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Keluarga Yang
Bertumbuh Dalam Kristus 
(Efesus 4:16)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Gereja adalah keluarga besar dan keluarga 
adalah gereja kecil. Prinsip pertumbuhan 
yang sama berlaku pada keduanya. Memang 
begitulah seharusnya. Kerohanian sejati bisa 
dilihat dari kehidupan sehari-hari. Jika kita 
ingin mengetahui kerohanian seseorang yang 
sesungguhnya, tanyakanlah kepada mereka 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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yang selalu bersama-sama dengan dia; anggota 
keluarganya.

Teks kita hari ini memang tidak langsung berbicara 
tentang keluarga. Paulus sedang membicarakan 
tentang pertumbuhan gereja (tubuh Kristus). 
Namun, prinsip yang diajarkan tentang gereja 
tetap relevan bagi keluarga. Sama seperti 
gereja, keluarga juga harus bertumbuh. Sama 
seperti setiap anggota dalam tubuh Kristus perlu 
mengalami pertumbuhan, demikian pula setiap 
anggota keluarga. 

Inti dari Efesus 4:16 terletak pada pertumbuhan 
seluruh tubuh. Pertumbuhan ini terdiri dari dua 
bagian: yang bersifat pasif (dikerjakan oleh 
Kristus) dan aktif (dikerjakan oleh setiap anggota). 
Dua-duanya harus ada untuk menghasilkan 
pertumbuhan yang baik.

Karya Kristus
Peranan sentral Kristus dalam pertumbuhan 
terlihat dengan jelas melalui berbagai macam 
cara. Ayat 16 dimulai dengan kata “daripada-
Nyalah”. Penerjemah LAI:TB memberi tambahan 
titik di akhir ayat 15, seolah-olah ayat 15 secara 
tata bahasa terpisah dari ayat 16. Kesan ini 
kurang tepat. Ayat 16a menggunakan kata ganti 
penghubung yang merujuk balik pada Kristus di 
ayat 15. Sesuai teks Yunani yang ada, terjemahan 
hurufiah yang lebih tepat untuk ayat 16a adalah 
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“yang dari-Nya” (ex hou). Jadi, seluruh bagian dan 
proses di ayat 16 (kesatuan dan pertumbuhan) 
bersumber dari Kristus.

Cara lain yang digunakan oleh Paulus untuk 
menekankan peranan sentral Kristus adalah 
penggunaan dua partisip pasif: rapi tersusun 
(synarmologoumenon) dan terikat menjadi 
satu (symbibazomenon). Bentuk pasif di sini 
menyiratkan bahwa Allah (melalui Kristus) adalah 
subjeknya.

Kata synarmologeomai memiliki arti dasar 
“bergabung menjadi satu kesesuaian”. Kata 
ini sebelumnya juga sudah digunakan oleh 
Paulus untuk pembangunan bait Allah secara 
rohani (2:21). Seluruh bangunan rapi tersusun 
(synarmologoumenē). Jadi, ide yang tersirat 
seperti orang sedang membuat suatu bentuk dari 
lego. Setiap bagian memang sudah dirancang 
sedemikian rupa, sehingga cocok satu dengan 
yang lain. Tidak asal dibuat. Tidak asal sama. 
Tidak juga berbeda secara asal-asalan.

Kata symbibazō memiliki arti “mengikat menjadi 
satu”. Paulus memakai kata ini di suratnya yang 
lain dalam kaitan dengan kasih (Kol. 2:2 “diikat 
menjadi satu dalam kasih”). Di tempat lain dia 
mengaitkannya dengan tubuh Kristus (Kol. 2:19 
“dari mana seluruh tubuh, yang ditunjang dan 
diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-
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sendi”). 

Dari penggunaan di atas terlihat bahwa arti 
symbibazō mirip dengan synarmologeomai. 
Sebagian penafsir memandang dua kata ini 
sebagai sinonim. Beberapa menganggap 
keduanya komplimentaris (saling melengkapi): 
yang satu dari metafora bangunan, yang satu 
dari anatomi tubuh manusia. Poin penekanannya 
juga mungkin berlainan: yang satu kesesuaian, 
yang satunya kesatuan.

Bentuk present pada dua partisip di atas juga 
menyiratkan suatu tindakan yang terus-menerus. 
Kristus bukan hanya menghadiahkan kesesuaian 
dan kesatuan lalu menyerahkannya total pada 
manusia. Dia tetap bekerja untuk menjaga 
keadaan itu.

Sehubungan dengan kesesuaian, Paulus sangat 
mungkin memikirkan beragam karunia dalam 
tubuh Kristus (ayat 7-11). Memang beda, tetapi 
saling memerkaya. Masing-masing memainkan 
peranan sesuai dengan keadaan. Sehubungan 
dengan kesatuan, Paulus pasti sedang merujuk 
balik pada kesatuan rohani dalam diri orang-
orang yang percaya: satu iman, baptisan, Roh, 
Tuhan, pengharapan, dsb (ayat 4-6).

Baik kesesuaian maupun kesatuan, semua 
berasal dari Kristus dan terus-menerus dikerjakan 
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oleh Kristus. Tugas kita hanyalah memelihara 
apa yang sudah ada. Kita tidak dituntut untuk 
menciptakan kesesuaian dan kesatuan. Itu porsi 
Tuhan sepenuhnya.

Hal yang sama berlaku pada keluarga. Tuhan 
sudah mengatur setiap anggota keluarga 
sedemikian rupa. Baik kesamaan maupun 
perbedaan antar anggota sudah berada dalam 
rencana-Nya. Allah tidak mungkin memberikan 
anggota-anggota yang tidak sesuai satu dengan 
yang lain. Bukan berarti sama, tetapi sesuai 
dengan tujuan Tuhan. Awalnya mungkin terlihat 
tidak cocok, tetapi lama-kelamaan kita akan 
menemukan kesesuaian itu. Tuhan tidak pernah 
salah mengatur.

Karya setiap anggota
Karya Kristus tidak meniadakan peranan manusia. 
Dalam anugerah dan hikmat-Nya, Allah berkenan 
melibatkan kita dalam proses pertumbuhan. Apa 
saja yang menjadi bagian kita?

Pertama, bekerja sesuai dengan posisi masing-
masing. Frasa “sesuai dengan kadar pekerjaan 
tiap-tiap anggota” (LAI:TB kat’ energeian en metrō 
henos hekastou merous) menyiratkan sebuah 
sinergi yang dinamis. Ide tentang dinamika ini 
muncul dari kata “pekerjaan” (energeia). Kata ini 
berkali-kali muncul dalam kaitan dengan kuasa 
(1:19; 3:7; Flp. 3:21; Kol. 1:29; 2:12). Jadi, makna 
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dalam kata ini bukan sekadar asal bekerja. 
Energeian lebih mengarah pada kuasa yang 
sedang bekerja (KJV “the effectual working”). Ada 
keseriusan. Ada dampak.   

Dinamika di atas disertai dengan sinergi. 
Pekerjaan tersebut melibatkan tiap-tiap anggota. 
Paulus tampaknya menekankan poin ini. Dia 
menggunakan kata henos (“satu”) dan hekastou 
(“tiap”) secara bersama-sama. Tidak ada satu 
anggota yang mengganggur. Tidak ada yang 
menjadi petarung tunggal. Semua harus terlibat.
Salah satu tugas berat dalam membangun 
sebuah keluarga yang harmonis adalah 
mengoptimalkan kapasitas setiap anggota dan 
menggabungkannya menjadi sebuah kekuatan 
yang dinamis. Kita cenderung tidak mau 
menambah pekerjaan dengan membimbing 
anggota keluarga yang lain supaya optimal. 
Mendiamkan dipandang lebih memberikan 
kemudahan dan kenyamaman. Akibatnya, yang 
berperan secara signifikan hanyalah sebagian. 
Yang lain seringkali hanya menjadi beban.  

Kedua, membangun dirinya dalam kasih. Dalam 
teks Yunani, yang dirujuk oleh “dirinya” (heautou) 
sebenarnya tidak terlalu jelas. Kata ini bisa 
merujuk pada “tubuh” (sōma, secara general) atau 
“tiap-tiap anggota” (meros, secara partikular). 
Penerjemah LAI:TB tampaknya mengasumsikan 
opsi terakhir (“sesuai dengan kadar pekerjaan 
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tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya 
dan membangun dirinya dalam kasih”). Jika kita 
lebih menekankan analisa konteks daripada tata 
bahasa, opsi yang pertama justru lebih konsisten. 
Dari awal sampai akhir Paulus berbicara tentang 
pertumbuhan tubuh Kristus secara umum (4:12). 
Pertumbuhan lebih bersifat komunal (bersama-
sama) daripada personal (sendiri-sendiri). 
Hanya saja, setiap anggota perlu memainkan 
peranannya masing-masing. Tatkala setiap 
anggota berperan, pada gilirannya seluruh 
tubuh akan menerima pertumbuhannya.

Pertumbuhan ini terjadi di dalam kasih (LAI:TB 
“membangun dirinya dalam kasih”). Tanpa kasih, 
keragaman merupakan ancaman. Dengan kasih, 
keragaman adalah kekayaan. Kasih adalah 
pemersatu. Jangan membangun kesatuan di atas 
dasar yang lain, misalnya kecocokan karakter, 
kesamaan hobi, apalagi kesamaan musuh. Dasar 
lain pasti dengan cepat runtuh. 

Kasih yang dimaksud di sini tidak dapat 
dipisahkan dari kebenaran. Di ayat 15 Paulus 
sudah mengingatkan perlunya “berpegang 
teguh pada kebenaran di dalam kasih” (lit. 
“mengatakan kebenaran dalam kasih”, bdk. 
mayoritas versi Inggris “speaking the truth in love”). 
Tanpa kebenaran, kasih tidak berbeda dengan 
kompromi. Tanpa kasih, kebenaran terlihat kering 
dan menyakitkan. Dua hal ini harus ada dalam 
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komunitas orang percaya.

Demikian pula dengan keluarga. Mengasihi bukan 
berarti memanjakan. Bukan pula mengacuhkan 
kesalahan. Di dalam kasih ada teguran dan 
nasihat. Namun, pada saat memberikan teguran 
atau nasihat, kita perlu melakukannya dengan 
kasih pula. Jangan menghakimi. Jangan merasa 
diri lebih benar. Jangan kasar. Lakukan dengan 
belas kasihan dan kelemahlembutan. Soli Deo 
Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 65:
Apa persatuan orang-orang terpilih dengan 
Kristus? 
• Persatuan orang-orang terpilih dengan Kristus 

merupakan hasil rahmat Allah. Olehnya, 
mereka digabungkan dengan Kristus secara 
rohani dan mistik, namun sungguh- sungguh 
dan secara tak terpisahkan, sehingga Kristus 
menjadi Kepala dan suami mereka. Hal itu 
terlaksana melalui panggilan mereka yang 
ampuh.

• a. Efe 1:22; 2:6-8. b. 1Ko 6:17; Yoh 10:28; Efe 
5:23, 30. c.1Pe 5:10; 1Ko 1:9.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Doakan untuk pembangunan kampus STT 

Amadeus di Kutisari. Kiranya Tuhan memimpin 
proses pembangunan berjalan lancar secara 
teknis dan Tuhan juga cukupkan dalam hal 
kebutuhan dana

2. Doakan untuk REC Merr. Secara khusus untuk 
jemaat yang terdiri dari para mahasiswa, 
kiranya mereka diberi hikmat dalam 
menjangkau jiwa jiwa baru di lingkungan 
kampus.

3. Suku Tengger - Berdoa untuk orang Tengger 
yang sudah percaya di beberapa desa di Kab. 
Probolinggo dan Pasuruan supaya mereka 
bertumbuh dalam iman dan pengajaran yang 
benar. Berdoalah supaya Tuhan membuka 
pintu untuk pemberitaan bagi mereka yang 
sudah percaya untuk bersaksi kepada 
keluarga dan komunitas Tengger yang belum 
mendengar Injil.
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Kemahiran Baru untuk 
Tetap Memegang
Kendali

C A R E
All About Marriage

Salah satu sebab utama terjadinya begitu banyak 
kekerasan di negeri-negeri Barat dewasa ini 
adalah tidak adanya kendali emosi. Kemahiran 
pertama untuk mengatasi konflik dalam suatu 
hubungan dan untuk mengakhiri semua kekerasan 

Positive Parenting Skills for
Raising Cooperative, Confident,
and Compassionate Children
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adalah menyadari bahwa bila perasaan-
perasaan menjadi kuat, penuh penolakan, itulah 
saatnya mengambil waktu menyendiri dan 
mendinginkan diri.

BAGAIMANA MELEPASKAN PERASAAN NEGATIF 
Bila seorang anak tetap menentang dan tak 
mau memberi tanggapan terhadap keempat 
langkah untuk menciptakan sikap kooperatif (Bab 
7), langkah kelima diperlukan. Berada sendirian 
di dalam sebuah ruangan membantu anak untuk 
menjadi sadar akan tingkat-tingkat emosi yang 
lebih dalam. Dengan merasakan ketiga tingkat 
kemarahan, kesedihan, dan ketakutan yang lebih 
dalam sementara ia diperhatikan dengan penuh 
kasih, anak melepaskan perasaan-perasaan 
negatifnya. 

Memberikan waktu menyendiri memungkinkan 
anak mula-mula merasakan kemarahan dan 
frustrasi. Kemudian, sesudah beberapa saat, anak 
akan mulai menangis dan sedih, atau sakit hati. 
Tak lama kemudian, anak akan dihinggapi rasa 
takut dan rapuh yang terpendam dalam batinnya. 
Dalam beberapa menit, semua drama ini akan 
lenyap dan tiba-tiba anak itu secara ajaib akan 
kembali berada di bawah kendali orangtua. 

WAKTU MENYENDIRI YANG IDEAL 
Waktu yang dibutuhkan biasanya satu menit untuk 
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tiap tahun usia anak. Seorang anak berusia empat 
tahun membutuhkan empat menit, sedangkan 
seorang anak berumur enam tahun membutuhkan 
enam menit. Cara ini efektif bagi semua anak dari 
segala umur mulai dari dua tahun.

Pada umur empat belas ke atas, memberi waktu 
menyendiri jarang diperlukan. Kalau ketika 
masih kecil anak yang Anda besarkan tidak Anda 
beri waktu menyendiri, setelah ia menginjak 
remaja mungkin ia membutuhkannya, terutama 
ketika ia bersikap tidak hormat dan tidak mau 
mendengarkan perintah orangtua. 

MENJELASKAN WAKTU MENYENDIRI
Kalau anak bertanya mengapa ia harus 
mengambil waktu menyendiri, jawabannya 
adalah: “Kalau kita lepas kendali, kita memerlukan 
waktu menyendiri.” Adalah tidak tepat dan 
tidak berguna mengatakan bahwa seorang 
anak memerlukan waktu untuk berpikir tentang 
kekeliruannya. Berpikir dalam waktu menyendiri 
itu tidak perlu. Yang diperlukan hanyalah bahwa 
ia merasakan emosi yang muncul dan secara 
otomatis ia akan kembali berada dalam kendali.

Kalau angin kehidupan mengembusnya sampai 
ia kehilangan keseimbangan, ia secara otomatis 
akan mengambil waktu menyendiri, melepaskan 
perasaan negatifnya, dan kembali ke dirinya 
yang sebenarnya. Ia menjadi lebih penyayang, 
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bahagia, damai, dan percaya diri, dan secara 
wajar termotivasi lebih untuk bersikap kooperatif 
daripada untuk menuntut, menyerah, atau 
memanipulasi.

EMPAT KESALAHAN YANG UMUM 
Banyak orangtua mengeluh bahwa cara itu tidak 
jalan. Waktu menyendiri itu efektif, asal digunakan 
dengan tepat. Di bawah ini adalah empat 
kesalahan yang biasa dilakukan orangtua dalam 
menggunakan waktu menyendiri.
1. Mereka hanya memberi waktu menyendiri dan 

tidak menerapkan teknik-teknik yang lain.
2. Mereka tidak cukup memberi waktu menyendiri.
3. Mereka mengira anak-anak akan menjadi 

diam.
4. Mereka menggunakan waktu menyendiri 

sebagai cara mematahkan semangat dan 
menghukum.

MENYESUAIKAN KEMAUAN BUKAN MENGALAH 
Kalau menyesuaikan kemauan bertujuan untuk 
menghindari konfrontasi itu berarti mengalah. 
Mengalah seperti itu akan membuat anak menjadi 
manja dan makin banyak menuntut. Anak menjadi 
manja kalau orangtua membiarkan dia menjadi 
bos di rumah. Anak manja tidak merasakan 
kebutuhannya untuk menganggap orangtua 
sebagai pemimpinnya.

Bila anak tidak diberi cukup banyak waktu 
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menyendiri, ia menjadi cenderung mengamuk 
dalam tingkat yang lebih heboh. Ini berarti bahwa 
kalau ia akhirnya harus diberi waktu menyendiri, 
ia akan ngamuk lebih hebat. Akhirnya, setelah 
mendapatkan waktu menyendiri secara tetap, 
anak akan kembali ke dalam keadaan seimbang 
dan lebih bersikap kooperatif dan kurang 
menuntut. Anak tidak pernah sungguh-sungguh 
manja, ia hanya lepas kendali.

KAPAN HARUS MEMBERIKAN WAKTU MENYENDIRI
Saat terbaik untuk itu ialah kalau sesudah orangtua 
mengulangi suatu perintah sampai beberapa kali 
anak tetap menolak, itulah saatnya ia membutuhkan 
waktu menyendiri. Itu diberikan kepada anak 
bukan karena orangtua mau menghukumnya, 
tetapi karena anak membutuhkannya.

TIGA PUKULAN DAN KAMU KELUAR 
Sesudah seorang anak melewati usia sembilan 
tahun, keadaan berubah. Kini anak itu sudah lebih 
mampu menahan perasaan dan tidak terlalu 
banyak memerlukan waktu menyendiri. Dalam hal 
ini, anak diberi tiga pukulan, dan sesudah itu harus 
disetrap. Bila seorang anak bersikap menentang 
dan tidak tanggap terhadap suatu perintah, 
orangtua cukup berkata, ”Itu pukulan pertama.” 
Pukulan pertama adalah suatu kode yang berarti 
kalau si anak dapat mengatasi diri dan bersikap 
kooperatif lagi, ia tidak perlu mengambil waktu 
menyendiri. Kalau dalam beberapa menit ia tetap 
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bersikap menentang, orangtua berkata, “Pukulan 
kedua.” Ini berarti anak punya satu kesempatan 
lagi untuk mengubah sikapnya. Kemudian, kalau 
dalam beberapa menit lagi ia tetap menentang, 
orangtua berkata, ”Pukulan ketiga,” dan anak 
itu harus mengambil waktu menyendiri. Setelah 
menjelaskan aturan ini kepada anak yang berusia 
sembilan tahun, Anda dapat menciptakan kode 
Anda sendiri. Sekali Anda memakai kode atau 
pendekatan tertentu, Anda harus konsisten. Belajar 
membenahi diri tanpa harus menekan perasaan 
merupakan suatu kemahiran yang penting. Agar 
anak dapat membenahi diri, ia memerlukan 
beberapa “pukulan.” 

KALAU WAKTU MENYENDIRI TIDAK EFEKTIF
“Waktu menyendiri tidak mempan buat anak 
remaja saya. Menyuruhnya pun saya tak bisa. Dia 
cuma tertawa, lalu pergi. Saya terpaksa mengambil 
sesuatu darinya untuk menghukumnya.” Ini adalah 
contoh mengenai kebencian yang dirasakan 
kaum remaja sekarang sebagai reaksi terhadap 
hukuman dari masa lalu.
Dalam contoh ini, orangtua perlu mulai dengan 
empat kemahiran pertama dan bukannya 
menggunakan waktu menyendiri sebagai suatu 
cara menghukum. Memberi waktu menyendiri 
itu berguna bila digunakan bersama empat 
kemahiran yang lain. Dalam waktu singkat, 
remaja Anda akan menjadi jauh lebih kooperatif. 
Waktu menyendiri itu jauh lebih efektif bagi anak 
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praremaja. 

APA YANG MEMBUAT KELIMA
KEMAHIRAN BISA EFEKTIF 
1. Memintalah, jangan merintah.
2. Dengarkan dan beri dorongan, jangan 

memperbaiki. 
3. Berikan hadiah, jangan menghukum. 
4. Perintahlah, jangan menuntut.
5. Berikan waktu menyendiri, jangan memukul.

Bahan bakar yang membuat kelima kemahiran 
di atas bekerja adalah kelima pesan positif ini: 
1) boleh saja berbeda, 2) boleh saja membuat 
kesalahan, 3) boleh saja mempunyai perasaan 
negatif, 4) boleh saja menginginkan lebih banyak, 
5) boleh saja berkata tidak, tetapi ingat ayah dan 
ibu adalah bos dalam keluarga.

Dalam lima bab berikut kita akan melihat kelima 
pesan itu secara lebih mendetail.

----------------------------
Ringkasan Bab Delapan
Children Are from Heaven – John Gray
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Apakah Amsal 3:9-10 
Mendukung Teologi
Kemakmuran? 
(Buah Sulung Bagian 2)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam artikel yang lalu kita sudah mengupas sebuah 
kesalahpahaman opuler seputar pemberian buah 
sulung, yaitu pemberian ini bisa (pasti?) menjadikan 
seseorang kaya raya. Kita sudah melihat bahwa 
teks-teks Alkitab yang berkaitan dengan buah 
sulung secara konsisten memandang kurban buah 
sulung sebagai ucapan syukur atas berkat Allah, 

T E A C H I N G
Q&A
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bukan pancingan untuk mendapatkan berkat-
berkat yang lain. Sekilas ulasan tadi bertabrakan 
dengan Amsal 3:9-10 yang berbunyi: “Muliakanlah 
TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama 
dari segala penghasilanmu, maka lumbung-
lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-
limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap 
dengan air buah anggurnya”. 

Benarkah teks di atas mendukung Teologi 
Kemakmuran yang mengajarkan prinsip transaksi 
“memberi supaya diberkati”? Tampaknya tidak.

Poin pertama yang perlu diperhatikan adalah jenis 
sastra (genre). Kitab-kitab dalam Alkitab ditulis 
dalam jenis sastra tertentu, sehingga menuntut 
prinsip penafsiran yang berbeda sesuai dengan 
jenis sastra masing-masing. Demikian pula dengan 
Kitab Amsal. Sesuai hakikatnya, Kitab Amsal berisi 
pernyataan-pernyataan yang digeneralisasikan 
sesuai dengan observasi secara umum (Osborne, 
Hermeneutical Spiral, 247). Tujuannya lebih ke arah 
memberikan nasihat daripada menawarkan janji 
atau menerangkan cara kerja Allah yang kaku.

Dua teks berikut ini mungkin bisa menjadi contoh 
yang baik. Amsal 16:3 “Serahkanlah perbuatanmu 
kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala 
rencanamu”. Apakah ini berarti bahwa apapun 
juga yang kita lakukan - asalkan diserahkan kepada 
TUHAN – pasti akan berhasil? Bagaimana dengan 
keputusan yang tergesa-gesa atau tindakan yang 
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ceroboh tapi menyertakan TUHAN di dalamnya? 
Contoh lain adalah Amsal 22:6 “Didiklah orang 
muda menurut jalan yang patut baginya, maka 
pada masa tuanyapun ia tidak akan menyimpang 
dari pada jalan itu”. Bukankah kita pernah 
menemukan orang tertentu yang di masa tuanya 
menjauh dari TUHAN walaupun sejak kecil mereka 
dididik secara rohani dengan baik? Perhatikan saja 
kehidupan beberapa pendeta. Walaupun anak-
anak mereka dididik dengan cara yang sama, 
hasilnya tidak selalu sama. Kadang ada anak yang 
memang memiliki kecenderungan menyimpang.

Poin kedua adalah prinsip penafsiran analogia fide 
(analogi iman) dan analogia scripturae (analogi 
kitab suci). Secara sederhana prinsip ini dapat 
diterangkan sebagai berikut: ajaran maupun 
teks yang kurang jelas seharusnya ditafsirkan 
berdasarkan ajaran maupun teks lain yang lebih 
jelas. Dalam kasus pemberian buah sulung, 
misalnya, Alkitab menyediakan teks-teks lain yang 
secara konsisten melihat buah sulung lebih sebagai 
ucapan syukur atas berkat-berkat TUHAN, bukan 
umpan untuk mendapatkan berkat-berkat itu (Im. 
23:9-14; Ul. 26:1-11). 
 
Poin ketiga berkaitan dengan penafsiran detil 
terhadap Amsal 3:9-10. Walaupun ayat ini 
ditafsirkan sebagai janji, kita harus berhati-hati 
untuk menerapkannya. Jika ingin konsisten dengan 
teks, “janji” ini hanya terbatas pada orang-orang 
yang sudah kaya. Mengapa bisa begitu? Kata 
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“lumbung” dan “bejana pemerahan” di ayat ini 
berbentuk jamak, sedangkan pada waktu itu 
yang memiliki lumbung dan bejana pemerahan 
hanyalah orang-orang kaya. Jika hasil pemberian 
buah sulung adalah lumbung dan bejana 
pemerahan yang penuh, bagaimana nasib mereka 
yang memberikan buah sulung tapi tidak memiliki 
lumbung maupun bejana pemerahan?

Jika teks ini ditujukan hanya kepada orang-orang 
kaya, kita selanjutnya perlu bertanya mengapa 
hal itu dikhususkan bagi mereka. Dugaan yang 
paling masuk akal adalah sikap hati mereka yang 
cenderung mencintai harta secara berlebihan. 
Mereka mungkin kuatir bahwa dengan memberi 
maka kekayaan mereka akan berkurang. Kepada 
orang-orang semacam itu, TUHAN memberikan 
nasihat ini.   

Bukan itu saja. Pembacaan yang teliti menunjukkan 
bahwa ayat ini tidak mengajarkan ketamakan. 
Tidak ada janji tentang penambahan lumbung atau 
bejana pemerahan. Allah hanya “berjanji” untuk 
memenuhi yang sudah ada. Jika Allah memberikan 
melebihi daripada yang mereka butuhkan atau 
yang mereka biasa dapatkan, itu berarti bahwa 
Allah ingin mereka bisa berbagi lebih banyak 
daripada biasanya. Semakin banyak diberi, 
semakin banyak memberi. Jangan dibalik: semakin 
banyak memberi, semakin banyak diberkati. Ini 
ajaran yang memutarbalikkan teks Alkitab. Soli Deo 
Gloria.
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Apa Arti Yoga dan
Pengajaran Apakah yang 
Ada Di Baliknya?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 9 Februari 2020)
Jawaban Kristen terhadap pembantaian 
kebenaran yang begitu kuat harus berakar di 
dalam ontologi (keberadaan), moralitas, dan 
epistemologi (mengetahui) tentang Trinitas. 
Hanya di dalam Allah Tritunggallah kita 
memiliki arti berada dalam sebuah hubungan. 
Penekanan Barat (kadang Kekristenan) 
terhadap individualisme sejalan dengan 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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filsafat yang demikian. Kita bahkan perlu untuk 
mendefinisikan ulang kepribadian (personality), 
bukan berdasarkan aktualisasi kualitas-kualitas 
ini dalam hubungannya dengan Allah, manusia 
lain, dan ciptaan yang tidak berpribadi. Demikian 
juga, moralitas yang berdasarkan kasih bagi 
orang-orang Kristen adalah karakter hubungan di 
dalamTrinitas (baca Yohanes 17:24 dengan Roma 
5:5—Bapa mengasihi Anda melalui Roh Kudus). 
Sekali lagi, moralitas individual, yang dijelaskan 
dalam frase seperti “kekudusan pribadi,” tidak 
dapat sejalan dengan etika relatif yang ditawarkan 
filsafat ini. Kekudusan harus dimengerti sebagai 
hubungan interpersonal dalam Allah dan juga di 
dalam kita yang diciptakan menurut gambar-Nya. 
Juga, pengetahuan berakar dalam pengetahuan 
mutual kekal di dalam Trinitas (Matius 11:27) dan 
bukan di dalam kesadaran diri yang dikatakan 
oleh para penganut Zaman Baru. Penekanan 
Kristen terhadap pengetahuan objektif harus 
meliputi pengetahuan pribadi relasional dengan 
Allah dan ciptaan-Nya.                             

Oleh sebab itu, jawaban Kristen terhadap yoga 
adalah hubungan yang dapat dikenali dengan 
Allah yang terbukti dengan hubungan saling 
mengasihi dengan orang lain dan dunia ini. Inilah 
hidup kekal (Yohanes 17:3), dan Kitab Taurat dan 
Para Nabi digenapi dengan memelihara perintah-
perintah ini (Matius 22:34-40).
APAKAH REINKARNASI ITU?
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Reinkarnasi adalah kepercayaan bahwa makhluk 
(manusia, binatang, tumbuhan, atau mineral), 
setelah berhenti keberadaannya di bumi, akan 
mengalami kelahiran baru dan masuk ke dalam 
keberadaan lagi dalam bentuk makhluk lainnya. 
Kepercayaan ini di dasarkan atas dua asumsi: 
Pertama, waktu bersifat berputar (siklus)—kadang 
disebut sebagai “timelessness” (waktu yang 
berulang tanpa henti)—dan apa pun yang terjadi 
akan terjadi lagi. Kedua, kelas dari kelahiran itu 
bergantung pada perbuatan yang dilakukan 
dalam kelahiran sebelumnya.

Kepercayaan akan reinkarnasi sangatlah umum 
bagi Hinduisme dan Buddhisme, walaupun 
detailnya berbeda. Baik bentuk politeistik maupun 
panteistik dari Hinduisme mendekati reinkarnasi 
dalam gaya yang sedikit berbeda. Kaum Hindu 
percaya bahwa jiwa seseorang, jivatman, adalah 
kepanjangan dari jiwa yang kekal, paramatman, 
atau hanya atman. Identitas seseorang di dalam 
kehidupan tertentu adalah jivatman dalam bentuk 
yang dihasilkan oleh tingkah laku (karma) dalam 
kehidupan sebelumnya. Ketika jivatman berpindah 
di saat berhentinya keberadaandari bentuk 
tertentu itu, ia dapat muncul dalam bentuk baru 
yang sama sekali berbeda, yang sekali ditentukan 
oleh karma—dan perputaran itu berjalan.

Bersambung……………...
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Hawa diciptakan dari 
tulang rusuk Adam
Apa artinya?
Ev. Nike Pamela, M.A.

Dalam kisah penciptaan, utamanya manusia, 
dikisahkan dalam Kej. 2 jika wanita pertama, Hawa, 
diciptakan dengan cara diambilkan dari tulang 
rusuk laki-lkai pertama, Adam. 

Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu 
tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah 
mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu 
menutup tempat itu dengan daging. Dan dari 
rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia 

T E A C H I N G
Do You Know?
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itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu 
dibawa-Nya kepada manusia itu (Kej. 2:21-22)

Apakah yang dimaksud dengan tulang rusuk? 
Apakah semua istri pasti diiciptakan dari tulang rusuk 
dari laki-laki yang menjadi suaminya sekarang? 
Berbagai pertanyaan lain sehubungan dengan 
tulung rusuk akan bermunculan? Bagaimana 
dengan suaminya yang menikah beberapa 
kali (karena berbagai alasan), apakah tulang 
rusuknya juga hilang beberapa? Lucu memang 
pertanyaannya, namun tidak ada salahnya kita 
memahami apa yang Alkitab maksudkan dengan 
bagian ini. 

Dalam Kej. 2:21 dikatakan ‘Allah membuat manusia 
(Adam) tertidur’ (Ibrani : tardēmâ). Walaupun kata 
tardēmâ (“tidur”) bisa merujuk pada tidur malam 
yang biasa (Ay 4:13; 33:15; Ams 19:15), tetapi dalam 
beberapa konteks tardēmâ mengandung makna 
tidur yang sangat pulas. Bentuk kata kerja rādam 
pernah dipakai untuk Yunus yang asyik tidur 
sekali pun terjadi angin ribut yang hebat (Yun 1:5-
6). Tardēmâ juga digunakan pada waktu Allah 
membuat Saul dan pasukannya tertidur sangat 
lelap sampai tidak mengetahui kalau Daud sdah 
mengambil tombak di dekat kepala Saul (1 Sam 
26:12).

Tidur pulas (tardēmâ) yang dialami Adam pasti 
berfungsi mirip obat bius modern, tetapi bukan itu 
yang ditekankan. Dari sisi sastra, tardēmâ berguna 
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untuk mempersiapkan keterkejutan Adam ketika ia 
melihat Hawa (2:23). Dari sisi teologis, tardēmâ 
yang dialami Adam dan seluruh proses penciptaan 
Hawa menunjukkan bahwa Allah adalah pelaku 
satu-satunya. Adam bahkan tidak melihat apa yang 
sedang dilakukan Allah. Situasi seperti ini beberapa 
kali terulang ketika Allah membuat perjanjian 
dengan para patriarkh (15:12; 28:11). Melalui 
peristiwa seperti ini Allah hendak menegaskan 
keaktifan Allah dalam memberikan kebaikan, 
bahkan ketika manusia sendiri tidak menyadari hal 
itu. Allah memberikan berkat kepada orang yang 
dikasihi-Nya pada waktu tidur (Mzm 127:2).

Ketika Adam tertidur pulas, Allah “mengambil” 
(lāqaH) sesuatu dari tubuh Adam. Kata ini sudah 
muncul 4 kali di 2:15, 21, 22, 23. Pemunculan 3 kali 
di kisah penciptaan Hawa sangat mungkin memiliki 
makna khusus yang berkaitan dengan pernikahan. 
Hal ini mendapat dukungan dari penggunaan 
lāqaH  di tempat lain dalam konteks mengambil 
seseorang menjadi pasangan/isteri (4:19; 6:2; 12:19; 
19:14).

Yang diambil dari tubuh Adam adalah şēlā‘ 
(LAI:TB “rusuk”) Adam. Arti dasar dari şēlā‘ adalah 
“samping”, sebagaimana terlihat dari penggunaan 
kata ini dalam konteks pembangunan tabernakel 
(Kel 25:12; 26:20, 26-27; 27:7; 30:4; 36:31-32; 
37:3, 5, 27; 38:7), bait Allah Salomo (1 Raj 6:5, 8, 
15-16, 34; 7:3), atau bait Allah eskhatologis dalam 
penglihatan Yehezkiel (Yeh 41:5-9, 11, 26). Kata şēlā‘ 
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ini diterjemahkan “rusuk” hanya di bagian ini (kontra 
LAI:TB yang beberapa kali mempertahankan 
terjemahan ini di konteks lain, sedangkan arti yang 
dimaksud sebenarnya adalah “sebelah”, bdk. Kel 
25:14; 27:7; 37:5; 38:7). Seandainya terjemahan 
hurufiah ini dipertahankan, maka Kejadian 2:21 
menginformasikan kepada kita bahwa Hawa 
dijadikan dari bagian yang tidak tertentu dalam 
tubuh Adam. Ia diambil dari “bagian sebelah” 
Adam. Dari 2:23 kita nanti tahu bahwa yang 
dimaksud “bagian sebelah” di sini mencakup tulang 
dan daging (“tulang dari tulangku, daging dari 
dagingku”).

Bersambung………...
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BAB XIV:
Jemaat Mula-Mula
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 9 Februari 2020)
Di sini Paulus memperlihatkan kesinambungannya 
dalam hukum Taurat Perjanjian Lama, di 
mana pranata-pranata diterima dan diubah 
dengan mempertimbangkan kasih Allah yang 
menyelamatkan. Metode Allah untuk mengubah 
sesuatu tidaklah dilakukan dengan kekerasan 
atau rekyasa social, tetapi perubahan itu terjadi 
secara pasti di dalam system itu sendiri. Oleh 
karena itu, perbudakan sebagai suatu pranata 

M I S S I O N
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tidak akan bertahan lama melawan pengaruh 
perintah sederhana ini. Solidaritas universal 
dalam Kristus yang dirasakan bersama oleh 
orang percaya kelihatan pengaruhnya bahkan di 
sini.

Maka misi merupakan akibat dari solidaritas 
baru yang diwujudkan oleh kedatangan Kristus. 
Paul Minear (dalam Blauw 1962), menjelaskan 
pekerjaan Paulus:

“Persatuan Jemaat dapat dilhat ketika 
diwujdukan dalam memuliakan Allah dengan 
satu suara (Rom. 15:6), dan misi Jemaat 
dapat digambarkan sebagai metode yang 
dipakai manusia, dengan menolong orang 
lain memuliakan Allah karena rahmat-
Nya (ay. 9), untuk berperan serta dalam 
melipatgandakan ucapan syukur bagi 
kemuliaan Allah (2 Kor. 4:15)

Dalam pikiran Paulus, bangsa Yahudi mempunyai 
hak istimewa sebagai orang pertama yang 
mendengarkan berita Injil. Walaupun ia sendiri 
tahu bahwa ia diutus kepada bangsa-bangsa 
lain, Paulus seringkali pergi terlebih dahulu 
ke sinagoga. Penolakan terhadap Injil oleh 
umatnya sendiri merupakan sebuah masalah 
dari persoalan-persoalan teologi yang 
paling menyulitkan Paulus, dan ia membahas 
persoalan itu dalam Roma 9-11. Cullmann (1964) 
berpendapat bahwa pasal-pasal ini hanyalah 
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ulasan terhadap Markus 13:10. Karena semua 
bangsa sekarang harus mendapat kesempatan 
untuk mendengarkan, dan bangsa Yahudi telah 
mengabaikan kesempatan itu, maka firman 
itu “Jalan langsung menuju Kristus diberitakan 
kepada bangsa-bangsa lain karena Israel 
menyingkir,” (Berkhof 1966). Sekali lagi Allah akan 
menggunakan pembuangan uamt-Nya untuk 
keuntungan bangsa-bangsa lain. Namun pada 
saat yang sama Paulus mengatakan bahwa Allah 
tidak menolak umat-Nya, karena seperti dalam 
Perjanjian Lama, sekarang ada umat tersisa yang 
benar (Rom. 11:5), yang melambangkan pohon 
zaitun itu (ay. 17-18). Allah tidak melupakan janji-
Nya kepada umat-Nya, dan pada akhir zaman Ia 
akan mengumpulkan mereka kembali  (Rom.11:26, 
yang mengutip Yes. 11:20-21). Yang sedikit menjadi 
jaminan keselamatan bagi semua. Namun 
misi Paulus berdasar pada kenyataan bahwa 
ketuhanan Kristus adalah universal, seperti yang 
dikatakan Bornkamm (1966), “kotbah Paulus di 
hadapan bangsa Yahudi tidak dapat dipisahkan, 
baik secara isi maupun menurut sejarah, dari 
kotbahnya di hadapan bangsa-bangsa lain.”

Sebaiknya penelitian mengenai misi Paulus 
dlaksanakan dengan meneliti surat-suratnya 
dalam konteks masing-masing. Hal ini mungkin 
kita lakukan, namun kita dapat mengomentari 
dua dari surat-suratnya yang utama.
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Surat Efesus menggambarkan implikasi dari 
kenyataan bahwa Allah sekarang bermaksud 
mempersatukan segala sesuatu, baik di surga 
maupun di bumi di dalam Kristus (Ef. 1:10). Kita 
yang mengakui ketuhanan-Nya telah mengalami 
kerajaan ini sebagai suatu kenyataan saat ini – 
sebagai: anak-anak-Nya (Ef, 1). Pelayanan Paulus 
mencakup pemberitahuan rencana tersembunyi 
Allah: “melalui jemaat diberitahukan berbagai 
ragam hikmat Allah kepada pemerintah-
pemerintah dan penguasa-penguasa di surga” 
(Ef. 3:10). Efesus 4-6 selanjutnya memberikan 
secara garis besar bentuk konkret dari kebenaran 
baru yang didalamnya kita berperan serta: suatu 
masyarakat yang di dalamnya orang-orang 
saling menerima dengan sabar, berbicara jujur 
(sebagai anggota-anggota dari satu dan yang 
lainnya), bersih dalam tingkah laku, saling tunduk 
satu dengan yang lainnya, dan saling menguatkan 
untuk berperang melawan kuasa-kuasa jahat. 
Di sini Perjanjian Lama diperkaya dan dibuat 
bersifat peribadi, mengingatkan kembali akan 
penafsiran ulang yang radikal dari Kristus dalam 
Kotbah di Bukit; hukum itu diperdalam tetapi tidak 
dibatalkan.

Bersambung…………..
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Pertumbuhan yang Dijamin
Senin, 17 Februari 2020

Saat ini kita sering mendengar kata “garansi”.  
Mulai dari dunia investasi yang menjajikan uang 
kembali sampai dunia gadget pun juga ada 
garansi tukar baru bila barang tidak sesuai. 
Namun mengenai “garansi” kehidupan, apakah 
ada yang memberikan? Boleh dibilang tidak 
ada atau tidak pasti. Seperti yang dikatakan 
Benjamin Franklin, “Di dunia ini tidak ada yang 
bisa dikatakan pasti kecuali kematian dan pajak.”

Untungnya, masih ada “garansi” kehidupan yang 
bisa kita dapatkan. Yesus berjanji, “Jika kamu tetap 
di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, kamu akan 
menghasilkan banyak buah” (Yohanes 15: 5). Itulah 
sebabnya ketika Paulus berdoa untuk orang-
orang Filipi, ia meminta Tuhan untuk mengisinya 
“dengan buah kebenaran yang datang melalui 
Yesus Kristus.” Paulus tahu bahwa “siapa yang 
memulai pekerjaan baik di antara jemaat, Dia 
akan meneruskannya sampai selesai.” Dia yang 
memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu 
akan meneruskannya sampai hari Kristus Yesus. 
Filipi 1: 6. 

Betapa menenteramkan janji-janji ini, terutama 

Bacaan : Filipi 1:6

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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di saat keputusasaan. Mungkin butuh waktu 
lama sebelum buah muncul, dan terkadang 
butuh pengalaman menyakitkan untuk bisa 
menghasilkan buah, tetapi buah akan tumbuh.

Yakinlah, Tuhan menolong kita untuk hidup setiap 
hari dalam persekutuan dengan-Nya. Bersyukur 
Tuhan telah berjanji untuk melanjutkan dan 
menyelesaikan pekerjaan-Nya dalam kehidupan 
kita. (HK)
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Keluarga yang Bertum-
buh di dalam Kristus

Selasa, 18 Februari 2020

Banyak keluarga yang mengaku diri Kristen, namun 
tdk mengerti iman Kristen dan menghidupinya 
dalam kehidupan sehari-hari karena mereka lebih 
mengikuti prinsip dan cara hidup orang-orang dunia 
yang melawan Allah. Berbeda dengan fenomena ini, 
Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen adalah 
manusia baru yang telah diciptakan Allah. Sebagai 
manusia baru, orang percaya memiliki prinsip dan 
cara hidup yang baru yang berpusat pada Kristus, 
bukan pada diri yang berdosa (Ef. 4:23-24). Orang 
yang memiliki prinsip dan cara hidup yang baru 
ditandai dengan kerinduannya untuk bertumbuh 
di dalam Kristus. Orang yang bertumbuh di dalam 
Kristus adalah orang yang mengenal Allah dengan 
benar dan tidak terpengaruh oleh berbagai ajaran 
yang melawan Allah (ay. 14-15). Keluarga Kristen 
adalah keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus. 
Keluarga ini mencakup suami-istri (ay. 22-33) dan 
orangtua-anak (6:1-4) yang bertumbuh di dalam 
Kristus.

Relasi suami-istri yang bertumbuh di dalam Kristus 
diawali dengan istri yang sukarela tunduk kepada 
suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. 
Alasannya adalah suami adalah kepala istri sama 

Bacaan : Efesus 5:22-6:4

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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seperti Kristus adalah kepala jemaat (ay. 22-24). Istri 
tunduk kepada suami ditandai dengan kesediaan 
istri menolong kepemimpinan suami dan mendukung 
suami menjadi pengambil keputusan dalam keluarga. 
Selain istri, Paulus juga mengajar suami memimpin 
dan mengasihi istri dengan mengambil keputusan 
penting dalam keluarga tanpa mengabaikan saran 
istri dan memberi perhatian kepada istri (ay. 23, 
25). Selain itu, suami juga mendorong istri untuk 
bertumbuh di dalam Kristus (ay. 26-27). Hal ini 
berbeda dengan konsep masyarakat Efesus waktu itu 
(budaya Yunani-Romawi) yang memandang suami 
sebagai pemegang kuasa mutlak dalam keluarga.

Relasi orangtua-anak yang bertumbuh di dalam 
Kristus dimulai dengan anak yang telah mengikut 
Kristus menaati orangtuanya dengan pengertian 
orangtua diberi otoritas oleh Allah (Ef. 6:1-3). 
Meskipun diberi otoritas oleh Allah, orangtua tetap 
adalah manusia berdosa, sehingga anak harus lebih 
taat kepada Allah dari orangtua ketika orangtua 
mengajar anak untuk tidak memenuhi kehendak Allah 
dalam diri anak. Oleh karena itu, berbeda dengan 
kebudayaan Yunani-Romawi yang mengajarkan 
orangtua berkuasa mutlak dalam keluarga, orangtua 
yang telah percaya kepada Kristus menghargai 
anak sebagai pribadi (bukan benda) dengan tidak 
merendahkan atau tidak mencuekkan anak sekaligus 
mendidik anak tentang iman Kristen dan menegur 
mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah 
(ay. 4). Kiranya keluarga kita benar-benar bertumbuh 
di dalam Kristus. Amin. Soli Deo Gloria.(DTS)



E-Magazine
16 Februari 2020

39

Hormatilah Tuhan, Harga Mati
Rabu, 19 Februari 2020

Charles Williams pernah mengatakan bahwa, 
“Anak usia dua tahun adalah majikan Anda, usia 
sepuluh tahun adalah budak Anda, usia lima 
belas tahun adalah kembaran Anda, dan setelah 
itu akan menjadi kawan atau musuh Anda, 
tergantung bagaimana Anda membesarkannya.” 
Pernyataan itu memperlihatkan betapa 
pentingnya didikan dari orang tua.

Imam Eli pernah membuat kesalahan dalam 
mendidik anak-anaknya. Sikap yang tidak tegas 
dari imam Eli membuat Hofni dan Pinehas tidak 
bisa dikendalikan sehingga mereka menjadi 
anak-anak yang tidak menghormati Tuhan 
(ay.17). Rupa-rupa dosa dilakukan mereka, tidak 
ada yang mereka takuti. Mereka mengorupsi 
persembahan korban sembelihan (ayat 13-16) 
dan berzinah (ayat 22). Kesalahan Imam Eli 
adalah dia lebih menghormati anak-anaknya 
daripada menghormati Tuhan (ay. 29),  dan juga 
karena imam Eli tidak bersikap tegas kepada 
mereka  (ay. 13).

Tuhan telah memberi otoritas kepada orang tua 
untuk mendidik anak dengan penuh bijaksana; 

Bacaan : 1 Samuel 2:29
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penuh dengan kasih namun tidak melupakan 
unsur didikan.  Mengasihi anak sudah tentu, 
tetapi  tidak mengabaikan didikan.  Tuhan 
harus menjadi pusat penyembahan keluarga 
kita. Semua anggota keluarga harus dipastikan 
menghormati Tuhan.  Ketika Tuhan sudah tidak 
lagi dihormati, maka berbagai dosa lainnya pasti 
akan menyusul. (NL)
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Mengasihi Sesama dengan
Rela Berkorban

Kamis, 20 Februari 2020

Fred Rogers meninggal dunia pada tanggal 27 
Februari 2003, banyak surat kabar memuat 
berita itu sebagai berita halaman depan. Hampir 
setiap judul berita utama memuat kata sesama. 
Ia adalah pembawa acara televisi anak-anak 
berjudul ‘Sesama Pak Rogers’. Ia dikenal oleh 
jutaan anak dan orangtua sebagai seorang 
yang baik, lembut, dan hangat yang secara tulus 
menganggap “setiap orang adalah istimewa, 
di dalam diri mereka, sebagaimana adanya 
mereka”. Pak Rogers pernah berkata kepada 
seorang wartawan, “Ketika kita memandang 
sesama kita dengan penuh penghargaan, ... 
dengan ucapan syukur atas apa adanya dirinya, 
maka saya merasa bahwa kita bergandengan 
tangan dengan Kristus Yesus, sebagai pembela 
kebaikan sejati.” Karena ia menghargai 
pentingnya hidup setiap orang, Rogers mampu 
menjadi sesama yang baik bagi semua orang.
           
Saat Yesus ditanya, “Siapakah sesamaku 
manusia?” Dia menceritakan perumpamaan 
orang Samaria yang murah hati (Lukas 10:29-

Bacaan : Lukas 10:30-37
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35). Di akhir cerita, Tuhan bertanya, “Siapakah di 
antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, 
adalah sesama manusia dari orang yang 
jatuh ke tangan penyamun itu?” Jawabannya: 
“Orang yang telah menunjukkan belas kasihan 
kepadanya” (ayat 36,37). Yesus menutup bagian 
ini dengan sebuah perintah, “pergilah dan 
perbuatlah demikian!”
           
Tuhan  memerintahkan kita untuk menunjukan 
kasih dengan rela berkorban, sekalipun kepada  
orang yang tidak dikenal, apalagi dengan 
pasangan, anak, orang tua, mertua dan orang-
orang dekat lainnya.  Marilah  kita mengasihi 
dengan rela berkorban, dimulai dari keluarga 
terdekat kita.(NL)
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Melangkah Saja
Jum’at, 21 Februari 2020

Terkadang Allah tidak akan membukakan jalan 
bagi kita, apabila kita tidak melangkah. Dalam 
beberapa kasus Allah tidak akan menolong kita, 
apabila kita tidak memerlukan pertolongan.  
Mungkin saja Allah tidak akan menyingkirkan 
halangan-halangan yang di depan kita, apabila 
kita tidak mengalami kesulitan yang berarti. 
Tetapi tangan Tuhan akan diulurkan apabila kita 
benar-benar memerlukan pertolongan-Nya.  

Banyak anak-anak Tuhan melupakan prinsip 
ini, setiap hari kuatir hal-hal yang akan datang.  
Mereka berharap agar Allah segera meratakan 
jalan-jalan yang ada di depan, tetapi Allah justru 
membukakan jalan mereka selangkah demi 
selangkah. 

Pada saat bangsa Israel akan menyebrang 
sungai Yordan, Tuhan tidak memberi tahu kepada 
mereka apa yang akan terjadi.  Mereka hanya 
diminta taat berjalan menyeberangi sungai 
Yordan. Selangkah demi selangkah mendekati 
tepi sungai Tuhan tidak melakukan apa-apa.  
Tetepi sampai pada saat kaki para imam yang 
mengangkat tabut perjanjian menginjakkan 

Bacaan : Yosua 3:14-17
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kakinya ke dalam air, baru sungai Yordan terbelah.

Ini mengajarkan tentang ketaatan kita kepada 
Allah. Kita tidak boleh kuatir karena Allah 
bekerja dalam cara dan waktu-Nya. Jika 
ada tantangan dalam hidup kita, belajarlah 
menantikan perbuatan-Nya yang selalu tepat 
pada waktunya. Melalui sebuah tantangan, Allah 
ingin mentransformasi kita untuk selangkah lebih 
dewasa dalam pengharapan. Melangkah saja.
(YDI)
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Melayani Keluarga
Sabtu, 22 Februari 2020

Seorang hamba Tuhan bercerita mengenai 
keluarganya dengan empat orang anaknya. 
Tanpa sadar dia seringkali berpikir bagaimana 
keluarganya dapat membuat hidupnya lebih 
memuaskan. Seperti menuruti keinginannya 
atau mengikuti jadwal pelayanannya atau 
menghindari urusan rumah tangga yang dia tidak 
sukai. Perlakuan demikian terjadi kepada orang-
orang yang hamba Tuhan ini kasihi. Ternyata 
melayani orang yang kita kasihipun tidak mudah.

Inilah sikap hati manusia. Setting default kita yang 
selalu memikirkan diri sendiri terlebih dahulu. 
Jika orang yang kita katakan kita sayangi saja 
kita dapat bersikap egois, bagaimana dengan 
panggilan Yesus untuk mengasihi semua orang 
bahkan mengampuni musuh kita? Di dalam 
Yohanes 13:1-17, Yesus memberikan teladan 
melayani lewat membasuh kaki para murid. 
Pada saat itu keadaan Yesus sedang genting 
karena Dia akan segera disalibkan. Maka momen 
ini adalah saat yang paling menggoda untuk 
menjadi egois. Tapi Yesus mengesampingkan 
egonya, dan tetap melayani bahkan di tengah 
krisis terbesar yang akan Dia hadapi. Dia pun 

Bacaan : Yohanes 13:1-17
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bukan melayani orang yang layak dilayani, 
tetapi para murid yang akan meninggalkan 
dan mengkhianati Dia. Dengan kata lain, Yesus 
tidak menggantungkan pelayanan berdasarkan 
kondisi kehidupan maupun kelayakan seseorang. 

Saya berdoa kita merindukan dapat melayani 
seperti Yesus melayani. Kita mulai dari keluarga 
kita. Kita mengakui bahwa kita tidak memiliki 
hati pelayan seperti Yesus, tetapi justru dari 
pengakuan kelemahan itulah, anugrah Allah 
tersedia. Sehingga kita dapat dibentuk dan 
dipakai dalam mengasihi keluarga kita. Jangan 
menunggu kondisi yang sempurna atau orang 
yang sempurna, tapi andalkanlah anugrah Tuhan 
yang sempurna bagi kita.(EW)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
17 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
19 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

HUT: Ibu Lusiana Hariono

HUT: Sdr. Ivan Nondolesmono

Kamis
20 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
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P E N G U M U M A N

Sabtu
22 Feb ‘20

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

Minggu,
23 Feb ‘20 HUT: Sdri. Angie Nathania Irwanto
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I B A D A H
S E K O L A H  M I N G G U

Keterangan 16 Februari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

23 Februari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Kak Kezia Kak Michi

Pelayan Musik

Doa Pra/Pasca SM Kak Michi Kak Mei

Persembahan

Tema Asa menjadi raja 
atas Yehuda Raja Asa (bag. 2)

Bahan Alkitab 1 Raja-Raja 15:9-24 2 Tawarikh 15 & 16

Sion Kak Vena Kak Fenny

Getsemani Kak Mei Kak Suani

Yerusalem Kak Suci Kak Sherly

Nazareth Kak Kezia Kak Budi

Betlehem Kak Michi Kak Debby

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
09 Feb ‘20 50

REC NGINDEN KU II Minggu
09 Feb ‘20 71 SM: 32

RM: 16

REC NGINDEN KU III Minggu
09 Feb ‘20 83 SM: 4

Pemuda Kutisari Sabtu
08 Feb ‘20 17

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
09 Feb ‘20 38

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
09 Feb ‘20 88

SM: 12
RM: 

gabung

REC MERR KU I Minggu
09 Feb ‘20 43

REC MERR KU II Minggu
09 Feb ‘20 48

Pemuda Merr Sabtu
08 Feb ‘20

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
09 Feb ‘20 22 SM: 33

RM: 26

POS Batu Aji Minggu
09 Feb ‘20 27

REC Kutisari Minggu
09 Feb ‘20 67 SM: 6




