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Kebebasan dari
Kebebasan Palsu
(Galatia 5:13-15)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

“Kebebasan” merupakan sebuah istilah dengan 
makna yang cukup membingungkan. Banyak jargon 
keliru berkeliaran atas nama kebebasan. Sebagai 
contoh, “Lakukan apa saja yang membuat kamu 
bahagia, yang penting tidak merugikan orang lain.” 
Konsep moral seperti ini sukar untuk dibenarkan, 
karena masing-masing kita memiliki tanggung-
jawab pada orang lain, lebih daripada sekadar “tidak 
mengganggu.” Jika manusia memang diciptakan 
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untuk saling mengasihi, kasih tidak mungkin berhenti 
pada “tidak mengganggu” saja. Jika kebutuhan orang 
lain datang, kita harus siap mengulurkan tangan.
 
Dalam khotbah hari ini kita akan melihat bagaimana 
Paulus menggabungkan dua konsep yang agung 
ini: kebebasan dan kasih. Kebebasan tanpa kasih 
akan menghasilkan kekacauan dan ketakutan. 
Begitu pula kasih tanpa kebebasan hanyalah sebuah 
keterpaksaan.

Kebebasan di dalam Kristus (ayat 13a)
Kekristenan tidak anti terhadap kebebasan. Paulus 
bahkan menegaskan bahwa kita dipanggil untuk 
merdeka (lit. “kepada kebebasan/kemerdekaan”). 
Bentuk pasif “dipanggil” (eklēthēte) yang tanpa subjek 
eksplisit menyiratkan bahwa yang memanggil adalah 
Allah sendiri. Tafsiran ini didukung oleh 5:8 (“Ajakan 
untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia, 
yang memanggil kamu”). Ketika menegur sebagian 
jemaat Galatia yang terpengaruh oleh Injil palsu, 
Paulus berkata: “Aku heran, bahwa kamu begitu lekas 
berbalik dari pada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus 
telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu injil lain” 
(1:6).
 
Panggilan ini menyiratkan kasih karunia dari 
Allah. Paulus menggunakan kata yang sama untuk 
menyatakan panggilannya sebagai rasul menurut 
kasih karunia Allah. Dia menyebut Allah sebagai 
“yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan 
memanggil aku oleh kasih karunia-Nya” (1:15). Paulus 
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telah dipanggil oleh Allah bahkan sebelum dia keluar 
dari rahim ibunya. Dia belum bisa melakukan apa-
apa, tetapi Allah sudah memanggil dia. Kasih karunia 
memang selalu mendahului semua usaha kita.
 
Panggilan Allah jelas bukan sekadar tawaran. Allah 
yang memanggil kita adalah Allah yang memampukan 
kita untuk mendengar dan menanggapi panggilan-
Nya. Rencana keselamatan kekal Allah tidak mungkin 
gagal.
 
Panggilan ilahi ini membawa kita pada kebebasan 
di dalam Kristus. Hal ini berarti kita tidak lagi berada 
di bawah tuntutan dan kutukan Hukum Taurat. 
Kesempurnaan hidup Kristus telah memenuhi seluruh 
tuntutan Hukum Taurat bagi kita. Kesempurnaan 
kematian-Nya telah menanggung seluruh kutukan 
Hukum Taurat bagi kita. Kita benar-benar merdeka!

Respons yang benar
terhadap kebebasan (ayat 13b-15)
Pembahasan Paulus tentang kebebasan tidak 
berhenti pada apa yang dilakukan oleh Kristus 
bagi kita. Dia juga mengajarkan bagaimana kita 
seharusnya menanggapi kebebasan ini (5:13b-14). 
Dia bahkan memberikan peringatan serius apabila 
kita tidak mengindahkan nasihatnya (5:15). 
 
Apa yang disampaikan di ayat 13b-15 merupakan 
antisipasi sekaligus teguran. Sejak awal surat ini 
Paulus berkali-kali menentang legalisme Yahudi yang 
mengajarkan pembenaran di hadapan Allah melalui 
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ketaatan pada Hukum Taurat sesuai dengan tradisi 
Yahudi. Upaya ini pasti gagal karena ketaatan yang 
dituntut oleh Allah adalah sempurna (3:10 “Karena 
semua orang, yang hidup dari pekerjaan hukum 
Taurat, berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis: 
‘Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala 
sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat.’”). 
Keselamatan merupakan anugerah dari Allah 
yang kita terima melalui iman (3:11). Kristus sudah 
memberikan kebebasan yang penuh dari tuntutan 
sunat dan kutukan Hukum Taurat (5:1-4). 
 
Sebagian jemaat mungkin bisa salah memahami 
maksud Paulus. Penolakan terhadap legalisme 
kadangkala bisa di(salah)pahami sebagai dorongan 
untuk mengadopsi antinomianisme (anti = melawan, 
nomos = hukum, isme = ideologi/paham). Sebagian 
orang mungkin saja beranggapan bahwa mereka 
tidak wajib lagi menaati perintah-perintah Allah. 
Mereka mengabaikan sebuah kebenaran penting: 
kita memang diselamatkan hanya melalui iman saja, 
tetapi iman yang menyelamatkan tidak mungkin 
sendirian saja. Ketaatan adalah bukti iman.
 
Ketaatan yang dimaksud oleh Paulus di sini 
diungkapkan secara pasif maupun aktif. Secara pasif, 
kita tidak boleh menggunakan kebebasan “sebagai 
kesempatan untuk kehidupan ke dalam dosa” (ayat 
13b). Secara aktif, kita diperintahkan “layanilah 
seorang akan yang lain oleh kasih” (ayat 13c). Tidak 
cukup bagi kita hanya untuk menjauhi kejahatan. Kita 
juga didorong untuk melakukan kebaikan. 



E-Magazine
01 Mei 2022

7

Frasa “kehidupan ke dalam dosa” (tē sarki) secara 
hurufiah berarti “untuk daging.” Kata sarx bisa 
memiliki arti yang netral (tubuh/materi/manusia, 
1:16; 2:16; 2:20; 4:13-14, 23; 6:12-13) maupun negatif 
(kedagingan/natur yang berdosa, 5:16, 17, 19; 5:24; 
6:8). Berdasarkan pertimbangan konteks, sarx di 
5:13b lebih tepat dipahami secara negatif. 
 
Kebebasan dalam Kristus seharusnya menjadi 
kebebasan dari perbudakan hawa nafsu. Dengan 
tegas Paulus berkata: “Barangsiapa menjadi milik 
Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan 
segala hawa nafsu dan keinginannya” (5:24). Kita 
dibekali dengan firman Tuhan dan pimpinan Roh 
Kudus untuk mematikan hawa nafsu. Sayangnya, kita 
sendiri justru yang seringkali memberi kesempatan 
bagi kedagingan. Kita membuahi keinginannya 
sehingga melahirkan dosa. Salah satu caranya adalah 
dengan memiliki dan mempraktekkkan konsep 
kebebasan yang keliru.
 
Ternyata menjauhi dosa saja tidaklah cukup bagi 
orang percaya. Kita dibebaskan dari dosa bukan 
hanya untuk menikmati kebebasannya, tetapi untuk 
menggunakannya bagi kebaikan banyak orang. Kita 
diperintahkan untuk saling melayani satu sama lain 
oleh kasih (5:13b). Ada dua hal yang menarik dari 
bagian ini. Yang pertama adalah penggunaan kata 
“melayani” (douleuō). Kata ini sebelumnya telah 
digunakan dalam konteks penyembahan berhala 
(4:8-9 “memperhambakan diri kepada allah-allah 
yang pada hakekatnya bukan Allah”). Pemilihan kata 
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ini di 5:13b menyiratkan bahwa pelayanan yang 
dimaksud bukan sekadar aktivitas rohani, melainkan 
pengabdian diri. 

Hal kedua yang menarik dari ayat 13b adalah “oleh 
kasih” (dia tēs agapēs, lit. “melalui kasih”). Paulus 
tidak lupa memberi penjelasan tambahan bahwa 
kasih merupakan inti dari semua perintah Allah yang 
horizontal (5:14; bdk. Mat. 22:39-40; Rm. 13:10). 
Sebelumnya dia juga sudah menyinggung tentang 
“iman yang bekerja oleh kasih” (5:6).   

Tambahan keterangan tentang kasih perlu 
digarisbawahi. Ini yang melengkapi penjelasan 
sebelumnya tentang pengabdian diri. Pengabdian 
diri kepada sesama tidak akan berarti apa-apa jika 
bukan kasih yang menjadi motivasinya. Pengabdian 
diri justru bisa menjadi sarana pemuasan diri sendiri. 
Terlihat begitu berdedikasi padahal hanya untuk 
kepentingan sendiri (bdk. 1Kor. 13:1-3).

Yang lebih buruk daripada melayani tanpa kasih adalah 
saling memusuhi (5:15). Ungkapan yang dipakai oleh 
Paulus untuk menggambarkan permusuhan di bagian 
ini adalah    “saling menggigit dan menelan” (ayat 15a). 
Gambarannya adalah binatang buas yang sedang 
mengalami kelaparan. Dia akan terus menyerang dan 
memakan korban. Hasil yang diperoleh tentu saja 
adalah kebinasaan (ayat 15b “awaslah supaya jangan 
kamu saling membinasakan”).

Peringatan di ayat 15 masih berkaitan erat dengan 
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konsep tentang kebebasan yang keliru. Mereka yang 
menggunakan kebebasannya secara salah pasti 
akan menyalahi kebebasan orang lain. Kebebasan 
akan menjadi sumber kekacauan. Gesekan menjadi 
tidak terelakkan. Sebagai contoh, seseorang bisa 
saja menyalahgunakan kebebasan di dalam Kristus 
sebagai ajang untuk arogansi karena merasa diri 
lebih rohani. Akibatnya, dia akan menimbulkan 
permusuhan dan kedengkian (5:26).

Jadi, kita patut menjaga hati dengan segala 
kewaspadaan karena pelayanan dan kebebasan bisa 
sama-sama disalahgunakan. Kuncinya terletak pada 
keutuhan jiwa di dalam Kristus. Mereka yang belum 
memiliki keutuhan diri akan menjadikan pelayanan 
dan kebebasan sebagai ajang untuk arogansi dan 
aktualisasi diri. Hanya mereka yang sudah penuh di 
dalam Kristus yang mampu memberi diri secara utuh 
bagi sesama. Melayani bukan supaya dilayani (oleh 
manusia), tetapi karena sudah dilayani (oleh Kristus). 
Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 180:
Bagaimana Roh membantu kita dalam hal berdoa?

Kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa. 
Maka Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dia 
membuat kita mampu memahami siapa yang harus 
kita doakan, dan apa yang harus kita minta dalam 
doa, dengan cara apa kita seharusnya berdoa. Juga, 
Dia mengerjakan dan menghidupkan dalam hati 
kita--meski bukan dengan ukuran yang sama pada 
semua orang dan pada semua waktu--pemahaman, 
perasaan, dan anugerah, yang dibutuhkan agar kita 
dapat melaksanakan tugas kewajiban itu dengan 
sebenarnya. 
a. Rom 8:26-27; Maz 10:17; Zak 12:10.
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1. Berdoa untuk startegi pengendalian sebaran 
covid yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam 
libur Panjang Idul Fitri tahun ini. Sebagian besar 
masyarakat memanfaatkan liburan ini untuk 
bepergian dalam negeri maupun luar negeri. 
Kiranya masyarakat bisa tetap taat prokes dan 
memanfaatkan liburan ini dengan efektif. Berdoa 
kiranya setelah liburan Panjang ini pesebaran 
covid tidak meningkat baik di Indonesia maupun 
negara-negara lain.

2. Berdoa untuk Perang Rusia - Ukraina bisa segera 
berakhir dan tidak meluas secara global sehingga 
mempengaruhi kestabilan ekonomi dan politik 
dunia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, 
penghiburan kepada warga sipil yang menjadi 
korban pertikaian negara-negara. Kiranya Tuhan 
mengirimkan pertolongan kepada mereka.Berdoa 
supaya konflik yang terjadi dapat segera selesai 
dan keamanan dunia dapat terjaga.

3. Berdoa untuk antusias jemaat kembali beribadah 
di rumah Tuhan mulai dari anak-anak, remaja, 
pemuda maupun jemaat dewasa.

Pokok Doa Syafaat
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Musik Dan Keluarga
Berjalan Beriringan

C A R E
All About Marriage

Johann Sebastian Bach, yang sering disebut sebagai 
“Pemain Musik Terbesar Bagi Kemuliaan Allah Sejak 
Raja Daud”, memang terkenal kurang sabar dan 
mudah marah. Ia juga kukuh mempertahankan 
prinsip-prinsipnya.

Orang yang menulis lagu Jesu, Joy of Man’s Desiring 
dan Sheep May Safely Graze ternyata bukan 
pemimpin musik yang ideal bagi gereja setempat. 
Bahkan ia memiliki hubungan yang kurang baik 

Johann Sebastian & Maria Barbara Bach (5)
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dengan sebagian besar gereja yang ia layani.
Namun, ia bisa bersikap tenang jika di rumah. Bagi 
Sebastian, berada di sekeliling keluarganya yang 
menyanyi dan memainkan alat musik untuk memuji 
Allah rasanya bagai mendekat ke surga.

[KELUARGA MUSISI]
Johann Sebastian dilahirkan pada tahun 1685 di 
Thuringia. Nenek moyang Sebastian adalah tukang roti 
dari Hungaria yang lari ke Jerman untuk menghindari 
penganiayaan. Sejak itu, musik tumbuh subur dalam 
keluarga Bach, dan membawa pengaruh bagi musik 
gereja Lutheran di Jerman.

Sebastian belajar memainkan alat musik dari ayah dan 
kakaknya. Namun, ia belajar menyanyi di Eisenach. 
Tak lama setelah ulang tahunnya yang kesembilan, 
ibunya meninggal. Setahun kemudian sang ayah 
meninggal pula.

Saat berusia 17 tahun, Sebastian mendapat pekerjaan 
sebagai organis di tiga gereja terkecil di Arnstadt, 
ia diminta dewan majelis “untuk menanamkan rasa 
takut akan Tuhan, ketenangan hati, dan rasa cinta 
damai” melalui musiknya.

[MASALAH DI ARNSTADT]
Maria Barbara Bach, sepupu Sebastian, keturunan 
para artis ternama, juga ditinggalkan ayahnya, sama 
seperti Sebastian, pada usia sepuluh tahun. 
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Sebastian dan Barbara memiliki banyak kesamaan. 
Mereka membicarakan tentang musik dan pernikahan 
sembari berjalan-jalan di bawah pepohonan linden 
yang indah di Arnstadt. Namun, saat itu keduanya 
masih remaja.

Dan ketika Sebastian merasa tidak terlalu mantap 
dengan pekerjaannya di Arnstadt, Barbara sempat 
bertanya-tanya, akankah Sebastian memperoleh 
pekerjaan yang mapan?

Sampai pada suatu malam, Sebastian terlibat 
perkelahian dengan “pemain bason yang lamban”. 
Atas kejadian itu, ia diizinkan cuti.
Sehabis dari cuti, Sebastian kembali dengan berbagai 
ide baru tentang musik yang tak satu pun dihargai 
jemaat di gerejanya. 

Pada musim semi berikutnya, Sebastian telah 
mendapatkan posisi baru. Dan Arnstadt tidak 
menyesal melepasnya pergi.

[MASALAH DI MUHLHAUSEN]
Pada musim gugur tahun 1707, Barbara dan Sebastian 
yang sama-sama berusia 22 tahun menikah.

Sebastian menikmati kehidupan pernikahannya. 
Banyak musisi hebat lainnya mempunyai masalah 
besar dalam pernikahan, tetapi Sebastian dan 
Barbara benar-benar saling mencintai dan cocok satu 
sama lain.
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Tak lama kemudian Sebastian kembali terlibat 
dalam perselisihan. Kali ini masalah pietisme di 
Muhlhausen. Bagaimana mungkin Sebastian dapat 
mengembangkan talenta yang dikaruniakan Allah 
kepadanya dalam lingkup Pietisme?

[ISTANA WEIMAR]
Pada usia 23 tahun, ia diterima sebagai organis di 
istana Duke of Weimar yang terkenal sangat religius. 
Sebastian yakin bahwa di Weimar akhirnya ia takkan 
lagi mengalami pertengkaran. Dari Weimar inilah 
kemasyurannya sebagai organis dan penggubah lagu 
tersebar ke seluruh Eropa.

Namun, tak lama kemudian, Sebastian mendapati 
dirinya kembali terbelit masalah. Semenjak pangeran 
muda Weimar meninggal dunia, Duke yang eksentrik 
itu semakin susah ditebak tingkahnya.

Setelah sembilan tahun tinggal di istana 
Weimar, keluarga Bach siap pindah lagi. Namun, 
permohonannya untuk berhenti ditolak, dan Duke 
memenjarakan Sebastian.

Setelah sebulan di penjara, dengan enggan Duke 
membebaskannya. Sebastian dan Barbara pun 
meninggalkan kota itu secepat mungkin sebelum 
Duke berubah pikiran lagi.

[ISTANA COTHEN]
Di istana Cothen, Sebastian diangkat sebagai 
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pemimpin orkestra istana atau kapellmeister. 
Orkestra dengan tujuh belas alat musik dan beberapa 
musisi andal. 

Anak-anak Sebastian juga berbakat dalam bermain 
musik, dan ia mendapat kegembiraan tersendiri saat 
mengajar mereka. Anak-anak Bach juga dididik mata 
pelajaran lain selain musik. 

Pada akhir tahun 1718, Barbara melahirkan anaknya 
yang ketujuh. Mereka menamainya Leopold Augustus.
Keluarga Bach pun mulai tenar di seluruh dunia.

Namun sekitar setahun kemudian, segalanya terasa 
hancur bagi Sebastian. Pertama, si kecil Leopold 
Augustus meninggal dunia. Kemudian, saat Sebastian 
dalam perjalanan bersama pangeran, Barbara jatuh 
sakit dan meninggal.

[PENYANYI KERAJAAN]
Pada masa itu, cinta bukanlah prioritas utama 
dalam pernikahan yang kedua. Lalu masuklah Anna 
Magdalena Wilcken dalam kehidupan Sebastian. Ia 
putri bungsu dari “Pemain Trompet untuk Musik 
Istana Yang Mulia”, dan Magdalena telah diangkat 
sebagai “Penyanyi Kerajaan” dalam orkestra istana 
Pangeran Leopold.

Pada bulan Desember 1721, saat Sebastian 36 tahun 
dan Magdalena 20 tahun, menikahlah mereka.
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Setelah beberapa bulan menikah, datang kabar 
bahwa pemimpin musik St. Thomas Church di Leipzig 
meninggal. Sebastian yang berkeinginan kembali ke 
jalur musik gereja mempertimbangkan kesempatan 
ini.

Menjadi pemimpin orkestra di istana pangeran lebih 
dihargai daripada menjadi pemimpin musik gereja 
di gereja mana pun. Selain itu, Magdalena adalah 
penyanyi istana. 

Setelah selama enam bulan mempertimbangkan 
sisi baik buruknya, akhirnya Sebastian mengirimkan 
lamarannya.

[WABAH DI LEIPZIG]
Para tetua kota Leipzig menganggap bahwa pemimpin 
musik di kota mereka setidaknya haruslah lulusan 
universitas. Sedangkan Sebastian bukan lulusan 
universitas. Dewan kota telah menawarkan posisi 
itu dua kali kepada calon-calon sebelumnya, tetapi 
semuanya gagal. Akhirnya, tawaran itu diberikan 
kepada Sebastian.

Maka pada tahun 1723, pindahlah mereka dari istana 
ke gedung sekolah yang berusia 170 tahun.

Tempat tinggal keluarga Bach dan asrama sekolah 
hanya dipisahkan oleh dinding tipis. Tak heran, 
penyakit menular yang mewabah menyerang anak-
anak Bach. Tujuh dari tiga belas anak yang dilahirkan 



E-Magazine
01 Mei 2022

18

Magdalena meninggal karena penyakit itu sebelum 
mencapai usia enam tahun.

[MUSIK DAN KELUARGA]
Magdalena telah menjadi bagian dalam karier musik 
Sebastian. Lagu ini ditulis beberapa tahun setelah 
pernikahan mereka, mencerminkan cinta Sebastian 
terhadap istrinya.

Diriku bersukacita bersamamu pagi ini,
Mempelaiku yang termanis!
Menatapmu dengan mahkota penuh bunga
Yang semakin memperindah hari pernikahan ini…

Meski dengan kelembutan cinta Sebastian, kehidupan 
ini tetap tidak mudah lagi Magdalena. Sebelum ulang 
tahun pernikahan mereka yang ketujuh dan ulang 
tahun Magdalena yang ke-27, ia telah melahirkan 
enam anak.

Orang yang menolong Magdalena untuk tetap riang 
adalah seorang kerabat yang penuh semangat 
bernama Johann Elias Bach. Elias menjadi sekretaris, 
humas, dan konselor keluarga Sebastian. Ia juga 
memperkenalkan karya-karya kerabatnya itu kepada 
masyarakat.

Magdalena digambarkan sebagai seorang yang “suka 
bekerja keras, ramah, sangat berbakat dalam bidang 
musik”. Ia tidak menolak suara musik yang keras. Ia 
tidak keberatan jika para musisi datang mendadak 
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untuk menginap sehari dua hari di rumahnya. Ia juga 
membantu Sebastian menyalin kembali musiknya.

Di samping menggubah musik, Bach meluangkan 
waktu untuk membaca buku-buku teologi. Ia juga 
seorang yang “sabar, tekun, setia, betah di rumah, cinta 
keluarga, tulus, ramah, dan periang. Kesederhanaan 
dan disiplin mewarnai kehidupan di rumah Bach…”

[TETAP DI LEIPZIG]
Tampaknya “Dewan yang Mulia dan Arif” menipu 
bayaran untuk keluarga Bach. Bayaran mereka tidak 
seperti yang dijanjikan sebelumnya. Rupanya mereka 
menganggap Sebastian tidak bekerja cukup keras, 
tidak patuh, dan tidak berlatar belakang pendidikan 
universitas.

Pada tahun 1730, setelah tujuh tahun di Leipzig, ia 
siap untuk berhenti.

Namun, ia tidak pernah meninggalkan Leipzig 
hingga akhir hidupnya. Meski menghadapi berbagai 
rintangan itu, di sana Sebastian menulis hampir tiga 
ratus kantata.

Memang musik merupakan prioritas utama keluarga 
Bach. Namun, musik bukan satu-satunya hal dalam 
hidup mereka. Keluarga dan orang-orang yang 
terkasih, keramah-tamahan, teologi, dan sedikit 
kesukaan pada bunga anyelir dan burung penyanyi 
juga mempersatukan keluarga ini.
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Musik dan keluarga berjalan beriringan, itulah yang 
dilakukan Magdalena dan Sebastian.

Ringkasan Bab 2: Alike ? But Oh, So Different
Seri PernikahanTokoh Kristiani – 
William J. Petersen
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Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Bagaimana Menjelas-
kan Doktrin Tritunggal 
Kepada Anak-anak?

T E A C H I N G
Q&A

Pertanyaan ini seringkali diajukan oleh orang tua dan 
guru dalam berbagai seminar teologi/apologetika 
yang saya pimpin. Sebuah pertanyaan yang sangat 
bisa dimaklumi. Ada kesulitan berlipat ganda dalam 
hal ini. Pertama, doktrin Tritunggal memang sukar 
untuk dipahami. Tetap rasional, tetapi melampaui 
pemahaman. Kedua, orang tua atau guru sendiri 
belum tentu memahami doktrin Tritunggal dengan 



E-Magazine
01 Mei 2022

22

benar. Beberapa konsep populer yang salah masih 
berkeliaran. Ketiga, walaupun konsep mereka sudah 
benar, mereka belum tentu mampu menerangkan 
konsep itu dengan benar. Mengerti untuk diri sendiri 
adalah satu hal, menerangkan kepada orang lain 
adalah hal yang berbeda. Keempat, walaupun konsep 
dan cara menerangkannya sudah benar, hal itu belum 
tentu mudah dipahami oleh anak-anak. Usia yang 
sangat belia memberikan tantangan yang berbeda.
 
Jadi, bagaimana cara terbaik untuk menjelaskan 
doktrin Tritunggal kepada anak-anak? Prinsipnya 
hanya satu: penjelasan berjenjang dan berkelanjutan. 
Orang tua dan guru memiliki waktu yang banyak 
bersama dengan anak-anak. Letakkan kebenaran satu 
per satu secara pelan-pelan. Jangan tergoda untuk 
memberikan penjelasan yang tuntas dalam satu kali 
kesempatan. Keinginan seperti ini jelas tidak realistis. 
Peluang anak untuk mengalami kebingungan justru 
semakin besar.
 
Berikut ini adalah beberapa tips praktis yang perlu 
dipertimbangkan. Pertama, mulailah dengan keesaan 
Allah. Tegaskan berkali-kali bahwa orang-orang 
Kristen mempercayai hanya satu Allah saja, bukan 
tiga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah. 
Pada tahap ini jangan terlalu merisaukan perbedaan 
antar Pribadi dalam Tritunggal. Kekuatiran sehari 
cukup untuk sehari.

Salah satu strategi untuk menerangkannya adalah 
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dengan menggunakan ilustrasi matahari. Ada bola 
panas, sinar, dan kehangatannya. Ketiganya tidak 
terpisahkan. Ilustrasi ini memang tidak sempurna 
(karena tidak mampu menerangkan perbedaan 
Pribadi), tetapi cukup memadai untuk menerangkan 
kesamaan dan perbedaan secara umum. 

Ilustrasi lain yang mirip dengan ini adalah tiga wujud 
air: es, uap, dan air. Esensi dari semua ini adalah 
air, hanya wujudnya saja yang berlainan. Sekali lagi, 
ilustrasi ini tidak sempurna, tetapi cukup untuk 
penjelasan pertama.

Kedua, latihlah anak untuk menghafal definisi 
Tritunggal secara benar. Satu dalam hakikat, tiga 
dalam Pribadi. Satu Allah tiga Pribadi. Bukan tiga allah 
yang berkumpul menjadi satu. 

Pada tahap ini orang tua dan guru tidak perlu 
memusingkan penjelasan yang terlalu teknis dan 
akurat tentang hakikat dan pribadi. Terangkan saja 
bahwa hakikat merujuk pada segala sesuatu yang 
dimiliki secara bersama-sama oleh Bapa, Anak, dan 
Roh Kudus. “Pribadi” adalah segala sesuatu yang 
membedakan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 

Dalam hal ini penggunaan gambar klasik segitiga 
Tritunggal akan sangat bermanfaat.  Bapa bukan 
Anak. Anak bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. 
Semua adalah satu Allah. Sama-sama sempurna dan 
maha segalanya.
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Ketiga, terangkan relasi antar Pribadi dalam 
Tritunggal. Keesaan sudah, perbedaan juga sudah. 
Kini tiba saatnya untuk menjelaskan dinamika relasi 
antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus.

Salah satu ilustrasi klasik yang digunakan oleh bapa-
bapa gereja sejak abad permulaan adalah tarian. 
Dalam satu tim tari ada beberapa penari. Masing-
masing tidak berdiri sendiri. Semuanya membentuk 
harmoni. Yang dihasilkan hanyalah satu tarian, tetapi 
dengan banyak gerakan. Ada keseragaman gerak, 
tetapi ada keragaman penari.

Cara lain yang bisa dipertimbangkan adalah 
perencanaan liburan keluarga (atau kerja bakti 
bersama). Semua orang menginginkan liburan. 
Semua terlibat dalam liburan. Walaupun demikian, 
masing-masing orang juga memiliki peranan yang 
berlainan. Misalnya, ayah membuat rencana liburan 
(dengan bantuan ibu dan anak). Ibu menyiapkan 
semua keperluan (dengan bantuan ayah dan 
anak). Anak menaati aturan liburan dan melakukan 
beberapa tugas kecil (dengan bantuan ayah dan ibu).
Terakhir, bawa anak-anak ke dalam doa secara 
konsisten. Yang mampu mencerahkan hati dan 
pikiran adalah Roh Kudus. Dia adalah Roh Kebenaran 
yang akan membawa setiap orang percaya kepada 
kebenaran (Yoh. 16:13). Dia yang memampukan 
orang percaya untuk memahami hal-hal rohani (1Kor. 
2:13-14).
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Doktrin Kedaulatan
Allah Menghasilkan  
Lagu Pujian
Sumber : Sovereignity of God
(Kedaulatan Allah) Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 24 April 2022)
Tidak mungkin sebaliknya yang terjadi.mengapa 
saya, yang secara natur tidak berbeda dengan semua 
manusia lain itu dipilih oleh Kristus sebelum dunia 
dijadikan dan diberkati dengan segala berkat rohani 
didalam sorga bersama dengan-Nya? Mengapa 
saya, yang dulu merupakan seorang asing, sekaligus 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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pendurhaka, dikhususkan untuk memperoleh 
suatu anugerah yang luar biasa? Hal ini melampaui 
pemahaman saya. Anugerah yang dahsyat itu, kasih 
yang dahsyat itu, “melampaui segala pengetahuan.” 
Sekalipun akal budi saya tidak dapat memahaminya, 
namun hati saya dapat menyatakan syukur dalam 
pujian dan penyembahan. Tetapi, saya bukan 
sekadar patut bersyukur kepada Allah oleh anugerah-
Nya bagi saya di masa lalu, karya-Nya di masa kini 
pun membuat saya mengucap syukur. Apa makna 
dari firman ini, “Bersukacitalah senantiasa dalam 
Tuhan”? (Flp 4:4). Perhatikan, disitu tidak di katakan 
“Bersukacitalah di dalam Sang Juruselamat ,” namun 
kita diajar untuk “Bersukacita di dalam Tuhan” selaku 
“Tuhan,” yang menjadi Tuan atas segala situasi. Yang 
perlu diingat adalah bahwa ketika menuliskan surat 
ini, Rasul Paulus sedang meringkuk di dalam penjara 
pemerintah Romawi. Berbagai penganiayaan dan 
penderitaan yang panjang telah mewarnai hidupnya. 
Bahaya di tengah perjalanan darat maupun laut, 
kelaparan dan kehausan, hukuman cambuk dan rajam, 
semua itu pernah di alaminya. Ia telah mengalami 
berbagai penganiayaan, baik yang di lakukan oleh 
kalangan dalam gereja maupun luar gereja: semua 
orang yang seharusnya mendampinginya, justru 
pergi meninggalkannya. Sekalipun demikian, ia tetap 
menulis, “Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan!” 
apa rahasianya sehingga ia mendapat memiliki 
sukacita dan damai sejahtera ini? Ah! bukankah 
Rasul Paulus jugalah yang telah menulis, “Kita tahu 
sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala 



E-Magazine
01 Mei 2022

27

sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka 
yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil 
sesuai dengan rencana Allah” (Rm 8:28). Namun, 
bagaimana Dia dan kita “mengetahui” bahwa segala 
sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan? 
Jawabannya adalah: Karena segala sesuatu berada 
di bawah control dan pengarahan Sang Raja Yang 
Berdaulat, dan karena Dia semata-mata mengasihi 
umat-Nya, maka “segala sesuatu” itu diatur oleh-Nya 
sedemikian rupa sehingga semua itu dijadikan untuk 
mendatangkan kebaikan yang ultimat bagi kita. Oleh 
karea itulah kita layak mengucap syukur “senantiasa 
atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus 
Kristus kepada Allah Bapa kita” (Ef 5:20). Ya, mengucap 
syukurlah senantiasa untuk “segala sesuatu,” sebab 
sebagaimana telah di katakan, “kesedihan kita adalah 
juga kesedihan-Nya.” Bagi seorang yang berserah 
pada kedaulatan Allah, damai sejahtera berlimpah 
atasnya, kegelapan tak dapat memadamkan terang.

Bersambung……...
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Mengapa Ishak
Tidak Memberkati
Esau Juga?
Ev. Nike Pamela

Sebuah kisah Alkitab yang terkenal tentang Ishak 
yang memberkati Yakub dan sebaliknya tidak 
memberikan berkat yang sama kepada Esau (Kej. 27), 
akan menimbulkan pertanyaan: mengapa dan apa 
sulitnya jika Ishak pun memberikan berkat yang sama 
kepada Esau? 

JANJI ALLAH KEPADA RIBKA
Yakub memang memperoleh berkat yang memang 

T E A C H I N G
Do You Know?
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telah dijanjikan Tuhan kepada Ribka (bahasa Ibrani 
menyatakan bahwa Tuhan menyampaikan ini kepada 
Ribka karena  kata ganti orang yang dipakai berbentuk 
feminine orang ketiga tunggal, yang pastinya merujuk 
pada Ribka). Berkat yang disampaikan Tuhan melalui 
Ribka sejak Yakub dan Esau masih di kandunganan 
adalah sebagai berikut : Dua bangsa ada dalam 
kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar 
dari dalam rahimmu; suku bangsa yang satu akan 
lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan 
menjadi hamba kepada anak yang muda (Kej. 25:23). 
Kondisi berbalikan ini rupanya diketahui setidaknya 
oleh Yakub karena memang Ishak dan Ribka 
mengalami disfungsi ketika membesarkan Yakub 
dan Esau. Alkitab mengatakan : Ishak sayang kepada 
Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi 
Ribka kasih kepada Yakub (Kej. 25:28). Alkitab tidak 
menjelaskan apa alasan Ribka lebih sayang kepada 
Yakub daripada Esau. Yang pasti Yakub mengetahui 
tentang janji Allah ini (entah karena kedekatannya 
dengan ibunya, Ribka). Pada saat dia menawarkan 
roti dan masakan kacang merahnya kepada Esau yang 
kelelahan dari padang, Yakub menukar makanan itu 
dengan  hak kesulungan yang dipandang rendah oleh 
Esau (Kej. 25:29-34). 

Ishak pun sepertinya tidak mengetahui janji Allah 
yang disampaikan melalui Ribka. Mengapa Allah 
tidak menyampaikan hal itu juga kepada Ishak? Dan 
mengapa pula Ribka tidak menyampaikannya kepada 
Ishak? Alkitab tidak memberikan penjelasannya. 
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Seandainyapun Ishak tahu (entah dari Tuhan atau 
Ribka), berarti Ishak tidak mau taat terhadap janji 
Tuhan itu. 

EKSEKUSI PENGGENAPAN JANJI ALLAH
Terjadilah, Ishak (dalam ketuaan dan kebutaannya) 
memanggil Esau dan memintanya untuk memasak 
makanan kesukaan. Setekah itu Ishak akan 
memberkati  Esau (Kej. 27:2-4). Inilah yang disebut 
dengan hak kesulungan (primogeniture), yaitu berkat 
yang hanya diberikan kepada anak sulung laki-laki. 
Namun Yakub (dengan dibimbing ibunya, Ribka) 
menyamar menjadi Esau dari sisi badan Esau (berbulu) 
serta masakan yang biasa dibuatkan Esau untuk 
Ishak. Yakub pun menyamar menjadi Esau. Ishak pun 
sempat 2 kali meragukan penyamaran Yakub (ay. 21 
dan 24) namun akhirnya dengan berbagai cara Yakub 
berhasil meyakinkan Ishak bahwa dia adalah Esau 
dan berhak atas berkat hak kesulungan.  Ishak pun 
memberkati Yakub (ay. 27-29) dengan kalimat berikut:
“Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau 
padang yang diberkati TUHAN. Allah akan memberikan 
kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah 
gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-
limpah.Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan 
suku-suku bangsa akan sujud kepadamu; jadilah 
tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu 
akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, 
terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, 
diberkatilah ia.”
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REAKSI ESAU
Alkitab menyatakan bahawa segera setelah Ishak 
menyampaikan berkat kesulungannya kepada 
Yakub dan Yakub meninggalkan kemah Ishak, Esau 
muncul dengan segala bentuk kesiapan memenuhi 
permintaan ayahnya. Hal ini membuat Ishak terkejut 
dan sekaligus menjelaskan apa yang telah terjadi. 
Isahl berkata, “….telah memberkati dia; dan dia akan 
tetap orang yang diberkati.” Esau sangat marah dan 
meminta hak atas berkat yang lain (ay. 34) kepada 
Ishak.  Esau mempertanyakan apakah Ishak tidak 
mempunyai berkat yang lain (ay. 36). Ishak tidak dapat 
berbuat apa-apa untuk menarik berkat yang telah 
diberikannya kepada Yakub, katanya, “Sesungguhnya 
telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan 
segala saudaranya telah kuberikan kepadanya 
menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan 
gandum dan anggur; maka kepadamu, apa lagi yang 
dapat kuperbuat, ya anakku?” Namun Esau tetap 
meminta berkat dari Ishak (ay. 38) dan ternyata Ishak 
mempunyai berkat yang lain: 

“Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari 
tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari 
langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan 
engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan 
terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-
sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk 
itu dari tengkukmu.” Esau pun dikatakan menaruh 
dendam pada Yakub (ay. 41). 
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BAB IX:
Penghalang Persiapan 
ke Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 24 April 2022)
Saya mengenal misonaris-misionaris yang memilih 
sebuah kota spesifik karena kesehatan mereka 
atau kesehatan anggota keluarga mereka yang 
melalui cara tidak langsung ini menemukan sukacita 
hati mereka dan kehendak Allah yang sempurna. 

M I S S I O N



E-Magazine
01 Mei 2022

33

Walaupun demikian, sejumlah kandidat tanpa pola 
pikir yang fleksibel tidak bersedia melayani di tempat 
yang tidak mereka pilih sendiri. Namun inilah yang 
Henry Jessup tulus, “Orang yang tidak bersedia untuk 
pergi ke mana saja, sebaiknya tidak pergi. Harus ada 
penyerahan diri yang sempurna.”

Kandidat-kandidat dapat menhindari frustasi dari 
banyak penghalang fisik dengan mempertahankan 
berat badan dan kesehatan yang baik. Melalui latihan 
fisik dan pola makan yang tepat, bekerja keras untuk 
menjadi siap sedia untuk melayani ke mana saja dan 
kapan saja Allah memilih. Dengan cara ini, kandidat-
kandidat menyerupai pemain cadangan yang menanti 
sinyal sang pelatih untuk mengutusnya ke dalam 
permainan – kesiapan, kesediaan, dan keinginan 
untuk pergi. Kebenaran yang menyedihkan adalah 
sepertiga orang dewasa di Amerika Serikat yang 
berumur antara 20-47 tahun mengalami obesitas. 
Penyakit diabetes juga mengalami peningkatan, 
sebagian karena peningkatan berat badan warga 
Amerika Serikat. Kandidat-kandidat misionaris 
kadang-kadang terhalang dari pelayanan karena 
obesitas, kurang olah raga, atau akibat-akibat dari 
pola makan yang tidak baik. Hal-hal ini dapat kita 
kendalikan. Siap sedialah selalu bagi Allah untuk 
memanggil nama Anda dan mengutus Anda ke dalam 
dunia.

Penghalang emosional
Penghalang-penghalang emosional dan psikologis 
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juga dapat menahan seorang kandidat dari pelayanan 
yang efektif. Tekanan hidup antar bangsa ditambah 
dengan kejut budaya dapat menggoncang Anda 
sampai ke poros Anda dan dapat membuat Anda 
mempertanyakan iman Anda, atau malah kewarasan 
Anda. Tekanan emosional dan psikologis dapat 
merangsang ketidaksukaan dan ketidapercayaan 
pada orang-orang di negara yang ingin Anda jangkau. 
Terkadang suatu isu dari masa lalu Anda yang Anda 
pikur sudah Anda selesaikan dan lupakan, akan 
melemahkan Anda dan meletus melalui berlapis-lapis 
rasionalisasi yang Anda gunakan untuk menutupinya 
ketika berada di negara asal Anda. 

Seperti pada penghalang fisik, disfungsi emosional 
dapat tetap tersembunyi dan terselubung dalam rasa 
nyaman dan kebiasaan gaya hidup anda. David Mays 
menulis, 

Latar belakang disfungsional harus ditanggulangi. 
Mereka yang telah bergumul dengan penyalahgunaan, 
kecanduan, isu-isu hubungan dan keluarga yang 
berantakan membawa bagasi-bagasi tambahanyang 
cenderung muncul ke permukaan di bawah tekanan 
kondisi-kondisi lintas budaya dan tantangan-
tantangan rohani. Ruang-ruang spasial kita yang 
besar dan gaya hidup mandiri memungkinkan kita 
untuk mengelak dari orang-orang dengan siapa kita 
memiliki masalah. Isu-isu seperti ini sering kali tidak 
dengan mudah diatasi di luar negeri.



E-Magazine
01 Mei 2022

35

Anak-anak yang disiksa seringkali mengembangkan 
kemampuan yang tidak sehat untuk mengatasi 
dan mempertahankan hidup dan terus bergumul 
dengan perlaku-perilaku itu Ketika memasuki dan 
masa dewasa. Perasaan tidak aman, rasa takut, dan 
kecemasan yang ditenangkan dengan makanan, 
teman-teman, atau kesibukan dalam kebiasaan-
kebiasaan hidup di negara asal tidak dapat dihilangkan 
dengan begitu mudah dalam lingkungan baru yang 
tidak Anda kenal dengan baik.

Sepanjang lini-lini serupa, depresi juga dapat 
melemahkan dan menjadi penghalang besar bagi 
pelayanan. Tentu saja, setiap orang dapat menjadi 
murung dari waktu ke waktu. 

Bersambung……….



E-Magazine
01 Mei 2022

36

BELAJAR TAAT
Senin, 2 Mei 2022

Salah satu hal yang membuat saya kagum akan 
Yesus adalah bagaimana Yesus memiliki kepribadian 
yang seimbang dan saling melengkapi. Yesus adalah 
Tuhan namun juga manusia. Dia adalah Raja namun 
juga hamba. Yesus hidup kudus tanpa cela, namun 
Dia juga bergaul dengan orang-orang berdosa. Yesus 
adil namun penuh dengan belas kasihan. Yesus hidup 
penuh kebenaran namun kasih-Nya tidak ada duanya. 
 
Satu aspek lagi yang menarik adalah bagaimana 
Yesus, yang adalah Raja sgala Raja, belajar untuk taat. 
Ibrani berkata, “Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah 
belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita-Nya” 
(Ibrani 5:8). Yesus menciptakan segala sesuatu, namun 
Dia ternyata harus tunduk. Begitu juga Yesus pernah 
berkata, “Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia 
yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-
Nya” (Yohanes 4:34). Yesus yang maha kuasa ternyata 
tidak hidup mengikuti keinginanNya sendiri, namun 
keinginan Bapa-Nya.
 
Jika ketaatan adalah bagian dari kehidupan Yesus 
sendiri, maka ketaatan bukanlah sebuah beban atau 
batasan yang menggerus sukacita kita. Ketundukan 
adalah hal yang perlu dan indah. Pada akhirnya, 

Bacaan: Ibrani 5:8

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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masalah kita bukan tidak mau tunduk, namun kita 
tidak mau tunduk kepada orang atau aturan yang 
salah. Tuhan tidak pernah salah dalam memimpin 
alam semesta. Hukum Tuhan selalu penuh hikmat 
untuk segala sesuatu. Maka mari kita belajar taat 
pada Tuhan sepanjang hidup kita. (EW)
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KEBEBASAN DARI
KEBEBASAN PALSU

Selasa, 3 Mei 2022

Banyak orang dunia meneriakkan “kebebasan” karena 
mereka merasa agama dan kebudayaan membelenggu. 
Namun “kebebasan” yang diteriakkan sama dengan 
kebebasan tanpa batas tanpa mengenal norma-norma 
umum. Itulah kebebasan palsu. Lalu, apa kata Alkitab 
tentang kebebasan? Paulus sudah mengajar jemaat 
Galatia bahwa orang percaya sudah dimerdekakan oleh 
Kristus dari hukum sunat (Gal. 5:1, 13). Artinya kita tidak 
lagi diikat oleh hukum Taurat yang justru membinasakan 
karena orang menaatinya demi kehebatan diri. Oleh 
karena itu, Paulus berkata bahwa sunat atau tidak 
bersunat tidak penting karena yang terpenting adalah 
percaya kepada Kristus (ay. 6). Ini berarti di dalam 
Kristus, kita benar-benar mengalami kebebasan sejati 
yang tidak diikat oleh berbagai aturan agama. Namun 
sering kali beberapa orang Kristen menciptakan berbagai 
aturan “Kristen” dan memutlakkannya. Tentu aturan 
ada baiknya, tetapi sering kali aturan menjadi standar 
untuk menentukan apakah seseorang itu Kristen sejati 
atau tidak. Biarlah kebebasan sejati yang Kristus berikan 
benar-benar kita alami.
 
Meskipun demikian, Paulus berkata bahwa kebebasan 
yang telah Kristus berikan kepada kita hendaknya tidak 

Bacaan: Galatia 5:13-15

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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menjadi alasan kita bebas untuk berbuat dosa (ay. 
13; TB) atau melakukan apa yang ingin kita lakukan 
(ay. 13; BIS). Tetapi kita yang mengalami kebebasan 
seharusnya menggunakan kebebasan tersebut untuk 
mengasihi orang lain (ay. 14) yang diwujudkan dengan 
melayani mereka (ay. 13b). Kasih berkontradiksi 
dengan kebebasan tanpa batas karena di dalam kasih, 
kita memperhatikan orang lain dan yang terpenting, 
kasih didasarkan pada Allah sendiri yang adalah kasih 
(1Yoh. 4:16b). Menariknya kita mengasihi bukan hanya 
karena Allah yang adalah kasih, kita mengasihi dengan 
kebebasan. Ini berarti kita mengasihi bukan karena 
terpaksa, tetapi karena telah dibebaskan oleh Allah untuk 
mengasihi orang lain sama seperti Allah telah mengasihi 
kita. Ini yang membedakan Kekristenan dengan agama-
agama lain yang juga mengajarkan kasih, tetapi tanpa 
kebebasan karena mereka mengontraskan keduanya 
di mana kebebasan identik dengan dosa dan agama 
identik dengan norma. Di dalam Kekristenan, kasih dan 
kebebasan dapat dipersatukan di dalam Kristus.
 
Bahkan Paulus berkata di ayat 15 bahwa ketika kita 
bebas untuk bertindak semau kita yaitu dengan saling 
mencakar, kita akan sama-sama hancur (terjemahan 
BIS). Ini berarti kebebasan palsu yang diteriakkan oleh 
banyak orang dunia adalah kebebasan yang justru 
dikuasai oleh dosa dan berakhir dengan kehancuran, 
sebaliknya kebebasan sejati yang telah Kristus berikan 
adalah kebebasan yang dikuasai oleh Kristus dan 
berakhir dengan damai sejahtera. Sudahkah kita 
menggunakan kebebasan sejati kita untuk mengasihi 
dan melayani Allah? Amin. (DTS)
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DIPIMPIN OLEH ROH
Rabu, 4  Mei 2022

Suatu kali saya akan berpergian ke suatu tempat 
yang sebelumnya pernah saya lewati. Karena saya 
masih merasa belum yakin dengan lokasi tersebut 
saya mengeluarkan google maps untuk memandu 
saya menuju tempat yang akan dituju. Dalam 
perjalanan saya merasa pernah melewati tempat 
tersebut sehingga memutuskan untuk mengambil 
jalan lain yang berbeda dengan rekomendasi google 
maps. Alhasil karena saya merasa sok tahu akhirnya 
saya tersesat dan harus mengambil jalan memutar 
untuk sampai di tempat tujuan. Dalam kehidupan ini 
seringkali kita dihadapkan dengan dua pilihan yaitu 
dipimpin oleh Roh atau dipimpin diri kita sendiri. 
Tentu firman Tuhan yang kita baca mengatakan 
bahwa seharusnya kita dipimpin oleh Roh (Ay.16). 
Namun pertanyaannya apa artinya dipimpin oleh 
Roh. 
 
Jemaat Galatia merupakan buah pelayanan dari 
rasul Paulus. Jemaat Galatia yang sebelumnya belum 
mengerti bahwa mereka telah diselamatkan di dalam 
Kristus Yesus menghadapi para ajaran palsu yang 
mengajarkan supaya di selamatkan harus melakukan 
sesuatu. Pada bagian ini Paulus memerintahkan 
jemaat Galatia untuk hidup di dalam Roh artinya 

Bacaan: Galatia 5:16-18

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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hidup dipimpin oleh Roh. Sebab Paulus menyadari 
apabila kita tidak dipimpin oleh Roh dengan otomatis 
kita akan dipimpin oleh keinginan diri kita sendiri. 
Dan keinginan diri kita sendiri sudah tercemar oleh 
dosa sehingga pastilah akan terjerumus kepada dosa. 
Paulus sendiri menjelaskan bahwa keinginan Roh 
dan keinginan daging kita berlawanan (Ay.17). Sebab 
itu keinginan kita tidak bisa netral, kalau kita tidak 
membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh maka kita 
akan dipimpin oleh keinginan daging kita. 
 
Bagaimana dengan setiap kita, siapakah yang 
memimpin keseluruhan kehidupan kita. Apakah diri 
kita dipimpin oleh keinginan-keinginan daging atau 
kita dipimpin oleh Roh. Marilah kita membiarkan Roh 
kudus menyelidiki dan membenahi hati kita. Apakah 
hati kita betul-betul sudah dipimpin oleh Roh. Biarlah 
kita digerakkan untuk mampu melakukan firman 
Tuhan ini. Amin. (EG)
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MELAYANI 
UNTUK KRISTUS

Kamis, 5 Mei 2022

Perhambaan bukanlah konsep yang dapat dengan 
mudah diterima oleh dunia. Orang yang memiliki 
pikiran normal, tentu akan menolak konsep 
perhambaan. Siapa yang mau jadi hamba? Sangat 
jarang. Banyak orang maunya jadi bos!!. Banyak 
orang maunya dilayani, bukan melayani !!.  Namun 
konsep itulah yang Tuhan ajarkan bagi umat-Nya. 
Tuhan mau, jemaat-Nya saling melayani. Tuhan 
tahu bagaimana pelayanan kepada orang lain akan 
memberkati bagi yang melakukan serta masyarakat 
di sekitar yang dilayani.
 
Pelayanan adalah cara yang baik untuk 
belajar mengesampingkan keegoisan kita dan 
memperhatikan bagaimana kita berelasi, bahkan 
berhutang budi, kepada orang lain. Ketika kita mulai 
melihat kebutuhan orang lain, kita belajar menolong 
dengan mengesampingkan hak-hak yang kita miliki. 
Tak satupun dari kita yang dapat hidup tanpa orang 
lain. Kita ada sampai saat ini karena pengorbanan 
dan pekerjaan dari orang lain yang sering kali tidak 
kita sadari. Termasuk pengorbanan Kristus bagi kita 
yang seringkali tidak kita perhitungkan.

Bacaan: Efesus 5:21

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Melayani orang lain tidak hanya mencerminkan relasi 
dengan sesama, tetapi juga mencerminkan kasih 
Allah yang telah kita terima. Ketika kita melakukan 
pelayanan bagi sesama orang percaya dan melayani 
orang lain, sebenarnya kita sedangan mengalami 
kasih karunia Tuhan. Ini mengarahkan orang kepada 
Kristus. Kehidupan Yesus adalah contoh kasih 
karunia yang melampaui pemahaman kita. Dia 
mengosongkan dirinya untuk kita, meskipun kita 
tidak pantas mendapatkan apa pun. Teladannya 
memanggil kita untuk “ rendahkanlah dirimu seorang 
kepada yang lain di dalam takut akan Kristus” (Efesus 
5:21). Ditengah budaya “ yang penting aku”,  Tuhan 
memanggil kita untuk mendahulukan orang lain.
 
Apakah kita memperhatikan orang lain seperti 
kita memperhatikan diri kita sendiri? Bisakah kita 
menempatkan kebutuhan mereka di atas kebutuhan 
kita sendiri? Bagaimana Anda melayani di komunitas 
Anda? Kiranya Tuhan menolong dan memampukan 
kita melayani seperti Kristus telah terlebih dahulu 
melayani kita. (HK)
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BERPEGANGLAH
PADA FIRMAN

Jumat, 6 Mei 2022

John Newton adalah kapten kapal yang berkarakter 
bengis. Dia  membawa budak-budak dari daratan 
Afrika untuk dijual dalam pelelangan. Sungguh 
mengherankan pria yang sama menulis lagu Amazing 
Grace, lagu paling terkenal di kalangan orang-orang 
kulit hitam di seluruh dunia. Saat menulis lagu, 
Newton sudah menjadi manusia baru. Ia menjadi 
pendeta dan berjuang menentang perdagangan 
budak. Di usianya ke-82 dan dalam kondisi buta, tidak 
lama sebelum meninggal Newton berkata, “Ingatanku 
hampir hilang, namun dua hal tetap kuingat bahwa 
aku adalah pendosa besar dan bahwa Kristus adalah 
Juru Selamat besar.”
 
Di luar Kristus manusia akan takluk pada natur 
dosanya, bahkan dikuasai oleh si jahat yang membuat 
kita makin jahat. Namun, semuanya berbeda ketika 
kita telah mengenal Kristus. Apa yang tadinya 
menjadi kebanggaan, di dalam Kristus menjadi sangat 
memalukan. Sebaliknya apa yang menjadi kerugian 
bagi dunia, di dalam Kritus  menjadi kebanggaan. 
Paulus mengajarkan Timotius bahwa di dalam Kristus, 
penderitaan adalah sesuatu yang wajar kita alami. 

Bacaan: 2 Timotius 3:10-17

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Paulus bukan hanya mengajarkan teori, namun dia 
telah memberikan contoh nyata yang dapat dilihat 
oleh murid-muridnya, termasuk Timotius. 
 
Timotius sedang menghadapi situasi pelayanan yang 
tidak mudah. Ia menghadapi banyak tantangan para 
pengajar sesat, pelayanan jemaat yang kompleks, 
dan usianya pun tergolong muda. Bagaimana dia bisa 
tetap setia walau mengalami penderitaan? Caranya 
adalah Timotius harus tetap berpegang teguh pada 
kebenaran firman Tuhan (14-17). Firman Tuhan adalah 
sumber kekuatan. Kebenaran-kebenaran Firman akan 
mengubahkan karakter kita, memberikan kekuatan 
menghadapi berbagai kesulitan yang ada. (NL)
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KETERLEPASAN DARI 
DAN KETERIKATAN 
PADA HUKUM TAURAT

Sabtu, 7 Mei 2022

Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa kita telah 
dilepaskan dari perhambaan hukum Taurat. Orang 
yang mengharapkan kebenaran dari Taurat, tunduk 
pada Taurat. Dan hukum Taurat itu jelas: bahwa siapa 
yang ingin dibenarkan olehnya harus menghidupinya 
dengan sempurna. Jika tidak demikian, kebinasaan 
adalah hal yang niscaya. Namun begitu, Kristus telah 
menebus kita dan menyatakan anugerah Allah. 
Oleh iman, kita diselamatkan. Ketika kita terhisap 
ke dalam Kristus, seketika itu juga kita terlepas dari 
ikatan hukum Taurat. Kita terlepas dari hukum Taurat 
karena keterikatan pada Kristus. 
 
Namun sayangnya, beberapa anggota jemaat di 
Galatia nampaknya kembali ke pola lama. Beberapa 
dari mereka mengharapkan kebenaran dari ketaatan 
pada hukum Taurat. Mereka menyunatkan diri 
mereka. Paulus mengingatkan bahwa ketika kita mulai 
mengandalkan diri kita sendiri untuk diselamatkan 
atau untuk diperkenan oleh Allah, kita terlepas dari 

Bacaan: Galatia 5:13-15

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Kristus. Kita terlepas dari Kristus karena keterikatan 
pada Taurat. 
Lalu apakah keterlepasan kita dari hukum Taurat 
karena Kristus melepaskan kita untuk hidup bebas, 
seolah kita boleh hidup tanpa hukum? Jawabannya 
tidak. Paulus menegaskan bahwa kita harus tetap 
hidup terikat pada hukum Taurat, untuk alasan yang 
berbeda. 
 
Alih-alih mentaati hukum Taurat agar kita dibenarkan 
Allah, kita mau mentaati hukum Taurat karena kasih. 
Di dalam Taurat tersimpan essensi aturan hidup yang 
Allah mau kita jalani, yaitu kasih. Kemerdekaan kita 
dari Taurat tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk 
hidup di dalam dosa. Sebaliknya kita harus hidup di 
dalam kasih sebagai essensi dari Taurat itu sendiri.  
Dengan kata lain, kita terikat pada hukum Taurat 
karena keterikatan kita pada Kristus. 
 
Singkatnya, karena kita sudah dimerdekakan dari 
perbudakan dosa, maka kita harus hidup di dalam 
perhambaan kepada Kristus. Kita harus hidup di 
dalam kasih (BJL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
02 Mei ‘22

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: Anak Evelyn Anggi Renata

Selasa
03 Mei ‘22 HUT: Ibu Meryl Ng

Rabu
04 Mei‘22

Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto (ZOOM)

HUT: Sdr. Joseph Nathanael Witanto

Kamis
05 Mei ‘22

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

HUT: Sdr. Vincent Tanaka

Jumat
06 Mei ‘22 HUT: Bp. Heri Kristanto
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
07 Mei ‘22

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari 
(ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR 
(ZOOM)

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

HUT: Ibu Josefin Tantrisna
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

01 Mei 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 01 Mei 2022
https://youtube.com/play-

list?list=PLm15E22EL3Ul0xcwpH9lg4ZRRxdaiwrHv

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 
Galatia 5:13-15 di TV (atau dicetak/lewat HP 
saja) sambil memutar lagu His Mercy is More 
(https://youtu.be/I1GiZL60c80)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah men-
gajak yang lain untuk mengambil saat teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung diiku-
ti 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 da-
lam hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah 
Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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Jemaat dipersilakan duduk.
Here I Bow
Verse 1
Where would I run but to the throne of mercy
Where would I kneel but at this cross of grace
How great the love
How strong the hand that holds us
Beautiful, so beautiful

Chorus
So here, I bow, to lift You high
Jesus, be glorified
In all things, for all my life
I am Yours, forever Yours

Verse 2
There is a King who bore the scars of healing
There is a Son who came in grace and truth
How great the love
That carries us to kindness
Wonderful, You’re wonderful

Chorus

Pengakuan Dosa
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia 
dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala 
dosa kita dan menyucikan kita dari segala keja-
hatan. - 1 Yohanes 1:9
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Bridge 2X
God here, and now, be lifted high
Right here, and now, be glorified
God of heaven and earth
God who brought me back to life
I am Yours, forever Yours 

Chorus 2X

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
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 kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah
kanan Allah Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang 
mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja 
yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, 
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pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5.   Petunjuk hidup baru
Kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi 
yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang da-
hulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah 
beroleh belas kasihan. - 1 Petrus 2:10 

Nyanyian Jemaat
Nyanyikanlah Nyanyian Baru
Verse
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah
Pencipta cakrawala
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia
Besarkanlah nama-Nya

Pre-Chorus
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Bersorak-sorai bagi Rajamu!

Chorus
Ooo… bersoraklah, seluruh dunia!
Ooo… tinggikanlah, Yesus Rajamu!

Verse 2
Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan,
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Sembahlah Dia terus.
Dan wahai bintang-bintang terang
yang gemerlapan muliakan Penciptamu.

Pre-Chorus 2X | Chorus 2X
Pre-Chorus 2X | Chorus 2X

6. Pujian Firman
Yesus Sobat yang Sejati
Verse 1
Yesus sobat yang sejati, tanggung s’gala dosaku
Tiap hal ‘ku boleh bawa, dalam doa pada-Nya
Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah
Bersandarlah pada Yesus, berdoalah pada-Nya

Verse 2
Bila ada pencobaan, dan bimbang di hatiku
‘ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru
Tiada yang seperti Yesus, yang mau tanggung 
susahku
Yesus ‘kan menguatkanku, ‘ku berdoa pada-Nya

Verse 3 - Modulasi
Adakah hatimu susah, lelah kar’na beban berat?
Yesuslah penolong kita, berdoalah pada-Nya
Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepa-
da-Nya
Dan di dalam pelukan-Nya, hatimu sentosalah
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7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
REC Merr: 0882-8888-09
REC Batam: 0887-8888-29
REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 

Sekarang Bersyukur
Verse 0.5
Sekarang b’ri syukur, hai hati mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!

Verse - Berdiri
Sekarang b’ri syukur, hai hati mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!
Dib’riNya kita pun anug’rah dan berkat
Yang tak terbilang, t’rus, semula dan tetap

Verse 2
Yang Mahamulia memb’rikan sukacita
Damai sejahtera di dalam hidup kita
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KasihNya tak terp’ri mengasuh anakNya
TolonganNya besar seluas dunia!

Chorus
Bersyukur, selalu…
Bersyukur, selalu…
Bersyukur, selalu…
Bersyukur…

Verse 0.5
Dib’riNya kita pun anug’rah dan berkat
Yang tak terbilang, t’rus, semula dan tetap

Chorus 2X
Bersyukur, selalu…
Bersyukur, selalu…
Bersyukur, selalu…
Bersyukur, selalu…

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12

11. Pengumuman

12. Doxology


