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Belajar dari Pelayanan 
Paulus di Atena Bagian 2 
(Kisah Para Rasul 17:22-25)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Salah satu tantangan terberat dalam pemberitaan 
Injil adalah menghargai orang lain. Kita tergoda untuk 
merasa diri lebih tahu kebenaran dan lebih baik 
daripada orang lain. Kita tergoda untuk melihat orang 
lain dari sudut pandang kita. Akibatnya, pendekatan 
kita terkesan asing, bahkan mungkin ofensif, di mata 

T E A C H I N G
Khotbah Umum



E-Magazine
14 Agustus 2022

4

pendengar. 
 
Entah berapa banyak orang non-Kristen yang 
tersandung dengan cara-cara penginjilan yang tidak 
bijaksana. Sangat ironis kalau kabar baik diberitakan 
dengan cara yang tidak baik. Sangat memprihatinkan 
apabila kasih karunia keselamatan diberitakan 
dengan cara-cara yang mencerminkan kesombongan 
dan penghakiman. Berita Injil sudah ofensif bagi 
orang berdosa, karena itu pemberitanya tidak perlu 
menambah “serangan lagi” dengan pendekatan yang 
ofensif. 

Situasi ini sudah lama dicermati oleh para penggiat misi. 
Itulah sebabnya dalam dunia misi sejak dulu diajarkan 
perlunya “kontekstualisasi,” yaitu adaptasi Injil sesuai 
dengan budaya setempat. Yang disesuaikan tentu saja 
bukan substansi Injil (ke-Tuhanan, penyaliban, dan 
kebangkitan Yesus Kristus), melainkan perspektif dan 
kemasannya. Kita melihat dari kacamata orang lain. 
Kita menyampaikan dengan bahasa dan ungkapan 
setempat. Allah saja rela menjadi sama dengan 
manusia demi keselamatan mereka; masakan kita 
tidak mau melakukan hal yang sama demi sesama 
manusia?

Itulah yang diajarkan oleh Paulus dalam khotbahnya 
kepada penduduk Atena di Areopagus. Dia 
tidak langsung berbicara tentang  kematian dan 
kebangkitan Yesus Kristus (bdk. 17:30-31). Dia tidak 
banyak mengutip teks-teks Perjanjian Lama atau 
menyebutkan nama para nabi, karena penduduk 
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Atena tidak mengenal kitab suci bangsa Yahudi. Dia 
tidak menyinggung tentang pengharapan mesianis, 
karena topik itu kurang begitu relevan bagi orang-
orang non-Yahudi. 

Bagaimana Paulus menyampaikan Injil kepada 
penduduk Atena? Apa yang kita bisa pelajari? 

Mengungkapkan apresiasi (ayat 22)
Berbicara di depan para pemikir Yunani - Romawi 
di Areopagus merupakan momen yang luar biasa. 
Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dari 
struktur pemaparannya terlihat bahwa Paulus cukup 
memahami retorika kuno. Dia tidak mengandalkan, 
tetapi bukan berarti dia tidak menggunakan. 
Menggunakan dan mengandalkan adalah dua hal yang 
berlainan.
 
Paulus memulai khotbahnya dengan apresiasi. 
Dia menyebut penduduk Atena “sangat beribadah 
kepada dewa-dewa” (deisidaimonesterous). Kata 
ini bisa mengandung makna negatif “takhayul” 
(KJV) maupun positif “saleh/religius” (mayoritas 
versi). Mempertimbangkan bahwa bagian ini adalah 
introduksi dari khotbahnya, Paulus sangat mungkin 
menggunakan kata deisidaimōn ke arah yang lebih 
positif. Dia sedang mengapresiasi hasrat religius 
mereka.
 
Tidak ada yang salah dengan dorongan keagamaan 
dalam diri manusia. Manusia memang diciptakan 
oleh Allah sebagai makhluk spiritual. Hembusan nafas 
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ilahi ke dalam hidung manusia (Kej. 2:7) menyiratkan 
keintiman sekaligus ketergantungan manusia pada 
Pencipta. Sebagai makhluk spiritual manusia memiliki 
kapasitas untuk menyadari keberadaan Allah, baik 
melalui ciptaan (Rm. 1:19-20), hukum moral (Rm. 2:14-
15). Penyembahan berhala yang begitu merajalela 
dalam segala bentuknya menunjukkan betapa 
besarnya kekosongan jiwa manusia yang hanya bisa 
diisi oleh Allah saja.
 
Walaupun ada banyak kekeliruan dalam penyembahan 
berhala, Paulus tidak langsung menyerang ke sana. Dia 
memilih untuk memberikan apresiasi. Apresiasi bukan 
kompromi. Bagian selanjutnya menunjukkan bahwa 
Paulus tetap memberitakan finalitas Kristus dalam 
keselamatan (17:30-31). Yang diapresiasi adalah hasrat 
penduduk Atena terhadap hal-hal religius, terlepas dari 
bagaimana cara mereka memenuhi hasrat tersebut.   

Mencari jalan masuk (ayat 23)
Langkah selanjutnya dalam pemberitaan Injil adalah 
mencari jalan masuk bagi Injil. Cara termudah untuk 
melakukan ini adalah mencari kesamaan yang bisa 
dijadikan awal perbincangan. Kesamaan ini bisa 
berupa persoalan bersama atau topik tertentu yang 
menjadi ketertarikan bersama. Apapun seharusnya 
bisa dijadikan jalan masuk bagi Injil. Jika kita mengalami 
kesulitan untuk menjadikan segala sesuatu dalam 
hidup kita sebagai jalan masuk bagi Injil, mungkin Injil 
memang belum sungguh-sungguh merembesi segala 
sesuatu dalam hidup kita. 
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Mencari jalan masuk berupa kesamaan ini seringkali 
diabaikan dalam pemberitaan Injil. Sebagian orang 
cenderung lebih mahir melihat perbedaan dan 
menemukan kesalahan. Ini jelas kontraproduktif 
dalam penginjilan. Perbedaan selalu ada dan kentara. 
Kita tidak perlu terlatih untuk mendeteksinya. Kita 
tidak perlu repot-repot untuk menemukannya. Yang 
justru perlu dipertimbangkan adalah kesamaan yang 
bisa dijadikan sebagai jalan masuk bagi penginjilan. 
Paulus menemukan butir kebersamaan ini, yaitu 
sebuah mezbah dengan tulisan “kepada allah yang 
tidak dikenal.” 

Penduduk Atena memilih untuk memercayai banyak 
dewa. Dalam konteks keagamaan yang politeistik 
seperti ini selalu ada kerancuan tentang jumlah total 
para dewa. Jika semua dewa perlu dilayani supaya 
tidak memurkai, para penyembahnya perlu mencari 
antisipasi atau solusi dari persoalan ini. Salah satu 
yang dipikirkan adalah menyediakan mezbah kepada 
“allah yang tidak dikenal.” Jika ada satu atau beberapa 
dewa yang terlewatkan, mereka sudah terwakilkan 
dalam mezbah ini.

Paulus tentu saja mengetahui banyak kekeliruan dalam 
politeisme. Dia bisa saja mengutip begitu banyak ayat 
kitab suci yang menentang penyembahan berhala. 
Menariknya, dia tidak mau konfrontasi semacam itu 
di awal khotbahnya. Dia justru menjadikan mezbah 
kepada allah yang tidak dikenal sebagai jembatan 
penginjilan. Paulus mengatakan bahwa Allah yang 
tidak dikenal oleh penduduk Atena tersebut adalah 
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Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus Yesus.

Pernyataan di ayat 23 ini tidak boleh ditafsirkan seolah-
olah Paulus mengidentikkan dewa yang tidak dikenal 
dengan Allah yang benar. Paulus hanya menyinggung 
itu sebagai sebuah jalan masuk. Bukankah memang 
ada banyak nama allah yang tidak diketahui oleh 
penduduk Atena? Bukankah Allah yang benar yang 
menyatakan diri di dalam Kristus Yesus juga termasuk 
salah satunya?

Apa yang dilakukan oleh Paulus bukan sebuah 
kompromi teologis. Dengan cermat Paulus 
menggunakan kata ganti penghubung berjenis 
kelamin neuter: “Apa yang (hó) kamu sembah tanpa 
mengenalnya, itulah (touto) yang kuberitakan kepada 
kamu”. Walaupun bentuk netral dalam konteks objek 
penyembahan tidak selalu merujuk pada objek yang 
tidak personal (bdk. Yoh. 4:22b), tetapi kalimat Paulus 
sangat mungkin mengandung kritikan halus terhadap 
kepercayaan Atena. Sama seperti Yesus sedang 
mengkritik konsep dan praktek ibadah perempuan 
Samaria (Yoh. 4:22), demikian pula Paulus sedang 
mengkritik ibadah penduduk Atena. 

Pernyataan Paulus “Apa yang kamu sembah tanpa 
mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu” 
mengandung kritikan halus yang lain. Menurut 
Paulus, penduduk Atena menyembah tanpa 
pengetahuan. Sangat berhasrat kepada Allah tetapi 
tanpa pengetahuan yang tepat. Kesalahan yang sama 
dikatakan oleh Paulus tentang bangsa Yahudi (Rm. 



E-Magazine
14 Agustus 2022

9

10:2 “mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi 
tanpa pengertian yang benar”).

Menggunakan logika teologis (ayat 24-25)
Penduduk Atena bukan hanya religius, tetapi juga 
intelektual. Mereka terbiasa dengan berbagai filsafat 
dan konsep keagamaan. Dalam konteks kuno dua area 
ini – filsafat dan agama – bahkan jauh lebih berkaitan 
daripada yang dipikirkan oleh banyak orang sekarang. 
Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam khotbanya tidak 
semuanya baru di telinga penduduk Atena.
 
Salah satunya adalah konsep tentang Allah sebagai 
Pencipta semesta. Tradisi Yahudi (misalnya Kejadian 
1, Philo, Josephus) maupun Yunani kuno (misalnya 
Plato, Epictetus) sama-sama meneguhkan kebenaran 
ini. Allah adalah Pencipta langit dan bumi serta segala 
isinya. Paulus mengulang kebenaran ini beberapa kali 
di 17:24-25 dengan ungkapan yang berlainan: Allah 
yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang 
adalah Tuhan atas langit dan bumi…karena Dialah 
yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu 
kepada semua orang.
 
Paulus tidak hanya berhenti pada kebenaran ini. Dia 
menyoroti konsekuensi logis dari kebenaran teologis 
ini. Jika Allah adalah Pencipta langit dan bumi, maka 
Dia tidak mungkin berdiam di tempat apapun yang 
dibuat oleh manusia (17:24). Konsekuensi logis ini 
juga bukan konsep baru dalam tradisi Yahudi maupun 
Yunani. Pada waktu menahbiskan bait Allah, Salomo 
berkata: “Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas 
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bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang 
mengatasi segala langitpun tidak dapat memuat 
Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini” (1Raj. 
8:27). Dalam filsafat Stoa diajarkan bahwa manusia 
tidak seharusnya mendirikan kuil-kuil bagi para dewa 
(pemikiran Zeno yang dikutip oleh Plutarch). Pemikiran 
yang sama muncul dalam tulisan Lucian dari Samosata.
 
Konsekuensi logis berikutnya adalah kebebasan 
Allah yang mutlak. Jika Allah adalah pencipta langit 
dan bumi, maka Dia tidak mungkin membutuhkan 
pelayanan manusia, seolah-olah Dia membutuhkan 
sesuatu (17:25). Konsep ini juga diajarkan baik dalam 
tradisi Yahudi (Josephus) maupun Yunani (Euripides). 
Jika Allah membutuhkan sesuatu di luar diri-Nya, 
itu berarti Allah tidak sempurna. Dia terikat dengan 
sesuatu di luar diri-Nya. Jika benar demikian, lalu 
bagaimana keadaan-Nya sebelum ada segala sesuatu 
yang Dia ciptakan?
 
Walaupun apa yang disampaikan oleh Paulus di 
ayat 24-25 berakar pada Perjanjian Lama, Paulus 
menyampaikannya sesuai dengan konsep berpikir 
Yunani. Dia memulai dari apa yang mereka sudah 
percayai. Dia memaksimalkan pendekatan rasional 
karena sesuai dengan kultur intelektual mereka. Dari 
sana Paulus lantas mengambil beberapa konsekuensi 
logis yang sukar untuk dibantahkan. Konsekuensi-
konsekuensi ini nantinya akan menjadi pijakan 
yang kuat bagi Injil. Melalui kesempurnaan karya 
penebusan Kristus manusia tidak perlu melakukan 
sesuatu bagi Allah untuk diselamatkan, karena Allah 
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sudah melakukan segalanya bagi manusia. Manusia 
membutuhkan Allah, bukan sebaliknya. Kristus adalah 
bait Allah yang sesungguhnya dan melalui-Nya Allah 
berkenan berdiam di dalam diri kita. Bangunan 
hanyalah sarana kenyamanan bagi ibadah komunal. 
Yang terpenting adalah kehadiran Allah secara 
personal. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 1:
Apa tujuan utama dan tertinggi manusia?

Tujuan utama dan tertinggi manusia ialah memuliakan 
Allah dan bersukacita sepenuhnya di dalam Dia untuk 
selama-lamanya. 
a. Rom 11:36; 1Ko 10:31. b. Maz 73:24-28; Yoh 17:21-23. 
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1. 1. Berdoa untuk kesembuhan pasien Covid-19 
yang tersebar di seluruh Indonesia.  Berdoa 
supaya masyarakat tetap menjaga protokol 
kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah 
sehingga kenaikan angka Covid-19 dapat ditekan. 

2. Berdoa untuk seluruh majelis, pengurus, aktifis, 
guru Sekolah Minggu yang melayani di REC. 
Berdoa untuk Keluarga, pekerjaan, pertumbuhan 
kerohanian, pelayanan setiap mereka. Tuhan 
memberikan hikmat dalam mengolah waktu

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

Pokok Doa Syafaat
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Pernikahan yang
Luar Biasa

C A R E
All About Marriage

[KEBANGUNAN ROHANI BESAR]
Pada tahun 1734, Kebangunan Rohani Besar mulai 
terjadi di gereja Northampton seusai Edwards 
menyampaikan serangkaian khotbah tentang kasih, 
yang diambil dari 1 Korintus 13. “Semua orang di 
kota ini harus mengetahui kebenaran-kebenaran 
besar dari kehidupan kekal,” ucap Edwards. Saat itu 
ia baru berusia 31 tahun, sedangkan Sarah (dengan 
empat anak saat itu) baru berusia 24 tahun. Mereka 
merasakan sesuatu yang dahsyat terjadi. Bahkan 
Sarah sendiri diliputi perasaan sukacita yang luar 

Jonathan & Sarah Edwards (2)
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biasa. Orang-orang yang dulunya skeptis kini bertobat. 
Edwards berusaha menertibkan dan mengendalikan 
ledakan emosi yang tak terkendali itu, tetapi sia-sia 
saja. Selama enam bulan itu, tiga ratus orang bertobat 
di kota kecil Massachusetts.

Peristiwa itu berlangsung cepat, dan selesai dengan 
cepat pula. Banyak orang di kota itu yang mengaku 
memperoleh pengalaman rohani kembali ke cara 
hidup lama mereka yang buruk. Jonathan kecewa. 
Namun yang membuatnya takjub adalah apa yang ia 
amati pada diri Sarah. Sarah yang biasanya tampak 
tenang, kini mulai mudah marah, rewel, dan cerewet. 
Yang tidak lazim muncul dalam diri Sarah, ia menjadi 
punya “watak suka mencela dan menyalahkan orang 
lain”.

Perlawanan mulai terjadi terhadap Jonathan 
Edwards di Northampton, dan Sarah tidak tahu cara 
menanggulangi hal ini. Sarah dikenal baik oleh semua 
orang; ia tidak punya musuh, dan bahkan ia tidak akan 
tahu apa yang harus diperbuat seandainya ada yang 
memusuhinya. Sebaliknya, banyak yang memusuhi 
Jonathan. Bahkan beberapa sepupunya menyusahkan 
hidupnya. Kerapkali Sarah merasakan apa yang 
belum dilihat Jonathan. Ia tidak ingin mengganggu 
suaminya dengan berbagai masalah kecil di tengah 
jemaatnya. Oleh karenanya, ia berusaha bertahan 
untuk bersikap baik. Namun, semakin lama ia semakin 
sulit mengatasi hal ini.



E-Magazine
14 Agustus 2022

16

[KETIDAKSTABILAN EMOSI]
Meski baru berusia 30 tahun, Sarah telah menjadi 
wanita terhormat di rumah pastorinya selama tiga 
belas tahun dengan dilewatinya tahun 1740.

Ia baru saja melahirkan anaknya yang ketujuh (putrinya 
yang keenam). Empat hari kemudian, ia terguncang 
dengan berita kematian kakak perempuannya. Lalu, 
pada musim semi waktu itu, tidak seperti biasanya, 
ada lebih banyak penyakit menyerang anak-anaknya, 
dan keuangan rumah tangga Edwards dalam kondisi 
kritis. Maka atas desakan  Sarah, Jonathan pergi ke 
dewan kota untuk memohon kenaikan gaji.

Pada musim gugur saat itu, penginjil George Whitefield 
yang berusia 26 tahun singgah ke kota. Ia sangat 
terkesan dengan anak-anak Edwards, Jonathan, 
dan terutama Sarah. Ia takjub melihat betapa besar 
bantuan Sarah bagi suaminya. Karena Sarah, ia pun 
berdoa memohon seorang istri. Whitefield menikah 
pada tahun berikutnya.

Jonathan Edwards sering memimpin kebaktian 
di berbagai gereja lain di New England. Selama 
pelayanannya itu, khotbahnya yang berjudul “Sinners 
in the Hands of an Angry God” menjadi termasyhur.
Selama itu pula Sarah berjuang mengatasi kestabilan 
emosinya. Ia tidak senang suaminya terlalu sering 
bepergian, tetapi ia tahu bahwa Allah sedang 
memakai suaminya.
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Jonathan tidak menerima semua panggilan yang 
datang. Namun pada pertengahan tahun 1742, di 
tengah salah satu musim dingin terparah di abad 
ke-18, ia pergi lagi. Seperti biasa, Sarah ditinggal di 
rumah bersama tujuh anaknya. 

Tepat sebelum Jonathan berangkat, Jonathan 
mencela Sarah mengenai “Pak Williams dari Hadley”. 
Sayangnya, kritik itu disampaikan saat Sarah dalam 
kondisi sangat rapuh. Tak heran ia merasa hancur. Ia 
juga takut telah menyinggung Williams.

Selama Jonathan tidak berada di kota, seorang lulusan 
baru seminari bernama Samuel Buell berkhotbah 
di gereja. Saat itu Sarah dalam keadaan putus asa. 
Sarah hadir dalam kebaktian Buell dan “bersyukur” 
karena “mendapatkan sesuatu yang lebih…”.

Selanjutnya, sekali lagi Sarah diliputi sukacita yang luar 
biasa. Hari berikutnya di siang hari ia pingsan karena 
kelelahan. Di hari-hari berikutnya, ia berkata bahwa 
ia “merasakan keindahan yang tiada tara, sambutan 
Kristus sebagai pribadi…”. Sejak itu ia mengalami 
“persekutuan yang indah dengan Allah dalam doa”.

[KELINCI PERCOBAAN]
Sementara Sarah tak lagi memedulikan “pendapat 
dunia” tentang dirinya, kini ia memedulikan apa yang 
dipikirkan sang suami tentang dirinya. Akan tetapi, 
ternyata Jonathan malah bersimpati. Ia tertarik 
dengan pengalaman istrinya dan memintanya 



E-Magazine
14 Agustus 2022

18

melukiskan emosinya saat itu serinci mungkin. 

Ia memakai istrinya sebagai “kelinci percobaan” dan 
menganalisa pengalaman istrinya secara ilmiah. Ia 
merasa harus melakukan hal itu. Ia sempat kecewa 
terhadap efek yang tak bertahan lama dalam 
kebangunan rohani pada tahun 1735. 

Sarah telah bertobat sejak kecil, Jonathan tahu itu. 
Ia telah menjalani kehidupan dengan baik, Jonathan 
juga tahu itu. Jonathan tahu pula bahwa pengalaman 
istrinya ini bukan bersifat emosional belaka, tetapi 
juga rohani. Pikiran Sarah telah difokuskan kepada 
Yesus Kristus.

Setahun kemudian Jonathan menuliskan hasil 
penelitian ilmiahnya. Kini Sarah merasa damai dengan 
dirinya sendiri dan dengan Allah. Menurut Edwards, 
Sarah “melakukan dan menanggung segalanya setiap 
hari dengan bijaksana, demi Allah”. Bagi Jonathan, 
“bertindak bijaksana setiap hari” merupakan faktor 
penting kebangunan rohani.

[MASALAH KEUANGAN]
Barangkali tanpa pengalaman rohani itu, Sarah tidak 
akan dapat mengatasi masalah yang terjadi kemudian 
di Northampton.

Penduduk kota Northampton tidak senang melihat 
meningkatnya kebutuhan dana yang harus diberikan 
kepada keluarga Edwards. Di satu sisi, Sarah dan 
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Jonathan sudah hidup sangat sederhana. Namun di sisi 
lain, Sarah dibesarkan di salah satu rumah terindah di 
New Haven. Jadi ia berpakaian bagus dan melengkapi 
rumahnya dengan barang-barang yang menunjukkan 
seleranya yang bagus. Selain itu penduduk kota tidak 
mengerti mengapa Jonathan perlu membeli begitu 
banyak buku baru. Mengapa ia tidak puas dengan 
beberapa buku tafsir lama? Bukankah khotbahnya 
diambil dari Alkitab? Fakta bahwa setiap dua tahun 
sekali ada bayi baru yang harus diberi makan dalam 
rumah Edwards tidak mendapat banyak simpati.

Penduduk kota bertanya-tanya, mengapa Jonathan 
memerlukan dua rambut palsu? Mengapa ia 
membelanjakan sebelas pound untuk membelikan 
istrinya kalung serta liontin emas? Bagaimana 
mungkin Sarah berani memakai semua itu di hadapan 
umum?

Masyarakat terkejut melihat pemborosan itu. 
Bagaimana mungkin Jonathan tega meminta lebih 
banyak uang dari anggota jemaatnya yang miskin, 
yang makan dengan piring kayu, sementara ia, Sarah, 
dan anak-anaknya makan dengan piring dari timah 
putih yang indah? 

Cuplikan Bab 3: Alike? But Oh, So Different
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Apa Saja
Kesalahpahaman
Populer Tentang
Teologi Reformed?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Istilah “Reformed” pasti tidak asing di telinga banyak 
orang Kristen di Indonesia. Banyak gereja menjadikan 
Teologi Reformed sebagai landasan doktrinal mereka. 
Orang-orang Kristen di luar lingkaran Reformed 
juga sudah banyak yang pernah mendengar kata 
“Reformed.”
 

T E A C H I N G
Q & A
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Walaupun demikian, popularitas istilah tidak selalu 
identik dengan popularitas konsep di dalamnya. 
Sebagian orang yang pernah mendengar istilah ini 
belum tentu pernah mengetahui teologi ini. Sebagian 
yang sudah mengetahui belum tentu memahaminya 
dengan benar. Tidak heran ada beragam 
kesalahpahaman populer tentang teologi ini.
 
Apa saja kesalahpahaman paling populer tentang 
Teologi Reformed?
 
Pertama, teologi Reformed hanya diwakili oleh 
tokoh atau denominasi tertentu. Tradisi Reformed 
sangat kaya dan beragam. Dari sisi denominasi, 
misalnya, beberapa gereja Baptis yang menekankan 
baptisan selam untuk dewasa telah menganut 
teologi Reformed, padahal dalam tradisi Reformed 
dipraktekkan baptisan percik untuk anak (maupun 
dewasa). Dari sisi pemerintahan gereja juga ada 
keragaman antara presbiterian (mayoritas) dan 
kongregasional (minoritas). 
 
Faktor lain yang turut menyebabkan keragaman 
dalam lingkaran Reformed adalah usia tradisi ini yang 
sudah berabad-abad. Perkembangan yang panjang 
selalu menghadirkan perubahan. Tantangan yang 
unik di setiap abad dan tempat juga menimbulkan 
penekanan dan keunikan tertentu. Beberapa 
lembaga kebersamaan antar gereja Reformed di 
dunia bahkan memiliki pandangan yang beragam 
(bahkan bertabrakan) tentang beberapa hal.
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Kedua, teologi Reformed menekankan predestinasi. 
Bagi banyak orang istilah predestinasi dianggap 
identik dengan Reformed. Pemahaman ini jelas keliru. 
Yang mengajarkan predestinasi bukan hanya John 
Calvin, tetapi juga Martin Luther. Jadi predestinasi 
tidak khas Reformed (paling tidak pada masa awal 
kemunculan tradisi ini). 

Dalam tulisan Calvin yang terkenal – yaitu Institutes 
of the Christian Religion – pembahasan tentang 
predestinasi tidak muncul di edisi-edisi awal. Baru di 
edisi berikutnya topik ini dibahas, tetapi itupun tidak 
langsung secara panjang lebar atau diletakkan di 
depan. Fenomena ini menyiratkan bahwa predestinasi 
bukan landasan atau ciri utama Reformed.
 
Ketiga, teologi Reformed menekankan ketetapan 
kekal Allah atas dosa. Ketetapan Allah yang mutlak 
(all inclusive) seringkali dipandang sebagai ciri khas 
Reformed. Tidak heran, perdebatan seringkali muncul 
berkaitan dengan isu dosa. 

Walaupun ketetapan Allah atas segala sesuatu 
(termasuk dosa) diajarkan dalam tradisi Reformed, 
tetapi hal itu tidak ditekankan dalam teologi 
Reformed. Pengakuan Iman Westminster III.1-
2 bahkan memberikan penjelasan tambahan 
untuk menghindari kesalahpahaman seolah-olah 
Allah adalah pencipta/penyebab dosa atau Allah 
menghilangkan kehendak bebas manusia maupun 
faktor-faktor ketergantungan lainnya. Jadi, apakah 
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ketetapan Allah atas dosa diajarkan dalam teologi 
Reformed? Ya. Apakah doktrin ini ditekankan? Tidak.
 
Keempat, tradisi Reformed hanya menerima alat 
musik piano dan organ. Kesalahpahaman ini 
muncul karena salah satu gereja Reformed yang 
cukup populer di Indonesia menolak alat musik 
kontemporer (misalnya drum). Gereja-gereja lain 
yang menggunakannya diberi label “tidak Reformed,” 
bahkan disamakan dengan kharismatik. 
 
Konsep di atas sukar untuk dibenarkan. Dalam sejarah 
gereja Reformed terdapat keragaman dalam ibadah, 
termasuk masalah alat musik yang digunakan. John 
Calvin sendiri melarang penggunaan segala jenis alat 
musik. Dia juga tidak mengizinkan lagu-lagu gubahan 
manusia. Yang diizinkan hanyalah teks Alkitab yang 
dimelodikan. 
 
Kelima, teologi Reformed sangat sempit dan ofensif. 
Bagi banyak orang di Indonesia, kata “Reformed” 
seringkali sudah mengandung berbagai makna 
negatif di dalamnya: sombong, suka berdebat, dan 
sebagainya. Teologi Reformed adalah teologi yang 
menghakimi dan menutup diri.
 
Kesan negatif semacam ini lebih mewakili sebagian 
orang Reformed daripada teologi yang mereka 
percayai. Orang Reformed yang berpikiran terbuka 
juga banyak. Teolog Reformed yang saleh dan rendah 
hati juga ada. Sejarah awal tradisi Reformed bahkan 
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menunjukkan semangat ekumenis yang diusung oleh 
John Calvin. Dia bukan hanya menjadi guru, konselor, 
dan pelindung bagi gereja-gereja Reformed saja. 
Aliran-aliran lain dalam gerakan reformasi gereja 
abad ke-16 juga berhutang kepadanya. 

Itulah lima kesalahpahaman populer tentang 
Reformed di Indonesia. Walaupun ini hanyalah 
sekadar kesalahpahaman, tetapi hal itu tidak berarti 
bahwa tidak ada apapun yang kita bisa pelajari. Tidak 
ada asap tanpa api. Kita perlu berbenah dalam banyak 
hal. Masing-masing kita yang berada dalam gerakan 
Reformed juga perlu menunjukkan warna yang 
beragam tetapi tetap dalam semangat kebersamaan. 
Soli Deo Gloria.
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Allah yang
Tidak Dikenal
Sumber: Dasar-dasar iman Kristen
Oleh James M. Boice

(Lanjutan 7 Agustus 2022)
Penolakan terhadap Allah 
Ketika Calvin berbicara tentang kekejian dan 
ketidakbersyukuran, ia membawa kita kepada poin 
kedua dari argumentasi Paulus dalam Surat Roma: 
fakta bahwa semua manusia menolak Allah sekalipun 
Allah telah menyatakan diri-Nya dalam alam. Akan 
tetapi, dalam mengembangkan poin ini di Surat Roma 
(ay. 18), Paulus juga menunjukkan sifat dari penolakan 
kita dan mengapa itu telah terjadi. 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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Kunci penolakan universal terhadap Allah ini 
ditemukan dalam frasa “yang menindas kebenaran 
dengan kelaliman.” Dalam bahasa Yunani, kata yang 
diterjemahkan menjadi “menindas” itu katechein, 
yang berarti “berpegang,” “berpegang teguh,” 
“memelihara,” “mengambil,” “menahan,” “mengekang” 
atau “menekan.” Dalam artinya yang positif, kata ini 
digunakan untuk mengartikan berpegang pada apa 
pun adalah baik. Paulus berbicara tentang “berpegang 
pada firman kehidupan” (Flip. 2:16). Dalam artinya 
yang negatif, kata ini digunakan untuk mengartikan 
menindas sesuatu secara salah atau menekannya. 
Dengan demikian, terjemahan-terjemahan Alkitab 
yang lebih baru menyatakan di Roma 1:18 tentang 
orang-orang yang “menindas kebenaran dengan 
kelaliman mereka” (NIV), “menindas kebenaran 
dalam ketidakbenaran” (NASB), dan “memenjarakan 
kebenaran dalam kelahman mereka” (JB). The New 
English Bible mengatakan bahwa orang-orang 
semacam itu sedang “mencekik” kebenaran. Maka 
inilah duduk per, karanya. Murka Allah dinyatakan 
dari sorga terhadap manusia, bukan ha. nya karena 
mereka telah dengan begitu saja atau mungkin 
dengan sembrono mengabaikan kebenaran, tetapi 
karena mereka telah dengan sengaja dan dengan fasik 
menekan apa pun yang dalam relung hati mereka 
yang terdalam mereka ketahui tentang Allah. 
 
R. C. Sproul telah menyebut argumen ini “inti 
dari psikologi atheisme menurut Paulus,” yang 
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menunjukkan di sinilah letak kesalahan manusia. 
Pengetahuan yang memadai telah diberikan kepada 
semua orang untuk membuat mereka berpaling dari 
diri mereka sendiri dan dari jalan hidup mereka sendiri 
kepada Allah sehingga setidaknya mulai mencani 
Dia. Tetapi pengetahuan ini, seperti sebuah mata air 
yang besar, telah ditekan dan disumbat. Mata air itu 
mengancam untuk menyembur dan menghancurkan 
semua pandangan dan gaya hidup orang yang 
menekannya, sehingga orang itu menekannya, 
menindas kebenaran. 
 
Mengapa kita melakukan hal ini? Jika memang 
benar, seperti yang ditunjukkan di bab sebelumnya, 
bahwa pengenalan akan Allah membawa kita kepada 
kebaikan yang utama dan jika, seperti yang baru saja 
kita katakan, permulaan dari pengenalan itu sudah ada 
bagi kita, maka mengapa kita menekannya? Bukankah 
kita semestinya akan menyambut kebenaran seperti 
itu dan bahkan berusaha mengambilnya? Apakah 
manusia sekadar bertindak irasional dalam hal ini? 
Ataukah pandangan Paulus yang salah? 
 
Paulus tidaklah salah. Manusia menindas kebenaran. 
Tetapi alasan mereka melakukannya adalah bahwa 
mereka tidak menyukai kebenaran tentang Allah. 
Mereka tidak menyukai Allah kepada Siapa kebenaran 
itu memimpin mereka. 
 
Perhatikan bahwa Paulus memulai ayat-ayat dari 
Surat. Roma ini dengan mengatakan bahwa murka 



E-Magazine
14 Agustus 2022

28

Allah dinyatakan dari sorga atas segala “kefasikan dan 
kelaliman manusia.” Kefasikan memiliki beragam arti. 
Di sini artinya bukanlah bahwa manusia tidak seperti 
Allah (meskipun itu benar), tetapi bahwa selain itu 
manusia berada dalam suatu keadaan menentang 
Allah dalam natur ke-Allahan-Nya. Allah itu mahakuasa, 
tetapi manusia tidak menyukai kemahakuasaan-Nya. 
Mereka tidak ingin mengakui bahwa ada Satu yang 
memang berhak memerintah atas mereka. Allah itu 
kudus, tetapi manusia tidak menyukai kekudusan-
Nya. Kekudusan-Nya mempertanyakan keberdosaan 
kita Allah itu mahatahu, tetapi kita tidak menyukai 
pengetahuan-Nya. Kita tidak menyukai Allah yang 
melihat ke dalam lubuk-lubuk hati kita yang gelap dan 
mengenal kita secara akrab. Manusia alamiah dengan 
satu atau lain cara, merasa muak dengan hampir sega 
a sesuatu yang dapat mereka ketahui tentang Allah. 
Maka la menekan buku yang akan membawanya 
menuju pengenalan yang benar akan Allah. 
 
Kata kedua adalah ‘“kelaliman.” Manusia alamiah 
merasa muak dengan segala sesuatu tentang Allah, 
tetapi penyebab utama dari kemuakan ini adalah 
kebenaran Allah. Allah itu kudus, tetapi manusia tidak 
kudus. Manusia tidak benar, dan mereka menyukai 
ketidakbenaran mereka. Akibatnya mereka tidak 
ingin untuk mengenal Allah yang akan menerapkan 
klaim-klaim moral-Nya atas mereka. Mengenal Allah 
menuntut perubahan. Dengan kata lain, penolakan 
manusia untuk mengenal Allah lebih dikarenakan 
sebab-sebab moral daripada sebab-sebab intelektual. 
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Apakah Markus
Tidak Menyebutkan
Kebangkitan (Mrk. 16:8)?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Kebangkitan Yesus menjadi pusat iman Kristen. 
Paulus berkata, “jika Kristus tidak dibangkitkan, 
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih 
hidup dalam dosamu” (1Kor. 15:17). Namun yang 
menjadi masalahnya adalah Injil Markus (Mrk. 16:8) 
tidak menuliskan kisah tentang kebangkitan Kristus. 
Benarkah Markus tidak menuliskan kisah kebangkitan 
tersebut?

Jawabannya tentu saja tidak. Ada dua alasan penting, 

T E A C H I N G
Do You Know?
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yaitu: Pertama, Markus berkali-kali menyebutkan 
nubuat Yesus akan kematian dan kebangkitan-Nya. 
Misalnya di Markus 8:31, “Kemudian mulailah Yesus 
mengajarkan kepada mereka, bahwa Anak Manusia 
harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak 
oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, 
lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari”. Nubuat 
ini juga dikatakan oleh Yesus di Markus 9:9, 31; 10:33-
34; 14:28. Nubuat ini jelas menunjukkan bahwa 
Markus menyebutkan kebangkitan Kristus.

Kedua, di Markus 16 sendiri, ketika para perempuan 
datang pagi-pagi untuk meminyaki Yesus di kuburan, 
seorang malaikat berkata kepada mereka, “Jangan 
takut! Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang 
disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. 
Lihat! Inilah tempat mereka membaringkan Dia” 
(ay. 6). Kata “bangkit” dan perkataan malaikat ini 
juga disebutkan di Matius 28:6 dan Lukas 24:6. Ini 
semuanya membuktikan bahwa Yesus benar-benar 
bangkit menggenapi nubuat-Nya sendiri.

Berita Kristus yang bangkit bukanlah halusinasi para 
murid Kristus dan orang-orang Kristen, tetapi fakta 
yang telah disaksikan oleh para perempuan yang 
datang ke kubur Yesus, para murid-Nya waktu itu, 
dan khususnya Paulus, mantan penganiaya orang-
orang Kristen. Jika Yesus tidak bangkit, maka mustahil 
Paulus yang pernah menganiaya orang Kristen 
dapat bertobat dan percaya kepada Kristus apalagi 
melayani-Nya hingga akhir hidupnya. Seperti yang 
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kerap kali dikatakan oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, 
“Kristus yang bangkit telah mengalahkan ketakutan 
terbesar manusia yaitu kematian.” Oleh karena itu, 
kita tidak perlu takut dan kuatir akan kematian lagi. 
Amin.
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BAB X:
Tantangan-Tantangan
di Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan 7 Agustus 2022)
Anak-anak perlu mengetahui bahwa Ayah ada untuk 
mereka. Tirani kemendesakan menyetir agenda, 
kebanyakan hamba Tuhan di mana-mana dan 
begitu juga di ladang misi. Bagaimanapun, karena 
tidak tersedianya keluarga besar dan dukungan, 

M I S S I O N
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kenyamanan, dan opsi-opsi kehidupan di negara-
negara maju, kedua orangtua perlu meluangkan 
waktu dengan keluarga. Ini secara khusus benar 
apabila anak-anak misionaris dalam keluarga Anda 
bersekolah di sekolah berasrama. Selama masa 
liburan sekolah, ayah perlu mengatur jadwalnya 
untuk meluangkan waktu dengan keluarga dan 
mungkin pergi berlibur bersama.

Keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak 
sering menemukan pintu-pintu dan kesempatan-
kesempatan yang terbuka untuk  pelayanan yang 
tidak dimiliki yang lainnya. Misionaris-misionaris yang 
datang bersama anak-anak kurang terlihat seperti 
mata-mata maupun penipu, yang menyebabkan 
orang-orang local mengendurkan kewaspadaan 
mereka. Anak-anak yang beramput pirang, bermata 
biru dan berkulit terang di sebuah negara dengan 
anak-anak di lapangan dapat merupakan berkat yang 
besar dan meningkatkan pelayanan Anda, namun juga 
mengandung tantangan dalam mendidik mereka. 
Pendidikan anak-anak misionaris berbenturan keras 
dengan anggaran belanja keluarga apabila mereka 
bersekolah di sekolah internasional yang berbahasa 
Inggris. Anda dapat memilih sekolah nasional, namun 
masalahnya adalah bahasa – khususnya bagi anak-
anak yang lebih tua. Seperti yang telah kita sebutkan 
di bab 9, bersekolah di rumah semakin banyak dipilih 
sebagai metode Pendidikan.

Pertimbangan besar lainnya bagi anak-anak 
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misionaris adalah perpisahan dari keluarga mereka 
di kampung halaman. Saat saya memperhatikan 
interaksi anak-anak misionaris di lapangan, saya 
sering memikirkan perkataan Yesus, “Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena 
Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, 
saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, 
ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, 
orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima 
kembali seratus kali lipat: rumah, saudara laki-laki, 
saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun 
disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman 
yang akan datang, ia akan menerima hidup yang 
kekal”  Markus 10:29-30.

Salah satu cara Allah memenuhi hal ini yang telah 
kita lihat, yaitu bahwa keluarga-keluarga misionaris 
adalah keluarga sesungguhnya bagi satu sama 
lain. anak-anak misionaris mengganggap para 
misionaris sebagai paman-paman dan bibi mereka 
dan memperlakukan satu sama lain seperti saudara 
sepupu. Sering kali anak-anak misionaris ini lahir di 
ladang misi dan para misionaris lainnya menjaga 
anak-anak yang lebih tua, ketika sang ibu melahirkan 
di rumah sakit. Kedekatan dan keakraban di antara 
misionaris ini melebihi keluarga sedarah mereka di 
kampong halaman. 

Masa-masa perpisahan dari keluarga besar 
sedarah ini bukanlah satu-satunya tantangan 
dalam membesarkan anak-anak di lapangan. Anak-
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anak misionaris yang tumbuh besar di negara lain 
mempelajari kata-kata dari lagu kebangsaan negara 
itu, dan. Mengucapkan ikrar kesetiaan kepada 
bendera negara itu, namun mungkin secara total 
tidak mengetahui aspek-aspek yang serupa di budaya 
negara asal mereka. Ini menyebabkan sejenis kejut 
budaya yang unik pada anak-anak misionaris. Ketika 
para orangtua pulang ke negara asal untuk cuti 
atau tugas di dalam negeri sehingga mereka akan 
menikmati berada di “rumah” di kampung halaman.

Bagaimanapun, anak-anak misionaris tidak merasa 
pasti di mana rumah itu. Salah satu pertanyaan 
tersulit dari seorang anak misionaris untuk dijawab 
adalah, “Dari manakah Anda berasal?”
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PIKIRAN TERBUKA
Senin, 15 Agustus 2022

Seorang filsuf pernah berkata bahwa pikiran yang 
terbuka itu seperti mulut yang terbuka. Mulut perlu 
terbuka untuk menerima semua nutrisi yang baik. 
Namun mulut yang terus terbuka tidaklah sehat. 
Karena jika demikian, makanan akan terus masuk 
tanpa berhenti dan kita akan jatuh sakit. Mulut yang 
terbuka pada akhirnya harus ditutup. Begitupula 
dengan pikiran kita. Pikiran kita harus terbuka untuk 
mengenal dan mengerti pandangan-pandangan 
diluar sana. Namun begitu kita sudah menemukan 
kebenaran Injil, kita harus “menutup” pikiran kita, 
agar hidup kita sehat dan sesuai dengan realita.

Dunia modern kita semakin mengedepankan 
toleransi tanpa batas. Kita dituntut untuk menerima 
segala macam pandangan tanpa mengkritisinya, 
seperti pikiran yang terus dipaksa terbuka. Jika kita 
berani melanggar semangat jaman ini, maka orang 
Kristen dinilai sebagai orang sombong, terbelakang, 
fanatik, dan berbagai konotasi negatif lainnya. 

Namun bagaimana kita bisa memelihara pikiran 
yang selalu toleran jika Tuhan telah menyingkapkan 
kebenaran tentang diri-Nya? Bagaimana kita dapat 

Bacaan: 2 Timotius 2:23-26

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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menyetujui segala pandangan jika Tuhan sudah 
menunjukkan Firman-Nya? Sikap yang kita perlu 
pelihara bukan pikiran yang otomatis toleran, namun 
sikap hati yang toleran. Yaitu kita dipanggil untuk 
menghormati, memperdulikan, dan mengasihi orang-
orang yang berbeda pandang dengan kita. Mari 
kita tetap berdiri teguh diatas iman kita dan tidak 
menyerah dalam pemberitaan Injil. (EW)
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BELAJAR DARI
PELAYANAN PAULUS DI 
ATENA (BAGIAN 2)

Selasa, 16 Agustus 2022

Setiap kita pasti bertemu dengan orang yang berbeda 
dengan kita, namun sering kali kita kurang bijak 
bersikap terhadap orang yang berbeda dengan kita, 
khususnya berbeda agama. Paulus mengajar kita 
bagaimana bersikap terhadap orang yang berbeda iman 
dengannya sambil memberitakan Injil. Di bagian ini, 
Paulus mulai memberitakan Injil kepada orang-orang 
non-Yahudi di Atena. Ketika ia mulai memberitakan 
Injil di Atena, ia tidak menghina para penduduk Atena 
yang mendengarkan khotbahnya, tetapi ia berusaha 
mengambil konsep dari para penduduk Atena yaitu 
mereka mendirikan mezbah untuk menyembah Allah 
yang tidak dikenal (ay. 22-23). Allah yang tidak mereka 
kenal inilah yang Paulus beritakan. Paulus tidak 
langsung masuk ke Tuhan Yesus karena Yesus jelas 
asing bagi orang-orang non-Yahudi, tetapi ia masuk ke 
konsep Allah yang mereka kenal dan sembah. Ini berarti 
misi dimulai dengan memahami orang-orang yang 
dilayani khususnya agama mereka. Tanpa memahami 
orang lain, Injil tidak akan menyentuh mereka.

Bacaan: Kisah Para Rasul 17:22-25

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Bukan hanya berhenti di konsep Allah yang tidak dikenal, 
Paulus mulai menjelaskan konsep Allah yang baru dan 
berbeda dari konsep Allah yang dipercaya oleh orang-
orang non-Yahudi di Atena yaitu Allah yang menciptakan 
dunia ini sekaligus terpisah dari dunia ini dan melampaui 
dunia ini (ay. 24). Selain itu, Allah ini juga Mahakuasa 
atas dunia ini (ay. 25). Konsekuensi logisnya, Allah ini 
jelas berbeda total dengan Allah yang tidak dikenal yang 
disembah oleh para penduduk Atena di dalam kuil-kuil. 
Memahami orang lain khususnya agama orang lain 
tidak meniadakan pentingnya memberitakan Allah yang 
berbeda dengan konsep orang lain. Ini menunjukkan 
identitas Kristen kita yang memahami orang lain sambil 
memimpin mereka kembali kepada Allah.

Kekristenan terbagi menjadi dua ekstrem, ekstrem 
pertama terlalu menekankan kesamaan dengan orang 
lain yang secara tidak sadar mengakibatkan kompromi 
dengan mereka, sedangkan ekstrem kedua terlalu 
menekankan perbedaan dengan orang lain yang 
secara tidak sadar mengakibatkan suka menghakimi 
tanpa memahami terlebih dahulu apa yang dipercayai 
oleh orang lain. Paulus mengajar kita pentingnya 
keseimbangan atau lebih tepatnya keutuhan dalam 
memberitakan Injil: memahami orang lain dan 
kesulitannya sambil menuntun mereka kepada Allah 
yang berbeda dari iman orang lain tersebut. Biarlah 
bulan misi, kita diajar untuk bersaksi bagi Kristus dengan 
berdiri di atas kebenaran sambil memahami orang lain 
agar Injil lebih didengar dan berdampak kepada orang 
yang mendengarkannya. Amin. (DTS)
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BANGKIT BAGI YESUS
Rabu, 17 Agustus 2022

Penderitaan dalam pelayanan tidak bisa kita 
hindari. Terutama untuk pelayanan penginjilan 
bagi mereka yang belum mendengar kisah tentang 
kasih Kristus. Seorang tokoh misi bernama David 
Livingstone menunjukkan fenomena ini, seorang 
yang meninggalkan segala kenyamanan untuk 
melayani orang-orang di Afrika. Entah berapa 
banyak pengorbanan yang diberikan namun David 
Livingstone menganggap hal itu sebagai sebuah 
kehormatan.

Rasul Paulus dalam suratnya kepada timotius juga 
mengatakan hal yang serupa. Undangan untuk ikut 
ambil bagian dalam pekerjaan Kristus disampaikan 
kepada Timotius. Dalam menjalankan pekerjaan 
Tuhan mungkin bukanlah sebuah hal yang mudah. 
Karena pasti mengalami penderitaan. Namun disini 
Paulus mengatakan bahwa seperti seorang prajurit 
yang tidak memusingkan dirinya sendiri (Ay.3). Tetapi 
mengambil pelayanan ini sebagai sebuah kehormatan 
dalam menjalankan pekerjaan dari komandan 
agung (Ay.4). Penderitaan dalam pelayanan adalah 
sebuah hal yang wajar, karena itu dalam bagian ini 
Paulus mengajak mari melayani dengan rasa penuh 

Bacaan: 2 Timotius 2:3-4

F A M I L Y
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kehormatan.

Bagaimana dengan kita dalam meresponi setiap 
pelayanan yang kita terima? Bukan hanya pelayanan 
dalam gereja akan tetapi di luar gereja. Apakah kita 
hanya membanggakan penderitaan yang kita alami? 
Bisa melayani pribadi yang agung adalah sebuah 
kehormatan buat setiap kita. Marilah kita berdoa 
memohon pertolongan Roh Kudus sehingga kita 
dapat melakukan firman Tuhan ini. Amin (EG)
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IMAN YANG UTUH
Kamis, 18 Agustus 2022

Seorang pasien baru saja keluar dari ruang praktik 
dokter sambil marah-marah dan mengomel. Katanya, 
dokter itu tidak dapat memberikan obat ataupun 
saran terapi yang membuatnya bisa sembuh 
dari penyakit, padahal pasien itu sudah sangat 
memercayai dokter itu, yang dikenal punya obat 
dan cara-cara manjur untuk menyembuhkan pasien. 
Setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata pasien itu 
tidak mengikuti satupun saran, ataupun meminum 
obat yang diberikan. Jadi sebenarnya siapa yang 
salah, ya?
 
Kurang lebih Yakobus sedang membahas hal 
serupa pada bagian yang kita baca hari ini. 
Bagian ini terbilang populer, tapi juga paling 
sering disalahpahami. Yakobus tidak mengatakan 
bahwa perbuatan yang terpisah dari iman dapat 
membenarkan kita, melainkan perbuatan itu didasari, 
dan menyempurnakan iman kita. Perbuatan menjadi 
suatu bukti yang dapat dilihat dari keberadaan iman 
yang tidak terlihat. Karena jika hanya beriman saja, 
pada ayat 19 dikatakan, setan-setan pun demikian.
 
Secara khusus pada bulan misi ini, kita diingatkan 

Bacaan: Yakobus 2:18-22
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kembali tentang anugerah Allah yang begitu besar 
bagi kita, orang berdosa. Kita beriman pada Allah yang 
penuh kasih, beriman telah ditebus, maka hendaknya 
ini tercermin dalam cara hidup kita, sebagaimana 
cara hidup orang yang telah dikasihi dan ditebus 
Allah. Kita beriman pada kuasa Allah, kuasa Injil 
yang mengubahkan, memulihkan kehidupan, dan 
menyelamatkan semua bangsa, maka hendaknya 
ini juga tercermin dalam cara hidup kita, umat 
tebusan yang diberikan perintah untuk pergi dan 
mengabarkannya pada semua orang. Apalagi, yang 
kita bawa bukanlah kuasa, kemampuan, kepandaian 
kita, melainkan kuasa Allah.
 
Menariknya, beberapa ayat sebelum bacaan kita, 
Yakobus mengaitkan iman dengan perbuatan 
terhadap sesama, yang makin mempertegas 
pesan bahwa iman kepada Allah sama sekali tidak 
terlepas dari perbuatan kepada sesama. Mari, kita 
menunjukkan perbuatan dari iman kita dalam bentuk 
bersaksi bagi sesama, dan biarlah kuasa Allah yang 
menyelamatkan kemudian bekerja melalui itu. Soli 
Deo Gloria. (CL)
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ALLAH SANG MISIONARIS
Jumat, 19 Agustus 2022

Jika Saudara ditanya, “seperti apakah karakter Allah 
itu?” Beberapa orang membayangkan Allah seperti 
kakek yang baik hati. Yang lain menggambarkan 
seperti hakim yang kejam. Teks kita menggambarkan 
Allah sebagai kasih. Dia mencintai kita bahkan sebelum 
kita mencintai-Nya. Hanya Allah dengan kasih yang 
tak terbatas yang akan mengirimkan Putra-Nya yang 
kekal ke dunia yang bermasalah ini untuk mati bagi 
dosa-dosa kita dan untuk hidup di dalam diri kita. 
Dalam Yesus yang sepenuhnya manusiawi namun 
sepenuhnya ilahi, kita mengenal dan mengalami kasih 
Allah. “ Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu 
juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal 
Dia dan kamu telah melihat Dia.”” (Yohanes 14:7). Kita 
tidak dapat mengenal Allah, tanpa mengenal Kristus.

Yesus menjelaskan bahwa Allah adalah Allah yang 
misionaris.  Allah ibarat seperti ungkapan ini “Allah 
adalah mata air yang mengirimkan cinta.” Tuhan Yesus 
ingin membentuk pemikiran kita tentang siapakah  
Allah. “Seperti Bapa mengutus Aku, Aku mengutus 
kamu” (Yohanes 20:21). “Sebab begitu besar kasih 
Allah akan dunia …” (Yohanes 3:16). Apakah Saudara 
berpikir tentang Tuhan sudah seperti ini? Apakah 

Bacaan: 1 Yohanes 4:10
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ini cara Saudara mengenal Tuhan? Inilah Allah, yang 
Yesus undang untuk kita ketahui dalam hubungan 
iman dengan-Nya. Dan sebagai yang diutus, Yesus 
mengundang kita untuk hidup sebagaimana Dia 
hidup.

Tidak ada yang berubah. Tuhan masih sama, masih 
dalam misi cinta untuk dunia. Tuhan senantiasa 
“sangat mencintai dunia.” Melalui Roh-Nya, Allah 
menyertai kita bekerja “sampai ke ujung bumi” (Kisah 
Para Rasul 1:8). Biarkan Dia memelukmu lagi hari ini. 
Mintalah Dia untuk membantu Saudara mencintai 
orang lain seperti Dia mencintai Saudara. (HK)
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Sabtu, 20 Agustus 2022

[7:34 PM, 8/13/2022] Jimmy Lucas: Saya pernah 
berusaha untuk memberitakan Injil kepada 
seorang bapak. Ia menolak dengan halus, dengan 
memberikan dalih: “Semua agama sama. Sama-
sama mencari dan menuju Tuhan. Sama-sama 
mengajarkan kebaikan”. Sepintas lepas, kalimat 
ini terdengar bijak. Namun kenyataannya, kalimat 
ini mengandung kekeliruan berpikir yang serius.  
 
Pertama, jika semua agama sama, lalu mengapa 
ada perbedaan. Orang-orang Korintus adalah 
orang-orang beragama. Namun agama mereka 
jelas berbeda dari apa yang diyakini Paulus. Itu 
sebabnya, mereka mau mencari tahu dengan 
cara bersoal jawab dengan Paulus di Areopagus. 
 
Kedua, agama mungkin adalah upaya manusia untuk 
mencari atau menuju Tuhan, namun apakah mereka 
akan menemukan-Nya. Kenyataannya, orang-orang 
Korintus menyembah banyak dewa. Namun demikian, 
tetap ada satu Allah yang tidak mereka kenal.  
 
Ketiga, setiap agama mempunyai konstruksi 
keyakinan yang berbeda. Argumentasi Paulus di 
dalam ay 24-25 jelas menunjukkan perbedaan yang 

Bacaan: Kisah Para Rasul 17:22-25

F A M I L Y
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signifikan antara Allah dengan para dewa. Paulus 
menyembah Allah yang tidak dapat ditampung di 
dalam ciptaan manusia dan Allah yang berdaulat; 
yang eksistensi-Nya tidak tergantung pada manusia.  
 
Apakah semua agama sama? Tentu tidak. 
Jika semua agama tidak sama, maka pasti 
hanya ada satu yang benar. Inilah alasan 
mengapa kita harus pergi memberitakan Injil.  
(BJL)

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
15 Agt ‘22

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

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

Selasa
16 Agt ‘22

HUT: Bpk. Sai Dong

HUT: Sdr. Egan Silvanest

Rabu
17 Agt ‘22 HUT: Sdr. Jonathan Lie Pranata

Kamis
18 Agt ‘22

HUT: Sdri. Jessica Tjong

HUT: Bpk. Agus Sani Priadi

Jumat
19 Agt ‘22 HUT: Bpk. Eric A. Yapmono
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
20 Agt ‘22

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari 
(ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR 
(ZOOM)

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

HUT: Sdri. Vionatha Lengkong

HUT: Sdr. abraham Graviro

HUT: Sdri. Michelle Elma Evangelina

HUT: Ibu Dwi Lita Kristiani

Minggu
21 Agt ‘22

HUT: Sdr. Michael Kevindie Setyawan

HUT: Ibu Lusiana Budihardja

HUT: Sdr. Bonan Imanuel Ratmo
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

14 Agustus 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 07 Agustus 2022
https://youtube.com/playlist?list=PLXPGHkHM-

3CL6qE3LPZw3wk-yCuVMbit8R

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks Kisah Para Rasul 

17:22-25 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu His Mercy is More (https://you-
tu.be/I1GiZL60c80)  

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

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

Christ Our Hope in Life and Death 
Verse 1 
Apa pengharapan kita? 
Hanya Kristus, hanya Kristus
Apakah jaminan kita?
Jiwa kita milik-Nya
Siapa yang slalu menopang
tuk hidup dalam firman-Nya
Jaga kita hingga akhir? Kasih Kristus, teguh benar

Chorus
Nyanyi haleluya! Pengharapan kekal
Nyanyi Haleluya! Skarang dan selamanya
Kristus harapan kita

Verse 2
Apa yang teduhkan jiwa?
Allah baik, Allah baik
Dalam darah Sang Penebus,
anugerah-Nya dikenal
Siapa pegang iman kita saat badai ujian datang?
Dengan Kristus, batu karang,
kita tiba di pantai-Nya

Chorus

Pengakuan Dosa Pribadi – Duduk
“Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang 
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hancur; hati yang patah dan remuk tidak akan 
Kau pandang hina, ya Allah.” - Mazmur 51:19

Verse 3
Atas kubur, penuh duka:
sorakkan Kristus hidup
Upah sorgawi menanti,
hidup kekal dengan-Nya
Kita kan bangkit jumpa Dia;
dosa maut akan lenyap
Perjamuan suka s’lamanya
dengan Kristus selamanya 

Chorus 2X

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

5.   Petunjuk hidup baru
“Tuhan setia dalam segala perkataanNya dan 
penuh kasih setia dalam segala perbuatanNya. 
Tuhan itu penopang bagi semua orang yang 
jatuh dan penegak bagi semua orang yang ter-
tunduk.” - Mazmur 145:13b-14

Nyanyian Jemaat
Langit dan Bumi Pujilah Tuhan
Verse 2X
Langit dan bumi pujilah Tuhan
Sebab Dia ciptakan semuanya
Keagungan-Nya mengatasi langit bumi
Sembah sujud di hadapan-Nya

Chorus
Kupuji kusembah, kupuji kusembah
Yesus Kristus Sang Penebusku
Kupuji kusembah, kupuji kusembah
Yesus Tuhan dan Rajaku
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Verse | Chorus

Interlude

Bridge 3X
Haleluya amin, Haleluya amin
Haleluya amin, Haleluya amin

Ending
Haleluya amin, Haleluya… amin 

6. Pujian Firman
Pandanglah Pada Yesus 
Verse 1
Pandanglah pada Yesus
Pandanglah wajah mulia-Nya
Isi dunia menjadi suram
Dalam sinar kemuliaan-Nya

Verse 2
Pandang pada bukit-Nya
Kasih-Nya t’lah dinyatakan
Sang Anak Allah b’rikan hidup-Nya
Hutang dosaku dihapuskan

Chorus
Yesus, kupandang wajah-Mu
Yesus, harta abadiku
Kau kupuja, kusembah, Peny’lamat sejati
Oh Yesus, kupandang wajah-Mu
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Intro

Verse 3
Pandang pada paginya
Lihatlah Kristus yang bangkit
Hari yang mulia, maut dikalahkan
Ska’rang Dia hidup di dalamku

Chorus | Intro

Verse 4
Pandanglah pada Surga
Sang Raja kan datang kelak
Lutut bertelut, lidah mengaku
Kemuliaan milik Kristusku

Chorus

Ending
Oh Yesus, kupandang wajah-Mu 

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
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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 

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 11

11. Pengumuman

12. Doxology


