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Larangan Dalam
Komunitas: Bagian 1 
(Ef. 4:25-28)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Setiap komunitas pasti memiliki gaya hidup yang 
khas. Salah satu elemennya adalah hal-hal yang 
dipandang tabu, baik untuk diucapkan apalagi 
untuk dilakukan. Mereka yang melanggar aturan 
ini bukan hanya dianggap bersalah, tetapi juga 
menghina komunitas. Mereka mendatangkan aib 
bagi komunitas.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Komunitas orang-orang percaya juga demikian. 
Ada aturan, ada larangan. Beberapa tindakan 
tidak sejalan dengan status orang percaya 
sebagai umat yang telah ditebus oleh Kristus 
Yesus. Tindakan-tindakan ini patut dihindari.

Dalam Efesus 4:17-32 Paulus sedang 
mengontraskan dua gaya hidup: yang belum 
mengenal (4:17-19) dan yang sudah mengenal 
Allah (4:20-24). Orang-orang Kristen berada 
dalam proses menanggalkan manusia lama dan 
mengenakan manusia baru (4:22-24). Tindakan-
tindakan yang mencerminkan kehidupan yang 
lama perlu terus-menerus diwaspadai dan 
dihindari. 

Dalam khotbah hari ini kita akan mengupas 
tentang 3 (tiga) tindakan yang dilarang di dalam 
Alkitab. Tindakan-tindakan lain akan dibahas 
di khotbah mendatang. Hari ini kita fokus pada 
tiga larangan: kebohongan, kemarahan dan 
pencurian.

Kebohongan (ayat 25)
Kata Yunani di balik terjemahan “membuang” di 
awal ayat ini sama dengan kata “menanggalkan” 
di ayat 22 (apotithēmi). Kesamaan ini jelas bukan 
kebetulan. Paulus ingin menunjukkan bahwa 
kebohongan adalah salah satu gaya hidup dari 
manusia lama yang harus ditanggalkan.
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Dalam terjemahan LAI:TB “membuang dusta” dan 
“mengatakan kebenaran” dianggap sejajar (ayat 
25 “buanglah dusta dan berkatalah benar”). 
Sesuai teks Yunani, “membuang dusta” sebenarnya 
merupakan anak kalimat yang menerangkan 
“berkata benar”. Induk kalimat terletak di “berkata 
benar”. Membuang dusta hanyalah salah satu 
cara untuk mencapai hal tersebut. Kita tahu 
bahwa “mengatakan kebenaran” mencakup 
banyak hal, tetapi Paulus hanya menyoroti salah 
satu saja, yaitu membuang dusta.

Dusta (pseudos) jelas bukan karakteristik anak-
anak Allah, melainkan anak-anak Iblis sebagai 
bapa segala dusta (Yoh. 8:44). Allah tidak pernah 
berdusta (1Sam. 15:29; Tit. 1:2; Ibr. 6:18). Dia 
membenci (Ams. 6:16-17) dan jijik dengan dusta 
(Ams. 12:22). 

Saling mengatakan kebenaran (4:25b) harus 
menjadi budaya dalam komunitas orang 
percaya. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk 
berkata iya jika iya dan tidak jika tidak (Mat. 5:37). 
Perintah ini diulang lagi oleh Yakobus (Yak. 5:12). 
Ada banyak alasan untuk berkata benar. Dalam 
Efesus 4:25b Paulus hanya berfokus pada satu 
alasan: “karena kita adalah sesama anggota”. 
Orang-orang percaya adalah tubuh Kristus.

Apa maksud poin ini? Paulus sangat mungkin 
sedang menyampaikan dua pesan: penipuan 
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diri dan kebodohan. Dua hal ini sangat berkaitan. 
Berdusta kepada sesama anggota tubuh Kristus 
adalah penipuan diri sendiri, karena didustai 
sebenarnya adalah seluruh tubuh. Seseorang 
tidak mungkin mengakui dirinya sebagai bagian 
dari tubuh Kristus tetapi pada saat yang sama 
menipu atau mendustai anggota lain. Ketika dia 
berdusta, pada dasarnya dia sedang melupakan 
atau menyangkali keanggotaannya.
Penipuan diri ini sekaligus adalah kebodohan. 
Bagaimana mungkin seseorang berdusta kepada 
dirinya sendiri? Sebagai contoh, apakah masuk 
akal jika mulut kita mengatakan suatu makanan 
tidak enak, tetapi tangan kita terus-menerus 
mengambil dan perut kita menikmati makanan 
itu? Terdengar konyol? Tepat sekali! Seperti itulah 
poin yang ingin dikatakan oleh Paulus. Mendustai 
sesama anggota tubuh Kristus adalah kebodohan 
yang sangat konyol.

Kemarahan (ayat 26-27)
Kemarahan seringkali dianggap negatif oleh 
banyak orang. Sebagian bahkan mengontraskan 
kemarahan dengan kesabaran. Orang yang 
marah diidentikkan dengan orang yang tidak 
sabar.

Dalam beberapa kasus kemarahan memang 
negatif. Beberapa orang bukan hanya marah, 
tetapi menjadi pemarah. Mereka memang tidak 
sabar.



E-Magazine
15 Desember 2019

7

Walaupun demikian, tidak semua kemarahan 
adalah salah. Terjemahan LAI:TB “apabila kamu 
menjadi marah” (ayat 26a) sebenarnya kurang 
begitu kuat. Paulus bukan hanya mengandaikan. 
Dalam kalimat Yunani, kata kerja “menjadi marah” 
bahkan berbentuk kalimat perintah (orgizomai). 
Hampir semua versi Inggris memberi terjemahan: 
“marahlah”. 

Tambahan “dan tidak berbuat dosa” juga 
menyiratkan bahwa tidak semua kemarahan 
adalah dosa. Allah beberapa kali murka kepada 
umat-Nya (Rm. 1:18); Ibr. 3:10). Tuhan Yesus juga 
memarahi murid-murid-Nya (Mrk. 3:5; 10:14). 
Yakobus menasihati kita agar cepat untuk 
mendengar dan lambat untuk marah (Yak. 1:19). 
Jadi, tidak semua marah adalah salah.

Apa yang dikatakan oleh Paulus di Efesus 4:26 
mungkin masih berhubungan dengan ayat 
sebelumnya tentang mengatakan kebenaran. 
Sebagian jemaat mungkin tidak bisa mentolerir 
suatu kesalahan, apalagi jika kesalahan itu 
menimpa diri mereka sendiri. Dalam situasi 
seperti ini, mereka tergoda untuk marah. Ada 
tindakan yang salah yang patut untuk dimarahi. 
Kepada mereka Paulus berkata: “marahlah”. 
Namun, mereka tidak boleh sembarang marah. 
Sembarangan marah adalah salah. Bukankah 
sangat ironis apabila seseorang justru melakukan 
kesalahan pada saat dia menyikapi kesalahan 
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orang lain?

Paulus menerangkan dua batasan bagi 
kemarahan yang benar: jangan terlalu lama (ayat 
26b) dan jangan memberi kesempatan pada 
Iblis (ayat 27). Kemarahan hanya diperbolehkan 
untuk durasi yang pendek. Hari ini di mana kita 
marah dengan seseorang harus sama dengan 
hari kita berdamai dengan orang tersebut. 

Menyimpan kemarahan terlalu lama berarti 
memberi kesempatan pada Iblis. Kemarahan 
yang tersimpan terlalu lama akan meniadakan 
keramahan (1:32). Dengan segala kelicikannya, 
Iblis sedang menaburkan benih kepahitan, 
kegeraman, pertikaian dan fitnah (1:31). Pada 
akhirnya seseorang akan tergoda untuk 
mengambil peran Allah dalam pembalasan. 
Jadi, kemarahan itu untuk diselesaikan, bukan 
dibiarkan. Membiarkan berarti menambah parah 
keadaan. Kemarahan yang semula kudus bisa 
berujung menjadi kemarahan yang tidak kudus.

Pencurian (ayat 28)
Paulus tidak menutup mata bahwa seorang 
Kristen masih bisa mencuri. Mungkin saja 
peristiwa pencurian ini benar-benar terjadi di 
antara jemaat Efesus. Mungkin saja pencurian ini 
menjadi salah satu alasan kemarahan di ayat 27.
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Kepada yang melakukan pencurian, Paulus tidak 
hanya menasihati untuk berhenti mencuri (ayat 
28a “janganlah ia mencuri lagi”). Memberikan 
larangan saja tidak akan menyelesaikan 
persoalan. Paulus memilih untuk melihat 
persoalan ini lebih dalam. Orang yang mencuri di 
sini sangat mungkin melakukan pencurian karena 
kekurangan. Jika ini yang terjadi, orang itu bukan 
hanya membutuhkan larangan, tetapi pekerjaan.

Pekerjaan ini juga tidak boleh dilakukan secara 
sembarangan atau asal-asalan. Kata “bekerja” 
(kopiaō) seringkali merujuk pada usaha yang 
sangat keras. Di dalamnya ada unsur susah-
payah (Luk. 5:5; Kis. 20:34-35), sehingga yang 
melakukannya merasa berbeban berat (Mat. 
11:28; Yoh. 4:6). Jadi, mantan pencuri bukan hanya 
harus bekerja, tetapi juga bekerja dengan keras.

Pekerjaan tersebut juga harus baik (ayat 28 
“dan melakukan pekerjaan yang baik”). Sesuai 
terjemahan LAI:TB “baiklah ia bekerja keras” dan 
“melakukan pekerjaan yang baik” seolah-olah 
merujuk pada dua hal yang berbeda. Dalam 
teks Yunani, frasa ini sebenarnya berbentuk 
anak kalimat yang menerangkan “bekerja keras” 
(ergazomenos tais chersin to agathon). Dengan 
kata lain bekerja adalah melakukan pekerjaan 
tangan yang baik. Suatu pekerjaan yang tidak 
baik bukanlah pekerjaan. Apakah pencurian 
suatu pekerjaan? Tentu saja tidak! Itulah bedanya 
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pencurian dengan pekerjaan: ada unsur kebaikan 
di dalamnya.

Yang terakhir, manfaat bekerja bukan hanya 
sebagai antisipasi terhadap pencurian. 
Pekerjaan bukan hanya bertujuan untuk menutupi 
kebutuhan. Jika pekerjaan hanyalah pemenuhan 
kebutuhan, pekerjaan itu bersifat egoistik. Itulah 
sebabnya Paulus melangkah lebih jauh dengan 
mengatakan: “supaya ia dapat membagikan 
sesuatu kepada orang yang berkekurangan” (ayat 
28b). Melalui nasihat ini Paulus ingin membawa 
perubahan: dari seorang yang mencuri karena 
kekurangan pada akhirnya menjadi pekerja 
keras yang memenuhi kekurangan orang lain. 
Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 56:
Apa saja kebaikan-kebaikan yang Kristus 
peroleh bagi kita dengan pengantaraan-Nya? 

• Dengan pengantaraan-Nya, Kristus telah 
memperoleh penebusan[a] beserta semua 
kebaikan lain yang termasuk perjanjian 
anugerah. 

• a. Ibr 9:12. b. 2Ko 1:20. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Stabilitas keamanan bangsa negara menjelang 

peringatan Natal. Kiranya Tuhan melindungi 
bangsa ini dari ancaman orang-orang yang 
tidak bertanggung jawab. Tuhan memberikan 
kepekaan terhadap para penegak hukum, 
terutama aparat kepolisian yang terjun 
langsung dalam masyarakat.

2. Doakan rangkaian ibadah dan perayaan Natal 
yang dikerjakan oleh gereja-gereja Tuhan. 
Kiranya Tuhan memberikan keamanan. Kiranya 
setiap acara ibadah maupun perayaan juga 
membawa jemaat untuk semakin mengenal 
dan mengasii Tuhan Yesus.

3. Jawa Pesisir Lor. Bersyukur untuk 5 keluarga 
di Desa Dikir Tuban yang tetap setia mengikut 
Tuhan di tengah berbagai tantangan yang 
dihadapi karena iman mereka. Doakan supaya 
mereka semakin bertumbuh dalam iman dan 
pengajaran yang benar serta menjadi saksi 
Kristus bagi keluarga mereka yang belum 
percaya.
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#2. ANAK AKTIF
BUTUH PERSIAPAN
DAN KERANGKA

C A R E
All About Marriage

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children

Watak kedua adalah aktif. Anak aktif tidak terlalu 
berhubungan dengan reaksi batinnya terhadap 
kehidupan dan lebih tertarik untuk punya pen-
garuh. Ia tertarik pada perbuatan, tindakan, dan 
hasil. Ia memotivasi diri dan sangat kooperatif 
kalau ia tahu apa yang harus dilakukannya dan 

Empat Watak: Sensitif - Aktif - Responsif - Reseptif
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punya suatu rencana. Ia selalu siap bergerak, 
memimpin, atau mengerjakan apa-apa dengan 
caranya sendiri.

Anak ini memerlukan kerangka pendukung, ka-
lau tidak ia dengan mudah lepas dari kendali 
orangtua dan menolak otoritas. Ia selalu perlu 
tahu sebelumnya apa rencananya, apa aturann-
ya, dan siapa bosnya. Orangtua harus berpikir ke 
depan dan menyiapkan anak itu dengan batas, 
aturan, dan arah yang jelas.

Orangtua dapat berkata, ”Mula-mula, kita akan 
main ayunan dan kemudian kita main panjatan. 
Setiap anak giliran dua menit, lalu bergantian.” 
Dengan kerangka jelas semacam ini, anak akan 
bersikap sangat kooperatif.

Anak aktif suka menjadi pusat perhatian dan be-
rada di tempat adanya kegiatan. Ia selalu ingin 
benar. Kalau tidak ada kerangka yang dibuat 
oleh orangtua, ia cenderung bersikap dominan. 
Anak ini memerlukan peluang-peluang untuk 
menjadi pemimpin yang sukses. Orangtua harus 
berhati-hati; jangan menunjukkan kelemahan, 
kerentanan, atau keraguan dalam mengambil 
keputusan.

Misalnya, jangan secara langsung menanyakan 
kepadanya apa yang menurut dia sudah benar. 
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Kalau anak itu menolak dengan mengatakan apa 
yang diinginkannya sesudah orangtua memberi-
kan instruksi, akuilah sarannya dan kemudian pu-
tuskan sekali lagi apa yang akan dikerjakan.

Kalau orangtua berkata, ”Kita mula-mula akan 
bermain ayunan, dan kemudian bermain pan-
jatan,” mungkin anak itu menjawab, ”Tetapi 
bermain panjatan jauh lebih asyik, kita main 
panjatan dulu saja.” Orangtua yang bijak akan 
berkata, ”Itu ide bagus. Ayolah.” Anak aktif suka 
bertindak benar dan akan berkembang dengan 
baik kalau diakui.

Untuk memperkecil penolakan oleh anak aktif, 
paling baik mintalah anak itu berada di tempat 
pertama atau memimpin kalau mungkin. Anak 
aktif punya banyak energi, ia sangat termotiva-
si untuk membuat senang kalau dia diberi posisi 
tanggung jawab.

Anak aktif perlu merasa dibutuhkan dan diper-
caya oleh orangtua. Dalam contoh di atas, 
orangtua dapat berkata, ”Mula-mula kita akan 
bermain panjatan dan tiap anak mendapat ke-
sempatan untuk mencapai puncak. Billy, Ayah in-
gin kamu yang bertanggung jawab agar semua 
dapat kesempatan minimal satu kali. Kamu boleh 
mendapat giliran pertama dan memperlihatkan 
caranya kepada yang lain.”
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Anak aktif mempunyai banyak energi dan merasa 
frustrasi kalau harus duduk lama tanpa berbuat 
sesuatu. Ia merasa harus melakukan sesuatu, dan 
tak lama lagi ia akan memulai sesuatu tanpa pikir 
panjang dan mendapat masalah.

Salah satu cara memperkecil sikap menentang 
anak aktif adalah membuat dia kecapaian. Misal-
nya, kalau kita harus menunggu di suatu tempat, 
anak ini akan menjadi sangat menderita karena 
frustrasi. Berilah dirinya kegiatan untuk menggu-
nakan energinya. Misalnya, suruh dia berlari dan 
hitung waktunya. Anak aktif suka memecahkan 
rekornya sendiri.

Anak aktif belajar tentang diri sendiri dengan 
bertindak dan membuat kesalahan. Ia butuh pen-
gakuan atas keberhasilannya dan maaf atas ke-
salahannya. Ia mempunyai kecenderungan lebih 
besar untuk mendapat masalah. Kalau ia takut 
hukuman atau takut dicela, ia akan bersembunyi 
atau membela kesalahan yang telah dibuatnya, 
dan karena itu ia akan berhenti belajar dari kes-
alahan dan berhenti tumbuh.

Kalau ia tidak kooperatif terhadap permintaan 
orangtua, paling baik mulailah kegiatannya dan 
ajak dia ikut serta. Menunggu saja sampai ia mu-
lai, tidaklah efektif. Bicara panjang lebar akan 
menghasilkan hal sebaliknya dan sering diang-
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gap sebagai hukuman. Walau ia hanya dapat 
membantu sedikit, ucapkan terima kasih atas 
bantuannya dan akuilah betapa rapi kamarnya. 
Katakan, misalnya, ”Lihat hasil pekerjaan kita.” 
Anak aktif selalu ingin menjadi bagian dari suatu 
tim pemenang. Tiada motivasi yang lebih besar 
baginya selain sukses itu sendiri. 

Anak aktif mengenal dirinya dari apa yang dia 
lakukan dan hasilnya. Ia suka keleluasaan. Bila 
ia menentang permintaan orangtua, ia sering 
membutuhkan suatu pesan yang tegas tetapi 
tenang, bahwa ia boleh menentang, tetapi ayah 
dan ibu adalah bosnya. Akuilah apa yang dilaku-
kannya dan kemudian ulangilah permintaan tadi 
secara lebih langsung.

Misalnya, orangtua dapat berkata, ”Ibu lihat kamu 
sedang beristirahat, sekarang Ibu mau kamu mu-
lai membersihkan kamar ini.” Kalau anak itu tidak 
bereaksi, mulailah saja membersihkan kamar 
sambil berkata, ”Ayo kita mulai dari bagian ini.”

Tanpa dukungan yang tepat, anak aktif cend-
erung lepas kendali, berkelakuan tidak baik, dan 
menjadi sewenang-wenang terhadap orang lain. 
Di samping kerangka dan pengawasan, anak itu 
memerlukan pesan jelas bahwa membuat kes-
alahan itu boleh saja dan bahwa orangtua tahu 
bahwa mereka selalu melakukan segalanya se-
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baik-baiknya.

Pada waktu lepas kendali, kalau ia tidak 
mendapatkan apa yang diinginkannya, anak 
akan cenderung bertindak sewenang-wenang 
dengan orang lain atau membuat ulah. Banyak 
orangtua dan orang dewasa takut menghada-
pi anak semacam ini. Orangtua menangguhkan 
konfrontasi seperti itu karena akan makan banyak 
energi. Ini bahkan membuat masalahnya menja-
di bertambah berat. Di samping kerangka yang 
jelas, anak aktif kadang-kadang perlu diberi 
waktu menyendiri. Mereka perlu merasa tenang 
lebih dari anak-anak lain. Dengan memberi anak 
ini waktu menyendiri, ia akan ingat siapa bosnya 
dan mendapatkan kerangka yang mereka butuh-
kan. 

Anak aktif lebih perlu bertindak benar dan ia tidak 
senang dikatakan telah berbuat salah. Baginya 
sangat sulit menerima tanggapan berupa koreksi 
di depan orang lain. Ia akan lebih menerima dan 
tidak bersikap defensif kalau koreksi itu diberi-
kan empat mata. Untuk menghindari memberi 
koreksi di muka umum, kita dapat menciptakan 
kode-kode rahasia semacam bahasa isyarat 
untuk menyampaikan tanggapan kita. Ia sangat 
menghargai orangtua yang mau membantu dia 
menyelamatkan muka. 
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Misalnya, orangtua dapat minta anak bersikap 
lebih halus dengan menarik telinganya sendiri. 
Kalau anak menjadi terlalu ribut, orangtua dapat 
menarik dagunya untuk memberi tahu anak itu 
bahwa ia telah menggunakan suara keras sep-
erti di lapangan, bukan di dalam rumah. Anak 
menyukai kode-kode seperti itu. Cara itu tidak 
hanya membantu dia untuk lebih berhasil, tetapi 
secara tidak langsung juga memberi pesan bah-
wa membuat kesalahan dan sesekali lepas kend-
ali itu normal. 

Kalau tidak diberi peran tanggung jawab, anak 
aktif cenderung menentang anak-anak lain atau 
orang yang bergerak lebih lamban. Ia menghen-
daki segala sesuatu terjadi cepat dan ia punya 
energi untuk melakukan segalanya dengan ce-
pat. Ia bisa menerima kelambanan orang lain ka-
lau dia sendiri sedang sibuk mengerjakan sesuatu 
untuk membantu orang lain. Bisa juga orangtua 
menciptakan suatu kegiatan dan memberi anak 
itu suatu perasaan penting.

Bila anak aktif mendapatkan kerangka yang dib-
utuhkannya, dengan sendirinya ia menjadi lebih 
sensitif, lebih mengerti penderitaan orang lain, 
dan lebih bermurah hati. Asalkan anak itu secara 
tetap diberi waktu menyendiri, lambat laun ia 
akan belajar menjadi lebih sabar dan mengem-
bangkan kemampuan menunda kepuasan. Ia 



E-Magazine
15 Desember 2019

20

menjadi bertanggung jawab, kompeten, dan 
mampu menjadi pemimpin besar. Ia membuat 
terjadinya berbagai hal. Pada waktunya, setelah 
merasa lebih berhasil dan percaya diri, ia men-
jadi lebih sensitif dalam memahami perasaan 
orang lain. 

----------------------
Cuplikan Bab Empat
CHILDREN are from heaven– John Gray
Kemahiran Baru untuk Meminimalkan
Sikap Menentang
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Apakah Orang Kristen 
Boleh Bermain Catur?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Baru-baru ini masyarakat Indonesia dikagetkan 
dengan sebuah pemberitaan yang berasal dari 
seorang tokoh agama tertentu. Dia menyatakan 
bahwa bermain catur adalah haram. Orang tidak 
boleh melakukan olah raga ini (paling tidak mereka 
yang memiliki keyakinan yang sama dengan tokoh 
religius tersebut). Pro dan kontra bermunculan. 
Bahkan para tokoh di dalam keyakinan yang sama 
turut bersilang pendapat tentang hal ini.

T E A C H I N G
Q&A
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Bagaimana dengan kita? Apakah orang-orang 
Kristen boleh bermain catur? Jika kita menelusuri 
isu ini, kita akan mendapati bahwa perdebatan 
juga muncul di kalangan kekristenan. Sebagian 
pemimpin Kristen menganggap olah raga ini 
sebagai dosa. Orang Kristen tidak seyogyanya 
bermain catur.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan sebagai 
dukungan. Pertama, menghabiskan banyak 
waktu dengan percuma. Kedua, bertujuan untuk 
mengalahkan orang lain. Ketiga, mengalahkannya 
dengan menggunakan tipuan atau jebakan. 
Keempat, praktek catur berasal dari konteks 
peperangan. Masih ada alasan-alasan lain lagi, 
tetapi poin-poin di atas sudah cukup mewakili.

Jika kita menyimak persoalan ini secara lebih 
rasional dan netral, kita akan mengetahui bahwa 
pada dirinya bermain catur tidaklah berdosa. 
Marilah kita menelaah setiap poin di atas, dimulai 
dari yang terakhir. 

Asal-muasal sesuatu tidak boleh dijadikan alasan 
untuk menolak hal tersebut. Ini termasuk kesalahan 
logika yang non-formal. Sebagai contoh, 
seandainya pisau pertama kali diciptakan untuk 
membunuh orang, apakah sejarah ini membuat 
segala penggunaan pisau menjadi bersalah? 
Seandainya pembunuhan pertama oleh Kain 
menggunakan batu, apakah hal itu membuat 
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penggunaan batu untuk tujuan apapun menjadi 
salah? Tentu saja tidak, bukan?

Berkaitan dengan penggunaan tipuan atau 
jebakan dalam catur, kita perlu memahaminya 
dalam konteks etika permainan. Setiap permainan 
sudah ada peraturannya sendiri. Dalam kasus 
permainan catur, semua pemain memang 
diharapkan sudah mengetahui berbagai “tipuan” 
yang mungkin digunakan oleh lawan. Justru di 
situlah letak keindahan permainan catur. Keahlian 
pemain akan meningkat apabila dia mau 
memelajari semua teknik permainan catur. Pada 
saat seorang pemain “tertipu”, hal itu lebih ke 
arah kelalaian atau salah perkiraan dari pemain 
tersebut. Lawannya hanya menggunakan cara 
tertentu pada momen yang tepat.

Bagaimana dengan tujuan catur yang 
mengalahkan orang lain? Hal ini tidak perlu 
dibesar-besarkan. Kekalahan adalah bagian dari 
permainan. Pada dirinya sendiri hal itu jelas tidak 
salah. Yang penting kemenangan itu diraih dengan 
cara yang benar (sesuai aturan). Pihak yang kalah 
juga menganggap hal itu sebagai sesuatu yang 
biasa. Jika mengalahkan orang lain pada dirinya 
sendiri keliru, maka semua jenis olah raga dan 
permainan yang kompetitif juga pasti keliru.

Yang terakhir adalah tentang penggunaan waktu. 
Beberapa orang memang bermain catur terlalu 
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banyak. Mereka menghabiskan waktu berjam-
jam untuk bermain catur dan mengabaikan 
hal-hal lain yang penting. Namun, kesalahan ini 
tidak terletak pada permainannya sendiri, tetapi 
pada penggunaan waktu yang tidak bijaksana. 
Untuk segala sesuatu jelas ada waktunya. Hidup 
juga memiliki banyak elemen penting yang tidak 
boleh diabaikan. Jika seseorang sekadar bermain 
catur dengan waktu yang masuk akal dan tidak 
mengabaikan tanggung-jawab yang lain, apakah 
hal tersebut tetap membuat permainan catur 
menjadi dosa? Tentu saja tidak!

Lagipula, mengatakan bahwa bermain catur tidak 
berguna sama sekali merupakan pernyataan 
subjektif. Dari sisi mana seseorang melihat 
manfaatnya? Ada banyak hal positif yang bisa 
muncul dari permainan ini: berpikir kritis, belajar 
tidak buru-buru dalam melangkah, mencari 
teman, dsb.

Pada akhirnya, marilah kita melakukan apapun 
untuk kemuliaan Allah (1Kor. 10:31). Sesuatu yang 
tidak berdosa belum tentu boleh dilakukan dan 
belum tentu berguna (1Kor. 6:12). Jikalau banyak 
hal positif bisa dimunculkan dari bermain catur, 
mengapa kita tidak melakukannya? Sebaliknya, 
jika hobi bermain catur hanya mendatangkan hal-
hal negatif, untuk apa kita tetap melakukannya? 
Soli Deo Gloria.
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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 08 Desember 2019)
Orang-orang Kristen seharusnya tidak hanya 
melihat kepada jawaban-jawaban teologis dan 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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filosofis yang di tawarkan oleh gerakan Zaman Baru 
tetapi juga memeriksa konteks eksistensial di mana 
mereka telah mengakar. Secara sekilas, kita juga 
akan melihat bagaimana kita dapat membahas 
area-area ini dari sudut pandang Kekristenan. 
Untuk singkatnya, saya menyatakan itu semua di 
dalam paragraf-paragraf berikut.

Tidaklah sukar melihat bahwa gerakan Zaman Baru 
berhasil menekankan pada sisi subjektifnya. Di sisi 
lain, iman Kristen, khususnya dalam membela dirinya 
terhadap pembantaian dari sekulerisme ateis dan 
relativisme dari periode-periode sebelumnya, 
cenderung menekankan sisi objektifnya. Memang 
nyatanya, apologetika Kristen telah didirikan 
atas dasar kebutuhan natur objektif iman Kristen. 
Dalam melakukan hal ini, kita kelihatannya telah 
kehilangan sentuhan terhadap jawaban subjektif 
yang ditawarkan Kekristenan terhadap para 
pencari, sebuah fakta yang dengan jelas diangkat 
oleh apologet populer Ravi Zacharias dalam 
bukunya Cries of the Heart.

Tanpa mengabaikan kebutuhan akan objektivitas 
dan historisitas sebagai karakteristik kebenaran, 
kita tidak perlu malu untuk menawarkan dimensi 
subjektif dari Injil—“Kecaplah dan lihatlah, 
betapa baiknya Tuhan itu!” (Mazmur 34:8). Setiap 
pernyataan kebenaran objektif yang Yesus buat—
terutama di dalam pernyataan-pernyataan yang 
terkenal “Akulah” dari Injil Yohanes—diikuti dengan 
panggilan kepada komitmen dan pengalaman 
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subjektif.

Penekanan subjektif seringkali dapat dibarengi 
dengan sebuah “escape from reason” (lari dari 
akal budi), sebuah frasa yang membentuk judul 
dari trilogi Francis Schaeffer yang terakhir. Dalam 
buku profetik yang ditulis pada awal 1970-an itu, 
Schaeffer dapat melihat penyebaran gerakan 
Zaman Baru di Barat disertai khususnya dengan 
pengabaian rasionalitas. Gerakan destruksionis 
pascamodern telah menyediakan lahan yang subur 
bagi penyebaran gerakan Timur. (Tentu, mungkin 
layak diperhatikan bahwa dari sudut pandang 
filosofis, India bersifat “pascamodern” paling tidak 
dua belas abad sebelum ia memulai jalannya 
sekarang kepada modernitas!).

Catatan epistemologis Paulus dalam 1 Korintus 
2:10—bahwa hikmat yang sesungguhnya datang 
dari wahyu Roh di dalam diri seseorang—
merupakan hal yang perlu dikembangkan sebagai 
bagian dari apologetika kita. Pengalaman kita 
yang subjektif akan Kristus berakar pada realita 
historis yang objektif di dalam Kristus. Hanya 
dengan mengadopsi pendekatan ini secara 
konsisten di dalam gereja-gereja kita barulah kita 
dapat memastikan bahwa kebutuhan subjektif 
orang dapat dipenuhi tanpa menanggalkan 
prinsip-prinsip rasionalitas. Pengajaran mengenai 
kepercayaan bahwa Kekristenan adalah benar 
harus selalu dibarengi dengan undangan kepada 
kepercayaan di dalam Kristus, yang sendirinya 
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dapat memuaskan kerinduan-kerinduan subjektif 
kita.

Ateisme, yang begitu menarik beberapa dekade 
yang lalu, meninggalkan sebuah pendekatan 
terhadap kebenaran yang terfragmentasi, karena 
kekurangan faktor pemersatu yaitu Allah Pencipta. 
Gerakan Zaman Baru telah mengisi celah ini dengan 
menempatkan kesatuan dasar dari segala sesuatu 
dalam sebuah entitas impersonal (tak berpribadi) 
yang tak terbatas. Brahman adalah istilah yang 
dikenakan oleh filsafat panteistik India pada 
Advaita, atau non-dualisme. Teknik penyembuhan 
Jepang Reiki menggunakan kesatuan energi yang 
“tak terbatas” dari alam semesta yang dapat 
dimanipulasi secara sukses oleh manusia dengan 
menggunakan berbagai metode. Zen Buddhisme 
memegang teknik-teknik meditasi (seperti meditasi 
transendental yang ditawarkan oleh Hinduisme 
panteistik) untuk menyatu dengan kesadaran yang 
tak terbatas dari alam semesta. Kata-kata seperti 
energi dan kesadaran memenuhi perbendaharaan 
kata Zaman Baru. Dorongan yang melatarbelakangi 
ini adalah bahwa fragmentasi dapat diatasi hanya 
dengan naik ke atas atau melampaui perbedaan—
maka, Meditasi Transendental (lihat “Apa Itu Meditasi 
Transendental?” halaman 181)—yang mengaburkan 
keberadaan kita, akan membuat seseorang bersatu 
dengan Realita yang Tak Terbatas.

Bersambung…….
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Silent Night
Ev. Nike Pamela, M.A.

Menjelang Natal yang semakin dekat, lagu-lagu 
Natal dikumandangkan di berbagai tempat, DO YOU 
KNOW kali ini akan membahas sejarah sebuah lagu 
Natal yang terkenal di seluruh dunia “Silent Night, 
Holy Night” (Bahasa Indonesia menerjemahkan 
dengan “Malam Kudus, sunyi senyap”). 

Lagu ini memiliki judul asli dalam bahasa Jerman 
“Stille Nacht, heilige Nacht “. Liriknya ditulis oleh 
seorang pendeta Austria bernama Joseph Mohr 
pada tahun 1816 ketika dia sedang bertugas 
melayani sebuah gereja di Mariapfarr, Austria.  
Setahun kemudian dia dipindahtugaskan ke sebuah 

T E A C H I N G
Do You Know?
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gereja di Oberndorf.  

Pada 24 Desember 1818, Mohr mengunjungi rumah 
temannya yang adalah seorang guru musik, Franz 
Gruber. Dia menunjukkan puisi yang dia buat dan 
meminta Gruber untuk membuatkan melodinya 
disertai permainan gitar yang akan dinyanyikan 
pada kebaktian Malam Natal di gerejanya. Tidak 
diketahui secara pasti mengapa Mohr meminta 
lagunya dimainkan dengan gitar, bukan dengan 
piano yang lazim dipergunakan pada jaman itu. 
Menurut catatan sejarah lagu-lagu yang dikutip 
dari Austria’s Silent Night Society, organ di gereja 
Mohr sedang rusak sehingga Mohr dan Gruber 
menyanyikannya dengan iringan gitar.  Beberapa 
catatan lainnya menyebutkan bahwa Mohr memang 
tergila-gila dengan alat musik gitar sehingga dia 
meminta Gruber membuatkan melodi  lagu yang 
diiringi dengan gitar.

Lagu “Stille Nacht, heilige Nacht “ pertama kali 
dikumandangkan pada Misa malam Natal di 
Nicola-Kirche (sekarang Church of St. Nicholas) 
pada 24 Desember  1818. Jemaat di Nicola-Kirche 
malam itu mendengarkan lagu “Stille Nacht, heilige 
Nacht“ yang dinyanyikan pendeta Joseph Mohr 
diiringi dengan permainan gitar Gruber. Gitar milik 
Mohr itu sekarang masih disimpan di  Hallein’s Franz 
Gruber Museum. Itulah sebabnya mengapa buku-
buku, film-film maupun situs-situs internet yang 
mengutip lagu ini seringkali menyertakan gambar 
alat musik gitar yang dianggap merupakan ciri khas 



E-Magazine
15 Desember 2019

31

lagu ini. 

Lagu “Stille Nacht, heilige Nacht“ hanya dinyanyikan 
sekali oleh para penciptanya sampai akhirnya 
dilupakan. Pada tahun 1825, seorang ahli piano, Karl 
Mauracher dan seorang ahli reparasi piano datang 
mengunjungi gereja tersebut untuk membetulkan 
piano yang rusak. Mereka menemukan manuskrip 
tersebut dan membawanya pulang. Dari merekalah 
lagu ini menyebar luas sampai ke seluruh pelosok 
dunia tanpa diketahui secara pasti media 
penyebarannya. Joseph Bletzacher, seorang 
penyanyi opera dari Hannover menyatakan bahwa 
sekitar tahun 1840-an lagu tersebut sudah  terkenal 
di wilayah Lower Saxony. Lagu itu bahkan menjadi 
lagu Natal favorit raja Frederick William IV dari 
Prussia. Bersamaan dengan kematian Mohr pada 
tahun 1848, 

Manuskrip asli lagu tersebut kemungkinan sudah 
hilang, namun sebuah manuskrip ditemukan pada 
tahun 1995 dengan tulisan tangan dari Mohr yang 
diperkirakan berasal dari tahun 1820-an.  Dari 
manuskrip tersebut diketahui bahwa Mohr menulis 
liriknya pada 1816 di Mariapfarr dan musiknya 
digubah oleh Gruber pada tahun 1818. Inilah satu-
satunya manuskrip tulisan tangan Mohr yang masih 
ada dan disimpan di Carolino Augusteum Museum 
in Salzburg.

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

(Lanjutan tgl 8 Desember 2019)
Sementara itu tujuan utama Yesus adalah 
mengumpulkan kembali bangsa Israel kepada 
panggilan sejati mereka, sebagai lingkungan 
untuk penciptaan kembali dan perluasan 
umat pilihan Allah (Davies 1974). Namun telah 
jelas bahwa bangsa-bangsa lain juga boleh 
merasakan berkat Allah yang berkelimpahan, 
jika mereka mempunyai iman kepada Yesus 
(yang menarik, hal ini dinyatakan kepada bagian 

M I S S I O N
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paling akhir dari bagian kedua ini dalam kisah 
mengenai peremuan Kanaan, Mat. 15:21-28). 

Sementara jumlah orang yang meentang makin 
meningkat (Mat. 12:14). Matius memperkenalkan 
Yesus sebagai hamba Tuhan (dalam Mat. 12:17-
21 dengan mengutip dari Yes. 41-42). Dan Yesus 
mengatakan dengan jelas bahwa kerajaan 
sudah datang dalam kuasa ketika Ia mengusir 
roh-roh jahat (Mat. 12:28). Dalam Matius 13, Ia 
mengajar dengan menggunakan perumpamaan 
sehingga hanya yang mempunyai mata – yaitu 
murid-murid sejati-Nya – akan mendengar dan 
melihat (Mat. 13:36-43). Bagian ini ditutup dengan 
pengakuan Petrus di Kaiserea Filipi dan janji 
Yesus bahwa di atas pengakuan atau pernyataan 
iman ini Ia akan mendirikan Jemaat-Nya (Mat. 
16:18-19). Sekali lagi para murid melambangkan 
Jemaat yang belum berkembang, yang akan 
melaksanakan rencana Kristus: Israel Baru. 

Matius 16:21-28:20
Walaupun para murid-Nya menolak ide itu, 
Yesus mulai memperlihatkan keharusan dari 
penderitaan dan kematian-Nya (Mat. 16:21-
22). Sementara awal dari bagian pertama 
memusatkan perhatian kepada pribadi-Nya, dan 
bagian kedua pada pesan-Nya, maka bagian 
ketiga mengetengahkan pekerjaan-Nya. Seperti 
juga dalam Injil Markus, kematian ini diletakkan 
dalam nuansa apokaliptik oleh kotbah Yesus di 
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Bukit Zaitun (Mat. 24; bnd. Zak. 14). Seperti juga 
Injil Markus, tanda-tanda yang digenapi dalam 
kematian dan kebangkitan-Nya berdampingan 
dengan tanda-tanda yang masih merupakan 
masa depan; semua ini merupakan ciri-ciri 
dari hari-hari terakhir yang sekarang mulai 
menyingsing. Bahkan lebih jelas daripada yang 
ada dalam Injil Markus, bagaimanapun juga, 
adalah ketetapan bahwa Injil kerajaan ini akan 
diberitakan sebagai kesaksian kepada segala 
bangsa sebelum akhir zaman tiba( Mat. 16:14). Ini 
merupakan “janji Yesus sendiri tentang apa yang 
akan terjadi pada masa antara kebangkitan dan 
kedatangan-Nya kembali” (Hahn 1965). Sampai 
saat kemenangan keadilan ilahi (Mat. 12:20), 
Allah akan menahan murka-Nya yang terakhir 
untuk memberikan kesempatan bagi panggilan 
kepada segala bangsa. Pada hari itu “Allah 
akhirnya akan menegaskan dan melaksanakan 
penghakiman yang telah diproklamirkan” (Hahn 
1965).

Yang berikutnya, Yesus menyelesaikan pelayanan-
Nya di Yerusalem dengan mengukuhkan 
kedudukan-Nya sebagai anak Daud dalam 
perjalanan masuk-Nya ke Yerusalem yang penuh 
jaya dan pertengkaran-Nya dengan kaum Farisi 
– sebagai batu yang ditolak oleh para tukang 
bangunan (Mat. 21:42) dan sebagai Tuannya 
Daud (Mat. 22:41-45). Ia menjelaskan bahwa 
kehadiran-Nya berlanjut dalam umat baru yang 
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sedang Ia bentuk, sehingga melayani mereka 
– sampai yang paling hina dari saudara-Nya – 
akan diperhitungkan sebagai melayani Dia (Mat. 
25:31-46). Bahkan pada waktu penangkapan, 
Ia digambarkan sebagai orang yang dapat 
memanggil dua belas pasukan malaikat 
(Maat. 26:53), dan dalam mimpi istri Pilatus, Ia 
diperlihatkan tidak bersalah (Mat. 27:19). Namun, 
sebagai pengganti seorang pembunuh,  Ia mati 
sebagai Raja orang Yahudi dan mengakhiri 
perang-Nya sebagai Israel Baru dengan 
menyambung ratapan umat Allah di kayu salib 
(Mat. 27:46; bnd Maz. 22:1).

Sekarang kita dalam posisi untuk melakukan 
pengamatan terhadap amanat yang mengakhiri 
Injil ini (Mat. 28:18-20), karena semua tekanan 
dalam Injil Matius dipusatkan pada perintah ini. 
Yesus mengarahkan para murid-Nya, yang masih 
ragu-ragu, pergi ke Galilea tempat di mana Ia 
akan mengutus mereka sebagai Jemaat-Nya  
dan wakil dari kehadiran-Nya di dunia (ay. 16). 

Bersambung…………..
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Di Balik Kejahatan
Senin, 16 Desember 2019

Dalam sebuah artikel mengenai kekerasan rumah 
tangga, seorang konselor Kristen menyebutkan 
beberapa alasan mengapa suami dapat bersikap 
kasar. Dari beberapa factor yang dipaparkan, ada 
2 alasan yang menarik perhatian saya. Pertama, 
beliau menyebutkan bahwa suami dapat kasar 
guna menunjukkan bahwa ia tetap berkuasa 
dalam keluarga. Mungkin ia melihat istrinya 
yang semakin naik daun dalam pekerjaannya, 
sedangkan sang suami tidak. Maka akhirnya, 
ia menggunakan kekerasan. Kedua, beliau 
menjelaskan suami dapat bersikap kasar karena 
ia memang ingin lepas dari istri namun tidak 
berani mengambil tindakan. Kekerasan adalah 
alat untuk memojokkan istrinya sehingga sang 
istri tidak tahan dan memilih untuk meninggalkan 
suami. 

Dibalik kekasaran dan kemarahan, sepertinya 
menunjukkan adanya kekosongan. Perilaku 
buruk menjadi alat untuk mendapatkan apa 
yang sebenarnya dia rindukan: penghormatan, 
kasih sayang, penghargaan, kedamaian, dll. 
Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai itu 
menguasai kita sehingga kita dapat menuntut 

Bacaan : Roma 12:21

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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lebih dari yang orang lain atau kondisi dapat 
berikan. Mari penuhi hati kita dengan kasih Yesus 
sehingga kita dapat meresponsi kerapuhan dan 
kejahatan di sekitar kita dengan sehat. Roma 
12:21 berkata: “Janganlah kamu kalah terhadap 
kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan 
kebaikan.” Orang Kristen yang dewasa tidak 
butuh banyak dari dunia, karena kapasitas hati 
mereka sudah diperbesar dengan kasih Allah 
Tritunggal. (EW)
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Jadi Serupa Tuhan
Selasa, 17 Desember 2019

Tidak ada satu manusiapun yang suka barangnya 
dicuri. Namun manusia adalah makhluk yang 
paling aneh, mereka tidak suka kehilangan 
hartanya namun mau menghilangkan milik orang 
lain. Inilah keadaan dunia yang sudah dicemari 
dosa.

Di dalam Yoh 10:10 Tuhan  memberikan sebuah 
perbedaan antara  sifat Allah dan iblis, iblis  
pekerjaannya cuma mencuri, membunuh dan 
membinasakan, tetapi Allah  datang supaya 
mereka mempunyai hidup  dan mempunyainya 
dalam segala kelimpahan. Jikalau saudara 
mengaku seorang pengikut Kristus, tentu saudara 
akan mengalami transformasi sehingga memiliki 
karakter yang sama dengan Allah. Mencuri 
adalah perbuatan yang dimurkai Tuhan, karena 
mencuri bertolak belakang dengan karakterNya 
yang penuh kasih, murah hati, rela berkorban.

Kita wajib untuk menahan tangan yang hendak 
mengambil peralatan kantor, pulsa milik orang 
lain, tusuk gigi di rumah makan, dan banyak hal 
lain yang bukan milik kita.  Minimal kebiasaan 
ini akan mendisiplin kita untuk menjalani hukum 

Bacaan : Yohanes 10:10

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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ini dengan lebih baik.  Jika kita masih sering 
melakukan dosa ini, mari kita bertobat dan  
menjadi serupa Tuhan justru rela memberikan 
hidupNya demi orang lain bukan mengambil hak 
orang lain. (NL)



E-Magazine
15 Desember 2019

40

Allah Melindungi
Hak Kepemilikan
Semua Orang

Rabu, 18 Desember 2019

Ada seorang maling yang ditangkap di Batam.  
Ia disebut sebagai “Maling Budiman dari Batam.”  
Dia disebut demikian karena ia merampok 
dengan prinsip tidak melukai korbannya.  Yang 
dia rampok adalah orang-orang yang memiliki 
kekayaan berlimpah ruah.  Hasil rampokannya 
ia bagi-bagikan untuk menyekolahkan anak-
anak yang tidak bisa sekolah, mengobati orang 
yang sakit hingga sembuh, membangun fasilitas 
umum di pemukiman warga. Dalam bingkisan-
bingkisan tersebut terdapat tulisan “dari hamba 
Allah.”  Pria ini dikenal sangat baik dan cinta 
anak-anak. Waktu pria ini tertangkap, warga 
memohon dengan sangat kepada kepolisian 
untuk meringankan beban hukumannya.  Apakah 
tindakan ini dapat dibenarkan bukankah ada 
perintah Allah yang sudah sangat jelas, “Jangan 
mencuri”?

Beberapa orang menanggapi fakta ini dengan 
positif. Apa yang dicuri sangat sedikit untuk 

Bacaan : Keluaran 20:15

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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ukuran orang-orang kaya itu. Tentunya tidak 
terlalu berdampak kehilangan itu, sebaliknya 
apa yang didapatkan oleh orang-orang miskin 
itu sangat membantu hidup mereka. Kita tidak 
punya hak untuk menilai mana yang lebih baik, 
orang kaya kehilangan sedikit atau orang 
miskin mendapatkan banyak bantuan. Yang 
jelas mencuri adalah larangan dari Allah. Allah 
melindungi kepemilikan semua orang dan kita 
wajib menghargai hak orang lain.

Fakta bahwa banyak orang susah di tengah-
tengah kita  mengingatkan bahwa kita punya 
tugas untuk menolong memenuhi kebutuhan 
mereka itu. Sebagaimana Kristus datang 
memberi diriNya untuk menyelamatkan kita 
maka kitapun harus belajar memberi diri untuk 
menolong orang lain. (NL)
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Dosa Yang Mematikan
Kamis, 19 Desember 2019

Alkitab memberi izin untuk marah. Tetapi, Alkitab 
juga menunjukkan bahwa kemarahan dapat 
dengan mudah menyebabkan dosa. Kemarahan 
harus dijaga dengan cepat dan tepat.

Beberapa kemarahan pantas dilakukan. Misalnya 
: Marah melihat ketidakadilan. Tuhan pun marah 
waktu melihat ketidak adilan. Tetapi tidak 
seperti Tuhan, amarah kita dapat dengan cepat 
menghancurkan hubungan relasi. Hal tersebut 
berbahaya jika kita tidak menangangi kemarahan 
dengan tepat dan segera menghilangkannya.

Terkadang kemarahan dapat membangun 
penghalang diantara sesama. Ketika kita marah 
dengan seseorang, lebih sulit bagi kita untuk 
mencintai atau bertindak adil atau bertindak 
hati-hati.  Oleh sebab itu Tuhan menasihati 
supaya memperhatikan batas waktu kemarahan 
dan menyelesaikannya pada akhir hari. Artinya, 
kita harus menyelesaikan dengan orang yang 
kita marahi itu berdasarkan kasih. 

Kemarahan bukan hanya tentang hubungan 
kita dengan orang lain; ini tentang pribadi kita. 
Ketika kita membiarkan kemarahan menjadi 

Bacaan : Efesus 4:26
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respons pertama terhadap “gesekan”, ketika 
kita menyimpan dendam, ketika kita marah 
dan menjatuhkan orang lain, maka kita perlu 
memeriksa diri sendiri dalam terang Firman 
Tuhan. Kemarahan bisa menjadi hal yang 
mengerikan. Kiranya kita disembuhkan dari luka 
kemarahan dan kita juga bisa menjaga emosi 
kita supaya tidak menyakiti orang lain. (HK)
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Tuhan Punya Tujuan
Dalam Hidup Kita

Jum’at, 20 Desember 2019

Kita ada bukan hasil kebetulan. Tanggal kelahiran, 
kapan dilahirkan, keluarga tempat  dilahirkan, 
warna kulit, atau dari ras apa. Kita harusnya tidak 
mempertanyakan lagi kenapa kita tidak lahir 
dengan ras berbeda, di negara yang berbeda, 
karena Tuhan punya tujuan bagi setiap kita. 
Keluarga tempat kita dilahirkan, apakah mereka 
miskin atau kaya. Latar belakang keadaan waktu 
kita dibesarkan, sekolah yang kita masuki. Kita 
sadari atau tidak, semuanya itu memberikan 
pengaruh kepada tujuan yang kita miliki dalam 
hidup ini.

Mungkin ada yang bertanya: bagaimana mungkin 
bisa dikatakan semuanya bukan kebetulan? aku 
memulai hidup dengan cara yang sukar, yang 
ada dalam hidupku hanya kegagalan demi 
kegagalan. Ingat dengan kehidupan Musa di 
Mesir? Dia mulai kehidupan dengan cara yang 
sukar, dipisahkan dari orang tuanya. Tetapi Tuhan 
melatih dia di Mesir sehingga dia bisa menjadi 
pemimpin bagi orang Israel dan memulai sebuah 
negara yang baru. Jadi tidak ada sesuatu pun 

Bacaan : Roma 8:26-27
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dalam hidup ini yang sia-sia.

Dalam kehidupan ini, mungkin banyak hal yang 
buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, hal-
hal yang membuat kita seperti ditinggalkan 
Tuhan. Tetapi ingat Firman Tuhan berkata Kita 
tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam 
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan 
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi 
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana 
Allah (Roma 8:28). Mari saat ini belajar untuk 
mengucap syukur untuk segala hal yang terjadi 
dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengerti 
maksud dan tujuan Tuhan mengijinkan hal yang 
tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. 
Sebab hal buruk sekalipun dapat diubah oleh 
Tuhan menjadi hal yang dapat mendatangkan 
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. 
(DR)
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Memang Beda
Sabtu, 21 Desember 2019

Kehidupan spiritual Kristen sejati tidak sekedar 
berbicara tantang ketaatan pada berbagai 
larangan. Buah pertobatan sejati juga harus 
membawa kepada pengembangan karakter 
dalam hal kebaikan. 

Efesus 4:32 memberian sebuah nasehat untuk 
ramah, saling mengasihi dan mengampuni 
sebagaimana hidup bersama dalam komunitas 
orang percaya. Ini adalah kebaikan yang harus 
ada dalam kehidupan dan persekutuan orang 
percaya. Perikop sebelumnya membicarakan 
beberapa dosa yang mendukakan hati Roh Kudus 
(31). Hal ini berkaitan dengan hal-hal buruk yang 
harus ditinggalkan seperti halnya dalam ayat 25-
30 yang melarang adanya dusta, memendam 
kemarahan, tidak merugikan orang lain, dan 
tidak berkata kotor kepada orang lain. Intinya 
larangan atau perintah, keduanya menjadi 
tujuan dan prioritas untuk dilaksanakan dalam 
kehidupan sehingga kita memiliki kehidupan yag 
berbedan dengan dunia.

Kehidupan yang kudus harus menjadi gaya hidup 
yang khas dari setiap orang yang mengalami 

Bacaan : Efesus 4:31-32
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pengampunan dari Allah (32). Berbeda dengan 
dunia bukan berarti memiliki kebaikan moralitas 
belaka tetapi sebagai kualitas rohani yang 
megasihi Allah dan tidak mendukakan Roh Kudus 
(30). Orientasi hidup dan motivasi melakukan 
segala sesuatu untuk memuliakan Allah adalah 
hal yang tidak dimiliki orang yang tidak mengenal 
Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita saat ini, 
apakah setiap orang yang ada disekitar kita 
membuktikan bahwa kita memang beda dalam 
kebaikan yang hakiki dan rohani? Lakukanlah hal 
yang baik sebab Allah sudah memberikan apa 
yang terbaik buat kita. (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
16 Des ‘19

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

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

HUT:  Bp. Cristyan Jan Samuel

Rabu
18 Des ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis
19 Des ‘19

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

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT:  Ibu Dessy Andriani

Jum’at,
20 Des ‘19 HUT: Ibu Deasy Natalia

Sabtu
21 Des ‘19

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Merr

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

Minggu,
22 Des ‘19 HUT: Ibu Desak Made Sri Wulandari
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 15 Des 2019
(Pk. 10.00 WIB)

22 Des 2019
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Mei

Pelayan Musik Kak Eliazar

Doa Pra/Pasca SM Kak Sherly Kak Suci

Persembahan

Tema Pendaftaran dan 
hukuman Maria dan Natal

Bahan Alkitab 2 Samuel 24 Matius 1:18-25

Sion Kak Fenny Kak Vena

Getsemani Kak Suani Kak Mei

Yerusalem Kak Evelin Kak Sherly

Nazareth Kak Kezia Kak Budi

Betlehem Kak Michi Kak Santi

REC Kutisari
pk 10.00 Kak Uri Gabung

REC Nginden

REC Nginden
(Palacio)
pk 17.00

Kak Lois & Kak Uri Kak Lois & 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
08 Des ’19 58

REC NGINDEN KU II Minggu
08 Des ’19 61

SM: 31
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
08 Des ’19 78 SM: 7

Pemuda Kutisari Sabtu
07 Des ’19 25

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
08 Des ’19 44

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
08 Des ’19 53 SM:12

RM: -

REC MERR KU I Minggu
08 Des ’19

Gabung 
KU2

REC MERR KU II Minggu
08 Des ’19 96

Pemuda Merr Sabtu
07 Des ’19

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
08 Des ’19 21 SM: 17

RM: 22 

POS Batu Aji Minggu
08 Des ’19 12

REC Kutisari Minggu
08 Des ’19 72 SM: 3
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