasional harus dikorbankan 
untuk hal-hal non-rasional atau bahkan 
suprarasional. Selama kita menggunakan 
pikiran, kita akan tetap pada keadaan rendah. 
Ini membuat epistemologi panteisme (yang 
merupakan dasar dari yoga) menjadi tidak 
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dapat diketahui dan tidak dapat dipastikan.
• Ketika digunakan oleh para praktisi yoga, kata-

kata seperti penyerahan diri tidak memiliki arti, 
karena tidak ada entitas atau sebuah pribadi 
di mana kita harus berserah kepadanya. Kata 
itu seringkali digunakan untuk menyatakan 
ketidakberadaan total yang sebenarnya 
adalah inti dari realita tertinggi.

Demikian juga, pencerahan tidak berarti 
mengetahui secara objektif tentang sesuatu 
atau seseorang. Alih-alih, pencerahan dipakai 
untuk mengacu kepada kesadaran diri, kepada 
kesatuan seseorang dengan Brahma yang 
Absolut.

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

Kisah tentang 3 orang Yahudi yang menolak 
untuk menyembah patung raja Nebukadnezar, 
dan sebaliknya memilih untuk tetap menyembah 
Allah Israel sehingga akhirnya mereka dihukum 
dengan cara dibuang ke dalam perapian yang 
menyala-nyala, merupakan kisah heroik yang terus 
berdengung sepanjang jaman. Ketaatan mereka 
untuk tetap menyembah Allah di tengah ancaman 
hukuman yang sedemikian mengerikan, menjadi 

T E A C H I N G
Do You Know?
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tema inti yang mendominasi kisah ini. 

Kisah ini berawal dari raja Nebukadnezar yang 
membuar patung yang sangat tinggi, 6o hasta 
panjangnya dan 6 hasta lebarnya (panjang 
sekitar 27 m dan lebarnya sekitar 2,7 m). Semua 
orang di kerajaan Babel diwajibkan untuk sujud 
menyembah patung itu; jika tidak akan dilemparkan 
ke perapian yang menyala-nyala). Hanya 3 orang 
Yahudi (Sadrakh, Mesakh dan Abednego) yang 
tidak mau menyembah patung yang didirikan raja 
Nebukadnezar. Hal ini diketahui oleh para bawahan 
raja Nebukadnezar dan mereka melaporkan 3 
orang itu kepada raja. Akhirnya 3 orang Yahudi itu 
memang benar-benar dilemparkan ke perapian 
itu namun mereka bukanlah mati hanus terbakar, 
justru mereka hidup segar bugar. Dan akhirnya raja 
Nebukadnezar justru mempermuliakan 3 orang 
Yahudi itu. 

Tetapi pernahkan kita pikirkan, sebenarnya untuk 
apakah dibuat perapian yang menyala-nyala di 
tengah kota Babel? Apakah perapian ini memang 
dikhususkan untuk tempat penghukuman orang-
orang yang dianggap kriminal di era itu?

Kata ‘perapian yang menyala-nyala’  muncul 
sebanyak 8 kali di Daniel 3 (ay. 6, 11, 13, 17, 20, 21, 
23, 26).  Dalama bahasa Aramnya kata yang 
dipakai untuk ‘perapian yang menyala-nayala 
menggunakan kata ’aTTûn nura’ yaqidta’. Kata 
’aTTûn  ‘perapian’ muncul 10 kali di Daniel 3 dan 
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memang kata ’aTTûn  ‘perapian’  tidak pernah muncul 
di bagian lain Alkitab kecuali di Daniel 3 (semacam 
hapax legomena).  Kata ’aTTûn ini kemungkinan 
barasal dari bahasa Akadia utünu, yang merujuk 
pada sebuah oven atau pemanggangan untuk 
membakar batubata atau melebur  besi ataupun 
membuat kapur.  Perapian itu ukurannya juga 
cukup besar sehingga 3 (atau 4) orang  terlihat 
berjalan-jalan di dalamnya (ay. 25). Perapian ini 
memiliki pintu dari arah atas perapian karena 
Sadrakh, Mesakh dan Abednego juga dimasukkan 
dari arah atas (ay. 22-23).  Namun kemungkinan 
ada pintu lain karena raja tidak mungkin juga 
melihat 3 orang itu dari arah atas (ingat orang-
orang yang mengangkat Sadrakh, Mesakh and 
Abednego justru terbakar terlalap api ketika 
mereka hendak mengangkat dan memasukkan 
3 orang itu ke perapian). Kemungkinan ada pintu 
samping (tempat para pekerja membersihkan abu 
perapian) tempat raja bisa melihat 3 orang itu. 

Catatan tentang bentuk penghukuman dengan 
dilempar ke perapian, memang bukan sesuatu 
yang sangat sering dilakukan di Mesopotamia 
Kuno. Catatan paling lengkap tentang pelaksanaan 
hukuman dengan perapian banyak didapatkan 
dalam catatan orang Mesir Kuno; sedangkan 
catatan Babel kuno sangatlah sedikit. Sebuah 
surat Babel Kuno mencatat seorang raja (Rîm-
Sîn) yang memerintahkan seorang pembunuh 
dilemparkan ke tenpat pembakaran batubata 
(utünu) karena pembunuh itu telah membunuh 
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korbannya dengan cara dilemparkan ke sebuah 
pemangganan (tinüru).  Bagi orang Mesopotamia, 
hukuman pembakaran (dengan atau tanpa 
perapian) seringkali dilakukan untuk kejahatan  
melawan hirarki lebih tinggi (raja atau dewa).  
Raja Nabonidus yang sangat menyembah dewa 
Bulan pernah mengeluarkan perintah, “If you 
do not worship this new horrifying image of Sîn, 
the king will roast you in an oven.“ Namun bagi 
orang Mesir Kuno, hukuman pembakaran dapat 
dilakukan untuk berbagai kejahatan (penistaan, 
pembunuhan, persekongkolan untuk membunuh 
serta perzinahan) namun lebih ditekankan untuk 
pemberontakan atau pengkhianatan. 

Dengan membandingkan sedikitnya catatan yang 
ditemukan (kemungkinan ada yang tidak berhasil 
ditemukan) tentang bentuk penghukuman di 
perapian pada era orang Babel Kuno, kecuali untuk 
orang-orang yang membangkang terhadap hirarki 
lebih tinggi, ada kemungkinan lain yaitu bahwa 
perapian itu adalah perapian yang dipergunakan 
untuk membuat besi yang dipakai untuk patung 
emas yang dibuat raja Nebukadnezar. Hal ini dapat 
menjelaskan hubungan perapian yang cukup 
besar dengan ukuran patung emas itu yang juga 
sangat besar. Jadi mungkin bentuk penghukuman 
dengan dilempar ke perapian yang menyala-nyala 
merupakan bentuk ironi terhadap penolakan untuk  
menyembah patung yang dibuat di perapian yang 
sama.
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BAB XIV:
Jemaat Mula-Mula
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 2 Februari 2020)
Dapat dikatakan bahwa semua berkat kerajaan 
yang diberitakan Kristus diberikan kepada 
orang-orang yang menyerahkan diri kepada 
Kristus sebagai Tuhan. Bahkan Ridderbos (1975) 
menyimpulkan bahwa: “kedatangan kerajaan 
sebagai penggenapan kedatangan Allah yang 
kedua yang eskatologis merupakan prinsip 
utama pemberitaan Paulus.

M I S S I O N
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Kedatangan Kristus memungkinkan terjadinya 
solidaritas baru dalam kebenaran yang 
melampaui seolidaritas dengan Adam dalam 
dosa (Rom. 5:12-21). Realitas ini, yang dikatakan 
oleh Paulus sebagai ciptaan baru (2 Kor. 5:!7), 
didasarkan kepada peristiwa-peristiwa dalam 
kehidupan Kristus. Dalam surat-surat Paulus kita 
melihat  “bahwa penyelamatan Allah dalam 
kitab-kitab Injil ditemukan dalam penciptaan 
suatu umat baru, di dalam kehidupan social-
historis” (Wilder 1964). Kenyatan inilah yang 
sekarang memberikan ciri-ciri kepada situasi 
yang Paulus urutkan: penghancuran terhadap 
rintangan social, kesukuan dan golongan (E. 2:12 
dan Filemon); penegakan keadilan antara Allah 
dan dunia oleh kematian Kristus (Rom. 3:21-27); 
kekalahan kuasa-kuasa yang membinasakan 
dunia (Kol. 1:13; 2:15); dan di atas semua itu, 
kemenangan atas kematian (2 Tim. 1:10 dan 1 Kor. 
15).

Pokok pemberitaan Paulus adalah bahwa semua 
kenyataan ini merupakan kenyataan sekarang 
dan setiap manusia harus menanggapi situasi 
yang berubah ini. Paulus melihat sebagai 
misinya “untuk menuntun semua bangsa, supaya 
mereka percaya dan taat kepada nama Yesus” 
(Rom. 1:5). Panggilan kepada bangsa-bangsa 
ini, bagaimanapun juga masih berakar kepada 
janji yang diberikan kepada Abraham. Namun 
sekarang semua orang yang percaya kepada 
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Kristus menjadi ahli waris atas janji-janji yang 
diberikan kepada Abraham (Gal. 3). Seperti 
tercatat di atas, pemberitaan Paulus kepada 
bangsa-bangsa lain menekankan bahwa 
dengan kedatangan Kristus maka maksud Allah 
bagi dunia mulai diwujudkan. Jadi pewarisan 
janji-janji Allah kepada bangsa Israel dalam 
pemberitaan Paulus harus ditempakan dalam 
konteks tujuan-tujuan Allah yang lebih luas 
bagi dunia. Pemberitaan Paulus tentunya 
memperkaya janji-janji Perjanjian Lama dengan 
pengertian yang lebih dalam mengenai hakikat 
dan sebagait anggapan keseluruhan pribadi 
seseorang terhadap inisiatif Allah dan keakraban 
baru yang dimungkinkan antara orang percaya 
dan Allah dalam Kristus (Gal. 2:20). Namun 
melihat semua itu, janji-janji terdahulu sebagai 
yang bersifat rohani semata-mata akan 
mengubah maksud-maksud Paulus. apa yang 
dikatakan Brueggemann (1977), mengenai tanah 
di dalam tulisan Paulus dapat diterapkan pada 
janji-janji Perjanjian Lama lainnya; “Karenanya 
kita tidak dapat mengabaikan rujukan paling 
penting dan bertahan lama yaitu tanah, kecuali 
kalau kita mengalah kepada sebuah interpretasi 
yang supra alamiah.” Hati merupakan fokus dan 
inti pengajaran Paulus; namun tidaklah benar jika 
hal ini merupakan perhatiannya yang eksklusif. 
Marilah kita amati beberapa bukti di bawah ini. 

Pertama, sukar bagi kita untuk menolak 
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pendapat Wilder (1964), bahwa perjuangan 
melawan kuasa-kuasa jahat yang Kristus 
lawan dan menangkan di kayu salib berlanjut 
dalam Jemaat, dan hanya akan berhenti ketika 
Tuhan datang kembali. Walaupun pertempuran 
dimenangkan dan kuasa kemenangan telah 
menjadi milik orang-orang Yahudi yang tersebar 
di seluruh dunia. Paulus mungkin secara tidak 
langsung mengatakan bahwa inilah Bait Allah 
yang baru yang melaksanakan pelayanannya 
(Ef. 2:21). Sekali lagi Paulus tidak menyerang 
kekayaan secara langsung, tetapi memunculkan 
sebuah patokan baru mengenai kebersamaan 
yang menganjurkan suatu sikap baru terhadap 
kekayaan.

Akhirnya ketika budak Onesimus dikirim kembali 
kepada tuannya setelah menjadi percaya, Paulus 
hanya menasihati Filemon agar menerima dia 
“bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih 
daripada budak, yaitu sebagai saudara seiman 
yang terkasih” (Fil.1:16). 

Bersambung…………..
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Yayasan Keluarga
Senin, 10 Februari 2020

Tuhan sangat peduli keluarga. Dalam 
bagian ini Maleakhi ini menerangkan betapa 
pentingnya keluarga bagi Allah. Orang tua 
yang memegang nilai-nilai kebenaran dan iman 
menjadi pondasi penting bagi keluarga. Dalam 
ayat 10-16, Kekudusan dan kerohanian dalam 
keluarga menjadi sorotan khusus Maleakhi. Jika 
masyarakat tidak lagi menjunjung tinggi fondasi 
kepercayaan dan para pemimpin agama 
tidak menunjukkan serta tidak mengajarkan 
pentingnya iman mereka, maka orang tua akan 
lebih kecil kemungkinannya untuk meletakkan 
fondasi kebenaran dalam kehidupan keluarga 
mereka.

Itulah yang terjadi di zaman Maleakhi. Ketika rasa 
kepercayaan dan cinta yang tulus kepada Tuhan 
sudah hilang diantara umat Israel , maka para 
pemuda menikahi wanita yang tidak percaya 
Tuhan yang benar dan menyembah dewa-dewa 
lain. Iman dan kepercayaan seolah-olah dibuang 
dari kehidupan keluarga. Bayangkan ketegangan 
di sebuah rumah di mana suami atau istri saling 
mencurigai, tidak ada kenyamanan. Tempat 
kudus yang disebutkan tidak hanya merujuk pada 

Bacaan : Maleakhi 2:11

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



E-Magazine
09 Februari 2020

37

bait suci tetapi juga tempat yang aman dalam 
keluarga.

Rumah yang aman akan terjadi jika ada orang 
tua atau suami istri yang mampu menjadi teladan 
dalam kasih dan kesetiaan seperti yang Allah 
telah kerjakan. Allah mengasihi anak-anaknya 
tanpa syarat bahkan rela mengorbankan diri-
Nya. Dia menginginkan keluarga di mana kedua 
orang tua/suami istri saling belajar mencintai 
seperti Kristus telah mencintai umat-Nya. (HK)
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Prioritas Keluarga
Selasa, 11 Februari 2020

Ada sebuah gereja yang sangat dikenal dengan 
komitmen mereka kepada pelayanan misi diluar 
negeri. Banyak anak-anak jemaat yang ikut terlibat 
mendukung pelayanan misi. Salah satunya adalah 
anak muda bernama Bill yang memberikan 
diri untuk melayani sebagai misionaris. Namun 
orang tua Bill tidak setuju dengan keputusan Bill. 
Padahal orang tua Bill sudah mendukung para 
misionaris secara finansial, menghabiskan waktu 
turut mendoakan mereka, bahkan membuka 
rumah mereka sebagai tempat menginap bagi 
para misionaris. Mereka mau Bill menemukan 
pekerjaan sekuler, membesarkan kluarga Kristen 
yang bahagia, dan mendukung misi, sama seperti 
yang telah mereka lakukan.

Kisah orang tua Bill bukanlah kisah yang unik. 
Keluarga menjadi terutama. Komitmen kepada 
keluarga melebihi komitmen kepada panggilan 
Tuhan. Banyak orang Kristen bergumul, mana 
yang lebih dulu: keluarga natural atau keluarga 
spiritual? Keluarga biologis atau keluarga 
Allah? Mengikut Yesus artinya melibatkan diri di 
dalam keduanya. Keluarga tidak boleh menjadi 
penghalang pertumbuhan rohani kita. Keluarga 

Bacaan : Matius 12:46-50
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kita ada untuk melayani keluarga Alllah yang 
lebih besar. Tuhan memanggil keluarga kita untuk 
bergabung dalam gerakan Kerajaan Allah. Kita 
tidak menikah atau berkeluarga hanya demi 
punya keluarga. Kita menikah dan berkeluarga 
untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. (EW)



E-Magazine
09 Februari 2020

40

Keluarga yang Ditebus Kristus
Rabu, 12 Februari 2020

Minggu lalu, kita bersama-sama merenungkan 
bahwa sebelum dimuridkan, setiap anggota 
keluarga baik orangtua maupun anak harus 
menyadari bahwa mereka bukan Allah, mereka 
telah berdosa dan rusak total. Namun Allah 
memilih beberapa orang untuk ditebus Kristus, 
Kristus menebus umat pilihan-Nya, dan Roh Kudus 
melahirkan mereka. Ketiga karya Allah Trinitas ini 
mengakibatkan umat pilihan-Nya menjadi ciptaan 
baru dan orang yang telah diciptakan kembali 
oleh Allah dimampukan-Nya hidup bagi Kristus, 
bukan bagi diri mereka sendiri (2Kor. 5:14-18). Di 
dalam kaitannya dengan keluarga Kristen, kunci 
keluarga Kristen yang hidup bagi Kristus adalah 
setiap anggota keluarga telah diciptakan baru 
oleh Allah. 

Keluarga yang diciptakan baru oleh Allah berarti 
keluarga ini mengalami transformasi hidup mulai 
dari identitas diri hingga prinsip hidup dari yang 
lama yang dikuasai oleh dosa menjadi yang 
baru yang berpusat pada Kristus. Di dalam hal 
identitas, keluarga Kristen yang diciptakan baru 
oleh Allah ditandai dengan pemulihan identitas 
diri. Mungkin ada anggota keluarga yang sebelum 
percaya kepada Kristus merasa diri tidak berarti 

Bacaan : 2 Korintus 5:15-17
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(pecundang) atau sebaliknya merasa diri paling 
berjasa (seolah-olah tanpa dirinya, orang lain 
tidak bisa hidup). Identitas mereka dihancurkan 
oleh Kristus dan diganti dengan identitas yang 
baru yaitu murid Kristus. Sebagai murid Kristus, 
maka setiap anggota keluarga Kristen sejati 
wajib mengikut Kristus (ngintil). Ketika mereka 
ngintil dengan Kristus, maka secara proses, prinsip 
hingga cara hidup mereka berubah dari yang 
berpusat pada diri (kehebatan diri) dan dunia 
(takhayul dan ajaran dunia yang melawan Allah) 
kembali kepada Kristus. Misalnya, dalam mendidik 
anak, orangtua Kristen yang benar-benar sudah 
(dan terus-menerus) menjadi murid Kristus tidak 
pernah merasa diri hebat, tetapi mereka akan 
mendidik anak dengan prinsip firman Allah 
yang jelas, berdoa minta Allah menguatkan dan 
memimpin mereka dalam mendidik anak-anak 
sesuai kehendak-Nya, dan rendah hati (sambil 
tetap kritis) minta nasihat dari hamba Tuhan dan 
saudara seiman yang bertanggung jawab.

Ketika keluarga Kristen sejati sudah (dan sedang) 
mengalami transformasi identitas diri, prinsip 
hidup, dan cara hidup, maka pemuridan keluarga 
Kristen dapat dijalankan dengan lebih baik. 
Apakah identitas hingga cara hidup setiap anggota 
keluarga kita bersedia ditransformasi oleh Allah? 
Itulah tanda keluarga Kristen yang ditebus Kristus. 
Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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Bukan Sekedar Kristen
Kamis, 13 Februari 2020

“Mengapa ada orang Kriten yang hidupnya penuh 
dengan dosa dan menjadi batu sandungan?” 
demikianlah pertanyaan yang  sering kita temui. 
Pertanyaan ini memang tidak salah karena 
orang luar memahami secara umum  bahwa 
ajaran Kristen banyak mengajarkan kebaikan. 
Walau demikian, pertanyaan ini mengindikasikan 
bahwa si penanya menyamakan  orang yang 
beragama Kristen dan  seorang murid Kristus. 
Murid Kristus adalah seorang Kristen sejati, 
sedangkan Seorang Kristen belum tentu seorang 
murid Yesus.
           
Pada Efesus 4:17-19, Paulus memperingati  
jemaat Efesus agar tidak  hidup menurut  orang 
yang tidak mengenal Allah. Paulus memakai 
beberapa istilah untuk menggambarkan totalitas 
keberdosaan mereka misalnya: ‘pengertian yang 
gelap’,  ‘hidup jauh  dari persekutuan dengan 
Tuhan’, ‘kebodohan ada dalam mereka’,  hati 
degil’, ‘perasaan tumpul’ , ‘menyerahkan  diri 
pada nafsu’, dll. Semua keadaan tersebut 
bukanlah keadaan seorang murid Yesus.  Menjadi 
murid Yesus harus punya hidup yang beda. 
Pengenalan akan Yesus menjadi pembeda yang 

Bacaan : Efesus 4:17-24
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mendasar akan bagaimana menjalani hidup 
ini. Setiap orang percaya pasti mengalami 
pembaruan sikap hidup yang bersumber dari  
pengenalannya kepada Kristus. Ini lebih penting 
dari sekedar memeluk agama Kristen. 
           
Banyak masalah dalam keluarga yang bersumber 
dari hidup belum dibaharui. ‘Perasaan yang 
tumpul’ , ‘hati yang degil’, membuat kita kurang 
empati dengan pasangan, anak, orang tua dan 
juga orang lain, bahkan menjadi orang yang 
egois dan jahat. Ingatlah menjadi seorang murid 
Kristus yang dibaharui lebih penting daripada 
sekedar Kristen. (NL)



E-Magazine
09 Februari 2020

44

Keluarga yang
Meneladani Kristus

Jum’at, 14 Februari 2020

Jemaat ini adalah buah pekabaran Injil Paulus. 
Karena Paulus merasakan keterikatannya 
dengan jemaat, Ia mau yang terbaik bagi 
mereka, yaitu untuk mengusahakan kesatuan. 
Melalui ini, Paulus bukan hanya meminta jemaat 
untuk mengusahakan kesatuan, namun ia sendiri 
memberikan teladan terlebih dahulu. Ia sedang 
mengusahakan kebaikan bagi jemaat yang 
pernah ia layani.

Paulus mengetahui beberapa konflik yang 
mengakibatkan perpecahan di kalangan jemaat 
(lihat Filipi 4:2), sehingga ia berkata, “hendaklah 
kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, 
satu tujuan”. Kesatuan ini tidak bisa terjadi dengan 
sendirinya. Kesatuan harus diusahakan bersama. 
Kesatuan juga bukan sesuatu yang sifatnya tidak 
berubah. Kita harus terus bersungguh-sungguh 
mengupayakan dan memeliharanya. Ada  
banyak contoh  dalam  keluarga dan gereja yang  
terpecah karena tidak adanya kesatuan? Apa 
yang Paulus katakan di sini sangat relevan bagi 
kita. Paulus menyebutkan beberapa perilaku yang 
dapat mengganggu atau menghalangi kesatuan, 

Bacaan : Filipi 2:1-11
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seperti  mencari kepentingan sendiri, mencari 
puji-pujian yang sia-sia (menyombongkan 
diri), dan hanya memperhatikan kepentingan 
sendiri. Sebaliknya  jemaat diserukan untuk 
rendah hati, untuk menganggap yang lain lebih 
utama daripada dirinya sendiri. Teladan yang 
sempurna untuk hal ini sudah kita temukan di 
dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan dalam 
mengupayakan kesatuan inipun bersumber dari 
Allah. Setiap anak-Nya bukan hanya diberikan 
keteladanan, namun  juga diberikan kekuatan 
untuk mengupayakan kesatuan.

Upayakanlah  kebaikan orang lain! Mulailah dari 
orang-orang terdekatmu. Upayakan yang baik 
bagi suami, istri, anak-anak, mertua, sahabat atau 
orang dekat lainnya. Belajarlah merendahkan 
hati dan mendahulukan orang lain sebagaimana 
Kristus sudah melakukannya bagi kita. Jadilah 
keluarga yang meneladani Kristus. (NL)
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Semua Punya Ukuran
Sabtu, 15 Februari 2020

Hampir semua yang ada disekitar hidup manusia 
memiliki ukuran. Panjang diukur dengan meter. 
Berat diukur dengan gram. Cairan diukur 
dengan liter. Mulai dari kaos sampai sepatu, 
mulai dari kasur sampai sumur, mulai jalan tol 
sampai serial film; semua ada ukurannya. Kalau 
demikian apakah ada hal yang dapat menilai 
dan mengukur manusia? Jawabannya adalah: 
disadari atau tidak, manusia sering sekali dinilai 
dari apa yang dimiliki. Seseorang yang memiliki 
sesuatu lebih banyak dianggap lebih baik dari 
yang sedikit atau tidak memiliki sesuatu. Status, 
kemampuan, hasil, umur dan masih banyak 
lagi lainnya, adalah ukuran-ukuran menilai 
seseorang.

Dalam hal kerohanian, Paulus pernah menilai 
sesama manusia sesuai dengan kaca mata 
manusia (ayat 16). Penilaian dari perspektif 
manusia adalah bersifat material. Segala hal 
yang berharga di depan mata manusia adalah 
bersifat fana. Meski demikian Paulus mengalami 
pembaharuan paradigma memandang manusia 
setelah dia mengalami anugerah keselamatan 
melalui karya Kristus. Cara dia menilai manusia 

Bacaan : 2 Korintus 5:16-18
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adalah dari perspektif karya penebusan Kristus. 
Melalui Kristus dia melihat bahwa orang percaya 
adalah ciptaan baru(ayat 17). Mereka adalah 
orang yang sudah dikuduskan dan memiliki 
kehidupan baru. Itu adalah sudut pandang 
Kristosentris, berpusat pada Kristus. Paulus juga 
melihat sesama manusia dari sudut pandang 
Allah melihat (ayat 18).  Itu adalah surut pandang 
Teosentris, berpusat pada Allah.

Dari perspektif itu Paulus tidak lagi melihat dengan 
penghakiman tetapi kasih. Bukan melihat dengan 
kesombongan tetapi dengan melihat rupa dan 
gambar Allah dalam diri setiap manusia. Tidak 
melihat dari kekurangan atau kelebihan tetapi 
esensi kemusiaan yang hakiki. Itulah yang disebut 
pembaharuan perspektif. Sudahkah kita menilai 
sesama kita sesuai perspektif Teosentris dan 
Kristosentris pada sesama kita? (YDI)



E-Magazine
09 Februari 2020

48

Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
10 Feb ‘20

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

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

Rabu
12 Feb ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Bp. Donny Vibrianto

Kamis
13 Feb ‘20

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Bp. Perry Huang

HUT: Anak Penila Medad Gedalya 
Arindong

HUT: Sdr. Cleming Tedjokusumo

Jum’at
14 Feb ‘20 HUT: Anak Jillian Chloe
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P E N G U M U M A N

Sabtu
15 Feb ‘20

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

HUT: Sdri. Maria Monika Wijaya

HUT: Anak Beny Indra Setia

HUT: Anak Gaven 
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 09 Februari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

16 Februari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Ema Kak Kezia

Pelayan Musik

Doa Pra/Pasca SM Kak Vena Kak Michi

Persembahan

Tema
Tuhan memilih 

Yerobeam sebagai 
raja 

Asa menjadi raja 
atas Yehuda

Bahan Alkitab 1 Raja-Raja 13 & 14 1 Raja-Raja 15:9-24

Sion Kak Fenissa Kak Vena

Getsemani Kak Mei Kak Mei

Yerusalem Kak Sherly Kak Suci

Nazareth Kak Kezia 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
02 Feb ‘20 53

REC NGINDEN KU II Minggu
02 Feb ‘20 72

SM: 33
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
02 Feb ‘20 82 SM: 4

Pemuda Kutisari Sabtu
01 Feb ‘20 22

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
02 Feb ‘20 30

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
02 Feb ‘20 62

SM: 12
RM: 

gabung

REC MERR KU I Minggu
02 Feb ‘20 28

REC MERR KU II Minggu
02 Feb ‘20 17

Pemuda Merr Sabtu
01 Feb ‘20

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
02 Feb ‘20 21 SM: 28

RM: 18

POS Batu Aji Minggu
02 Feb ‘20 22

REC Kutisari Minggu
02 Feb ‘20 97 SM: 2




