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Larangan Dalam
Komunitas Bagian 2 
(Efesus 4:29-32)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Sebagaimana sudah diterangkan dalam khotbah 
sebelumnya, setiap komunitas pasti memiliki 
gaya hidup yang khas. Perilaku ini bersumber 
dari identitas dan nilai-nilai kehidupan yang 
dipegang oleh komunitas tersebut. Siapa mereka 
akan menentukan apa yang mereka lakukan.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Teks kita hari ini masih menyinggung tentang 
topik yang sama. Mereka yang sungguh-sungguh 
beriman kepada Yesus Kristus adalah manusia 
baru yang terus-menerus menanggalkan 
manusia lamanya (4:20-24). Mereka tidak 
lagi termasuk golongan orang-orang yang 
tidak percaya (4:17-19). Perubahan identitas ini 
seyogyanya juga melahirkan perilaku yang baru. 
Ada tindakan-tindakan tertentu yang tidak cocok 
dengan identitas yang baru itu. Semua tindakan 
itu perlu dihindari. Nah, apa saja yang tidak boleh 
dilakukan oleh anak-anak Tuhan?

Mengeluarkan perkataan yang kotor (ayat 29)
Dalam khotbah sebelumnya kita sudah melihat 
salah satu pelanggaran berkaitan dengan 
perkataan, yaitu mengucapkan dusta (4:25). 
Kali ini Paulus menambahkan perkataan kotor 
(4:29). Terjemahan “perkataan kotor” tampaknya 
sedikit membatasi maksud Paulus. Kata Yunani 
sapros muncul beberapa kali dalam kitab-kitab 
Injil. Kata ini digunakan untuk buah yang tidak 
baik (Mat. 7:17-18; 12:33; Luk. 6:43) atau ikan yang 
tidak baik (Mat. 13:48). Dalam kaitan dengan 
buah, yang dimaksud mungkin busuk atau asam. 
Dalam kaitan dengan ikan, maksudnya mungkin 
ikan yang mati atau kurang bernilai. Berdasarkan 
penggunaan seperti ini, ungkapan logos sapros 
(LAI:TB “perkataan kotor”) di Efesus 4:29 sebaiknya 
dipahami sebagai rujukan pada segala macam 
perkataan yang tidak berguna. Bukan hanya 
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kutukan atau umpatan. Bukan saja gurauan yang 
mesum atau kurang ajar. Segala sesuatu yang 
tidak bermanfaat bagi orang lain! Poin ini akan 
semakin jelas dalam uraian selanjutnya.

Sama seperti di bagian sebelumnya, Paulus 
tidak hanya mengajarkan orang-oirang Kristen 
untuk berhenti melakukan yang jahat, tetapi juga 
melakukan yang baik. Tidak cukup untuk berhenti 
berdusta, tetapi mulai mengatakan kebenaran 
(4:25). Tidak cukup untuk berhenti mencuri, 
tetapi mulai bekerja untuk membantu orang lain 
(4:28). Tidak cukup untuk berhenti mengucapkan 
perkataan yang tidak berguna, tetapi juga belajar 
mengeluarkan perkataan yang baik (4:29). 

Perkataan yang baik ini ditandai dengan 
beberapa hal. Pertama, untuk membangun (pros 
oikodomēn, ayat 29b). Paulus sudah beberapa 
kali menyinggung tentang pembangunan tubuh 
Kristus di surat ini (2:21; 4:12, 16). Sangat penting 
bagi seluruh jemaat untuk bertumbuh bersama-
sama ke arah Kristus. Ada banyak sarana yang 
Allah sudah sediakan untuk pertumbuhan umat-
Nya, misalnya para rohaniwan (4:11-12). Namun, 
seluruh orang percaya juga dapat berperan 
dalam proyek rohani ini, yaitu melalui perkataan 
kita (4:29b). Perkataan yang diwarnai dengan 
kebenaran dan kasih (4:15, lit. “mengatakan 
kebenaran di dalam kasih”) bermanfaat bagi 
pertumbuhan rohani seluruh anggota tubuh 
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Kristus (4:15-16).

Tanda yang kedua adalah bermanfaat (tēs 
chreias, ayat 29b). LAI:TB memilih menerjemahkan 
kata ini dengan “di mana perlu”. Sebuah pilihan 
terjemahan yang sudah cukup baik. Secara 
hurufiah kata ini memang berarti “kebutuhan 
atau keperluan”. 

Bagaimana cara kita membangun orang lain 
melalui perkataan? Yaitu melalui perkataan yang 
sesuai dengan keperluan mereka. Ada banyak 
orang di sekitar kita yang membutuhkan kata-kata 
yang penuh kasih. Kata-kata yang mengoreksi 
tanpa menghakimi, yang mendorong tanpa 
memaksa, yang mengarahkan tanpa menggurui. 
Bahkan sekadar mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar sudah sangat bernilai bagi 
sebagian orang.

Perkataan yang baik juga ditandai dengan kasih 
karunia (ayat 29b). Kehidupan Kristiani dipenuhi 
dengan kasih karunia (charis). Pemilihan sejak 
kekal di dalam Kristus merupakan kasih karunia 
Allah (1:6-7). Kita diselamatkan oleh kasih karunia 
(2:5, 7-8). Karunia khusus dalam pelayanan 
juga termasuk kasih karunia (3:7-8). Bahkan 
setiap orang percaya sudah dipercayakan kasih 
karunia tertentu (4:7). Seharusnya tidak sukar 
bagi orang sudah menerima kasih karunia untuk 
mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kasih 
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karunia Allah (4:29b).

Perkataan kita bukan hanya membangun dan 
menutupi kebutuhan orang lain. Perkataan itu 
juga harus diwarnai dengan Injil kasih karunia. 
Apapun yang kita ucapkan seharusnya selaras 
dengan nilai-nilai Injil. Tidak ada kesombongan. 
Tidak ada penghakiman. Dipenuhi dengan belas-
kasihan. Ada penerimaan terhadap kelemahan 
orang lain. Ada kemurahan untuk menolong 
orang lain menjadi serupa dengan Kristus.

Mendukakan Roh Kudus (ayat 30)
Ayat ini merupakan salah satu teks terpenting 
tentang kepribadian Roh Kudus. Berbeda dengan 
pandangan sebagian orang yang menganggap 
Roh Kudus hanya sebagai kuasa, ayat ini 
mengungkapkan bahwa Dia adalah Pribadi. Jika 
Dia hanyalah sebuah kuasa, Dia tidak memiliki 
perasaan, sehingga tidak bisa didukakan. Jika 
Dia bisa didukakan, itu menunjukkan bahwa Dia 
adalah Pribadi.

Mendukakan Roh Kudus di sini dikaitkan dengan 
kebenaran lain yang penting juga, yaitu Roh Kudus 
sebagai meterai atas orang percaya sampai 
akhir zaman (ayat 30b “yang telah memeteraikan 
kamu menjelang hari penyelamatan”). Roh Kudus 
sebagai meterai sebenarnya sudah disinggung 
di surat ini. Pada saat seseorang percaya kepada 
berita Injil, dia sudah dimeteraikan dengan Roh 
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Kudus (1:13). Dia menjadi milik Allah. Dia memiliki 
jaminan yang pasti sampai pada akhirnya (1:14). 
Inilah yang membedakan orang percaya dengan 
yang tidak percaya.

Keadaan ini seharusnya disyukuri dan dihidupi 
oleh orang-orang percaya. Melalui karya Roh 
Kudus, kita sudah dikarunia hikmat dan wahyu 
untuk mengenal Allah (21:17). Roh Kudus akan 
menguatkan dan meneguhkan kita (3:16). Di 
dalam Roh kita memiliki kesatuan yang teguh 
dengan sesama orang percaya (4:3-4). Jika status 
kita sudah berubah, jika keselamatan kita sudah 
pasti, dan jika pimpinan Roh Kudus terus nyata 
dalam hidup kita, kita sepatutnya hidup sesuai 
dengan keadaan tersebut.

Semua dosa sosial yang disebutkan sejak 
ayat 25 tidak cocok dengan fakta bahwa kita 
sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Bukankah 
seharusnya tidak ada dusta di antara kita? 
Bukankah tidak patut ada pencurian di antara 
sesama orang percaya? Bukankah tidak pada 
tempatnya apabila kita menyimpan kemarahan 
sampai berhari-hari? Bukankah sangat tidak 
pantas apabila kita saling mengucapkan 
perkataan yang kotor?
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Menyimpan kepahitan dan kebencian
(ayat 31-32)
Para penafsir berbeda pendapat tentang fungsi 
dua ayat terakhir ini. Sebagian menganggap ini 
sebagai konklusi dari bagian-bagian sebelumnya, 
karena beberapa ide yang sudah disinggung 
muncul lagi di bagian ini (misalnya kemarahan 
dan fitnah). Sebagian yang lain memandang 
ayat 31-32 sebagai bagian yang baru. Alasannya 
adalah kemunculan ide tentang pengampunan 
yang belum pernah dibahas sebelumnya.

Dalam khotbah ini kita mengadopsi opsi terakhir. 
Fokus Paulus di dalam bagian ini tampaknya 
terletak pada pengampunan. Lagipula, 
seandainya bagian ini adalah kesimpulan, Paulus 
mungkin akan menggunakan kata “karena itu” 
(oun) di awal ayat 31. Jika opsi ini diambil, itu 
berarti ayat 31-32 memberikan poin tambahan.

Beberapa kata yang digunakan di sini memiliki 
arti yang saling berdekatan. Beberapa bahkan 
muncul bersamaan di tempat lain (Kol. 3:8). Satu-
satunya yang memerlukan penjelasan tambahan 
adalah “pertikaian” (kraugē). Hampir semua versi 
Inggris secara tepat menerjemahkan kata ini 
dengan “teriakan” atau “suara yang keras”. 

Pada dirinya sendiri, kata ini tidaklah negatif 
(Mat. 25:6; Lk. 1:42; Ibr. 5:7; Why. 21:4). Artinya 
hanya merujuk pada suara yang lebih keras 
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daripada biasanya. Namun, dalam konteks 
kepahitan, kegeraman, dan kemarahan (seperti 
fi Ef. 4:32), arti kata ini pasti negatif. Suara keras 
yang dimaksud mungkin semacam umpatan 
atau bentakan. 

Seperti sebelumnya, tidak cukup bagi orang 
percaya hanya berhenti dari suatu kejahatan. 
Kita juga harus melakukan tindakan sebaliknya. 
Dari negatif menjadi positif, bukan sekadar netral.

Sisi positif ini diwarnai dengan beberapa hal. 
Yang pertama adalah keramahan (ayat 32a, 
chrēstos, LAI:TB). Sayangnya terjemahan ini 
bisa memberikan kesan yang keliru. Semua 
pemunculan kata chrēstos dalam Alkitab memiliki 
arti “baik” (misalnya Lk. 6:35). Kata ini beberapa 
kali digunakan untuk kebaikan Tuhan atas kita (Rm. 
2:4; 1Pet. 2:3). Jadi, kita dituntut untuk menjadi baik, 
bukan sekadar ramah. Benar-benar menebarkan 
kebaikan kepada orang lain.

Yang kedua adalah penuh kasih mesra (ayat 32b, 
eusplanchnoi). Hampir semua versi Inggris memilih 
terjemahan “hati yang lembut” (tenderhearted). 
Arti kata Yunani yang hanya muncul dua kali di 
seluruh Perjanjian Baru ini (Ef. 4:32 dan 1Pet. 3:8) 
lebih ke arah belas kasihan. Dalam tulisan religius 
di luar Alkitab, kata ini dihubungkan dengan sifat 
Allah sabar dan berkemurahan terhadap para 
pendosa (Doa Manasye 12:7). Arti ini juga cocok 
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dengan konteks Efesus 4:31-32. Menyikapi orang 
lain yang bersalah kepada kita bukanlah dengan 
menyimpan kepahitan atau kegeraman maupun 
mengeluarkan makian (ayat 31), melainkan 
dengan menunjukkan kebaikan dan belas kasihan 
(ayat 32).

Dua poin di atas – kebaikan dan belas kasihan 
– akan sukar ditunjukkan apabila tidak ada 
pengampunan (ayat 32c, charizomenoi). 
Pengampunan sebenarnya tidak terlalu sukar 
untuk dilakukan selama kita mengingat apa yang 
telah dilakukan oleh Allah kepada kita. Allah 
sudah mengampuni kita (ayat 32c; Kol. 3:13). 
Kalau kita terus mengingat kesalahan orang 
maka dendam yang akan menguasai hati kita. 
Biarlah di penghujung tahun ini kita membereskan 
semua kepahitan dalam hati kita. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 58:
Siapa-siapa yang diberi bagian dalam 
penebusan oleh Kristus? 

• Penebusan pasti diberlakukan dan 
dianugerahkan dengan ampuh kepada 
semua orang yang untuknya Kristus telah 
membelinya. Pada waktunya oleh Roh Kudus 
mereka itu dikaruniai kemampuan percaya 
kepada Kristus seturut Injil. 

• a. Efe 1:13-14; Yoh 6:37, 39; 10:15-16. b. Efe 2:8; 
2Ko 4:13. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 

tahun 2019 dan kiranya Jemaat menyambut 
Tahun baru 2020 dengan penuh pengharapan 
hanya pada Tuhan Yesus.

2. Berdoa untuk moment pergantian tahun. 
Supaya Tuhan memberikan keamanan bagi 
bangsa Indonesia.

3. Suku Kangean. Berdoa supaya tersedia 
Alkitab dalam bahasa Suku Kangean. Doakan 
agar ada tim dengan keahlian linguistik yang 
terbeban untuk mengerjakan proyek ini supaya 
orang Kangean memiliki kesempatan untuk 
membaca Injil dalam bahasa mereka.
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#4. ANAK RESEPTIF
BUTUH RITUAL DAN 
IRAMA

C A R E
All About Marriage

Kemahiran Baru untuk Meminimalkan
Sikap Menentang

Watak keempat adalah reseptif. Anak reseptif leb-
ih memperhatikan aliran kehidupan. Ia ingin tahu 
apa yang terjadi berikutnya dan perlu tahu apa 
yang menurut perkiraan akan terjadi. Bila ia men-
gerti aliran kehidupan ini, ia lebih mudah bersikap 
kooperatif.

Empat Watak: Sensitif - Aktif - Responsif - Reseptif
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Suatu situasi baru di mana ia tidak tahu apa yang 
kira-kira akan terjadi akan memicu sikap me-
nentang. Ia mengenal diri sendiri dari apa yang 
menurut perkiraan akan terjadi. Bila anak ini 
mengira akan dicintai, ia akan merasa dicintai. Ia 
membutuhkan banyak rutin, pengulangan, dan 
irama. 

Baginya perlu ada waktu yang ditetapkan un-
tuk makan, tidur, bermain, berkumpul dengan 
ayah ibu, menyiapkan pakaian untuk besok, dan 
sebagainya. Ia menghargai penegasan kem-
bali atau dorongan seperti, ”Sekarang saatnya 
melakukan ini…” Anak reseptif adalah anak yang 
paling baik hati dan penuh perhatian. Ia memer-
lukan lebih banyak waktu untuk melakukan berb-
agai hal dengan urutan waktu yang teratur dan ia 
paling tidak suka perubahan. Ia dapat membuat 
keputusan cepat dan hendaknya ia tidak ditanyai 
apa yang ia inginkan, apa yang ia pikirkan, atau 
rasakan. Sebaliknya, ia perlu diberitahu apa yang 
harus dilakukannya.

Kalau harus ada perubahan, asalkan tidak terlalu 
besar, ia bersedia bekerja sama. Suatu peruba-
han waktu mengisyaratkan perlunya perubahan 
kegiatan. Menggunakan kata-kata, ”Sekarang 
waktunya untuk…” akan membuat anak ini yakin 
bahwa segala sesuatu akan terjadi dan bergerak 
seperti biasanya.
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Walaupun ia suka diberitahu apa yang harus 
dilakukannya, ia akan menentang kalau dipaksa 
atau diburu-buru untuk melakukannya. Ia tidak 
banyak bergerak seperti anak lain, seringkali ia 
sudah puas dengan duduk diam dan menikma-
ti keadaannya, seperti istirahat, makan, melihat, 
mendengarkan, dan tidur.

Ia dapat menikmati lewatnya waktu. Ia tidak se-
cara otomatis mengarahkan diri sendiri, kreatif, 
atau mengadakan pembaruan. Ia perlu diberi 
tahu, ”Sekarang waktunya...” Kalau tidak, ia mun-
gkin saja duduk diam dan melamun. Ia menyukai 
kenyamanan fisik dan lebih suka duduk diam dan 
menonton daripada menghadapi risiko kehilan-
gan kenyamanan.

Anak reseptif tidak merasa perlu memimpin atau 
berpartisipasi. Ia seolah-olah sudah melakukan 
kegiatan yang dilihatnya melalui anak-anak lain. 
Ini bukanlah masalah, anak itu akan berpartisi-
pasi. Pada usia sekitar tujuh tahun, tidak apalah 
mendorongnya untuk ikut serta, tetapi kalau ia 
menolak, biarkan saja.

Cara untuk mendorongnya bukanlah dengan 
berkata, ”Maukah kamu ikut bermain?” Gunakan 
saja kata-kata seperti, ”Sekarang saatnya kamu 
ikut bermain.” 

Kalau anak itu menolak, katakan, ”Baiklah, Ibu li-
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hat kamu lebih senang menonton. Tolong, katakan 
kalau kamu ingin ikut bermain.”

Anak reseptif sering kurang diperhatikan karena 
ia begitu diam, tidak banyak menuntut, dan men-
ganggap semua biasa saja. Ia kadang-kadang 
juga perlu berjuang dan menentang. Ia perlu 
dimotivasi secara lembut untuk melakukan ses-
uatu dan ditantang, walaupun ia lebih suka tidur 
atau tinggal di rumah saja.

Orangtua hendaklah memberi anak itu suatu tu-
gas. Kalau tidak mendapatkan bantuan serupa 
ini, mungkin ia tidak akan mengembangkan per-
hatian apa pun. Kepastian dari rutin, ritual, dan 
irama yang ajek mendukung dia untuk lambat 
laun menghadapi risiko yang diperlukan untuk 
melakukan sesuatu yang baru.

Anak reseptif tidak akan pernah ingin melaku-
kan sesuatu yang baru. Kalau ia menolak untuk 
melakukan hal-hal baru, orangtua hendaklah 
berlaku lembut dan tidak memaksanya. Tetaplah 
memberi dia kesempatan dari waktu ke waktu 
untuk memperluas perhatiannya, tetapi jangan 
mendesak-desak dia untuk berpartisipasi. 

Anak ini tidak senang disela. Ia ingin terus berger-
ak menuju detail terakhir. Pengulangan member-
ikan rasa aman baginya. la akan menolak bila 
orangtua mencoba menghentikan dia, tetapi 
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penolakannya sering hanya diam. Ia tidak mar-
ah-marah, sebab ia tidak mau menjadi masalah 
atau menyusahkan. Ia sangat takut mengece-
wakan orangtua.

RITUAL KASIH SAYANG 
Ritual kasih sayang tidak memerlukan banyak 
waktu; anak hanya butuh diakui sebagai istimewa 
dan kemudian pengakuan itu diulang-ulang.

Dengan anak saya, Lauren, kami mempunyai 
suatu ritual khusus yakni berjalan kaki ke luar kota 
lewat hutan. Ketika Lauren masih kecil, ia duduk 
saja di kereta dorong, dan sesudah dia lebih be-
sar, kami berjalan kaki atau naik sepeda. Seluruh 
ritual itu makan waktu kira-kira 25 menit. Sepuluh 
menit pergi dan sepuluh menit pulang plus lima 
menit untuk makan kue dan menepuk-nepuk an-
jing piaraan di toko kue.

Kini, remaja Lauren masih ingat jelas pengalaman 
masa kecil itu serta hubungan penuh kasih sayang 
yang kami rasakan bersama. Banyak orang de-
wasa kesulitan untuk mengingat cinta dan keba-
hagiaan selama masa kanak-kanak mereka dan 
itu merupakan kehilangan besar. Dapat mengin-
gat perasaan dicintai dan didukung memberi kita 
rasa aman yang mendalam selama hidup kita. 
Berikut ini beberapa contoh.
• Pada Minggu pagi, kami semua boleh bangun 

agak siang. Ibu selalu membuat wafel yang 
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enak sekali.
• Bila Ayah pergi ke luar kota, ia selalu menele-

pon untuk membantu kami mengerjakan PR.
• Setiap Kamis malam, kami semua berkumpul 

untuk menonton pertunjukan yang sangat lucu.
• Setiap malam sebelum tidur, Ayah, Ibu, dan 

setiap anak membicarakan tentang hari itu.
• Pada musim semi, setiap malam seluruh kel-

uarga keluar untuk memetik bunga sebelum 
makan malam.

• Sekali sebulan, kami pergi berjalan-jalan 
sendiri dengan Ayah atau Ibu.

• Kami berdoa setiap malam sebelum tidur dan 
Ayah atau Ibu mendendangkan lagu tidur.

Segala sesuatu dalam hidup ini mempunyai mu-
simnya. Air laut pasang dan surut. Matahari terbit 
dan terbenam. Kita menarik napas dan mengem-
buskannya. Kita bangun dan tidur. Semua be-
rulang, semua rutin, dan ritual memberikan ira-
ma bagi hidup. Semua anak memerlukan irama 
dan ritual, tetapi anak reseptif paling bergantung 
padanya kalau ia mau keluar dari kepompongn-
ya dan mewujudkan karunia batin dan bakatnya.

RITUAL PRAKTIS 
Berikut ini beberapa contoh ritual penting untuk 
memberikan irama dalam hidup anak. Ritual ini 
sekadar untuk merangsang ide.
• Miliki tempat atau kursi yang tetap sewaktu 

makan.
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• Tunjuklah orang yang sama untuk menjemput 
anak setiap hari sesudah sekolah. 

• Makan malam pada waktu yang sama, gu-
nakan cara khusus untuk memanggil anak-
anak untuk makan.

• Siapkan malam ini pakaian untuk besok (saran 
yang satu ini sangat membantu bila anak me-
nolak mengenakan pakaian di pagi hari).

• Ciptakan rutinitas kecil sebelum tidur untuk 
cuci muka, menyikat gigi, dan mengenakan 
pakaian tidur dan mulailah rutinitas ini pada 
waktu yang sama setiap malam (irama sema-
cam ini penting sekali). 

Bila anak reseptif telah memiliki irama yang dib-
utuhkannya, ia mengembangkan kekuatan besar 
dan kemampuan mengorganisasi. Ia dapat men-
ciptakan tertib dan mempertahankannya. Ia ten-
ang dan praktis dan dapat mengatasi hambatan 
besar untuk mencapai cita-citanya. Ia sangat 
berbakat untuk menghibur dan memberi nasihat 
dengan dukungan yang penuh kasih. Ia bergerak 
lambat, tetapi sangat berdasar dan pasti.

-----------------------
Cuplikan Bab Empat
CHILDREN are from heaven– John Gray
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Apakah Baptisan
Boleh Diulang?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

(Lanjutan tgl 22 Desember 2019)
Alasan lain untuk menolak baptisan ulang adalah 
analogi sunat dan baptisan. Dalam Kolose 
2:11-12 Paulus menyamakan baptisan dengan 
sunat yang dilakukan oleh Kristus. Maksudnya, 
sebagaimana dahulu dalam Perjanjian Lama 
sunat merupakan tanda perjanjian, demikian 
pula dengan baptisan dalam Perjanjian Baru. 
Karena itu, orang-orang percaya tidak wajibkan 
lagi untuk disunat secara lahiriah. Jika sunat 
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dahulu dilakukan hanya satu kali, demikian pula 
baptisan seharusnya juga hanya dilakukan satu 
kali. Sebagaimana dahulu sunat dilakukan pada 
bayi, demikian pula baptisan diterapkan pada 
bayi atau anak-anak.

Berkaitan dengan cara baptisan percik yang 
dianggap tidak sah, anggapan seperti ini jelas 
tidak dapat dipertahankan. Kata Yunani baptizō 
tidak selalu berarti “menyelamkan”. Kalaupun 
dibatasi pada “menyelamkan ke dalam air”, yang 
diselamkan ke dalam air tidak selalu seluruh 
badan. Sebagai contoh, kata ini bisa digunakan 
untuk mencuci tangan (Mrk. 7:4; Lk. 11:38). Dalam 
beberapa konteks bahkan kata baptizō tidak 
berhubungan sama sekali dengan air, misalnya 
dibaptis dalam penderitaan (Mrk. 10:38-29) atau 
dibaptis dalam awan dan dalam laut (1Kor. 10:2).

Bagaimana dengan argumen bahwa baptisan 
kita harus seperti Yesus? Bukankah Yesus 
dibaptis secara selam? Jika argumen seperti 
ini dipertahankan, maka semua baptisan orang 
Kristen tidak akan sah. Jika baptisan harus 
diselam seperti yesus, maka baptisan juga harus 
dilakukan di Sungai Yordan dan oleh Yohanes 
Pembaptis. Apakah mereka yang bersikeras 
dengan baptisan ulang akan mau bersikap 
konsisten tentang hal ini? Jika tidak, mengapa 
hanya cara baptisan yang dipertahankan, tetapi 
tempat dan subjek baptisan tidak disamakan 
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sekalian?

Itulah sebabnya gereja-gereja di abad 
permulaan tidak selalu menjalankan baptisan 
selam. Berbagai relief di katakombe dan tulisan-
tulisan kuno menunjukkan keragaman cara 
baptisan, misalnya baptisan tuang di sebuah bak 
air yang tidak terlalu besar. 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 22 Desember 2019)
Harus diakui bahwa di antara beraneka ragamnya 
panorama politeisme, orang dapat menelusuri 
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untaian benang monoteisme—seorang filogis 
Jerman abad sembilan belas Friedrich Max 
Muller mencetuskan terminologi henoteisme untuk 
mengacu kepada pemujaan kepada satu Allah—di 
mana satu dari sekian banyaknya keberadaan ilahi 
dipuja sebagai yang memiliki kekuatan tertinggi. 
Aspek pemujaan pribadi kepada keilahian yang 
berpribadi ini seharusnya tidak mengaburkan 
penglihatan kita dalam mengkategorikan Hinduisme 
politeistik ini sebagai suatu bentuk berhala. 
Penyembahan yang ditunjukkan oleh Hindu di dalam 
ibadah memiliki beberapa kesamaan dengan 
aktivitas membosankan yang sering kita sebut 
penyembahan pada Pencipta yang sesungguhnya. 
Kita juga akan belajar dari Paulus yang, begitu 
amat sedih melihat berhala-berhala di Athena, dan 
juga dapat melihat kerinduan penduduk Atena. (Ia 
mendemonstrasikan ini sebagai jembatan dalam 
pidatonya yang luar biasa di Aeropagus; lihat Kisah 
Para Rasul 17:22-23.)

Juga merupakan sebuah fakta yang tak dapat 
disangkal bahwa penggunaan binatang sebagai 
kurban membentuk sebuah bagian penting dan 
ritual-ritual Hindu kuno sebagai persembahan 
yang ditujukan untuk berdamai dengan yang ilahi, 
yang merasa terlanggar oleh tindakan manusia. 
Sementara itu doktrin dosa dan penebusan 
melalui kurban dapat kita lihat juga berkembang 
dalam Perjanjian Lama, paralel ini memberikan 
pintu masuk penting bagi penyajian Injil. Mungkin 
perlu juga diketahui bahwa kaum Brahma, yang 
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sekarang adalah orang-orang yang begitu ketat 
menjadi vegetarian, merupakan para iman yang 
mempersembahkan dan memakan kurban-kurban 
ini sebagai lambang diterimanya persembahan 
ini oleh yang ilahi. (Mungkin tidak salah juga untuk 
memperhatikan bahwa seluruh agama kuno 
adalah agama yang berdasarkan persembahan/
pegurbanan—yang mengindikasikan sebuah 
realisasi intuitif bahwa umat manusia telah entah 
bagaimana melanggar kekuatan-kekuatan itu, 
yang oleh karenanya harus diperdamaikan 
oleh persembahan-persembahan yang ada.) 
Oleh sebab itu orang-orang Kristen harus dapat 
menunjukkan kekudusan Allah dan ketidakmampuan 
umat manusia yang sudah diwarisinya untuk 
memenuhi tuntutan Allah ini dan oleh sebab itu 
menyajikan kematian Yesus Kristus sebagai satu-
satunya cara untuk memuaskan tuntutan-tuntutan 
ini, satu-satunya puncak pengorbanan tertinggi 
dari kurban-kurban yang dipersembahkan oleh 
orang-orang kuno.
 
Secara tragis, praktik penyembahan politeistik 
semacam ini telah membawa kita kepada kelas-
kelas hierarki yang menempatkan para imam 
pada posisi tertinggi. Setelah kasta Brahma adalah 
kelas para pejuang dan para pedagang, dan 
yang terakhir dalam tangga sosial adalah kelas 
pembantu atau budak, yang sebagian darinya 
adalah mereka-mereka yang tidak tersentuh. Telah 
menjadi suatu kepercayaan bahwa melalui siklus 
reinkarnasi, kemungkinan kelahiran tertinggi adalah 
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kelahiran menjadi umat manusia, dan dalam umat 
manusia itu kaum Brahma adalah yang tertinggi. 
Mereka akan mencapai kesatuan dengan yang 
ilahi tanpa memerlukan usaha yang berarti karena 
pelayanan yang mereka lakukan kepada yang ilahi 
selama perjalanan mereka di bumi.
 
Bersambung…….
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Apa Arti Kata “Shalom”?
Ev. Nike Pamela, M.A.

Dalam era dimana media sosial semakin merambah 
dunia dan aktifitas sosial umat manusia, kemunculan 
kata “Shalom” acapkali ditemukan ketika orang-orang 
Kristen mulai menyapa rekan-rekannya atau memulai 
sebuah rangkaian percakapan dalam bentuk tulisan. 
Di mimbar pun kita seringkali mendengar kata ini 
diucapkan untuk memulai rangkaian acara. Orang-
orang Israel modern sekarang juga mengucapkan 
salam kepada orang lain dengan mah shalomkah? 
yang artinya ‘how is your shalom?’ Namun sebenarnya, 
apakah  arti dari salam “Shalom” itu sendiri? 

Kata ‘shalom’ pertama kali muncul di Kej. 15:15 yang 
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merujuk pada janji Allah kepada Abraham, yaitu 
bahwa keturunan Abraham akan sangat banyak tak 
terhitung seperti bintang di langit dan pasir di laut. 
Namun keturunan Abraham itu kelak akan diperbudak 
oleh sebuah bangsa dalam jangka waktu yang 
cukup lama. Ketika itu semua terjadi, Abraham akan 
pergi kepada nenek moyangnya dengan sejahtera 
(shalom), dalam arti Abraham telah akan mati 
dengan tenang. Setelah itu kata shalom juga muncul 
di Kej. 29:6 dan langsung muncul 2 kali: Selanjutnya 
katanya kepada mereka: “Selamatkah ia?” Jawab 
mereka: “Selamat! Tetapi lihat, itu datang anaknya 
perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya.” 
Kalimat ini muncul ketika Yakub menanyakan tentang 
kabar Laban kepada beberapa orang dari Haran 
yang mengenal Laban. 

Seperti halnya banyak kata dalam bahasa Ibrani 
lainnya, kata “shalom” yang biasanya diterjemahkan 
“damai”, memiliki arti yang lebih luas dari sekedar 
“damai”. “Damai” biasanya dipahami sebagai sebuah 
kondisi dimana tidak terjadi peperangan atau adanya 
ketenangan jiwa. Namun sebenarnya kata “shalom” 
mengandung arti yang jauh melebihi pengertian-
pengertian tersebut. Kata “shalom” berkonotasi 
tentang sebuah keutuhan hidup yaitu tentang 
‘kesejahteraan, kesehatan, keamanan, kemakmuran, 
keutuhan, integritas dan kesempurnaan’. 

Setidaknya ada 3 lapisan dari pemahaman kata 
“shalom”. Pertama, kata “shalom” merujuk pada 
kemakmuran dan kesejahteraan secara materi. 
Pemahaman ini mencakup kesehatan fisik, kemampuan 



E-Magazine
29 Desember 2019

30

untuk memperoleh makanan, pemeliharaan dan 
tempat perlindungan (Kej. 29:6; 37:14; 43:27-28; Kel 
18:7; 1 Sam. 10:4; 17:18, dl). Dalam Alkitab, kata “shalom” 
ini sangat baik dipergunakan ketika seseorang 
menyapa orang lain dengan kata “shalom” ini. 
Kedua, kata “shalom” berfokus pada keadilan. Arti 
kata “shalom” pada bagian inilah yang seringkali 
memenuhi pemikiran kita ketika mengucapkan kata 
“shalom”. Kata “shalom” diidentikkan  dengan tidak 
ada peperangan atau adanya ketidakadilan. Justru 
pemahaman kata “shalom” pada bagian ini mengacu 
pada restorasi atau pemulihan kembali hubungan 
yang benar antar sesama manusia (2 Sam. 11:7; 
Maz. 34:13-14; Yer. 9:8). Ketiga, kata “shalom” merujuk 
pada integritas atau kejujuran seseorang. Ketika 
seseorang melakukan apa yang benar, apa yang 
seharusnya memang dilakukan, walaupun tidak ada 
yang mengetahuinya, di situlah kata “shalom” layak 
dilontarkan (Zak. 8:16; Maz. 37:37). 

Ketiga cakupan tersebut bukanlah merupakan sebuah 
pilihan namun ketiganya masing-masing membentuk 
sebuah gambaran utuh dari kata “shalom”. Salam 
“shalom” bukan hanya menyatakan bahwa segala 
sesuatu berjalan baik dalam hidup kita tetapi juga 
dalam kehidupan orang lain. 

Kota Yerusalem menjadi salah satu lambang keinginan 
akan adanya shalom itu. Nama Yerusalem berasal 
dari Ibrani yerushalayim, yang artinya ‘foundation 
of peace’. Ada pula nama raja Salomo juga tidak 
dapat dilepaskan dari kata shalom itu sendiri. Salomo 
berasal dari kata shelomoh yang artinya ‘peaceful’. 
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BAB XIII:
Kematian & Kebangkitan
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 22 Desember 2019)
Sifat yang rangkap dua ini dapat dilihat 
dalam nyanyian pujian Maria (mengingakan 
kita pada puji-puji Hana dalam 1 Sam. 2): “Ia 
memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan 
tangan-Nya dan menceraiberaikan orang-orang 
yang congkak hatinya” (Luk. 1:51, bnd. ay. 52-53), 
dan dalam pemberitaan kepada para gembala:  
“Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 
dan damai sejahtera di bumi . . .” (Luk. 2:!4).Simeon 
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melihat keselamatan Allah yang telah disiapkan 
untuk semua orang, terang bagi bangsa-bangsa 
(Luk. 2:29-32). Pelayanan Yohanes Pembaptis 
diberitakan dalam konteks Yesaya 40, yang 
meramalkan bahwa “Semua orang akan melihat 
keselamatan yang dari Tuhan” (Luk. 3:6). Hari 
keselamatan telah menyingsing dan merupakan  
“kesukaan besar untuk seluruh bangsa” (Luk. 2:10)

Keselamatan ini mempunyai pengaruh duniawi 
yang pasti di dalam Injil Lukas. Kita telah 
meneliti sebelumnya pernyataan rencana Yesus 
tentang pelayanan-Nya dalam Lukas 4:18-21 
(yang diulang dalam jawaban Yesus kepada 
para murid Yohanes dalam Luk. 7:22). Periode 
ini merupakan masa Yobel yang akan ditandai 
dengan pembebasan orang yang membutuhkan, 
pelepasan para tawanan dan pemberitaan 
kabar baik kepada orang miskin. Penyebab 
dari semua ini ialah lawatan ilahi yang akan 
memutarbalikkan harapan-arapan yang laim: 
orang lapar akan dikenyangkan, orang kaya diusir 
dengan tangan hampa (Luk. 1:53). Mujiat-mujit 
dalam Injil Lukas merupakan perumpamaan yang 
ditampilkan untuk menggambarkan kenyataan 
kerajaan yang ditunjukkan Yesus dalam ajaran-
Nya. Penyataan tentang kerajaan membutuhkan 
suatu tanggapan tertentu yang digambarkan 
dalam seruan Yohanes Pembaptis dalam Lukas 
3: “Jadi hasilkan buah-buah yang sesuai dengan 
pertobatan . . . Siapa saja yang mempunyai 
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dua helai baju, hendaklah ia membaginya 
dengan yang tidak punya, dan siapa saja yang 
mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat 
juga demikian” (Luk. 3:8, 11). Kesinambungan 
dengan seruan para nabi dalam Perjanjian 
Lama terlihat jelas. Pertobatan adalah berpaling 
kembal kepada Allah dan memperlihatkan sifat 
pemulihan dari hukum Taurat Perjanjian Lama. 

Lukas 5-21
Berdampingan dengan penegasan tentang 
kualitas keselamatan ini, Lukas memberikan 
tekanan pada pelayanan Yesus bersama-
sama dengan para murid-Nya, yang menjadi 
penghubung Injil ini dan Kitab Lukas yang 
kuedua, Kisah Para Rasul. Pertama-tama 
para murid Yesus telah meninggalkan segala 
sesuatu untuk mengikuti Dia (Luk. 5:11,28), dan 
digolongkan sebagai orang miskin yang akan 
diberkati (Luk. 6:20-23). “Semua orang ini 
mengenal perasaan kosong, ketidakmampuan, 
dan ketidakberdayaan” dari sitausi di mana 
kebudayaan mereka tidak menawarkan sesuatu 
untuk masa depan (Minear 1976). Orang-orang ini 
ditawarkan keselamatan yang dalam Injil Lukas 
ditandai dengan perayaan dan kegembiraan. 
Namun dengan segera Yesus mulai melengkapi 
para pengikut-Nya untuk melayani dalam nama-
Nya. Dalam Lukas 8 Yesus membawa serta mereka 
dalam perjalanan panjang melalui kota dan desa, 
di mana mereka belajar pelayanan langsung 
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dari Yesus. Dalam Lukas 9, mereka diututs pergi 
sendiri untuk pertama kalinya, namun ini pasti 
kurang berhasil, karena sesudahnya mereka 
tidak dapat memberi makan orang banyak (Luk. 
9:13) atau mengusir roh (Luk. 9:40), dan mereka 
mulai bertengkar tentang siapa yang terbesar 
di antara mereka (Luk. 9:46). Dalam Lukas 10, 
mereka diutus kembali, kali ini dengan kausa 
Kristus, yang mengatakan saat mereka kembali: 
“Aku melihat Iblis jatuh seperti kilat dari langit” 
(Luk. 10:18). Jadi, kemenangan yang para murid 
lihat di bumi adalah kemenangan yang sejajar 
dengan kemenangan rohani atas kuasa jahat.

Ajaran Yesus mengutamakan pengaruh social 
yang menyeluruh dari keselamatan yang sedang 
menyingsing. Orang kaya yang tergantung pada 
kekayaannya adalah orang yang bodoh (Luk. 
12); orang-orang miskin mengambil alih tempat 
orang-orang kaya dalam perjamuan besar (Luk. 
14); orang kaya dan Lazarus berganti peran (Luk. 
16); pemimpin muda yang kaya diperintahkan 
untuk menjual segala yang dimilikinya (Luk. 18); 
dan ketika Zakheus berjanji untuk mengembalikan 
semua yang telah ia tipu, Yesus berkata, “Hari ini 
telah terjadi keselamatan kepada rumah ini” (Luk. 
19:9). 
 
Bersambung…………..
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Penyertaan Tuhan
Senin, 30 Desember 2019

Kepada bangsa Israel, Tuhan pernah memberi 
kesempatan kedua. Generasi yang pertama 
keluar dari Mesir dihukum Tuhan tak dapat masuk 
ke Tanah Perjanjian, karena pemberontakan 
mereka. Kini, generasi yang kedua mendapat 
kesempatan untuk masuk ke sana. Sensus yang 
dilakukan bertujuan menghitung jumlah pasukan 
Israel yang sanggup berperang untuk masuk 
ke Kanaan yang ternyata tidak jauh berbeda 
dengan jumlah generasi orangtua mereka. 

Generasi pertama itu ketakutan dan tidak 
berani menyerang Kanaan. Namun, kini Tuhan 
mengingatkan mereka bahwa bukan jumlah letak 
rahasia mereka, melainkan penyertaan Tuhanlah 
yang memampukan mereka menaklukkan Tanah 
Perjanjian. Mereka berhasil. Tuhan selalu serius 
menggenapi janji-Nya.

Kitapun dulu adalah manusia berdosa yang 
hidup dalam dosa, namun kita diberi kesempatan 
kedua: diampuni, dipulihkan secara rohani, dan 
diberi hidup baru. Respon apa yang kita berikan 
atas kesempatan kedua yang diberikanNya pada 
kita? Kiranya kita dapat mengisi kesempatan 

Bacaan : Bilangan 26:1-4, 51-56
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E-Magazine
29 Desember 2019

36

kedua ini dengan sebaik-baiknya. Mari belajar 
setia terhadap Firman Tuhan. Ingatlah, bukan 
pada kekuatan kita letak keberhasilan kita, 
penyertaan Tuhanlah yang akan membuat kita 
berhasil. (NL)
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Teguh Mengabdi
Selasa, 31 Desember 2019

Ketika Sadrakh, Mesakh, dan Abednego 
diperhadapkan pada dua pilihan: menyembah 
dewa orang Babel atau masuk ke perapian 
yang menyala-nyala. Dalam keadaan “darurat” 
itu mereka tidak merancang “perjanjian 
transaksional” dengan Tuhan dan berkata jika 
Tuhan melepaskan mereka dari hal tersebut 
mereka akan setia. Mereka tidak melakukan 
tawar-menawar demi keselamatan sendiri, tetapi 
membulatkan tekad untuk setia pada prinsip 
imannya: setia hanya kepada Allah dan tidak mau 
menyembah dewa apa pun risikonya.  

Bahkan, mereka siap untuk kemungkinan 
terburuk,  jika Tuhan mengizinkan mereka untuk 
tidak selamat dari perapian yang menyala-nyala 
itu! Teguh mengabdi, itu yang dilakukan Sadrakh, 
Mesakh, dan Abednego. Keteguhan hati, mereka 
ditunjukan sebelum mengalami mujizat. Di dalam 
anugerah Allah, mereka diijinkan untuk tetap 
masuk  ke dalamperapian dan mereka tetap 
selamat.

Mengabdi kepada Tuhan berarti menyerahkan 
hidup 100% kepada-Nya tanpa syarat. Bahkan 

Bacaan : Daniel 3:13-30
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ketika kita sendiri tidak paham apa yang akan 
terjadi di depan, memilih untuk setia kepada Allah 
adalah harga mati. Tuhan melepaskan kita dari 
persoalan atau tidak sepenuhnya adalah hak 
Allah. Bagian kita adalah setia hidup bagiNya. 
(NL)



E-Magazine
29 Desember 2019

39

Usahakan Kesejahteraan
Rabu, 01 Januari 2020

Di dunia sepakbola ada istilah supersub. Dia 
adalah pemain cadangan yg biasa dipanggil 
di momen-momen terakhir pertandingan, 
dengan harapan dia bisa mencetak goal untuk 
timnya. Karena pemain ini punya kemampuan 
membalikkan keadaan, maka disebut pemain 
cadangan handal atau supersub. Kehadirannya 
di lapangan membawa harapan bagi seluruh 
tim. Dia tidak selalu pemain yang paling hebat, 
paling cepat, paling kuat, tetapi dia mampu 
mengubah atmosfir pertandingan dan suasana 
hati rekan-rekannya sehingga mereka tidak 
mudah menyerah dan berjuang sampai akhir 
pertandingan. 

Sudahkah kehadiran kita sebagai anak Tuhan 
seperti supersub untuk lingkungan sekitar kita? 
Atau sebaliknya kita malah membawa energi dan 
dampak yang negatif? Apakah kita membawa 
kebahagiaan kemanapun kita pergi, atau, 
apakah orang lain bahagia begitu kita pergi? 
Bukan berarti jadi Kristen artinya harus selalu 
menyenangkan orang lain, namun kita dipanggil 
untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Di 
tengah kondisi yang sulit - baik di rumah, dalam 

Bacaan : Yeremia 29:4-7
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pekerjaan, ataupun di masyarakat - Tuhan tidak 
ingin kita membenci, melarikan diri, ataupun 
memuji lingkungan kita. Dia rindu agar kita 
mengusahakan kesejahteraan tempat dimana 
Tuhan memanggil kita. Agar damai sejahtera 
Allah Tritunggal dapat dirasakan. (EW)
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Pandanglah Pada Yesus
Kamis, 02 Januari 2020

Tiap akhir tahun kita selalu diingatkan dengan 
kisah kelahiran Kristus Yesus sang Juruselamat. 
Kisah tentang Allah yang memberi kita kehidupan 
kekal. Kisah keselamatan yang disambut 
keluarga Allah melalui moment Natal. Dan inilah 
alasan mengapa anggota keluarga Yesus, harus 
senantiasa “memandang Yesus.”

Yesus, Anak Allah, pribadi kedua dari Tritunggal, 
adalah “pelopor dan penyempurna iman.” Dia 
merencanakan cetak biru untuk keselamatan kita. 
Dia mati untuk menyelamatkan kita dari dosa dan 
memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Dia 
adalah satu-satunya Juru Selamat. “Keselamatan 
tidak ditemukan di orang lain, karena tidak 
ada nama lain. . . dengan mana kita harus 
diselamatkan ”(Kisah Para Rasul 4:12). Tuhan telah 
memberi kita hak untuk menjadi anak-anak-Nya 
dengan percaya kepada Yesus.

Jika diakhir tahun ini  Anda masih tidak yakin 
tentang arti atau tujuan hidup Anda, lihatlah 
kepada Yesus. Dia menanggung salib untuk 
menghapus dosa-dosa Anda dan memberi 
Anda hidup yang kekal. Jika Anda mengenal 

Bacaan : Filipi 1:22
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Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat, teruslah 
“mencari” Dia di tahun yang akan datang. Jalani 
hidup dengan ketekunan dan sukacita yang 
sudah diberikan bagi kita. Kiranya Roh Kudus 
memampukan kita untuk selalu memusatkan 
hidup pada Yesus Tuhan. (HK)
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Tantangan Kehidupan
Jum’at, 03 Januari 2020

Beberapa hal penting dalam hidup kita termasuk 
lulus sekolah, lulus kuliah, dan tantangan dalam 
pekerjaan. Kita bangga dengan masing-masing 
hal itu tetapi ketika kita melihat ke belakang, kita 
bisa mengingat tantangan yang datang dari hal-
hal tersebut. Kita tidak selalu mengalami hari-hari 
yang mudah dan sejujurnya, banyak tantangan 
yang kita hadapi membuat kita bertanya-tanya 
apakah apa yang kita kejar layak untuk dilakukan.

Fakta sederhananya adalah bahwa kita harus 
melewati tantangan dalam sekolah, kuliah, 
pekerjaan atau hal-hal lainnya dalam kehidupan 
ini. Kita harus menanggung tantangan fisik dan 
mental yang datang. 

Terkadang dalam hidup kita, saat-saat tergelap 
kita hanyalah tantangan yang digunakan Tuhan 
untuk membawa kita menjadi lebih dekat dengan 
karakter  Yesus. Tantangan itu sendiri mungkin 
bukan apa yang ada dalam pikiran kita atau kita 
harapkan, tetapi Tuhan menggunakan tantangan 
itu untuk membawa transformasi, membuat 
hidup kita menjadi lebih baik. (DR)

Bacaan : Roma 8:28
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Dosa dan Pekerjaan Allah
Sabtu, 04 Januari 2020

Sebagian orang percaya ketika membaca Roma 
8:28 tergelitik untuk bertanya bahwa jikalau 
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang 
mengasihi Dia apakah dosa juga termasuk 
didalammya? Ini adalah pertanyaan yang serius. 
Banyak diantara orang Kristen yang percaya 
bahwa rencana kekal Allah mencakup segala 
sesuatu. Dosa ada dalam rencana Allah tetapi 
Allah bukan pencipta dosa. Dengan demikian 
apakah dosa bisa mendatangkan kebaikan bagi 
umat-Nya?

Kita akan tertolong jika mendasari perspektif 
kita dari konsep bahwa Allah berdaulat secara 
mutlak atas segala sesuatu. Dia mengontrol 
bahkan mampu mengendalikan dan 
menyelesaikan segala yang buruk termasuk 
penderitaan, kelemahan, keberdosaan dan 
sebagainya. Maka dengan demikian Allah pasti 
berkuasa memakai hal yang tidak baik tersebut 
guna mendatangkan kebaikan bagi umat-Nya. 
Sebagai contoh kecil adalah dosa penyangkalan 
Petrus terhadap Yesus. Dosa itu menyebabkan 
ia sadar betapa berdosanya dirinya, betapa 

Bacaan : Roma 8:28
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lemahnya dirinya,dan betapa pentingnya untuk 
bersandar kepada Tuhan. Keberdosaan Paulus 
yang pernah menjadi penganiaya jemaat 
Allah menyadarkan dirinya betapa besar dia 
membutuhkan anugerah Allah.

Penderitaan bisa membuat umat Allah dewasa 
dan tahan uji. Dosa dapat mendorong intropeksi 
yang transparan dihadapan Tuhan untuk 
bertobat. Tetapi satu hal yang sangat perlu 
dicamkan adalah: sekalipun dosa membawa 
kebaikan bagi orang percaya, kita tidak boleh 
sengaja berbuat dosa, dan bahkan harus 
berusaha mengarahkan hidup kita pada karya 
salib, keagungan sifat-sifat Allah, dan anugera 
Allah supaya kita semakin meninggalkan dosa 
jauh di belakang kita. Sudahkah kita bertobat? 
Sudahkan kita bergantung sepenuhnya pada 
Allah? (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
30 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. Imbo Irianto

Selasa
24 Des ‘19

HUT: Sdri. Josephine Naomi Salim

HUT: Ibu Wilis T. Gede

Rabu
01 Jan ‘20

09.00 Ibadah Natal “MYTH OF NEUTRALITY”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Anak Tiffany Nathasy Budi

Kamis
02 Jan 

‘20

19.00 Latihan Musik KU 1 dan 2

HUT: Bp. Ronny Koestanto
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P E N G U M U M A N

Sabtu
04 Jan ‘20

06.30 Doa Pemuridan

18.00 Persekutuan Pemuda REC Nginden

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR

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

HUT: Ibu Imelda Suhargo

Minggu
05 Jan ‘20 

Sakramen Perjamuan Kudus
KU 1, 2 dan 3

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

Keterangan 29 Des 2019
(Pk. 10.00 WIB)

05 Januari 2020
(Pk. 10.00 WIB)

Liturgos/Singer Gabung Umum Kak Mei

Pelayan Musik

Doa Pra/Pasca SM Kak Budi

Persembahan

Tema Wise Man and Star Hikmat Salomo

Bahan Alkitab Matius 2:1-15 1 Raja-Raja 2

Sion

Kelas kecil kak Vena 
Kelas besar kak 

Suani

Kak Vena

Getsemani Kak Suani

Yerusalem Kak Suci

Nazareth Kak Budi

Betlehem Kak Santi

REC Kutisari
pk 10.00

Gabung REC 
Nginden 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

Keteran-
gan

Persekutuan Pem
uda

Sabtu, 0
4 Jan ‘2

0
pk. 18.0

0

Persekutuan Pem
uda

Sabtu, 11 Jan ‘2
0

pk. 18.0
0

Ibadah Rem
aja

M
inggu, 2

9 D
es ‘19

pk. 10
.0

0

Ibadah Rem
aja

M
inggu, 0

5 Jan ‘2
0

pk. 10
.0

0

Tem
a

G
abung Ibadah 

U
m
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G

abung Ibadah 
U

m
um

Pengkot-
bah

Pdt. Yohanes D
odik 

Isw
anto, M

.A
Pdt. Yohanes D

odik 
Isw

anto, M
.A

Liturgos
Sdri. Sherly

Sdri. Stevana

Pelayan 
M
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Sdr. Kevin S

Sdr. C
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ing
Sdr. C
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Sdr. H
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Pelayan 
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D
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D
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Sdri. M
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Sdri. Sherly
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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
22 Des ’19

REC NGINDEN KU II Minggu
22 Des ’19

SM:
RM: 

gabung

REC NGINDEN KU III Minggu
22 Des ’19 SM:

Pemuda Kutisari Sabtu
21 Des ’19

Gabung 
Umum

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
22 Des ’19

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
22 Des ’19

SM:
RM: -

REC MERR KU I Minggu
22 Des ’19

REC MERR KU II Minggu
22 Des ’19

Pemuda Merr Sabtu
21 Des ’19

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
22 Des ’19

POS Batu Aji Minggu
22 Des ’19

REC Kutisari Minggu
22 Des ’19 SM:


