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TUHAN Tempat
Perlindungan Yang Teguh 
(Mazmur 91)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Merebaknya wabah virus Corona Covid-19 di 
seluruh dunia telah menghadirkan kecemasan 
dan ketakutan. Ketika jumlah pasien Corona di 
nusantara semakin meningkat secara cukup tajam 
dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat 
Indonesia tidak lagi bisa menganggap sepi 
ancaman pandemi ini. Semua orang, termasuk 
orang-orang Kristen, berusaha untuk menyikapi 
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situasi ini sesuai dengan keyakinan masing-
masing.

Seperti yang bisa diduga, tidak semua orang 
Kristen berbagi keyakinan yang sama. Sebagian 
mengalami ketakutan yang berlebihan. Sebagian 
yang lain tampak tenang. Kelompok yang terakhir 
ini meyakini bahwa wabah dan tulah tidak akan 
menimpa orang yang beriman. Banyak ayat 
dimunculkan sebagai dukungan. Salah satunya 
adalah Mazmur 91.

Penafsiran historis terhadap teks ini menunjukkan 
bahwa Mazmur 91 memang telah menjadi 
penghiburan dan pengharapan bagi bangsa 
Yahudi maupun umat Kristen di sepanjang 
zaman. Sebagian orang bahkan menjadikan 
teks ini sebagai mantera maupun bacaan wajib 
tiap malam, terutama ketika bencana datang 
menghadang. Beberapa misionaris yang 
menghadapi tantangan besar di ladang juga 
menjadikan teks ini sebagai ayat favorit mereka.

Menjadikan Mazmur 91 sebagai penghiburan 
di tengah bahaya yang datang memang 
wajar. Beragam kata yang berkaitan dengan 
perlindungan muncul berkali-kali dalam teks ini: 
lindungan (ayat 1), naungan (ayat 1), perlindungan 
(ayat 2, 9), pertahanan (ayat 2), perisai dan 
pagar tembok (ayat 4), perteduhan (ayat 9), 
keselamatan (ayat 16). Begitu pula pelbagai 
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kata kerja yang mengarah pada ide yang 
sama: melepaskan (ayat 3), menudungi (ayat 4), 
menjaga (ayat 11), menatang (ayat 12), meluputkan 
dan membentengi (ayat 14). Sehubungan 
dengan kasus virus Corona Covid-19, mazmur 
ini menjanjikan bahwa penyakit sampar dan 
menular tidak akan menakutkan bagi orang yang 
beriman (ayat 5-6). Walaupun ribuan orang akan 
rebah, kita hanya akan menonton saja (ayat 7-8).

Benarkah mazmur ini menjanjikan perlindungan 
mutlak dari bahaya? Benarkah orang Kristen 
tidak mungkin tertular suatu wabah? Penyelidikan 
yang teliti menunjukkan bahwa teks ini tidak 
boleh ditafsirkan seolah-olah peristiwa buruk 
sama sekali tidak akan menimpa orang percaya.

Pertama, fungsi awal mazmur ini dalam konteks 
ibadah. Jika kita memerhatikan dengan cermat, 
mazmur ini menggunakan kata ganti orang 
yang berlainan. Di ayat 1-2 pemazmur berbicara 
tentang “orang yang duduk dalam lindungan 
Yang Mahatinggi dan bermalam dalam naungan 
Yang Mahakuasa”. Mulai ayat 3-13 pemazmur 
menggunakan sapaan “engkau”. Ayat 14-
16 menampilkan Allah sebagai pembicara. 
Perbedaan kata ganti ini diyakini oleh banyak 
penafsir sebagai petunjuk ke arah penggunaan 
mazmur ini dalam konteks ibadah (liturgi). Ada 
kemungkinan mazmur ini dinyanyikan secara 
bersahut-sahutan selama ibadah.  
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Jika benar demikian, semua janji dalam mazmur 
ini hanya berlaku secara umum bagi umat Allah. 
Keadaan spesifik masing-masing orang mungkin 
akan berbeda. Allah mungkin memiliki rencana 
tertentu bagi individu tertentu. Walaupun 
demikian, mazmur ini secara umum bisa dijadikan 
penghiburan di tengah ketakutan.

Kedua, jenis bahaya yang dimaksud. Semua 
bahaya yang disebutkan dalam mazmur 
ini – peperangan (ayat 5), penyakit (ayat 6), 
malapetaka dan tulah (ayat 10) – sebaiknya 
dipahami sebagai hukuman dari Allah kepada 
orang-orang fasik. Dugaan ini didukung 
secara eksplisit oleh ayat 8: “Engkau hanya 
menontonnya dengan matamu sendiri dan 
melihat pembalasan terhadap orang-orang 
fasik”. Selain itu, penggunaan istilah “jerat 
penangkap burung” (ayat 3) dan “tulah” (ayat 10) 
mengarah pada maksud jahat dari orang-orang 
fasik yang mencoba menciderai orang percaya, 
tetapi Allah merespon itu dengan hukuman. 
Dalam situasi seperti ini, kita bisa meyakinkan 
diri kita bahwa semua upaya jahat itu tidak akan 
berhasil. Kalaupun berhasil, hal itu justru akan 
mengerjakan kebaikan bagi kita (bdk. Kej. 50:20).

Jika maksud pemazmur memang seperti itu, 
Mazmur 91 tidak boleh diterapkan secara mutlak 
dalam konteks persebaran Corona Covid-19. 
Tidak ada tanda-tanda bahwa wabah ini 
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merupakan hukuman Allah bagi orang fasik. Ini 
adalah persoalan biasa. Siapa saja bisa terpapar. 
Beberapa pasien Corona adalah orang-orang 
Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.

Ketiga, jenis sastra teks ini yang puitis. Untuk 
memahami maksud suatu teks, pembaca perlu 
mengetahui jenis sastra (genre) dari teks tersebut. 
Kita tidak akan membaca buku sejarah layaknya 
membaca sebuah puisi, begitu pula sebaliknya. 
Masing-masing jenis sastra memiliki karakteristik 
dan aturan penafsiran sendiri-sendiri. Hal yang 
sama berlaku pada Mazmur 91. 

Teks ini ditulis dalam bahasa puisi: beragam 
metafora, permainan kata, pengulangan ide, 
dan ungkapan-ungkapan figuratif. Sebagai 
contoh, marilah kita melihat ayat 13: “Singa dan 
ular tedung akan kaulangkahi, engkau akan 
menginjak anak singa dan ular naga”. Apakah 
kita seharusnya menafsirkan bagian ini secara 
hurufiah? Tentu saja tidak! Akan sangat konyol dan 
memalukan kalau ada orang Kristen yang secara 
gegabah melangkahi dan menginjak binatang-
binatang buas sambil berharap dia akan baik-
baik saja. Teks ini tidak untuk diterapkan secara 
hurufiah.

Keempat, cakupan penerima janji. Semua janji di 
mazmur ini bersifat bersyarat (kondisional). Janji-
janji itu tidak berlaku untuk semua orang atau 



E-Magazine
22 Maret 2020

8

siapa saja. Di awal mazmur ini sudah diajarkan 
bahwa kebaikan Allah di sini hanya ditujukan 
kepada mereka yang “duduk dalam lindungan 
Yang Mahatinggi dan bermalam dalam naungan 
Yang Mahakuasa” (ayat 1). Kata “duduk” (Ibrani 
yāshab) seharusnya diterjemahkan “berdiam”. 
Bukan sekadar duduk, tetapi memang tinggal 
di sana (lihat semua versi Inggris). Terjemahan 
“bermalam” (lûn) menyiratkan istirahat atau 
ketenangan setelah bepergian jauh (LAI:TB 
“bermalam”). Dengan kata lain, orang yang 
berdiam dan bermalam dalam TUHAN adalah 
mereka yang menjadikan TUHAN sebagai tempat 
perlindungan dan kubu pertahanan (ayat 2). 
Metafora di ayat 1-2 ini selanjutnya diulang lagi 
di ayat 9. Jadi, sekali lagi, janji ini hanya berlaku 
bagi mereka yang menjadikan TUHAN sebagai 
tempat perlindungan dan perteduhan.

Apakah yang dimaksud dengan “menjadikan 
TUHAN sebagai tempat perlindungan dan 
perteduhan”? Pemazmur menjelaskan itu di ayat 
14-15. Berlindung dan berteduh pada TUHAN 
berarti memiliki relasi personal dengan Allah 
yang intim (ayat 14). Keintiman ini diungkapkan 
melalui frasa “hatinya melekat kepada-Ku” 
(LAI:TB). Kata Ibrani di balik terjemahan ini bisa 
berarti “mengasihi” atau “menempel pada 
sesuatu”. Beberapa versi Inggris menggabungkan 
dua makna ini sekaligus (ESV “he holds fast to 
me in love”; RSV “he cleaves to me in love”). 
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Ungkapan lain yang menggambarkan keintiman 
tersebut adalah “mengenal nama-Ku”. Kata kerja 
“mengenal” di sini tentu saja bukan sekadar tahu, 
tetapi benar-benar dekat. Istilah “nama” di sini 
pun bukan sekadar sebutan atau panggilan. 
Nama berbicara tentang Pribadi. Dengan kata 
lain, mengenal nama berarti mengenal secara 
dekat.
 Menjadikan TUHAN sebagai perlindungan 
dan perteduhan juga berarti menyandarkan 
diri pada Allah melalui doa (ayat 15). Yang 
mendapatkan janji TUHAN adalah mereka yang 
“berseru kepada-Ku”. Doa ini lahir dari kelemahan, 
keterbatasan, dan ketidakberdayaan (“dalam 
kesesakan”). Di samping itu, doa ini juga muncul 
dari iman, dari hati yang berani berkata: “Tempat 
perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, 
yang kupercayai” (ayat 2).               
  Kelima, pemahaman Tuhan Yesus tentang 
mazmur ini. Pada momen pencobaan di padang 
gurun, Iblis mengutip salah satu ayat dari mazmur 
ini (ayat 11-12). Yang dikutip tentu saja yang 
berisi janji ilahi bahwa TUHAN akan menyuruh 
para malaikat untuk menopang orang benar 
sehingga kakinya tidak akan terantuk (Mat. 4:6). 
Bukankah Yesus orang yang benar? Bukankah 
para malaikat pasti akan menatang Dia? Lalu 
apakah Yesus akhirnya benar-benar melompat 
dari bubungan bait Allah? Tentu saja tidak! Tuhan 
Yesus memahami bahwa teks ini tidak boleh 
ditafsirkan dan diterapkan secara sembarangan. 



E-Magazine
22 Maret 2020

10

Menggunakan ayat ini secara sembrono berarti 
mencobai TUHAN (Mat. 4:7).

Dengan memahami 5 (poin) di atas, kita tidak 
akan kaget ketika melihat seorang yang sungguh-
sungguh beriman ternyata terkena suatu wabah 
atau bencana. Janji-janji di Mazmur 91 memang 
berlaku secara umum. TUHAN pasti memiliki 
rencana yang lebih baik bagi orang tersebut. 
Sikap Tuhan Yesus ketika dicobai oleh Iblis 
dengan menggunakan ayat ini memberikan 
pencerahan penting untuk memandang janji-
janji ilahi ini dengan benar. Bagi Yesus Kristus, 
yang terpenting bukan perlindungan bagi diri 
sendiri, melainkan penggenapan rencana Allah. 
Untuk apa memperoleh perlindungan tetapi 
gagal memenuhi panggilan Allah? Bukankah 
perlindungan dari Allah seharusnya ditujukan 
untuk penggenapan rencana-Nya? Jika Allah 
memandang bahwa kematian seseorang lebih 
memuliakan Dia, untuk apa Dia memberikan 
kelepasan dari kematian? Namun, jika kelepasan 
memang lebih bermanfaat bagi penggenapan 
rencana-Nya, Allah pasti akan campur tangan. 
Intinya, baik hidup atau mati, semua untuk 
kepentingan Allah. Mana saja yang lebih 
memuliakan TUHAN, itu yang kita jadikan pilihan. 
Pemahaman di atas juga menghindarkan kita 
dari gaya hidup yang sembrono. Semua upaya 
untuk menghindarkan diri dari pandemi virus 
ini harus dilakukan: sering mencuci tangan 
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dengan benar, menjaga pola makan yang 
sehat, beristirahat dengan cukup, tidak stres, 
rajin berolah raga dan menghindari kerumunan 
orang. Kita juga berusaha semaksimal mungkin 
untuk tidak menjadi penyebar atau perantara 
virus. Hindari aktivitas yang bisa membuat kita 
terpapar. Sama seperti Kristus yang tidak mau 
sembarangan menerapkan janji-janji Allah di 
mazmur ini, demikian pula dengan kita. Bagian 
kita adalah menjaga diri sebaik mungkin sambil 
terus mendekat kepada Allah. Jika sesuatu 
yang buruk tetap terjadi, hal itu berarti Allah 
sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik 
daripada sekadar perlindungan. Allah sedang 
menyertakan kita dalam rencana-Nya. Soli Deo 
Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 70:
Bagaimana pembenaran itu merupakan 
tindakan rahmat Allah yang bebas?

• Oleh ketaatan dan kematian-Nya, Kristus telah 
memberi pelunasan yang pantas, sungguh 
sungguh, dan penuh kepada keadilan Allah 
demi mereka yang dibenarkan. Namun, 
karena Allah menerima baik pelunasan yang 
diberikan oleh seorang Penanggung, padahal 
Dia dapat menuntutnya dari mereka sendiri, 
bahkan menyediakan sendiri Penanggung 
itu, yaitu Anak-Nya sendiri yang tunggal, dan 
karena kebenaran-Nya diperhitungkan-Nya 
kepada mereka, sementara tidak dituntut-
Nya apa-apa dari mereka demi pembenaran 
mereka selain iman -- yang juga termasuk 
karunia-karunia-Nya --maka bagi mereka 
pembenaran mereka merupakan perbuatan 
rahmat yang bebas. 

• a. Rom 5:8-10, 19. b. 2Ti 2:5-6; Ibr 10:10; Mat 
20:28; Dan 9:24, 26; Yes 53:4-6, 10-12; Ibr 
7:22; Rom 8:32; 1Pe 1:18-19. c. 2Ko 5:21. d. Rom 
3:24- 25. e. Efe 2:8. f. Efe 1:7. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Kiranya pemerintah Indonesia diberi hikmat 

oleh Tuhan dalam mengambil kebijaksanaan 
berkaitan dengan pandemi Corona-Covid 
19 dan kiranya seluruh masyarakat diberi 
hikmat dan bersama sama menanggulangi 
penyebaran virus corona. 

2. Berdoa untuk proses renovasi gereja. Doakan 
proses pembongkaran lantai 3 dan doakan 
kiranya Tuhan mencukupkan semua kebutuhan 
dalam proses renovasi serta doakan jemaat 
ikut ambil bagian dalam proses ini.

3. Keluarga TG yang melayani suku Tibet di China
• Bersyukur atas perlindungan Tuhan bagi 

keluarga TG yang diutus untuk melayani 
orang Tibet di China. Doakan agar mereka 
dapat segera kembali ke China dan 
melayani di sana.

• Berdoa untuk anak TG yang sedang 
mengikuti sekolah online supaya tetap fokus 
dalam studinya.

• Berdoa untuk rekan-rekan TG yang masih 
ada di China supaya Tuhan senantiasa 
melindungi mereka dan memakai mereka 
untuk bersaksi tentang kasih Allah bagi 
orang Tibet di tengah situasi sulit yang saat 
ini dihadapi.
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Anak Laki-Laki dari Mars,
Anak Perempuan dari
Venus

C A R E
All About Marriage

• Anak laki-laki butuh lebih banyak cinta, perhatian, 
dan penghargaan mengenai apa yang mereka 
lakukan, kemampuan mereka untuk melakukannya 
tanpa bantuan, dan perbedaan yang mereka 
buat.
◊ Anak perempuan butuh lebih banyak cinta, 
perhatian, dan pengakuan mengenai siapa 

Positive Parenting Skills for Raising Cooperative,
Confident, and Compassionate Children
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mereka itu, apa yang mereka rasakan, dan apa 
yang mereka inginkan.

• Anak laki-laki butuh dikagumi atas apa yang 
mereka lakukan secara lebih baik. Akuilah apa 
yang mereka lakukan.
◊ Anak perempuan butuh lebih disayang karena 
siapa mereka itu. Pujilah siapa dia itu.

• Anak laki-laki lebih butuh dimotivasi dan diberi 
semangat.
◊ Anak perempuan lebih butuh bantuan dan 
diyakinkan kembali.

• Anak atau orang laki-laki paling bahagia bila 
ia merasa dibutuhkan dan dapat memberikan 
dukungan yang dibutuhkan. Ia menjadi sedih kalau 
ia merasa tidak dibutuhkan atau tidak mampu 
menyelesaikan tugas yang dihadapinya.
◊ Anak atau orang perempuan paling bahagia 
kalau ia merasa dapat memperoleh dukungan 
yang dibutuhkan. Ia sedih kalau ia merasa tidak 
dapat memperoleh dukungan itu dan terpaksa 
melakukan sendiri semuanya.

• Anak laki-laki terutama butuh dipercaya, diterima, 
dan dihargai agar menjadi penuh kepedulian dan 
termotivasi.
◊ Anak perempuan terutama butuh dipedulikan, 
dihormati, dan dimengerti agar menjadi penuh 
kepercayaan dan perhatian.
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SELALU INGIN MEMPERBAIKI
Pria senang memecahkan masalah dan sering 
membanggakan diri sebagai orang yang bisa 
memperbaiki segala sesuatu. Para ayah tidak ingat 
bahwa untuk merasa baik kembali beberapa anak 
hanya membutuhkan seseorang yang mengerti 
mengapa mereka marah bukannya memecahkan 
masalahnya. Bila anak-anak selalu mendapatkan 
pemecahan masalahnya dari ayahnya, lama-
kelamaan mereka berhenti memberitahukan 
dunia batinnya kepada ayahnya.

Di Mars, mereka berbicara tentang masalah 
bila mereka mencari pemecahan. Kalau tidak, 
sikap mereka adalah jangan berbicara. Di Venus, 
keadaannya adalah sebaliknya. Sikap mereka 
adalah, “Kalau tidak ada sesuatupun yang dapat 
kita lakukan, sekurang-kurangnya kita dapat 
membicarakannya.” Di Mars, mungkin hal itu tak 
dapat diterangkan, tetapi di Venus itu merupakan 
pengalaman biasa.

Demikian pula, ayah cenderung pura-pura tidak 
tahu kesulitan anaknya yang sebenarnya, dengan 
menawarkan pemecahan atau menganggapnya 
sepele, tanpa menyadari bahwa karenanya anak-
anak itu merasa diterlantarkan dan dianggap tak 
berarti.

Di bawah ini beberapa pernyataan seorang ayah 
yang dapat melumpuhkan perasaan anak-anak 
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yang rapuh:  Jangan khawatir.  Bukan soal.  Jadi, 
apa masalahnya?  Ini tidaklah sulit.  Tidak segawat 
itu.  Ini biasa terjadi.  Menggelikan!  Seharusnya 
kamu berbuat begini.  Lakukan hal lain 
saja.  Lakukan saja.  Tak terpikirkan olehku.  Katakan 
masalahnya yang sebenarnya.  Sebentar juga 
beres.  Itu tidaklah penting benar.  Selesaikan 
saja.  Maumu Ayah harus berbuat apa?  Mengapa 
kamu ceritakan itu pada Ayah?

SELALU INGIN MEMBERESKAN KEADAAN
Kaum wanita senang memperbaiki keadaan di 
dalam dan di sekitar rumah dan keluarga. Ini tidak 
berarti bahwa kaum pria tidak ingin memperbaiki 
apa-apa, tetapi sikap mereka adalah ”perbaiki 
hanya kalau rusak, kalau tidak rusak biarkan saja.”
Kalau seorang wanita mencintai seorang 
pria, kecenderungannya untuk memperbaiki 
keadaan dipusatkan pada pria itu. Bila seorang 
wanita menjadi ibu, ia lalu memusatkan 
kecenderungannya memperbaiki keadaan itu 
pada anak-anaknya.

Kalau seorang ibu terlalu mencemaskan keadaan 
anak-anaknya atau terlalu banyak menasihati 
mereka, anak menjadi sesak napas oleh kepedulian 
itu dan kehilangan rasa dipercaya yang mereka 
butuhkan. Anak laki-laki khususnya lebih dirugikan. 
Pedomannya, setiap satu koreksi diberikan jika 
Anda memergoki dan mengakui anak melakukan 
hal yang benar tiga kali.
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Daripada mengoreksi anak secara langsung 
dengan nasihat, lebih baik arahkan mereka ke 
kelakuan yang benar. Ada beberapa contoh:
• Tinggalkan saja piringmu di meja.
  -> Maukah kamu membawa piringmu ke tempat 
       cuci piring?
• Di rumah jangan berteriak.  
  -> Tolong, bicara pelan-pelan atau jangan 
       berteriak.
• Kamarmu masih berantakan. 
  -> Tolong, bersihkan kamarmu.
• Tali sepatumu tak kauikatkan.  
  -> Kamu mau kan mengikatkan tali sepatumu?
• Kalau kamu lebih teratur, kamu pasti tidak lupa.  
  -> Tolong ambil sedikit waktu untuk mengatur 
       barangmu. Kalau begitu  mungkin kamu 
       takkan lupa.

BILA NASIHAT ITU BAIK
Kalau anak jelas-jelas minta nasihat, maka nasihat 
akan sangat membantu. Masalahnya, ibu-ibu 
terlalu banyak memberi nasihat dan, sebagai 
reaksi, anak tidak mau mendengarkan lagi. 
Asalkan kita tidak menyesakkan anak dengan 
nasihat terlalu banyak, mereka akan memintanya 
kalau sudah bertambah besar.

Anak laki-laki lebih sensitif untuk mendapatkan 
pemecahan masalah daripada anak perempuan. 
Bila ayah atau ibu memberi anak laki-laki nasihat 
yang tak dimintanya, anak itu akan berhenti 
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memberitahukan masalahnya, berhenti bertanya, 
dan, yang lebih parah, berhenti mendengarkan.

Para ibu berusaha memberi nasihat agar anak-
anak tidak menderita karena masalah yang sama 
berulang-ulang. Dukungan yang maksudnya baik 
ini malah membuat anak laki-laki menutup diri. Ibu 
perlu lebih percaya bahwa anak-anak dapat dan 
akan belajar sendiri atau bahwa mereka akan 
bertanya.

ANAK LAKI-LAKI SERING LUPA DAN ANAK 
PEREMPUAN GAMPANG INGAT
Makin berat tekanan yang dirasakan orang 
dan anak laki-laki, makin besar kecenderungan 
mereka untuk melupakan apa saja selain tugas 
yang dihadapinya.

Bila seorang wanita berada di bawah tekanan, 
sulitlah baginya melupakan hal-hal penting dan 
tanggung jawab. Itulah sebabnya, sesudah hari 
yang penuh tekanan, pria melepaskannya dengan 
melupakan apa yang membuat ia tertekan, wanita 
melepaskannya dengan mengingatnya.

Kebanyakan, bila seorang anak perempuan 
tampak mengeluh, ia sebenarnya membutuhkan 
waktu untuk mengingat dan membicarakan 
hari yang telah dilaluinya. Ia membutuhkan 
perhatian ayah sepenuhnya untuk mengatasi 
dan melepaskan tekanan seharian. Berbicara 
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adalah salah satu cara terbaik baginya untuk 
mengendurkan tekanan seharian.

Bila seorang anak laki-laki tertekan, ia cenderung 
untuk melupakan segala pesan yang memberi 
tekanan. Bila seorang ibu menuntut atau 
mendorong-dorong seorang anak laki-laki, ini 
memberinya pesan yang penuh tekanan, dan 
karena itu anak cenderung untuk melupakannya. 

Bila seorang ibu menggunakan emosi marah agar 
anak patuh, pesan penuh tekanan ini benar-benar 
dilupakannya. Seorang ibu sebenarnya dapat 
memanfaatkan pandangan ini. Untuk membantu 
anak laki-lakinya mengingat permintaannya, 
ia perlu membingkainya dengan cara positif. 
Kalau ibu itu tidak menggunakan emosi negatif 
dan mengajukan permintaan yang positif, bukan 
menuntut, anak itu sangat mungkin akan ingat dan 
tanggap.

-------------------------------------------
Cuplikan Bab 9: Boleh Saja Berbeda
Children Are from Heaven – John Gray
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Apakah Ibadah Online 
Bisa Dijadikan Pola
Setiap Minggu?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Dalam artikel sebelumnya saya sudah memberikan 
penjelasan (dan dukungan) bagi pengadaan 
teleibadah secara streaming/online selama upaya 
mengurangi tingkat persebaran virus Corona 
Covid-19. Secara pribadi saya bersyukur kalau 
beberapa sinode telah menggunakan artikel itu 
sebagai acuan dalam mengambil keputusan. 
Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah ini: 
“Apakah pola ibadah ini dapat dipraktekkan secara 

T E A C H I N G
Q&A
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rutin apabila keadaan di Indonesia sudah membaik?” 
Dengan kata lain, apakah teleibadah boleh dijadikan 
pola ibadah yang rutin? Apakah ibadah bersama 
keluarga di rumah dapat menggantikan ibadah 
bersama di gereja?

Untuk menjawab pertanyaan ini dengan baik, kita 
perlu memahami bahwa apa yang boleh dilakukan 
bukan berarti harus dilakukan. Kekristenan bukan 
tentang benar atau salah saja. Ada aspek-aspek lain 
yang perlu dipertimbangkan juga. Paulus memberikan 
nasihat yang bijak bahwa segala sesuatu yang 
halal (boleh dilakukan) belum tentu berguna dan 
membangun orang lain (1Kor. 10:23). Orang Kristen 
perlu mencari cara juga untuk membawa kebaikan 
tertinggi bagi tubuh Kristus yang lain.

Berdasarkan landasan ini saya menganggap 
teleibadah di rumah sendiri sebaiknya tidak dijadikan 
pola atau kebiasaan. Allah sudah mengatur bahwa 
pertumbuhan rohani bersifat personal dan komunal. 
Personal, karena menyangkut relasi kita sendiri 
dengan Allah. Komunal, karena masing-masing 
ditumbuhkan oleh orang lain. Maksudnya, kita 
bertumbuh dalam konteks tubuh Kristus (1Kor. 12:12-31; 
Ef. 4:11-16).

Mungkin ada yang menyanggah: “Bukankah keluarga 
juga tubuh Kristus?” Ya. Keluarga adalah gereja 
kecil. Namun, pertumbuhan dalam tubuh Kristus 
juga membutuhkan banyak dan beragam karunia 
rohani (1Kor. 12:7-11). Karunia rohani diberikan untuk 
kepentingan bersama (1Kor. 12:7). Semakin banyak 
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jenis dan jumlah karunia rohani yang ada, semakin 
besar pertumbuhan rohani yang dihasilkan.

Poin di atas juga selaras dengan metafora tubuh. 
Apa jadinya jika suatu tubuh hanya terdiri dari mata 
dan telinga? Bukankah tubuh akan berfungsi lebih 
baik apabila terdiri dari banyak anggota dan setiap 
anggota itu memainkan peranannya?

Alasan lain mengapa saya kurang merekomendasikan 
ibadah sendiri di rumah sebagai substitusi ibadah 
bersama di gereja berhubungan dengan kesempatan 
untuk melayani. Walaupun ladang pelayanan tidak 
terbatas di gereja dan ibadah formal saja, tetapi 
ladang itu tetap perlu dikerjakan. Pelayanan di luar 
gereja bukan substitusi bagi pelayanan di dalam 
gereja, begitu pula sebaliknya. Ada banyak pelayanan 
yang bisa dilakukan dalam gereja: memimpin 
pujian, menasihati orang lain, bermain musik, dsb. 
Kesempatan-kesempatan ini mungkin tidak ada di 
rumah (kalaupun ada pasti sangat terbatas). Jadi, 
dengan beribadah bersama-sama di gereja, setiap 
orang memiliki kesempatan yang lebih besar untuk 
memaksimalkan talenta dan menjadi berkat bagi 
orang lain.         

Alasan berikutnya yang perlu dipertimbangkan 
adalah kelengkapan gerejawi. Yang saya maksudkan 
dengan kelengkapan ini adalah elemen-elemen 
penting dalam ibadah maupun bergereja. Misalnya, 
tanda gereja yang benar adalah pemberitaan 
firman Tuhan, sakramen dan disiplin gerejawi. Tanda 
pertama mungkin bisa digantikan dengan menonton 
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khotbah secara streaming atau bahkan berkhotbah 
secara langsung di rumah. Namun, tanda ke-2 dan 
ke-3 sukar untuk dipraktekkan. Sebagai contoh, disiplin 
gerejawi hanya bisa dilakukan jika kasusnya diketahui 
oleh dan mendapat persetujuan dari jemaat (Mat. 
18:17; 1Kor. 5:2-5). Bagaimana sebuah keluarga dapat 
mempraktekkan hal ini?

Yang terakhir, pentingnya posisi rohaniwan atau 
penatua. Jemaat mula-mula beribadah di rumah-
rumah. Ibadah mereka tersebar di berbagai tempat. 
Menariknya, hal itu tidak meniadakan posisi penting 
dari para rasul, soko guru gereja, penatua maupun 
pemimpin lainnya. Dalam konteks sekarang mereka 
mungkin bisa dikategorikan sebagai “rohaniwan”. 
Mereka berfungsi sebagai penilik jemaat (Kis. 20:28; 
1Tim. 3:1; Tit. 1:7). Tugas mereka adalah mengawasi 
pertumbuhan rohani jemaat, mengajar dan menjaga 
kemurnian ajaran gereja (Kis. 20:28-30; 1Tes. 5:17). 

Jadi, mengadakan ibadah keluarga memang tidak 
salah. Hal itu bahkan sangat positif. Walaupun 
demikian, praktek ini tidak seharusnya dijadikan 
pengganti ibadah bersama di gereja. Masing-masing 
memiliki fungsinya sendiri yang berlainan, tetapi 
saling melengkapi. Gereja perlu mendorong setiap 
jemaat untuk memiliki mezbah keluarga. Demikian 
pula setiap keluarga harus mendorong anggotanya 
untuk rajin beribadah bersama di gereja. Soli Deo 
Gloria.
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Apa saja kepercayaan-
kepercayaan Buddhisme?
Sumber : Who Made God?

(Lanjutan tgl 15 Maret 2020)
Keyakinan yang tumbuh dari pengertian dasar 
ini membuat para pengikutnya meletakkan rasa 
percaya mereka lebih dalam kepada ajaran-
ajaran ini. Para pengikut menjadi seorang 
Buddhis ketika mengekspresikan resolusi untuk 
“berlindung” dalam Tri Dharma:
1. Buddha—Sang Buddha historis dan 

kemampuan potensial yang ada dalam diri 
seseorang untuk mencapai kebangunan.

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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2. Dharma (Bahasa Pali; Sansekerta, Dharma= 
“ajaran”)—ajaran-ajaran Buddha historis dan 
Kebenaran ultimat yang dirujuk oleh mereka.

3. Sangha—komunitas monastik yang 
telah melindungi ajaran-ajaran ini dan 
mempraktikkannya sejak zaman Buddha, 
juga mereka yang telah mencapai paling 
tidak taraf tertentu dan kesadaran ini.

                          
Dengan kaki tertanam di dalam “Tiga Permata” 
di atas, dan dengan seorang teman yang dapat 
dijadikan panutan (Bahasa Pali, kalyanamitta; 
Sansekerta, kalyanamitra= “teman yang tertarik 
pada kesejahteraan seseorang”) untuk membantu 
menunjukkan jalan kepada mereka, seseorang 
dapat terus berada di dalam jalur yang benar. 
Orang itu dapat yakin bahwa ia benar-benar 
mengikuti jejak kaki yang ditinggalkan Sang 
Buddha sendiri.

Buddhisme, yang awalnya diajarkan oleh Sang 
Buddha dan aliran tua-tua, tidak mengacu 
sama sekali kepada sebuah ilah (atau ilah-ilah) 
personal, dan ia dapat dikatakan sebagai ateistik 
(menyangkal keberadaan yang ilahi). Aliran 
Theravada mirip dengan Hinduisme panteistik 
dalam beberapa hal. Keduanya tidak mengakui 
ilah personal (berpribadi) dan kelihatannya 
berurusan dengan kekuatan atau gaya-gaya 
yang impersonal (tak berpribadi). Kata kuncinya 
adalah kebijaksanaan/hikmat, tidak dalam 
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pengertian kepada sesuatu yang obyektif, tetapi 
dalam konteks realisasi diri. Aliran modern dari 
Buddhisme Zen, walau tidak secara historis 
terhubung dengan aliran Theravada, sebagian 
besar berfokus pada ajaran meditasi, yang secara 
kebetulan juga diajarkan oleh aliran Theravada. 
Kata Zen sebenarnya adalah sebuah bentuk 
yang menyimpang dari kata Sansekerta Dhyan, 
yang berarti “meditasi.” Kata padanannya dalam 
bahasa mandarin, Shan, yang berarti sama. 
Dalam Zen, seperti dalam TM, tujuan meditasi 
adalah pengosongan diri, keanekaragaman 
yang kosong yang dapat membawa seseorang 
kepada “kebijaksanaan.” Seseorang berada di 
dalam dunianya sendiri, dan emansipasi hanya 
berdasarkan usaha sendiri.

Bentuk Mahayana pada sisi lainnya memiliki 
fitur-fitur tertentu yang sama dengan Hinduisme 
populer yang politeistik. Keduanya menganggap 
bahwa kebutuhan akan adanya penyelamat—
dalam Mahayana, Sang Buddha sendiri 
dianggap sebagai seorang penyelamat dan 
keselamatan adalah oleh karena anugerah. Para 
pendoa yang mengajukan permohonan akan 
keselamatan adalah hal yang umum di dalam 
keduanya. Dalam beberapa kuil Buddhis, ada 
tempat-tempat untuk mempersembahkan wangi-
wangian kepada ilah-ilah Hindu. Walaupun 
ilah-ilah Hindu tersebut tidak diizinkan ke dalam 
sanctum sanctorum Buddhis (kudus dari yang 



E-Magazine
22 Maret 2020

28

kudus, atau bagian tempat suci terdalam), doa-
doa yang diajukan kepada mereka dianggap 
sangat membangun.

Bersambung……………... 
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Marilah kita beri ayah 
kita minum anggur, lalu 
kita tidur dengan dia
(Kej. 19: 32)
Ev. Nike Pamela, M.A.

Beberapa saat lalu ada berita tentang seorang 
bapak kandung yang meniduri anak gadisnya 
hingga akhirnya anak gadisnya itu hamil. 
Berbagai respon pasti akan bermunculan, yang 
pasti akan menghujat bapaknya. Respon lain akan 
mempertanyakan anak yang akan dilahirkan 

T E A C H I N G
Do You Know?
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oleh anak gadisnya, apakah anak tersebut akan 
mengalami kecacatan akibat  perkawinan incest 
yang dilakukan olejh ‘kakek’ dan ibu anak itu.

Salah satu kisah menarik dan mencengangkan 
yang dicatat Alkitab terjadi antara seorang bapak 
dan dua anak gadisnya yang tercatat dalam Kej. 
19:30-38. Setelah peristiwa penghukuman Allah 
atas Sodom dan Gomora, Lot dan keluarga (istri 
dan 2 anak gadisnya) sempat melarikan diri 
dari penghukuman Sodom dan Gomora dengan 
dituntun malaikat Tuhan. Mereka dilarang berada 
di area lembah Yordan (ay. 17). Lot minta kepada 
malaikat untuk melarikan diri ke sebuah kota kecil 
yang paling dekat dari daerahnya yang nantinya 
bernama Zoar (ay. 22; Zoar artinya kecil atau 
tdak penting). Di tengah perjalanan menuju 
Zoar, istri Lot melanggar satu larangan yang 
diperintahkan malaikat yaitu tidak menoleh ke 
belakang, ke arah lembah Yordan yang sedang 
dihukum Tuhan (ay.17). Istri Lot justru menoleh ke 
belakang dan mati dengan menjadi tiang garam 
sesuai yang diperingatkan malaikat (ay. 17, 26). 

Hebatnya penghukuman Allah atas kota-kota 
yang dulunya didiami Lot serta daerah sekitarnya 
(ay. 29) membuat Lot takut tinggal di Zoar dan 
akhirnya pindah ke daerah yang lebh aman, yaitu 
di pegunungan, lebih tepatnya di sebuah gua (ay. 
30). Alkitab tidak menjelaskan mengapa Lot takut 
tinggal di Zoar; mungkin karena kehancuran 
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yang dialami Sodom dan Gomora juga terasa 
di Zoar (walaupun malaikat Allah telah berjanji 
untuk tidak menghancurkan Zoar, ay. 21). Namun 
dari sumber-sumber orang Yahudi, ada tradisi 
yang mengatakan bahwa 5 kota (termasuk Zoar) 
pada akhirnya dihancurkan Allah. 

Di tempat tinggal sementara, yaitu di sebuah gua, 
terjadilah bahwa  2 anak gadis Lot berencana 
tidur dengan ayah mereka dengan tujuan untuk  
melanjutkan keturunan mereka. Singkat cerita, 
kedua anak gadis itu tidur dengan ayah mereka, 
mereka mengandung dan masing-masing 
melahirkan seorang anak laki-laki.  Anak gadis 
pertamanya memberi nama anak laki-lakinya 
dengan Moab, yang di rdalam Septuaginta 
diberi tambahan keterangan bahwa anak 
gadis Lot memberi nama anaknya Moab sambil 
berkata, “he is from my father.’ Sedangkan anak 
gadis keduanya memberi nama anaknya Ben-
Ami yang artinya ‘son of my people.’

Kisah di atas cukup menarik untuk tidak 
menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah 
tindakan Lot dan kedua anak gadisnya 
dikategorikan sebagai dosa? Jika tindakan 
Lot dan anak-anak gadisnya itu memang 
merupakan sebuah bentuk dosa, mengapa Alah 
tidak menghukum mereka? Untuk menjawabnya 
perlu dibahas satu per satu bagian sehingga 
jawabannya bisa dipahami lebih komprehensif.
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MENGAPA KISAH INI PERLU ADA DI ALKITAB?
Sebelumnya perlu diketahui dulu mengapa kisah 
tentang Lot dan 2 anak gadisnya perlu ditampilkan 
di dalam Alkitab, utamanya di kitab Kejadian. 
Kisah Lot dan 2 anak gadisnya tidak perlu ada 
di Alkitab karena Lot tidak berhubungan  dan 
tidak mempengaruhi sejarah keselamatan yang 
ditujukan kepada Abraham dan keturunannya. 
Bahkan setelah kisah dalam 19:30-38 tidak ada 
lagi cerita tentang Lot, bahkan kematiannya pun 
tidak diceritakan oleh Alkitab. Seolah-olah kisah 
Lot dan 2 anak gadisnya menjadi semacam 
puncak dari keberadaan seorang Lot. Ada 
sarjana yang mengatakan bahwa kisah hidup 
Lot yang berhenti di kisah ini justru dapat dilihat 
sebagai bentuk hukuman Tuhan atas Lot. 

Bersambung………...
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BAB XV:
Langit dan Bumi Baru
Sumber : “Agar Bumi bersukacita”
oleh William A Dyrness

(Lanjutan tgl 15 Maret 2020)
Kita telah mengamati bahwa dunia dan seluruh 
sejarah yang diceritakan oleh Alkitab mempunyai 
sifat khusus, yakni janji. Setiap orang yang 
percaya kepada Allah dengan suatu cara yang 
unik terikat kepada masa depan (Moltmann 1967). 
Karena Allah yang membentuk akhir zaman, 
maka Dialah yang harus menciptakan sesuatu 
yang sempurna berkenaan dengan diri-Nya, 
yang didalamnya Ia akan berdiam. Pada saat 

M I S S I O N
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yang sama, setiap penggenapan janji – walau 
hanya sebagian – menghasilkan harapan yang 
lebih besar (Moltmann 1967). Hasil penelitian kita 
menunjukkan bahwa janji itu hampir melebihi 
sejarah. 

Kristus membuka tirai ruang dan waktu, 
sehingga menampakkan horizon yang baru 
yang tak terbayangkan sebelumnya. Walau 
sekarang kadang-kadang segala sesuatu 
kelihatannya gelap, kita hidup pada masa yang 
berpengharapan paling tinggi, karena kita hidup 
dalam janji yang terakhir: kebangkitan Yesus 
dan mukjizat Pentakosta. Ketika pandangan 
mengenai masa depan makin terbuka untuk kita, 
lingkup tanggung jawab kita terhadap dunia ini 
meningkat dan daerah misi kita pun bertambah 
luas.

Untuk pandangan mengenai hal ini kita kembali 
kepada penyataan Yohanes di pulau Patmos. Di 
dalam penyataan Yohanes di pulau Patmos. Di 
dalam penyataan itu semua deretan cerita Alkitab 
dijalin dalam suatu gambaran yang kompleks. 
Kitab Wahyu mengikuti suatu teknik kesusastraan 
yang biasa disebut inclusio di mana “bagian 
akhir cerita itu mengulangi dan mengimbangi 
bagian pertama” (Clines 1978). Dahl 1964, 
mengatakan bahwa suatu tema lazim mengenai 
gambaran hal-hal terakhir dalam Perjanjian 
Baru ialah bahwa “akhir zaman akan membawa 



E-Magazine
22 Maret 2020

35

realisasi terakhir dari apa yang sejak awalnya 
merupakan kehendak Allah sang pencipta, yang 
menyatakan diri-Nya sebagai yang awal dan 
yang akhir.” Sementara mengembangkan dan 
memperluas janji penciptaan dunia baru, ketika 
disempurnakan, akan merealisasikan semua 
yang ingin Allah capai dalam pekerjaan-Nya 
yang paling awal.

Ide mengenai inclusio dapat juga memberi 
sebuah petunjuk bagaimana kita dapat 
memahami kesatuan Alkitab. Ketika yang terakhir 
meringkaskan seluruh Alkitab, maka yang 
terakhir ini pula meyingkapkan kesatuan yang 
juga terkandung di dalamnya. Sebuah drama 
hanya terlihat sebagai suatu kesatuan ketika tirai 
terakhir diturunkan. Namun di dalam Kitab Wahyu, 
kesatuan hanya diperlihatkan, tidak dijelaskan, 
karena merupakan suatu kenyataan yang pasti 
bahwa pikiran dan daya khayal kita tidak dapat 
mengetahui apa yang terjadi nanti (bnd. I Kor. 
2:9, yang mengutip Yes. 64:4). Dan dalam Kitab 
Wahyu kita harus mempersiapkan diri untuk 
menerima kenyataan bahwa kesinambungan 
dengan bagian Alkitab sebelumnya lebih 
merupakan persoalan lambang ketimbang 
persoalan konsep pikiran. Lambang-lambang 
dalam Kitab Wahyu – penunggang kuda, naga, 
Yerusalem Baru dan sungai air kehidupan – 
mempunyai makna dan dampak pada berbagai 
tingkatan, namun lambang-lambang ini tidak 
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selalu dapat ditasirkan dengan pasti. Kita harus 
membiarkan lambang-lambang itu menguasai 
kita karena mereka menyingkapkan masa depan. 

Penglihatan mengenai Allah 
Kitab Wahyu dimulai dengan penglihatan 
akan Allah (Why. 1 dan 21-22); bagian tengah 
mengenai penghakiman dimulai dengan 
penglihatan tentang Allah di surga (Why. 4-5); 
dan nyanyian pujian, yang jumlahnya lebih 
banyak dibandingkan dengan yang ada dalam 
setiap kitab lainnya, kecuali Mamur, tersebar di 
dalam penglihatan-penglihatan kitab tersebut. 
Penglihatan-penglihatan itu dinyatakan pada 
“hari Tuhan” (Why. 1:10), yang menandakan bahwa 
konteksnya adalah suasana penyembahan. 
Kehadiran Allah merupakan factor pengendalinya 
dan persekutuan dengan Allah merupakan 
tujuannya. Dalam penglihatan yang pertama 
Kristus ditampilkan sebagai penyelamat (Why. 
1:5-7) dan sebagai Tuhan yang berkuasa dengan 
segala sifat Allah, yang berjalan di tengah-
tengah jemaat (Why, 1:9-20). Yang utama adalah 
pujian dalam ayat 5b-7 yang mengutip Keluaran 
19:6; apa yang Allah janjikan melalui keluaran 
Israel dari Mesir telah dilakukan Yesus dengan 
kematian-Nya yang menyelamatkan manusia. 

Wahyu 4-5 berisi penglihatan-penglihatan yang 
paling pokok dalam kitab itu. Yohanes dibawa 
ke surga dan ke takhta Allah dengan pelangi-
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pelanginya, permata yaspisnya, bunyi guruh 
dan kilatnya (bnd. Kel. 24:10, 16-18), dan keempat 
makhluknya (Yeh. 1:4-14). Namun gambaran Allah 
dalam pasal-pasal ini bukanlah Allah yang statis; 
Ia di bumi dan menerima sembah dari para 
penghuni surga. Tindakan Allah berkisar pada 
gulungan kitab yang tak seorangpun di bumi atau 
di surga dapat membukanya. Ketika seseorang di 
antara tua-tua itu mengumumkan bahwa Singa 
dari Yehuda “telah menang” dan karena itu  dapat 
membuka gulungan kitab itu, kedua puluh empat 
tua-tua itu menyanyikan sebuah lagu baru bagi 
Anak Domba.  

Bersambung…………..
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Meragukan Rasa Takut
Senin, 23 Maret 2020

Hal apa yang paling kita tidak ragukan pada saat 
kita takut? Rasa takut itu sendiri. Kita meragukan 
apa yang kita tahu benar, seperti penyertaan 
Allah, dan tidak meragukan ketakutan kita. 
Sehingga kita membaca semua informasi 
dengan filter rasa takut tersebut. Kita percaya 
memelihara rasa takut itu bentuk dari “bermain 
aman.” Kita khawatir jika kita tidak menuruti rasa 
takut kita, kita tidak akan dapat memaafkan diri 
kita sendiri jika hal buruk yang kita takutkan itu 
terjadi. 

Memang ada waktunya rasa takut itu sendiri 
baik. Rasa takut adalah anugrah Tuhan untuk 
membangunkan kita kepada realita dan bahaya 
di depan mata. Namun, yang ingin saya tekankan 
adalah rasa takut dapat menjadi iman kita. Kita 
beriman kepada prediksi pesimistik kita akan 
masa depan. Kita beriman kepada skenario 
terburuk yang kita bayangkan. Kita beriman 
kepada perasaan kita, dan bukan kepada 
kebenaran firman Tuhan dan karakter Allah 
Tritunggal.

Mari kita belajar untuk meragukan ketakutan 

Bacaan : Mazmur 27

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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kita dan menilai segala sesuatu berdasarkan 
kebenaran Tuhan. Kembali kepada Mazmur 27 
dimana Tuhan adalah terang, keselamatan, dan 
benteng hidup kita meskipun bahaya mengelilingi 
kita. Lihat kepada kesederhanaan dari 1 Petrus 5:7 
agar kita menyerahkan kekuatiran kita kepada 
Tuhan, sebab Dia memelihara kita. Memelihara 
artinya Tuhan memikirkan kita, merasakan apa 
yang kita rasakan, menjaga kita, dan bertindak 
untuk kita. Mari bersama-sama kita menghadapi 
ketakutan kita hari-hari ini dengan meletakkan 
iman dan keyakinan kita kepada Tuhan yang 
sudah mati bagi kita.(EW)
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Percaya dan Menderita
Selasa, 24 Maret 2020

Dewasa ini, beberapa orang Kristen menganggap 
menjadi Kristen hanya sekadar rutin beribadah 
setiap hari Minggu, berdoa, dan membaca Alkitab.  
Alkitab menegaskan bahwa aktivitas rohani tidak 
membuktikan bahwa seseorang adalah seorang 
Kristen. Mungkin ia lebih tepat disebut penganut 
agama Kristen (KTP). Kekristenan lebih dari sekadar 
agama, tetapi suatu relasi. Oleh karena itu, di 
dalam Kekristenan, Allah mementingkan iman, 
bukan performa atau apa yang nampak di depan 
mata. Itulah yang diajarkan Paulus di Filipi 1:29 yaitu 
percaya dan menderita bagi Kristus. Hidup sesuai 
dengan Injil (1:27) bagi Paulus dimulai dengan 
percaya kepada Kristus dan menderita bagi-Nya. 
Percaya dan menderita adalah karunia Allah, 
sehingga ketika jemaat Filipi dapat percaya kepada 
Kristus dan menderita bagi-Nya, misalnya dengan 
disiksa oleh para lawan Kristus (1:28), mereka 
melakukannya karena Allah memberi anugerah 
kepada mereka.

Percaya dan menderita adalah dua tindakan 
di dalam satu paket Kekristenan. Meskipun kita 
mungkin belum mengalami penderitaan yang 
berat seperti disiksa, namun setiap kita pasti 
menghadapi penderitaan tersebut, misalnya dihina 
oleh orang terdekat kita bahkan yang “Kristen” 

Bacaan : Filipi 1:29-30
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karena komitmen kita untuk hidup di bawah otoritas 
Allah dan firman-Nya. Setiap orang percaya sejati 
pasti mengalami penderitaan sebagai wujud 
mereka mengikut Kristus (Mat. 16:24). Namun tidak 
setiap orang yang mengaku Kristen menderita 
dengan mudah dapat dikategorikan sebagai orang 
percaya sejati dan menderita sejati. Mengapa? 
Karena beberapa orang yang mengaku “Kristen” 
mengaku “menderita” (misalnya, anaknya tidak 
taat kepadanya dan tidak mau ke gereja) bukan 
karena mereka orang percaya sejati dan menderita 
sejati, tetapi karena ulah dan karakter mereka 
sendiri yang memaksakan kehendaknya kepada 
orang lain. Berhati-hatilah dengan orang yang 
mengaku “Kristen” dan berusaha menarik simpati 
orang lain dengan berpura-pura “menderita.” 
Ketika seorang percaya sejati menderita, ia tidak 
akan menggembar-gemborkan penderitaannya di 
depan orang lain untuk dikasihani orang lain karena 
baginya, menderita karena Kristus adalah suatu 
hak istimewa yang ia tanggung sebagai pengikut 
Kristus.

Sudahkah kita benar-benar hidup bagi Kristus 
dengan cara percaya sungguh-sungguh kepada-
Nya dan menderita bagi-Nya? Percaya dan 
menderita adalah suatu hak istimewa yang 
Allah anugerahkan kepada orang-orang 
percaya. Nikmatilah itu sebagai satu paket 
Allah menyelamatkan sekaligus mendewasakan 
kerohanian dan karakter kita agar kita makin serupa 
Kristus. Amin. Soli Deo Gloria.(DTS)
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Bersandar dan Berserah 
adalah Kunci Utama

Rabu, 25 Maret 2020

Di dalam kesulitan yang sangat dahsyat, 
Tuhan memberi janji kemenangan sejahtera 
kepada Yeremia. Tuhan mengatakan: “Sebab 
sesungguhnya, Aku mendatangkan malapetaka 
atas segala mahluk, demikianlah firman Tuhan, 
tetapi kepadamu akan Kuberikan nyawamu 
sebagai jarahan di segala tempat ke mana 
engkau pergi” yakni “nyawamu sebagai jarahan”.” 

Apakah yang dimaksud dengan “nyawamu 
sebagai jarahan”? Maksudnya ialah melalui 
pertolongan Allah kita dapat merebut nyawa 
kita dari cengkeraman musuh atau taring dari 
binatang buas. Seperti halnya Daud merebut 
anak dombanya dari mulut singa. Jadi, dalam 
menghadapi kesulitan, Allah yang merebut 
kembali apa yang sudah mereka rampas dan 
diberikan kembali kepada kita. 

Pertolongan Tuhan bukan semerta-merta 
membebaskan kita dari ancaman. Allah 
sanggup memberikan kekuatan ditengah-
tengah penderitaan. Sama halnya ketika Daud 

Bacaan : Yeremia 45:5
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menyediakan hidangan di hadapan musuh. Atau 
seseorang membuat perlindungan bagi diri 
sendiri dalam bencana angin topan yang ganas 
tetepi dia tetap bertahan. Demikian juga Tuhan 
tidak mengabulkan doa Paulus pada saat dia 
memohon Tuhan mencabut duri di dagingnya, 
tetapi anugerah Kristus cukup baginya. Dengan 
perkataan lain “nyawamu sebagai jarahan 
berarti memperoleh kemenangan dan kekuatan 
ditengah-tegah bahaya yang mengancam.

Sering kita mohon Tuhan melepaskan kita dari 
berbagai pencobaan, tetapi kita tidak mohon 
Tuhan memberi kekuatan kepada. Seharusnya 
kita percaya bahwa meskipun dalam bahaya, 
bahkan dalam lembah bayang-bayang maut 
sekalipun, Tuhan tetap beserta dan melindungi 
kita dengan cara-Nya. 

Di padang belantara, setelah Yesus berpuasa 
40 hari 40 malam, dalam keadaan lapar 
dan lelah, iblis tidak mampu mencobai-Nya. 
Sadrakh, Mesakh dan Abednego dalam dapur 
yang dipanaskan 7 kali lipat, tetap tidak dapat 
melukai mereka. Daniel dalam lubang singa 
yang kelaparan, sedikitpun tidak terluka. Di mana 
kuncinya? Bersandar  dan berserah kepada 
Tuhan karena Dia punya cara.(YDI)
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Mengucap Syukur Senantiasa
Kamis, 26 Maret 2020

Seorang gelandangan diundang ke rumah seorang 
kaya yang baik hati. Sambil mengganti pakaiannya 
yang dekil dengan pakaian baru yang diberi tuan 
rumah, ia berkata, “Ini baju yang bagus, namun saya 
tidak terlalu suka warna garis-garisnya!” Ketika 
menyantap hidangan, ia berkata, “Ini makanan 
yang enak, hanya saja ikan panggangnya terlalu 
gosong. Supnya pasti lebih enak kalau ditambah 
sedikit lagi merica. Dan, es buahnya akan lebih 
nikmat kalau ditambah sirup rasa leci.” Ketika ia 
dipersilakan beristirahat di kamar, ia berkata, “Ini 
kamar yang mewah, lengkap dengan pendingin 
ruangan. Hanya saja, kasurnya kurang tebal!” Sikap 
yang konyol, bukan?

Ilustrasi ini merupakan cerminan banyak manusia. 
Mereka kerap bersikap seperti si gelandangan 
itu terhadap kebaikan Allah. Mereka tidak tahu 
berterima kasih kepada Allah. Mereka lupa 
bersyukur untuk semua yang baik yang sudah Tuhan 
perbuat, mereka lupa jika bukan karena kebaikan 
Allah, kita tidak punya apapun yang baik.

Di dalam Kristus kita telah mendapatkan semua 
yang kita butuhkan; pengampunan dosa, 
didamaikan dengan Bapa, dipelihara oleh Allah 
Roh Kudus. Anugerah di dalam Kristus Yesus sudah 

Bacaan : 1 Tesalonika 5:18
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sempurna bagi umat tebusan-Nya. Mari kita terus 
mengarahkan pandangan kita kepada salib 
Kristus agar kita senantiasa bersyukur. Kita akan 
jadi orang yang mudah bersunggut-sunggut jika 
mengarahkan pandangan kita pada beban hidup 
kita. Semua manusia memiliki pergumulan dalam 
hidupnya, namun  semua tidak ada artinya jika 
dibandingkan dengan hal-hal kekal yang sudah 
Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Berhenti mengeluh, 
pandanglah karya Kristus Yesus dan mengucap 
syukurlah senantiasa.(NL)
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Untuk Kemuliaan Allah Saja
Jum’at, 27 Maret 2020

Tiga remaja dengan dandanan nyentrik 
mengamen di lampu merah. Tanpa iringan alat 
musik, dan suara mereka terdengar cempreng. 
Mereka lalu menadahkan tangan, berharap 
akan mendapatkan sejumlah uang. Tak ada 
yang memberikan uang. Mereka pun berhenti 
bernyanyi dan meneriakkan kata-kata kotor serta 
caci maki. Tidak sedikit manusia bersikap seperti 
ini kepada Tuhan, ketika apa yang dimintanya 
tidak dikabulkan Tuhan.

Rasul Paulus berdoa dengan sungguh supaya 
Allah mengangkat penderitaan yang pedih ini. 
Dia berseru ‘tiga kali’  kepada Tuhan. Bisa jadi 
angka tiga di sini mengandung simbol yang 
menunjukan  bahwa Paulus seringkali berdoa 
tentang kesembuhannya. Ketika  Paulus berdoa, 
Allah tidak mengangkat masalahnya, namun, Ia 
memberikan kasih karunia yang cukup kepada 
Paulus. Merupakan penghiburan besar bagi kita 
bahwa, tidak peduli sedahsyat apa pun duri 
dalam daging yang menyakiti kita, kasih karunia 
Allah cukup bagi kita.

Di akhir pergumulannya Paulus berkata “ terlebih 

Bacaan : 2 Korintus 12:8-9
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suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya 
kuasa Kristus turun menaungi aku”. Pada waktu 
kita lemah dalam diri kita, maka kita juga kuat di 
dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Kasih 
karunia Allah tidak berarti, kita hanya dicekoki 
dengan berkat (materi, kesehatan)  dengan yang 
enak-enak dan nikmat-nikmat saja, tak jarang juga 
diberikan ketidaknikmatan, ketidaknyamanan 
dan kesakitan dalam pemeliharaan-Nya. Namun 
percayalah bahwa dalam kelemahan kita, 
Kuasa dan kemuliaan Kristus jauh lebih dilihat 
dunia.Akhir dari segala sesuatu bukan untuk kita, 
melainkan untuk kemuliaan Allah saja.(NL)
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Perisai Perlindungan Tuhan
Sabtu, 28 Maret 2020

Pernahkah Anda merasa bahwa didepan akan 
ada banyak pergumuluan dan rasanya Anda 
tidak sanggup lagi menghadapinya? Pernahkah 
Anda bertanya-tanya bagaimana Anda akan 
melewati hari dan bulan berikutnya?

Tuhan tahu pergumulan umat-Nya. Melalui 
Yesaya, Allah meyakinkan Israel ketika mereka 
ditindas di pengasingan. Tuhan mengingatkan 
mereka akan kekuatan-Nya di masa lalu, dan 
Tuhan menunjukkan kehadiran-Nya yang pasti 
untuk masa depan. Laut Merah tidak menelan 
mereka ketika mereka meninggalkan Mesir 
(Keluaran 14), dan di Babel api yang menyala-
nyala tidak akan membakar teman-teman Daniel 
(Daniel 3). Tuhan berjanji, “Kamu adalah milikku,” 
dan “Aku akan menyertai kamu.”

Penghiburan dalam bagian ini — bahwa Allah 
tidak pernah melepaskan ketika kita menghadapi 
segala macam bahaya dan pergumulan – hal ini 
berlaku untuk umat Allah baik sebagai kumpulan 
umat maupun sebagai individu. Tidak ada 
yang bisa menghancurkan orang-orang yang 
dipanggil Tuhan, jadi kita tidak perlu takut.

Bacaan : Roma 12:1-2
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Allah yang Mahakuasa secara pribadi berjanji 
untuk menjadi tameng perlindungan kita saat 
kita berhadapan dengan anak panah iblis yang 
berapi-api. 

Serahkanlah kekuatiranmu kepadanya. “Itulah 
iman! Begitu sederhana. Iman bukanlah 
kita memegang tangan Kristus, melainkan 
membiarkan Kristus memegangi kita. Iman 
adalah membuka diri pada Kristus agar Dia 
memegangi kita. Iman adalah berbisik “O Tuhan 
Yesus, pegang tanganku.”

Kiranya Roh Kudus menolong kita mempercayai 
Allah dikala hidup terasa tanpa harapan. Amin.
(HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
23 Mar ‘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

Kamis
26 Mar ‘20 18.30

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

Jum’at
27 Mar ‘20

HUT: Sdri. Eveelyn Febe Gunawan

HUT: Sdr. Ian Adianto Priadi

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

HUT: Sdri. Michelle Alda Gunawan

HUT: Anak Micheline Chiesa Wijanto

Minggu,
29 Mar ‘20

HUT: Sdr. Yosha Prayogo

HUT: Anak Jurene Ivanamarnia GH
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Sehubungan dengan kasus
Virus Corona Covid-19 yang terjadi di Indonesia, 

terutama di Surabaya, 
maka jadwal KTB, Doa Pemuridan,

Persekutuan Pemuda, Ibadah Remaja,
Sekolah Minggu sementara ditiadakan.
Pelatihan Leadership Disciplesip Group

yang ke-2 juga akan diadakan kelas online
(informasi selengkapnya menyusul).

Untuk Ibadah Umum
silahkan melihat halaman selanjutnya.
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PENGUMUMAN UNTUK
SELURUH JEMAAT REC

Sehubungan dengan peningkatan pandemi virus 
Corona Covid-19, seluruh hamba Tuhan dan penatua 
awam Reformed Exodus Community (REC) telah 
memutuskan untuk mengadakan teleibadah melalui 
live streaming dari REC Nginden (Palacio) pada 
pukul 07.00, 10.00 dan 17.00 WIB. Tautan untuk 
mengakses teleibadah akan diinfokan pada Hari 
Minggu pagi. Seluruh jemaat diimbau sebisa mungkin 
dan sebanyak mungkin untuk beribadah bersama 
dengan keluarga di rumah masing-masing. Yang perlu 
ditekankan di sini adalah “ibadah bersama”, bukan 
sekadar menonton live streaming di HP/laptop masing-
masing. Ibadah harus mengandung unsur persekutuan, 
paling tidak persekutuan dengan anggota keluarga 
sendiri. Ini adalah kesempatan yang baik untuk 
menghidupi semboyan: “keluarga adalah gereja kecil”. 
Kita meyakini bahwa di mana dua atau tiga orang 
berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada di sana 
(Mat. 18:20). Bagi keluarga yang ingin mengadakan 
ibadah bersama keluarga secara langsung (bukan 
teleibadah), REC juga sudah menyediakan liturgi dan 
bahan khotbah. Sila hubungi Ibu Herlin di nomor 031-
5998458.  
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Bagi jemaat yang benar-benar tidak bisa melakukan 
ibadah keluarga di rumah masing-masing, REC 
menyediakan dua alternatif. Yang pertama adalah 
beribadah seperti biasa di seluruh cabang REC. Tidak 
ada perubahan jam ibadah. Para gembala lokal tetap 
akan memimpin ibadah seperti biasa. Khusus untuk 
ibadah pukul 17.00 WIB di REC MERR akan berbentuk 
teleibadah (disiarkan dari REC Nginden/Palacio). 
Seluruh peralatan dan ruangan gereja akan dibersihkan 
secara seksama, terutama area-area yang sering disentuh 
banyak orang, untuk menghindari persebaran virus. 
Jarak antar kursi akan dibuat lebih jauh. Tidak ada 
kontak fisik selama ibadah berlangsung. Durasi ibadah 
juga akan dipercepat. 
 
Alternatif kedua adalah berkumpul bersama dalam 
kelompok kecil. Dalam kelompok kecil ini akan 
diadakan teleibadah dari REC Nginden/Palacio atau 
dipimpin langsung oleh tuan rumah. Bagi jemaat 
yang ingin memanfaatkan opsi ini diwajibkan untuk 
mendaftar secara online melalui tautan yang sudah 
disediakan (klik di sini http://bit.ly/konstreaming). 
Jumlah peserta akan sangat dibatasi, demi kebaikan 
bersama. Nama tuan rumah dan alamat lengkap tempat 
pertemuan bisa dilihat di formulir registrasi online. 
 
Walaupun REC tetap menyediakan dua alternatif ibadah 
di atas, majelis, sekali lagi, menyarankan jemaat untuk 

http://bit.ly/konstreaming
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mengadakan ibadah bersama keluarga sendiri di rumah. 
Pilihan ini memiliki resiko jauh lebih kecil daripada dua 
alternatif tadi. Selamat berjumpa di Hari Minggu, entah 
secara online atau langsung. Mari jaga kesehatan diri 
sendiri dengan pola makan yang baik, olah raga yang 
teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari kontak 
sosial dengan orang-orang luar. Jangan lupa, tetap 
berserah kepada Tuhan di dalam doa.  
 
Catatan khusus: 
1. Persembahan bisa dilakukan melalui e-banking atau 
m-banking ke BCA 215-0186-385 a/n Irwan Lesmana 
2. Untuk penjelasan teologis tentang teleibadah, sila 
baca artikel di situs resmi REC
(http://bit.ly/ibadahonline)

http://bit.ly/ibadahonline
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ATURAN PELAKSANAAN IBADAH DI GEREJA 
Reformed Exodus Community (REC),

22 Maret 2020

Seluruh hamba Tuhan dan penatua REC mendorong 
semua jemaat untuk sebisa mungkin mengadakan ibadah 
bersama keluarga di rumah mulai Hari Minggu 22 
Maret 2020 sampai beberapa minggu ke depan. Ibadah 
anak dan remaja juga ditiadakan. Sebisa mungkin 
jangan berkumpul dengan jemaat lain dalam kelompok-
kelompok kecil. Sebisa mungkin jangan hadir ke gedung 
gereja. Ini untuk kebaikan kita semua dan Indonesia. 
 
Bagaimanapun, selama masa sosialisasi imbauan ini, 
beberapa jemaat mungkin tidak mendapatkan informasi 
tentang teleibadah sehingga tetap datang atau beberapa 
mungkin tetap ingin beribadah di gereja karena alasan 
tertentu yang bisa dimaklumi. Demi keamanan bersama, 
REC telah menerapkan aturan-aturan berikut ini: 

1. REC tidak menerima simpatisan atau tamu dari 
gereja lain. Ibadah hanya diperuntukkan bagi 
jemaat REC saja. Tulisan “Ibadah hanya terbatas 
untuk jemaat REC” diletakkan di pintu masuk.

2. Yang hadir dalam ibadah di gereja akan dibatasi 
sebanyak 25-40 orang per kebaktian sesuai ukuran 
gedung gereja cabang, sehingga jarak kursi antar 
jemaat bisa cukup jauh (Darmo 25, MERR 35, 
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Palacio 35, Kutisari 40). 
3. Jemaat yang akan datang beribadah diimbau untuk 

mendaftar secara online (klik di sini http://bit.
ly/IbadahREC). Prioritas tempat akan diberikan 
kepada mereka yang sudah mendaftar. 

4. Jemaat yang datang tanpa mendaftar hanya akan 
diterima apabila kuota maksimal masih belum 
tercapai. 

5. Yang sudah mendaftar secara online wajib 
datang tepat waktu. Kalau datang terlambat akan 
diasumsikan tidak jadi datang, sehingga jatah kuota 
akan diberikan kepada jemaat yang datang tanpa 
mendaftar.

6. Simpatisan atau tamu tidak diperbolehkan masuk 
ke ruangan ibadah, kecuali kuota maksimal belum 
tercapai ketika ibadah sudah dimulai.

7. Jemaat dilarang mengajak anggota keluarga, 
teman atau kenalan yang bukan jemaat REC untuk 
menghadiri ibadah (lihat poin 1 di atas). 

8. Jemaat yang sedang kurang enak badan, sakit, atau 
baru pulang dari negara-negara yang terdampak 
pandemi dilarang keras untuk hadir.

9. Jemaat yang berusia di atas 60 tahun sangat tidak 
dianjurkan untuk datang.

10. Desinfektan disediakan di beberapa titik: di luar 
pintu masuk, di setiap pintu dalam gedung dan 
ruangan ibadah.

11. Seluruh jemaat diwajibkan selalu mengenakan 

http://bit.ly/IbadahREC
http://bit.ly/IbadahREC
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masker selama ibadah, karena air liur (droplet) 
dapat menjadi pembawa virus dan bertahan di 
udara selama beberapa menit (antara 20-30 menit). 
Perkecualian berlaku hanya bagi music director, 
liturgis/lead worshipper, singers dan pengkhotbah.

12. Seluruh jemaat diwajibkan mencuci tangan dengan 
desinfektan yang sudah disediakan di luar pintu 
masuk gereja. Salah satu penyambut jemaat 
harap memastikan bahwa tidak ada jemaat yang 
diperbolehkan masuk tanpa mencuci tangan. 

13. Seluruh jemaat dilarang menyentuh barang atau 
benda apapun yang bukan miliknya.

14. Setiap kali membuka atau menutup pintu yang 
berada di dalam gedung gereja harap langsung 
mencuci tangan.  

15. Seluruh gedung dan peralatan akan dibersihkan 
secara seksama dengan desinfektan. REC sudah 
menghubungi dinas terkait untuk penyemprotan 
yang menyeluruh dan memadai.

16. Mikrofon liturgis/lead worshipper, singers, pendoa 
syafaat, pengkhotbah dan gembala lokal tidak 
boleh dipakai secara bergantian. Masing-masing 
memegang mikrofonnya sendiri.

17. Liturgis atau lead worshipper dilarang keras 
mengajak jemaat untuk bersalaman atau toss atau 
high-five. Tidak ada kontak fisik antar jemaat sama 
sekali.

18. Penyambut jemaat tidak akan memberikan jabatan 
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tangan. Salam akan diberikan tanpa kontak fisik 
dalam bentuk apapun.

19. Penghitung persembahan harap mencuci tangan 
begitu selesai menghitung. 

20. Pemain musik diwajibkan membawa earphone atau 
headset pribadi untuk personal monitor. Bagi yang 
tidak memiliki, sila kontak music director masing-
masing cabang.

Demikianlah pemberitahuan dari kami untuk kebaikan 
bersama. Apabila keadaan Surabaya semakin 
memburuk, ada kemungkinan kami akan menutup 
ibadah sama sekali. Jika ini terjadi, kami akan 
menginformasikan secepatnya kepada seluruh jemaat.  
 
Marilah kita mengambil waktu berdoa supaya pandemi 
ini bisa terkendali dengan cepat. Doakan juga agar tidak 
ada jemaat REC yang menjadi carrier maupun pasien 
Virus Corona Covid-19.

Salam damai, 
Yakub Tri Handoko
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Ibadah Hari/Tgl Jml. Jemaat Ket.

REC NGINDEN KU I Minggu
15 Mar ‘20 42

REC NGINDEN KU II Minggu
15 Mar ‘20 68 SM: 34

RM: 17

REC NGINDEN KU III Minggu
15 Mar ‘20 51 SM: 3

Pemuda Kutisari Sabtu
14 Mar ‘20 26

REC DARMO 
PERMAI KU I

Minggu
15 Mar ‘20 32

REC DARMO 
PERMAI KU II

Minggu
15 Mar ‘20 47

SM: 6
RM: 

gabung

REC MERR KU I Minggu
15 Mar ‘20 38

REC MERR KU II Minggu
15 Mar ‘20 20

Pemuda Merr Sabtu
14 Mar ‘20

Gabung 
Umum

REC BATAM Minggu
15 Mar ‘20 18 SM: 35

RM: 26

POS Batu Aji Minggu
15 Mar ‘20 22

REC Kutisari Minggu
15 Mar ‘20 60 SM: 2







E-Magazine
22 Maret 2020

63

PA N D U A N  I B A D A H

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

22 MARET 2020
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung, bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Mazmur 91 di 
TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil memutar 
lagu It’s Well With My Soul dan Great Is Thy 
Faithfulness dari Autin Stone Worship. Untuk 
tautan bisa ke sini: (https://www.youtube.com/
watch?v=UsZfjHr_6e4 https://www.youtube.com/
watch?v=2eQ1oal44wU). 

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah menga-
jak yang lain untuk mengambil saat teduh, seka-
ligus mendoakan kondisi Indonesia yang semakin 
terpuruk dengan virus Corona Covid-19. 

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak semua 
anggota keluarga berdiri dan menyampaikan undan-
gan ibadah dari Allah Tritunggal sambil mengutip 
dari Ibrani 4:15-16 “Sebab Imam Besar yang kita 
punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut 
merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya 
sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak 
berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh 

https://www.youtube.com/watch?v=UsZfjHr_6e4
https://www.youtube.com/watch?v=UsZfjHr_6e4
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
https://www.youtube.com/watch?v=2eQ1oal44wU
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keberanian menghampiri takhta kasih karunia, 
supaya kita menerima rahmat dan menemukan 
kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita 
pada waktunya” langsung diikuti dengan votum 
“Ibadah ini kita mulai dengan keyakinan bahwa 
satu-satunya jalan menuju takhta karunia Bapa 
sudah dibuka yaitu melalui pengurbanan Yesus 
Kristus yang sempurna di atas kayu salib dan yang 
telah diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. 
Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 
anugerah dari Allah Tritunggal dalam ibadah ini. 
Amin.” 

4. Bacaan bertanggapan (Mazmur 73:21-28) 
L : Ketika hatiku merasa pahit dan buah ping-
gangku menusuk-nusuk rasanya, 
P & J: Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan 
aku di dekat-Mu. 
L : Tetapi aku tetap di dekat-Mu; Engkau meme-
gang tangan kananku. 
P & J: Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, 
dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam 
kemuliaan. 
L : Siapa gerangan ada padaku di sorga selain 
Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di 
bumi. 
P & J : Sekalipun dagingku dan hatiku habis len-
yap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah 
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selama-lamanya. 
L : Sebab sesungguhnya, siapa yang jauh dari 
pada-Mu akan binasa; Kaubinasakan semua orang, 
yang berzinah dengan meninggalkan Engkau. 
P & J : Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah; 
aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan 
ALLAH, supaya dapat menceritakan segala peker-
jaan-Nya. 

5. Jemaat dipersilakan duduk. Nyanyian jemaat 
Rohku Tenang (KPPK 304) disambung dengan 
bagian reff In You I Rest (https://www.youtube.
com/watch?v=mq59iE3MhXM) + doa pengakuan 
dosa + doa pembukaan 
 
Bait 1 
Rohku tenang! Tuhan besertaku 
Salib susah sabar ‘ku memikul 
‘Ku bersandar kar’na Ia pimpinku 
Hanyalah Dia yang sungguh setia 
Rohku tenang, Ia sobatku yang baik 
Jalan berduripun ku lewati 
 
Bait 2 
Rohku tenang! Ia tanggung bebanku 
Pimpinan-Nya tak pernah berubah 
Jangan biarkan imanmu bergoncang 
Yang ‘ku tak tahu, kelak pasti terang 

https://www.youtube.com/watch?v=mq59iE3MhXM
https://www.youtube.com/watch?v=mq59iE3MhXM


E-Magazine
22 Maret 2020

66

PA N D U A N  I B A D A H

Rohku tenang! Badaipun taat Dia 
Ombak dahsyat sekejap tenanglah 
 
Reff: 
In You I rest, in You I found my hope 
(Di dalam-Mu Aku tenang, di dalam-Mu aku mene-
mukan pengharapan) 
In You I trust, You never let me go 
(di dalam-Mu aku berserah, Engkau tidak akan 
pernah melepaskanku) 
I place my life within Your hands alone 
(Aku menaruh hidupku dalam tangan-Mu saja) 
Be still, my soul 
(Tenanglah jiwaku!) 
 
Pemimpin ibadah memberi waktu anggota keluarga 
yang lain untuk memohon ampun atas keraguan 
terhadap pemeliharaan Allah, kecemasan yang 
berlebihan dan hati yang tidak mau bersandar pada 
TUHAN dengan tenang (bisa diiringi musik jika 
memungkinkan). 
 
Bait 3 
Rohku tenang! Waktu cepat lewat 
Suatu saat ‘ku ‘kan bersama-Nya 
Takut, gentar, semuanya ‘kan lenyap 
Deritaku akan ku lupakan 
Rohku tenang! Ia hapus air mata 
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Tinggal serta Tuhan selamanya 
 
Reff (dinyanyikan 3x) --- jemaat berdiri saat reff 
ke-2 
In You I rest, in You I found my hope 
(Di dalam-Mu Aku tenang, di dalam-Mu aku mene-
mukan pengharapan) 
In You I trust, You never let me go 
(di dalam-Mu aku berserah, Engkau tidak akan 
pernah melepaskanku) 
I place my life within Your hands alone 
(Aku menaruh hidupku dalam tangan-Mu saja) 
Be still, my soul 
(Tenanglah jiwaku!) 
 
Doa pembukaan (bisa dipimpin sendiri atau me-
minta orang lain berdoa) 

6. Pengakuan Iman Rasuli 
Aku percaya kepada Allah, 
Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi, 
Dan kepada Yesus kristus, Anak-Nya yang tunggal, 
Tuhan kita, 
Yang dikandung dari Roh Kudus, 
lahir dari anak dara Maria, 
Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan 
Pontius Pilatus, 
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam 
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kerajaan maut, 
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang 
mati, 
Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa 
yang mahakuasa 
Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang 
yang hidup dan yang mati 
Aku percaya kepada Roh Kudus 
Gereja yang kudus dan am; 
persekutuan orang kudus 
Pengampunan dosa 
Kebangkitan tubuh 
Dan hidup yang kekal 
Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

7. Petunjuk hidup baru 
Yesaya 44:8 “Janganlah gentar dan janganlah 
takut, sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan 
dan Kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah 
saksi-saksi-Ku! Adakah Allah selain dari pada-Ku? 
Tidak ada Gunung Batu yang lain, tidak ada Kuke-
nal!” 

8. Nyanyian jemaat Tuhan Yang Pimpin Jalanku 
(KPPK 241) dikombinasi dengan Sandar Pada 
Lengan Yang Kekal (KPPK 221).  
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Bait 1 
Tuhan yang pimpin jalanku 
Tiada yang ‘ku takutkan 
Rahmat-Nya sungguh melimpah 
Ia mempedulikanku 
Dalam iman ‘ku terhibur 
Dan damai ‘ku dapatkan 
Apapun yang menimpaku 
Ada Tuhan sertaku 
Apapun yang menimpaku 
Ada Tuhan sertaku 
 
Bait 2 
Tuhan yang pimpin jalanku 
Pada jalan berliku 
Anug’rah-Nya tersedia 
Ia b’riku roti hidup 
Langkahku letih dan lemah 
Jiwaku pun dahaga 
Air hayat dipancarkan 
‘Ku senang men’rima-Nya 
Air hayat dipancarkan 
‘Ku senang men’rima-Nya 
 
Reff: (dinyanyikan 3x)  
Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya 
Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal 
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Bait 3 
Tuhan yang pimpin jalanku 
Dengan kasih limpah-Nya 
Dibawa-Nya ‘ku ke sorga 
Ke tempat rumah Bapa 
‘Ku ‘kan bangkit bersama-Nya 
Menuju tempat mulia 
Selamanya ku puji Dia 
Ia yang pimpin jalanku 
Selamanya ku puji Dia 
Ia yang pimpin jalanku 
 
Reff: (dinyanyikan 2x)  
Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya 
Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal 
 
‘Ku tak kan cemas, ‘ku tak kan takut 
Sandar pada lengan yang kekal 
Hatiku aman, Dia di sisiku 
Sandar pada lengan yang kekal 
 
Coda: 
Hatiku aman, Dia di sisiku 
Sandar pada lengan yang kekal 
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9. Nyanyian jemaat Nyamanlah Jiwaku (PPK 138) 
 
Bait 1 
Bila damai mengiring jalan hidupku 
rasa aman di hatiku 
dan kesusahan menimpaku 
t’lah Kau ajar ‘ku mengingat FirmanMu 
 
Reff: 
Nyamanlah jiwaku 
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku 
 
Bait 2 
Dalam pergumulan dan pencobaan 
Kristus memb’rikan jaminan 
Dan mempedulikan kepapaanku 
Darah-Nya membasuh jiwaku 
 
Reff: 
Nyamanlah jiwaku 
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku 
 
Bridge (dinyanyikan 2x) --- bagian ini opsional 
Nyamanlah jiwaku, tenanglah hatiku 
Nyamanlah jiwaku, tenanglah hatiku 
Kau pegang hidupku 
Kau tebus dosaku 
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Bait 3 (down) 
Tuhan lekaskanlah harinya tiba 
Imanpun akan tampaklah 
Dan sangkakalapun akan berbunyi 
Tuhan akan turun ke bumi 
 
Reff (dinyanyikan 3x) 
Nyamanlah jiwaku 
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku 

10. Khotbah 
Bahan ada di lampiran halaman 03. 

11. Persembahan. Melalui transfer ke BCA 215-0186-
385 a/n Irwan Lesmana. Jemaat menyanyikan 
lagu Kunyanyi Haleluya. 
 
Bapa ku datang 
MenyembahMu disini 
Kupercaya Kau 
Ada bagiku (kembali ke bait 1) 
 
Tak usah ku takut s’bab Kau sertaku 
Tak usah ku bimbang Kau di dalamku 
Tak usah ku cemas Kau penghiburku 
Saat ku lemah Kau kuatku 
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Ku nyanyi haleluya 
Ku nyanyi haleluya 
Sungguh Kau hebat 
Ajaib perkasa perbuatan-Mu 
 
Ku nyanyi Haleluya 
Ku nyanyi Haleluya 
Sungguh Kau hebat 
Ajaib perkasa perbuatanMu 
Di hidupku 
 
Bapa ku datang 
MenyembahMu disini 
Kupercaya Kau 
Ada bagiku (tidak usah kembali ke bait 1) 
 
Tak usah ku takut s’bab Kau sertaku 
Tak usah ku bimbang Kau di dalamku 
Tak usah ku cemas Kau penghiburku 
Saat ku lemah Kau kuatku 
 
Ku nyanyi Haleluya 
Ku nyanyi Haleluya 
Sungguh Kau hebat 
Ajaib perkasa perbuatan-Mu 
 
Ku nyanyi Haleluya 
Ku nyanyi Haleluya 
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Sungguh Kau hebat 
Ajaib perkasa perbuatanMu 
Di hidupku 

12. Pengumuman 
a. Jangan lupa mengajukan nama-nama calon 
penatua. http://bit.ly/PMREC20 
b. Renovasi Nginden dalam tahap pembongkaran, 
sebentar lagi akan pembangunan struktur lift. 
c. Jika kondisi Surabaya memburuk, seluruh iba-
dah tatap muka di gereja maupun kelompok kecil 
ditiadakan. 

13. Doa syafaat 
a. Kondisi keuangan REC untuk operasional dan 
pembangunan yang mengalami defisit. 
b. Situasi Indonesia pada umumnya dan Surabaya 
pada khususnya berkaitan dengan penyebaran virus 
Corona Covid-19 yang semakin luas 

14. Lagu penutup 
 
T’rima kasih Yesusku 
Buat anugerah yang Kau b’ri 
S’bab hari ini Tuhan adakan 
Syukur bagi-Mu 

15. Doa penutup

http://bit.ly/PMREC20

