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Injil Merobohkan
Tembok Pemisah
(Kisah Para Rasul 10)
Pdt. Yakub Tri Handoko

Kata “Injil” atau “keselamatan” sangat lekat 
dengan perdamaian. Ada dua pihak yang 
dulu berjauhan atau bermusuhan sekarang 
diperdamaikan. Konsep semacam ini memang 
tidak keliru. Hanya saja, pengertiannya seringkali 
terlalu dibatasi pada relasi secara vertikal: 
melalui penebusan Kristus Allah mendamaikan 
orang berdosa dengan diri-Nya sendiri.

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Jika kita menyelidiki Alkitab secara seksama, 
dimensi perdamaian yang dihasilkan oleh Kristus 
sebenarnya jauh lebih menyeluruh. Sebagaimana 
dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan 
manusia (dan ciptaan), demikian pula dengan 
jangkauan penebusan Kristus yang memulihkan. 
Dia mendamaikan Allah dengan manusia yang 
berdosa (2Kor. 5:18-21), antar golongan dan 
status sosial (Gal. 3:27-28; Ef. 2:16) dan bahkan 
seluruh ciptaan (Rm. 8:20-22; Kol. 1:20).
 
Teks kita hari ini merupakan salah satu contoh 
konkrit bagaimana Allah memakai Injil untuk 
memulihkan relasi horizontal antara bangsa 
Yahudi dan bangsa lain. Secara lebih khusus, 
bagaimana Petrus dan rombongan bersunat 
yang menyertai dia (Kis. 10:45-48) didekatkan 
dan dilekatkan ke dalam persekutuan dengan 
Kornelius dan seluruh kerabatnya (Kis. 10:25-
27, 33). Keselamatan dari Allah melalui Injil juga 
turun atas keluarga besar Kornelius yang bukan 
dari etnis Yahudi.

Dari sisi pergerakan Injil secara keseluruhan 
di Kisah Para Rasul (berdasarkan 1:8 “dari 
Yerusalem, Yudea dan Samaria, sampai ke 
ujung bumi”), kisah pertobatan Kornelius (10:1-
11:18) memegang peranan yang sangat penting. 
Peristiwa ini merupakan transisi yang sempurna 
bagi perluasan Injil ke diaspora (Kis. 11:19-20). 
Kornelius tidak sepenuhnya “asing.” Walaupun 
dia bukan dari etnis Yahudi, tetapi dia penganut 



E-Magazine
04 April 2021

5

agama Yahudi (10:1-2). Mulai pasal 11:19 kita akan 
melihat bagaimana Injil mulai menyebar benar-
benar di kalangan bangsa-bangsa non-Yahudi 
yang sebelumnya tidak memeluk agama Yahudi. 
Mereka benar-benar asing menurut perspektif 
Yahudi pada waktu itu.

Tembok pemisah kultural
Studi sosiologi dan antropologi semakin 
mengungkapkan pengaruh sentral budaya 
dalam diri seseorang. Hampir segala sesuatu 
dalam dirinya merupakan produk budaya. Tidak 
ada orang yang berada dan bertumbuh dalam 
kekosongan. Begitu alamiahnya semua elemen 
budaya, sampai-sampai kita tidak merasa bahwa 
kita telah dibentuk oleh budaya. Kita bahkan 
seringkali menerima tanpa tahu mengapa. 
Jangankan untuk mengetahui mengapa, kita 
acapkali justru tidak menyadarinya. Kita telah 
dibentuk dan dibelenggu oleh budaya. Kita tidak 
memberi ruang dan kemungkinan untuk melihat 
jauh di luar tembok kultural.

Apa yang kita baca pada kisah pertobatan 
Kornelius merupakan salah satu contohnya. 
Pertemuan di rumah Kornelius merupakan 
perjumpaan dua kelompok budaya: Yahudi 
(10:45-48) dan Yunani (10:25-27, 33). Perjumpaan 
seperti ini jelas hal yang luar biasa. Di awal 
khotbahnya Petrus menjelaskan: “Kamu tahu, 
betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi 
untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan 
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Yahudi atau masuk ke rumah mereka” (10:28). 
Ketika orang-orang Yahudi yang menyertai 
Petrus melihat bagaimana Roh Kudus turun 
atas bangsa lain, respons spontan mereka 
adalah “tercengang-cengang” (10:45). Bahkan 
ketika berita pertobatan Kornelius didengar 
oleh jemaat di Yerusalem dan Petrus juga telah 
kembali ke sana, golongan Kristen Yahudi 
langsung menyalahkan Petrus (11:1-3). Mereka 
lebih berfokus pada apa yang dilakukan oleh 
Petrus daripada apa yang dilakukan oleh Allah 
(11:3 “Engkau telah masuk ke rumah orang-orang 
yang tidak bersunat dan makan bersama-sama 
dengan mereka”).

Dari perspektif kultural Yahudi pada masa itu, 
semua penjelasan di atas sangat masuk akal. 
Bangsa Yahudi terbiasa dengan berbagai 
aturan religius - kultural yang begitu detil dan 
mengikat. Ketaatan pada semua aturan ini tidak 
akan memungkinkan bagi mereka untuk bergaul 
dengan bangsa-bangsa lain, terutama dalam hal 
makan bersama, apalagi di rumah orang non-
Yahudi. Entah berapa banyak poin aturan yang 
“telah dilanggar” oleh Petrus dan rombongannya 
ketika mereka memutuskan untuk masuk ke rumah 
Kornelius (10:28), makan bersama mereka dan 
bahkan tinggal beberapa hari bersama mereka 
(10:48). Jika kita tidak memahami situasi kultural 
seperti ini, kita mungkin akan menganggap 
semua peristiwa di pasal 10 biasa saja. Ternyata 
tidak demikian. Ada tembok kultural tebal yang 
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harus dikalahkan.

Keruntuhan tembok kultural
Bagaimana tembok kultural yang selama ini 
memisahkan dapat diruntuhkan? Ini merupakan 
pertanyaan yang penting dan genting. Kita telah 
dan sedang menyaksikan rasisme di mana-
mana. Ada sentimen ras di Indonesia, Amerika 
dan belahan dunia lain. Superioritas kultur telah 
memakan korban yang tidak sedikit (misalnya 
kekejaman Nazi Jerman atas bangsa Yahudi). 
Masihkah tersisa harapan bagi kita?

Kisah Para Rasul 10 menyediakan jawaban positif. 
Kita memiliki harapan. Harapan kita terletak 
pada Allah dan Injil-Nya.

Rentetan kisah yang membawa pertobatan 
Kornelius dan kerabatnya ternyata membutuhkan 
campur-tangan Allah secara ajaib dan nyata. 
Tanpa inisiatif dan intervensi Allah kita sulit 
membayangkan bagaimana pertobatan 
bisa terjadi pada keluarga Kornelius melalui 
kedatangan dan khotbah Petrus di rumah mereka. 
Allah adalah aktor utama.

Allah sendiri yang mengambil inisiatif untuk 
menemui Kornelius (10:3-6) dan Petrus (10:11-16) 
secara terpisah. Jika tanpa pimpinan ilahi yang 
spesifik, Kornelius tidak akan berani mengundang 
Petrus ke rumahnya. Hal yang sama berlaku pada 
Petrus. Jika dia tidak mendapatkan penglihatan, 
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dia tidak akan berani mengiyakan undangan 
Kornelius. Bahkan ketika Petrus masih bingung 
dengan arti penglihatan tersebut, kedatangan 
utusan Kornelius pada saat yang tepat dan 
perintah Allah secara langsung kepadanya 
menjadi penjelasan yang menyirnakan 
kebingungan itu (10:17-20). Dia sendiri secara 
terbuka mengatakan: “Tetapi Allah telah 
menunjukkan kepadaku, bahwa aku tidak boleh 
menyebut orang najis atau tidak tahir” (10:28b).

Intervensi ilahi terlihat kentara lagi di akhir khotbah 
Petrus. Ayat 44 membeirkan penjelasan: “Ketika 
Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh 
Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan 
pemberitaan itu.” Cara penerimaan Roh Kudus 
ini sedikit berbeda dengan yang terjadi pada 
penduduk Samaria. Di sana Petrus dan Yohanes 
perlu mendoakan dan menumpangkan tangan 
atas mereka (8:15-17). Dalam kasus Kornelius, 
Petrus hanya berkhotbah saja. Dia bahkan 
belum menyelesaikan khotbahnya atau sempat 
berbicara tentang janji pemberian Roh Kudus 
kepada orang-orang yang percaya. Turunnya 
Roh Kudus atas Kornelius dan kerabatnya terjadi 
begitu saja. Allah yang langsung mengambil 
inisiatif dan kendali.

Keruntuhan tembok kultural juga terjadi karena 
pemberitaan Injil yang utuh. Khotbah Petrus 
sarat dengan elemen-elemen Injil. Dia berbicara 
tentang “firman yang memberitakan damai 
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sejahtera oleh Yesus Kristus” (10:36). Kematian 
dan kebangkitan Yesus diberitakan disampaikan 
secara jelas dan lugas (10:39-41). Di akhir 
khotbahnya Petrus tidak lupa mengajarkan 
tentang iman sebagai sarana menerima 
pengampunan dosa (10:43 “barangsiapa percaya 
kepada-Nya, ia akan mendapat pengampunan 
dosa oleh karena nama-Nya”).

Mengamati semua elemen Injil yang sudah 
dipaparkan sedemikian jelas dan utuh dalam 
khotbah Petrus ini, sukar dimengerti mengapa 
sebagian orang masih menganggap bahwa 
Kornelius sebenarnya bisa diselamatkan tanpa 
Injil. Kesalehan Kornelius yang sangat menonjol 
(10:2, 4, 22) dianggap sudah memenuhi 
“persyaratan keselamatan” di ayat 35: “Setiap 
orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia 
dan yang mengamalkan kebenaran berkenan 
kepada-Nya.” 

Penafsiran seperti ini tidak sesuai dengan konteks 
keseluruhan kisah. Ayat 35 tidak bioleh dipisahkan 
dari berita Injil di ayat 36. Secara tata bahasa, awal 
ayat 36 merujuk balik pada ayat 35 (10:36a “Itulah 
firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-
orang Israel, yaitu firman yang memberitakan 
damai sejahtera oleh Yesus Kristus”). Jika doa dan 
sedekah Kornelius (10:4, 31) sudah memadai untuk 
keselamatannya, mengapa Allah perlu bersusah-
payah mengatur pertemuannya dengan Petrus? 
Mengapa pula Petrus masih perlu memberitakan 
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Injil kepadanya?

Keutuhan Injil yang disampaikan oleh Petrus 
tidak hanya masalah elemen-elemen penting 
di dalamnya. Petrus juga menjelaskan siapakah 
Kristus secara utuh. Kristus yang diberitakan di 
dalam Injil adalah “Tuhan dari semua orang” 
(10:36) dan “Hakim atas orang-orang hidup 
dan orang-orang mati” (10:42). Dua sebutan ini 
seringkali diabaikan dalam pemberitaan Injil. 
Sebagian orang terlalu asyik dengan sebutan 
“Juruselamat” saja. Hasilnya? Orang-orang 
Kristen hanya menggunakan Kristus sebagai jaket 
keselamatan dari murka Allah! Kita seharusnya 
lebih sering mendengungkan bahwa percaya 
kepada Injil tidak terpisahkan dari memercayakan 
diri kepada Kristus sebagai Tuhan dan Hakim. 
Keyakinan dan ketaatan tidak terpisahkan. 
Kalimat ini tentu saja tidak dimaksudkan sebagai 
bantahan terhadap keselamatan berdasarkan 
iman saja. Kalimat tadi justru ingin memerjelas 
iman seperti apa yang menyelamatkan. Kita 
diselamatkan oleh iman saja, tetapi iman yang 
menyelamatkan tidak pernah sendirian saja. 

Iman selalu disertai dengan ketaatan.
Ketaatan yang diinginkan tentu saja melampaui 
semua ikatan kultural dan semua komtimen lain 
dalam kehidupan. Memercayakan diri kepada 
Kristus berarti memberi diri untuk diperdamaikan 
dengan sesama dari berbagai latar belakang 
yang berbeda. Kristus menjadi pemberi identitas 
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dan pengikat kultural yang baru. Di dalam Dia kita 
memerangi berbagai bentuk rasisme: superioritas 
etnis, kebencian rasial, stigma negatif tentang 
suku tertentu, dsb. Injil yang menyelamatkan kita 
dari dosa juga akan menyelamatkan kita dari 
ikatan kultural yang berdosa. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 124:
Mengapa atasan kita disebut ‘ayah’ dan ‘ibu’?
• Atasan disebut ‘ayah’ dan ‘ibu’, untuk 

mengajarkan kepada mereka tugas- tugas 
kewajibannya terhadap para bawahannya, 
yang serupa dengan tugas-tugas kewajiban 
orangtua dalam arti yang sebenarnya, yaitu 
menyatakan kasih dan kelembutan terhadap 
mereka menurut hubungannya dengan 
mereka. Lagi pula, untuk menambahkan 
dalam diri para bawahan itu kesediaan dan 
rasa senang dalam menunaikan tugas-tugas 
kewajibannya terhadap para atasannya, 
bagaikan terhadap orangtuanya sendiri. 

• a. Efe 6:4; 2Ko 12:14; 1Te 2:7-8, 11; Bil 11:11-12. b. 1Ko 
4:14-16; 2Ra 5:13.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk jemaat REC supaya tetap 

berpengharapan hanya kepada Tuhan. 
Kristus telah bangkit dan menang atas kuasa 
maut menjadi penghiburan dan kekuatan 
setiap jemaat untuk tetap semangat dan 
mengandalkan Tuhan dalam segala aspek 
kehidupan terutama Ketika menjalani 
kehidupan yang sulit di tengah pandemi 
Covid-19.

2. 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.

3. Berdoa untuk tim medis dalam merawat 
pasien Covid-19. Kiranya Tuhan memberikan 
Kesehatan, kesabaran dan kemampuan. 
Berdoa untuk kebutuhan obat-obatan, 
perlengkapan medis dalam merawat 
pasien dapat tercukupi. Berdoa juga untuk 
kesembuhan pasien Covid-19. Berdoa 
juga supaya masyarakat dapat menjaga 
kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan 
guna mengurangi pesebaran virus Covid-19.
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“Perceraian adalah
pilihan yang terbaik
daripada...”

C A R E
All About Marriage

26. “KADANG-KADANG PERCERAIAN ADALAH 
PILIHAN YANG LEBIH BAIK DARIPADA TERUS 
BERTAHAN DALAM PERKAWINAN
YANG BURUK.” 
Dusta itu tidak selalu dimulai dengan terang-
terangan – dusta itu biasanya dimulai dengan 
kebenaran yang hanya setengah-setengah, 

Dusta yang Diyakini Kaum Wanita
Tentang Perkawinan
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bercampur dengan dusta yang hanya setengah-
setengah, dusta itu dimulai dengan cara-cara 
yang halus, melalui pemikiran-pemikiran yang 
tampaknya benar dan emosi-emosi yang rasanya 
benar. 

Jika suami yang baru Anda nikahi melupakan 
perayaan dua tahun pertemuan Anda berdua. 
Dan Anda menganggapnya sebagai suatu 
pelanggaran, bukannya berusaha untuk 
memaafkan dan melupakannya, berarti Anda 
menjadi rentan terhadap dusta yang semakin 
lama semakin besar dan kuat bersama dengan 
berlalunya waktu: 
• Ia tidak pernah memperhatikan perasaan 

saya. 
• Ia tidak peduli apakah ia melukai perasaan 

saya atau tidak.
• Saya tidak tahan hidup bersamanya. 
• Ia tidak akan pernah berubah. 
• Pria lain (di tempat kerja atau di gereja) lebih 

penuh pengertian dan lebih memperhatikan 
saya. Ia tidak memperlakukan istrinya seperti 
itu. 

• Perkawinan ini tidak mungkin bertahan. 
• Saya akan lebih bahagia seandainya saya 

menikah dengan pria “lain” itu. 
• Jika suami saya tidak mencintai dan 

menghargai saya, saya berhak meninggalkan 
dia. 

• Kadang-kadang dua orang tidak dapat 
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membuat perkawinan berhasil – jelas bahwa 
kami tidak berjodoh. 

• Lebih baik saya bercerai daripada 
terus bertahan dalam perkawinan yang 
menyengsarakan ini. 

• Saya tidak punya pilihan lain. Tidak mungkin 
saya terus bertahan menjadi istrinya. 

Istri di dalam skenario ini telah meyakinkan 
dirinya bahwa suaminya yang sepenuhnya (atau 
paling) bersalah. Ia tidak dapat melihat bahwa 
dirinya juga mungkin bersalah – atau paling tidak 
ia tidak terlalu dipusingkan dengan kesalahannya 
dibandingkan ia dipusingkan oleh kesalahan 
suaminya. Ia terlalu membesar-besarkan 
kesalahan-kesalahan suaminya dan tidak dapat 
melihat kesalahan-kesalahannya sendiri. Ia tidak 
melihat bahwa dirinya juga adalah seorang 
pendosa, yang sama-sama membutuhkan kasih 
karunia Allah.

Selanjutnya, kehidupannya berkisar seputar 
dirinya sendiri – kebahagiaan dan penderitaannya. 
Ia lebih tertarik untuk menyelesaikan persoalan-
persoalannya sendiri dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya daripada pada proses pemulihan 
dan penyucian – di dalam hidupnya, dan juga 
hidup suaminya. Ia tidak memiliki visi bagaimana 
Allah dapat memakai dirinya sebagai alat untuk 
mendatangkan karunia di dalam kehidupan 
suaminya – atau ia tidak bersedia dijadikan 
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sebagai alat.

Yang lebih penting lagi, ia tidak memperhitungkan 
Allah. Ia tidak melihat tujuan-Nya yang kudus 
bagi perkawinannya. Ia juga tidak dapat melihat 
bagaimana kekurangan-kekurangan suaminya 
dan kesulitan dalam perkawinannya dapat 
menjadi sarana untuk mencapai tujuan itu. Ia tidak 
memiliki iman akan kuasa Allah yang supernatural 
untuk mengubah dirinya dan juga suaminya 
dan perkawinan ini menjadi sesuatu yang indah 
dan berharga. Karena ingin melarikan diri dari 
perkawinan ini, ia mengutamakan kebahagiaan 
dan kesejahteraan pribadinya di atas apa yang 
Allah katakan mengenai janji pernikahan dan 
betapa seriusnya apabila kita melanggar janji itu.
• Kebenarannya adalah… 
• Tidak ada perkawinan yang tidak dapat 

disembuhkan Allah. Tidak ada manusia yang 
tidak dapat diubah oleh Allah.

• Tujuan utama perkawinan bukanlah 
untuk mencari kebahagiaan, tetapi untuk 
memuliakan Allah dan merefleksikan kasih-
Nya yang kekal dan menyelamatkan.

• Allah memakai kelemahan-kelemahan setiap 
pasangan untuk menegaskan kepada yang 
lain akan gambaran Kristus. Kelemahan 
pasangan Anda dapat menjadi alat di tangan 
Allah untuk mengubah Anda menjadi wanita 
seperti yang Ia ciptakan.

• Cinta sejati – kasih Allah – tidak bersyarat dan 
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tidak pernah gagal. Kita tidak dapat mencintai 
orang lain dengan sempurna dengan 
kekuatan kita sendiri. Tetapi Allah dapat 
mengasihi seseorang melalui diri kita, jika 
kita mengizinkan-Nya. Cinta bukanlah suatu 
perasaan, melainkan suatu komitmen untuk 
memberikan yang terbaik bagi kepentingan 
yang lain. Melalui kasih karunia Allah, kita 
dapat memilih untuk mengasihi orang lain, 
sekalipun kita tidak memiliki perasaan yang 
hangat terhadap orang tersebut. 

• Perkawinan adalah sebuah perjanjian. Allah 
adalah Allah yang selalu menepati janji-
Nya. Ia menepati janji-Nya kepada bangsa 
Israel, meskipun secara rohani mereka 
tidak setia kepada-Nya dan mencari allah 
lain (lihat Yeremia 11:10, Yehezkiel 20:16, 
Hosea 2:13). Tuhan Yesus menepati janji-Nya 
kepada mempelai-Nya gereja – sekalipun 
kita tidak setia kepada-Nya. Karena Ia setia 
menepati janji-Nya, tidak pernah dibenarkan 
apabila kita melanggar janji pernikahan 
yang dimaksudkan sebagai gambaran dari 
hubungan yang memberikan keselamatan 
antara Allah dan umat-Nya.

• Allah memerintahkan agar kita mengampuni 
tanpa batas.

• Kesetiaan dan kesediaan Anda untuk 
memberikan kasih yang penuh pengorbanan 
kepada pasangan Anda mungkin adalah 
alat untuk membawa kesembuhan spiritual 
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baginya, sama seperti melalui penderitaan 
Kristus, kita disembuhkan (1 Petrus 2:24-25, 1 
Korintus 7:12-14).

• Anda tidak dapat menyelesaikan persoalan 
Anda dengan mencari orang lain. (Menurut 
statistik, perkawinan kedua memiliki tingkat 
perceraian yang lebih tinggi dibandingkan 
perkawinan yang pertama). 

• Kasih karunia Allah cukup untuk memungkinkan 
Anda setia kepada pasangan Anda dan untuk 
mengasihi serta mengampuni tanpa batas. 

• Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda. 
Tidak peduli apa yang Anda alami, Dia akan 
membawa Anda melaluinya.

• Imbalan atas kesetiaan mungkin tidak akan 
dialami di dunia ini, tetapi kesetiaan pasti akan 
mendapat imbalannya dan tidak akan sia-sia.

Bertahun-tahun yang lalu, seorang wanita 
memberikan secarik kertas kepada saya setelah 
mendengar saya berbicara pada sebuah 
konferensi. Tulisan pada ujung atas kertas itu 
berbunyi: 

Pengampunan adalah satu-satunya cara 
untuk menerima yang terbaik dari Allah!

Menyusul adalah kalimat-kalimat yang 
mengisahkan cerita yang menyentuh dari 
perjalanan seorang wanita yang beralih dari 
dusta menuju pada kebenaran – dari belenggu 
menuju pada kebebasan. 
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• Semakin saya merendahkan diri dan berusaha 
untuk mengasihi suami saya, semakin ia 
berubah menjadi orang yang baik dan saleh. 

• Saya bangga menjadi isterinya. Kenyataannya, 
saya menyukainya! Sangat! 

• Pada suatu malam Natal, kami saling 
berpelukan dengan takjub. Allah telah 
memulihkan semua aspek perkawinan kami 
lebih dari yang kami bayangkan. 

• 26 Desember – kami berdoa bersama-
sama dan berpelukan. Saya menciumnya 
untuk terakhir kalinya. Satu jam kemudian, ia 
meninggal. 

• Allah membuat saya tidak pernah menyesal. 
Walaupun hidup bersamanya itu sulit, tetapi 
mudah juga, sebab saya tidak pernah 
menyesal. 

• Saya akan mengatakan kepada wanita-
wanita yang menikah: Jangan buang-buang 
waktumu menerima yang terbaik yang Allah 
berikan kepadamu. Rendahkanlah dirimu. 
Berikan waktu kepada suamimu untuk menjadi 
hamba Tuhan. Memang dibutuhkan waktu 
dan pengorbanan, tetapi berkatnya sungguh 
luar biasa! 

Cuplikan Bab 6 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Benarkah Yohanes 3:16
Tidak Mengajarkan
Keselamatan Secara
Individual?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Ayat di atas merupakan salah satu teks paling 
populer dalam Alkitab. Bukan hanya populer, 
ayat ini juga favorit dalam pemberitaan Injil. 
Dalam banyak sisi ayat ini dipandang cukup indah 
sebagai tawaran Injil.

Pandangan tradisional tentang ayat ini ternyata 

T E A C H I N G
Q&A
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tidak selalu diterima begitu saja. Beberapa orang 
berusaha menawarkan penafsiran yang berbeda 
terhadap ayat ini. Kata kunci yang disorot adalah 
“dunia” (kosmos). Berdasarkan pemilihan kata ini, 
mereka berpendapat bahwa cakupan penebusan 
Kristus itu jauh lebih luas daripada yang selama ini 
dipikirkan oleh banyak orang secara tradisional. 
“Dunia” di sini dipahami lebih luas daripada 
“manusia.”

Lebih lanjut, berdasarkan penafsiran yang tadi, 
mereka juga menolak konsep tentang keselamatan 
individual di ayat ini. Sekali lagi, teks ini dimengerti 
sebagai rujukan pada dunia, bukan sekadar 
manusia. Apa yang dibicarakan di sini dipahami 
lebih kearah keselamatan secara kosmik.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu 
menegaskan di awal bahwa karya penebusan 
Kristus memang bersifat kosmik. Dia tidak hanya 
memulihkan relasi orang berdosa dengan Allah 
tetapi juga mendamaikan segala sesuatu dengan 
diri-Nya (Kol. 1:20). Kristus bukan hanya kepala 
gereja saja, melainkan kepala seluruh ciptaan 
(Kol. 1:15-20). Pada akhirnya yang mendapatkan 
manfaat dari penebusan-Nya adalah seluruh 
ciptaan. Kelak akan ada langit dan bumi yang 
baru.

Semua penjelasan di atas tentu saja tidak berarti 
bahwa seluruh ciptaan tanpa terkecuali akan 
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diselamatkan (dalam arti menikmati kebahagiaan 
dan kemuliaan Allah). Ajaran Alkitab tentang 
hukuman kekal cukup jelas dan konsisten. 

Sekarang kita akan meninjau Yohanes 3:16. Sesuai 
konteks, teks ini seharusnya tidak dikaitkan dengan 
penebusan kosmik. Kata “dunia” di sana jelas 
merujuk kepada manusia. Mengapa demikian? 
Ayat 16b memberi penjelasan: “supaya setiap 
orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 
melainkan beroleh hidup yang kekal.” Lebih jauh, 
di ayat 17 penulis Injil Yohanes membedakan 
pengertian “dunia” sebagai tempat (lokasi) dan 
orang-orang di dalamnya (ayat 17 “Sebab Allah 
mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan 
untuk menghakimi dunia, melainkan untuk 
menyelamatkannya oleh Dia”). Hal yang sama 
muncul di ayat 19: “Terang telah datang ke dalam 
dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan 
dari pada terang.” Secara lebih spesifik, “dunia” 
di 3:16 merujuk pada orang-orang yang melawan 
Allah (1:10 “dunia tidak mengenal-Nya”; 7:7 “Dunia 
tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci 
Aku”; 15:18 “Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah 
bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku dari 
pada kamu”). Jadi, penggunaan “dunia” di 3:16 
tidak boleh dipahami sebagai sebuah lokasi atau 
perwakilan dari seluruh ciptaan. Arti kata tersebut 
memang lebih sempit: merujuk pada manusia, 
secara lebih khusus, manusia yang melawan Allah.
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Dengan penjelasan di atas, kita sekaligus 
menegaskan kembali bahwa yang dibicarakan 
di 3:16 memang keselamatan secara individual. 
Siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus 
akan menerima kehidupan kekal. Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah
dalam Memerintah
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 28 Maret 2021)
“O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan 
pengetahuan Allah! Sungguh tak terselami 
keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak 
terselami jalan-jalan-Nya!”
-ROMA 11:33-
         
KESELAMATAN ADALAH DARI TUHAN! (Yun.2:9); 
namun Tuhan tidak menyelamatkan semua 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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orang. Mengapa demikian? Dia memang 
menyelamatkan sebagian orang; tapi jika Tuhan 
menyelamatkan sebagian orang; mengapa Dia 
tidak menyelamatkan sebagian lainnya juga? 
Apakah karena mereka itu terlalu berdosa dan 
bobrok;  Tidak demikian; karena Rasul Paulus 
menulis, “Perkataan ini benar dan patut diterima 
sepenuh: “Kristus Yesus datang ke dunia untuk 
menyelamatkan orang berdosa,’ dan di antara 
mereka akulah yang paling berdosa” (1Tim. 1:15). 
Bila Allah menyelamatkan orang yang “paling” 
berdosa, maka logikanya, tak seorang pun akan 
dikecualikan karena kebobrokan mereka. Lalu, 
mengapa Allah tidak menyelamatkan semua 
orang saja? Apakah karena mereka itu terlalu 
keras untuk dimenangkan? Tidak; karena tentang 
orang-orang yang demikian ada tertulis bahwa 
Allah akan “ menjauhi dari tubuh mereka hati yang 
keras dan memberikan mereka yang taat” (Yeh. 
11:19). Atau apakah mereka itu terlalu keras kepala 
dan tidak taat, sehingga Allah gagal membujuk 
mereka untuk datang kepada-Nya? Sebelum 
menjawab pertanyaan ini, marilah kitab terlebih 
dulu merenungkan sebuah pertanyaan yang lain; 
paling tidak, marilah kita melihat pengalaman 
sebagai umat Allah. 

Pembaca, pernahkah Anda berada di tengah 
kumpulan orang berdosa, berjalan di jalan orang 
berdosa, duduk bersama para pencemooh,dan 
bersama dengan mereka berseru,”Kami tidak 
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mau orang ini menjadi raja atas kami” (Luk. 
19:14)? Pertahankan Anda menyatakan “tidak mau 
datang kepada-Ku [Kristus] untuk memperoleh 
hidup itu” (Yoh.5:40)? Lalu, pernahkah Anda seia-
sekata dengan mereka yang berterima kepada 
Allah, “Pergilah dari kami! Kami tidak suka 
mengetahui jalan-jalan-Mu. Yang Mahakuasa 
itu apa,sehingga kami harus beribadah kepada-
Nya,dan apa manfaat-Nya bagi kami,kalau 
kami memohon kepada-Nya?” (Ayb. 21:14-15). 
Dengan perasaan malu, Anda terpaksa harus 
mengakui bahwa Anda pernah. Tetapi mengapa 
sekarang semua berubah? Apa sesungguhnya 
yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan; 
dari kecongkakan karena merasa diri mampu 
berdiri sendiri menjadi kerendahan hati, dari 
perseteruan menjadi perdamaian dengan Allah, 
dari pemberontakan menjadi ketaatan, dari 
kebencian menjadi kasih? Dan selaku “orang 
yang lahir dari Roh,” Anda dapat berkata, “Karena 
kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana 
aku ada sekarang” (1Kor.15:10). Maka, tidak Anda 
melihat bahwa yang menyebabkan sebagian 
dari sesama kita yang memberontak itu tidak 
turut diselamatkan bukan karena Allah tidak 
cukup berkas ataupun menolak untuk memaksa 
manusia? Bila Allah berkas menaklukkan 
kehendak Anda dan memenangkan hati 
Anda, dengan tanpa mencampuri tanggung 
jawab moral Anda, maka tidaklah Dia mampu 
melakukan atas orang lain juga? Tentu saja Dia 
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mampu. Maka, betapa tidak konsisten, tidak logis, 
sekalipun betapa bodohnya Anda bila berupa 
menerangkan tentang jalan orang fasik saat ini 
dan kesudahan mereka kelak guna meyakinkan 
bahwa Allah tidak mampu menyelamatkan 
mereka, bahwa mereka tidak menginzinkan Dia 
berbuat demikian. Apakah Anda berkata, “Tetapi 
kemudian tiba saatnya di mana saya bersedia, 
bersedih untuk menerima Kristus sebagai 
Juruselamat saya”? Benar, tetapi Tuhanlah yang 
membuat Anda bersedih (Mzm. 110:3; Fil. 2:13); 
lalu mengapa Dia tidak membuat semua orang 
berdoa bersedih untuk itu? Mengapa? Yang jelas 
realitanya adalah Dia berdaulat dan melakukan 
segala sesuatu menurut kerelaan kehendak-
Nya semata! Jadi, kembali pada pertanyaan 
pembukaan kita sebelumnya. 

Mengapa Dia tidak menyelamatkan semua 
orang, khususnya semua orang yang pernah 
mendengar pemberitaan Injil? Masukkan Anda 
akan tetap menjawab: karena kebanyakan dari 
mereka menolak untuk percaya? Ya, itu memang 
benar, namun itu hanya sebagian kebenaran saja. 
Itu merupakan kebenaran dari sudut pandang 
manusia. Namun, ada pula yang dari sudut 
pandang Allah, dan sisi kebenaran yang ini perlu 
digarisbawahi, atau kita akan merebut kemudian 
Allah. Mereka yang tidak selamat itu terhilang 
karena mereka tidak mau percaya, sedangkan 
mereka yang selamat itu diselamatkan karena 
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mereka mau percaya. Tetapi, mengapa mereka 
ini percaya? Apakah karena mereka lebih pandai 
daripada yang lain, dan lebih cepat mengenali 
kebutuhan mereka akan keselamatan? Enyalah 
pemikiran bahwa mereka lebih baik daripada 
yang lain.  “Sebab siapakah yang menganggap 
engkau begitu penting? Dan apakah yang 
engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan 
jika engkau memang menerimanya, mengapa 
engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau 
tidak menerimanya?” (1Kor. 4:7). Allah sendirilah 
yang membedakan antara umat pilihan dan 
bukan umat pilihan; sehubungan dengan hal 
ini, ada tertulis, “Akan tetapi kita tahu, bahwa 
Allah telah datang dan telah mengaruniakan 
pengertian kepada kita, supaya kita mengenal  
Yang Benar” (1Yoh. 5:20).
 
Bersambung……...
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Mengapa Markus
menyebut minyak
narwastu harganya
mahal (Mrk. 14:3)?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Setelah orang majus memberikan barang-
barang berharga kepada Kristus ketika Ia lahir, 
maka kali ini seorang perempuan mengurapi-
Nya dengan minyak narwastu yang murni dalam 
buli-buli pualam. Markus mencatat bahwa 
minyak narwastu yang murni ini mahal harganya. 
Seberapa mahal? Mengapa Markus mencatat 
mahalnya minyak narwastu yang murni?

T E A C H I N G
Do You Know?
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Minyak narwastu atau nard (Nardostachys 
jatamansii) dalam bahasa Ibraninya nayrd (Kid. 
1:12; 4:13, 14) di mana kata ini merupakan kata 
yang dipinjam dari bahasa Sansekerta. Kata 
Yunaninya adalah nardos ditemukan di Markus 
14:3 dan Yohanes 12:3. Nard menjadi andalan 
lotion dan obat-obatan. Nama alternatifnya 
spikenard yang mengacu pada tanaman ketika 
bagian di atas tanah masih menempel. Nard 
merupakan tanaman tahunan yang tumbuh di 
negara-negara daerah pegunungan Himalaya, 
yaitu di Bhutan, Nepal, dan Kashmir (Lytton John 
Musselman, A Dictionary of Bible Plants, 100 dan 
Fauna and Flora of the Bible, 151). Tanaman ini 
nama aslinya narada atau nalada. Kemudian 
tanaman ini diperkenalkan di India (Michael 
Zohary, Plants of the Bible, 205). Nard termasuk 
tumbuhan keluarga Valerian. Akar dan batang 
bawahnya berbau harum. Saat dikeringkan, akar 
dan batang bawahnya ini digunakan dalam 
parfum, salep berharga yang pernah digunakan 
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dalam kosmetik, dan obat untuk gangguan saraf 
yang dikenal di zaman kuno dan bahkan sekarang 
dihargai oleh wanita India (Fauna and Flora of 
the Bible, 151-152 dan Zohary, Plants of the Bible, 
205). Daun dan batang antena pendek tanaman 
ini sangat berbulu dan kelompok bunganya kecil 
(Zohary, Plants of the Bible, 205).

Pada zaman kuno, salep dan minyak wangi 
disimpan dalam buli-buli tertutup dan hanya bisa 
dibuka dengan mematahkan lehernya. Parfum 
yang dibuat dari tanaman narwastu ini harus 
diimpor (oleh orang Fenisia) dari India, sehingga 
tidak heran Markus 14:3 mencatat bahwa minyak 
narwastu ini sangat mahal. Tidak heran, di Kidung 
Agung 4:13, 14, parfum berharga ini menjadi 
simbol kekayaan dan keindahan (Fauna and 
Flora of the Bible, 152). Di Markus 14:5, ada orang 
yang menaksir harga minyak narwastu itu 300 
dinar yang merupakan gaji tahunan seorang 
pekerja harian (Allen C. Myers, ed., The Eerdmans 
Bible Dictionary, 749).

Nard adalah bahan yang terkenal dan banyak 
digunakan di dunia Yunani dan Romawi. Sebagai 
aromaterapi kuno, parfum dan kemenyan 
bermanfaat bagi kesehatan. Orang kaya dan 
yang memiliki hak istimewa yang mampu 
membeli parfum dari minyak narwastu ini 
(Musselman, A Dictionary of Bible Plants, 100-101).
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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 28 Maret 2021)
Perkembangan sejarah
Ralph. D. Winter mengombinasikan pandangan-
pandangan misionaris abad ke-20 dari 
Donald McBavran dan Cam Townsend, dan 
memanggil gereja untuk memikirkan misi dalam 
kaitan dengan suku-suku bangsa berdasarkan 

M I S S I O N
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etnolinguistik. Penekanan-penekanan dari setiap 
era ini memberitahukan pandangan kontemporer 
tentang panggilan misi.

Pada konteks kita saat ini, adalah mungkin untuk 
mendengar definisi-definisi dari panggilan 
misi yang menekankan salah satu dari berapa 
kombinasi dari pemahaman-pemahaman 
tersebut. Sebagai tambahan, semakin lazim 
kita mendengar kesaksian panggilan misi 
yang berkata, “Saya merasa  bahwa tidak ada 
batasan geografi sama sekali untuk panggilan 
saya.” Kesaksian ini akan menjadi problematis 
dengan lembaga-lembaga denominasi itu yang 
menekankan panggilan yang pasti ke sebuah 
lokasi spesifik – meskipun persyaratan seperti 
itu tidak memiliki dukungan yang alkitabiah, 
lembaga tersebut menekankan suatu definisi 
yang sempit tentang panggilan misi, hal itu 
kadang-kadang dapat mengarah kepada 
kerancuan. Misalnya, jika Anda merasa dipanggil 
untuk pergi misi, namun tidak dapat menjelaskan 
panggilan Anda sebagaimana sebuah lembaga 
telah mendefinisikannya, hal itu membuat 
Anda bertanya-tanya, apakah Anda memang 
dipanggil?

Panggilan untuk pergi:
Lahirnya gerakan modern
Para sejarahwan misi mengganggap William 
Carey (1761-1834), sebagai bapak misi modern, 
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bukan karena dia adalah misionaris Protestan 
pertama, melainkan karena misiologi, metode-
metode, dan strategi-strateginya. Siapakah 
William Carey, dan bagaimana pandangan 
misinya bisa mempengaruhi pemahaman 
akan panggilan misi di eranya? Beban Carey 
bagi para penyembah berhala menyebabkan 
dia dan keluarganya pindah ke India. Dia 
mengembangkan dan mempraktikkan lima 
prinsip filsafat misi: 1) pemberitaan Injil yang 
tersebar luas; 2) distribusi Alkitab dalam bahasa 
daerah; 3) pemahaman jemaat, 4) mempelajari 
agama non Kristen secara mendalam; 5) 
pelatihan pelaanan dalam sebuah program 
yang komprehensif. Carey adalah seorang 
pendeta Baptis yang memiliki vokasi ganda di 
antara pendeta-pendeta Baptis yang hiper-
Kalvinistik. Ketika dia meminta mereka untuk 
mempertimbangkan untuk membawa Injil 
kepada orang-orang terhilang, di negeri-negeri 
yang belum pernah mendengar Injil, moderator 
Dr. John Ryland menyuruhnya duduk dan 
mengatakan bahwa Allah akan menyelamatkan 
para penyembah berhala pada waktu-Nya 
tanpa bantuan mereka. Tentu saja, William 
Carey dapat dipahami sebagai seorang muda 
yang berhati misi, yang merasa dipanggil untuk 
pergi misi, namun gerejanya  menolak untuk 
menugaskannya. Dalam frustasi besar, ia menulis, 
“An Enquiry into the Obligation of Christians to 
Use Means for the Conversion of Heathens” 
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Panggilan untuk pergi:
Lahirnya gerakan modern
(Sebuah penyelidikan mengenai kewajiban 
orang Kristen untuk memakai segala cara demi 
pertobatan para penyembah berhala), yang di 
dalamnya dia menegaskan tentang kedaulatan 
Allah, namun juga menekankan rencana Allah 
untuk memakai sarana, dan bahwa kita adalah 
sarana yang Dia pakai. Filsafatnya tentang 
misi menghasilkan pelayanan yang secara 
berkesinambungan mempengaruhi mata 
pelajaran misiologi. 

Pada batas tertentu, dia adalah seorang pelopor 
dari para misionaris dengan platform-akses-
kreatif, dan misionaris swadaya yang kita lihat 
sekarang. Ketika dia pertama  kali tiba di India, 
dia harus menghindari para penguasa Inggris, 
karena perusahaan Brithis East India, telah 
berketetapan bahwa pekerjaan misi hanya akan 
mengganggu hubungan yang sudah rawan 
dengan kaum pribumi, dan oleh karenanya 
kegiatan seperti itu harus dilarang.

Bersambung……….
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KARYA DAMAI
Senin, 5 April 2021

Kematian dan kebangkitan Yesus menunjukkan 
rencana Tuhan mendamaikan segala sesuatu 
dengan diri-Nya. Tuhan tidak menunggu kita 
untuk berdamai dengan-Nya, namun sebaliknya, 
Dia yang mengambil inisiatif agar rekonsiliasi 
dan pemulihan relasi dapat tercapai. Padahal 
tidak hanya kita menghiraukan Tuhan, kita 
memusuhi Dia dalam hati. Tuhan tidak membalas 
kejahatan kita walaupun itu adil bagi-Nya. Tuhan 
menjawab pemberontakan kita dengan salib dan 
kubur kosong. Apa dampaknya? Tuhan merubah 
musuh menjadi teman. Tuhan mengangkat 
para penjahat menjadi para anggota keluarga 
Allah. Tuhan mendekatkan yang jauh dan 
mempersatukan yang terpecah belah. Tuhan 
tidak menelantarkan kita.

Implikasi dari karya pendamaian Tuhan adalah 
Dia tidak menyelamatkan kita secara terisolir. Dia 
menyelamatkan kita agar tercipta budaya baru. 
Kita membawa damai sejahtera Allah itu dalam 
keluarga, pekerjaan, relasi, dan peran-peran 
kita lainnya. Di dunia yang penuh kekerasan, 
ketidakadilan, dan kejahatan, kita menunjukkan 
kerendahan hati, pengorbanan, dan belas 
kasihan. 

Bacaan : Roma 5:10-11

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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Bagaimana Injil damai sejahtera merubah 
cara pandangmu mengenai dirimu sendiri? 
Mengenai orang lain? Mengenai masyarakat 
dan pemerintah dunia? Yesus sendiri pernah 
berkata berbahagialah orang yang membawa 
damai, karena mereka akan disebut anak-anak 
Allah (Mat. 5:9). (EW)
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INJIL YANG MEROBOHKAN 
TEMBOK PEMISAH

Selasa, 6 April 2021

Apa jadinya jika seseorang “memusuhi” orang 
lain karena orang lain berbeda kepercayaan 
dengannya? Itulah yang dipercayai oleh orang-
orang Israel dengan orang-orang non-Israel. Di 
PL, orang-orang Israel diperintahkan Allah untuk 
hidup kudus dengan memisahkan diri mereka 
dari orang-orang non-Israel yang tidak percaya 
kepada Allah (Im. 20:26). Tidak heran, di PL, Allah 
mengajar pentingnya kekudusan salah satunya 
dengan memberikan perintah tentang binatang 
yang halal dan haram (Im. 11). Pemisahan ini 
dimaksudkan agar mereka tidak kompromi 
dengan dosa orang-orang yang tidak mengenal 
Allah. Namun ketika Kristus datang, pemisahan 
antara orang-orang Israel dan non-Israel secara 
jasmani sudah dihilangkan. Hal ini nampak ketika 
Kristus menyembuhkan beberapa orang non-
Israel (Luk. 7:2-9). Kenapa ketika Kristus datang, 
terjadi pemisahan itu?

Jawabannya ada di dalam Injil. Kematian 
dan kebangkitan Kristus merobohkan tembok 
pemisah antara orang-orang Israel dan non-
Israel secara jasmani (Ef. 2:11-18). Konsep ini yang 

Bacaan : Kisah Para Rasul 10:24-48

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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diuraikan oleh dr. Lukas di Kisah Para Rasul 10:24-
28. Setelah Petrus mendengar firman Allah untuk 
tidak menganggap haram akan apa yang telah 
Allah anggap halal (Kis. 10:15), maka Petrus disuruh 
Allah untuk ikut bersama Kornelius (non-Yahudi) 
(ay. 22). Di rumah Kornelius, Petrus baru mengerti 
bahwa Allah tidak membedakan orang apakah 
Israel maupun non-Israel secara jasmani (ay. 
34-35). Setelah itu, ia memberitakan Injil kepada 
Kornelius dan seisi rumahnya tentang kematian, 
kebangkitan, dan penampakan Kristus (ay. 36-41). 
Kemudian Kristus sendiri memerintahkan Petrus 
dan para rasul-Nya untuk memberitakan karya-
Nya kepada semua bangsa dan bersaksi bahwa 
Dia adalah Hakim orang-orang yang hidup dan 
mati (ay. 42) dan barangsiapa yang percaya 
kepada-Nya akan mendapat pengampunan 
dosa (ay. 43). Menariknya, ketika memberitakan 
Injil, Petrus melihat Roh Allah turun ke atas semua 
orang yang mendengarkan Injil yang Petrus 
beritakan (ay. 44-46) dan mereka semua dibaptis 
(ay. 48). 

Sebagaimana makanan halal dan haram sudah 
tidak berlaku lagi bagi orang-orang Kristen 
zaman ini (ay. 15), maka pembedaan antara 
orang-orang yang “halal” (“tahir” yaitu orang-
orang Israel secara jasmani) dan orang-orang 
yang “haram” (“najis” yaitu orang-orang non-
Israel secara jasmani) sudah tidak berlaku lagi 
bagi orang-orang Kristen zaman ini. Hal ini dapat 
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dimungkinkan karena Kristus yang telah mati dan 
bangkit telah merobohkan tembok pemisah itu. 
Karena Ia telah merobohkannya, maka orang-
orang Kristen hari ini tidak boleh membangun 
tembok pemisah dalam suku, bahasa, bangsa, 
status ekonomi, status sosial, dll karena orang-
orang percaya dari berbagai latar belakang 
yang berbeda dipersatukan di dalam karya 
Kristus. Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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DISATUKAN DALAM INJIL
Rabu, 7 April 2021

Suatu kali ada ada seekor buruk gagak dan 
seekor burung lain yang sedang bertengkar di 
sebuah dahan pohon. Kejadian ini mderupakn 
sebuah hal yang biasa, karena burung gagak dan 
seekor burung yang lain ini memang sering kali 
bertengkar. Namun semua itu berubah ketika ada 
seekor burung hantu yang kebetulan hinggap 
di dahan pohon, dimana burung gagak dan 
burung yang lain ini bertengkar. Akhirnya karena 
keberadaan burung hantu ini, burung gagak dan 
burung yang lain ini menjadi satu untuk melawan 
burung hantu. Kalau kita melihat hal ini kita bisa 
melihat bahwa kesatuan mereka ini dikarenakan 
musuh yang sama

Berbeda dengan cerita kedua burung tersebut 
yang dipersatukan oleh musuh yang sama, kita 
orang-orang percaya disatukan oleh Kristus. 
Dalam ayat 5 dan 6 dikatakan, bahwa kita memiliki 
satu Allah, satu iman dan satu baptisan. Oleh 
karena itu disini Paulus memberikan pesan untuk 
menjaga kesatuan tersebut dan kita dimampukan 
untuk menjaga kesatuan tersebut (Ay1-3). Melalui 
karunia-karunia yang Allah berikan bagi setiap 
kita (Ay11-16). Kita dimampukan untuk menjaga 

Bacaan : Efesus 4:1-16
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kesatuan dan memberikan pertumbuhan dalam 
jemaat Kristus.

Kita semua sudah dipersatukan di dalam Kristus, 
jug sudah menerima keselamatan melalui 
kematian dan kebangkitan Kristus. Maukah 
kita mengerjakan keselamatan dan meresponi 
bentuk kasihNya dengan menjaga kesatuan kita 
dalam satu tubuh. Dengan tidak mementingkan 
diri sendiri, berusaha lemah lembut dan mau 
saling membantu. Dan biarlah Roh kudus 
memberikan kita kekuatan untuk menjaga dan 
saling memperlengkapi tubuh Kristus hingga 
kepada keserupaan Kristus. (EG)
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HUTANG BUDI
Kamis, 8 April 2021

Orang bilang hutang budi dibawa sampai mati. 
Artinya, ketika seseorang menerima budi baik 
dari orang lain, dia dikatakan sedang berhutang 
kebaikan. Hutang budi terbesar kepada sesama 
adalah kepada orang tua atau orang yang sangat 
banyak berbuat baik pada kita. Kebaikan yang 
sangat banyak tersebut akan sulit untuk kita balas. 
Itu sebabnya kita sampai mati membawa hutang 
kebaikan itu. Di sisi lain, banyak orang yang tidak 
peduli dan enggan mambalas kebaikan pada 
siapapun.  Sehingga muncul peribahasa air susu 
dibalas dengan air tuba.

Firman Tuhan mengatakan supaya kita janganlah 
berhutang apa-apa kepada siapapun juga, 
tetapi hendaklah justeru kita saling mengasihi. 
Dalam hal ini, Paulus tidak semerta-merta 
berbicara tentang hutang uang atau barang. 
Paulus sedang berbicara tentang bagaimana 
orang percaya menjadi figur yang terus mengejar 
dengan sungguh-sungguh mengasihi orang lain 
dengan budi baik yang tulus. Orang Kristen harus 
mengasihi orang lain secara aktif. Kebaikan 
bukanlah sebagai alasan mendapatkan 
keselamatan, tetapi justeru sebagai bukti bahwa 

Bacaan : Roma 13:8

FA M I LY  F E L L O W S H I P



E-Magazine
04 April 2021

45

kita adalah orang yang sudah di selamatkan.

Jadi, mengapa kita harus melakukan itu? 
Karena kita menjadi orang yang berhutang 
karena keselamatan melalui penebusan Kristus. 
Hal ini seharusnya mendorong kita terus aktif 
menjadi berkat bagi orang lain sebagai hutang 
kita kepada Allah. Kasih kita bukan karena 
alasan kemanusiaan, tetapi karena kita ingin 
membagikan berkat Tuhan. (YDI)
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TEMBOK SUDAH
DIROBOHKAN,
JANGAN DIBANGUN LAGI

Jumat, 9 April 2021

Ada sebuah masalah umum yang sering 
terjadi di dalam dunia kuno masa itu. Paulus 
menamakannya “tembok pemisah”. Ada tembok 
pemisah di antara komunitas Yahudi dan  non 
Yahudi,  tembok pemisah itu adalah perseteruan. 
Ada sebuah fakta bahwa kedua komunitas 
memiliki tembok batasan, mereka tidak saling 
mengunjungi, tidak saling berkomunikasi satu 
sama lain, menunjukkan bahwa memang ada 
perseteruan. 

Tembok ini dibangun berabad-abad sehingga 
kedua pihak sudah menjadi biasa dengan 
tembok yang ada. Tembok ini makin hari makin 
kokoh, keberdosaan manusia membuat tembok 
ini makin tebal. Ketika Kristus Yesus datang, 
tembok ini dirobohkan.  Itulah sebabnya  Petrus 
di dalam kisah para rasul 11, bersedia datang ke 
rumah seorang jendral Romawi untuk melayani 
sang jendral dan seisi rumahnya. Tentu ini adalah 
fenomena yang sangat tidak biasa untuk konteks 
saat itu. Semua belum terbiasa melakukan hal 

Bacaan : Efesus 2: 14
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tersebut. Petrus juga pasti akan menuai protes 
dari orang Yahudi lainnya. Namun, Petrus tidak 
menempatkan komentar orang lain sebagai 
standar hidupnya, yang menjadi standar dan 
acuan bagi hidupnya adalah kebenaran-
kebenaran Kristus (Kis 11:34-35).  Di dalam Kristus 
tidak ada lagi tembok di antara umat-Nya. 

Sayangnya manusia terkadang mengabaikan 
kebenaran ini, dan suka membangun tembok 
di antara sesama umat Tuhan hanya karena 
berbagai perbedaan yang ada (misalnya: suku, 
kaya-miskin, penampilan, jabatan). Momen 
paskah kali ini kiranya mengingatkan kita bahwa 
tembok pemisah yang memisahkan umat 
Allah sudah dirobohkan Tuhan Yesus dengan 
darah-Nya. Sudah selayaknya semua umat-
Nya menyesuaikan hati, jiwa dan kehendak 
dengan Sang Penebus untuk selalu membangun 
jembatan untuk tetap memelihara relasi dengan 
sesama umat Tuhan, tidak peduli sebesar apapun 
perbedaan kita. (NL)
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GEREJA YANG BERSATU
Sabtu, 10 April 2021

Kisah-kisah dalam Kisah Para Rasul adalah kisah 
tentang gereja yang menghadapi penganiayaan 
dari luar dan ancaman dari dalam. Bagian 
hari ini adalah tentang ancaman dari dalam. 
Orang-orang percaya yang juga berpegang 
pada hukum Musa mengunjungi gereja di 
Antiokhia. Mereka percaya bahwa sunat dan 
ketaatan kepada hukum Musa dibutuhkan 
untuk keselamatan. Hal ini menjadi beban bagi 
orang percaya non-Yahudi dan hal ini juga 
menyebabkan perselisihan. Paulus dan Barnabas 
memasuki konflik ini dan akhirnya kembali ke 
Yerusalem untuk mendapatkan arahan pada 
pertemuan para pemimpin gereja.

Petrus dan para rasul serta penatua lainnya 
ada di sana. Bahkan Yakobus, saudara laki-laki 
Yesus, ada di sana. Kala itu Petrus mengingat 
kisah Kornelius (Kisah Para Rasul 10-11), seorang 
non Yahudi, namun percaya kepada yesus dan 
diselamatkan. Akhirnya Paulus, Barnabas serta 
2 orang lagi diutus kembali ke Antiokhia untuk 
menyampaikan putusan para pemimpin gereja. 
Roh Tuhan menggerakkan hati orang percaya, 
sehingga gereja awalnya terpisahkan menurut 
garis etnis — Yahudi di sini, dan non-Yahudi 

Bacaan : Kisah Para Rasul 15: 1-35
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di sana — sekarang menjadi satu tubuh yang 
bersatu. Tidak pembedaan antara Yahudi dan 
non Yahudi, semua disatukan dalam Kristus.

Kisah ini memberi tahu kita sesuatu, yaitu tentang 
karya Pengorbanan Kristus yang mempersatukan 
(ayat 11) orang percaya dari berbagai bangsa. 
Perbedaan di dalam komunitas orang percaya 
pasti terjadi, namun yang pasti kasih Allah 
kepada kita adalah sama. Perbedaan yang ada 
selayaknya diterima dan diletakkan di bawah 
kasih Kristus yang mempersatukan. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
05 Apr ‘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: Anak Jurene Ivanamarnia

Selasa
06 Apr ‘21 HUT: Bp. Ishak Bisma Widiyanto

Rabu
07 Apr ‘21

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto (DILIBURKAN)

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis
08 Apr ‘21

HUT: Anak Sean Avner Stevanos

HUT: Bp. Yeftanto

Jum’at
09 Apr ‘21

HUT: Ibu Paulina Chandra Dewi

HUT: Anak Ebenezer Suwarno

HUT: Sdr. Randy Kennardi

HUT: Bp. Ferry Djojo
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P E N G U M U M A N

Sabtu
10 Apr 21

06.30 Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

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

Minggu
11 Apr ‘21

HUT: Anak Jonathan Alvin Lie

HUT: Ibu Suyatmi

HUT: Ibu Kenyo Endah Prawesti
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

03 April 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan 
teks Kisah Para Rasul 10:24-48 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 bah-
wa satu-satunya jalan menuju takhta karunia 
Bapa sudah dibuka yaitu melalui pengurba-
nan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu 
salib dan yang telah diterapkan ke dalam 
hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari 
Allah Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.” 
Jemaat dipersilakan duduk.
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Crowns (Hillsong)  
(https://www.youtube.com/
watch?v=WVNb-Tz-Lp0) 
Verse 1
There is a hill I cherish
(Ada sebuah bukit yang aku hargai)
Where stood a precious tree
(Di mana berdiri sebuah pohon yg berharga)
The emblem of salvation
(Lambang Keselamatan)
The gift of Calvary
(Karunia Kalvari)

Verse 2
How is it I should profit
(Bagaimana mungkin aku dapat bermegah 
sendiri)
While He is crucified
(Sementara Ia disalibkan)
Yet as His life was taken
(NyawaNya direnggut)
So I was granted mine
(Supaya aku memperoleh hidup)

Chorus
My wealth is in the cross
(Kekayaanku ada pada salibNya)
There’s nothing more I want
(Tak ada hal lain yg lebih aku ingini)
Than just to know His love
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(Selain untuk mengenal kasihNya)
My heart is set on Christ
(Hatiku tertuju kepada Kristus)
And I will count all else as loss
(Dan kuhitung semua yg lain
sebagai kerugian)
The greatest of my crowns
(Kebesaran dari mahkota-mahkotaku)
Mean nothing to me now
(Sekarang tak berarti apa-apa bagiku)
For I counted up the cost
(Karna kusadar harga yg dibayar Kristus 
untukku)

Verse 3
I will not boast in riches
(Aku tak akan bermegah di dalam kekayaan)
I have no pride in gold
(Aku tak memiliki kebanggan pada emas)
But I will boast in Jesus
(Tetapi aku akan bermegah di dalam Kristus)
And in His Name alone
(Dan hanya di dalam namaNya)

Verse 4
And when I stand in glory
(Dan bila aku berdiri di dalam kemuliaan)
My crowns before the Lord
(Mahkotaku dihadapan Tuhan)
Let this be my confession
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(Biarlah ini menjadi pengakuanku)
My wealth is in the cross
(Kekayaanku ada pada salibNya)

Chorus

Pengakuan Dosa Pribadi 

Medley “Nothing But The Blood” (https://
www.youtube.com/watch?v=tZ7AEH6fCAQ)

Verse
What can wash away my sin?
Nothing but the blood of Jesus;
What can make me whole again?
Nothing but the blood of Jesus.

Chorus 2x
Oh! precious is the flow
That makes me white as snow;
No other fount I know,
Nothing but the blood of Jesus.

Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
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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 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 
Filipi 2:5-11 - “2:5 Hendaklah kamu dalam 
hidupmu bersama , menaruh pikiran dan 
perasaan yang terdapat juga dalam Kristus 
Yesus, 2:6 yang walaupun dalam rupa Allah 
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah 
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itu sebagai milik yang harus dipertahankan, 
2:7 melainkan telah mengosongkan diri-Nya 
sendiri dan mengambil rupa seorang ham-
ba, dan menjadi sama dengan manusia 2:8 
Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia 
telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai 
mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 2:9 
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan 
Dia j  dan mengaruniakan kepada-Nya nama 
di atas segala nama, 2:10 supaya dalam 
nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada 
di langit dan yang ada di atas bumi dan 
yang ada di bawah bumi, 2:11 dan segala 
lidah mengaku: “Yesus Kristus adalah Tuhan, “ 
bagi kemuliaan Allah, Bapa! “
 
Nyanyian jemaat  
Nobatkanlah Raja (KPPK 10) Medley Terpu-
jilah Nama Yesus  (KPPK 68) 
(https://www.youtube.com/watch?v=d-
DCE8yGOCcY) 
Verse 1
Nobatkanlah Raja! Domba di takhta-Nya,
dengarlah suara pujian,
berkumandang lebar!
Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji,
Kristus yang mati gantiku, selama-lamanya.

Verse 2
Nobatkanlah Raja! Tuhan alam s’mesta,
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Nama-Nya disebut Ajaib, dan Mahamulia,
raja-raja dunia, bertelut pada-Nya,
b’ri mahkota kepada-Nya,
puji ‘kan kasih-Nya.

Chorus 
Kemuliaan bagi Tuhan
Ditempat yang maha tinggi
Seluruh bumi akan bersorak
Bagi Anak Domba
Kemuliaan bagi Tuhan
Ditempat yang maha tinggi
Seluruh bumi akan mengaku
Yesus Kristuslah Sang Raja

Verse
Semua yang ditebuskan-Nya,
bersyukur, bersujud,
anug’rah-Nya s’lamatkanku,
b’ri hormat pada-Nya.
Anug’rah-Nya s’lamatkanku,
b’ri hormat pada-Nya.

Verse
Bangsa-bangsa di dunia,
berhimpun bersujud,
pandanglah hormat mulia-Nya,
b’ri hormat pada-Nya.
Pandanglah hormat mulia-Nya,
b’ri hormat pada-Nya.
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Chorus 2x
Puji Dia dan Sembah Dia
Biarlah sluruh mulut memuji,
Meninggikan sang Raja
Puji Dia dan Sembah Dia
Biarlah sluruh lutut bertelut
dihadapan sang raja

Coda
Biarlah sluruh lutut bertelut
Biarlah sluruh mulut memuji
Dan sluruh dunia kan mengaku,
Yesus Raja Sgala Raja

6. Pujian Firman: 
Yet Not I But Throgh Christ In Me (CityAlight) 
((https://www.youtube.com/watch?v=dH-
JPwI1Qioo))
Verse 1
Pembrian anugerah Yesus penebusku
Kasih surga yang tak tertandingi
Sukacita kebnaran yang bebaskan
Kasih sempurna damai yang kekal
Harapanku hanyalah pada Yesus
Hidupku berpaut padaNya
O betapa indah dan mulia bagianku
Karna Kristus dalamku

Verse 2
Dalam kelam Kutak pernah sendiri
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Dipihakku sang penylamat serta
Dalam kekurangan kusukacita
Sbab kuasaNya sempurna dalamku
Kutak takut karna Dia gembalaku
Dalam lembah Dia yang pimpinku
O maut dan sengsara telah dikalahkan
Karna Dia Kristus dalamku

Verse 3
Didalam Dia yang tanggung smua dosaku
Yesus yang pegang hari esok ku
DarahNya yang tercurah ampuniku
Dia bangkit tuk mengalahkan maut
Kupercaya Dia kalahkan dosaku
Sekarang dan tuk selamanya
O betapa heran kutlah dibebaskan
Karna Dia Kristus dalamku

Verse 4
Stiap nafasku ku mau serta Yesus
Janjinya yang membuatku teguh
Setiap hari kasihNya pulihkanku
Sampai nanti kudipanggil pulang
Harapanku hanyalah pada Yesus
Kemuliaan hanya padaNya
Saat usai nanti kukan trus bernyanyi 
Karna Dia Kristus dalamku

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03.
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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 
 
SBAB DIA HIDUP (KPPK 133)
(https://youtu.be/VB0So4vNjlc) 
Verse 1
Anak Allah, Yesus nama-Nya
Menyembuhkan, menyucikan
Bahkan mati, tebus dosaku
Kubur kosong membuktikan Dia hidup

Chorus
S’bab Dia hidup, ada hari esok
S’bab Dia hidup, ‘ku tak gentar
Kar’na ‘ku tahu Dia pegang hari esok
Hidup jadi berarti s’bab Dia hidup

Verse
Anak Allah, Yesus nama-Nya
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Menyembuhkan, menyucikan
Bahkan mati, tebus dosaku
Kubur kosong membuktikan Dia hidup

Chorus
S’bab Dia hidup, ada hari esok
S’bab Dia hidup, ‘ku tak gentar
Kar’na ‘ku tahu Dia pegang hari esok
Hidup jadi berarti s’bab Dia hidup

10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology
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