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Kasih Bukan
Sekadar Perkataan
(1 Yohanes 3:16-19)
Pdt. Yakub Tri Handoko
Kata “cinta” atau “kasih sayang” pasti tidak 
asing di telinga kita. Semua orang juga sangat 
membutuhkannya. Namun, tidak semua orang 
memahami apa maknanya. Lebih sedikit lagi yang 
mampu mewujudkan cinta yang sesungguhnya.

Kekacauan konsep tentang cinta/kasih dapat 
ditemukan dengan mudah. Ada yang hanya bisa 
mengucapkan tetapi tidak melakukan. Ini disebut 
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kemunafikan. Ada yang bisa mengatakan dan 
melakukan, tetapi dimotivasi oleh maksud yang 
tidak tulus dan untuk kepentingan diri sendiri. 
Ini namanya manipulasi. Ada lagi yang sampai 
kehilangan kontrol dan mengabaikan kebenaran. 
Dalam istilah sekarang ini disebut budak cinta 
(bucin). Ada pula yang pandai mengungkapkan 
dengan kata-kata puitis dan seks yang 
menggebu-gebu, tetapi tanpa komitmen. Ini 
adalah romantisme picisan.

Tidak ada cara lain yang lebih baik untuk 
memahami dan mewujudkan cinta selain belajar 
langsung dari firman Allah. Di tengah kultur 
kontemporer yang sarat dengan makna cinta 
yang keliru dan manifestasi cinta yang semu 
orang-orang percaya memiliki landasan yang 
teguh, yaitu Alkitab yang tidak mungkin keliru. 
Tanpa kembali pada kebenaran ilahi, kita hanya 
akan menambah parah kekacauan yang ada.

Kekacauan yang sama juga muncul pada 
abad ke-1 Masehi. Para guru sesat mencoba 
memengaruhi penerima surat 1 Yohanes dengan 
berbagai konsep teologis maupun perilaku 
praktis yang keliru. Salah satunya adalah tentang 
kasih. Itulah sebabnya Rasul Yohanes merasa 
perlu untuk menjelaskan tentang kasih yang sejati 
di beberapa bagian suratnya.

Sehubungan dengan teks kita hari ini secara 
khusus, penjelasan tentang kasih di 3:16-18 
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didahului dengan peringatan bahwa dunia 
membenci orang-orang percaya (3:13). Kebencian 
ini bisa jadi hanya dipicu gara-gara kita berbuat 
benar. Ya, kebenaran (kita) memicu kebencian 
(dunia). Di tengah situasi seperti ini, komunitas 
orang percaya perlu untuk menguatkan barisan. 
Mereka harus saling mengasihi, bukannya malah 
membenci satu sama lain (3:15). Perbedaan yang 
ada seharusnya tidak menghancurkan kasih. 
Jika ada suatu ajaran yang malah menebarkan 
kebencian, ajaran itu pasti keliru. Itulah yang 
sedang diterangkan di 3:16-18.

Inti yang ingin disampaikan di bagian ini sudah 
dirangkum dengan sangat jelas di bagian 
akhirnya: “Anak-anakku, marilah kita mengasihi 
bukan dengan perkataan atau dengan lidah, 
tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran” 
(ayat 18). Kasih yang sejati pasti berhubungan 
dengan perbuatan dan kebenaran. Tanpa 
perbuatan, cinta hanyalah sugesti perasaan. 
Tanpa kebenaran, cinta hanyalah penipuan 
perasaan. Dua tanda kasih yang sejati ini masing-
masing diuraikan di 3:16 dan 3:17. 

Cinta yang benar (ayat 16)
Banyak orang pada masa sekarang yang menilai 
cinta hanya secara personal dan emosional. 
Personal, dalam arti terserah masing-masing 
individual untuk mendefinisikan dan menilainya. 
Emosional, karena yang dijadikan patokan 
adalah perasaan masing-masing individual. 
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Selama sesuatu membawa kenyamanan dan 
kebahagiaan, itulah yang disebut cinta. Bahkan 
tidak sedikit orang yang mengamini bahwa cinta 
tidak pernah salah atau perasaan tidak pernah 
menipu. 

Benarkah demikian? Tentu saja tidak! Ada 
koherensi antara pengetahuan dan kasih sayang. 
Cinta yang benar dicirikan dengan pengetahuan 
dan pengenalan yang benar. Berbeda dengan 
budaya postmodern yang cenderung membatasi 
kasih pada tingkatan perasaan belaka, Yohanes 
berkata: “Demikian kita ketahui kasih Kristus” (ayat 
16a). Kata “mengetahui” (ginōskō) muncul sekitar 
25 kali dalam surat ini. Pemunculannya seringkali 
dalam konteks tanggapan terhadap ajaran sesat.  
Yang menarik, dalam bagian ini kata tersebut 
dikaitkan dengan kasih. Ketika banyak orang 
hanya menghubungkan kasih dengan perasaan, 
Yohanes mengaitkannya terutama dengan 
pengetahuan (baca: kebenaran). Cinta bukan 
cuma masalah merasa, tetapi melihat fakta.  

Lebih jauh, ayat 16a dalam teks Yunani sebenarnya 
tidak ada memuat kata “Kristus” (lihat mayoritas 
versi Inggris; kontra LAI:TB/KJV). Maksudnya, 
Yohanes sebenarnya sedang membicarakan 
tentang kasih secara umum: kasih yang sejati. 
Apa yang dia ajarkan relevan untuk semua diskusi 
tentang kasih. 

Di ayat 16b Yohanes memang menyinggung 
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tentang pengurbanan Kristus, tetapi hal itu 
disampaikan hanya sebagai contoh manifestasi 
kasih. Lebih tepatnya, manifestasi kasih yang 
tertinggi. Secara lebih spesifik, Yohanes ingin 
mengajarkan bahwa cinta yang benar memiliki 
standar yang mutlak, yaitu Injil. Apa yang 
dilakukan oleh Kristus menjadi patokan kasih 
sayang. 

Kebenaran ini perlu lebih sering didengungkan 
sekarang. Ada kerancuan epistemologis 
(bagaimana mengetahui kebenaran atau fakta) 
dan aksiologis (bagaimana membedakan suatu 
tindakan itu baik dan jahat). Tidak menyetujui 
suatu tindakan dianggap tidak mengasihi. 
Menilai suatu tindakan keliru disamakan dengan 
menghakimi. Meyakini suatu pandangan 
dinilai arogan dan berpikiran sempit. Benar 
atau salah ditentukan oleh perasaan masing-
masing orang (yang penting “feeling good”). 
Atas nama kebebasan dan cinta, orang merasa 
berhak mencintai siapapun dan dengan cara 
apapun. Orang-orang yang sudah ditebus oleh 
Kristus seyogyanya memahami kasih Kristus di 
kayu salib bukan hanya sebagai teladan kasih 
tertinggi tetapi sekaligus patokan kasih yang 
sejati. Apa saja yang bertentangan dengan nilai-
nilai Injil adalah keliru, tidak peduli semua itu 
diatasnamakan cinta.

Menilai cinta dengan akal budi adalah satu 
hal. Memiliki patokan cinta – yaitu Injil - adalah 
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hal yang lain lagi. Lebih jauh, kita juga perlu 
memahami bahwa cinta yang benar melibatkan 
tanggung-jawab yang besar. Di bagian akhir 
ayat 16 Yohanes melanjutkan: “jadi kitapun 
wajib [opheilō] menyerahkan nyawa kita untuk 
saudara-saudara kita.” Kata opheilō seringkali 
dikaitkan dengan hutang. Jadi, meneladani 
Kristus bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.
Apakah itu berarti bahwa dengan kematian-
Nya Kristus sedang memberi kita hutang? Tidak! 
Karya penebusan Kristus adalah pemberian, 
bukan pinjaman. Kita tidak perlu membayar atau 
mengembalikan. Walaupun demikian, pemberian 
yang berharga itu mengandung tanggung-
jawab yang besar atas kita bagi orang-orang 
lain. Kita wajib mengasihi mereka sebagaimana 
Kristus telah mengasihi kita.

Cinta yang nyata (ayat 17)
Kasih yang benar tidak terpisahkan dari 
kebenaran (pengetahuan). Kita harus mengetahui 
kasih yang benar dengan ukuran firman Tuhan. 
Namun, tugas kita tidak berhenti sampai di situ 
saja. Cinta bukan hanya harus benar, tetapi juga 
nyata. Cinta sejati melibatkan kebenaran dan 
tindakan.

Di ayat ini Yohanes memberikan sebuah situasi 
di mana kasih orang Kristen diuji. Dia berkata: 
“Barangsiapa mempunyai harta duniawi dan 
melihat saudaranya menderita kekurangan” (ayat 
17a). Kata “barangsiapa” menyiratkan aplikasinya 
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yang mengikat untuk semua orang yang akan 
diterangkan di bagian selanjutnya. Semua 
orang di sini adalah yang melihat saudaranya 
menderita kekurangan. Situasi yang dicontohkan 
di sini menyiratkan adanya kesempatan 
(“melihat”), kedekatan (“saudaranya”) dan alasan 
untuk pertolongan (“menderita kekurangan”). Jika 
semua variabel ini ada pada diri kita, perintah 
ini berlaku atas kita. Dengan kata lain, ketika kita 
memiliki kemampuan dan kesempatan, kita tidak 
memiliki pilihan selain memberikan pertolongan.
Yohanes tidak sedang menyoal bantuan untuk 
orang asing yang tidak dikenal. Dia bahkan tidak 
sedang membicarakan tentang manifestasi 
kasih yang tertinggi, yaitu menyerahkan nyawa 
bagi orang lain. Jika dia menyoal dua hal ini 
mungkin sebagian orang akan menggunakan 
itu sebagai dalih untuk tidak mengasihi. Ujian 
kasih seringkali tidak terlalu mengejutkan. Siapa 
orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita? 
Apakah kita selama ini peduli dengan mereka 
sehingga bisa mengetahui kebutuhan mereka 
yang sebenarnya? Apakah kita bersemangat 
untuk menolong mereka? Jika untuk ujian 
sederhana ini saja kita gagal, bagaimana kita 
bisa mengasihi orang asing (bahkan musuh kita) 
dan menyerahkan nyawa kita untuk orang lain? 
Jadi, Yohanes bukan bermaksud melarang kita 
untuk mengasihi orang asing. Dia sedang menguji 
ketulusan hati dan kasih kita.

Ternyata, tidak semua orang Kristen lolos dalam 
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ujian ini. Ada sebagian orang yang tetap hidup 
untuk diri sendiri dan tidak peduli dengan 
orang-orang lain yang membutuhkan uluran 
tangannya. Hal ini bisa terjadi karena dua 
halangan. Sebagian orang memiliki perspektif 
yang keliru tentang harta secara jasmaniah. 
Yohanes dengan teliti menggunakan ungkapan 
“harta duniawi” (LAI:TB; ho bios tou kosmou = 
kehidupan dari dunia). Para pembaca surat pasti 
menangkap kesan negatif pada kata “dunia” di 
sini. Dunia akan membenci kita (3:13) dan tidak 
mengenal kita (3:1). Kita tidak boleh mengingini 
apa yang ada di dalam dunia -  yaitu keinginan 
daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup 
(2:15-16) - karena dunia ini  sedang lenyap dengan 
segala keinginannya (2:17). Harta duniawi 
pasti salah satu yang akan segera lenyap. 
Jika harta ini pasti lenyap, mengapa kita tidak 
memaksimalkannya selama masih ada di dalam 
genggaman? Memaksimalkannya dengan cara 
membagikannya. Apa yang sementara akan 
menghasilkan nilai-nilai kekal.

Tidak ada yang salah dengan uang. Namun, 
kita perlu berhati-hati jangan sampai hati kita 
tertambat di sana. Yesus sudah memberikan 
peringatan bahwa di mana hartamu berada 
di situ juga hatimu berada (Mat. 6:21). Jika 
harta semakin melimpah, semakin susah bagi 
kita untuk tidak mengandalkannya. Sebelum 
semua itu terjadi, kita sebaiknya belajar untuk 
membagikannya. Dengan banyak memberi 
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kepada orang lain, kita sebenarnya sedang 
menyelamatkan diri sendiri. Kita terhindarkan 
dari bahaya penyembahan kepada Mamon 
(harta).

Halangan lain dalam memberi adalah hati yang 
kurang berbelaskasihan. Kata “pintu hatinya” di 
ayat 17c (LAI:TB; “menutup pintu hatinya terhadap 
saudaranya”) sebenarnya bukan sekadar merujuk 
pada “hati secara umum” (kardia), tetapi lebih ke 
arah “hati sebagai bejana belas kasihan” (KJV “his 
bowels of compassion). Kata Yunani splanchna 
memang sering mengandung arti belas kasihan. 
Pilihan kata “menutup” menyiratkan tindakan 
aktif yang disengaja. Secara normal seharusnya 
setiap orang akan memberikan pertolongan 
apabila dia melihat orang yang dekat dengan 
dia benar-benar membutuhkan pertolongan. 
Jika ada orang Kristen yang memiliki kesempatan 
(“melihat”) orang yang dekat dengannya 
(“saudaranya”) yang benar-benar membutuhkan 
(“menderita kekurangan”) tetapi tetap tidak mau 
mengulurkan tangan, hal itu karena karena dia 
secara sengaja menutup pintu belas kasihannya. 
Orang seperti ini telah hidup bertabrakan dengan 
Injil Yesus Kristus.

Semua yang sudah memahami dan mengalami 
kasih Kristus yang sempurna di atas kayu salib 
seharusnya suka menolong orang lain. Bukankah 
ketika kita dulu berada di dalam kebutuhan yang 
paling mendesak dan serius – yaitu pengampunan 
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dan penerimaan Allah – Kristus berinisiatif untuk 
berkurban bagi kita? Bukankah kasih-Nya sangat 
berlimpah bagi kita? Lalu mengapa kita sukar 
untuk membagikannya? Sekali lagi, mereka yang 
sudah dihidupkan oleh Injil seharusnya siap hidup 
untuk orang lain. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 120:
Mengapa pada awal hukum yang keempat 
ditempatkan perkataan ‘ingatlah’?
• Perkataan ‘ingatlah’ ditempatkan pada awal 

hukum yang keempat karena dua alasan. 
Yang satu ialah, mengingat hari Sabat 
itu menghasilkan kebaikan besar, sebab 
mendukung kesiapan kita memelihara hari 
itu, dan membantu kita untuk, sememtara kita 
memeliharanya, mematuhi hukum-hukum 
selebihnya dengan lebih tepat, dan terus-
menerus mengingat dengan rasa syukur kedua 
kebaikan yang terbesar, yaitu penciptaan dan 
penyelamatan, yang merupakan rangkuman 
agama. Yang satu lagi ialah, kita mudah sekali 
melupakan hari itu. Alasannya, hari itu kurang 
wajar menurut terang kodrati, membatasi 
kebebasan kita yang kodrati dalam hal-hal 
yang pada waktu-waktu lain sah-sah saja, 
hanya berlangsung satu kali setiap tujuh hari, 
sedangkan banyak urusan duniawi datang 
menyela dan terlalu sering menyimpangkan 
perhatian kita dari hari Sabat itu, sehingga 
mencegah kita bersiap-siap untuknya atau 
menguduskannya. Lagi pula, iblis dengan 
segala alatnya berupaya keras menghapuskan 
kemuliaannya, bahkan kenangan akan hari 
itu dengan maksud memasukkan berbagai 
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kefasikan serta hal yang bertentangan dengan 
agama. 

• a. Kel 20:8. b. Kel 16:23; Luk 23:54, 56 bersama 
Mar 15:42; Neh 13:19. c. Maz 92:1, 13-14; Yeh 20:12, 
19-20. d. Kej 2:2-3; Maz 118:22, 24 bersama Kis 
4:10, 11; Wah 1:10. e. Yeh 22:26. f. Neh 9:14. g. Kel 
34:21. h. Ula 5:14-15; Amo 8:5. i. Rat 1:7; Yer 17:21-
23; Neh 13:15-23.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk pemulihan beberapa daerah 

di Indonesia yang terkena bencana 
alam. Tuhan memberikan hikmat kepada 
pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. 
Tuhan juga memberikan penghiburan, 
kekuatan dan menyembuhkan trauma para 
korban bencana alam. Berdoa supaya 
bantuan dapat diterima dengan baik oleh 
para korban bencana.

2. Kiranya Tuhan selalu memberikan hikmat 
dan kepekaan kepada pengurus diakonia 
lokal yang terdapat di 5 REC lokal dalam 
melayani jemaat melalui program eVisitasi 
jemaat.

3. Berdoa untuk pembelajaran tatap muka 
yg sudah dilaksanakan di TK dan SD 
exodus. Program siaran Radio REC yang 
ada di Papua Barat. Kiranya program-
program yang disiarkan boleh memberkati 
masyarakat disana.
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“Saya harus memiliki
suami agar hidup saya
bahagia”

C A R E
All About Marriage

Seperti semua dusta lain, dusta ini sebenarnya 
adalah penyelewengan secara halus dari 
Kebenaran.

Kebenarannya adalah bahwa perkawinan itu 
baik dan benar, bahwa hal itu adalah rencana 
Allah bagi sebagian besar manusia, dan bisa 

Dusta yang Diyakini Kaum Wanita
Tentang Perkawinan
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(dan seharusnya) ada sukacita dan berkat yang 
besar di dalam perkawinan yang berpusat 
kepada Allah. Setan memutarbalikkan Kebenaran 
mengenai perkawinan adalah demi kepuasan 
dan kebahagiaan pribadi, dan bahwa mereka 
tidak dapat benar-benar bahagia tanpa seorang 
suami yang mencintai mereka dan memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan mereka.

Sekali mereka memiliki suami, banyak wanita 
mulai menyakini serangkaian kebohongan ini: 
“Suami saya seharusnya membahagiakan saya.” 
Hanya setelah bertahun-tahun merasakan sakit 
hati, “Myrna” akhirnya menyadari kebodohan 
cara berpikirnya itu:

Setelah sepuluh tahun hidup bersama, 
saya dan suami saya akhirnya berpisah. 
Sebelumnya saya percaya bahwa adalah 
kewajibannya untuk membuat saya bahagia. 
Sebenarnya tidak demikian, dan hal itu 
tidak pernah berhasil. Bukan saya saja yang 
terbelenggu, suami saya juga.

Kebenarannya adalah bahwa tujuan akhir 
dari perkawinan bukanlah untuk membuat kita 
bahagia, melainkan untuk memuliakan Allah. 
Wanita-wanita yang menikah dengan tujuan 
untuk mencari kebahagiaan pada akhirnya 
akan merasa kecewa, jarang sekali mereka 
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menemukan apa yang mereka cari. 

Wanita-wanita yang percaya bahwa mereka 
harus memiliki suami agar dapat bahagia 
seringkali mendapatkan yang terburuk dari yang 
sebenarnya Allah rencanakan bagi mereka. “Joan” 
membagikan pengalamannya dengan saya dan 
menceritakan bagaimana dengan meyakini 
dusta ini telah membuatnya terbelenggu dan 
membawanya pada konsekuensi-konsekuensi 
menyakitkan yang tidak pernah diantisipasinya:

Selama kuliah, memiliki kekasih, tunangan, 
dan akhirnya seorang suami yang baik 
namun tidak berkomitmen kepada Kristus 
adalah lebih penting bagi saya dibandingkan 
dengan mencari Allah dan memohon agar 
Ia memberikan seorang yang benar-benar 
percaya untuk menikahi saya. Sebagai 
akibatnya, kami berdua tidak dapat 
bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. 
Setelah menikah 28 tahun lamanya. Kami 
tidak melakukan banyak hal bersama-sama. 
Teman-teman saya adalah orang-orang 
Kristen; teman-temannya adalah para 
peminum bir. Prioritas saya adalah anak-
anak; prioritasnya adalah pekerjaannya.

Wanita ini tertipu. Ia percaya bahwa ia 
harus memiliki suami agar dapat bahagia. Ia 
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menanggapi keyakinan itu dengan menikahi 
seorang pria yang bukan orang percaya, 
berlawanan dengan pengajaran Firman Allah 
yang telah jelas. Ia mendapatkan apa yang ia 
kira ia inginkan (seorang pria), namun berakhir 
dengan kekosongan di dalam jiwanya (Mazmur 
106:15). 

Hanya dengan menyadari dan berpegang 
pada Kebenaran maka kebebasan sejati dapat 
diperoleh – dengan atau tanpa suami. Setiap 
kesaksian berikut mengilustrasikan bagaimana 
meyakini suatu dusta dapat membuat kita 
terbelenggu dan bagaimana melawan dusta itu 
dengan Kebenaran menghasilkan kebebasan:

#Saya selalu berpikir bahwa saya 
membutuhkan seorang pria untuk membuat 
saya bahagia dan membangun harga diri 
saya. Namun setelah saya menikah pun, 
saya masih merasa tidak bahagia dan 
rendah diri. Tahu dan percaya bahwa Allah 
menciptakan saya menurut gambar-Nya 
dan juga memperoleh harga diri saya dari-
Nya telah mengubah pandangan saya dan 
memerdekakan saya sehingga saya tidak lagi 
mencoba memenuhi kebutuhan saya melalui 
cinta dan penerimaan seorang pria.

#Saya kehilangan ayah saya ketika berumur 
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empat belas tahun dan menikah pada usia 
enam belas tahun. Saya dapat melihat 
sekarang bahwa saya membiarkan suami 
saya menjadi tempat perlindungan dan 
alasan saya untuk tetap hidup. Ketika 
anak-anak saya tumbuh dewasa dan kami 
mengalami pergumulan dalam perkawinan 
kami, saya terbelenggu pada perasaan 
bahwa “saya tidak dapat hidup tanpa suami 
saya”. Belenggu itu demikian kuat seperti 
jeruji besi memalangi jendela. Jeruji-jeruji 
dan gembok itu begitu kuat pengaruhnya 
pada diri saya. Jantung saya berdebar-
debar hanya dengan mengingat kejadian 
itu. Suami saya tidak dapat mentoleransi hal 
itu dan mulai berpikir bahwa ia memerlukan 
sedikit kebebasan. 

Allah memakai beberapa sahabat untuk 
menunjukkan kepada saya bahwa saya 
harus sedikit “melonggarkan” cengkeraman 
saya pada Carl dan sedikit berpegang 
kepada-Nya. Sekali saya melakukan itu, saya 
pun bebas. Suami saya berhasil mengatasi 
keadaan ini dan tidak pernah meninggalkan 
saya. Kami memuji Allah sepanjang waktu 
karena Ia mengizinkan kami merayakan ulang 
tahun ketiga puluh enam perkawinan kami.

#Saya telah berjuang melawan dusta yang 



E-Magazine
07 Maret 2021

21

mengatakan bahwa tanpa perkawinan saya 
tidak berharga, bahwa mungkin ada sesuatu 
yang salah dengan saya. Meyakini dusta ini 
telah membuat saya tidak dapat merasakan 
sukacita yang saya rasakan karena 
melayani orang lain (karena saya begitu 
sibuk mengurusi tujuan-tujuan saya sendiri) 
dan menghalangi saya untuk merasakan 
kepuasan yang didapat karena melayani dan 
mempercayai-Nya. 

Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi saya 
untuk percaya bahwa Allah itu mahakuasa, 
bahwa Ia memiliki rencana bagi saya, dan 
bahwa saya dapat memberikan tenaga saya 
untuk melayani Dia, melakukan pekerjaan baik 
yang telah Ia perintahkan dan mengumpulkan 
harta di sorga.

Fokus tujuan saya sekarang (pada usia empat 
puluh) adalah menghabiskan waktu yang 
masih tersisa dan memanfaatkannya untuk 
melayani Dia dan mengizinkan Dia mengubah 
saya menjadi serupa dengan Kristus, menjadi 
wanita yang feminin. Hidup ini begitu singkat. 
Ia telah menolong saya untuk memiliki 
sudut pandang yang kekal abadi sehingga 
kesulitan dan kekecewaan dunia ini dapat 
saya tanggung dengan sukacita. 
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Kebenarannya adalah kebahagiaan tidak 
ditemukan di dalam (atau di luar) perkawinan, 
bukan juga dalam relasi antar manusia. Sukacita 
yang sejati hanya dapat ditemukan melalui 
Kristus. 

Kebenarannya adalah bahwa Allah telah berjanji 
untuk memberikan apa pun yang kita butuhkan, 
dan jika Ia tahu bahwa seorang suami dapat 
memungkinkan kita untuk membawa kemuliaan 
yang lebih besar bagi-Nya, maka Ia akan 
menyediakan seorang suami.

Kebenarannya adalah kepuasan sejati tidak 
didapatkan dengan memperoleh apa pun yang 
kita pikir kita inginkan, tetapi memilih untuk merasa 
puas dengan apa yang telah Allah sediakan.”

Kebenarannya adalah bahwa mereka yang 
bersikeras untuk mengambil jalannya sendiri 
seringkali merasakan sakit hati yang sebenarnya 
tidak perlu, sementara mereka yang setia pada 
Allah selalu mendapatkan yang terbaik dari-Nya.

---------------------
Cuplikan Bab 6 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Benarkah Yesus
Tidak Pernah Melarang 
Homoseksualitas?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Diskusi tentang LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, 
Transgender, Queer) memang tidak pernah 
mudah untuk dilakukan. Banyak aspek yang terkait 
dalam diskusi ini. Banyak pula kesimpangsiuran 
tentang masing-masing pihak, baik yang pro 
maupun kontra homoseksualitas. Pelbagai 
argumen diajukan sebagai dukungan untuk 
masing-masing posisi.

T E A C H I N G
Q&A
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Salah satu argumen yang cukup sering 
dibicarakan sebagai dukungan bagi LGBTQ 
adalah ketidakadaan larangan terhadap 
homoseksualitas yang keluar dari mulut Yesus. 
Dalam salah satu seminar yang saya pimpin, 
seseorang pernah bertanya: “Tolong tunjukkan 
satu perkataan Yesus yang menentang 
LGBTQ. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, 
itu membuktikan bahwa Yesus tidak pernah 
melarang homoseksualitas.” Hmmm….sebuah 
pertanyaan (lebih tepatnya, serangan) yang 
menarik.

Bagaimana kita menyikapi keberatan semacam 
ini?

Pemikiran di atas mengandung beberapa asumsi. 
Sayangnya, asumsi-asumsi itu keliru. Mari kita 
bedah satu per satu.

Pertama, si penanya mengasumsikan bahwa 
semua perkataan Yesus selama Dia hidup dan 
melayani di dunia ditulis di dalam Alkitab, 
sehingga kalau tidak ada di Alkitab berarti 
tidak pernah diucapkan. Asumsi seperti ini jelas 
salah kaprah. Alkitab dengan jelas menyatakan 
bahwa tidak semua perkataan dan tindakan 
Yesus dituliskan di dalam kitab-kitab (Yoh. 
20:30-31; 21:25). Apa yang tidak ditulis oleh 
para penulis kitab Injil bukan berarti tidak 
pernah diucapkan oleh Yesus. Sebagai contoh, 
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Paulus pernah mengutip perkataan Yesus yang 
tidak dicatat dalam kitab-kitab Injil (Kis. 20:35 
“Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh 
kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian 
kita harus membantu orang-orang yang lemah 
dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, 
sebab Ia sendiri telah mengatakan: Adalah lebih 
berbahagia memberi dari pada menerima”).

Kedua, si penanya berasumsi bahwa larangan 
harus berbentuk kalimat eksplisit. Tuntutan ini 
jelas bermasalah. Kriteria “eksplisit” seringkali 
dipahami secara berlainan oleh orang yang 
berbeda. Apa yang jelas bagi satu pihak 
kadangkala dipandang kurang jelas bagi 
pihak lain. Sebagai contoh, bagi mereka yang 
kontra homoseksualitas, perkataan Yesus 
yang merujuk pada kisah penciptaan sebagai 
landasan pernikahan (Mat. 19:4 “Tidakkah kamu 
baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia 
sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan 
perempuan?”) secara eksplisit menentang 
perceraian (Mat. 19:3, 6) dan (secara analogi) 
segala bentuk pernikahan lain yang tidak 
heteroseksual monogamis. Jika tetap dilakukan, 
hal itu hanya mengungkapkan ketegaran hati 
seseorang. Sejak semula rancangan Allah bukan 
seperti itu (Mat. 19:8 “Karena ketegaran hatimu 
Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu, 
tetapi sejak semula tidaklah demikian”).
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Ketiga, si penanya juga berasumsi bahwa 
ketidakadaan larangan yang eksplisit berarti 
mengarah ada persetujuan atau – paling tidak 
- pembiaran. Tidak sukar untuk menangkap 
sesat pikir dalam asumsi ini. Seperti yang sudah 
disinggung di poin #1, apa yang tidak tertulis 
di kitab-kitab Injil tidak berarti tidak pernah 
diucapkan oleh Yesus. Di samping itu, jika si 
penanya mau konsisten, dia seharusnya juga 
mengatakan bahwa bermesraan dengan anak 
kecil (paedofilia) atau berhubungan seks dengan 
binatang (bestialitas) diperbolehkan, karena 
Yesus tidak pernah menyinggung dua hal ini 
secara eksplisit. Tidak ada larangan tertulis 
dalam Alkitab tentang dua kekejian ini yang 
keluar dari mulut Yesus. Saya yakin si penanya 
tidak akan bersedia konsisten menerapkan sesat 
pikirnya ke semua kasus.

Terakhir, si penanya berasumsi bahwa patokan 
moralitas dalam Alkitab hanyalah kitab-
kitab Injil, secara khusus ucapan Yesus yang 
eksplisit yang dicatat di sana. Apakah ini dapat 
dibenarkan? Setiap orang Kristen seharusnya 
dengan mudah dapat menjawabnya. Kita 
masih memiliki kitab-kitab lain di dalam Alkitab. 
Jika seandainya Yesus memang tidak pernah 
melarang homoseksualitas secara eksplisit tetapi 
larangan itu muncul di bagian Perjanjian Baru 
yang lain, apakah pertanyaan di awal “Tolong 
tunjukkan satu perkataan Yesus yang menentang 
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LGBTQ. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, 
itu membuktikan bahwa Yesus tidak pernah 
melarang homoseksualitas” masih dapat 
dipertahankan?

Dalam artikel-artikel selanjutnya saya akan 
menguraikan teks-teks Alkitab lain yang 
berhubungan dengan homoseksualitas. Untuk 
sekarang cukuplah bagi kita untuk menangkap 
sesat pikir pada pertanyaan di atas. Soli Deo 
Gloria.
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Kedaulatan Allah
dalam Memerintah
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 28 Februari 2021)
 Allah Memerintah Anak-anak Manusia
  Kita sama-sama menyadari bahwa ini merupakan 
bagian tersulit dalam pembahasan kita, dan 
karenanya, akan menyita bagian terbesar dalam 
halaman-halaman pembahasan kita berikut 
ini; namun sekarang ini kita akan terlebih dulu 
membahas tentang fakta pemerintahan Allah 
atas manusia secara umum, sebelum kemudian 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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menguraikannya secara lebih terperinci.
   
Berbagai pilihan diperhadapkan kepada kita, 
dan kita harus memilih dari antaranya: apakah 
Allah berkuasa atau dikuasai; apakah Dia 
memerintah atau diperintah; apakah Dia yang 
menetapkan jalan atau manusia memilih jalan 
mereka sendiri. Dan apakah kita mengalami 
kesulitan dalam menetapkan pilihan? Akankah 
kita menyatakan bahwa di dalam diri manusia 
kita menemukan suatu makhluk yang sedemikian 
tegar tengkuk sehingga berada di luar kendali 
Allah? Akankah kita menyatakan bahwa dosa 
telah mengasingkan pendosa dari Allah Trinitis 
sedemikian jauh sehingga ia berada di luar batas 
kekuasaan-Nya? Akankah kita menyatakan bahwa 
karena manusia telah diperlengkapi dengan 
tanggung jawab moral, maka Allah selayaknya 
membiarkan mereka bebas sepenuhnya, 
setidaknya selama masa percobaan? Apakah 
karena manusia melawan ketetapan Allah, 
memberontak terhadap pemerintahan Allah, 
maka Allah tidak akan berhasil menggenapi 
rencana-Nya melalui dia? Maksudnya bukan 
hanya bahwa Dia akan membatalkan efek-efek 
dari tindakan bagi manusia berdosa, bukan pula 
bahwa Dia akan membawa mereka menghadap 
takhta pengadilan-Nya sehingga hukuman bisa 
dijatuhkan atas mereka – banyak orang non-
Kristen meyakini hal ini – yang kami maksud 
adalah bahwa perbuatan oleh orang yang paling 
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jahat itu sepenuhnya berada di bawah kontrol-
Nya, sehingga pelakunya – sekalipun dia sendiri 
tidak menyadarinya – sedang melaksanakan 
detrit-detrit rahasia-Nya. Bukankah hal demikian 
inilah yang terjadi pada Yudas? Apakah ada 
kasus lain yang lebih ekstrem? Bila memang 
pemberontakan besar tersebut menyatakan 
kehendak Allah, apakah akan lebih sulit bagi 
iman kita untuk mempercayai bahwa hal yang 
sama berlaku atas semua pemberontakan?
  
Studi kita sekarang ini bukan merupakan suatu 
studi filosofis ataupun metafisis, namun lebih 
merupakan suatu penegasan atas ajaran Kitab 
Suci sehubungan dengan tema besar ini. Suatu 
Hukum sekaligus Kesaksian, sebab hanya di situlah 
kita dapat mempelajari tentang pemerintahan 
Allah – yakni tentang karakter, rancangan, 
metode, maupun jangkauan pemerintahan-Nya. 
Jadi, apakah yang membuat Allah berkenan 
untuk menyatakan kepada kita melalui firman-
Nya mengenai pemerintahan-Nya atas berbagai 
karya ciptaan-Nya, dan khususnya, atas manusia 
yang pada mulanya diciptakan menurut rupa 
dan gambar-Nya? 
 
Bersambung……...
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Apa yang dimaksud 
“madu hutan” yang
merupakan salah satu 
konsumsi Yohanes
Pembaptis di Matius 3:4?
Denny Teguh Sutandio

Tempat tinggal berkaitan dengan makanan 
dan minuman. Di mana kita tinggal dan hidup, 
maka di situlah kita makan dan minum sesuai 
dengan lingkungan kita. Makanan dan minuman 
seseorang menunjukkan tempat di mana ia 
tinggal dan hidup. Jika demikian, maka apa yang 

T E A C H I N G
Do You Know?
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dimaksud “madu hutan” yang dikonsumsi oleh 
Yohanes Pembaptis? Mengapa ia mengonsumsi 
madu hutan tersebut?

“Madu hutan” yang dikonsumsi oleh Yohanes 
Pembaptis muncul di Matius 3:4 dan Markus 1:6. 
Kata Yunani yang dipakai adalah meli argion 
yang diterjemahkan wild honey (ESV, KJV, NASB, 
NET, NIV, NKJV, NRSV). Dalam Timaeus, Plato 
menjelaskan berbagai macam jenis air (hydōr) 
“disaring melalui tanaman yang tumbuh di tanah 
dan disebut ‘getah’.” Plato juga menyebutkan meli 
sebagai satu jenis getah yang termasuk semua 
getah manis. Theophrastus mengikuti Plato 
yang menyebut meli di antara jenis getah yang 
dikeluarkan oleh tanaman. Dengan kata lain, 
wild honey merupakan air-madu yang berasal 
dari getah atau getah pohon. Ada beberapa 
alasannya, yaitu: Pertama, pemeliharaan lebah 
datang ke Palestina hanya pada akhir periode 
Hellenistik, berabad-abad kemudian setelah 
ke Mesir, Mesopotamia, dan Yunani. Kedua, 
sejumlah besar saksi air-madu menunjukkan 
bahwa minuman ini umum dan terkenal. 
Catatan Diodorus (19,94) menunjukkan bahwa 
warga suku Nabataean bertahan hidup dengan 
kelompoknya di gurun dengan “madu” dari 
pohon yang bercampur air (James A. Kelhoffer, 
“John the Baptist’s “Wild Honey” and “Honey” in 
Antiquity,” 70-73).
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Wild honey yang merupakan air-madu tersebut 
dihasilkan oleh lebah liar di sarangnya entah di 
ladang atau alam liar dan disimpan di pohon 
berlubang atau tempat lain di hutan (Barclay M. 
Newman dan Philip C. Stine, A Handbook on the 
Gospel of Matthew, 61 dan Ezra P. Gould, A Critical 
and Exegetical Commentary on the Gospel 
according to St. Mark, 8). Madu ini dibedakan 
dari madu dari sarang lebah yang dipelihara 
oleh manusia atau dipasarkan oleh peternak 
lebah (Newman dan Stine, A Handbook on the 
Gospel of Matthew, 61 dan W. D. Davies dan Dale 
C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary 
on the Gospel According to Saint Matthew, 296). 
Madu dari sarang lebah yang dipelihara oleh 
manusia ini mungkin termasuk madu bersih yang 
disebutkan sebagai salah satu produk tanah 
Kanaan dan di seluruh PL (Kej. 43:11; Kel. 3:8 
(‘suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan 
madunya’); Ul. 32:13; Hak. 14:8; 1Sam. 14:25; Mzm. 
81:17; Yeh. 27:17) (Davies dan Allison, A Critical and 
Exegetical Commentary on the Gospel According 
to Saint Matthew, 296). 

Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa wild 
honey merupakan makanan khas yang ditemukan 
di padang gurun (bdk. 2Mak. 5:27) (Robert H. 
Stein, Mark, 49). Hal ini sesuai dengan deskripsi 
Yohanes Pembaptis di Matius 3:1 di mana ia tampil 
di padang gurun Yudea.
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BAB III - Apakah Dasar 
yang Alkitabiah untuk 
Panggilan Misi?
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 28 Februari 2021)
Jika setiap orang berbenah dan pergi, siapakah 
yang akan mengutus, berdoa, melanjutkan 
pelayanan yang ditinggalkan? Dan sebaliknya 
jika kita semua tinggal untuk mengutus, tidak aka 
nada yang pergi. Allah memanggil lainnya untuk 
menjadi orang-orang yang pergi. Sejumlah 

M I S S I O N
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orang telah berencana untuk berperan sebagai 
pengutus seumur hidup mereka, dan Allah 
menginterupsi dengan sebuah perasaan yang 
kuat akan panggilan, beban dan hasrat untuk 
pergi. Baik orang yang yang pergi maupun 
orang yang mengutus, keduanya penting bagi 
pekerjaan misi.

Alkitab sangat jelas akan hal ini: Injil memiliki 
kuasa untuk menyelamatkan. Tanpa Injil, tidak 
ada yang dapat diselamatkan. Suku-suku 
bangsa harus mendengar Injil. Yesus telah 
memerintahkan kepada kita untuk menjangkau 
dan mengajar mereka yang terhilang dengan 
Injil. Jadi kewajiban kita adalah untuk menjadi 
salah satu dari orang-orang yang mengutus 
atau orang-orang yang diutus untuk pergi. Yang 
manakah peran Anda?

BAB IV Pemahaman historis
tentang panggilan misi
Panggilan misi telah dipahami dalam berbagai 
cara selama berabad-abad, dan terkadang 
disalah mengerti. Definisi dari luar Alkitab 
tentang panggilan misi telah menciptakan 
banyak sekali kebingungan. Sekalipun begitu, hal 
tersebut telah berada di garis terdepan gereja 
selama berabad-abad. Kita dapat memisahkan 
pemahaman tradisional dan historis dari 
panggilan misi ke dalam tiga pandangan dasar: 
Yang pertama, bahwa tidak ada panggilan misi. 
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Karena kita tidak menemukan istilah itu di dalam 
Alkitab. Menyerahkan diri kepada misi bisa 
menjadi sebuah karier  yang sama derajatnya 
dengan menjadi tukang ledeng, bankir atau 
guru. Pandangan kedua, berpegang bahwa 
setiap orang Kristen telah menerima panggilan 
dalam Amanat Agung, dan panggilan pribadi 
tidaklah diperlukan sama sekali. Kecuali jika Anda 
dapat memberikan buku yang dapat dipercaya 
bahwa Allah memanggil Anda secara pribadi 
untuk tinggal, maka jika tidak, jalan Anda sudah 
jelas; pergi ke ladang misi. Pandangan ke tiga, 
menekankan bahaya-bahaya dan tantangan-
tantangan di ladang misi, dan menuntut Anda 
untuk  tetap tinggal, apabila Allah belum 
memanggil Anda secara pribadi. Bagaimanapun, 
jika Dia telah memanggil Anda secara pribadi,  
Anda sebaiknya jangan berusaha untuk tinggal. 
Seperti yang diperingatkan Majorie Collins, “Tidak 
setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi 
misionaris di luar negeri.” Tiga pendapat historis 
ini masih dipegang oleh berbagai gembala, 
misionaris dan pembicara sampai saat ini. 
Bagaimana Anda akan memahami pandangan-
pandangan yang saling bertentangan ini, dan 
mengetahui mana yang benar?

Tidak ada panggilan misi
Pemahaman bahwa panggilan misi itu tidak ada, 
tidak mencoba mengurangi orang yang pergi 
misi, atau mencegah siapapun untuk menjadi 
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misionaris dalam cara apapun. Kenyataannya, 
hal itu timbul dari rasa frustasi, karena melihat 
orang-orang yang tetap tinggal karena 
mereka kurang memiliki panggilan misi “yang 
dibayangkan.” George Wilson pada tahun 1901, 
menekankan, “Jangan meragukan apakah Anda 
telah memiliki panggilan yang jelas dari Kristus 
untuk tetap tinggal?” dengan kata lain, jika anda 
bebas untuk memilih hidup sebagai misionari 
dan tidak membutuhkan sebuah panggilan, 
mengapa Anda tidak memilihnya pergi?

Misionaris martir yang terkenal Jim Elliot juga 
merupakan seorang mobilisator misi selama 
tahun-tahun persiapannya. Dia terus-menerus 
mengadakan tantangan misi di hadapan teman-
temannya. Detak jantungnya diungkapkan dalam 
salah satu tulisan catatan hariannya, “Orang-
orang muda kita pergi ke lapangan professional, 
karena mereka ‘merasa tidak dipanggil’ ke 
ladang misi. Kita tidak membutuhkan panggilan; 
kita memerlukan dorongan.” 

Bersambung……….



E-Magazine
07 Maret 2021

38

TITIK BALIK
Senin, 8 Maret 2021

Kapan terakhir kali anda merasa tidak mampu, 
namun setelah menghadapinya, anda tennyata 
berhasil dalam kegiatan tersebut? Yang tadinya 
tidak bisa main musik, setelah ikut les, menjadi 
mahir. Yang tadinya kesulitan berbahasa asing, 
setelah latihan, menjadi fasih. Yang tadinya 
bisnis terpuruk, setelah mengubah strategi, 
meraup keuntungan kembali. Yang tadinya tidak 
bisa menjadi bisa. Yang awalnya tidak mampu 
menjadi mampu. Apa yang dimulai dengan 
kegagalan diakhiri dengan kesuksesan. Kapan 
terakhir kali saudara merasakan titik balik seperti 
ini dan dalam area apa?

Barangkali banyak sekali titik balik yang ingin kita 
alami. Yang sakit menjadi sembuh, yang lemah 
menjadi kuat, yang terpuruk keluar menjadi 
pemenang. Namun bagaimana dengan titik balik 
dalam relasi? Kapan kita terakhir kali merindukan 
hubungan yang dingin menjadi hangat kembali? 
Yang jauh menjadi dekat, dan yang berselisih 
dapat berdamai? Apakah kita rindu menjadi 
pejuang titik balik dalam relasi kita? 

Yesus mati demi mendamaikan kita dengan Allah. 
Dia mempercayakan kepada kita pelayanan 

Bacaan : 2 Korintus 5:14-18

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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pendamaian. Maka Tuhan bekerja pada saat 
kita berjuang untuk memenangkan relasi-relasi 
kita. Marilah kita meminta kepada Tuhan untuk 
giat mengusahakan titik balik dalam relasi. Relasi 
dengan keluarga kita, relasi dengan mereka 
yang belum percaya, relasi dengan orang-orang 
yang sulit di sekitar kita. Jangan cuma mencari 
titik balik keadaan, carilah titik balik relasi yang 
dapat mengubah seluruh keadaan. (EW)
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KASIH BUKAN SEKADAR 
PERASAAN

Selasa, 9 Maret 2021

Bulan lalu tepatnya 14 Februari, kita merayakan 
hari Valentine atau hari kasih sayang. Di 
tanggal ini, beberapa anak muda yang jomblo 
dan sedang mendekati lawan jenis langsung 
“nembak” gebetannya dengan berkata, “Mau 
gak jadi pacarku?” Tentu “nembak” gebetan 
tidak salah, namun beberapa kali mereka yang 
“nembak” begituan, beberapa bulan lagi putus. 
Mungkin ini menunjukkan bahwa kasih mereka 
hanya sebatas perasaan. Alkitab mengajarkan 
bahwa kasih bukan hanya sekadar perasaan. 
Di 1 Yohanes 3:16, Yohanes mengajarkan bahwa 
Kristus telah mengasihi umat-Nya dengan 
menyerahkan nyawa-Nya bagi kita. Ini berarti 
kasih Kristus bukan sekadar perasaan sesaat 
yang segera sirna, tetapi wujud kasih sejati yaitu 
melakukan kasih secara penuh. Mengapa saya 
mengatakan bahwa Kristus melakukan kasih 
secara penuh? Karena ketika Ia menyerahkan 
nyawa atau hidup-Nya (C. Haas, M. De Jonge, 
dan J. L. Swellengrebel, Surat-surat Yohanes, 111) 
bagi umat-Nya, maka itu berarti Ia menyerahkan 
“milik” yang sangat berharga. Teladan kasih ini 
diajarkan Yohanes untuk mengajar orang percaya 

Bacaan : 1 Yohanes 3:16-18
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untuk menyerahkan nyawa kita bagi saudara-
saudara seiman kita. Artinya kita pun “harus mau 
mengorbankan diri kita untuk saudara-saudara 
kita.” (PB Bahasa Indonesia Sederhana)

Wujud dari orang percaya mengorbankan diri kita 
untuk saudara-saudara kita dijelaskan Yohanes 
di ayat 17 yaitu memberikan harta/barang yang 
kita miliki untuk membantu saudara kita yang 
membutuhkan. Barang/harta di sini tentu bisa 
berupa uang, pakaian, bahan makanan, dll. Di 
zaman pandemi Covid-19, kita dapat mengasihi 
saudara seiman kita minimal dengan mentransfer 
sejumlah uang kepada gereja/yayasan/lembaga 
Kristen yang khusus menangani Covid-19. Atau 
kita bisa mengirimkan makanan atau vitamin 
kepada saudara/anggota keluarga kita seiman 
yang terkena pandemi. Sebagaimana Kristus 
mengasihi umat-Nya secara “gila-gilaan,” maka 
orang percaya juga harus mengasihi saudara 
seimannya secara “gila-gilaan.” Dengan kata 
lain, Yohanes menyimpulkan bahwa kasih itu 
bukan hanya sekadar perasaan atau perkataan, 
tetapi juga dalam perbuatan dan kebenaran (ay. 
18). Artinya kita membuktikan kasih kita dengan 
tindakan nyata sekaligus mengasihi dengan 
sungguh-sungguh (bukan hanya untuk dipuji 
orang lain) (Haas, Jonge, dan Swellengrebel, 
Surat-surat Yohanes, 114, 1). Dari sini, kita belajar 
bahwa mengasihi bukan sekadar perasaan atau 
perkataan, tetapi sungguh-sungguh mengasihi 
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secara utuh, baik dari luar maupun dalam atau 
hati kita.

Sudahkah kita mengasihi saudara seiman kita 
dengan nyata dan sungguh-sungguh sama 
seperti Kristus telah mengasihi umat-Nya dengan 
nyata dan sungguh-sungguh? Amin. (DTS)
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BUKAN HANYA SEBATAS 
LAGU CINTA

Rabu, 10 Maret 2021

“Gombal” merupakan sebuah penggambaran 
bagaimana seseorang mengatakan cinta kepada 
orang lain namun hanya sebatas di mulut saja. 
Hal ini tergambarkan dengan begitu banyak 
lagu-lagu cinta yang ada di pasaran. Isi dari 
lirik lagu-lagu cinta tersebut menggambarkan 
bagaimana penulis lagu mendefinisikan cinta. 
Dan kadangkala definisi cinta dalam lagu-
lagu cinta tersebut hanya sebatas emosi manis, 
sehingga penggambaran tentang cinta masih 
kabur dan tidak konkret. 

Berbeda dengan lagu-lagu cinta tersebut, 
dalam renungan kita hari ini menggambarkan 
bagaimana Paulus menunjukkan secara konkrit 
apa arti dari cinta atau kasih. Disini dikatakan 
bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, 
tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 
Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak 
mencari keuntungan diri sendiri. Penggambaran 
yang konkrit ini menunjukkan bahwa cinta atau 
kasih adalah sebuah tindakan yang konkrit dan 
bukan sekedar kata-kata gombal saja. Dan lebih 
lagi disini Paulus mengatakan bahwa cinta itu 

Bacaan : 1 Korintus 13:4-7
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tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi 
bersukacita akan kebenaran. Oleh karena itu cinta 
itu bukan setuju dengan ketidakadilan. Tetapi 
cinta itu artinya bersukacita akan kebenaran. 
Cinta bukan berarti setuju dan menutup mata 
dengan dosa tetapi cinta tetap menunjukkan 
keadilan dan bersukacita akan kebenaran.

Saat ini mari kita merefleksikan cinta kasih 
kita terhadap orang lain, benarkah kita 
mencintai sesama kita dengan konkrit bukan 
hanya gombalan kata-kata semata. Atau kita 
mengatakan cinta namun disaat yang sama kita 
menghianati cinta tersebut dengan menyetujui 
dosa sesama kita. Marilah kita meneladani Yesus 
yang telah mengasihi dan mencintai kita dengan 
konkrit, Dengan mati di kayu salib untuk menebus 
dosa-dosa kita. Demikian juga kita mengasihi 
dan mencintai orang lain dengan konkrit dan 
bukan hanya kata-kata manis. (EG)
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JATI DIRI
Kamis, 11 Maret 2021

Jati diri adalah nilai diri yang akan membentuk 
dan mempengaruhi kehidupan seseorang. Jati 
diri inilah yang menunjukkan siapa kita, apa yang 
harus kita lakukan dan kemana arah hidup kita.  
Jati diri yang baik akan berdampak baik bagi 
kehidupan seseorang. Jati diri yang buruk akan 
berpengaruh buruk bagi kehidupan seseorang. 
Banyak orang belum secara pasti memiliki jati 
diri yang diinginkan Tuhan. Sebagian orang 
masih terus berusaha mencari-cari siapa dan 
bagaimana jati diri mereka yang sebenarnya. 

Salah satu indikasi jati diri seseorang yang 
buruk adalah ketika jati diri mereka hanya 
sebatas penampilan fisik dan menurut apa yang 
dikatakan kata orang. dia akan melakukan apa 
saja asalkan bisa diterima orang lain. Ini adalah 
orang yang tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak 
jelas, menyangkal realita, berubah-ubah dan 
bahkan munafik. Itu bukan yang diinginkan Tuhan.
Allah mengharapkan setiap orang percaya 
memiliki jati diri bukan berdasarkan kata orang, 
bukan dari keinginan diri kita sendiri, tetapi apa 
kata Tuhan. Alkitab berkata bahwa “Hendaklah 
hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus” 

Bacaan : Kisah Para Rasul  11:26
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(Fil.1:27). Itu artinya jati diri kita ditentukan oleh 
kehidupan yang tunduk, taat dan setia kepada 
Firman Tuhan sehingga kita memiliki jati diri 
serupa Kristus. Itulah sebabnya kita disebut 
Kristen, yaitu menjadi pengikut Kristus untuk 
menjadi serupa dengan Dia. Seperti Alkitab 
menceritakan bagaimana jati diri orang percaya 
untuk pertama kalinya disebut Kristen (Kisah 
Para Rasul 11:26). Walaupun awalnya ini sebagai 
penghinaan, kiranya kini ini menjadi sebuah 
kehormatan. Sudahkah kita menjadi pengikut 
Kristus sejati? (YDI)
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JIWA YANG PENUH DAMAI
Jumat, 12 Maret 2021

Seorang ibu sharing bahwa setiap hari yang 
dilewatinya dengan sangat berat. Hatinya tidak 
memiliki damai sehatera, hidup rasanya sangat 
sulit.Dia merasa memiliki suami namun tidak 
mengasihinya, berbagai kebutuhan keluarga 
juga harus dia penuhi sendiri. Dia mengalami 
stres, depresi, berbagai kecemasan yang  
merampas damai sejahtera dari hidupnya. 
Ini hanya sebuah contoh dari peristiwa nyata 
lainnya. Damai sejahtera yang hilang dari hidup 
kita akan membuat kita sangat menderita.

Pauluspun memiliki kerinduan agar  jemaat 
Kolose memiliki damai sejahtera. Masalah yang 
dimiliki memang berbeda dengan contoh di 
atas, namun  dalam situasi sulit mereka Paulus 
ingin supaya hati mereka terhibur dan mereka 
bersatu dalam kasih (ay. 2). Kesejahteraan rohani 
merekalah yang dicemaskannya. Ia tidak berkata 
supaya mereka sehat, gembira, kaya, hebat, dan 
makmur, melainkan supaya hati mereka terhibur. 
Perhatikanlah, kesejahteraan jiwa adalah 
kesejahteraan yang terbaik dan yang harus 
betul-betul kita perhatikan untuk diri kita sendiri 
maupun orang lain. Kesejahteraan jiwa adalah 

Bacaan : Kolose 2: 1-3
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berlimpahnya penghiburan dalam jiwa kita. Jiwa 
akan sejahtera apabila dipenuhi dengan sukacita 
dan damai sejahtera, dan mendapat kepuasan 
dalam batin yang tidak akan terusik oleh segala 
permasalahan di luar, dan mampu bersukacita 
di dalam Tuhan setelah semua penghiburan lain 
gagal. Demi penghiburan yang demikian Paulus 
tidak ragu-ragu berjuang untuk mereka sekalipun 
Paulus bukanlah pendiri jemaat Kolose. Tujuan 
Paulus agar hati mereka terhibur dan bersatu 
dalam kasih.

Semua orang tentu sangat merindukan 
kedamaian ini. Kedamaian ini tentu hanya bisa 
didapatlan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu 
sebabnya pastikan bahwa setiap saat saudara 
memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dari-
Nyalah damai itu akan mengalir dalam hidupmu. 
Mari kita memiliki spirit yang sama dengan Paulus 
yang rela berjuang, berkorban bagi banyak 
orang agar mereka dapat berjumpa Kristus dan 
memiliki damai dalam diri mereka. (NL)
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DENGAN TINDAKAN
DAN KEBENARAN

Sabtu, 13 Maret 2021

Di hari-hari terakhir sebelum kematiannya, 
Yesus berbicara banyak tentang kasih yang 
harus disertai pengorbanan. Kata-kata itu 
tampak sangat indah — namun beberapa orang 
membayangkan ; akan sangat sulit memberikan 
atau menyerahkan hidup kita dalam kasih. Tetapi 
perkataan 1 Yohanes hari ini membawa kata-
kata Yesus menjadi sebuah kebenaran yang 
harus dikerjakan di tengah dunia yang sedang 
kehilangan kasih.

Yohanes mengulangi kata-kata Yesus tentang 
menyerahkan hidup bagi sesama; kemudian Dia 
mengarahkan kita pada realita tentang orang-
orang yang terlantar, ke dalam rumah-rumah 
orang miskin yang lusuh, anggota gereja yang 
putus asa karena kehilangan pekerjaan dan 
realita lainnya. Inilah ujian bagi penerapan kasih. 
Bagaimana kita menanggapi orang yang benar-
benar membutuhkan?

Jika seseorang memiliki harta benda dan 
melihat saudara laki-laki atau perempuannya 

Bacaan : 1 Yohanes 3: 16-24
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membutuhkan tetapi tidak mengasihani dia, 
bagaimana mungkin kasih Tuhan ada di dalam 
dirinya? Sangat mudah untuk mengabaikan 
mereka yang membutuhkan. Seribu alasan; 
sedang sibuk, kami juga kekurangan, kami tidak 
yakin bagaimana kami dapat membantu atau 
pikiran “itu salah mereka sendiri”. Kasih sejati 
melahirkan rasa kasihan.

Ketika Tuhan melihat kita yang terhilang dan 
butuh pertolongan, Dia bisa saja berpaling. 
Tuhan tahu bahwa semua masalah karena salah 
manusia sendiri.

Tapi Tuhan tetap berbelas kasihan, dan 
mengasihi manusia yang terhilang. Kasih-Nya 
kepada manusia dinyatakan dan dikerjakan di 
atas kayu salib. Kebenaran salib menunjukkan 
kepada kita bagaimana cinta menyelamatkan 
yang membutuhkan.

Seberapa dalam cinta kita? Apakah itu terlihat 
dalam tindakan dan kebenaran? (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
08 Mar ‘21

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

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

HUT: Sdri. Marlin

Selasa
09 Mar ‘21

HUT: Bp. Rendy Suwarno

HUT: Anak Carlisle Stevanos

Rabu
10 Mar ‘21

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

19.00 Latihan Musik KU 3

HUT: Anak Caithleen Chiesa Wijanto

Kamis
11 Mar ‘21

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto
(DILIBURKAN)

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2

Jum’at
12 Mar ‘21 HUT: Bp. Soegianto
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Sabtu
13 Mar‘ 21

06.30 Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

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

HUT: Ibu Endah Oetami

Minggu
14 Mar ‘21

HUT: Bp. Rio Adianto Priadi

HUT: Bp. Theodorus Adisaputra 
Tjandra
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

07 Maret 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan 
teks 1 Yohanes 3:16-18 di TV (atau dicetak/le-
wat HP saja) sambil memutar lagu Jesus Paid 
It All - Kim Walker-Smith (https://youtu.be/
Ymkl0t0FOcw) 

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

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah men-
gajak semua anggota keluarga berdiri. 
 
langsung diikuti dengan votum 
“Ibadah ini kita mulai dengan keyakinan bah-
wa satu-satunya jalan menuju takhta karunia 
Bapa sudah dibuka yaitu melalui pengurba-
nan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu 
salib dan yang telah diterapkan ke dalam 
hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita 
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari 
Allah Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.” 
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Jemaat dipersilakan duduk. 
INGAT KASIHNYA 
(https://youtu.be/3ByM-mLdlqI) 
Ingat kasihNya 
Ingat kebaikanNya 
dan AnugrahNya… slamatkanku 

Sbab kasihNya setinggi langit
Kasih setia  Allah  pada kita 
Besar kasih Allah bagi kita

Ku tak lupa kasihNya
ku tak lupa anugrahNya
Dia penuhkan … Dia penuhkan 
Dia puaskan hasratku
Besar kasih Allah bagi kita

Doa Pengakuan dosa dan Pembukaan

Anugerah yang Ajaib 
(https://youtu.be/brbp1YrklDA)
Verse 1:
Sungguh besar anug’rah-Nya
Pembaru hidupku
Ku hilang buta bercela
Oleh-Nya ku sembuh

Verse 2:
Berkat anug’rah-Mu Tuhan
Akhirnya ku lega
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Ketika hatiku sadar
Betapa indahnya

Chorus: 
Jerat dosa Kaulepaskan
Engkaupun rela menebusku
Dan kasih-Mu tak terkira
Sungguh besar anug’rah-Mu 

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-
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 
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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 
“Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa 
pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, 
dan Aku tidak mengingat-ingat  dosamu.” - 
Yesaya 43:25 
 
Nyanyian jemaat  
GLORY to GLORY 
(https://youtu.be/qDlN6ukiwBI) 
Verse 1:
Meekness and majesty
In humbleness You came down
and rescued me
You gave it all upon the cross as an offering

Verse 2:
You traded Your life for me
In righteousness You poured out
You love so free
And now my soul will worship You as an offer-
ing
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Pre chorus:
We come into Your presence now in awe
Casting all our crowns at Your feet
How wonderful the things that You have done
Forever You will reign glorious

Chorus:    
Be lifted up from glory to glory to glory
We offer up the praises that You deserve
You`re changing us from glory to glory
to glory
Our lives will shine before You
And shout Your worth 
You`re glorious

6. Pujian Firman: 
TIADA SEPERTIMU 
(https://youtu.be/mvRR02EdDWU)
Verse 1:
Anugrah-Mu kepadaku tak pernah berubah
Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku
Tercengang ku dibuat-Mu,
ku kagum pada-Mu
Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu
Kau indah, Kau mulia
Tiada s’perti-Mu
Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu
 
Verse 2:
Kau terawal dan terakhir, Pencipta S’galanya



E-Magazine
07 Maret 2021

59

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

S’luruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu
Engkau pun mengasihiku, Penulis Hidupku
Tak henti seg’nap nafasku
menyembah-Mu s’lalu
Kupuji, kusembah
Tiada s’perti-Mu
Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu

Chorus:
S’gala puji, s’gala hormat
Seg’nap hatiku menyembah-Mu
Terimalah seg’nap hidupku
S’bagai persembahan yang hidup 

Bridge:
Bukan kehendakku
Namun kehendak-Mu
Hidupku bagi-Mu
Kau indah, Kau mulia 
‘Kuingin hidupku meny’nangkan-Mu

Chorus

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03.

8. Persembahan. 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
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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 
 
KASIH
(https://youtu.be/T2OZJLmCtUg) 
Verse 1:
Kasih itu sabar, murah hati
Lembah lembut, tak cemburu
Kasih itu memberi
Sukacita di hati

Verse 2:
Kasih itu mengerti, s’lalu memberi
Tiada mencari lemahnya diri
Kasih itu memberi
Sukacita di hati

Chorus:
Begitu banyaknya cerita
Tentang kasih-Nya yang sempurna
Marilah kita memberi dunia
Teladan kasih di dalam kita
Kasih di dalam kita
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Ending:
Kasih itu sabar, murah hati
Lembah lembut, tak cemburu
Kasih itu memberi
Sukacita di hati

10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology 
Puji Allah Bapa Putera 
Puji Allah Rohul Kudus 
Ketiganya Yang Esa 
Pohon selamat sumber berkat
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