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Teguran Adalah Tanda 
Sayang (Amsal 27:5-6)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Dalam jaman yang semakin individualistis dan 
moralitas dipandang sebagai urusan personal, 
kata “teguran” sudah mengandung makna yang 
negatif. Orang yang menilai tindakan orang 
lain dianggap terlalu melanggar privasi orang. 
Teguran hampir selalu diidentikkan dengan suka 
menghakimi, berpikiran sempit atau arogan. 
Keterbukaan pemikiran disamakan dengan 
pembiaran.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Kasih dimengerti sebagai penerimaan atas 
apapun tindakan dan pendapat orang. 
Mengasihi orang lain berarti memberi kebebasan 
penuh. Dengan demikian, tidak menyetujui 
suatu tindakan bisa dinilai sebagai sikap yang 
kurang mengasihi. Perdebatan seputar LGBTQ 
adalah salah satu contohnya. Pihak yang tidak 
menyetujui homoseksualitas langsung dicap 
kurang mengasihi atau merampas kebebasan 
orang lain.

Bagaimana pandangan Alkitab tentang hal 
ini? Apakah wujud kasih adalah pembiaran, 
persetujuan dan penerimaan tanpa syarat? 
Benarkah teguran pada dirinya sendiri merupakan 
sebuah kesalahan dan kesombongan?

Teks hari ini mengajarkan sebaliknya. Teguran 
adalah salah satu wujud kasih sayang. Yang 
penting bukan “apa yang dirasakan” dalam 
sebuah teguran tetapi maksud di baliknya yang 
penuh ketulusan. 

Teguran sebagai wujud kasih sayang (ayat 5)
Bagian ini merupakan sebuah paralelisme 
(kesejajaran) antitetikal. Maksudnya, apa yang 
dinyatakan di ayat 5a dikontraskan dengan ayat 
5b. Kontras ini sekaligus menyediakan penjelasan 
antar bagian. Ayat 5a harus ditafsirkan dalam 
terang ayat 5b, begitu sebaliknya.

Ada beberapa poin penting seputar teguran yang 
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perlu kita soroti di ayat ini. Teguran yang nyata 
tidak selalu berbentuk teguran di depan publik. 
Frasa “teguran yang nyata” dalam berbagai versi 
Inggris diterjemahkan “teguran yang terbuka” 
(KJV/RSV/NASB/NIV/ESV “open rebuke”). Jika 
tidak berhati-hati, beberapa orang mungkin akan 
mengaitkan teguran terbuka sebagai teguran 
publik. Pemahaman seperti ini kurang tepat. Kata 
“nyata” (ayat 5a)  merupakan kontras terhadap 
“tersembunyi” (ayat 5b). Jadi, ini bukan antara 
publik versus privat, tetapi dinyatakan versus 
disembunyikan.

Apakah berarti teguran di depan publik selalu 
keliru? Tidak juga. Alkitab memberikan beberapa 
contoh tentang pentingnya teguran di depan 
publik. Walaupun demikian, kita perlu mengerti 
bahwa teguran publik sebaiknya dilakukan 
jika kesalahan benar-benar fatal, terjadinya di 
depan publik dan menyebabkan banyak orang 
mengikuti kesalahan tersebut. Contoh yang 
paling baik adalah teguran Paulus kepada Petrus 
dan Barnabas (Gal. 2:11-14).

Poin lain yang menarik adalah teguran seharusnya 
didorong oleh kasih. Jika kita membaca ayat 
5 dengan teliti kita akan mendapati bahwa 
penulis amsal ini menghubungkan teguran 
(“teguran yang nyata”) dengan kasih (“kasih 
yang tersembunyi”). Pemunculan kasih di ayat 
5b cukup mengagetkan, karena penulis amsal 
bisa saja memilih untuk mengontraskan teguran 



E-Magazine
25 April 2021

6

yang nyata dengan teguran yang tersembunyi. 
Melalui kesejajaran antara “teguran” dan “kasih” 
si penulis ingin mengajarkan sebuah pesan 
penting: teguran seharusnya muncul dari hati 
yang mengasihi. 

Pesan ini, sayangnya, sering diabaikan. 
Sebagian orang gagal menyeimbangkan antara 
“kebenaran” dan “kasih” (Ef. 4:15 ESV “speaking the 
truth in love”). Tanpa kepedulian dan kasih sayang, 
teguran seringkali didorong oleh kemarahan dan 
ketidaksenangan. Sebaliknya, tanpa kebenaran 
penerimaan seringkali sukar dibedakan dengan 
pembiaran.

Amsal 27:5 juga mengajarkan poin penting 
lain, yaitu kasih yang tersembunyi kadangkala 
merupakan bukti seseorang mementingkan 
diri sendiri. Mengapa seseorang tidak mau 
memberikan teguran walaupun dia mungkin 
mengasihi orang yang bersalah? Seringkali 
jawabannya berpusat pada kepentingan orang 
yang memiliki kasih tersembunyi itu. Dia tidak 
mau dipandang buruk oleh temannya (dianggap 
sok suci, mengurusi kehidupan orang lain, suka 
menghakimi, dsb). Dia juga mungkin tidak 
ingin kehilangan hal-hal yang menyenangkan 
dalam pertemanan. Dia tidak ingin kehilangan 
penerimaan dari teman-teman. Jika ini yang 
terjadi, “kasih yang tersembunyi” sebenarnya 
bukan kasih sama sekali. Kasih semacam ini 
adalah pemuasan kepentingan diri sendiri.
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Cara penulis amsal menghubungkan teguran 
dengan kasih merupakan ajaran Alkitab yang 
konsisten. Teguran dan hukuman bukan musuh 
kasih sayang. Perintah untuk menegur seseorang 
secara terus-terang (Im. 19:17) langsung diikuti 
dengan perintah untuk mengasihi sesama 
(Im. 19:18). Penulis amsal mengajarkan bahwa 
orang tua yang mengasihi anaknya tidak akan 
segan-segan untuk menggunakan pukulan dan 
hajaran jika diperlukan dan kesalahan anak 
benar-benar berlebihan (13:24 “menggunakan 
tongkat…pada waktunya”). Bahkan TUHAN yang 
mengasihi umat-Nya juga memberikan disiplin 
dan peringatan. Semua ini Dia lakukan karena 
Dia mengasihi kita (3:11-12).
 
Ketulusan sebagai tanda persahabatan (ayat 6)
Ayat ini masih berkaitan dengan bagian 
sebelumnya. Ada beragam petunjuk dalam teks 
yang mendukung ke sana. Yang bisa membaca 
teks Ibrani pasti langsung mendapati keterkaitan 
erat antara “kasih” dan “kawan,” karena dua 
kata ini memiliki akar kata Ibrani yang sama 
(’hb). “Teguran” di ayat 5a juga mengandung 
arti yang tidak jauh dari “memukul” di ayat 6a, 
karena keduanya terkesan sama-sama tidak 
menyenangkan. 

Walaupun ayat 5 dan 6 berhubungan erat, 
dua ayat ini sebaiknya dibedakan. Ayat 6 tidak 
hanya mengulang apa yang disampaikan di 
ayat 5, melainkan menambahkan penjelasan. 
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Penjelasan ini memiliki penekanan yang sedikit 
berbeda dengan bagian sebelumnya. Ayat 5 
tentang teguran yang dimotivasi kasih, ayat 6 
tentang pukulan yang didorong oleh ketulusan.

Sesuai teks Ibrani, ayat 6 sebaiknya diterjemahkan 
sebagai berikut: “luka-luka dari seorang yang 
mengasihi dapat dipercaya, tetapi orang yang 
membenci memerbanyak ciuman” (NIV “Wounds 
from a friend can be trusted, but an enemy 
multiplies kisses”). Dari terjemahan yang lebih 
hurufiah ini kita dapat menangkap beberapa 
kontras yang ada secara lebih kentara: luka versus 
ciuman, kawan versus lawan, dapat dipercaya 
versus kemunafikan yang melimpah. 

Luka-luka di sini merujuk pada teguran yang keras 
dan menyakitkan dari seorang sahabat (ayat 5). 
Tindakan yang biasanya dilakukan oleh seorang 
lawan (memukul orang lain hingga terluka) justru 
dihubungkan dengan persahabatan. Sebaliknya, 
tindakan yang biasanya dilakukan oleh seorang 
sahabat (mencium berkali-kali) justru dikaitkan 
dengan lawan. Poin yang ingin disorot di sini 
bukanlah jenis tindakan, melainkan motivasi di 
baliknya. Apa yang mendorong suatu tindakan 
turut menentukan apakah tindakan itu baik atau 
tidak baik. Ketulusan benar-benar menentukan 
(ayat 6a LAI:TB “dengan maksud baik”). 

Yang menarik di ayat ini adalah bagaimana suatu 
tindakan dilakukan, entah memukul maupun 
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mencium. Kata “luka” dan “ciuman” sama-sama 
berbentuk jamak, yang menyiratkan tindakan 
berulang-ulang. Intensitas di ayat 6a ditunjukkan 
melalui akibat yang ditimbulkan, yaitu luka-luka. 
Intensitas di ayat 6b terlihat melalui jumlah ciuman 
yang tidak wajar. Begitulah yang seringkali terjadi 
dalam sebuah pertemanan maupun permusuhan. 
Satu pihak melakukan suatu tindakan berulang-
ulang kepada pihak lain, begitu pula sebaliknya. 
Masing-masing pihak memiliki “loyalitas tertentu” 
terhadap pertemanan maupun permusuhan.

Dalam kasus persahabatan, berbagai gesekan 
untuk kebaikan bersama seharusnya tidak 
menghalangi maupun menghentikan hubungan. 
Luka-luka menunjukkan betapa inginnya 
seseorang melihat sahabatnya bertumbuh 
menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan untuk 
mencapai tujuan tersebut dia seringkali juga 
harus terluka. Sama-sama terluka. Justru di 
situlah letak perbedaan antara pertemanan dan 
permusuhan: hati yang tulus untuk mengasihi 
dan kerelaan untuk disakiti. Yang paling penting 
adalah bagaimana menangani luka yang ada 
dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. 
Luka tidak untuk dibiarkan menganga. 
Sahabat kadang harus melakukan sayatan 
yang menyakitkan, tetapi dia juga yang akan 
menyediakan perawatan dan pengobatan. 

Dalam kasus permusuhan, orang akan melakukan 
segalanya juga, tetapi bukan untuk kebaikan orang 
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lain. Orang tidak segan-segan mengurbankan 
integritas demi kepuasan emosional. Kebenaran 
dijual demi pemuasan kebencian. Akibat yang 
ditimbulkan sangat menyakitkan. Luka yang 
dalam. Luka yang dibiarkan begitu saja.

Rasa sakit yang ditimbulkan oleh pengkhianatan 
menoreh sangat dalam. Sukar untuk dilupakan. 
Puji Tuhan, kita tidak akan pernah merasa 
sakit sendirian. Kristus Yesus juga mengalami 
pengkhianatan. Salah satu murid-Nya, Yudas 
Iskariot, memberikan ciuman maut kepada-Nya 
(Mat. 26:49). Bukan ciuman tanda kasih sayang, 
tetapi ciuman yang menuntun pada kematian. 
Sebesar itulah Dia mengasihi kita. Dia rela 
menanggung rasa sakit yang terdalam bagi kita, 
para sahabatnya. Dia memberikan nyawa-Nya 
bagi sahabat-sahabat-Nya (Yoh. 15:13-14). Ketika 
teguran belaka tidak cukup untuk menyelamatkan 
kita, Dia langsung turun menanggung hukuman 
bagi kita. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 128:
Apa yang dituntut dari para atasan dalam 
hubungan mereka dengan para bawahannya? 
• Yang dituntut dari para atasan, sesuai dengan 

kuasa yang telah mereka terima dari Allah dan 
hubungan mereka dengan bawahannya, ialah 
agar mereka mengasihi para bawahannya, 
mendoakan, dan memberkati mereka; mengajar 
mereka, memberi nasihat kepadanya dan 
memperingatkan mereka, seraya menyatakan 
kesenangannya dan memberi pujian serta 
ganjaran kepada mereka yang berbuat baik; 
sebaliknya menyatakan ketidaksenangannya, 
dan menyampaikan teguran serta hukuman 
kepada mereka yang perbuatannya buruk. 
Mereka wajib melindungi para bawahannya, 
dan memperlengkapi mereka dengan segala 
hal yang termasuk kebutuhan jiwa dan raga. 
Lagi pula, mereka wajib memuliakan Allah 
dan menyediakan hormat bagi dirinya melalui 
kelakuan yang penuh wibawa, bijaksana, suci 
dan yang patut diteladani, sehingga mereka 
mempertahankan wewenang yang telah Allah 
limpahkan kepada mereka. a. Kol 3:19; Tit 2:4. b. 
1Sa 12:23; Ayu 1:5. c. 1Ra 8:55-56; Ibr 7:7; Kej 49:28. 
d. Ula 6:6-7. e. Efe 6:4. f. 1Pe 3:7. g. 1Pe 2:14; Rom 
13:3. h. Est 6:3. i. Rom 13:3- 4. j. Ams 29:15; 1Pe 2:14. 
k. Ayu 29:12-17; Yes 1:10, 17. l. Efe 6:4. m. 1Ti 5:8. n. 1Ti 
4:12; Tit 2:3-5. o. 1Ra 3:28. p. Tit 2:15. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk produksi vaksin Covid-19 dapat 

segera selesai sehingga seluruh masyarakat 
Indonesia dapat divaksin secara bertahap dan 
dapat mengurangi terinfeksinya masyarakat 
dari virus Covid-19.

2. Doakan para pengurus bidang yang terus 
mempersiapkan pelayanan di masa pandemi 
ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat 
sehingga setiap program dapat terlaksana dan 
berdampak bagi kerohanian jemaat.

3. Berdoa untuk pendaftaran Sekolah ajaran 
baru tahun 2021 / 2022 di TK dan SD Exodus 
di Sorong dapat berjalan dengan lancar. 
Pembangunan gedung kelas 3 SD dan 4 SD 
dapat berjalan dengan cepat. Berdoa juga 
dana yang dibutuhkan dapat tercukupi.

4. Berdoa untuk persiapan seminar keluarga 
“Gospel-centered Parenting: What & Why” 
Sabtu, 8 Mei 2021 pk 19.00. Kiranya banyak 
jemaat yang mengikuti. Berdoa juga untuk 
Pembicara Pdt. Yakub Tri Handoko dalam 
mempersiapkan materi.
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Dusta yang Diyakini
Kaum Wanita Mengenai
Anak-Anak

C A R E
All About Marriage

29. “SEMUA ANAK AKAN MELEWATI TAHAP 
PEMBERONTAKAN.” 
Lawan ingin agar para orangtua percaya 
bahwa tidak ada harapan anak-anak mereka 
menjalani kehidupan yang kudus dan menjadi 
pasrah selama masa remaja dan dewasa muda. 
Mempercayai dusta ini akan membuat para 
orangtua takut, dan bukannya mengantisipasi 

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
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masa remaja anak-anak mereka. Hal ini dapat 
membuat mereka mentoleransi atau memaklumi 
perilaku memberontak anak-anak mereka. 
Anak-anak yang tahu bahwa orangtua mereka 
meramalkan bahwa mereka akan memberontak 
tampaknya menggenapi ramalan itu.

Faktanya adalah, secara alamiah kita semua 
adalah pemberontak. Orangtua kita adalah 
pendosa, kita lahir sebagai pendosa, dan anak-
anak serta cucu-cucu kita dilahirkan dengan 
sifat bawaaan yang sama untuk memberontak 
(Mazmur 51:55 58:35, Yesaya 59:2-8).

Di situlah peranan Injil. Segera setelah sepasang 
manusia pertama itu tidak taat kepada Allah, 
Ia memberikan rencana keselamatan – suatu 
alat untuk membebaskan mereka dan anak-
anak mereka dari pemberontakan. Melalui 
korban persembahan sebagai gantinya, Allah 
mencurahkan kasih karunia-Nya kepada para 
pendosa.

Maksud tujuan Allah adalah agar setiap generasi 
dapat menerima kasih karunia-Nya, memelihara 
perjanjian-Nya, dan kemudian mewariskannya 
kepada anak-anak mereka. Para orangtua Kristen 
telah diberi mandat kudus untuk mengarahkan 
anak-anak mereka untuk menyerahkan hidup 
mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan 
membawa anak-anak mereka masuk dalam 
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“bahtera keselamatan.” Panggilan yang kudus 
dan mulia itu disertai dengan Roh dan janji-janji-
Nya.

Sarah Edwards, istri seorang pendeta New 
England abad kedelapan belas bernama 
Jonathan Edwards, adalah seorang wanita yang 
sangat saleh yang selalu berusaha untuk percaya 
dan melakukan Kebenaran dalam seluruh aspek 
kehidupannya. Hal ini dengan sangat jelas 
tercermin dalam perannya sebagai ibu dari 
sebelas anak. Buku karangan Jonathan Edwards 
yang berjudul Memoirs mengungkapkan bahwa 
ia menanggapi panggilan yang menantang ini 
dengan penuh percaya diri dan komitmen untuk 
mengajarkan ketaatan kepada anak-anaknya 
sedini mungkin. 

Caranya mendidik anak-anaknya sangatlah 
luar biasa… Ia hanya perlu berbicara satu kali 
saja; dengan gembira kata-katanya dituruti, 
menggumam dan balas menjawab tidak dikenal 
di antara mereka. Dari segi tingkah laku, mereka 
sangat hormat kepada orangtua mereka… 
Pertengkaran dan kebencian, yang sangat sering 
terjadi di antara anak-anak, tidak dikenal di 
dalam keluarga itu… Sistem disiplinnya dimulai 
sejak usia dini, dan ia memberlakukan peraturan 
untuk melarang setiap anak memperlihatkan 
kemarahan atau ketidak-patuhan, baik yang 
pertama maupun yang selanjutnya, semuda apa 
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pun mereka, sampai kehendak mereka tunduk 
pada keinginan orangtua mereka, yang dengan 
bijaksana mencerminkan, bahwa jika seorang 
anak tidak dapat mentaati orangtuanya, maka ia 
tidak akan pernah dapat mematuhi Allah. 

Belum lama berselang, seorang ibu menceritakan 
kepada saya bahwa ketika putra pertamanya 
masih kecil, ia mulai mengajarkan kepadanya 
bahwa karena kebanyakan orang muda memilih 
untuk memberontak pada usia remaja, tidak 
berarti bahwa ia harus melakukan hal yang sama. 
Ia dan suaminya memberikan visi bagi ketiga 
anak mereka bahwa mereka dapat berbeda. 
Mereka menekankan dan memberikan teladan 
kepada anak-anak mereka akan arti penting dan 
keuntungan yang mereka peroleh apabila mereka 
memilih untuk taat. 

Pada saat benih-benih pemberontakan mulai 
muncul, orangtua yang bijaksana tidak akan 
bersikap tak acuh dan mengatakan, “Saya kira 
semua anak harus melewati tahap ini.” Mereka 
mengerti bahwa anak-anak mereka sedang 
mengalami perubahan fisiologis dan hormonal 
yang mungkin menyebabkan naik turunnya emosi 
mereka, namun mereka mengajarkan anak-
anak mereka bagaimana cara untuk menangani 
emosi itu dan bagaimana mencegah agar 
emosi tersebut tidak menguasai hidup mereka. 
Apabila perlu, mereka menangani masalah yang 
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dihadapi, dengan kasih dan ketegasan, berusaha 
untuk menjaga hubungan baik, mempertahankan 
keterbukaan, dan berusaha mengarahkan anak-
anak mereka kepada Tuhan. Ada konsekuensi-
konsekuensi atas pilihan-pilihan yang salah, dan 
ada kemurahan hati apabila mereka bertobat. 
Ayah dan ibu seperti ini tidak takut untuk 
meneladani kerendahan hati dan meminta maaf 
apabila mereka melakukan kesalahan. 

Yang terutama, mereka dengan tekun mendoakan 
anak-anak mereka, mereka percaya pada Roh 
Allah yang akan menawan hati mereka; dan 
mereka membiarkan anak-anak remaja mereka 
tahu bahwa orangtua mereka berharap agar 
mereka dapat meneruskan janji keselamatan 
Allah kepada generasi berikutnya. 

Di tengah-tengah generasi yang semakin suka 
memberontak, kita membutuhkan orangtua-
orangtua yang memandang diri mereka sebagai 
pelayan-pelayan perjanjian-Nya, para ayah dan 
ibu yang berani mewariskan janji-janji-Nya bagi 
anak-anak dan cucu-cucu mereka, orangtua-
orangtua yang percaya akan Kebenaran:

Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya 
sampai selama-lamanya atas orang-orang yang 
takut akan Dia, dan keadilan-Nya bagi anak cucu…
Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-
tanaman yang tumbuh menjadi besar pada 
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waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita 
seperti tiang-tiang penjuru, yang dipahat untuk 
bangunan istana… Semua anakmu akan menjadi 
murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka.
Mazmur 103:17; 144:12; Yesaya 54:13

-----------------------------
Cuplikan Bab 7 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Sejauh Mana Seseorang 
Perlu Terbuka Terhadap
Teologi-teologi Lain?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Berpikir secara terbuka merupakan kebajikan. 
Praktek ini perlu ditumbuhkan dalam segala 
hal, terutama dalam upaya untuk menelusuri 
pengetahuan. Tanpa keterbukaan pemikiran 
(open-mindedness), seseorang tidak akan 
memeroleh pengetahuan yang luas dan 
mendalam.

Sayangnya, sebagian orang tidak memahami 

T E A C H I N G
Q&A
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definisi keterbukaan pemikiran. Apa saja wujud 
konkritnya? Apakah ketidaksetujuan merupakan 
kebalikan dari keterbukaan? Kerancuan yang 
sama terjadi dalam dunia teologi. Sejauh mana 
seseorang (misalnya, seorang Reformed) perlu 
terbuka terhadap ajaran-ajaran lain?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini 
ditentukan oleh pengertian tentang keterbukaan 
pemikiran yang dipegang oleh seseorang. 
Secara umum berbagai kamus memberikan 
pemahaman yang mirip. Keterbukaan pemikiran 
berarti kemauan untuk mendengarkan dan 
memertimbangkan opini atau ide yang baru 
atau berbeda dengan pandangan seseorang 
(Cambridge/Collins). Sikap mendengarkan dan 
memertimbangkan dalam konteks ini tentu saja 
dilakukan tanpa prasangka buruk.

Yang perlu ditelaah lebih lanjut di sini adalah 
jangkauan keterbukaan pemikiran. Berpikir 
terbuka secara mutlak (tanpa batas) dan 
menerima apapun pandangan baru yang 
diperoleh jelas hanyalah sebuah impian. Orang 
tidak akan mau menerima suatu pandangan yang 
bertabrakan dengan kerangka pemikirannya. 
Dia perlu meninggalkan kerangka yang lama 
supaya dapat merengkuh informasi yang baru. 
Jika ini tidak dilakukan, orang tersebut akan 
terjebak pada pemikiran yang tidak tersistem 
atau tidak konsisten. Jadi, keterbukaan pemikiran 
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tidak mungkin mencakup penerimaan segala 
pandangan tanpa verifikasi dan seleksi apapun.

Lawan dari keterbukaan pemikiran bukanlah 
penolakan pandangan lain. Musuh keterbukaan 
pemikiran adalah pemikiran yang sempit, 
yaitu ketidakmauan untuk mendengarkan dan 
memertimbangkan pandangan yang baru 
atau berbeda dengan yang dipegang. Ada 
prasangka buruk bahwa pandangan orang lain 
pasti keliru. Ada keengganan untuk belajar dari 
orang lain karena dianggap tidak membawa 
manfaat. Dalam konteks belajar teologi, orang 
yang berpikiran sempit hanya akan membaca 
literatur-literatur dalam tradisinya. Ketika dia 
membaca sebuah tulisan dari tradisi lain, dia 
akan bersikap curiga dan mengevaluasi tulisan 
itu dari perspektif tradisinya. Dia memiliki 
prasangka bahwa semua yang ditulis dalam 
tradisi lain adalah keliru. Kalaupun ada yang 
benar mungkin tidak akan banyak berfaedah. 
Berpikir sempit adalah sikap yang negatif, bukan 
saja bagi teologi/tradisi Reformed tetapi bagi 
ilmu pengetahuan secara umum.

Walaupun demikian, sekali lagi, keterbukaan 
pemikiran tidak harus mencakup persetujuan. 
Selama ketidaksetujuan sudah didasarkan pada 
pengenalan dan pertimbangan yang matang, hal 
itu tidak boleh dikategorikan sebagai pemikiran 
yang sempit. Pengenalan berarti seseorang 
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sudah berusaha secara memadai untuk 
memelajari dan memahami pandangan orang 
lain. Pertimbangan berarti dia sudah melihat dari 
berbagai sudut dan memikirkan semua faktor. 
Jika semua sudah dilakukan dan hasilnya adalah 
ketidaksetujuan ya hal itu sah-sah saja. Orang itu 
tidak boleh diberi label: berpikiran sempit. Tidak 
sepaham tidak masalah, yang penting sudah 
paham. Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah dalam 
Karya Penyelamatan-Nya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 25 April 2021)
“Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil 
kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan 
perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud 
dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah 
dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus 
sebelum permulaan zaman” (2 Tim. 1:9). Betapa 
spesifik dan gamblangnya bahwa Kitab Suci itu! 
Manusia sendiri yang dengan kata-kata mereka 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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telah mengaburkan maknanya. Mustahil untuk 
menyatakan hal tersebut dengan jelas, atau lebih 
kuat, daripada yang telah tertulis dalam Alkitab. 
Kita diselamtkan bukan “berdasarkan perbuatan 
kita” maksudnya bukan berdasarkan sesuatu 
yang ada di dalam diri kita, atau berdasarkan 
apa pun yang telah kita kerjakan, melainkan 
semata-mata karena “maksud dan kasih karunia”  
Allah sendiri; dan kasih karunia atau anugerah itu 
telah diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus 
sebelum permulaan zaman. Oleh anugerah 
semata, kita diselamatkan; dan oleh rencana 
Allah sendirilah, anugerah ini dilimpahkan atas 
kita, bukan hanya sebelum kita telah melihat 
terang, bukan hanya sebelum kejatuhan Adam 
ke dalam dosa, melainkan bahkan jauh sebelum 
“permulaan zaman” dari Kejadian 1:1. Dan di 
sinilah terletak penghiburan yang pasti bagi umat 
Allah. Bila pilihan-Nya dimulai dari kekekalan, 
maka akan berlangsung sampai kekekalan. 

“Orang-orang yang dipilih, sesuatu dengan 
rencana Allah, Bapa kita, dan dikuduskan oleh 
Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan 
menerima periksa darah-Nya” (1 Pet. 1: 2). Di sini, 
pemilihan oleh Allah Bapa mendahului karya Roh 
Kudus di dalam diri orang yang diselamatkan, 
dan ketaatan iman mereka; sehingga dengan 
demikian, sama sekali mengesampingkan 
adanya inisiatif dari pihak ciptaan, dan 
menyadarkannya pada kerelaan kehendak yang 
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berdaulat dari Allah yang Mahakuasa. Ungkapan 
“rencana Allah, Bapa kita” ini tidak mengacu pada 
kemahatahuan-Nya, melainkan menunjukan 
bahwa orang-orang kudus dalam kekekalan telah 
hadir di dalam Kristus di dalam rencana Allah. 
Allah bukan “mengetahui terlebih dahulu” bahwa 
sejumlah orang yang mendengar pemberian Injil 
akan mengimaninya, terlepas dari fakta bahwa 
Dia telah “menentukan” orang-orang tertentu 
menuju kekekalan. Yang sejak semua diketahui 
Allah dalam diri setiap manusia adalah adanya 
cinta akan dosa dan kebencian terhadap Allah. 
“Rencana” Allah ini didasarkan pada deket-
deket-Nya sendiri sebagaimana minyak dengan 
jelas dalam Kisah Para Rasulullah 2:23, “Dia yang 
diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-
Nya, telah kamu salibkan dan kamu bubu oleh 
tangan bangsa-banget durhaka.” Perhatikanlah 
urutan yang ada di sini: yang pertama adalah 
“maksud-Nya” (deket-Nya), yang kedua adalah 
“rencana-Nya.” Demikian pula yang tertulis dalam 
Roma 8:28-29, “Sebab seorang yang Dipilih-Nya 
dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari 
semula untuk menjadi setiap dengan gambaran 
Anak-Nya,” tetapi kata pertama di sini, yakni 
“sebab,” menunjuk pada ayat yang sebelumnya, 
yang sekaligus klausa penutupnya ayat 28, yang 
berbunyi, “Bagi mereka yang terpanggil sesuai 
dengan rencana Allah” – mereka inilah orang-
orang yang telah  “direncanakan dan ditentukan-
Nya.” Akhirnya, yang perlu diperhatikan adalah 
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bahwa ketika kita membaca firman dalam 
Kitab Suci yang menyatakan bahwa Allah  
“mengenal” umat-Nya, maka kata itu dipakai 
dalam pengertian mengenal dengan kasih dan 
perkenalan-Nya. “Tetapi orang yang mengasihi 
Allah, ia dikenal oleh Allah” (1 Kor. 8:3). Tetapi 
orang-orang munafik, Kristus akan berkata, “Aku 
tidak pernah mengenal kamu” – Dia memang 
tidak menghendaki mereka. “Orang-orang yang 
dipilih, sesuatu dengan rencana Allah, Bapa kita” 
berarti dipilih oleh-Nya untuk dijadikan sebagai 
objek istimewa dari kasih dan perkenanan-Nya. 

Setelah meringkas ketujuh bagian firman Tuhan di 
atas, kita dapat menyimpulkan bahwa sejumlah 
orang tertentu telah “ditentukan Allah untuk 
hidup yang kekal” dan bahwa oleh penentuan-
Nya tersebut, mereka ini pada waktunya akan 
“menjadi percaya”; bahwa penentuan Allah untuk 
menyelamatkan umat pilihan-Nya itu bukan 
didasarkan pada kebajikan di dalam diri mereka 
ataupun jasa yang mereka lakukan, melainkan 
oleh “anugerah-Nya” semata; bahwa Allah telah 
berencana untuk memilih objek yang paling tidak 
layak untuk menjadi penerima berkat istimewa-
Nya, agar “jangan ada seorang manusia pun 
yang memegahkan diri dihadapan Allah”; bahwa 
Allah telah memilih umat-Nya di dalam Kristus 
sebelum dunia dijadikan, bukan karena mereka 
kudus, melainkan agar mereka  “kudus dan tak 
bercacat dihadapan-Nya”; bahwa selain memilih 
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sejumlah orang untuk diselamatkan, Allah juga 
telah menetapkan sarana yang melaluinya 
rencana-Nya tersebut dapat diwujudkan; bahwa 
“anugerah” yang menyelamatkan kita itu ada di 
dalam rencana Allah, “yang telah dikaruniakan 
kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum 
permulaan zaman”; bahwa jauh sebelum mereka 
benar-benar diciptakan, umat pilihan Allah telah 
ada dalam rencana Allah, telah “direncanakan” 
oleh-Nya; maksudnya menjadi objek yang pasti 
dari kasih-Nya yang kekal. 

Bersambung……...
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Seberapa buruk “ampas” 
yang seharusnya menjadi 
makanan babi, tetapi
dimakan oleh anak bungsu 
yang sedang bekerja
di rumah majikan tertentu 
(Luk. 15:16)?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Setiap kita pasti sering makan makanan yang 
enak, namun hampir tidak ada dari kita yang 
makan makanan yang tidak layak dimakan. Di 
Alkitab, ada satu orang yang makan makanan 

T E A C H I N G
Do You Know?
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yang tidak layak dimakan, yaitu seorang anak 
bungsu yang melarikan diri dari rumah ayahnya 
dan sedang bekerja di rumah majikan tertentu 
sedang makan makanan babi yaitu ampas. 
Seberapa buruk “ampas”?

Kata “ampas” dalam teks Yunaninya keration 
yang secara harfiah berarti “tanduk kecil” (Fauna 
and Flora of the Bible, 103). Kata ini berarti husk 
(lapisan luar yang kering dari beberapa buah 
atau biji) (YLT, KJV, NJB) atau pods (polong) 
(ESV, NASB, NKJV, NRSV, NLT, dan RSV). Kata ini 
merupakan satu-satunya kata yang muncul di 
Alkitab (hapax legomenon). Kata ini merujuk 
pada buah pohon carob (pohon Arab kecil yang 
selalu hijau dengan polong panjang berwarna 
ungu kecoklatan yang bisa dimakan; Ceratonia 
siliqua). Pohon Carob tersebar luas di sekitar 
Mediterania, namun asal mulanya belum 
diketahuinya. Pohon carob mungkin berada 
di iklim yang lebih panas dan lebih kering dari 
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tempat carob biasanya ditemukan saat ini. Pohon 
carob yang secara umum ditemukan di Dataran 
Pesisir dan kaki bukit yang berdekatan, dan di 
lereng timur Galilea dan Samaria ini memiliki 
ketinggian 9 meter. Batang pohon ini sering 
berbonggol dan bercabang padat di atasnya 
hingga membentuk mahkota bulat hingga agak 
lonjong. Daunnya mirip dengan pohon ash 
(pohon dengan kulit kayu abu-abu keperakan 
dan daun majemuk). Bunganya kecil berwarna 
kuning atau merah dan buahnya matang pada 
bulan April dan Mei (Michael Zohary, Plants of the 
Bible, 63 dan Fauna and Flora of the Bible, 104). 

Kelopak dari pohon carob berbentuk seperti 
tanduk kecil dengan panjang 15-25 cm dan lebar 
2,5-3,7 cm. Ketika kelopak ini matang, maka 
kelopak ini memiliki kandungan sirup yang kaya 
yang membuatnya menjadi makanan yang 
berharga dan bergizi untuk ternak dan babi. 
Sekarang, seperti dulu, buah pohon carob juga 
dimakan oleh orang-orang miskin (Fauna and 
Flora of the Bible, 103-104). Buahnya berbentuk 
panjang, polong pipih dan berisi banyak biji kecil 
yang dipisahkan di dalam buah oleh dinding 
bergetah yang merupakan sumber banyak gula 
dan karbohidrat lainnya (Lytton John Musselman, 
A Dictionary of Bible Plants, 33). Rasa buah ini pahit 
dan sebenarnya tidak dapat dimakan (Darrell L. 
Bock, Luke Volume 2: 9:51-24:53, Baker Exegetical 
Commentary on the New Testament, 1311). Di 
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dalam cerita Anak yang Hilang, carob menjadi 
makanan babi. Dari sini, kita dapat mengerti 
bahwa anak bungsu ini memakan makanan babi 
yang pahit rasanya dan tidak cocok dimakan 
oleh manusia.
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BAB IV - Pemahaman
Historis Tentang
Panggilan Misi
(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 25 April 2021)
Panggilan untuk melakukan apa
Penekanan dari pendirian ini adalah bahwa Allah 
memanggil kita untuk bergabung bersama-Nya: 
“Roh Allah tidak mengutus kita keluar ke dunia 
hanya untuk bersaksi; melainkan dari dunia itu Dia 
memanggil kita untuk bergabung bersama-Nya.” 

M I S S I O N
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Pendirian ini menyatakan bahwa tuaian telah 
siap dan sangat membutuhkan par apekerja 
untuk membawanya masuk, memuridkan orang-
orang percaya yang baru, melatih para pendeta 
dan mendirikan pekerjan misi nasional. Tentu 
saja, Allah memanggil orang-orang untuk setiap 
penekanan ini dan tidak ada kedudukan yang 
benar secara eksklusif, lebih penting, atau lebih 
alkitabiahdari pda yang lainnya. Bagaimanapun, 
agen d misi yang menekankan untuk pergi kepada 
mereka yang terabaikan dan memeberitakan di 
mana belum ada yang pernah mendengar Injil 
mungkin mempertanyakan pangilan misi dari 
seseorang yang merasa dipimpin ke ladang 
tuaian dan sebaliknya.

Pergerakan-pergerakan historis
dan orang-orang kunci
Pemahaman historis dari panggilan misi 
mempengaruhi pergerakan-pergerakan dan 
orang-orang di sepanjang jalan. Tentu saja, 
pemikiran dari orang-orang yang terlibat 
membentuk pengertian dari panggilan misi, 
bahkan seraya pandangan umum dari panggilan 
di gereja pada jaman mereka mempengaruhi 
pemikian mereka.

Studen Volounter Movemen dimulai dengan 
sebuah konferensi misi yang diadakan di tahun 
1886. Ide menyerahkan diri kepada panggilan 
misi bertumbuh dari konferensi dan itu menjadi 
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fenomena di antara para mahasiswa. Pada 
konferensi misi itu, seratus mahasiswa menjadi 
sukrelawan untuk melayani dalam misi lintas 
budaya dan merekrut mahasiswa-mahasiswa 
lainnya untuk melakukan hal yang sama. Dua 
tahun kemudian gerakan resmi diorganisasi, 
dan gerakan itu menyerukan secara luas agar 
para sukarelawan pergi keujung-ujung bumi. 
Lebih dari dua belas tahun berikutnya, 100.000 
mahasiswa secara sukarela melayani misi, 
20.000 dari sukarelawan tersebut pergi untuk 
melayani ke luar negeri. Jumlah dari orang-
orang yang terlibat dan kesaksian sejarah 
menggambarkan bahwa Gerakan Sukarelawan 
Mahasiswa adalah mobilisasi berskala luas dan 
menjadi alat yang Allah pakai untuk memanggil 
banyak orang ke ladang misi.

Konferensi Urbana, dinamai sesuai dengan 
lokasi pertemuannya dikembangkan di tahun 
1949, sebagai sutu kerja sama antara Inter-
Varsity (Perkantas) perguruan-perguruan tinggi 
Kristen, dan pakar-pakar misiologi yang penting. 
Dari awal, orang-orang yang terlibat dalam 
mengorganisasi konferensi itu berdoa agar 
konferensi itu dapat menjadi sebuah sarana 
agar mahasiswa-mahasiswa berkomitmen 
untuk pelayanan misi. Konferensi-konferensi 
tersebut bertemu setiap tiga tahun dan melayani 
sebagai sarana yang olehnya pra mahasiswa, 
para pakar misiologi, para misionaris dan agen-
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agen misi dapat berkumpul bersama guna 
menguatkan panggilan Allah kepada pelayanan 
dan misi. Urbana berperan sebagai sebuah 
alat mobilisasi yang efektif dan agen-agen misi 
bergabung bersama, semenara para mahasiswa 
mengeksplorasi panggilan Allah atas hidup 
mereka. Konferensi itu juga menguatkan peranan 
dari agen-agen pengutus meskipun detail ke 
mana, kepada siapa dan untuk apa dibiarkan 
untuk dijawab kemudian. Akhirnya format Urbana 
membentuk ide bahwa mobilisasi gereja bagi 
panggilan misi adalah fungsi manusia, sama 
seperti usaha-usaha misi sering kali merupakan 
peran manusia dalam panggilan Allah kepada 
keselamatan.

Jenis dari gerakan mahasis yang lain, konferensi-
konferensi Passion dimulai tahun 1997, bertujuan 
untuk menciptakan gerakan sebuah generasi 
menuju kebangunan rohani. Lahir dari sebuah 
pandangan yang tinggi akan Allah, Firman Allah 
dan teologi; para mahasiswa didorong untuk 
merangkul penyerahan diri yang radikal sebagai 
sebuah tindakan penyembahan. 

Bersambung……….
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TEGURAN
Senin, 3 Mei 2021

Paul Tripp adalah seorang pendeta dengan 
pelayanan yang gemilang. Dia dicintai oleh 
jemaat dan gerejanya terus berkembang. Di mata 
para jemaat, dia sepertinya tidak dapat berbuat 
salah. Namun di rumah, reputasi Paul sangat 
berbeda, khususnya dalam pernikahannya. Anak 
dan istri Paul mengenal Paul sebagai orang yang 
pemarah, Suatu hari ditengah sebuah konflik 
dengan sang istri, Paul berkata istrinya harusnya 
bersyukur punya suami sperti dia, karena 95 
persen wanita di gerejanya rela melakukan 
apapun untuk punya suami seperti Paul. Luella, 
istri Paul, langsung menjawab dia termasuk di 
kelompok 5 persen para wanita yang lain.

Respon sang istri begitu melukai Paul. Namun 
itulah yang Paul butuhkan. Kalimat yang menusuk 
seperti pedang itu ternyata bekerja seperti 
pisau bedah seorang dokter yang mengobati 
kesombongan dan kebutaan rohani Paul. 
Kejadian ini menjadi titik balik bagi pernikahan 
mereka. 

Kita semua memiliki blind spot dan kelemahan 
yang tidak kita sadari. Kalaupun kita sadari, belum 
tentu kita mau mengakuinya apalagi berjuang 

Bacaan : Mazmur 141:5

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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untuk memperbaikinya. Sebuah teguran dari 
orang lain adalah anugrah dari Tuhan. Sehingga 
kita bergerak kepada pertobatan dan perbaikan 
diri. Amsal memberikan gambaran yang sangat 
kontras, yang membenci teguran akan mati 
(Amsal 15:10) sedangkan yang menerima teguran 
sperti mendapat cincin emas (Amsal 25:12). 

Sejauh mana kita membuka hidup kita untuk 
ditegur? Apakah saudara memiliki teman yang 
berani menegur saudara? Pernahkah saudara 
menjadi teman yang menegur dengan kasih? 
(EW)
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TEGURAN ADALAH
TANDA SAYANG

Selasa, 4 Mei 2021

Hari-hari ini, kita diajar oleh banyak orang 
dunia bahwa kasih atau sayang identik dengan 
kata-kata positif yang manis, sedangkan kata-
kata yang terkesan negatif dan “tidak enak” 
dianggap bukan sayang. Amsal mengajar kita 
konsep yang berbeda total. Di Amsal 27:5, 
penulis Amsal mengajarkan bahwa lebih baik 
teguran yang terang-terangan (BIS) daripada 
kasih yang tersembunyi (TB). “Teguran yang 
terang-terangan” berarti ada orang lain 
yang mengoreksi perilaku seseorang secara 
terus terang dan jujur (William D. Reyburn dan 
Euan McG Fry, A Handbook on Proverbs, 574). 
Dengan kata lain, penulis Amsal mengajarkan 
bahwa orang bijaksana perlu terbuka terhadap 
teguran yang terus terang dan jujur dari orang 
lain (Roland E. Murphy, Proverbs, 207). Teguran 
memang nampak “tidak menyenangkan,” namun 
bermaksud baik (ay. 6). Mengapa? Karena 
pertama, teguran itu merupakan bukti sayang dan 
ketulusan seseorang kepada orang lain (Reyburn 
dan Euan McG Fry, A Handbook on Proverbs, 575). 
Sayang dan ketulusan inilah yang dilakukan oleh 
seorang kawan atau orang yang benar-benar 

Bacaan : Amsal 27:5-6

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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mengasihi seseorang (ay. 6a). Kedua, bagi orang 
yang ditegur, ia akan bertumbuh secara rohani 
dan karakter. Ia akan segera tahu kesalahan (dan 
dosa)nya dan atas anugerah-Nya, ia bertobat 
dan memperbaiki kesalahannya.

Teguran yang nampak “tidak menyenangkan” 
dikontraskan dengan kasih yang tersembunyi 
atau seorang lawan yang mencium secara 
berlebihan (ESV). Kata “kasih” di dalam “kasih 
yang tersembunyi” di ayat 5 menggunakan 
kata dasar Ibrani yang sama dengan “seorang 
kawan” di ayat 6a, tetapi kata ini dikontraskan 
oleh penulis Amsal. Seorang yang mengasihi 
atau seorang kawan mengasihi seorang 
bijaksana dengan cara menegur dengan tulus 
dan jujur, sedangkan seorang yang membenci 
orang bijaksana atau musuh pura-pura 
“mengasihi” orang bijaksana dengan mencium 
atau mengasihi secara berlebihan. Sesuatu 
yang berlebihan biasanya menunjukkan bahwa 
ada motivasi yang tidak beres dari orang yang 
mencium atau mengasihi orang lain. Misalnya 
seorang bos tiba-tiba memberi bingkisan dan 
voucher untuk seorang stafnya hampir setiap hari 
selama seminggu karena si bos ingin agar stafnya 
yang ingin mengundurkan diri dari perusahaan si 
bos tidak jadi mengundurkan diri. Atau seorang 
sales (tidak semua) menawarkan sesuatu yang 
menyenangkan (“melobi”) kepada seorang 
pelanggan agar si pelanggan mau membeli 
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produk sales ini. Tindakan yang berlebihan ini 
menunjukkan ketidaktulusan dari orang yang 
melakukannya.

Apakah kita mau dikasihi dengan tulus dengan 
cara ditegur atau kita mau “dikasihi” dengan 
“dicium” secara berlebihan? Selamat merenung. 
Amin. (DTS)
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MENEGUR ATAS
DASAR KASIH

Rabu, 5 Mei 2021

Dalam sebuah relasi antar jemaat Tuhan, tentu 
kita tidak hanya saling menerima satu sama lain. 
Kita menerima satu sama lain dan mengasihi 
satu sama lain, namun sebagaimana Tuhan 
terus membangun setiap kita dan mendewaskan 
kita demikian kita juga saling mendewasakan 
satu sama lain. Oleh karena itu teguran dalam 
sebuah komunitas jemaat diperlukan sebagai 
media dimana kita mengasihi satu sama lain 
dan membangun sama lain. Namun tentu saja 
dasar dalam menegur adalah kasih bukan untuk 
menjelekkan orang lain ataupun memegahkan 
diri karena lebih benar dari orang lain. Sebab 
dalam Matius 7:4-5 Yesus juga menegur mereka 
yang mengkritik sesama saudara mereka, 
dengan cara membanggakan dirinya lebih 
rohani dari pada sesama saudaranya tersebut.

Dalam bacaan renungan kita hari ini kita bisa 
melihat bagaimana Yesus mengajarkan supaya 
kita tidak berpangku tangan ketika melihat saudara 
kita melakukan dosa (Ay.15). Yesus mengatakan 
untuk kita bisa mengur saudara kita secara 
pribadi empat mata. Hal ini menggambarkan 

Bacaan : Matius 18:15-17
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kepedulian kita terhadap saudara kita. Karena 
melalui teguran yang pribadi ini kita bukan 
menegur saudara kita karena bermegah akan 
kita yang lebih baik melainkan karena kerinduan 
untuk sama-sama bertumbuh dan dipulihkan 
(Titus 1:13). Kemudian apabila teguran tersebut 
dihiraukan Yesus kembali menasehatkan untuk 
mengajak seorang atau dua orang lagi, sebagai 
penggambaran bahwa hal ini merupakan 
sebuah tindakan yang serius. Tentu kita tidak 
bisa sembarangan membawa saksi, Karena 
Tuhan sendiri melarang adanya saksi dusta. 
Namun sebisa mungkin kita mengajak saksi yang 
tidak memihak dan tidak berprasangka (1 Tim 
5:19-21). Kemudian terakhir apa saudara kita 
tidak mau mendengarkannya maka baiklah kita 
membawanya kejahatannya ke dalam jemaat. Ini 
mengartikan bukan untuk membicarakn saudara 
kita dari belakang melainkan menjadikan ini 
keseriusan kita dalam melihat dosa dan bukan 
untuk memberikan rasa malu melain memberikan 
rasa jera. Hingga akhirnya kita memberikan 
pendisiplinan dengan memisahkan saudara kita 
dari komunitas orang percaya apabila ia masih 
tidak mau menerima teguran. Sebab rasa enggan 
menerima dan menghiraukan teguran akan dosa 
menggambarkan ke engganan seseorang untuk 
masuk dalam komunitas jemaat

Memberikan teguran merupakan sebuah hal 
yang harus kita lakukan, namun disaat yang 
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bersamaan kita harus menegur dengan kasih 
bukan karena kebencian. Biarla melalui renungan 
kita hari ini, membuat kita lebih bijak menegur 
sesama kita dan juga tidak diam apabila saudara 
kita terjerumus dalam dosa. (EG)
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MARI SUKAI TEGURAN
Kamis, 6 Mei 2021

Manusia  cenderung menyukai pujian atau 
sanjungan daripada kritikan atau masukan.  
Pujian diidentikan dengan kasih, sedangkan 
kritikan identik dengan kebencian. Itu sebabnya 
orang yang mengkritik  dijauhi orang yang dikritik. 
Firman Tuhan memberikan paradigma yang 
berbeda. Tujuan dari sebuah teguran adalah 
untuk mendapatkannya Kembali.

Perintah Tuhan Yesus ini perlu diperhatikan 
sungguh-sungguh sebagai pedoman kita 
sebagai umat-Nya dalam memperlakukan 
mereka yang melakukan dosa. Jika seseorang 
didapati melakukan dosa, sebagai umat 
Allah kita dilarang untuk menggosipkannya 
di belakang. Yang harus kita lakukan adalah, 
menegurnya empat mata. Tujuannya adalah 
untuk mendapatkannya kembali. Tuhan ingin 
orang-orang yang bersedia menerima teguran 
ini diterima dengan sepenuhnya di dalam 
komunitas Kristen. Jangan lihat betapa rusaknya 
hidup seseorang, tetapi lihat bagaimana kuasa 
Allah memperbaiki kerusakan hidup itu. Dia 
menyerahkan nyawa-Nya untuk para pendosa 
yang rusak hidupnya. 

Bacaan : 2 Timotius 4: 5
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Marilah kita berlatih. Pertama, latih diri untuk 
jangan suka menggosipkan orang lain di 
belakang. Tegurlah sesamamu yang melakukan 
pelanggaran dengan hati penuh kasih dan 
doakanlah supaya ada pertobatan. Kedua, 
latihlah diri supaya menyukai teguran. Jangan 
menyamakan teguran dengan kebencian, pujian 
dengan kasih. Mari kita membangun sebuah 
budaya yang sesuai dengan Firman Tuhan, 
sehingga komunitas yang dibangun menjadi 
komunitas yang kuat. (NL)
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KESEMPATAN TERAKHIR
Jumat, 7 Mei 2021

Allah yang kita kenal adalah Allah yang panjang 
sabar. Meski demikian dalam keadilan-Nya Allah 
terkadang memberikan kesempatan terakhir 
ketika kesempatan-kesempatan terdahulu kita 
lalaikan. Seperti halnya perumpamaan yang 
disebutkan oleh Lukas 13:7-9 yang mengajarkan 
tentang kesempatan terakhir yang bisa saja kita 
alami baik dalam kehidupan kerohanian atau 
dalam kehidupan pelayanan kita. “Lalu ia berkata 
kepada pengurus kebun anggur itu: Sudah tiga 
tahun aku datang mencari buah pada pohon 
ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah 
pohon ini ! Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan 
percuma ! Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia 
tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah 
sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, 
mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak, 
tebanglah dia!“

Diceritakan di sana bahwa dengan nada kesal 
tuan itu berkata kepada penjaga kebun anggur 
agar pohon ara itu segera ditebang. Tetapi 
penjaga itu memohon belas kasihan tuannya, 
agar sekali lagi diberi kesempatan untuk merawat, 
memberinya pupuk. Jika pada kesempatan yang 

Bacaan : Lukas 13:7-9
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terakhir ini masih belum dapat berbuah, maka 
dia setuju untuk segera ditebang. 

Ada penafsir yang menyebutkan bahwa 
pemilik kebun anggur itu adalah Allah Bapa, 
penjaga kebun itu adalah Tuhan Yesus yang 
dengan penuh pengorbanan dan kesabaran 
menyelamatkan kita, memelihara dan mengasihi 
kita. Ini tentu saja masih ada penafsiran lain 
yang bisa diperdebatkan siapa sang perawat 
kebun tersebut. Tetapi terlepas dari penafsiran-
penafsiran itu, kesempatan demi kesempatan 
Tuhan berikan kepada kita, sampai kapankah 
kesempatan ini Tuhan buka, kita tidak tahu. 
Mungkin kali ini adalah kesempatan yang terakhir 
bagi kita. 
Kesempatan tidak boleh diabaikan. jika 
kesempatan tidak ada lagi maka tidak ada yang 
kita dapatkan. Bisa saja semua menjadi sia-sia. 
Dalam hal rohani Allah memberikan kesempatan 
kepada kita untuk bertobat dan senantiasa 
hidup sesuai dengan kehendak Tuhan supaya 
buah dari pertobatan kita nyata. Sudahkah kita 
bertobat dengan sungguh-sungguh? Sudahkah 
kita hidup suci di hadapan Tuhan? Sudahkah 
kita berbuah memenuhi harapanNya? Sudahkah 
kita menerima panggilan Tuhan untuk melayani 
Tuhan? Siapa tahu ini adalah kesempatan terakhir 
dari Tuhan. Segeralah bertobat dan layanilah 
Tuhan. Siapa tahu ini adalah kesempatan terakhir. 
(YDI)
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YITRO DAN MUSA:
BERBAGI NASEHAT

Sabtu, 8 Mei 2021

Imam Yitro adalah seorang yang peduli dengan 
menantunya, Musa. Diceritakan bahwa Musa, 
memiliki tanggung jawab yang besar untuk 
memimpin bangsa Israel. Bukan hanya memimpin, 
Musa juga menjadi hakim diantara bangsa Israel 
yang sedang mengalami konflik (ayat 13). Musa 
mengerjakan semua itu sendirian. Dengan belas 
kasihan, Yitro menawarkan nasihat kepada Musa 
untuk membantunya bekerja dengan cara yang 
lebih sehat: “Tidak baik seperti yang kaulakukan 
itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik 
engkau baik bangsa yang beserta engkau ini; 
sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan 
sanggup engkau melakukannya seorang diri 
saja.” (17-18)

Dengan dasar kasih, Yitro menawarkan 
hikmatnya kepada Musa. Dia ingin membantu 
Musa menghindari kelelahan karena Musa 
sendirian dan memaksimalkan kepemimpinan 
yang dikerjakan.

Syukurlah, Musa memiliki semangat yang bisa 

Bacaan : Keluaran 18: 13-27
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diajar. Dia bisa saja mengabaikan kebijaksanaan 
ayah mertuanya dan terus berjalan menuju 
kelelahan, namun Musa tetap memilih untuk 
mengikuti nasihat Yitro. Dia bisa saja menerima 
ini sebagai kritik atas karyanya, tetapi Musa 
mendengarnya sebagai hadiah dari seorang 
mentor yang bijaksana.

Terkadang kita menjadi jengkel ketika orang 
menawarkan nasihat yang tidak kita kehendaki. 
Mungkin yang ada dalam pikiran kita “Memang 
dia siapa, berani menasehatiku?” Tapi Tuhan 
memanggil kita untuk peduli dengan orang-
orang di sekitar kita. 
Kepedulian bisa diwujudkan dengan nasehat 
atau teguran yang tulus demi kebaikan orang 
yang kita kasihi. Roh Kudus menyatukan gereja 
untuk saling peduli demi kemuliaan Tuhan. Kita 
bisa mendapatkan manfaat dari hikmat ilahi 
yang diberikan oleh sahabat kita, jika kita memiliki 
semangat untuk diajar. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
03 Mei ‘21

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: Ibu Meryl Ng

Selasa,
04 Mei ‘21

HUT: Sdr. Joseph Nathanael Witanto

HUT: Ibu Christine

Rabu
05 Mei ‘21 HUT: Sdr. Vincent Tanaka

Kamis,
06 Mei ‘21

HUT: Bp. Heri Kristanto

HUT: Ibu Maria R. Sulistyaningsih

Jum’at
07 Mei ‘21 HUT: Ibu Josefin Tantrisna

Sabtu
08 Mei ‘21

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

Minggu
09 Mei ‘21

HUT: Ibu Rusdian

HUT: Sdri. Mega
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

02 Mei 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 02 Mei 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PLPJV-

jaqldK-wKojJRWm4jUqtfiT7LO2P_ 

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampil-
kan teks Amsal 27:5-6 di TV (atau dicetak/
lewat HP saja) sambil memutar lagu Crowns 
(Hillsong) (https://www.youtube.com/
watch?v=WVNb-Tz-Lp0)  

2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah 
mengajak yang lain untuk mengambil saat 
teduh

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri 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. 
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Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 
anugerah dari Allah Tritunggal dalam iba-
dah ini. Amin.”

 
Jemaat dipersilakan duduk.
THANK YOU JESUS FOR THE BLOOD 
Verse 1:
I was a wretch
(Aku yang dulunya seorang keji)
I remember who I was
(‘Ku teringat siapa diriku yang dulu)
I was lost
(Dahulu aku tersesat)
I was blind
(Dahulu aku buta)
I was running out of time
(Dahulu hampir habis waktuku)
Sin separated
(Dosa memisahkan)
The breach was far too wide
(jurang pemisah yang terlalu lebar)
But from the far side of the chasm
(Namun, dari jauh Kau memegangku)
You held me in your sight
(Engkau menahanku dalam pandanganMu)

Verse 2:
So You made a way
(Kau membuka jalan)
Across the great divide
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(melintasi jurang besar)
Left behind
(Kau meninggalkan..)
Heavens throne
(tahta surgaa)
To build it here inside
(tuk membangunnya disini
And there at the cross
(dan disana, di atas salib)
You paid the debt I owed
(Engkau membayar hutangku)
Broke my chains
(memutuskan/melepaskan belengguku)
Freed my soul
(membebaskan jiwaku)
For the first I had hope
(Tuk pertama kali, aku memiliki harapan)

Chorus:
Thank you Jesus for the blood applied
(Terimakasih Yesus tuk DarahMu yang ter-
curah)
Thank you Jesus it have washed me white 
(Terimakasih Yesus, darahMu memutihkan / 
membasuh dosaku) 
Thank you Jesus You have saved my life
(Terimakasih Yesus, Engkau sudah menye-
lamatkan hidupku)
Brought me from the darkness into glorious 
light
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(Membawaku dari kegelapan ke Terang 
kemuliaan)

Verse 3:
You took my place
(kau menggantikanku)
Laid inside my tomb of sin
(terbaring didalam kubur dosa)
You were buried for three days
(Kau terkubur selama 3 hari)
And then You walked right out again
(dan Engkau bangkit)
And now death has no sting
(Sekarang mautpun kehilangan kuasanya)
And life has no end
(Dan hidup menjadi kekal)
For I have been transformed
(Karena aku telah diubahkan)
By the blood of the lamb
(oleh darah Anak Domba)

Chorus 2x

Pengakuan Dosa Pribadi
Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan

Chorus

Bridge 2X
There is nothing stronger
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(Tidak ada yang lebih kuat)
Then the wonder working power of the blood
(Keajaiban kekuatan karya darah Yesus)
The blood
(Darah Yesus)
That calls us sons and daughters
(Karena darah Yesus, kita disebut anak-anak 
Allah)
We are ransomed by our father
(Kami ditebus oleh Bapa)
Through the blood
(Melalui darah Yesus)
The blood
(Darah Yesus)

Chorus

Ending:..(2x) 
Brought me from the darkness
into glorious light
(Membawaku dari kegelapan menuju terang 
yang mulia)

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya 
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yang Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah pe-
merintahan 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 Ku-
dus, Gereja yang kudus dan am, perseku-
tuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang 
kekal. Amin. 
 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
1 Petrus 2:9-10 “Tetapi kamulah bangsa yang 
terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang ku-
dus  , umat kepunyaan Allah sendiri, supaya 
kamu memberitakan perbuatan-perbuatan 
yang besar dari Dia, yang telah memanggil 
kamu keluar dari kegelapan kepada terang-
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Nya yang ajaib: kamu, yang dahulu bukan 
umat Allah, tetapi yang sekarang telah men-
jadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani 
tetapi yang sekarang telah beroleh belas 
kasihan”
 
Nyanyian jemaat  
HAI BANGKIT BAGI KRISTUS (KJ 340) 
Verse 1:
Hai bangkit bagi Yesus,
pahlawan salibNya!
Anjungkan panji Raja
dan jangan menyerah.

Verse 2:
Hai bangkit bagi Yesus,
dengar panggilanNya!
Hadapilah tantangan,
hariNya inilah!

Chorus 
Dengan semakin jaya
Tuhanmu ikutlah,
sehingga tiap lawan
berlutut menyembah.

Bridge:..(2x)
Hai bangkit bagi Dia
gunakan senjata Allah
Lawan kuasa g’lap
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dengan kuasa Allah

Verse 3:
Hai bangkit bagi Yesus,
mohonkan kuatNya;
tenagamu sendiri
tentu tak cukuplah.

Chorus 
Kenakan perlengkapan
kuasa Roh Kudus;
berjaga dan berdoa
supaya siap t’rus!
supaya siap t’rus!
supaya siap

Bridge: …(2x)
Hai bangkit bagi Dia
gunakan senjata Allah
Lawan kuasa g’lap
dengan kuasa Allah

6. Pujian Firman: 
TUHAN PAKAI HIDUPKU (TAKE MY LIFE – 
NORTON HALL BAND)
Verse 1:  
Tuhan pakai hidupku dan kuduskan bagiMu
Pakai juga waktuku memuliakan namaMu
Memuliakan namaMu
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Verse 2:   
Tuhan pakai tanganku melakukan kasihMu
Juga perbuatanku berkenan kepadaMu
Berkenan kepadaMu

Verse 3:      
Tuhan pakai suaraku memuliakan namaMu
Juga tutur kataku memb’ritakan FirmanMu
Memb’ritakan FirmanMu

Verse 3

Verse 4:     
Harta kekayaanku memuliakan namaMu
Dengan pekerjaanku mengabarkan InjilMu
Mengabarkan InjilMu

Verse 5 (ending):     
Kuduskanlah hatiku layak jadi baitMu
Jadilah kehendakMu makin nyata bagiku
Makin nyata bagiku

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan. 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
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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 
 
KUBERDIRI TEGUH – (NEW POWER WORSHIP)
Verse 1:
TerangMu hapus gelapku
Tuntun langkahku
Buka mataku
KasihMu hapus dosaku
Ubah hatiku
Sembuhkan aku

Pre Chorus:
RancanganMu
PikiranMu
Dan FirmanMu
Jamin hidupku
RancanganMu
PikiranMu
Dan FirmanMu
Berkata

Chorus:
Kuberdiri teguh dalamMu
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Sbab Yesus kuatku
Sbab Yesus sertaku
Kuberdiri teguh dalamMu
Sbab Yesus kuatku
Sbab Yesus sertaku
Oooo

Pre Chorus
Chorus

10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology
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