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Peduli Pada Yang Hina 
(Matius 25:31-46)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Yang suka membaca kisah-kisah dongeng pasti 
menyadari bahwa salah satu alur cerita favorit 
dalam berbagai dongeng adalah pembalikan 
keadaan melalui sebuah kebaikan yang sepele. 
Misalnya, seorang pemuda menolong seekor 
katak yang terluka dan terkurung dalam sebuah 
lubang kecil. Ternyata katak tersebut adalah 
seorang puteri raja. Si pemuda akhirnya diangkat 
menjadi menantu raja. Kira-kira seperti itu jalan 
ceritanya. Sebuah perbuatan baik yang sepele 

T E A C H I N G
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bisa mengubahkan kehidupan seseorang. 

Apa yang kita anggap sepele mungkin tidak 
sepele bagi orang lain. Dalam pengaturan 
Allah yang berdaulat, sebuah kebaikan kecil 
bisa berdampak besar. Pembalikan kehidupan 
mungkin saja terjadi dari sebuah tindakan yang 
kecil.

Teks kita hari ini memang bukan sebuah dongeng, 
tetapi sama-sama mengajarkan pentingnya 
perbuatan baik, sekecil apapun itu. Apa yang 
diajarkan memang bukan pembalikan keadaan, 
tetapi tetap ada unsur kejutan. Apa yang terlihat 
remeh di mata kita ternyata tidak selalu demikian 
di mata Tuhan. Kebaikan kepada orang yang 
kecil menunjukkan kebesaran hati dari yang 
melakukannya.

Penghakiman terakhir (ayat 31-33)
Ayat 31-46 merupakan penutup dari rangkaian 
pengajaran Yesus tentang akhir zaman (24:1-
25:46). Kedatangan Kristus kembali di akhir 
zaman akan didahului dengan berbagai macam 
tanda (24:1-36). Walaupun ada tanda-tandanya, 
waktu kedatangan yang pasti tetap menjadi 
sebuah misteri, karena itu setiap orang harus 
terus-menerus dalam keadaan siap menantikan 
kedatangan itu (24:37-51). Bagaimana seseorang 
menyiapkan diri diuraikan lebih lanjut oleh Yesus 
melalui dua perumpamaan: sepuluh gadis (25:1-
13) dan tiga hamba dengan talenta mereka 
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(25:14-30). Akhirnya, kesiapan ini juga dijelaskan 
di 25:31-46 (teks hari ini).

Keterkaitan teks hari ini dengan akhir zaman 
sudah terlihat jelas dari awal. Yesus sedang 
membicarakan tentang penghakiman terakhir 
oleh Anak Manusia. Orang-orang Yahudi yang 
akrab dengan pengharapan mesianis pasti 
langsung tahu bahwa latar belakang gambaran 
di ayat 31 adalah nubuat Daniel tentang Anak 
Manusia (Dan. 7:13-14). Anak Manusia adalah Raja 
atas segala suku bangsa dan bahasa. Dia akan 
datang dengan segala kemuliaan-Nya.

Ide tentang kemuliaan ini tampaknya memang 
sangat ditekankan. Secara eksplisit Yesus 
menjelaskan bahwa kedatangan-Nya adalah 
“dalam kemuliaan-Nya” (ayat 31a). Kemuliaan 
Anak Manusia ditandai dengan kedatangan-Nya 
yang diiringi oleh para malaikat dari sorga (ayat 
31b “semua malaikat bersama-sama dengan 
Dia”). Dia juga akan “bersemayam di atas takhta 
kemuliaan-Nya” (ayat 31c).

Penekanan pada kemuliaan bukan tanpa tujuan. 
Inti dari ayat 31-46 adalah tentang perbuatan 
baik pada orang-orang yang hina. Walaupun 
mereka tampak hina di mata dunia, tetapi siapa 
saja yang melayani mereka ternyata telah 
melayani Tuhan yang mulia. 

Pada penghakiman terakhir Anak Manusia 
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akan mengumpulkan semua orang dan 
mengelompokkan mereka ke dalam dua bagian: 
domba dan kambing. Yang domba diletakkan 
di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. 
Dalam budaya pada waktu itu kanan dipahami 
sebagai posisi yang baik (bdk. Mzm. 110:1).

Pemisahan antara domba dan kambing 
bukanlah hal yang asing bagi para gembala di 
zaman Alkitab. Domba dan kambing seringkali 
digembalakan bersama-sama. Pada malam 
hari, terutama pada saat musim dingin, tempat 
bermalam mereka dibedakan, karena kambing 
kurang bisa bertahan dengan hawa dingin 
dibandingkan dengan domba. Pemisahan juga 
diperlukan karena dua binatang ini sekilas mirip, 
baik dari sisi ukuran, bentuk maupun warna. 
Dari sisi harga, domba lebih dihargai daripada 
kambing.

Penghakiman terhadap para domba
(ayat 34-40)
Mereka yang berada di sebelah kanan 
mendapatkan sambutan dan pahala yang luar 
biasa dari Sang Raja (ayat 34). Respons positif 
ini berhubungan dengan perbuatan baik yang 
mereka lakukan terhadap Sang Raja. Secara 
lebih khusus, perbuatan baik ini dijelaskan 
sebagai berikut: “sesungguhnya segala sesuatu 
yang kamu lakukan untuk salah seorang dari 
saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah 
melakukannya untuk Aku” (ayat 40).
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Siapa yang dimaksud dengan saudara yang 
paling hina dalam konteks ini? Sebagian penafsir 
memahami ungkapan ini sebagai rujukan pada 
semua orang yang membutuhkan pertolongan, 
sedangkan sebagian lain mengaitkan ini dengan 
para pengikut Yesus Kristus. Di antara dua opsi ini, 
yang terakhir tampaknya lebih tepat. Di bagian 
sebelumnya Matius sudah mencatat bahwa 
siapa saja yang melakukan kehendak Bapa 
adalah saudara-saudara Yesus (12:48-50). Tidak 
heran Yesus menyebut murid-murid-Nya sebagai 
“saudara-saudara-Ku” (28:10). Yesus juga 
mengajarkan bahwa barangsiapa menerima 
murid-murid-Nya dan memberikan secangkir 
air kepada mereka sudah menyambut diri-Nya 
sendiri (10:40-42).

Jenis perbuatan baik yang disebutkan di sini 
menyiratkan bahwa orang yang menerima 
pertolongan merupakan orang-orang yang 
dianggap hina oleh dunia (ayat 40 “yang paling 
hina ini”). Tidak memiliki makanan, minuman dan 
pakaian (ayat 35-36) menunjukkan kemiskinan 
yang parah. Menjadi orang miskin sudah cukup 
menderita, tetapi menjadi orang asing memberi 
penderitaan tambahan. Tidak ada kerabat berarti 
tidak ada keamanan. Menjadi orang asing berarti 
tidak memiliki aset (minimal untuk masa-masa 
awal kedatangan). Orang-orang Kristen zaman 
dahulu tampaknya sudah terbiasa memberikan 
tumpangan pada orang asing (Kis. 10:23; Rm. 
12:13; 16:23; 1Tim. 3:2; 5:10; Tit. 1:8; Ibr. 13:2). Pada 
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saat orang miskin dan asing sakit biasanya tidak 
ada orang lain yang peduli. Di tengah situasi 
inilah orang-orang Kristen dipanggil untuk hadir 
dan memberikan perhatian (ayat 36 “ketika Aku 
sakit, kamu melawat aku”). Begitu pula dengan 
ketika orang miskin dan asing berada dalam 
penjara. Siapa yang mau dikaitkan dengan 
seorang narapidana? Keluarga sendiripun 
kadang enggan mengunjungi kerabat mereka 
yang sedang dipenjara. Bagi para pengikut 
Yesus, situasi ini bukan sumber aib, melainkan 
kesempatan berbuat baik.

Penjelasan di atas sekilas memberi kesan 
bahwa perbuatan baik seseorang menentukan 
kehidupan kekalnya. Keselamatan tampaknya 
ditentukan oleh perbuatan baik. Benarkah 
perbuatan baik kepada orang Kristen membuat 
seseorang layak memiliki kehidupan kekal? Sama 
sekali tidak!

Kata “sebab” di awal ayat 35 tampaknya lebih 
menyiratkan bukti daripada alasan. Pertama, 
kata “terimalah” (klēronomēsate) secara hurufiah 
berarti “warisilah” (mayoritas versi Inggris “inherit”; 
NIV “take your inheritance”). Warisan adalah 
sesuatu yang diterima dari orang tua, bukan 
sesuatu yang diusahakan sendiri. Jadi, kalimat di 
ayat 35 bukan tentang “masuk kerajaan sorga” 
(baca: keselamatan) tetapi “mewarisi kerajaan” 
(baca: pahala).
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Kedua, kerajaan yang akan diwarisi sudah 
disediakan oleh Bapa sejak kekekalan. Bukan 
hanya kerjaan itu yang telah disiapkan, tetapi 
juga untuk siapa itu disediakan, yaitu “bagimu” 
(ayat 34). Sebelum kita lahir ke dunia, Allah sudah 
menyiapkan kerajaan itu bagi kita. Jadi, semua 
diawali oleh inisiatif Allah.

Ketiga, mereka yang menerima kerajaan ini 
justru bingung dan terkejut (ayat 37-39). Jika 
mereka dari awal sudah memaksudkan semua 
kebaikan itu sebagai sarana untuk mendapatkan 
keselamatan atau pahala, mereka mungkin tidak 
akan terkejut dengan hasilnya. Kebingungan dan 
keterkejutan mereka sangat mungkin menyiratkan 
bahwa perbuatan baik itu hanyalah gaya hidup 
mereka sehari-hari yang sudah diubah oleh 
Kristus. Mereka tidak pernah mengharapkan 
balasan dari setiap kebaikan yang mereka 
lakukan.

Keempat, sebutan sebagai “orang-orang benar” 
(ayat 37a, hoi dikaioi) berhubungan dengan karya 
penebusan Kristus. Pembaca Injil Matius yang teliti 
pasti tahu dari awal bahwa maksud kedatangan 
Kristus ke dalam dunia adalah untuk menggenapi 
seluruh kebenaran Allah (3:15, pasan dikaiosynē; 
kontra LAI:TB “seluruh kehendak Allah”). Tidak 
heran, kita bisa memiliki kebenaran yang lebih 
tinggi daripada orang-orang Farisi (5:20, hē 
dikaiosynē; kontra LAI:TB “hidup keagamaanmu”).
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Penghakiman terhadap para kambing
(ayat 41-46)
Dalam banyak hal bagian ini hanyalah kebalikan 
(kontras) dari ayat 34-40. Yang satu disambut (ayat 
34 “Mari”), yang lain diusir (ayat 41 “enyahlah”). 
Yang satu diberkati (ayat 34), yang lain dikutuk 
(ayat 41). Yang satu menerima warisan kerajaan 
(ayat 34), yang satu menerima hukuman (ayat 41). 
Yang satu peduli pada orang lain yang hina (ayat 
35-35-36), yang lain tidak peduli (ayat 42-43).

Yang perlu digarisbawahi di ayat 41-46 adalah 
jenis dosa yang dilakukan. Merek ayang 
tergolong pada kambing sebenarnya bukan 
orang-orang jahat. Mereka tidak menindas atau 
menyengsarakan kaum yang lemah. Mereka 
hanya tidak peduli. Dengan kata lain, dosa 
mereka bukan melakukan sesuatu, tetapi lebih 
ke arah tidak melakukan sesuatu. Dalam bahasa 
yang lebih sederhana, dosa mereka bersifat pasif. 
Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya 
dilakukan.

Poin ini seharusnya menjadi peringatan yang 
keras bagi mereka yang merasa diri mampu 
diselamatkan atau dibenarkan karena berbuat 
baik. Jumlah kebaikan yang kita berhasil lakukan 
pasti lebih sedikit daripada yang kita gagal 
lakukan. Bahkan ketika kita menghabiskan 24 
jam hidup kita hanya untuk melakukan kebaikan-
kebaikan, kita tidak pernah tahu ada berapa 
ribuan kebaikan lain yang kita telah abaikan. 
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Mereka yang jahat bukan hanya mereka 
yang melakukan kejahatan, tetapi yang gagal 
melakukan kebaikan.

Tidak melakukan sesuatu juga menjadi dosa 
yang serius karena hal itu seringkali menyiratkan 
kecondongan dan sikap hati seseorang. “Tidak 
ada waktu untuk melakukan sesuatu” seringkali 
berarti “tidak ada hati untuk melakukannya.” Ini 
bukan urusan waktu, tetapi prioritas hidup. Ini 
bukan tentang durasi, tetapi orientasi hati. 

Mengapa ada orang-orang yang mengaku diri 
sebagai orang Kristen tetapi tidak peduli dengan 
orang lain yang hina dan menderita? Mungkin 
karena mereka belum memahami arti Injil yang 
sebenarnya. Hati mereka belum ditransformasi 
oleh belas kasihan Kristus. Hati mereka mungkin 
telah terikat pada segala hal yang diagungkan 
oleh dunia ini: kekayaan, kebanggaan, 
popularitas, dsb. Mereka yang telah mengalami 
Kristus seharusnya melihat orang lain dari 
kacamata Kristus. Yang hatinya telah diubahkan 
oleh Kristus seharusnya ingin mengadakan 
perubahan dengan kekuatan Kristus. Soli Deo 
Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 133:
Apa hukum yang keenam?
• Hukum yang keenam ialah, ‘Jangan 

membunuh”. a. Kel 20:13.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk kesembuhan pasien Covid-19 

yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdoa 
untuk kebutuhan plasma konvalesen untuk 
pengobatan Covid-19 di Surabaya. Berdoa 
supaya orang-orang yang sudah sembuh 
dari Covid-19 dapat mendonorkan diri ke PMI 
untuk membantu pasien Covid-19. 

2. Berdoa untuk pendistribusian vaksin kepada 
kelompok-kelompok masyarakat supaya 
dapat berjalan sesuai dengan rencana 
Pemerintah. Kiranya Tuhan menjagai proses 
pembuatan serta pendistribusian vaksin 
sehingga dijauhkan dari pihak-pihak yang 
berniat jahat untuk memalsukan demi 
keuntungan bisnis mereka. 

3. Renovasi REC Nginden. Berdoa untuk 
setiap proses renovasi yang dilakukan 
dapat berjalan dengan baik. Berdoa untuk 
kebutuhan dana renovasi dapat tercukupi.
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Dusta yang
Diyakini Kaum Wanita 
Mengenai Emosi

C A R E
All About Marriage

Pada konferensi-konferensi wanita yang saya 
hadiri beberapa tahun yang lalu, kepada kami 
diberikan sebuah magnet dengan daftar kata-
kata yang menggambarkan jenis-jenis emosi 
– kata-kata seperti bingung, bergairah, marah, 
frustrasi, sedih, percaya diri, bahagia, kesepian, 
dan tertekan. Di atas setiap kata terlukis wajah 
lucu yang menggambarkan perasaan itu.

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
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Jika sebagian di antara kita mengubah gambar 
itu setiap kali emosi kita berubah-ubah, maka kita 
akan cukup disibukkan. Kenyataannya, banyak 
wanita merasakan emosi-emosi yang berbeda-
beda itu paling sedikit sekali dalam sebulan! 
Lebih dari segalanya, mungkin perubahan emosi 
kita yang kadang-kadang menyebabkan kaum 
pria angkat tangan dan berkata, “Saya menyerah. 
Saya tidak dapat memahamimu!” Dan, di satu sisi, 
siapa yang dapat menyalahkan mereka?

33. “SAYA TIDAK DAPAT
MENGENDALIKAN EMOSI SAYA.” 
Lawan menggunakan dusta ini untuk membuat 
kita percaya bahwa kita tidak punya pilihan 
lain kecuali dikendalikan oleh emosi-emosi 
kita. Walaupun ada benarnya bahwa kita tidak 
berdaya melawan perasaan / kita, Kebenarannya 
adalah, kita tidak harus membiarkan perasaan 
kita mengatur hidup kita. 

Mungkin Anda tidak dapat mencegah rasa 
khawatir menjelang ujian yang akan datang, 
tetapi tidak berarti bahwa Anda tidak dapat 
berhenti merasa khawatir dan mencemaskan 
hasilnya. Mungkin Anda tidak dapat menghindari 
rasa jengkel pada saat datang bulan, tetapi tidak 
berarti bahwa Anda tidak dapat mencegah diri 
Anda berbicara “kasar” atau bertindak kasar pada 
siapapun yang menghalangi Anda. Mungkin Anda 
tidak dapat mencegah diri Anda merasa rapuh 



E-Magazine
06 Juni 2021

16

dalam kondisi Anda yang “sendirian” sementara 
seorang pria beristri tertarik pada Anda, tetapi 
tidak berarti Anda tidak dapat mencegah diri 
Anda “jatuh cinta” padanya.

Kenyataannya, tidak peduli emosi apa pun 
yang sedang berkecamuk di dalam diri kita, 
dengan kasih karunia Allah, kita dapat memilih 
untuk memusatkan pikiran kita kepada-Nya dan 
“percaya serta taat.” Pada saat melakukan itu, 
kita akan merasakan damai sejahtera-Nya dan 
kemampuan untuk setia, meskipun situasi tidak 
berubah. 

Hannah Whitall Smith, penulis yang sangat disukai, 
terjebak dalam situasi yang dapat membuatnya 
berada dalam kekacauan emosi. Ia menikah 
dengan seorang pendeta yang terbukti tidak 
stabil secara spiritual dan emosional dan berkali-
kali berbuat serong. Dua dari lima anaknya 
meninggal karena terserang campak. Anak 
perempuannya meninggalkan suaminya dan lari 
bersama seorang artis, anak perempuan yang 
lain menikah dengan seorang ateis yang selalu 
berbicara seenaknya. Hannah sendiri menderita 
artritis yang membuatnya kesakitan. Namun 
ia tidak membiarkan perasaannya mengatur 
hidupnya. Tulisan-tulisannya merefleksikan 
tekadnya yang kuat untuk tetap taat kepada Allah, 
seperti apa pun keadaan emosinya. 
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Kita harus memilih, tanpa melihat keadaan 
emosi kita, sikap apa yang akan kita perlihatkan 
kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa 
emosi-emosi kita hanyalah pelayan dari 
kehendak kita…

Kehendak kita dapat mengendalikan 
perasaan kita hanya jika kita bertekad untuk 
melakukannya. Berulang kali saat perasaan 
saya berlawanan dengan kenyataan, saya 
berhasil mengubah perasaan itu dengan 
keyakinan yang teguh akan hal yang 
sebaliknya…

Emosi-emosi yang naik-turun – seperti kapal 
yang dipermainkan ombak, sampai titik 
tertentu ditahan oleh jangkar yang kuat – 
orang-orang yang mendapati diri mereka 
memilih untuk bergantung pada kuasa Allah 
yang dahsyat, lambat laun akan berserah 
kepada-Nya.

Kitab Suci penuh dengan janji dan perintah-
perintah kudus yang menyediakan jalan bagi kita 
agar emosi kita dapat dikendalikan di tengah-
tengah badai apa pun: 
• Firman Allah berjanji: “Aku selalu menyertaimu 

(Matius 28:20). Oleh karena itu, kita tidak perlu 
dikalahkan oleh rasa sepi.

• Firman Allah berjanji: “Allahku akan memenuhi 
segala keperluanku” (Filipi 4:19). Oleh karena 
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itu, kita tidak perlu terjaga pada malam hari 
dan mengkhawatirkan bagaimana kita dapat 
melunasi gadai. 

• Firman Allah berjanji: “Biarpun gunung-
gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, 
tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak 
daripadamu.” (Yesaya 54:10). Oleh karena itu, 
kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan akan 
masa depan yang tidak pasti. 

• Firman Allah mengatakan, “Janganlah takut” 
(Yohanes 14:27). Itu berarti kita tidak perlu 
menyerah pada rasa takut, walau berada 
dalam situasi apa pun. 

• Firman Allah mengatakan, “Janganlah kuatir 
akan apa pun juga” (Filipi 4:6). Ini berarti 
bahwa di tengah-tengah situasi yang 
menekan sekalipun kita tidak perlu cemas. 

• Firman Allah mengatakan, “Mengucap 
syukurlah dalam segala hal” (1 Tesalonika 5:18). 
Ini berarti kita dapat memilih untuk bersyukur, 
sekalipun situasi di sekitar kita tampaknya 
kacau. 

• Firman Allah berkata, “Kasihilah musuhmu” 
(Matius 5:44). Ini berarti, dengan kuasa Roh 
Kudus, kita dapat memilih untuk mengasihi 
seseorang – tidak peduli betapa pun besar 
kesalahan orang tersebut.

• Firman Allah mengatakan, “Ampunilah dahulu 
sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu 
terhadap seseorang” (Markus 11:25). Ini berarti 
tidak ada seorang pun yang tidak dapat kita 
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maafkan, tidak peduli betapa pun dalamnya 
mereka menyakiti atau bersalah kepada kita. 

Pada saat kita mengarahkan pikiran kita kepada 
Kristus dan membawa setiap pemikiran kita 
kepada Kebenaran, maka Roh Kudus akan 
menyucikan emosi-emosi kita dan memberikan 
kasih karunia ilahi, penghiburan, dan damai 
sejahtera:

Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama 
dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, 
di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan 
Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan 
yang di bumi. – Kolose 3:1-2

Kami menawan segala pikiran dan 
menaklukkannya kepada Kristus. – 2 Korintus 
10:5b

Yang hatinya teguh Kaujagai dengan damai 
sejahtera, sebab kepada-Mulah ia percaya. – 
Yesaya 26:3

-----------------------------
Cuplikan Bab 8 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Apakah Agama
Yang Dianut oleh Yesus?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Pertanyaan ini beberapa kali muncul dalam 
seminar-seminar yang saya pimpin. Ada yang 
sekadar ingin tahu saja. Ada pula yang memiliki 
maksud lain. Mereka ingin membangun sebuah 
pemikiran teologis yang cenderung negatif 
terhadap kekristenan sebagai sebuah agama. 
Dengan menunjukkan bahwa Yesus adalah 
penganut Yudaisme, mereka merasa telah 
melemahkan kekristenan. Agama (Kristen) tidak 
penting. Yesus sendiri tidak beragama Kristen. 

T E A C H I N G
Q&A
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Kira-kira seperti itu anggapan mereka.

Apakah Yesus penganut agama Yahudi (Yudaisme) 
atau kekristenan? Pertanyaan ini sebenarnya 
jauh lebih rumit daripada yang dipikirkan oleh 
banyak orang. Ada beragam aspek yang terkait.

Dari sisi teologis, kekristenan merupakan 
kelanjutan dari ajaran Yesus. Yesus sendiri 
melayani dalam konteks Yudaisme. Kitab suci 
yang digunakan sama, walaupun penafsirannya 
berbeda. Yesus dan orang-orang Yahudi pada 
jaman-Nya berbagi banyak keyakinan yang 
sama, misalnya pengharapan mesianis, kerajaan 
Allah, dan sebagainya. Yesus dan murid-murid-
Nya juga mengunjungi bait Allah dan membayar 
beanya. Ajaran-ajaran itu selanjutnya diteruskan 
oleh para rasul dan jemaat mula-mula.

Apakah orang-orang Yahudi melihat keunikan 
ajaran kekristenan? Tentu saja. Namun, hal itu 
tidak berarti bahwa kekristenan tidak dianggap 
sebagai bagian dari Yudaisme. Kita perlu 
mengingat bahwa Yudaisme pada waktu itu 
(dalam teologi seringkali disebut “Yudaisme bait 
Allah ke-2”) sudah terbiasa dengan beragam 
aliran (Farisi, Saduki, Qumran, kelompok mistis, 
kelompok politis radikal, dsb). Beberapa aliran itu 
bahkan saling bertentangan dan bermusuhan. 
Dengan kata lain, Yudaisme pada saat itu sangat 
beragam.
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Dengan keragaman teologi seperti ini, 
pembedaan yang kaku antara Yudaisme dan 
kekristenan bukanlah sesuatu yang mudah untuk 
dilakukan. Kekristenan dianggap sebagai aliran 
lain dalam Yudaisme. Para penganut ajaran 
Yudaisme yang baru ini selanjutnya dikenal 
sebagai pengikut Jalan Tuhan (Kis. 9:2; 18:25; 
19:23; 22:4) atau Kristen (Kis. 11:26; 26:28).

Dari sisi historis, kekristenan bergerak dalam 
konteks Yudaisme. Baik Yesus maupun para 
pengikut-Nya masih mengunjungi bait Allah 
dan rumah ibadat orang Yahudi. Mereka masih 
beribadah pada Hari Sabat. Bahkan ibadah 
pada Hari Sabat tetap dilakukan oleh orang-
orang Kristen Yahudi walaupun mereka sudah 
mulai merayakan Hari Tuhan (Hari Minggu). 
Sebagian orang Kristen Yahudi bahkan masih 
menjalankan sebagian tradisi Yahudi sebagai 
bentuk apresiasi dan upaya kontekstualisasi (bdk. 
Kis. 16:3; 1Kor. 9:19-23). 

Pemisahan total (dikenal dengan istilah parti 
the ways) antara Yudaisme dan kekristenan 
kemungkinan besar baru terjadi mendekati 
akhir abad ke-1 Masehi. Ada banyak faktor yang 
mengarahkan ke sana. Orang-orang Kristen 
seringkali menjadi objek penganiayaan oleh 
para penguasa. Orang-orang Yahudi yang bukan 
Kristen jelas tidak ingin dijadikan korban gara-
gara hal ini. Di samping itu, keributan antara 
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orang-orang Yahudi Kristen dan penganut 
Yudaisme juga kadangkala terjadi. Alkitab dan 
catatan kuno di luar Alkitab pernah mencatat 
bahwa orang-orang Yahudi diusir dari Kota 
Roma oleh Kaisar Klaudius karena keributan 
seputar Kristus (Kis. 18:2). 

Berdasarkan semua penjelasan di atas kita 
dapat melihat bahwa pembedaan yang tajam 
antara Yudaisme dan kekristenan – apalagi jika 
diterapkan pada diri Yesus – bukanlah sesuatu 
yang bijaksana. Apa yang diajarkan oleh 
Yesus dan selanjutnya diteruskan oleh jemaat 
mula-mula dalam banyak hal masih masuk ke 
dalam kategori Yudaisme. Jadi, mereka yang 
menanyakan “Apakah agama yang dianut oleh 
Yesus?” seringkali tidak terlalu memahami apa 
yang mereka sedang tanyakan. Soli Deo Gloria.   
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Kedaulatan Allah dalam 
Karya Penyelamatan-Nya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 30 Mei 2021)
Mari kita merenungkan sejumlah ayat Alkitab 
yang terlihat paling jelas mengajarkan tentang 
rencana penebusan tak terbatas dari kematian 
Kristus. 2 Korintus 5:14 berbunyi, kita membaca 
“Satu orang sudah mati untuk semua orang.” 
Namun, ini bukanlah satu-satunya penegasan 
yang ada dalam Kitab Suci. Bila seluruh ayat 
dan perikop yang memuat kutipan kata-kata 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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tersebut dikaji secara teliti, maka akan terlihat 
bahwa semua itu bukannya mengajarkan 
tentang penebusan tak terbatas, melainkan justru 
menegaskan keberadaan dari suatu rencana 
penebusan terbatas dalam kematian Kristus. 
Kutipan lengkap ayat di atas berbunyi demikian,  
“Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena 
kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah 
mati untuk semua orang, maka mereka semua 
sudah mati.” Harus disebutkan bahwa dalam teks 
Yunaninya, ada sebuah kata sandang di depan 
kata terakhir “semua” itu, dan kata kerja yang 
digunakan di sini berbentuk aorist tense, yang 
menekankan perbuatan yang telah terjadi. Jadi, 
di sini, Rasul Paulus membuat sebuah kesimpulan, 
sebagaimana terungkap dalam pernyataan 
tersebut, “Jadi kami berkesimpulan, bahwa jika 
… maka sudah ….” Ia bermaksud mengatakan 
bahwa bila Kristus telah mati bagi mereka, maka 
secara hukum mereka telah ikut mati bersama-
Nya. Dalam ayat selanjutnya disebutkan, “Dan 
Kristus telah mati untuk semua orang, supaya 
mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk 
dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati 
dan telah dibangkitkan untuk mereka.” Pribadi 
yang bukan hanya telah mati, melainkan juga 
telah “bangkit kembali,” dan demikian jugalah 
“semua” orang yang bagi mereka Dia telah 
mati, di sini disebutkan bahwa  mereka “hidup.” 
Orang-orang yang digantikan oleh seorang 
pengganti dianggap telah bertindak sendiri. 
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Dalam pandangan hukum, sang pengganti dan 
orang-orang yang digantikannya dianggap satu. 
Demikian juga halnya dalam pandangan Allah. 
Kristus dianggap identik dengan umat-Nya dan, 
sebaliknya, umat-Nya dianggap identik dengan 
Kristus. Maka ketika Dia mati, mereka pun telah 
mati bersama-Nya (secara hukum), dan ketika 
Dia dibangkitkan, mereka pun telah dibangkitkan 
bersamanya. Namun kemudian pada ayat 17 kita 
dibere tahu bahwa siapa pun yang ada di dalam 
Kristus, ia adalah ciptaan baru; ia telah menerima 
satu hidup yang baru, baik secara faktual maupun 
secara legal, sehingga dengam demikian, 
“semua” orang yang bagi mereka Kristus telah 
mati, dipanggil untuk hidup bukan lagi bagi diri 
mereka sendiri, melainkan “untuk Dia, yang telah 
mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.” 
Dengan kata lain, setiap orang yang tercakup ke 
dalm kelompok “semua” orang yang bagi mereka 
Kristus telah mati itu, sekarang dipanggil untuk 
mewujudkan pembenaran secara hukum atas 
diri mereka itu dalam kehidupan mereka sehari-
hari:  mereka ini hendaknya “hidup untuk Kristus 
yang telah mati untuk mereka.” Dengan demikian, 
ungkapan “Satu orang sudah mati untuk semua 
orang” itu telah digenapi bagi kita.  “Semua” 
orang yang bagi mereka Kristus telah mati itu 
adalah “mereka yang hidup,” dan yang sekarang 
dipanggil supaya hidup “untuk Dia.” Maka, periksa 
ini mengandung tiga kebenaran penting, dan 
cara yang lebih tepat untuk menunjukkan wilayah 
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cakupannya adalah dengan menyebutkannya 
secara terbalik: orang-orang tertentu 
diperintahkan untuk tidak lagi hidup bagi dirinya 
sendiri, melainkan bagi Kristus; orang-orang yang 
memperoleh panggilan tersebut adalah “mereka 
yang hidup,” yaitu yang hidup secara spiritual – 
yang berarti adalah anak-anak Allah – sebab 
hanya merekalah manusia yang hidup secara 
spiritual, sedangkan semua manusia lainnya telah 
binasa di dalam berbagai pelanggaran dan 
dosa mereka; mereka yang benar-benar hidup 
hanyalah orang-orang yang dalam perikop ini 
disebut “semua,” “mereka,” yang bagimu Kristus 
telah mati dan bangkit kembali. Jadi, bagian 
ini mengajarkan bahw Kristus telah mati bagi 
semua umat-Nya, orang-orang pilihan-Nya, 
mereka yang diberikan oleh Bapa kepada-Nya; 
sehingga sebagian akibat dari kematian-Nya 
(dan kebangkitan-Nya kembali “bagi mereka”) 
itu, mereka beroleh “hidup” – dan umat pilihan-
Nya merupakan satu-satunya kelompok orang 
yang kemudian “hidup”; dan hidup yang mereka 
perlu dari Kristus ini selayaknyalah mereka 
persembahkan hanya “untuk Dia”; sekarang ini, 
kasih Kristus hendaklah “memotivasi” mereka. 

Bersambung……...
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Cantik engkau, manisku,
seperti kota Tirza, 
juita seperti Yerusalem
(Kidung 6:4)
Ev. Nike Pamela

Bagian ini menjadi bagian yang seringkali 
dipertanyakan, yaitu mengapa kecantikan 
pasangan Salomo diibaratkan dengan kota Tirza 
(itupun kalau memang yang dimaksud adalah 
kota) dan Yerusalem? 

Jika mendengar nama ‘Yerusalem’, mungkin kita 
sudah tidak asing. Dalam era Salomo, Yerusalem 

T E A C H I N G
Do You Know?
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merupakan pusat ibukota kerajaan Israel yang 
dipimpin Salomo; Bait Sucipun ada di kota 
Yerusalem.  Namun nama Tirza agak terdengar 
asing di telinga kita. Dalam alkitab ada 2 nama 
yang menggunakan Tirza, yaitu nama kota atau 
negeri yang ditaklukkan di era Yosua memimpin 
pendudukan Kanaan (12:24) dan nama wanita 
yang berasal dari suku Manasye yang menjadi 
pemicu klarifikasi hukum tentang warisan 
keluarga (Bil. 26:33; Yos. 17:3). 

Dari 2 kemungkinan ini, apakah Tirza merujuk 
pada nama kota atau nama orang dalam 
Kidung 6:4? Jika kita mempelajari yang 
namanya paralelisme dalam puisi Ibrani, maka 
kemunculan Tirza bersamaan dengan Yerusalem 
haruslah merujuk pada sesuatu yang paralel, 
entah paralelisme yang sinonim atau antitetik 
(berlawanan). Jika paralelismenya sinonim, 
maka Yerusalem yang merujuk pada kota 
akan bersifat paralel dengan Tirza yang juga 
memungkinkan merujuk pada kota. Sebaliknya, 
jika paralelismenya antitetik, maka Yerusalem 
yang muncul haruslah berlawanan dengan Tirza 
(kemungkinan lain adalah nama orang). Dari 
2 kemungkinan di atas, maka paralelisme yang 
sinonim akan lebih tepat dikenakan dan dengan 
demikian paralelisme sinonim terjadi antara 
Yerusalem dan Tirza sebagai kota. 

Mungkin orang modern sulit memahami 
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kecantikan seorang wanita yang dikomparasikan 
dengan kota. Namun tidak perlu pembanding 
ribuan tahun lalu untuk memahami hal ini karena 
beberapa dekade sebelum sekarang mungkin 
beberapa dari pembaca mengingat ada 
semacam komparasi ‘wajahmu secantik bulan 
pernama’. Jika orang-orang modern, khususnya 
anak-anak jaman sekarang, memahami 
pembangdingan wajah wanita yang dimiripkan 
dengan bulan purnama, mereka pasti akan 
menilai hal itu sebagai sesuatu yang menggelikan 
dan lebay, jika dipakai istilah sekarang. Namun 
harus dipahami kalau pembandingan terhadap 
sesuatu itu bagaimanapun juga akan mengikuti 
masanya. Selain itu orang kuno sangat 
memiliki keterbatasan obyek sehingga untuk 
menggambarkan keindahan pun akan sangat 
memiliki batasan. Tidak mengherankan jika alam 
sekitar, makhluk-makhluk di sekitar, akan menjadi 
obyek pembanding yang memang wajar di era 
itu. 

Alkitab juga beberapa kali memakai gambaran 
tentang kota  yang dipersonifikasikan sebagai 
seorang wanita (Yes. 37:22; 47:1; 52:1– 2; Ratapan 
1:1). Dalam bahasa Ibrani kata ‘kota’ berjenis 
kelamin feminine dan ketika kota dibandingkan 
dengan wanita,  hal ini justru membangkitkan 
kecantikan dan keindahan seorang wanita. Tetapi 
apakah kota Yerusalem dan Tirza memang layak 
untuk dikategorikan sebagai representasi dari 
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keindahan di era Salomo?

Nama ‘Tirza’ berarti ‘she is my delight’. Pada 
era Salomo, Tirza adalah  kota  yang besar dan 
termasuk kota pedesaan di bukit Galilea. Tirza 
merupakan  area yang banyak dialiri air yang 
banyak memiliki taman dan kebun buah-buahan. 
Dengan demikian sangatlah layak area ini dipuji 
karena keindahan alamnya. Setelah perpecahan 
kerajaan utara dan selatan, Tirza menjadi ibukota 
kerajaan utara (1 Raja 14:17; 15:33). Keindahan 
kota Yerusalem banyak digambarkan di PL. Rat. 
2:15 menyebutkan Yerusalem : Inikah kota yang 
disebut orang kota yang paling indah, kesukaan 
dunia semesta. Mazmur 48:2-3 menyebutnya 
sebagai ‘kota Allah, Gunung-Nya yang kudus, 
yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi 
seluruh bumi; gunung Sion itu, jauh di sebelah 
utara, kota Raja Besar’. Letak Yerusalem di atas 
gunung menjadi kekuatan untuk menonjolkan 
keindahan kota ini. 

Ketika terjadi perpecahan kerajaan Israel 
menjadi kerajaan utara dan selatan, kota Tirza 
dan Yerusalem masing-masing menjadi ibukota 
kerajaan. Tirza menjadi ibukota kerajaan utara 
hingga akhirnya digantikan oleh Samaria (1 Raja 
16:23-24) sedangkan Yerusalem tetap menjadi 
ibukota kerajaan selatan. Pemilihan Tirza dan 
Yerusalem menjadi ibukota kerajaan pasti tidak 
dilepaskan karena kondisi fisik 2 kota itu yang 
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memang memiliki banyak keuntungan , termasuk 
keindahan kota ini seperti yang diungkapkan raja 
Salomo di Kid. 6:4 ini. 
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BAB V:
Harus sejelas apakah 
panggilan itu?
(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 30 Mei 2021)
Haruskah Anda bekerja terutama dengan 
orang Muslim, Hindu atau sejumlah populasi 
dengan latar belakang agama lainnya? Perlukah 
mengenal lembaga dengan siapa Anda akan 
bekerja bahkan sebelum Anda memulai proses 
ini? Atau bagaimanapun yang paling baik dalam 

M I S S I O N
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memfasilitasi kemampuan Anda dalam menaati 
panggilan-Nya? Haruskah Anda pergi sebagai 
seorang misionaris dengan denominasi Anda 
sendiri, atau bolehkah Anda pergi dengan salah 
satu dari ratusan lembaga pengutus lainnya?

Bagaimana dengan tugas pekerjaan tertentu 
dari karier misi Anda? Apakah panggilan Allah 
begitu spesifik sehingga Anda harus mengetahui 
kehendak-Nya mengenai tugas-tugas pekerjaan 
dari jabatan yang Anda terima? Andaikata 
Allah memanggil Anda untuk mengajar Bahasa 
Inggris sebagai Bahasa kedua kepada pegawai-
pegawai pemerintahan di Katmandu; akankah 
panggilan ini memperkenankan pekerjaan 
bantuan kemanusiaan dan pendistribusian 
makanan apabila di sana ada bencana alam? 
Seorang teman kami pergi ke ladang misi untuk 
melatih jemaat-jemaat dalam pendidikan 
agama Kristen, namun setibanya di negara itu, 
dia menemukan bahwa semua misionaris senior 
dengan siapa dia dijadwalkan akan bekerja 
sama telah pensiun, ditugaskan kembali, atau 
pulang karena alasan-alasan medis pada 
saat dia menyelesaikan proses penempatan 
dan sekolah Bahasa. Karena kebutuhan, dia 
mulai melakukan pelayanan misionaris umum, 
berkotbah, mengajar, membaptis, melatih 
para pendeta dan menanam jemaat-jemaat. 
Bukannya merasa berada di luar kehendak Allah, 
dia menemukan bahwa Allah telah memberikan 
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kepadanya pekerjaan terbaik di dunia. Setelah 
dua dekade pelayanannya yang efektif, dia 
merasa bahwa Allah telah merencanakan 
pelayanan ini baginya, mengetahui bahwa 
lembaga pengutusnya mungkin tidak akan 
menugaskan pekerjaan ini padanya karena dia 
kekurangan kualifikasi dan dia mungkin tidak 
akan memilihnya karena dia merasa itu bukanlah 
panggilannya. Namun, sebagaimana biasanya, 
Allah memiliki rencana, dan sangat sering Ia 
menuntun kita melalui jalan-jalan setapak yang 
tidak langsung menuju penggenapan dan 
keefektifan yang memasyhurkan Allah.

Panggilan misi digenapi di seluruh dunia saat 
ini dalam ribuan cara, termasuk hal-hal ang 
didaftarkan di atas. Menemukan kehendak 
Allah dalam panggilan misi kadang-kadang 
sulit, namun perasaan bersalah untuk mencoba 
mengenali dan mengikuti kehendak Allah tidak 
akan berlalu begitu Anda menyerahkan diri dan 
menerima panggilan yang umum. Selama sisa 
kehidupan misi itu, ada keputusan-keputusan 
mengenai harus tinggal di mana, di mana harus 
memfokuskan usaha-usaha di lapangan, apakah 
harus pindah ke ladang pelayanan yang lain dan 
apakah ini adalah waktunya untuk menyerahkan 
pekerjaan kepada orang local dan pulang.

Lama masa pelayanan
Sebagai tambahan untuk pertimbangan-
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pertimbangan yang telah disebutkan, para 
misioanris dewasa ini harus berpikir mengenai 
lama masa pelayanan mereka. Durasi dari 
masa ke masa, tugas berkisar dari perjalanan 
misi satu minggu sampai kepada pelayanan 
untuk satu musim panas, beberapa tahun atau 
seumur hidup. Kadang-kadang sebuah karier 
misi kelihatannya dipersingkat ketika seorang 
misionaris menerima jabatan administrative 
di tempat asal, kembali menjadi pendeta atau 
mengundurkan diri karena beberapa alasan 
lainnya. Namun, semakin bertambah misionaris-
misionaris yang memilih jangka waktu yang lebih 
pendek di bawah pimpinan Allah.

Di abad ke-18 dan 19, misionaris-misionaris sering 
kali meninggalkan kampong halaman dengan 
kapal layar, siap untuk berangkat ke negara-
negara target mereka dan tidak akan pernah 
melihat kampong halaman mereka lagi. 

Bersambung……….
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KAYA MISKIN
Senin, 7 Juni 2021

Baik orang kaya maupun orang miskin tidak luput 
dari ketakutan. Orang kaya biasanya takut pajak, 
krisis ekonomi, aturan pemerintah, dan keturunan 
yang berebut warisan. Orang miskin biasanya 
takut tidak bisa bayar utang atau kehilangan 
pekerjaan. Ketakutan membuat banyak orang 
sibuk melindungi diri sendiri dan mengabaikan 
kesengsaraan di sekitar mereka. 

Iman di dalam Kristus membebaskan kita dari 
ketakutan. Sebab kita memiliki Bapa yang 
memelihara hidup kita. Kita tidak perlu kuatir 
akan hari esok, karena Tuhan tau apa yang kita 
perlu. Kepekaan akan penjagaan Tuhan akan 
melahirkan ketenangan batin. Pengalaman 
dengan kasih Tuhan akan mendorong kita 
untuk membagi berkat, seberapapun yang kita 
punya, kepada mereka yang membutuhkan. 
Jangan biarkan ketakutan menghambat kita 
untuk berbelas kasihan. Tapi kembali berserah 
kepada Tuhan dan libatkan dirimu untuk agenda 
Kerajaan Allah.

Seorang bapa gereja pernah berkata orang 
yang diberkati bukanlah orang yang hidup 
dalam kekayaan tetapi mereka yang hidup penuh 

Bacaan : Yakobus 2:1-8

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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kebajikan. Sebaliknya, orang yang sengsara 
bukanlah orang yang hidup dalam kemiskinan 
tetapi mereka yang hidup dalam kejahatan. 
Marilah kita menilai hidup kita bukan dari apa 
yang kelihatan di luar, tetapi dari karakter Kristiani 
di dalam. (EW)
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PEDULI PADA YANG
PALING HINA

Selasa, 8 Juni 2021

Di sekeliling kita pasti ada orang-orang yang 
tidak seberuntung kita. Orang-orang itu mungkin 
dipandang oleh orang lain sebagai orang 
yang tersisihkan atau hina. Bagaimana sikap 
kita kepada mereka sebagai orang percaya? 
Tuhan Yesus menjelaskan perbedaan antara 
orang-orang percaya sejati (yang diibaratkan 
seperti domba) dan orang-orang percaya 
palsu (yang diibaratkan seperti kambing) (Mat. 
25:33). Salah satu pembedanya adalah apa 
yang mereka lakukan kepada orang-orang yang 
membutuhkan pertolongan mereka. Orang-
orang membutuhkan pertolongan atau paling 
hina disebutkan detail, yaitu orang lapar, haus, 
asing, telanjang, sakit, di dalam penjara (ay. 
35-36). Orang-orang percaya adalah mereka 
yang menunjukkan belas kasihan khususnya 
kepada saudara seiman maupun orang-orang 
non-Kristen yang paling hina menurut standar 
orang-orang dunia (ay. 40). Kepedulian kita 
menunjukkan kasih kita kepada mereka yang 
paling hina sebagai sesama manusia sebagai 
bentuk konkrit kita mengasihi Allah (Mat. 22:37-
39). Di era pandemi, banyak orang baik Kristen 

Bacaan : Matius 25:31-46

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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maupun non-Kristen mengalami keterpurukan 
baik ekonomi, psikologi, dll. Sebagai orang 
percaya, marilah kita menunjukkan kepedulian 
kita kepada mereka dengan cara menolong 
mereka secara finansial maupun spiritual. 

Sebaliknya orang-orang percaya palsu dihukum 
karena ketidaksediaan mereka menolong orang-
orang yang paling hina (ay. 42-43). Dosa mereka 
bukan berbuat jahat, tetapi “tidak melakukan apa 
yang harus dilakukan.” (Leon Morris, Injil Matius, 
653). Ketika mereka tidak peduli pada orang-
orang yang paling hina, maka Kristus berfirman 
bahwa mereka pun tidak peduli kepada-Nya (ay. 
45). Dengan kata lain, Kristus mengidentifikasikan 
diri-Nya dengan mereka yang paling hina. 
Mengapa? Karena Ia sendiri dipandang “hina” 
oleh orang-orang sezamannya. “Hina” dalam 
arti bukan terpandang seperti para ahli Taurat 
yang dihormati oleh banyak orang. Kalau Kristus 
mengidentifikasiakan diri-Nya dengan orang-
orang yang paling hina, maka orang percaya 
sebagai murid Kristus pun seharusnya peduli dan 
menolong orang-orang yang paling hina. Inilah 
ujian pemuridan (Morris, Injil Matius, 653). 

Hal ini tidak berarti iman seseorang tidak penting. 
Kepedulian kita justru membuktikan iman kita 
sungguh-sungguh atau tidak. Ketika seseorang 
percaya peduli dengan orang yang paling hina 
dengan motivasi dan tujuan yang tulus, maka itu 
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menunjukkan ia percaya kepada dan mengasihi 
Kristus. Sebaliknya ketika seseorang yang 
mengaku percaya cuek bahkan menghina orang 
yang paling hina atau tidak penting dan justru 
“menjilat” orang penting atau orang kaya (Morris, 
Injil Matius, 654), maka itu membuktikan bahwa 
ia sebenarnya percaya kepada dirinya sendiri. 
Sudah siapkah kita peduli kepada orang-orang 
yang paling hina dan tidak “menjilat” orang-
orang penting atau kaya? Amin. (DTS)
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RUANG UNTUK
ORANG LAIN

Rabu, 9 Juni 2021

Kehidupan mengikuti Kristus bukan hanya 
tentang “aku, aku dan aku.” Injil berulangkali 
menantang kita untuk mengabdikan hidup kita 
bagi kehidupan orang lain. Yesus mengatakan 
bahwa: melayani orang lain adalah sama seperti 
melayani Tuhan.

Namun, waktu hidup kita terlalu sering habis 
oleh rencana kita sendiri. Jadwal kita mungkin 
diisi dengan hal-hal penting dan terhormat 
untuk dilakukan. Kita terlalu sering mati-matian 
hanya berfokus pada rencana kita sendiri dan 
kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan 
kepada kita untuk memberi ruang bagi orang 
lain dalam hidup kita.

Matius berulang kali menekankan bahwa jika 
kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi 
orang lain. Faktanya, jika kita tidak mengasihi 
orang lain, maka cinta kita kepada Tuhan harus 
dipertanyakan. Cinta dalam tindakan bukan 
hanya untuk orang-orang terdekat kita tetapi 
juga untuk orang-orang yang terpinggirkan, 
menderita, dan membutuhkan. Ketika kita peduli 

Bacaan : Matius 25:31-46
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pada orang-orang seperti itu, kita sebenarnya 
menunjukkan kasih kita kepada Yesus.

Bagi sebagian kita, pemikiran untuk menunjukkan 
keramahan cenderung mengarah pada waktu 
bersama dengan teman dan keluarga. Tetapi 
apakah kita menganggap keramahan sebagai 
ekspresi aktif dari iman kita? Alkitab memanggil 
kita untuk “menyambut orang asing” dan 
“mempraktekkan keramahan.” Lebih dari sekadar 
memberi ruang, keramahan menuntut orang 
Kristen untuk siap bahkan untuk hal yang tidak 
terduga. 

Perbuatan belas kasih bagi orang lain memang 
bukan cara atau usaha kita memasuki kerajaan 
Tuhan, tetapi itu menunjukkan bahwa kita adalah 
bagian dari keluarga Tuhan.

Kiranya Tuhan memampukan kita melihat 
kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita 
untuk peduli pada orang lain. Dan kemurahan 
Tuhan yang telah terlebih dahulu kita terima, 
biarlah mengalir bagi orang lain melalui hidup 
kita. (HK)
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MENERUSKAN PELAYANAN 
TUHAN YESUS

Kamis, 10 Juni 2021

Tuhan Yesus menjadi teladan yang sempurna 
tentang bagaimana memperhatikan orang 
miskin. Dia yang adalah Allah, rela berinkarnasi 
menjadi manusia.  Dia melakukannya bukan demi  
popularitas dan kekayaan karena Dia sudah 
sempurna sebagai Allah. Dia justru datang untuk 
menolong yang miskin dan terhilang seperti 
kita. Ketika berinkarnasipun, Tuhan Yesus tidak 
menjauhi orang-orang miskin, tetapi bersahabat 
dengan mereka. Sebagian besar pelayanan 
Tuhan Yesus adalah untuk orang miskin dan 
kurang beruntung, seperti mereka yang tertindas, 
orang sakit, orang kusta, dan para janda. Di 
dalam kitab Matius 25:40 Yesus mengasosiasikan 
diri-Nya dengan orang-orang miskin. 

Tuhan Yesus juga meminta kepada para rasul-
Nya untuk membantu orang-orang yang 
membutuhkan pertolongan. Dalam tugas 
penginjilannya, Paulus dan Barnabas tetap 
harus mengingat orang-orang miskin: “hanya 
kami harus tetap mengingat orang-orang miskin 
dan memang itulah yang sungguh-sungguh 
kuusahakan melakukannya” (Galatia 2:10). 

Bacaan : Galatia 2:10
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Hingga hari ini, di sekeliling kita banyak orang 
yang susah. Ingatlah bahwa Tuhan menaruh 
perhatian yang besar bagi mereka, bahkan  
Tuhan Yesus menghendaki umat-Nya meneruskan 
pelayanan ini. Bantuan kepada orang-orang 
dalam kesukaran haruslah nyata. Mendoakan 
mereka itu wajib dan penting, tetapi doa harus 
diwujudkan dalam tindakan nyata sehingga doa 
kita menjadi sempurna. Tindakan nyata apa saja 
yang perlu kita berikan? Mulailah dari hatimu, 
jangan merendahkan orang hanya karena 
persoalan ekonomi, suku, warna kulit, dll. Berilah 
rasa hormat yang sama kepada semua manusia, 
dari latar belakang apapun dia. Pekalah dengan 
kebutuhan orang lain, jika yang dibutuhkan ada 
padamu, tolonglah mereka. Dengan demikian 
kita telah meneruskan pelayanan yang Tuhan 
Yesus sendiri. (NL)
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MENCARI SESUAP NASI
Jumat, 11 Juni 2021

Istilah “mencari sesuap nasi” sering kita dengar 
sebagai alasan dari orang yang bekerja. Tetapi 
apakah benar-benar orang yang bekerja 
benar-benar sedang mencari “sesuap nasi” atau 
“sekarung nasi”? Bekerja mencari sesuap nasi 
tentu tidak cocok bagi orang yang memiliki gaji 
sangat besar dan orang yang sudah kaya raya. 
Mungkin mereka sedang mencari “sekantong 
berlian”. “Mencari sesuap nasi” intinya adalah 
bekerja untuk mencari makan dan kebutuhan 
dasar hidup sehari-hari.    

Mencari makan adalah hal mendasar dalam 
kehidupan manusia yang sering dianggap 
melebihi kebutuhan apapun. Karena itu orientasi 
kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup. 
Bahkan untuk masalah perut, manusia rela 
melakukan apa saja. 

Dalam doa Bapa kami kita meminta supaya 
Tuhan memberikan rezeki kita secukupnya. Tetapi 
banyak orang telah melupakan kebutuhan rohani 
yang sangat penting yang berkaitan kebutuhan 
pengampunan dosa dan melepaskan dari si 
Jahat. Banyak orang sudah tidak peduli dengan 

Bacaan : Matius 4:3-4
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penebusan dan pencobaan dari Iblis asalkan 
bisa makan.

Sama halnya ketika Yesus dicobai mengajarkan 
sesuatu yang sangat penting kepada kita 
bahwa makanan bukan segala-galanya. Yesus 
berkata: “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari 
roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar 
dari mulut Allah.” Artinya hidup bukan masalah 
jasmani tetapi juga rohani. Makanan menunjang 
kebutuhan jasmani dan Firman Tuhan menunjang 
kebutuhan rohani. Tetapi banyak orang sudah 
menyepelekan pentingnya kebutuhan rohani 
seperti penebusan, iman, pengharapan, 
kekudusan, Firman Tuhan dan sebagainya. 
Pada saat kebutuhan jasmani tidak terpenuhi 
manusia hanya mengalami kematian fisik, tetapi 
tanpa Firman Tuhan manusia akan hidup dalam 
kegelapan dan mati secara rohani, dikuasai dosa, 
hidup jauh dari Allah dan menjadi seteru Allah. Ini 
lebih mengerikan dari sekadar kematian jasmani. 
Karena itu apakah kita sudah menerapkan firman 
Allah sebagai hal terpenting dalam hidup kita? 
Bahkan lebih penting daripada hal yang paling 
kita butuhkan sekalipun? Mencari “sesuap nasi 
tentu saja boleh, tetapi jangan lupakan Firman 
dan karya penebusan dari Allah. (YDI)
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BERBAGI DENGAN
KERELAAN HATI

Sabtu, 12 Juni 2021

Suatu kali ada seorang anak yang diberikan 
sebuah coklat sebanyak dua batang. Tentu 
hal itu menyukakan anak tersebut karena ia 
mendapatkan coklat yang ternyata memang 
kesukaannya. Namun dalam orang yang 
memberikan coklat tersebut menitip pesan untuk 
berbagi coklat dengan adiknya satu batang. Hal 
itu membuat sukacita anak tersebut hilang karena 
ia harus berbagi dengan adiknya. Ia sudah 
membayangkan bahwa ia tidak bisa menikmati 
semua coklat yang diberikan. Dan akhirnya ia 
sedih dan berat hati memberikannya kepada 
adiknya. Mungkin beberapa dari kita sulit berbagi 
dengan orang lain atau kalaupun kita berbagi 
(entah itu materi ataupun barang) sering kali kita 
berbagi tidak dengan kerelaan hati. Entah itu 
kita berbagi dengan bersungut-sungut ataupun 
karena ada benefit yang mau kita terima.

Bagian yang kita baca sebagai renungan hari 
ini adalah surat Paulus kepada jemaat Korintus, 
dimana ia menceritakan tentang kebesaran 
hati jemaat Makedonia untuk membantu jemaat 
Yerusalem yang membutuhkan saat itu. Meskipun 

Bacaan : 2 Korintus 8:1-15
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dalam kondisi yang tidak baik dan perekonomian 
jemaat Makedonia juga tidak baik, namun mereka 
kaya akan kemurahan dan mengambil bagian 
dalam pelayanan kasih bagi jemaat Yerusalem. 
Jemaat Makedonia bukan hanya memberikan 
sebatas kemampuan mereka melainkan melebihi 
kemampuan mereka (Ay. 3). Namun terlebih 
mereka memberi dengan sukacita (Ay. 2). Hal ini 
diceritakan kepada jemaat Korintus bukan untuk 
memberikan perintah supaya jemaat Korintus 
untuk memberi dengan berat hati karena perintah 
Paulus. Melainkan supaya jemaat Korintus yang 
sudah menerima dan mendapatkan luapan kasih 
Kristus dapat menunjukkan luapan sukacita kasih 
tersebut, melalui pelayanan kasih itu. 

Bagaimana dengan setiap kita, adakah kita mau 
berbagi kepada sesama kita dengan kerelaan 
hati. Adakah kita mau memberi melampaui 
kemampuan kita, karena kita sudah menerima 
kasih yang berlimpah dari Kristus. Dan terlebih 
sudahkah kita berbagi dengan sukacita 
kepada sesama kita. Mari kita mengoreksi hati 
dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk 
memampukan kita bisa berbagi kepada sesama 
kita dengan rela hati. (EG)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
07 Juni ‘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

Selasa,
08 Juni ‘21

HUT: Ibu Liem Fenissa Margaretha

HUT: Sdri. Jeanie Farica

Kamis
10 Juni ‘21

HUT: Bp. Yoga Abrianto

HUT: Sdri. Junita Ratnasari

HUT: Ibu Sundary Dwie Setyowati

Jum’at
11 Juni ‘21

HUT: Sdr. Ikhsan Tjandra

HUT: Bp. Willy Laohardjo

Sabtu
12 Juni ‘21

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Bp. Willy Kumara Juang

Minggu,
13 Juni ‘21 HUT: Ibu Jacqueline Susanto
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

06 Juni 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 06 Juni 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PLPJV-

jaqldK-z0j_9FsZbe5osKX6wKmTU6 

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan 
teks Matius 25:31-46 di TV (atau dicetak/
lewat HP saja) sambil memutar lagu Crowns 
(Hillsong) (https://www.youtube.com/
watch?v=WVNb-Tz-Lp0)  

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

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

 
Jemaat dipersilakan duduk.
THANK YOU JESUS FOR THE BLOOD
(Charity Gayle) 
Verse 1:
I.. was a wretch
(Dahulu, aku adalah orang yang celaka)
I remember who I was
(Aku ingat, siapa aku dahulu)
 ‘I-was lost,  I was blind
(Aku tersesat,  Aku buta)
I was running out of time
(Aku kehabisan waktu)

Sin.. separated
(Dosa membuatku dipisahkan)
The breach was far too wide
(Celah itu terlalu lebar)
‘But from the far side of the chasm
(Tetapi dari sisi jurang yang jauh)
You held me in your sight
(Engkau menahanku dengan pandanganMu)

Verse 2:
So You… made a way
(Engkau membuat jalan)
Across the great divide
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(Terbentang pada jurang yang besar)
Left behind, Heavens throne
(Kau tinggalkan, Tahta surga)
To build it here inside
(Untuk membangun jalan tersebut)

And there.. at the cross
(Di atas kayu salib)
You paid the debt I owed
(Engkau membayar hutangku)
Broke my chains, Freed my soul
(Melepaskan rantaiku, Membebaskan jiwaku)
For the first time I had hope
(Semenjak itu, aku punya harapan)

Chorus:
Thank you Jesus for the blood applied
(Terima kasih Yesus untuk darahMu)
Thank you Jesus it has washed me white
(Terima kasih Yesus, darahMu menyucikanku)
Thank you Jesus You have saved my life
(Terima kasih Yesus telah
menyelamatkan hidupku)
Brought me from the darkness
into glorious light
(Membawaku dari kegelapan
menuju terang yang mulia)

Verse 3:
You.. took my place
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(Engkau menggantikanku)
Laid inside my tomb of sin
(Ditempatkan dalam kubur dosaku)
You were buried for three days
(Engkau mati selama tiga hari)
But then You walked right out again
(Tetapi Kemudian Engkau bangkit)

And now death - has no sting
(Dan sekarang kematian tidak menyengat)
And life has no end
(Dan hidup tidak ada akhirnya)
For I have been transformed
(Kini aku telah diubahkan)
By the blood of the lamb
(Oleh darah Anak Domba)

Chorus 2X

Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan 
 
Chorus

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

Chorus

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

4. Pengakuan Iman Rasuli 
(jemaat dipersilahkan berdiri) 
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya 
yang Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah pe-
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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 
“Memang dahulu kamu adalah kegelapan, 
tetapi sekarang kamu adalah terang di 
dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai 
anak-anak terang.” (Efesus 5:8)

Nyanyian jemaat  
YESUS MULIA (JPCC) 
Verse 1
Terang- Mu yang telah ubah hidupku
‘Kau jadikan aku ciptaan baru
Kuangkat tanganku dan memuji- Mu
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Verse 2
Hidupku ‘tak sama sejak ‘Kau ada
Dan kini Engkaulah pusat s’galanya
Kasih- Mu ‘kan s’lalu cukup bagiku

Pre-Chorus
Keagungan- Mu, kedahsyatan- Mu
Terpancar dari indahnya dunia
S’gala yang ada ‘Kau t’lah ciptakan
Karya- Mu sungguh tiada taranya
Sungguh tiada taranya (2X)

Chorus
Wo-oooo, wo-oooo
Mulialah Nama- Mu
Wo-oooo, wo-oooo
Mulialah Nama- Mu

Verse 2 | Pre Chorus

Bridge 4X
To God be the glory
Kemuliaan bagi Tuhan
For the things He’s done
Untuk segala hal yang telah Dia kerjakan

Pre-Chorus | Chorus

Ending
Mulia nama-Mu



E-Magazine
06 Juni 2021

59

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

6. Pujian Firman: 
I GIVE YOU MY HEART (HILLSONG) 
Verse :  
This is my desire
(Inilah hasratku)
To honor You
(Untuk menghormati-Mu)
Lord, with all my heart
(Tuhan, dengan segenap hatiku)
I worship You
(Aku menyembah-Mu)
All I have within me 
(Semua yang ada di dalamku)
I give You praise
(Aku memuji-Mu)
All that I adore 
(Semua yang ‘ku kagumi)
Is in You
(Ada di dalam-Mu)

Chorus:
Lord, I give You my heart 
(Tuhan, ‘ku berikan hatiku)
I give You my soul
(‘Ku berikan jiwaku)
I live for You alone
(Aku hidup hanya bagi-Mu)
Every breath that I take 
(Setiap tarikan nafasku)
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Every moment I’m awake
(Setiap kali aku bangun)
Lord, have Your way in me
(Tuhan, milikilah jalan-Mu dalamku)

Bridge: (4x)
And I will live
(Dan aku akan hidup)
And I will live for You
(Dan aku akan hidup bagi-Mu)

Chorus 2X

Ending
Lord, have Your way in me
(Tuhan, milikilah jalan-Mu dalamku) 

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan. 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
REC Merr: 0882-8888-09
REC Batam: 0887-8888-29
REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
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Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 
 
HITUNG BERKAT – (KPPK 50)
1
Bila g’lombang kehidupan menimpa,
hati jadi takut dan putus asa,
jangan lupa berkat Tuhan hitunglah,
pasti kau tercengang akan karya-Nya.

2
Adakah berat bebanmu menekan?
Dan salib yang kau pikul melelahkan?
Hitung berkat-Nya pastilah kau lega,
kau ‘kan bergirang dan t’rus memuji-Nya.

Reff
Hitung berkat satu per satu,
dan lihatlah karya Tuhan-mu.
Hitung berkat, satu per satu.
Hitung berkat yang melimpah padamu.

3
Dalam pergumulanmu di dunia,
jangan kuatir Tuhan akan beserta,
Ia mengirim malaikat-Nya menjaga,
membimbing, menghiburmu sampai sorga.

Reff
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10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman 

12. Doxology
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