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Kebebasan Dari Tradisi 
(Matius 15:1-20)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Setiap orang pasti bertumbuh dalam tradisi-tradisi 
tertentu. Seringkali fakta ini kurang disadari karena 
tradisi terjadi secara alamiah. Tradisi telah menjadi 
bagian dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi menjadi 
hal yang begitu biasa bagi orang-orang yang menerima 
dan mempraktekkannya. Orang cenderung menerima 
tradisi apa adanya tanpa mengkritisinya.
 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Tentu saja tidak setiap tradisi merupakan hal yang 
menyimpang dari firman Tuhan. Melalui wahyu 
umum dan anugerah umum manusia dimampukan 
untuk menciptakan tradisi-tradisi tertentu yang baik. 
Tradisi-tradisi semacam ini merupakan salah satu 
cara yang digunakan oleh Allah untuk mengatur 
dunia ini. 
 
Walaupun demikian, tidak setiap tradisi adalah benar. 
Kita semua dipengaruhi oleh natur yang berdosa 
dan kita semua masih tinggal di dalam dunia yang 
berdosa. Apa yang dihasilkan oleh pemikiran dan 
tindakan manusia juga seringkali tercemar oleh dosa. 
Bahkan sebuah tradisi yang baik kadangkala bisa 
berubah menjadi tidak baik di tangan manusia yang 
berdosa.
 
Hal yang sama terjadi dalam masyarakat Yahudi 
pada jaman Yesus. Teks hari ini menyediakan 
sebuah contoh yang baik. Para pemimpin agama 
Yahudi menganggap murid-murid Yesus telah 
melanggar tradisi para tua-tua Yahudi karena mereka 
memakan sesuatu tanpa membasuh tangan (15:1-
2). Penyebutan golongan Farisi dan ahli Taurat dari 
Yerusalem menyiratkan kelompok religius yang sangat 
ketat. Farisi merupakan mazhab yang paling keras 
(Kis. 26:5). Para ahli Taurat merupakan cendekiawan 
religius yang sangat menguasai berbagai hukum dan 
penafsirannya. Tambahan “dari Yerusalem” mungkin 
dikontraskan dengan golongan Farisi maupun ahli 
Taurat dari Galilea yang dinilai tidak seketat kelompok 
yang sama di Yerusalem. 
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Apa yang sedang dipersoalkan di teks hari ini tentu 
saja bukan masalah kebersihan (baca: supaya 
terhindari dari kuman, virus, atau bakteri). Tradisi 
mencuci tangan sebelum makan merupakan tindakan 
religius. Praktek ini dianggap bisa mempengaruhi 
kesucian seseorang. Jadi, isu yang dipersoalkan bukan 
kekotoran, melainkan kenajisan.

Tradisi ini merupakan penafsiran terhadap Hukum 
Taurat sekaligus penerapannya pada situasi tertentu. 
Penafsiran dan penerapan ini selanjutnya diteruskan 
antar generasi. Dalam kaitan dengan mencuci 
tangan, tradisi ini awalnya hanya berlaku atas para 
imam dalam konteks ibadah di bait Allah (Kel. 30:17-
21; 40:12; 2Taw. 4:6). Mereka perlu menyucikan 
diri sebelum menghampiri Tuhan. Di luar konteks 
keimaman dan ibadah, mencuci tangan hanya 
diterapkan pada mereka yang telah menyentuh 
barang-barang najis (Im. 15:11). Golongan Farisi 
lantas memperluas penerapan dari aturan ini. Aturan 
dibuat menjadi lebih detail dan diterapkan pada 
semua orang. Aturan ini juga diberlakukan pada 
berbagai bidang, termasuk soal makan. Siapa yang 
tidak mematuhi dianggap najis.

Respons Yesus terhadap teguran atau tuduhan di 
Matius 15 terkesan keras, tetapi tetap bijaksana. 
Dia tidak menentang semua aspek dalam tradisi. 
Sikap-Nya berbeda dengan kaum antinomianis yang 
tidak peduli dengan aturan apapun. Sikap-Nya juga 
berbeda dengan golongan Saduki yang menolak 
segala bentuk tradisi lisan. Yesus memilih untuk 
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menyoroti kekeliruan-kekeliruan fatal dalam sebuah 
tradisi. 

Sejauh mana sebuah tradisi boleh dipertahankan? 
Bagaimana kita mengetahui bahwa suatu tradisi 
sudah melewati batasan yang benar? 

Pertama, jika sebuah tradisi dipaksakan pada semua 
orang (ayat 2). Yudaisme pada jaman Alkitab tidak 
hanya diwakili oleh kelompok Farisi. Ada beragam 
mazhab lainnya. Beberapa bahkan saling berbeda dan 
tidak suka. Di Matius 15 orang-orang Farisi mencoba 
memaksakan keyakinan mereka pada golongan lain 
(murid-murid Yesus) dengan mengatasnamakan 
tradisi dari nenek moyang bangsa Yahudi. Mereka 
beranggapan bahwa “nenek moyang” (lit. “tua-tua”) 
mewakili seluruh umat Tuhan.

Anggapan ini tentu saja keliru. Aturan mencuci tangan 
sebelum makan belum ada pada jaman Abraham, 
Ishak maupun Yakub. Tradisi ini mungkin baru 
muncul beberapa abad sebelum jaman Perjanjian 
Baru. Mereka yang menggagas tradisi ini tentu saja 
tidak mewakili semua bangsa Yahudi. Memaksakan 
sebuah tradisi pada kelompok yang berlainan 
merupakan wujud kesombongan.

Kedua, jika sebuah tradisi diperlakukan sebagai firman 
Tuhan (ayat 3-6). Ketika golongan Farisi menuduh 
murid-murid Yesus telah melanggar tradisi, Yesus 
menyoal tentang penghargaan orang Farisi yang 
terlalu berlebihan terhadap tradisi. Dia mengambil 
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contoh tentang tradisi kurban bagi Allah (15:5; lihat 
Mrk. 7:11). Orang-orang Farisi mengajarkan bahwa 
seseorang yang sudah bersumpah untuk memberikan 
sesuatu kepada Allah, orang itu patut menggenapi 
sumpahnya, tidak peduli sumpah itu dilakukan tanpa 
berpikir matang-matang dan tidak peduli apa yang 
dijanjikan untuk diberikan dalam sumpah tersebut. 
Aturan ini dianggap mengikat secara mutlak, bahkan 
dalam kasus yang dijanjikan adalah aset atau harta 
untuk pemeliharaan orang tua di masa lanjut mereka. 
Orang yang menggenapi janjinya untuk memberikan 
kurban dibebaskan dari tanggung jawab terhadap 
hari tua ayah dan ibunya.

Ajaran ini tentu saja keliru. Perintah untuk 
menghormati orang tua merupakan firman Tuhan 
(15:4 “Sebab Allah berfirman…”; Kel. 20:12). Mereka 
yang melanggar firman Tuhan ini akan menerima 
hukuman yang sangat serius (Kel. 21:17). Dalam 
tradisi Yahudi, menghormati orang tua mencakup 
pemeliharaan mereka pada masa tua. Yesus 
menyetujui tradisi ini. Praktek ini sudah menjadi 
bagian dari budaya semua orang Yahudi, terlepas 
dari mazhab religius yang diyakini. Praktek ini juga 
terlihat logis, baik, dan bijaksana. Siapa yang paling 
patut memelihara orang tua selain anak-anaknya? 
Tidak heran Paulus menilai orang-orang Kristen yang 
tidak peduli terhadap keluarganya sebagai orang-
orang yang murtad dan lebih buruk daripada orang-
orang yang tidak beriman (1Tim. 5:8).      

Sebagian tradisi muncul dari motivasi yang murni. 
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Makna di baliknya juga kadangkala sangat kaya dan 
bijaksana. Dalam kasus tradisi bersumpah untuk 
memberikan kurban kepada Allah, motivasi awal 
mungkin menegakkan kesakralan sumpah. Orang 
tidak boleh menganggap remeh janji kepada Allah. 
Sayangnya, orang-orang Farisi menjadikan tradisi 
yang baik ini sebagai pembenaran untuk melanggar 
firman Tuhan. Mereka lupa bahwa tradisi religius 
bukanlah firman Tuhan. Otoritas tradisi tidak boleh 
disejajarkan dengan atau bahkan diletakkan lebih 
tinggi daripada firman Tuhan.

Sebagai contoh yang baik adalah penampilan pada 
saat beribadah. Dalam tradisi Kristen tertentu 
beribadah merupakan hal yang sangat dipentingkan. 
Sebagai wujudnya, orang-orang menyiapkan pakaian 
yang khusus dalam ibadah. Mereka menyebut 
sebagai “baju gereja” atau “baju agama.” Mereka 
tidak mau asal-asalan dalam beribadah. Motivasi ini 
jelas mulia. Sayangnya, tradisi seperti ini lama-lama 
dijadikan firman Tuhan. Siapa yang melanggar tradisi 
ini dianggap tidak menghormati Tuhan dalam ibadah. 
Ketiga, jika sebuah tradisi menjadi kemunafikan (ayat 
7-9). Apa yang dilakukan oleh orang yang sedang 
dibicarakan di ayat 5-6 mungkin terlihat sangat saleh. 
Orang itu terlihat begitu mengasihi Allah, bahkan jauh 
di atas kasihnya kepada orang tua. Apa yang tampak 
dari luar ternyata tidak mewakili apa yang ada dalam 
hati. Sama seperti bangsa Yehuda pada zaman 
Yesaya, mereka hanya memuliakan Allah di bibir saja, 
padahal hatinya jauh dari Allah (Yes. 29:13). Yesus 
menilai mereka sebagai orang yang munafik.
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Istilah “munafik” di sini merujuk pada tindakan yang 
tidak konsisten (apa yang ditampilkan tidak mewakili 
apa yang ada dalam hati seseorang). Manifestasi 
berbeda dengan esensi. Kemunafikan jenis ini 
seringkali terlihat dalam tradisi-tradisi tertentu. 
Inti dari apa yang diperjuangkan dalam sebuah 
tradisi ternyata justru sedang disangkali. Sebagai 
contoh, orang bertengkar gara-gara seragam dalam 
pelayanan padahal tujuan seragam adalah untuk 
menbangun kesatuan.

Keempat, jika sebuah tradisi mengabaikan inti 
persoalan (ayat 10-14). Bagian ini bukan hanya 
merangkum semua yang sudah dijelaskan di 
bagian sebelumnya, tetapi juga menambahkan 
poin penekanan yang lain. Yang Yesus setujui dari 
pandangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah 
nilai penting kesucian. Segala sesuatu yang berpotensi 
menajiskan hidup manusia harus dihindari dan 
dicarikan solusi. Perbedaannya terletak pada diagnosa 
akar persoalan. Yesus melihat persoalan kenajisan 
terletak pada hati manusia (15:11). Dari hati yang 
jahat muncul segala sesuatu yang jahat pula (15:18-
20). Jika hati adalah akar persoalannya, melakukan 
ritual apapun tidak akan memadai sebagai solusinya.
Mereka yang merasa diri mampu untuk menyelesaikan 
persoalan hati dengan usaha sendiri diumpamakan 
seperti orang buta yang menuntun orang buta (15:13-
14). Mereka bukan hanya meletakkan diri sendiri 
dalam bahaya, tetapi juga orang lain bersama mereka. 
Apa yang mereka hasilkan tidak akan bertahan lama. 
Ibarat sebuah tanaman, hasil usaha mereka akan 
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dicabut oleh Allah (15:12). Itulah yang akan terjadi 
pada mereka yang mengandalkan tradisi. Perubahan 
jaman akan meniadakan kekuatan sebuah tradisi. 
Hanya firman Tuhan yang tidak lekang oleh jaman 
sehingga dapat diandalkan di sepanjang jaman. 

Persoalan hati hanya bisa diatasi oleh Allah sendiri. 
Allah membuka hati seseorang supaya orang itu 
mampu memahami dan menerima Injil dengan 
sepenuh hati (Kis. 16:14). Hati nurani kita perlu 
disucikan oleh kurban Kristus yang sempurna (Ibr. 
9:14). Soli Deo Gloria.    
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 185:
Doa Bapa Kami itu seharusnya dipakai dengan cara 
apa?

Seluruh Firman Allah berguna untuk membimbing 
kita dalam pelaksanaan kewajiban kita berhubung 
dengan doa. Akan tetapi, pedoman khusus untuk 
membimbing kita ialah rumus doa yang telah diajarkan 
kepada para murid-Nya oleh Kristus, Juruselamat kita, 
dan yang biasanya disebut Doa Bapa Kami.
a. 1Yo 5:14. b. Mat 6:9-13; Luk 11:2-4.
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1. Berdoa untuk Perang Rusia - Ukraina bisa segera 
berakhir dan tidak meluas secara global sehingga 
mempengaruhi kestabilan ekonomi dan politik dunia. 
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan 
kepada warga sipil yang menjadi korban pertikaian 
negara-negara. Kiranya Tuhan mengirimkan 
pertolongan kepada mereka. Berdoa supaya konflik 
yang terjadi dapat segera selesai dan keamanan dunia 
dapat terjaga.

2. Berdoa untuk pemulihan perekonomian di Indonesia 
dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan 
memberikan hikmat kepada pemerintah dan pelaku 
ekonomi dalam menggerakkan roda perekonomian. 
Berdoa juga untuk lapangan pekerjaan dapat tersedia 
bagi masyarakat yang telah kehilangan pekerjaan 
selama pandemi berlangsung. Kiranya masyarakat 
dapat mendukung progam vaksinasi, menjaga hidup 
bersih dan menerapkan protokol kesehatan dengan 
baik. 

3. Berdoa untuk para Hamba Tuhan yang melayani 
di seluruh Indonesia baik di perkotaan, pedesaan 
maupun di pedalaman. Tuhan memberikan kesehatan 
dan hikmat kepada para Hamba Tuhan dalam 
melayani. Tuhan juga menolong, mencukupkan 
kebutuhan para Hamba Tuhan yang melayani di 
daerah pedesaan maupun pedalaman, dimana 
mereka harus memenuhi kebutuhan hidup melalui 
mata pencaharian sendiri. Tuhan menggerakkan hati 
orang-orang untuk membantu para Hamba Tuhan 
yang membutuhkan pertolongan.

Pokok Doa Syafaat
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Bila Hati Menang
atas Pikiran

C A R E
All About Marriage

Bagi bangsa Eropa, Skotlandia merupakan tempat 
tinggal iblis; bagi bangsa Inggris wilayah tersebut 
penuh dengan orang biadab. Setiap kali bangsa Inggris 
menyerbu Skotlandia, mereka melewati Haddington 
sambil membantai pria, wanita, dan anak-anak di 
sepanjang jalan.

Selama seratus tahun, semua raja Skotlandia mati 
secara mengerikan. Tidak satu pun dari mereka hidup 
lebih dari 42 tahun.

John & Marjory Knox (1)



E-Magazine
05 Juni 2022

14

Sementara itu, korupsi mencabik-cabik gereja yang 
memegang setengah kekayaan negara. Para tuan tanah 
yang memerintah wilayah pedesaan menetapkan 
hukum bagi mereka sendiri, bahkan mengintimidasi 
raja. Masyarakat awam terperangkap di tengah-tengah 
mereka.

[JOHN KNOX & GEORGE WISHART]
John Knox lahir di Haddington, dekat Edinburgh, 
Skotlandia pada tahun 1514. Keluarga Knox termasuk di 
antara masyarakat awam tersebut. Ibu John barangkali 
meninggal saat John masih bayi. Karena John murid 
yang cukup cerdas, ayahnya memutuskan bahwa ia 
harus masuk sekolah pendeta.

Setelah menyelesaikan studinya di University of St. 
Andrews dan ditahbiskan sebagai pendeta, John 
menjadi pengacara dan guru tata bahasa di Haddington.

Selama kuliah, John terpesona dengan pasal 17 Injil 
Yohanes. John menyebut pasal itu sebagai “jangkar” 
hidupnya. Namun, setelah berjumpa dengan George 
Wishart maka keyakinan Protestan yang baru dianutnya 
benar-benar mantap.

Wishart terbawa ke Skotlandia oleh badai. Tuan 
tanah yang mempekerjakan John sebagai guru, 
merekomendasikan nama John. Akibatnya, John harus 
selalu membawa pedang saat mengawal  Wishart 
selama lima minggu berikutnya.

W. Stanford Reid mengatakan, “John menyukai 
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kehidupan keluarga tuan tanah yang tidak begitu 
terkenal, di mana ia dapat belajar dan menjelaskan 
Alkitab secara terinci, mengajar tata bahasa, dan 
meningkatkan kepandaian dari dua atau tiga remaja 
tanpa harus menghadapi hiruk-pikuk dunia yang keras 
di sekelilingnya.”

Setelah melayani Wishart selama lima minggu, Knox 
menjadi galau. Ia mengagumi Wishart; lelaki itu telah 
menjadi sahabat dekatnya. “Kembalilah kepada murid-
muridmu,” kata Wishart kepadanya, “cukup satu 
orang yang menjadi korban.” Beberapa jam kemudian 
Wishart ditangkap dengan alasan menyebarkan ajaran 
Protestan yang sesat; dan beberapa minggu kemudian 
ia dihukum mati.

Knox sangat terguncang. Cepat atau lambat ia akan 
menghadapi nasib yang sama dengan Wishart.

[ST. ANDREWS]
John berpikir untuk melarikan diri ke Jerman. Ia pun 
berkonsultasi dengan para tuan tanah yang menjadi 
orangtua murid-muridnya. Mereka menyarankan agar 
John membawa anak-anak mereka ke St. Andrews. 
Meskipun St. Andrews tidak dapat dianggap sebagai 
tempat berlindung yang aman.

Mulanya John hanya mengajar di St. Andrews. 
Namun ketika beberapa orang secara tidak sengaja 
mendengarnya mengajar, mereka memintanya untuk 
menjadi pendeta di puri itu. Jemaatnya merupakan 
perpaduan unik antara para pembunuh dan orang suci, 
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para petani dan profesor.

Kurang dari tiga bulan kemudian, bangsa Perancis 
berhasil merebut puri itu. Bersama tahanan lainnya, 
John dihukum di kapal sebagai penjahat. John terkatung-
katung di lautan selama 19 bulan. Awal tahun 1549, 
pada usia 35 tahun, John dibebaskan berkat usaha 
negosiasi dari pemerintah Inggris.

Kembali ke Skotlandia merupakan hal yang mustahil; 
karena itu John mencari tempat tinggal di Inggris. Tak 
lama kemudian, ia diminta menggembalakan jemaat 
di Berwick sebelah utara Inggris, dekat perbatasan 
Skotlandia. Jemaat di kota tersebut terdiri dari serdadu 
Inggris yang membenci bangsa Skotlandia dan para 
pengungsi Skotlandia yang membenci bangsa Inggris. 
Karena bisul di perutnya dan penyakit ginjal yang 
dideritanya sejak bekerja di kapal, John beranggapan 
bahwa Berwick bukanlah tempat yang tepat untuk 
memulihkan kesehatannya, kecuali di Istana Norham.

[ISTANA NORHAM DI BERWICK]
Istana Norham jauh dari gangguan. Lebih dari itu, di 
Istana Norham, ia dapat berinteraksi dengan para 
wanita yang tidak takut menggunakan pikiran mereka. 
Hal itu sangat menarik hatinya.

Elizabeth Bowes menjadi figur ibu bagi John Knox. 
Sebagian besar surat John kepada Elizabeth membahas 
masalah Alkitab dan doktrin. Surat-surat yang ditulis 
John kepada putri Elizabeth, Marjory, bersifat lebih 
pribadi dan barangkali tidak membahas masalah-
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masalah seberat itu.

Setelah dua tahun John Knox melayani di Berwick, 
jumlah jemaatnya meningkat pesat. Richard Bowes 
pun mulai berpikir bahwa barangkali pria Skotlandia 
yang selalu terang-terangan itu bukan calon suami 
yang terlalu buruk bagi putrinya. Apalagi pada musim 
gugur tahun 1551 John Knox digembar-gemborkan 
sebagai pengkhotbah paling terkenal di Inggris Utara 
dan menjadi bahan pembicaraan di gedung-gedung 
Westminster dan Canterbury. Pada tahun 1552, John 
berkhotbah di hadapan raja Inggris dan disebut-sebut 
sebagai salah seorang pendeta kerajaan.

Perawakan John tidak tinggi; bahkan sebenarnya ia 
sedikit lebih pendek dari pria-pria pada umumnya. 
Meskipun demikian, ia berbahu lebar, rambut serta 
janggutnya yang hitam menambah kewibawaan pada 
pembawaannya. Matanya yang cekung dan berwarna 
biru keabu-abuan membuatnya tampak seolah-olah 
memiliki pandangan yang sangat tajam.

Richard Bowes belum sepenuhnya senang menjadikan 
John Knox menantunya, tetapi akhirnya pada bulan 
Desember 1552 ia menyetujui pertunangan putrinya 
dengan pria Skotlandia itu. Saat itu Marjory berusia 
kurang lebih 17 tahun, sementara John 38 tahun.
John baru saja tiba dari London di mana ia bekhotbah 
di hadapan raja, dan terdengar desas-desus bahwa 
ia mungkin akan diangkat menjadi uskup Rochester 
berikutnya. 
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Namun, beberapa bulan kemudian Richard Bowes 
mendengar berita dari kakak laki-lakinya di London 
bahwa kesehatan raja sedang menurun, dan apabila ia 
wafat, kemungkinan besar Mary Tudor yang menganut 
agama Katolik akan menjadi penguasa Inggris 
berikutnya. Ketika mendengar hal ini, Richard Bowes 
berpikir ia mungkin terlalu tergesa-gesa menyetujui 
pertunangan John dan Marjory. 

Pada bulan Juli berikutnya Raja wafat. Dan benarlah, 
Mary Tudor naik tahkta. John Knox menjadi buronan. 
Satu per satu teman-temannya dipenjarakan di 
Tower of London. Sebagian besar dari mereka hanya 
menunggu giliran untuk dibakar di tiang pembakaran.
Richard Bowes bertekad menentang pernikahan 
mereka. Namun, Elizabeth Bowes tak mau menyerah. 
Elizabeth yakin bahwa John Knox adalah pria yang 
tepat bagi putrinya. Elizabeth mendesak John agar 
menghubungi saudara iparnya, Robert Bowes, di 
London.

Setelah berbicara dengan Robert Bowes di London, 
Robert Bowes lebih suka melihat John diserahkan 
ke tangan penguasa daripada menikah dengan 
keponakannya, Marjory.

Cuplikan Bab 4: Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – 
William J. Petersen
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Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. 

Bagaimana
Membuktikan Bahwa 
Alkitab adalah
Firman Allah?

T E A C H I N G
Q&A

Sebagian besar orang Kristen Alkitab meyakini 
Alkitab sebagai firman Allah. Keyakinan ini mendapat 
dukungan dari Alkitab sendiri. Segala tulisan dalam 
kitab suci diilhamkan oleh Allah (lit. “dinafaskan oleh 
Allah,” 2Tim. 3:16). Segala nubuat para nabi dihasilkan 
dari dorongan Roh Kudus (2Pet. 1:20-21). Inilah yang 
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diyakini oleh kalangan Injili. 
 
Ternyata tidak semua orang yang mengaku diri 
Kristen berbagi keyakinan yang sama. Sebagian 
orang menganggap Alkitab hanya sebagai tulisan 
kuno belaka, sama seperti tulisan-tulisan kuno yang 
lain. Alkitab hanyalah kumpulan refleksi teologis dari 
para penulisnya. Bukan tentang apa yang dinyatakan 
oleh Allah kepada manusia, tetapi apa yang dipikirkan 
oleh manusia tentang Allah.
 
Bagaimana kita menyikapi tantangan ini? Bagaimana 
membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan?
 
Pertanyaan ini sebenarnya cukup pelik. Keyakinan 
kita terhadap Alkitab sebagai firman Allah memang 
didasarkan pada kesaksian Alkitab sendiri. Alkitab 
merupakan tulisan lisan yang dinafaskan sendiri oleh 
Allah (2Tim. 3:16) melalui Roh-Nya yang kudus (2Pet. 
1:20-21). Baik Yesus maupun para rasul menerima 
kitab suci sebagai firman Allah yang berotoritas 
(Mat. 5:17-19). Masalahnya, kita tidak mungkin hanya 
menggunakan teks-teks ini sebagai alat pembuktian. 
Jika dilakukan, strategi ini termasuk penalaran 
melingkar yang sempit. Alkitab adalah firman Allah 
karena Alkitab menyatakan dirinya sebagai firman 
Allah. 
 
Lalu bagaimana kita bisa membuktikan pengilhaman 
Alkitab? Sekali lagi, tugas ini cukup rumit. Proses 
pengilhaman tidak terlihat oleh mata dan tidak bisa 
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diulang. Jika pembuktian yang dituntut adalah secara 
empiris, kita tidak mungkin dapat memenuhi tuntutan 
tersebut.
 
Walaupun demikian, keyakinan terhadap Alkitab 
sebagai firman Tuhan bukanlah iman yang buta. Kita 
membuka diri untuk diuji. Jika ada bagian Alkitab yang 
terbukti keliru, kita patut mempertanyakan ulang 
keyakinan kita. Ketika kita membaca dan menafsirkan 
Alkitab kita memulai dengan asumsi teologis 
tentang otoritasnya yang dari Allah, tetapi kita juga 
sekaligus terus-menerus menguji keyakinan tersebut 
berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab maupun di 
luar Alkitab (sains, sejarah, dan sebagainya).
 
Selain membuka diri untuk dikritisi, kita juga 
menyediakan data lain sebagai dukungan. Salah 
satunya adalah nubuat dalam Alkitab. Sebuah prediksi 
yang digenapi belum tentu menunjukkan otoritas 
ilahi. Beberapa orang dalam sejarah dengan tepat 
memprediksi apa yang akan terjadi di kemudian hari. 
Bagaimanapun, kasus penggenapan nubuat-nubuat 
dalam Alkitab terbilang unik. Jumlah nubuat yang 
digenapi sangat banyak. Nubuat-nubuat itu berasal 
dari puluhan penulis yang berlainan, baik status sosial, 
jabatan, pengetahuan, usia maupun masa hidupnya. 
Rentang waktu penggenapan juga ratusan hingga 
ribuan tahun setelah dinubuatkan. Penggenapannya 
juga mengerucut pada diri Yesus Kristus. Semua data 
ini menyiratkan bahwa penggenapan nubuat-nubuat 
tersebut tidak mungkin terjadi secara kebetulan. 
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Variabel di dalamnya terlalu banyak untuk sebuah 
peristiwa kebetulan. Jika benar demikian, kita dapat 
menyimpulkan ada intervensi ilahi dalam Alkitab. 
Hal ini selaras dengan keyakinan bahwa Alkitab 
merupakan firman Allah. Soli Deo Gloria.   
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Kedaulatan Allah
dan Pelayanan Kristen
Sumber : Sovereignity of God
(Kedaulatan Allah) Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 29 Mei 2022)
Pemilihan berdaulat Allah untuk menyelamatkan 
orang-orang tertentu merupakan pemeliharaan-
Nya yang penuh KEMURAHAN. Jawaban yang 
tepat bagi klaim orang-orang fasik dalam doktrin 
Predestinasi merupakan sebuah doktrin yang 
kejam, mengerikan, dan tidak adil, adalah bahwa, 
jika Allah tidak memilih sejumlah orang untuk di 
selamatkan, maka tak seorang pun dapat mencari 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Allah” (Rm 3:11). Ini bukan semata-mata kesimpulan 
kami, namun merupakan sebuah ajaran yang pasti 
yang bersumber dari Kitab Suci sendiri. Mari kita 
memperhatikan dengan seksama pernyataan Rasul 
Paulus dalam Roma 9, yang membahas masalah 
ini secara tuntas – “sekalipun jumlah anak Israel 
seperti pasir dilaut, namun hanya sisanya akan di 
selamatkan…. Dan seperti yang di katakan Yesaya 
sebelumnya: “Seandainya Tuhan semesta alam 
tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah 
menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora” 
(Rm 9:27-29). Pengajaran Alkitab pada bagian ini 
sangatlah jelas: sekiranya tidak ada intervensi ilahi, 
maka umat Israel pasti telah menjadi sama dengan 
Sodom dan Gomora. Seandainya Allah tidak melawat 
umat Israel, kerusakan manusia pasti akan membawa 
mereka menuju jurang kebinasaan mereka sendiri. 
Syukur kepada Allah, Ia telah meninggalkan pada 
Israel suatu “sisa” atau “keturunan.” Pada kedua kota 
tersebut, telah terjadi pembinasan oleh karena dosa, 
sehingga tak satupun makhluk hidup yang tertinggal 
disana; dan demikian jugalah yang akan terjadi pada 
umat Israel sekiranya Allah tidak “meninggalkan” 
atau menyisakan suatu keturunan. Demikian jugalah 
halnya dengan segenap umat manusia: sekiranya 
anugerah kedaulatan Allah tidak meninggalkan 
suatu sisa, maka seluruh keturuan Adam pasti 
binasa dalam dosa mereka. Oleh karena itulah, kami 
menyatakan bahwa pemilihan berdaulat Allah untuk 
menyelamatkan sejumlah orang tertentu itu sebagai 
suatu pemeliharaan yang penuh kemurahan. Dan 
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yang patut dicatat adalah bahwa dengan memilih 
orang-orang tertentu untuk menjadi umat-Nya itu, 
tidak berarti Allah berlaku tidak adil terhadap mereka 
yang tidak terpilih, sebab tak seorang pun memiliki 
hak untuk memperoleh keselamatan. Keselamatan 
itu semata-mata berdasarkan anugerah, dan realisasi 
anugerah tersebut semata-mata di dasarkan pada 
kedaulatan mutlak – Allah boleh menyelamatkan 
semua atau tidak sama sekali, banyak atau sedikit, satu 
atau sepuluh ribu orang, menurut yang di pandang-
Nya baik. Mungkin ada yang menyela demikian: 
namun bukankah yang “terbaik” seandainya Allah 
tidak pernah menciptakan iblis, tidak mengizinkan 
dosa memasuki dunia, atau pernah memasuki dunia, 
seandainya Ia membereskan konflik antara kebaikan 
dengan kejahatan jauh sebelum ini. Ah! jalan Allah 
bukanlah jalan kita, dan jalan-Nya itu “tak terselami.”
 
Allah telah menetapkan terlebih dahulu segala hal 
yang akan terjadi. Pemerintahan-Nya yang berdaulat 
itu mengatasi seluruh alam semesta dan segenap 
ciptaan-Nya. “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, 
dan oleh Dia, dan kepada Dia” (Rm 11:36). Allah 
menciptakan segala sesuatu, memelihara segala 
sesuatu, dan segala sesuatu bekerja bersama bagi 
kemuliaan kekal-Nya. “Hanya ada satu Allah saja, yaitu 
Bapa, yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu 
dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu 
Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala sesuatu telah 
dijadikan dan yang karena Dia kita hidup” (1 Kor 8:6). 
Dan sekali lagi, “Sesuai dengan maksud Allah, yang 
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didalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan 
kehendak-Nya” (Ef 1:11). Tentu saja, bila segala 
sesuatu bergantung pada nasib, maka itu identik 
dengan membuang undi, namun firman Allah dengan 
tegas menyatakan, “Undi dibuang di pangkuan, tetapi 
setiap keputusannya berasal dari pada TUHAN” (Ams 
16:33).

Bersambung……...
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Kepada Siapa Kristus 
Menampakkan Diri 
Setelah Bangkit: Wanita 
atau Murid-murid-Nya? 
(Mat. 28:9 vs 1Kor. 15:5)
Ev. Denny Teguh Sutandio

Kalau kita membaca Matius dan Markus, kita mendapati 
bahwa perempuan-perempuan lah yang pertama kali 
melihat Kristus yang bangkit (Mat. 28:9; Mrk. 16:9), 
namun di 1 Korintus 15:5, Paulus menjelaskan bahwa 
Kristus yang bangkit menampakkan diri kepada Kefas. 

T E A C H I N G
Do You Know?
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Mana yang benar? Kepada siapa Kristus menampakkan 
diri setelah bangkit: perempuan atau para murid-Nya?
Berdasarkan fakta historis, jelas Matius dan Markus 
melaporkan fakta yang benar di mana Yesus pertama-
tama menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu 
kepada para perempuan. Alasannya jelas yaitu mereka 
yang berangkat pagi-pagi ke kuburan tempat Yesus 
dibaringkan untuk meminyaki mayat Yesus, namun 
mereka mendapati batu yang menutupi kuburan itu 
telah terguling (Mat. 28:1-2; Mrk. 16:1-4). Di sanalah, 
mereka bukan hanya mendapat penglihatan dari 
malaikat Tuhan (Mat. 28:3-7; Mrk. 16:5-7), tetapi juga 
ditemui oleh Kristus sendiri (Mat. 28:9; Mrk. 16:9) dan 
Ia memberitahu mereka agar memberi tahu saudara-
saudara-Nya yaitu para murid-Nya agar mereka pergi 
ke Galilea untuk menemui-Nya (Mat. 28:10; Mrk. 16:7). 
Bahkan di Markus 16:7, malaikat Tuhan menyebut 
nama murid-murid Kristus dan Petrus sebagai objek 
pemberitaan Kristus yang telah bangkit. Ini berarti 
urutannya: para perempuan dahulu, baru Petrus dan 
para murid-Nya.

Lalu, mengapa Paulus justru menyebutkan nama Kefas 
atau Petrus sebagai saksi pertama kebangkitan Kristus 
dan bukan para perempuan? Pertama, mungkin 
karena Petrus dikenal sebagai tokoh pendukung salah 
satu golongan di Korintus (1:12) atau ia tampaknya 
menonjol di antara para rasul, biasanya disebut 
pertama dalam daftar Dua Belas Injil (Mat. 10:2; Luk. 
6:14) dan dalam konteks lain (Luk. 24:34; Yoh. 21:7–
19; Kis. 1:15; 15:6). Kedua, para perempuan mungkin 
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termasuk secara tidak langsung dalam lima ratus 
saudara dan saudari (ay. 6). Ketiga, di dalam budaya 
waktu itu di abad pertama, kesaksian perempuan 
dianggap tidak sah di pengadilan dan hanya kesaksian 
pria yang dianggap sah, sehingga Paulus tidak 
memasukkan perempuan di dalam daftar saksi mata 
kebangkitan Kristus (https://defendinginerrancy.com/
bible-solutions/Matthew_28.9.php dan Alan F. Johnson, 
1 Corinthians, 286).

Meskipun terdapat perbedaan catatan Matius 
(dan Markus) dan Paulus kepada siapa Kristus 
menampakkan diri setelah Ia bangkit, namun intinya 
tetap sama adalah Kristus sudah bangkit. Kristus yang 
telah bangkit memberikan pengharapan bukan hanya 
bagi para murid-Nya di abad pertama, tetapi bagi 
seluruh orang percaya di segala zaman dan tempat.
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BAB IX:
Penghalang Persiapan 
ke Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 29 Mei 2022)
Di sepanjang jalan saya menetapkan bahwa beberapa 
pekerjaan di luar tingkat keahlian saya dan membayar 
seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut – jadi 
saya tahu bahwa keluarga saya akan aman dari karya-
karya percobaan saya yang berhubungan dengan 

M I S S I O N
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listrik maupun pipa saluran air. Baiklah, masih saja 
biayanya mahal bagi saya! Saya dengan hati-hati 
menimbang setiap pembelian dan mendasarkan 
keptusan tersebut pada apakah saya akan pernah 
memakai alat tersebut di masa yang akan datang. 
Jika ini adalah sebuah alat mahal yang hanya akan 
dipakai satu kali saja, saya akan membayar seseorang 
yang ahli dengan alat yang tepat untuk datang 
melakukan pekerjaan tersebut, namun jika saya akan 
menggunakannya berkali-kali di masa depan, maka 
saya akan membelinya. Kemudian, saya berbelanja 
dan membandingkan sebelum saya membeli sebuah 
alat untuk memastikan alat itu kualitasnya sebanding 
dengan harganya. Saya tidak membeli apapun yang 
tidak akan benar-benar saya perlukan, tetapi saya 
akan dengan senang membelanjakan uang ketika 
perlu (untuk keamanan dan keluarga saya ataupun 
untuk alat yang tepat bagi pekerjaan saya). Kami telah 
menyelesaikannya sekarang dan telah melakukan 
sedemikian rupa dengan penghematan-penghematan 
yang sulit dipercaya. Setelah direnungkan, saya 
diyakinkan bahwa ini adalah cara kita harus menjalani 
seluruh hidup kita bagi kemajuan kerajaan dan 
kemuliaan bagi Kristus. Tanyailah diri Anda sendiri, 
“Apakah pengeluaran ini perlu; jika demikian, inikah 
cara terbaik untuk membelanjakan uang ini?” Pikirkan 
dana-dana yang akan tersedia untuk misi jika setiap 
orang Kristen hidup dengan cara itu.

Bebaskan diri dari utang. Ini akan cepat menjadi 
perhambaan utang dan Anda tidak akan dapat 
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dengan bebas melayani Allah dalam cara, waktu 
dan tempat yang Dia inginkan. Ironisnya, Firman 
Allah mengajarkan kita bahwa sebuah “utanglah” 
yang mengingaktkan kita untuk hidup bebas utang. 
“Janganlah berutang apa-apa kepada siapapun juga, 
tetapi hendaklah kamu saling megnasihi sebab 
barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia 
sudah memenuhi hukum Taurat (Roma 13:8). Kasih 
bagi Kristus dan bagi suku-suku bangsa yang perlu 
mendengar Injil mendorong kita.

Mengumpulkan dukungan
Ide menggalang dukungan finansial Anda sendiri 
sering merupakan penghalang yang menghalangi 
banyak orang dari ladang misi. Momok untuk pergi 
ke gereja-gereja, berbicara kepada komisi-komisi 
dan jemaat-jemaat yang tidak dikenal, dan meminta 
mereka untuk memberi Anda uang, membuat 
banyak kandidat merasa kewalahan. Mereka 
berkata bahwa mereka merasa seperti penyusup-
penyusup yang tidak diterima yang harus berbaris 
dari gereja ke gereja untuk dengan rendah hati 
memohon dukungan. Mereka harus mengumpulkan 
dukungan untuk mengisi rumah dengan perabot di 
lapangan, membeli sebuah kendaraan, dan sejumlah 
pengeluaran lainnya seperti perjalanan ke lapangan, 
dukungan bulanan, pendidikan anak-anak, asuransi 
dan iuran pensiun – dan berdoa bahwa dukungan 
akan berlanjut sepanjang waktu mereka berada di 
luar negeri.
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Pekerjaan misi adalah pekerjaan Allah. Dia adalah 
Satu yang memanggil kita untuk melakukan 
pekerjaan tersebut dan menyediakan setiap hal yang 
akan kita butuhkan untuk melakukan apa yang Dia 
inginkan. Dalam cara yang sama bahwa panggilan 
misi Anda mengisi Anda dengan sukacita yang tidak 
terekspresikan pada pikiran untuk melayani Kristus 
di ladang misi, orang-orang dengan karunia memberi 
merasakan sukacita dan pemenuhan dalam memakai 
karunia untuk kepentingan Allah akan memampukan 
Anda untuk berbicara dan membagikan visi Anda 
sehingga Anda dapat mengumpulkan dukungan yang 
akan Anda butuhkan. Oswald Cahmbers menulis, 
“Allah tidak meminta kita untuk melakukan hal-hal 
yang secara alamiah mudah bagi kita; Dia hanya 
meminta kita untuk melakukan hal-hal yang benar-
benar sesuai untuk kita lakukan oleh anugerah-Nya, 
dan salib akan selalu datang sepanjang lini itu.”

Bersambung……….
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TERHILANG
Senin, 6 Juni 2022

Di Lukas 15, kita menemukan perumpamaan 
terkenal mengenai anak yang terhilang. Anak yang 
bungsu terhilang dengan cara yang konvensional, 
yaitu dengan melanggar semua aturan yang ada. Dia 
memboroskan harta ayahnya dan hidup berfoya-foya. 
Anak yang sulung juga terhilang dengan cara yang 
tidak konvensional yaitu justru dengan mematuhi 
semua aturan (Luk 15:29). Dia ada di dalam rumah 
ayahnya, namun sebetulnya dia ingin berpesta 
dengan sahabat-sahabatnya. Baik anak bungsu 
maupun anak sulung sama-sama terhilang karena 
mereka tidak mau berelasi dengan bapa mereka. 
Mereka hanya mau harta bapa mereka. 
 
Sikap anak sulung mengingatkan kita bagaimana kita 
dapat terlihat patuh kepada aturan Tuhan, namun 
hati kita jauh dari pribadi Tuhan. Kita taat tanpa 
sukacita.  Kita tunduk hanya karena takut dihukum 
atau demi mendapat pahala. Sehingga kita tidak 
benar-benar mengasihi Tuhan, hanya menggunakan 
Tuhan. Yang paling menakutkan dari roh anak sulung 
adalah menawarkan keselamatan yang semu.
 
Pada saat Tuhan menyelamatkan kita, Dia 
membangkitkan selera yang baru. Ada ketertarikan 

Bacaan: Lukas 15: 28-31

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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terhadap hal-hal rohani. Perintah Tuhan bukan hanya 
sebuah keharusan, namun juga kesukaan. Mengapa? 
Karena seperti kata sang ayah, “engkau selalu 
bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku 
adalah kepunyaanmu.” (Luk 15:31). Maka, mari kita 
memohon kepada Tuhan agar hasrat kita kepadaNya 
disegarkan setiap hari. Kembali kagumi Injil, maka 
taat kepada Tuhan akan menjadi sebuah kerinduan 
dan kehormatan. (EW)
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KEBEBASAN DARI TRADISI 
Selasa, 7 Juni 2022

Setiap manusia pasti memiliki tradisi entah tradisi 
yang berkaitan dengan agama maupun tradisi yang 
tidak berkaitan dengan agama. Permasalahannya 
apakah tradisi tersebut menjadi “tuhan” dalam hidup 
kita atau tidak? Para ahli Taurat dan orang Farisi di PB 
adalah golongan orang yang mempertahankan tradisi 
yang berkaitan dengan agama secara kaku bahkan 
men“tuhan”kan tradisi. Mereka berkata kepada Yesus, 
mengapa para murid-Nya melanggar tradisi nenek 
moyang Israel, salah satunya membasuh tangan 
sebelum makan? Tradisi ini bukan karena alasan 
kesehatan, tetapi berkaitan dengan teologi Israel tentang 
halal vs haram. Orang-orang Yahudi di zaman Yesus 
hidup ini percaya bahwa pentingnya membasuh tangan 
sebelum makan karena sebelum makan, mungkin saja 
orang-orang Yahudi bersentuhan dengan mayat atau 
sesuatu yang najis menurut Taurat, sehingga mereka 
perlu membasuh tangan baru setelah itu makan, 
sehingga apa yang masuk ke dalam mulut mereka 
adalah sesuatu yang halal. Tuhan Yesus menjawab 
pertanyaan para ahli Taurat dan orang Farisi dengan 
menunjukkan bahwa mereka lebih parah dari para 
murid-Nya di mana mereka melanggar perintah Allah 
demi tradisi buatan mereka (ay. 3-6). Inilah kelemahan 
orang yang memberhalakan tradisi. Mereka menuding 
orang lain karena tidak menaati tradisi tertentu, namun 

Bacaan: Matius 15:1-9

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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mereka sendiri tidak menaati Allah demi tradisi buatan 
mereka sendiri yang menambah-nambahi firman Allah. 
Berhati-hatilah jika kita termasuk golongan orang ini. 
Tidak ada yang salah dengan tradisi karena setiap 
orang pasti memiliki tradisi. Yang salah adalah ketika 
kita memberhalakan tradisi setara dengan Allah dan 
firman-Nya, lalu menuding orang yang tidak menaati 
tradisi dianggap sebagai orang berdosa dan perlu 
pengampunan dari Allah. Ketika kita memberhalakan 
tradisi, kita sebenarnya sedang menyembah tradisi 
dan bukan Allah, meskipun tradisi buatan kita tampak 
“alkitabiah” (mengutip ayat-ayat Alkitab).
 
Di ayat 7-9, Kristus menyimpulkan sikap mereka 
dengan mengutip Yesaya 29:13 bahwa orang-orang 
Yahudi secara luar tampak beribadah dan memuliakan 
Allah, namun ajaran yang mereka ajarkan berasal 
dari manusia yang menambah-nambahi firman Allah 
dengan segudang tradisi lisan atau/dan mencari 
celah dari firman Allah untuk dilanggar demi tradisi 
lisan tersebut. Inilah kemunafikan orang-orang yang 
memberhalakan tradisi. Bagi Allah, memberhalakan 
tradisi yang tampak “alkitabiah” sekalipun tetap adalah 
kekejian di hadapan-Nya. Oleh karena itu, mulai 
sekarang berhentilah memberhalakan tradisi karena 
itu merupakan kejijikan di hadapan-Nya. Allah melihat 
hati kita yang memuliakan Allah yang terpancar keluar 
melalui seluruh aspek hidup kita yang juga memuliakan 
Allah, bukan memuliakan tradisi buatan kita sendiri. 
Amin. (DTS)
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RENOVASI HATI
Rabu, 8 Juni 2022

Salah satu hal yang “dipermasalahkan” oleh Tuhan 
Yesus ketika berhadapan dengan para pemimpin 
agama pada zamannya adalah cara mereka 
menggunakan aturan agama yang ketat untuk 
mencoba mengatur perilaku orang. Orang-orang 
Farisi ketika melihat murid Tuhan Yesus mengklaim 
bahwa para murid, dengan tangan mereka yang 
najis, telah menghina Allah. Yesus menjawab dengan 
kutipan dari Yesaya untuk menunjukkan kepada para 
pemimpin agama bahwa meskipun mereka memiliki 
tangan yang bersih, mereka memiliki hati yang tidak 
bersih. Tuhan jauh lebih peduli dengan kondisi hati 
kita daripada dengan penampilan luar.
 
Kemudian dalam pasal ini Yesus menyebutkan 
beberapa hal menajiskan yang dapat hidup dalam 
diri kita: “Dari dalam, dari hati manusia, timbul segala 
pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, 
perzinahan, keserakahan, kedengkian, tipu daya, 
cabul, iri hati, fitnah. , kesombongan dan kebodohan” 
(Markus 7:21-22).
 
Jika satu-satunya metode/cara kita untuk mengatasi 
kekacauan di dalam hati adalah dengan mengikuti 
aturan dan peraturan, kita mungkin bisa terlihat 

Bacaan: Markus 7:1-8
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bersih di luar tetapi kita tidak akan berubah di 
dalam. Satu-satunya cara yang akan berhasil untuk 
mengatasi kehancuran batin dan kebobrokan hati 
adalah dengan datang kepada Tuhan dan meminta 
perubahan hati.
 
Kabar baik yang dibawa Yesus adalah bahwa 
“renovasi” hati ini dimungkinkan melalui Dia. Begitu 
kita mengakui kegagalan batin kita, maka anugerah 
Tuhan menjadikan hati kita bersih di hadapan Tuhan, 
dan kita menemukan bahwa ada pengampunan 
tersedia bagi kita yang bobrok dan hina. Kita bebas 
untuk melepaskan tradisi manusia dan berpegang 
teguh pada perintah Tuhan.
 
Hati kita tidak pernah kebal dengan segala kebobrokan, 
namun dengan hati yang hancur mari datang 
kepada Tuhan memohon Tuhan membersihkan dan 
memperbaharui melalui kasih dan rahmat-Nya. (HK)
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SPIRITUALITAS
BERPUSAT PADA INJIL

Kamis, 9 Juni 2022

Seseorang yang melayani Tuhan setiap minggu, 
mengikuti persekutuan doa, kemudian masuk dalam 
kepengurusan gereja pasti akan terlihat rohani. 
Mungkin tipe orang seperti ini akan dianggap seorang 
yang sangat rohani. Apabila seorang yang terlihat 
melayani dan taat seperti ini ada ditengah-tengah 
kita, mungkin kita akan kagum karena spiritualitasnya. 
Namun apakah kerohanian yang terlihat baik di 
permukaan seperti inikah bisa disebut spiritualitas 
berpusat pada injil.
 
Bagian yang menjadi perenungan kita hari ini adalah 
penggalan surat dari Paulus kepada jemaat di Galatia. 
Dalam bagian ini Paulus mengkritisi spiritualitas 
Legalisme dimana yang ditekankan adalah serentetan 
aturan. Sehingga semakin detil ketaatan kepada 
peraturan tersebut maka akan semakin dikatakan 
saleh orang tersebut (Ay.16). Sehingga ada beberapa 
jemaat Galatia yang menerima pengajaran bahwa 
iman Yesus Kristus tidaklah cukup, harus ditambahi 
dengan hukum sunat dan mentaati hukum taurat. 
Sebaliknya di Galatia juga ada ajaran Antinomian 

Bacaan: Galatia 2:16-18
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yang mengajarkan tentang kebebasan. Bahwa kita 
sudah di tebus sehingga kita bebas melakukan apa 
saja termasuk melakukan dosa(Ay.17-18). Kedua hal 
inilah yang di tentang oleh Paulus, mesikipun dalam 
ayat ke 19 Paulus mengatakan hidup bagi Allah 
namun yang dimaksud hidup bagi Allah oleh Paulus 
bukan ketaatan legalis. Hidup bagi Allah disini adalah 
dorongan dalam hati yang mengandung ucapan 
syukur atas kasih Allah. Sehingga dorongan tersebut 
membuahkan ketaatan. Tanpa adanya rasa syukur 
dan kasih, kebaikan dan ketaan kita hanya melukai 
hati Tuhan. Seorang yang telah disalibkan dengan 
Kristus akan hidup untuk Allah.
 
Marilah kita mengoreksi setiap kita, apakah kita 
melakukan kebaikan karena dimotivasi oleh 
spiritualitas legalis. Apakah kita merasa sudah 
dibebaskan oleh Tuhan sehingga kita bermain-
main dengan dosa. Marilah kita menyerahkan diri 
kita dihadapan salib Kristus supaya kita bisa hidup 
dan mengasihi Allah sesuai injil. Biarlah Roh kudus 
mengubahkan hati kita dan memampukan melakukan 
firman Tuhan. Amin.(EG)
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TRADISI YANG
MEMBUTAKAN

Jumat, 10 Juni 2022

Dalam KBBI, tradisi dimaknai sebagai suatu cara atau 
kebiasaan turun temurun, juga menjadi penilaian 
benar-salah dalam keseharian. Padahal kita tahu 
bersama bahwa tidak semua tradisi benar, bahkan 
kadang dapat membutakan kita dari kebenaran 
karena sering dilakukan begitu saja dan menjadi 
kebiasaan, tanpa tahu alasan ataupun maknanya.

Hal inilah yang menjadi teguran Mikha pada masa 
pelayanannya di Yehuda. Dalam bacaan hari ini 
Mikha tengah menegur dosa bangsa yang menindas 
orang miskin, menyembah berhala, para pemimpin 
dan pemuka agama pun serakah, gemar merampas. 
Dosa bangsa Yehuda bisa dikatakan ‘turun-temurun’, 
utamanya penyembahan berhala yang dilakukan 
mulai zaman pemerintahan raja Yotam, dan semakin 
jahat di masa raja Ahas.
 
Bangsa Yehuda merasa telah cukup baik dengan 
menjaga tradisi peribadatan, mengajar hukum Tuhan, 
mengucapkan hal rohani yang sejatinya dilakukan 
demi uang. Teguran yang seharusnya membuat 
mereka menyadari adanya kesalahan justru ditolak. 

Bacaan: Mikha 2:6-7
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Bukti nyata bahwa tradisi yang ada telah membutakan, 
mengurung, dan membuat mereka mencintai dosa.

Teguran memang bukan hal menyenangkan, apalagi 
jika bertentangan dengan tradisi yang biasa kita 
lakukan. Hendaknya ini menjadi refleksi terhadap 
tradisi yang selama ini kita pegang, seandainya 
saja ada kekeliruan maupun teguran pada hal itu, 
mampukah kita menerimanya, melepas dengan 
sukarela, atau justru tersinggung dan tidak merasa 
bersalah seperti respon bangsa Yehuda terhadap 
Mikha? Jangan sampai apa yang biasa kita lakukan 
justru membutakan kita dari kebenaran. (CL)
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KEBEBASAN
DARI TRADISI

Sabtu, 11 Juni 2022

Apa itu tradisi? Tradisi adalah kebijakan turun 
temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, 
norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam 
benda yang diciptakan di masa lalu. Dengan kata 
lain, tradisi sejatinya adalah sesuatu yang baik; 
yang diciptakan dan dihidupi untuk memastikan 
bahwa kita hidup dalam norma atau keyakinan yang 
harusnya kita yakini. Di dalam bahasa Yunaninya, 
kata “tradisi” berasal dari kata “paradosis”, yang 
artinya sesuatu yang diserahkan dari orang dekat 
yang berada disamping kita; atau sesuatu yang 
diserahkan atau diwariskan secara turun temurun. 
 
Namun demikian, tradisi bisa berubah menjadi 
sesuatu yang buruk ketika tradisi dihormati dan 
dihidupi melampaui firman Allah. Masalah orang 
Farisi dan ahli Taurat adalah mengangkat posisi 
tradisi melampaui firman Allah. Mereka bahkan 
bisa menyelewengkan firman Allah demi tradisi.  
 
Kedua, tradisi bisa berubah menjadi sesuatu 
yang buruk ketika tradisi dimanipulasi demi 
kepentingan pribadi. Orang Farisi dan ahli Taurat 

Bacaan: Matius 15:1-9
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menyalahgunakan tradisi demi mempertahankan 
status quo dan mendapatkan keuntungan pribadi.   
 
Lalu bagaimana kita bisa mencegah hal ini 
terjadi? Tentu saja dengan mempelajari firman 
Allah dan menjadikannya sebagai satu-satunya 
penentu kebenaran dalam kehidupan kita.  
 
Kedua, dengan menjaga hati agar hati kita senantiasa 
murni dan tulus dihadapan Allah. Hati yang kotor 
akan memanipulasi atau merasionalisasi dosa demi 
kepentingan pribadi. Menjaga hati dengan firman 
Allah adalah hal yang kita butuhkan (BJL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
06 Juni ‘22

05.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

23.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM

Rabu
08 Jun ‘22

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

HUT: Ibu Liem Fenissa Margaretha

HUT: Sdri. Jeanie Farica

Kamis
09 Jun ‘22

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

Jumat
10 Jun ‘22

HUT: Bp. Yoga Abrianto

HUT: Sdri. Junita Ratnasari

HUT: Ibu Sundary Dwie Setyowati
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
11 Jun ‘22

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari 
(ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR 
(ZOOM)

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

HUT: Sdr. Ikhsan Tjandra

HUT: Bp. Willy Laohardjo

Minggu
12 Jun ‘22 HUT: Bp. Willy Kumara Juang



IB
A

D
A

H
 M

IN
G

G
U

0
5

 JU
N

I 2
0

2
2

IB
A

D
A

H
 M

IN
G

G
U

1
2

 JU
N

I 2
0

2
2

Pengkhot-
bah

Tem
a

O
nsite &

 O
nline

Pdt. Yakub Tri H
andoko, Th.M

 

Eksposisi Am
os

REC
 N

G
IN

D
EN

KU
1 0

8.0
0

REC
 N

G
IN

D
EN

KU
2

 10
.0

0
REC

 N
G

IN
D

EN
KU

3 17.0
0

O
nsite &

 O
nline

Ev. Edo 
W

alla, M
.D

iv

REC
 D

ARM
O

KU
1 0

8.0
0

Ev. W
illy 

Kurniaw
an

REC
 D

ARM
O

KU
2

 10
.0

0

O
nsite

Pdt. N
ovida 

Lassa, M
.Th

REC
 M

ERR
KU

1 10
.0

0

O
nsite &

 
O

nline

Pdt. Jim
m

y 
Lucas

REC
 KU

TISARI
KU

1 10
.0

0

O
nsite

Ev. Rusdi 
Tanuw

ijaya 
S. Th

REC
 BATAM

KU
1 10

.0
0

Pengkhot-
bah

Tem
a

O
nsite &

 O
nline

Pdt. Yakub Tri H
andoko, Th.M

 Kebebasan dari Tradisi (M
atius 15:1-9)

REC
 N

G
IN

D
EN

KU
1 0

8.0
0

REC
 N

G
IN

D
EN

KU
2

 10
.0

0
REC

 N
G

IN
D

EN
KU

3 17.0
0

O
nsite &

 O
nline

Ev. D
enny 

Teguh Su-
tandio

REC
 D

ARM
O

KU
1 0

8.0
0

Ev. Edo 
W

alla, M
.D

iv

REC
 D

ARM
O

KU
2

 10
.0

0

O
nsite

Pdt. H
eri 

Kristanto, 
S.Th.

REC
 M

ERR
KU

1 10
.0

0

O
nsite &

 
O

nline

Pdt. Jim
m

y 
Lucas

REC
 KU

TISARI
KU

1 10
.0

0

O
nsite

Ev. Arm
an 

W
aruw

u 
S.Th

REC
 BATAM

KU
1 10

.0
0



E-Magazine
05 Juni 2022

49

P A N D U A N  I B A D A H

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

05 Juni 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 05 Juni 2022
https://youtube.com/play-

list?list=PLm15E22EL3UnQe0CE7VvH7E8HL8Fh-
K6qe

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluar-
ga untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Matius 
15:1-9 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu His Mercy is More (https://you-
tu.be/I1GiZL60c80)  

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

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak 
semua anggota keluarga berdiri langsung diiku-
ti dengan votum “Ibadah ini kita mulai dengan 
keyakinan bahwa satu-satunya jalan menuju 
takhta karunia Bapa sudah dibuka yaitu melalui 
pengurbanan Yesus Kristus yang sempurna di 
atas kayu salib dan yang telah diterapkan ke da-
lam hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah 
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Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
 Jemaat dipersilakan duduk.

Holy, Holy, Holy – JPCC
VERSE 1
Holy, holy, holy
Lord God Almighty
Early in the morning
Our song shall rise to Thee

Holy, holy, holy
Merciful and mighty
God in three persons
Blessed Trinity

VERSE 2
Suci, suci, suci
Tuhan mahakuasa
Dikau kami puji
Di pagi yang teduh

Suci, suci, suci
Murah dan perkasa
Allah Tritunggal
Agung namaMu

CHORUS
S’gala pujian bagiMu
Seg’nap nafas muliakanMu
Surga bumi kan berseru
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Kuduslah Tuhan namaMu

VERSE 3
Suci, suci, suci
Kau kudus tersungkur
Di depan tahtaMu
Memb’ri mahkotaNya

Segenap malaikat
Sujud menyembahMu
Tuhan, yang ada
S’lamanya-lamanya

CHORUS 2X

ENDING
Holy, holy, holy
Merciful and mighty
God in three persons
Blessed Trinity

PENGAKUAN DOSA
Yohanes 8:34 - Kata Yesus kepada mereka: ”Aku 
berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang 
yang berbuat dosa, adalah hamba dosa.
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4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah
kanan Allah Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang 
mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja 
yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, 
pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5.   Petunjuk hidup baru
Yohanes 3:16 - Karena begitu besar kasih Allah 
akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang 
yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melaink-
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an beroleh hidup yang kekal.

Nyanyian Jemaat
Tiba Saatnya (Sidney Mohede)
VERSE
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu
Dari s’gnap suku dan bangsa
Berdiri di hadapan tahta Anak Domba
Satu suara menyatakan

CHORUS
Kes’lamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta
Kami naikkan pada Anak Domba
Pujian dan kekuatan hormat dan kekuasaan
Kemuliaan bagi Dia selamanya

INTRO | VERSE | CHORUS 2X

ENDING

6. Pujian Firman
Be Still My Soul (In You I Rest) - Kari Jobe
VERSE 1
Be still, my soul, The Lord is on thy side
Bear patiently, the cross of grief or pain
Leave to thy God, to order and provide
In every change, He faithful will remain

Be still, my soul, thy best thy heavenly friend
Through thorny ways, leads to a joyful end
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VERSE 2
Be still, my soul, thy God doth undertake
To guide the future as He has the past
Thy hope, thy confidence, let nothing shake
All now mysterious shall be bright at last

Be still, my soul, the waves and wind still know
His voice who ruled them while He dwelt below 
 
CHORUS
In You I rest, in You I found my hope
In You I trust, You never let me go
I place my life within Your hands alone
Be still, my soul

VERSE 3
Be still, my soul, the hour is hastening on
When we shall be forever with the Lord

When disappointment, grief and fear are gone
Sorrow forgot, love’s purest joys restored

Be still, my soul, when change and tears are past
All safe and blessed, we shall meet at last

CHORUS 2X
Be still, my soul

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 

KJ. 370 - ‘Ku Mau Berjalan
dengan Jurus’lamatku
VERSE 1
‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku 
di lembah berbunga dan berair sejuk. 
Ya, ke mana juga aku mau
mengikutNya. 
Sampai aku tiba di neg’ri baka. 

VERSE 2
‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku 
di lembah gelap, di badai yang menderu
Aku takkan takut di bahaya apa pun,
bila ‘ku dibimbing tangan Tuhanku.
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CHORUS 
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 
‘ku tetap mendengar dan MengikutNya.
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 
ya, ke mana juga ‘ku mengikutNya! 

INTERLUDE (Jemaat Berdiri)

VERSE 3
Bersama Jurus’lamat hatiku teguh 
dilembah dan bukit yang perlu kutempuh.
Tuhanku membimbing aku pada jalanNya
yang menuju rumah Allah yang baka. 

CHORUS 
ENDING
ya, ke mana juga ‘ku mengikutNya! 
ya, ke mana juga ‘ku mengikutNya! 

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12

11. Pengumuman

12. Doxology


