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TEACHING
Khotbah Umum

Kebebasan Bukan
Ketidakpedulian
(1 Korintus 8:9-13)
Ev. Denny Teguh Sutandio, M.Th.
Pernahkah kita menjumpai beberapa orang Kristen
dari satu generasi mencibir orang Kristen dari
generasi lainnya dengan kata-kata kasar tanpa
memperhatikan perasaan dan latar belakang orang
yang dicibir tersebut? Atas nama “memberitakan
kebenaran,” mereka tidak peduli dengan pergumulan
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orang Kristen dari generasi lainnya. Gambaran serupa
juga terjadi di dalam satu kelompok jemaat Korintus
yang tidak peduli dengan kelompok jemaat Korintus
yang lain. Lalu, bagaimana Paulus menghadapi hal
ini?
Bebas Bukan Berarti Tidak Peduli Dengan
Keberatan Orang Lain (ay. 9-10)
Di dalam 1 Korintus 8, Paulus sedang membahas
konflik antara jemaat Korintus yang kaya dan merasa
kuat imannya vs jemaat yang miskin dan lemah
imannya. Jemaat yang kaya dan merasa kuat imannya
dengan santainya makan makanan hasil persembahan
berhala tanpa mempedulikan keberatan hati nurani
jemaat Korintus yang lemah imannya karena bagi
jemaat yang kuat imannya, tindakan tersebut
berdasarkan teologi yang benar yaitu semua ilah
mati, sedangkan Allah yang hidup (ay. 1-4). Padahal
ada jemaat Korintus yang miskin dan lemah imannya
yang keberatan dengan jemaat Korintus yang kuat
imannya karena bagi jemaat Korintus yang miskin
imannya, makan makanan hasil persembahan
berhala tidak alkitabiah karena makanan tersebut
dipersembahkan kepada berhala dan berhala jelas
bukan Allah sejati. Di satu sisi, Paulus menyetujui
konsep jemaat Korintus yang kuat imannya bahwa
hanya ada satu Allah yang hidup (ay. 6), namun di
sisi lain, tidak semua orang memiliki pengetahuan
ini karena ada jemaat yang masih keberatan dengan
makan makanan hasil persembahan berhala (ay. 7).
Kemudian, Paulus berkata bahwa makanan tidak
membuat kita lebih dekat kepada Allah (ay. 8).
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Oleh karena itu, Paulus menyimpulkan pengajarannya,
“Tetapi jagalah, supaya kebebasanmu ini jangan
menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah.”
(ay. 9). “Batu sandungan” di Perjanjian Baru merujuk
pada sikap seseorang yang egois yang membuat
orang lain jatuh dalam dosa (ay. 11; Mat. 18:6) (Paul
Ellingworth dan Howard A. Hatton, A Handbook on
Paul’s First Letter to the Corinthians, 188 dan Anthony
C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians,
650). Ini berarti meskipun jemaat Korintus yang kuat
imannya bebas makan makanan hasil persembahan
berhala, mereka tidak boleh menggunakan kebebasan
itu secara egois untuk mendorong beberapa jemaat
Korintus yang lemah imannya berdosa. Bagaimana
caranya jemaat Korintus yang kuat imannya
mendorong beberapa jemaat Korintus yang lemah
imannya? Di ayat 10, Paulus menjelaskannya dengan
menggunakan contoh “pengandaian” bahwa jika ada
jemaat Korintus yang lemah imannya melihat jemaat
Korintus yang kuat imannya sedang duduk makan
makanan hasil persembahan berhala di kuil berhala,
maka jemaat Korintus yang lemah imannya mengikuti
teladan jemaat Korintus yang kuat imannya dengan
memakan daging tersebut. Ini berarti jemaat Korintus
yang kuat imannya secara tidak sadar sedang
menggerakkan jemaat Korintus yang lemah imannya
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman
dan hati nuraninya. Dengan kata lain, jemaat Korintus
yang lemah imannya semakin dilemahkan, bukan
dikuatkan (David Prior, The Message of 1 Corinthians:
Life in The Local Church, 148).
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Makan makanan hasil persembahan berhala mungkin
dapat dikategorikan sebagai hal yang tidak terlalu
penting dalam Kekristenan. Paulus mengajarkan
bahwa hal-hal tersebut tidak perlu diributkan. Ketika
orang Kristen meributkan hal-hal ini, maka itu akan
berdampak kepada pelemahan iman atau hati nurani
orang Kristen lainnya. Namun ironisnya beberapa
orang Kristen meributkan hal-hal yang tidak penting,
salah satunya kostum beribadah. Beberapa orang
Kristen senior menganggap kostum beribadah harus
rapi, tidak boleh menggunakan celana jeans, rambut
panjang bagi cowok, dll. Hal ini mengakibatkan
beberapa orang Kristen junior atau milenial menjadi
kaum tersisihkan di gereja, sehingga mereka
memutuskan untuk tidak menginjakkan kaki mereka
di gereja.
Alasan Tidak Boleh Tidak Peduli Dengan Keberatan
Orang Lain (ay. 11-12)
Lalu, apa alasan kita sebagai orang percaya tidak
boleh tidak peduli dengan keberatan orang percaya
lain yang lemah imannya? Di ayat 11, Paulus berkata
bahwa orang percaya yang lemah imannya adalah
“saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati,” Ini
berarti jemaat Korintus yang kuat imannya seharusnya
menganggap jemaat Korintus yang lemah imannya
sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Alasan ini
menjadi dasar jemaat Korintus yang kuat imannya
seharusnya tidak boleh menghancurkan iman jemaat
Korintus yang lemah imannya. Mengapa? Karena
Kristus telah mati menghancurkan kematian rohani
dan memberi kehidupan kekal bersama dengan Bapa
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di Surga, maka jemaat Korintus yang kuat imannya
dengan pengetahuannya tidak boleh mendorong
jemaat Korintus yang lemah imannya untuk bertindak
bertentangan dengan iman atau hati nuraninya yang
berakibat pada kehancuran/kebinasaan (ay. 11b)
(Alan F. Johnson, 1 Corinthians, 142).
Karena Kristus telah mati menyelamatkan jemaat
Korintus yang lemah imannya, maka ketika jemaat
Korintus yang kuat imannya menghancurkan iman dari
jemaat Korintus yang lemah imannya, mereka sedang
berdosa (ay. 12a). Mengapa? Karena tindakan jemaat
Korintus yang kuat imannya bertentangan dengan
Kristus dan panggilan orang percaya: Pertama, jemaat
Korintus yang kuat imannya menghancurkan jemaat
Korintus yang lemah imannya, sedangkan Kristus mati
untuk menyelamatkan jemaat Korintus yang lemah
imannya (Kol. 1:13) (Preben Vang, 1 Corinthians,
276). Oleh karena itu, Paulus menyimpulkan bahwa
ketika jemaat Korintus yang kuat imannya dengan
pengetahuannya menghancurkan iman jemaat
Korintus yang lemah imannya, mereka sedang
berdosa terhadap Kristus (ay. 12b). Kedua, jemaat
Korintus yang kuat imannya bertentangan dengan
panggilan orang percaya yang seharusnya saling
menumbuhkan iman.
Konsep Paulus mengajar kita untuk mengakui sesama
orang percaya yang tingkat imannya berbeda dengan
kita sebagai orang percaya juga. Sebagai orang
percaya, kita seharusnya menganggap orang Kristen
dari generasi atau kebudayaan yang berbeda sebagai
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sesama orang percaya, bukan sebagai orang yang
dicap tidak memiliki etika berpakaian, kebudayaan/
tradisi gerejawi, dll.
Respons yang Tepat Terhadap Keberatan Orang
Lain (ay. 13)
Karena Kristus telah mati bagi jemaat Korintus yang
lemah imannya, maka Paulus mengajarkan solusi
yang terbaik yaitu kita menggunakan kebebasan yang
telah Kristus berikan kepada kita untuk mempedulikan
keberatan jemaat Korintus yang lemah imannya.
Caranya dijelaskan di ayat 13 bahwa kalau makanan
menjadi batu sandungan bagi saudara seiman yang
lemah imannya, maka Paulus tidak akan mau makan
daging lagi. Thomas R. Schreiner menafsirkan bahwa
Paulus memakai bahasa hiperbola dan artinya bukan
berarti ia tidak mau makan daging sama sekali,
tetapi ia benar-benar menunjukkan kasih yang
radikal. Kasih ini diwujudkan dengan cara ia tidak
akan makan daging lagi kalau tindakannya membuat
jemaat Korintus yang lemah imannya semakin
berdosa karena bertindak sesuatu yang bertentangan
dengan imannya (Thomas R. Schreiner, 1 Corinthians,
281). Tindakan Paulus menunjukkan bahwa ia
menempatkan iman atau hati nurani saudara seiman
yang lemah imannya di atas hak Paulus (Marion L.
Soards, 1 Corinthians, 291). Ini menunjukkan kasih di
atas pengetahuan (ay. 3).
Sebagai orang percaya, kita seharusnya mengasihi
saudara seiman khususnya yang lemah imannya
dengan tidak menganggap keberatan mereka sebagai
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sesuatu yang penting. Kalau keberatan mereka tidak
penting, maka kita seharusnya bisa menempatkan
mereka dan keberatan mereka di atas hak dan
kebebasan kita. Artinya kita siap “menyalibkan”
hak dan kebebasan kita demi keberatan mereka.
Ketika salah satu generasi di gereja memiliki
keberatan tertentu di gereja, maka generasi yang lain
seharusnya menempatkan keberatan generasi ini
siap menyalibkan hak dan kebebasan mereka agar
generasi yang memiliki keberatan tersebut dikasihi
dan diterima di gereja dan itu merupakan bukti kasih
dan kebebasan yang telah Kristus berikan kepada
kita. “Kristus telah membebaskan kita dari kuasa dosa,
iblis, dan maut agar kita menggunakan kebebasan itu
untuk berelasi dengan Allah sekaligus dengan sesama
orang percaya dengan menyalibkan kebebasan kita
demi kepentingan sesama orang percaya.” Amin. Soli
Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 182:

Apa hal-hal yang harus kita minta dalam doa?
Dalam doa kita harus meminta apa saja yang
mendatangkan kemuliaan Allah, kesejahteraan
Gereja, kebaikan bagi kita sendiri atau orang lain.
Sebaliknya, kita tidak seharusnya meminta apa saja
yang bertentangan dengan hukum Allah.
a. Mat 6:9. b. Maz 51:19, 122:6. c. Mat 7:11. d. Maz
125:4. e. 1Yo 5:14.
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Pokok Doa Syafaat
1. Berdoa untuk Perang Rusia - Ukraina bisa segera
berakhir dan tidak meluas secara global sehingga
mempengaruhi kestabilan ekonomi dan politik
dunia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan,
penghiburan kepada warga sipil yang menjadi
korban pertikaian negara-negara. Kiranya Tuhan
mengirimkan pertolongan kepada mereka.
Berdoa supaya konflik yang terjadi dapat segera
selesai dan keamanan dunia dapat terjaga.
2. Berdoa supaya pesebaran Covid-19 tidak
meningkat pasca liburan panjang. Kiranya
masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan
ketika beraktivitas di luar ruangan. Berdoa untuk
perekonomian di Indonesia dapat terus berjalan
dan meningkat.
3. Berdoa untuk sekolah-sekolah teologia yang ada
di Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati dan
memampukan para dosen dan pengurus untuk
memberikan pembentukan karakter dan teologi
yang benar bagi para mahasiswa, sehingga kelak
lahir hamba-hamba Tuhan yang berkualitas
secara karakter dan pengajaran. Berdoa untuk
para calon hamba-hamba Tuhan yang saat ini
sedang dibina dan dibentuk di sekolah teologia.
Kiranya Tuhan semakin memantapkan panggilan
mereka dan Tuhan juga memampukan mereka
untuk melewati setiap proses.
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CARE
All About Marriage

TUMBUH DARI
PERSAHABATAN

C.S. & JOY LEWIS (2)

Selama Perang Dunia II, Lewis diminta British
Broadcasting Corporation untuk memberikan uraian
mengenai doktrin kekristenan dengan menggunakan
bahasa populer. Lewis mengemukakan pandangan
yang tegas mengenai pernikahan kristiani. “Peraturan
pernikahan kristiani adalah: menikah dan setia
sepenuhnya kepada pasangan Anda, atau sama sekali
tidak menikah.” Menurut pendapat Lewis, pernikahan
kristiani berlaku untuk seumur hidup.
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[PERCERAIAN JOY]
Jack tidak dapat membalas semua surat yang
diterimanya, tetapi baginya surat-surat Joy sangat
istimewa karena ditulis “dengan baik dan memikat”.
Dua tahun kemudian Joy Davidman datang ke
Inggris. Ditemani seorang sahabatnya dari London,
Joy mengunjungi Oxford dan mengundang Jack
[C.S.] Lewis makan siang bersama mereka. Jelas
bahwa Jack, yang saat itu sudah berusia 54 tahun –
masih malu-malu menghadapi wanita. Tidak lama
berselang, ia membalasnya dengan mengundang Joy
dan temannya serta seorang profesor untuk makan
siang di tempatnya.
Beberapa minggu kemudian kakak Jack, Warren, ikut
diundang dalam perjamuan makan siang lainnya.
Dalam buku hariannya, Warren menggambarkan
Joy sebagai sosok dengan “tinggi badan sedang dan
berperawakan bagus. Ia memakai kacamata yang
bingkainya terbuat dari tanduk. Dan ia bukan sosok
pemalu.”
Saat berada di Inggris, Joy menyelesaikan naskahnya
mengenai Sepuluh Perintah Allah yang berjudul
Smoke on the Mountain, dan Lewis setuju untuk
menulis pendahuluannya.
Bagi Joy, Inggris sangat menyenangkan. “Aku merasa
begitu betah tinggal di London dan di Oxford,” tulisnya
selama tinggal di Inggris.
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Namun, di Amerika masalah pernikahannya bukannya
mereda selama ia pergi, tetapi justru semakin rumit.
Tidak lama setelah Natal, beberapa hari sebelum ia
pulang, Joy menerima surat dari suaminya, Bill. “Aku
tidak ingin menggangu liburanmu dengan hal-hal
yang menggelisahkan,” tulisnya kepada Joy, tetapi
“Renee dan aku saling jatuh cinta.”
Bill mengatakan, “Aku menghargai keputusanmu
untuk pulang dan mempertahankan pernikahan
kita… Namun pasti sia-sia saja,” katanya, “pemecahan
yang terbaik adalah menikahlah dengan seorang pria
yang benar-benar baik. Sementara itu, aku dan Renee
akan menikah…”
Hanya kepada Jack Lewis-lah Joy bercerita tentang
surat itu. Jack mengatakan bahwa ia sangat menentang
perceraian. Meskipun demikian ia mengakui
bahwa ia tidak melihat adanya kemungkinan untuk
menyelamatkan pernikahan Joy.
Tidak lama setelah Joy tiba di New York, “Bill
menyambut kedatanganku dengan memukul dan
setengah mencekikku.” Rupanya ia mabuk lagi.
Joy telah putus asa melihat perubahan dalam diri
Bill, dan ia tidak menunjukkan perlawanan ketika Bill
mengikuti Renee ke Florida. Di Florida, Bill mengajukan
perceraian terhadap Joy atas dasar ketidaksetiaan
dan ketidakcocokan.
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[KEPINDAHAN JOY KE INGGRIS]
Joy tidak perlu waktu lama untuk memutuskan
apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Pada bulan
November 1953, sebelas bulan setelah meninggalkan
Inggris, ia kembali ke sana bersama kedua putranya,
David, 9 tahun dan Douglas, 8 tahun.
Dengan sedikit uang, tetapi dengan keyakinan
penuh bahwa apa yang dilakukannya sesuai dengan
kehendak Allah, ia menyewa sebuah apartemen
dengan dua kamar di salah satu bagian kota London,
tempat beberapa penulis lain tinggal.
Sesekali Joy membawa kedua putranya mengunjungi
Jack Lewis di Oxford. Di sana Warren dan Jack
mengajar mereka bermain catur. Mereka juga sering
berjalan-jalan di hutan bersama-sama.
Hidup Joy selama delapan belas bulan di Inggris
merupakan masa yang sulit. Bukan saja karena
kesulitan materi, tetapi kepribadian Joy yang kurang
ramah juga membuatnya sulit memperoleh teman.
“Belum lagi status Joy sebagai janda… Juga, otaknya
yang cemerlang, pengetahuannya yang luas, dan
pikirannya yang sangat tajam, membuat orang takut
mendekatinya.”
Satu-satunya teman yang dapat diharapkan Joy
adalah Jack Lewis. Meskipun demikian Joy tidak ingin
memanfaatkan persahabatannya dengan Jack. Ia

15

E-Magazine
15 Mei 2022

menahan diri untuk tidak sering-sering berkujung ke
Oxford karena ia merasa kedua anaknya yang aktif
mungkin akan membebani dua profesor lajang itu.
Namun, ketika Lewis sadar bahwa Joy mengalami
kesulitan keuangan, ia menolong Joy dengan sukarela.
Salah satu bantuan Lewis adalah menolongnya
membayar uang sekolah anak-anaknya.
[PERNIKAHAN FORMALITAS]
Pada tahun 1955, Joy pindah ke apartemen dua tingkat
di Oxford, kurang lebih satu setengah kilometer
jauhnya dari kediaman Lewis bersaudara. Jack-lah
yang menyarankan Joy untuk pindah ke situ.
Mulanya, jelas bahwa bukan Jack yang mendekati Joy,
melainkan sebaliknya. Namun, kenyataan itu berubah.
Jack mengunjungi Joy setiap hari. Joy menulis, “Aku
sangat gembira meski hanya bergandengan tangan
dan berjalan di padang terbuka bersamanya.”
Warren menulis dalam buku hariannya bahwa
Jack dan Joy ”mulai saling bertemu setiap hari. Bisa
ditebak apa yang akan terjadi kemudian”. Bagi Joy,
hubungan tersebut berawal karena kekagumannya
terhadap Jack yang berfigur pahlawan. Kemudian
dengan segera kekaguman itu berkembang menjadi
cinta yang tulus. Bagi Jack, hubungan mereka bermula
karena ia tertarik dengan kepandaian Joy. Selanjutnya
ketertarikan itu menjadi hubungan persahabatan dan
ia merasa cocok dengan Joy.
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Namun, kemudian terjadi perubahan drastis setelah
British Home Office (Departemen Dalam Negeri
Inggris) memutuskan untuk tidak memperbarui
izin tinggal Joy di Inggris. Satu-satunya cara untuk
menahan Joy di Inggris adalah dengan menikahinya.
Namun, gereja Lewis menentang pernikahan dengan
wanita yang telah bercerai, dan Jack adalah jemaat
gereja yang setia.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Jack Lewis
memutuskan untuk menikah dengan Joy di Catatan
Sipil, dan tidak menikah secara gerejawi di Gereja
Inggris.
Jack mengatakan kepada Warren bahwa tidak akan
ada perubahan setelah mereka menikah. Joy akan
tetap tinggal di rumahnya bersama kedua anaknya,
dan ia akan tetap tinggal di Kilns bersama Warren.
“Pernikahan ini,” katanya kepada Warren, “hanyalah
sebuah formalitas agar Joy boleh tetap tinggal di
Inggris.”
Sungguh
mengherankan,
Jack
mengusulkan
pernikahan semacam itu. Yang lebih mengherankan
lagi, Joy menyetujui usulan Jack. Lagi pula, mereka
berdua sepakat untuk sedapat mungkin merahasiakan
pernikahan mereka.
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Kepada penulis biografi Roger Green, Jack mengatakan
bahwa tindakan itu ia dilakukan “semata-mata demi
persahabatan dan menolong teman”.
Cuplikan Bab 3: Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani –
William J. Petersen
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TEACHING
Q&A

Ketaatan yang
Berpusat Pada Injil
(Bagian 2)
Ev. Denny Teguh Sutandio, M.Th.
Sepupu saya cewek menikah dengan langganan
orangtua saya di toko. Sepupu saya ini ternyata
“anak mami.” Suatu saat, suaminya tanya ke sepupu
saya cewek: kalau misal si suami berselisih paham
dengan mama si cewek, mana yang istrinya pilih?
Di luar dugaan, si istri menjawab, “Mamaku lah ko.
Mamaku sudah ngelahirin aku.” Perilaku “anak mami”
menunjukkan ketaatan yang ngawur. Mengapa? Mari
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kita belajar tentang ketaatan terhadap otoritas dari
Allah.
Otoritas dari Allah
Di seluruh Alkitab, Allah memang memberi beberapa
orang untuk menyandang otoritas dari-Nya. Siapa saja
yang Allah berikan otoritas? Pemerintah, orangtua,
dan pemimpin gereja. Ada beberapa karakteristik
orang-orang yang Allah kasih otoritas, yaitu:
1. Mereka Berotoritas Karena Allah
Masing-masing pemegang otoritas baik pemerintah,
orangtua, maupun pemimpin gereja memiliki kuasa/
otoritas untuk bertindak sesuatu karena Allah yang
memberikannya. Dengan kata lain, mereka tidak
berotoritas dari diri mereka sendiri. Misalnya, otoritas
pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan-Nya
(Rm. 13:2). Di dalam Dasa Titah, Allah berfirman agar
menghormati orangtua (Kel. 20:12) dan di PB, Paulus
mengajarkan, “Hai anak-anak, taatilah orang tuamu
di dalam Tuhan, karena haruslah demikian.” (Ef. 6:1)
Ini berarti orangtua berotoritas karena Allah yang
memberi otoritas itu kepada mereka. Para pemimpin
rohani/gereja juga harus ditaati (Ibr. 13:17). Hal ini
menyadarkan para pemegang otoritas bahwa ketika
Allah mengambil otoritas itu, maka mereka tidak ada
apa-apanya.
2. Mereka Berotoritas Sebagai Wakil Allah
Allah yang memberi mereka otoritas, maka mereka
berotoritas sebagai wakil atau pengantara Allah
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untuk melakukan tanggung jawab yang Allah berikan.
Ada dua poin yang akan kita renungkan:
Pertama, mereka adalah pengantara Allah. Alkitab
konsisten mengajarkan bahwa semua pemegang
otoritas yang Allah berikan bukan menggantikan
Allah, tetapi menjadi pengantara Allah. Kembali ke
pemerintah. Roma 13:1-3 menjadi dasar pemerintah
yang bengis untuk memaksa rakyatnya untuk
menaatinya, tapi mereka lupa membaca ayat 4,
“Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk
kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat,
takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah
menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba
Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka
yang berbuat jahat.” Di ayat ini, Paulus berkata:
memang pemerintah yang ditetapkan Allah untuk
memerintah adalah hamba Allah. Kata “hamba”
dalam teks Yunaninya diakonos yang dalam konteks
ini berarti “wakil” atau “agen.” Perhatikan: pemerintah
bukan Allah, tapi wakil Allah.
Orangtua juga disebut sebagai pengantara Allah.
Di Efesus 6:1, Paulus berkata ke anak-anak untuk
menaati orangtua “di dalam Tuhan.” Artinya anak dan
orangtua sama-sama anak-anak Allah yang beriman
benar, sehingga orangtua mendidik anaknya di dalam
Tuhan dan sebaliknya anak menaati orangtuanya di
dalam Tuhan selama orangtuanya berusaha hidup
sesuai dengan firman-Nya. Ketika orangtuanya tidak
hidup sesuai dengan firman-Nya, anak boleh tidak
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menaati orangtuanya karena orangtua BUKAN Allah,
tapi wakil atau pengantara Allah. Pemimpin gereja
juga adalah wakil atau pengantara Allah, bukan Allah.
Ibrani 13:17a, “Taatilah pemimpin-pemimpinmu
dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka
berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang
harus bertanggung jawab atasnya…” “Atasnya” ini
maksudnya bertanggung jawab kepada Allah.
Wakil atau pengantara tetap adalah wakil. Apa jadinya
wakil presiden ke mana-mana merasa jadi presiden?
Aneh dan tidak layak! Kita akan gemes kalau ada
pemerintah, orangtua, atau pemimpin gereja yang
bertindak seolah-olah mereka adalah Allah. Dokter
Lukas menceritakan bahwa ketika Herodes Agripa
I (pemerintah) menyombongkan otoritasnya dan
berlagak seolah-olah adalah Allah, malaikat Allah
menamparnya hingga ia mati dimakan cacing-cacing
(Kis. 12:21-23).
Kedua, mereka adalah pengantara Allah yang
menjalankan misi Allah. Pemerintah yang adalah
wakil atau pengantara Allah diperintahkan untuk
menjalankan misi Allah. Di Roma 13:4, Paulus
menjelaskan bahwa pemerintah adalah diakonos
Allah
yang
“mewakili
Allah
mengusahakan
kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus menahan
dan menghukum para pelaku kejahatan” (John R. W.
Stott, The Message of Romans, 344).
Orangtua juga sebagai pengantara Allah menjalankan

22

E-Magazine
15 Mei 2022

misi Allah yang Ia percayakan kepada mereka. Misi
Allah bagi orangtua: Pertama, menanamkan konsep
iman yang benar (Ul. 6:4-7). Bahkan Allah sendiri
memerintahkan umat Israel untuk menanamkan
konsep ini di mana dan kapan pun berada. Bagaimana
cara orangtua menanamkannya? Dengan cara
membicarakannya. Kedua, mendidik dan mengajar
anak-anak. Alkitab khususnya PL mengajarkan
bahwa Allah memberi otoritas kepada ayah untuk
mendidik anaknya dan ibu untuk mengajar anaknya
(Ams. 1:8). Inti di ayat 8, “Anakku, patuhi dan ikuti
apa yang ayah dan ibumu ajarkan padamu” (William
D. Reyburn dan E. M. Fry, A Handbook on Proverbs,
34). Ketiga, mendisiplin anak-anak (Ams. 22:15).
Mengapa perlu disiplin? Di Amsal 23:13-14, penulis
Amsal menjelaskan alasannya adalah disiplin itu
menyelamatkan nyawa si anak. Alasan lainnya adalah
didikan tersebut memberikan ketenteraman dan
sukacita kepada si anak (Ams. 29:17).
Pemimpin gereja juga diberikan otoritas oleh Allah
untuk mengemban misi Allah, yaitu “mereka berjagajaga atas jiwamu” (Ibr. 13:17a). Sederhananya,
“Mereka selalu memperhatikan Anda” (Paul
Ellingworth dan Eugene A. Nida, A Handbook on the
Letter to the Hebrews, 333). Artinya mereka sebagai
pemimpin sekaligus gembala jemaat yang selalu
memperhatikan jemaatnya agar bertumbuh. Dari sini,
kita belajar bahwa para pemegang otoritas diberikan
otoritas oleh Allah sebagai pengantara Allah untuk
menjalankan misi Allah demi kemuliaan Allah.
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Ketaatan Terhadap Otoritas dari Allah
Dari dua karakteristik di atas, Alkitab memerintahkan
kita untuk menaati para pemegang otoritas.
Ketaatan seperti apa yang Alkitab ajarkan? Ketaatan
kepada mereka berbeda dengan ketaatan kepada
Allah. Kalau kepada Allah, kita harus taat mutlak,
sedangkan kepada para pemegang otoritas di atas,
Alkitab mengajar kita untuk taat bersyarat. Apa
artinya? Artinya kita taat kepada para pemegang
otoritas sejauh mereka menjalankan misi Allah yaitu
memimpin kita untuk hidup benar bagi Allah dan
memuliakan-Nya dan bukan memuliakan mereka.
1. Taat Bersyarat Kepada Pemerintah
Di Roma 13:1-5, Paulus memang berkata pemerintah
berasal dari dan ditetapkan Allah untuk menjalankan
misi Allah: menyejahterakan rakyatnya dan
menghukum para penjahat. Ketika pemerintah tidak
menjalankan misi Allah, maka kita berhak tidak taat
kepada mereka. Contoh: ketika Petrus dan Yohanes
diperintahkan oleh Mahkamah Agama untuk tidak
lagi memberitakan Kristus (Kis. 4:17-18), apa jawab
mereka? Baca ayat 19-20, “Silakan kamu putuskan
sendiri manakah yang benar di hadapan Allah:
taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab
tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata
tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah
kami dengar.” Sejarah gereja mencatat keberanian
orang-orang percaya tidak taat kepada pemerintah
ketika pemerintah memerintahkan mereka untuk
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menyangkal Yesus. Polikarpus, uskup di Smirna
yang juga murid rasul Yohanes ketika ditangkap oleh
kaisar Roma dan disuruh menyangkal Yesus, maka
ia menjawab kaisar, “Aku telah melayani Kristusku
86 tahun lamanya, namun belum pemah sekalipun
Ia berbuat jahat kepadaku. Bagaimana aku dapat
mengutuk Kristusku, Juru Selamatku?” Kemudian
Polikarpus dibakar dan sisa-sisa tubuhnya dibawa
orang dan dikuburkan di Smirna.
2. Taat Bersyarat Kepada Orangtua
Selain itu, Alkitab mengajarkan taat bersyarat kepada
orangtua. Di Efesus 6:1, Paulus berkata anak taat
kepada orangtua “di dalam Tuhan.” Ketika orangtua
mengajarkan anaknya tidak takut akan Tuhan, maka
anaknya boleh tidak taat kepada orangtua. Alkitab
memberi contoh buruk seorang anak yang terlalu taat
kepada orangtuanya. Yakub terlalu taat kepada Ribka,
ibunya yang menyuruhnya membohongi papanya,
Ishak (Kej. 27:5-28), sehingga Yakub menjadi seorang
pelarian. Di dalam kedaulatan-Nya, akal bulus Ribka
sesuai dengan janji Allah yaitu Yakub yang akan
diberkati, bukan Esau, tapi ketaatan Yakub kepada
akal bulus Ribka tidak benar. Di zaman sekarang,
ketika Tuhan memberi talenta musik ke anak, maka
meskipun orangtuanya memaksa anaknya untuk
meneruskan usaha mereka, anak berhak menolak
karena anak harus lebih taat kepada Allah yang
memberi talenta ke dia. Tetapi apakah hanya firman
Tuhan yang menjadi dasar ketaatan bersyarat? Tidak
juga.
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Kita perlu tahu, pola pikir orangtua dan anak
berbeda. Mayoritas orangtua dari generasi babyboomers memiliki pengetahuan ilmiah-akademis
yang minim, sehingga banyak dari mereka gaptek dan
kurang terlatih untuk kritis, sedangkan kebanyakan
anak-anaknya terlatih kritis. Oleh karena itu, anak
boleh tidak taat kepada orangtua ketika orangtua
mengajarkan hal-hal yang tidak masuk akal di zaman
sekarang. Misalnya, tidak boleh keramas pada waktu
nifas. Tapi ingat, sebelum kita tidak taat, usahakan
cari bukti ilmiah-logis yang melawan mitos-mitos
yang dipercaya oleh baby-boomers tersebut.
3. Taat Bersyarat Kepada Pemimpin Gereja
Alkitab mengajarkan taat kepada pemimpin, tapi taat
bersyarat. Ketika pemimpin rohani/gereja menyadari
mereka sebagai pengantara Allah untuk menjalankan
misi Allah bagi orang-orang percaya, maka orangorang percaya taat kepada mereka, tapi ketika
mereka merasa diri hebat, mengajarkan jemaat halhal yang aneh yang melawan Alkitab, dan mengeruk
keuntungan pribadi, maka jemaat wajib tidak taat
dan dipersilahkan mencari pemimpin lain yang lebih
takut akan Allah. Sejarah gereja mencatat beberapa
orang Kristen terlalu naif taat kepada pemimpin yang
tidak memimpin mereka kepada firman Allah, tapi
justru menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan.
Di abad ini, ada jemaat gereja terbesar di Surabaya
di mana pendetanya dikabarkan selingkuh dan
mengeruk keuntungan pribadi masih setia dan tidak
mau keluar dari gereja tersebut dengan alasan:

26

E-Magazine
15 Mei 2022

ibadah itu mencari Tuhan, bukan mencari pendeta.
Memang benar, tapi ketika pendeta dan ajarannya
sudah ngawur, tapi kita masih di sana dan memberi
persembahan ke gereja tersebut, itu namanya orang
tersebut tidak bertanggung jawab kepada Allah yang
memberi berkat kepada kita. Allah memberi berkat
kepada kita untuk kita salurkan kepada orang yang
tepat yang mengelola keuangan dengan rapi, bukan
untuk memperkaya satu atau keluarga pendeta.
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TEACHING
Doctrine Does Matter

Doktrin Kedaulatan Allah
Menjamin Kemenangan
Kebaikan atas Kejahatan
Sumber : Sovereignity of God
(Kedaulatan Allah) Penulis Arthur W. Pink
(Lanjutan tgl 8 Mei 2022)
Doktrin Kedaulatan Allah Memberikan
Ketenteraman dalam Hati Orang Kristen
Sebagian besar hal yang akan dibahas ini sempat
disinggung dalam bab-bab terdahulu. Dia yang
bersemayam diatas Takhta Sorga, Dia yang menjadi
Penguasa atas bangsa-bangsa, serta yang telah
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menetapkan dan yang sekarang ini mengendalikan
setiap peristiwa, adalah pribadi yang tidak terbatas,
bukan hanya dalam kuasa-Nya, tapi juga dalam
hikmat dan kebaikan-Nya. Dia yang adalah Tuhan
atas segenap ciptaan itu merupakan pribadi yang
“menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia” (1 Tim
3:16). Ah! ini adalah suatu tema yang tidak mungkin
di tulis oleh manusia sendiri. Kemuliaan Allah bukan
hanya berarti bahwa Ia adalah Sang Mahatinggi,
melainkan yang dalam keagungan tertinggi Ia rela
turun dalam kerendahan karena kasih-Nya untuk
menanggung beban dosa manusia ciptaan-Nya,
sebab ada tertulis, “Allah mendamaikan dunia dengan
diri-Nya oleh Kristus” (1 Kor 5:19). Gereja Allah telah
dibayar lunas “dengan darah Anak-Nya sendiri” (Kis
20:28). Atas dasar anugerah pengorbanan Sang
Raja sendirilah, kerajaan-Nya itu telah ditegakkan.
O, Salib yang menakjubkan! Oleh salib, Dia yang
telah menanggung derita diatas salib itu menjadi
Tuhan, bukan hanya atas destini kita, (karena Ia
telah menjadi demikian sebelumnya), tapi juga atas
hati kita. Maka dari itu, bukan karena ketakutan kita
sujud di hadapan Sang Raja yang berdaulat, namun
justru didalam suatu penyembahan penuh syukurlah
kita berseru, “Anak Domba yag disembelih itu layak
untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat,
dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan pujipujian!” (Wah 5:12).
Jadi, inilah jawaban bagi tuduhan orang-orang kafir
yang menyatakan bahwa dokrtin ini merupakan
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penafsiran yang begitu salah tentang Allah dan
berbahaya untuk diajarkan kepada umat-Nya.
Mungkinkah sebuah doktrin yang “begitu salah” dan
“berbahaya” itu menempatkan Allah pada tempatNya yang seharusnya, menegakkan kebenaranNya, mensyukuri anugerah-Nya, mengembalikan
segala kemuliaan kepada-Nya dan menghancurkan
segala dalih keangkuhan para makhluk ciptaan-Nya?
Mungkinkah sebuah doktrin yang “begitu salah”
dan “berbahaya” itu menciptakan ketenteraman
dalam hati orang-orang kudus ketika sedang
berada dalam bahaya, memberikan penghiburan
di tengah penderitaan, memberikan kesabaran di
tengah bencana, serta memampukan mereka untuk
bersukacita senantiasa? Mungkinkah sebuah doktrin
yang “begitu salah” dan “berbahaya” itu menjamin
kemenangan kebaikan atas kejahatan, dan memberi
tempat bersandar sejati bagi hati kita, dan tempat itu
adalah kesempurnaan Allah sendiri? Tidak mungkin;
sama sekali tidak mungkin. Bukannya “salah” dan
“berbahaya,” doktrin kedaulatan Allah itu justru mulia
dan membangun, dan pemahaman demikian justru
akan membawa kita dapat berkata sama seperti Musa,
“Siapakah yang seperti Engkau, diantara para allah, ya
TUHAN; siapakah yang seperti Engkau, mulia karena
kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu
yang masyhur, Engkau pembuat keajaiban?” (Kel
15:11).
Bersambung……...
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TEACHING
Do You Know?

Mengapa Ishak Tidak
Memberkati Esau Juga?
(Bagian 2)
Ev. Nike Pamela
(Lanjutan tgl 01 Mei 2022)
HAK KESULUNGAN
Hukum tentang hak dan berkat kesulungan bukan
merupakan hukum eksklusif bangsa Israel kuno.
Hukum itu merupakan hukum yang prinsipnya
berlaku umum di masyarakat Timur Dekat Kuno
namun pelaksanaannya dapat berbeda-beda di tiap
masyarakat kuno. Latar belakang yang mendasari
hukum ini adalah tentang kekuasaan dan kekuasaan
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yang lebih tinggi. Jika tidak ada figur berotoritas
yang menjadi pemegang kekuasaan di keluarga
atau masyarakat, maka terjadilah kekacauan. Dalam
konteks keluarga, jika tidak ada peraturan dan
tradisi yang diberlakukan untuk warisan maupun
suksesi kepemimpinan, maka akan terjadi pertikaian
besar di keluarga; dengan pertikaian tersebut ada
kemungkinan justru nama sebuah keluarga akan
lenyap dari antara sebuah sistem kekerabatan. Salah
satu hukum yang mendukung latar belakang tersebut
adalah primogeniture, yaitu hukum yang memberikan
hak istimewa kepada anak sulung laki-laki dalam
hal pembagian warisan sekaligus keutamaan dalam
suksesi kepemimpinan kekerabatan.
Dalam hukum Musa, utamanya kitab Ulangan (21:1517), dikatakan:
Apabila seorang mempunyai dua orang isteri, yang
seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya,
dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya,
baik isteri yang dicintai maupun isteri yang tidak
dicintai, dan anak sulung adalah dari isteri yang tidak
dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta
kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah
boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada
anak dari isteri yang dicintai merugikan anak dari isteri
yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung. Tetapi
ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari isteri
yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya
dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah
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kegagahannya yang pertama-tama:
empunya hak kesulungan.”

dialah

yang

Ketika seorang kepala keluarga mati dan warisannya
harus dibagikan, maka anak laki-laki sulung akan
memperoleh ‘double portion’ dibanding anak-anak laki
lainnya. Dalam konteks budaya yang demikian, anakanak perempuan tidak memperoleh bagian warisan
ataupun tanah; mereka sangat bergantung pada
kerabat laki-laki, utamanya ayah mereka atau suami.
Saudara-saudara perempuan yang tidak menikah
ataupun saudara-saudara perempuan yang menjanda
tanpa anak, akan bergantung pada saudara laki-laki
tertua setelah ayah mereka mati. Inilah salah satu
contoh pentingnya ‘double portion’ bagi anak laki-laki
sulung sehingga dia bisa memperhatikan keluarga
intinya sekaligus keluarga besar setelah ayahnya mati.
Berbeda
dengan
berkat
kesulungan
(lihat
pembahasan bagian berikutnya), hak kesulungan
dapat dipindahkan. Abraham memberikan hak
kesulungannya kepada Ishak, bukan Ismael (walapun
dialah yang sulung) dan anak-anak lainnya (Kej. 25:56). Yakub pun memperoleh hak kesulungan dari Esau
kakaknya (Kej. 25:31-34; Ibr. 12:6). Ruben, anak sulung
Yakub kehilangan hak kesulungannya karena dia tidur
dengan gundik ayahnya (Kej. 35:22; 49:3-4; 1 Taw. 5:1)
dan hak kesulungan itu dipindahkan kepada Yusuf.
BERKAT KESULUNGAN
Selain
memiliki
hak-hak

istimewa

sebagai
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seorang anak laki-laki yang lahir pertama-tama
(hak keselungan), seorang anak sulung berhak
mendapatkan berkat kesulungan (bandingkan dengan
ucapan Esau terhadap tindakan Yakub (Kej. 27:38) :
Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang
dirampasnya pula berkat yang untukku). Adalah
sebuah kebiasaan kuno jika seorang ayah, ketika akan
meninggal di tempat tidurnya, dia akan memberkati
anak laki-laki sulungnya dengan berkat material
yang berkelimpahan supaya anak sulung itu dapat
memelihara keluarga besarnya dan menjaga saudarasaudaranya di bawah otoritasnya sehingga nama
keluarga akan tetap terjaga dalam sistem kekerabatan.
Sebagai contoh, lihatlah berkat kesulungan Ishak ke
Yakub (yang seharusnya diberikan ke Esau sebagai
anak sulung) : “Sesungguhnya bau anakku adalah
sebagai bau padang yang diberkati TUHAN. Allah
akan memberikan kepadamu embun yang dari langit
dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta
anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan
takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud
kepadamu; jadilah tuan atas saudara-saudaramu,
dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa
yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang
memberkati engkau, diberkatilah ia”(Kej. 27:27-29).
Perhatikanlah unsur berkat materi serta otoritas yang
diberikan anak sulung atas saudara-saudaranya!
Ketika
Yakub
memberkati
Yakub
(dalam
ketidaktahuannya bahwa yang akan diberkati adalah
Yakub, bukan Esau, anak sulungnya), Esau sempat
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meminta dan mempertanyakan: berkatilah aku ini juga,
ya bapa (Kej. 27:34), apakah bapa tidak mempunyai
berkat lain bagiku (ay. 36), hanya berkat yang satu
itukah ada padamu, ya bapa? Berkatilah aku ini juga,
ya bapa! (ay. 38). Prinsip yang ditekankan Ishak tentang
berkatnya pada Yakub adalah : aku telah memberkati
dia; dan dia akan tetap orang yang diberkati (ay.
33), Ishak telah memberkati Yakub dengan berkat
kesulungan dan Ishak tidak dapat menarik berkat itu
dan memberikannya pada Esau (ay. 37).
Sebuah berkat, entah diberikan secara tepat atau
tidak, tidak dapat dibatalkan; yang dapat dilakukan
hanyalah mengurangi isinya. Yang juga harus
dipahami adalah berkat bagi masyarakat kuno (dalam
hal ini adalah konteks para bapa leluhur Israel) bukan
sekedar ucapan yang isinya indah atau kata-kata yag
menyenangkan untuk didengar; berkat merupakan
bentuk dari nubuatan. Lihatlah berkat yang diberikan
Yakub kepada keduabelas anaknya (Kej. 49). Berkatberkat dalam Kej 49 merupakan prediksi masa depan
kedua belas anak Yakub dan keturunannya.
Dengan penjelasan tentang hak kesulungan dan berkat
kesulungan di atas, setidaknya kita mendapatkan
gambaran mengapa Ishak tidak dapat memberikan
berkat yang sama kepada Yakub dan Esau. Bagi orang
modern, bukanlah hal yang susah untuk seorang bapa
memberikan berkat yang sama kepada anak-anaknya,
tetapi hal itu tidak berlaku bagi orang atau masyarajat
kuno di Timur Dekat Kuno sana.
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MISSION

BAB IX:
Penghalang Persiapan
ke Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 8 Mei 2022)
Orang yang sombong dan tinggi hati tidak disukai di
antara orang percaya yang baru dimuridkan di gereja
Kristen yang kuat, namun hal-hal tersebut dapat
merusak kepercayaan yang baru selama beberapa
generasi ke depan yang meneladani kehidupan
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Kristen mereka dari pola-pola yang mereka lihat
dalam diri para misionaris yang mengajar mereka.
Ambisi dan perselisihan yang egois dapat tanpa
disengaja diajarkan oleh pekerja-pekerja Kristen yang
telah melupakan bahwa kesalehan, kasih dan belas
kasihan harus menjadi karakter hidup kita.
Kita sering mengabaikan, merasionalkan, atau
membuat alasan untuk dosa-dosa yang mengelilingi
kita ketika kita mengaku pada waktu saat teduh harian
kita, terutama ketika dosa-dosa ini tersembunyi atau
bahkan “dapat diterima” dalam budaya Amerika
Serikat. Bagaimanapun, di ladang misi setiap orang
mengamati Anda untuk melihat seperti apakah orang
Kristen dan bagaimakah seorang Kristen bertingkah
laku. Anda tidak dapat menurunkan gaya hidup
alkitabiah kea lam perdebatan abstrak, sementara
Anda menjalani hidup Anda di hadapan orangorang di negara itu. Semua yang kan mereka ketahui
tentang Yesus adalah apa yang mereka pelajari
dari Anda. George Murray menulis, “Misionarismisionaris yang membawa berita Kristus kepada
suku-suku terabaikan, secara tidak langsung masuk
ke dalam wilayah Iblis. Tidak ada yang lebih disukai
musuh daripada misionaris-misionaris yang jatuh ke
dalam dosa dan menghancurkan kesaksian mereka.”
Kesehatan rohani seorang misionarsi lebih penting
daripada kesehatan fisiknya, karena kesaksian Kristen
yang solid mungkin memberikan kemuliaan kepada
Kristus dalam cara-cara yang tidak dapat dilakukan
oleh cara apapun lainnya. Bagaimana pun, seorang
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misionaris yang berbalik kepada keduniawian
dan pementingan diri sendiri, akan melawan dan
menghalangi kemajuan Injil.
Mengejar kekudusan di ladang misi seringkali lebih
sulit. Kombinasi dari kejut budaya, kejut negara,
penolakan, dan kesepian, semua ini hidup dalam
bayang-bayang minimnya persekutuan Kristen,
ibadah bersama, atau teman-teman yang menolong
Anda bertanggung jawab dalam perjalanan Kristen
Anda. Salah satu alasan mengapa kecanduan
pornografi di internet meningkat adalah karena ini
adalah dosa yang dapat dilakukan seorang diri, tanpa
saksi-saksi . . . secara rahasia. Bayangkan tinggal
sendiri di negara lain. Dalam sebuah artikel yang
berbicara tentang godaan-godaan yang dialami para
misionaris, Murray berkata,
“Misionaris-misionaris biasanya jauh dari kampung
halaman, jauh dari orang-orang yang mengenal
mereka, jauh dari sebuah komunitas Kristen. Apabila
mereka menjadi marah atau menipu sedikit, tidak
ada seorang pun yang mereka kenal akan pernah
tahu, dan tidak ada orang-orang Kristen local yang
dipermalukan, karena tidak ada seorangpun. Tidak
ada gereja lokal, tidak ada orang-orang percaya, tidak
ada penelaah-penelaah Alkitab, tidak ada pertemuanpertemuan doa, bahkan tidak ada radio Kristen….
Misionaris tersebut mendapati dirinya sendirian di
seberang lini musuh. Daya Tarik dosa sangat kuat, dan
tidak ada seorangpun yang dekat untuk menolong
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dia berdiri melawannya. Namun kita dapat mengatasi
Iblis, menolak godaan dan tidak membiarkan dosa
mendominasi kita, bahkan di ladang misi.”
Sebuah peribahasa yang tidak asing mengatakan,
bahwa karakter Anda disingkapkan oleh apa yang
Anda lakukan ketika tidak ada yang memperhatikan.
A. T. Houghton menulis, “Karakter Kristen lebih dari
kepribadian. Karakter Kristen tidak dapat diwarisi
atau diserap seperti atribut-atribut lain. Formasinya
sangat bergantung pada kesempatan-kesempatan di
luar diri dalam pengembangannya.” Sementara Anda
bertumbuh dalam perjalanan Kristen Anda, Anda
menemukan bahwa hidup terdiri dari pilihan-pilihan.
Pilihan-pilihan yang Anda buat tidak hanya keluar
dari karakter dari dalam pilihan-pilihan tersebut
membentuk karakter Anda. Hubungan yang saling
menguntungkan ini menyingkapkan tidak hanya
diri Anda yang sesungguhnya, tetapi diri Anda yang
sedang dibentuk.
Bersambung……….
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Senin, 16 Mei 2022

KEHADIRAN

Bacaan: Mazmur 133:1-3
Di dunia yang penuh kesibukan dan konektivitas tanpa
henti ini, salah satu cara sederhana namun bermakna
untuk menjadi berkat adalah melalui kehadiran kita.
Misalnya, ada beberapa orang Kristen yang setia
melayani dengan cara rutin beribadah setiap minggu
di gereja. Mereka akan datang lebih awal dan pulang
lebih akhir untuk menyambut, bercakap-cakap, dan
berkumpul dengan saudara seiman. Jika ada kegiatan
tengah minggu, mereka selalu terlibat, entah itu
kelompok kecil, persekutuan doa, atau acara-acara
gereja lainnya. Mereka mungkin bukan orang-orang
yang terlihat di atas panggung gereja, namun mereka
adalah jemaat yang setia dalam hal-hal yang kecil dan
sederhana. Mereka percaya kepada gereja sebagai
persekutuan orang percaya dan berkomitmen untuk
melayani dengan kehadiran mereka.
Jangan meremehkan dampak dari kehadiran kita.
Kita dapat mulai dengan cara kita berelasi. Kita
mendengarkan dengan seksama. Kita menjaga
perkataan kita. Kita memberikan perhatian yang
penuh saat berinteraksi dengan orang lain khususnya
dengan orang-orang terdekat kita. Kita mengatur
penggunaan gawai dengan sehat. Kita menjaga hati
agar berani dalam mengasihi, mengampuni, dan
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melayani.
Tuhan tidak hanya memakai orang Kristen dengan
bakat yang luar biasa atau keahlian yang menonjol.
Justru barangkali Tuhan lebih membutuhkan para
orang Kristen yang biasa namun punya komitmen
yang luar biasa. Bagaimana cara anda memberikan
waktu dan tenaga untuk hadir dalam kehidupan
orang lain? Bagaimana kontribusi anda dalam gereja
lokal anda hari ini? (EW)
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Selasa, 17 Mei 2022

KEBEBASAN BUKAN
KETIDAKPEDULIAN
Bacaan: 1 Korintus 8:9-13

Beberapa orang yang meneriakkan kebebasan ingin
agar kebebasan tersebut benar-benar bebas dan
mengkritik orang-orang yang anti-kebebasan, namun
sayangnya mayoritas mereka justru cuek atau bahkan
bermusuhan dengan orang-orang yang tidak sepaham
dengan mereka. Kecuekan ini justru tanda bahwa
mereka tidak benar-benar bebas. Di dalam Kekristenan
pun, beberapa orang Reformed baik jemaat maupun
hamba Tuhan benar-benar cuek dengan saudara
seiman lainnya, meskipun mereka mengaku telah
dibebaskan dari kuasa dosa, iblis, dan maut oleh Kristus.
Hal ini jelas melawan konsep Alkitab yang mengajarkan
bahwa kebebasan bukan alasan untuk cuek dengan
orang lain. Paulus mengajarkan hal ini di 1 Korintus 8:913. Jemaat Korintus yang kaya dan/atau kuat imannya
merasa diri bebas makan apa pun di kuil persembahan
berhala dan Paulus menegur mereka agar kebebasan
itu jangan menjadi batu sandungan atau pendorong
bagi orang-orang Kristen yang miskin atau/dan
lemah imannya untuk ikut-ikutan makan daging hasil
persembahan berhala (1Kor. 8:9-10). Ketika itu terjadi,
maka jemaat Korintus yang kaya dan/atau kuat imannya
disebut Paulus sebagai “berdosa” karena mereka telah
mengakibatkan berdosa jemaat Korintus yang lemah
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imannya yang kepadanya Kristus telah mati (ay. 11) dan
tindakan tersebut juga merupakan dosa kepada Kristus
(ay. 12). Ini berarti ketika kita tidak peduli dengan saudara
seiman kita dan mendorong mereka ikut-ikutan meniru
kita, padahal mereka belum kuat imannya, maka kita
sedang berdosa. Hal ini berarti bahwa ketidakpedulian
bukan hanya sekadar cuek, tetapi tidak menumbuhkan
iman saudara seiman dan tidak menumbuhkan iman
sama dengan berdosa karena panggilan orang percaya
adalah bersekutu dan saling menumbuhkan serupa
dengan Kristus.
Paulus memberikan solusinya yaitu berhenti makan
daging hasil persembahan berhala karena itu akan
membuat batu sandungan bagi saudara seiman
yang lemah imannya (ay. 13). Ini berarti solusi bagi
ketidakpedulian bukan hanya peduli, tetapi menyangkal
diri. Allah menebus umat-Nya bukan secara personal
terpisah dari saudara seiman lainnya, tetapi sebagai satu
kesatuan tubuh Kristus yang saling bersekutu, menegur,
menghibur, dan mengajar. Di dalam satu kesatuan
tubuh Kristus, kita dipanggil oleh Allah untuk bertumbuh
sekaligus menjadi berkat bagi orang lain (Yoh. 17:21). Di
dalam relasi saling, kita dipanggil untuk menyangkal diri
alias tidak menanggap kebudayaan, status, pola pikir,
dan kebiasaan kita menjadi yang terutama dan tunduk
kepada Kristus dan gaya hidup yang berpusat pada-Nya.
Biarlah kita yang telah dibebaskan oleh Kristus benarbenar menggunakan kebebasan sejati itu untuk
mempedulikan kelemahan saudara seiman kita dan
mendorong mereka untuk bertumbuh serupa dengan
Kristus. Amin. (DTS)

43

E-Magazine
15 Mei 2022

FAMILY
FELLOWSHIP

Rabu, 18 Mei 2022

KEBEBASAN BUKAN
UNTUK MENGHAKIMI
Bacaan: Lukas 18:11-12

Membandingkan diri sendiri bukan sebuah hal
yang asing di tengah kemajuan zaman. Ditengah
perkembangan teknologi dan berkembangnya
social media, orang dengan mudahnya mengunggah
sesuatu. Dan dengan mudahnya untuk beberapa
orang membandingkan dirinya dengan orang-orang
yang mengunggah kehidupannya di social media.
Memang sebagai makhluk social sering kali kita
tergoda mengukur keberhasilan material ataupun
spiritual dengan ukuran orang lain. Maka tidak heran
kalau kita bisa terjebak dengan menghakimi orang
lain.
Demikian juga dengan seorang farisi yang di ceritakan
dalam perumpamaan Yesus kali ini. Orang farisi ini
mengukur spiritualitasnya dan membandingkannya
dengan spiritualitas pemungut cukai. Hal ini
menggambarkan betapa licik dan busuknya hati
manusia, ketika seseorang beragama justru membuat
orang tersebut bisa mengukur spiritualitasnya lebih
baik dari pada orang lain, dan jelas ini berbanding
terbalik dengan injil. Di dalam injil kita dinyatakan
bahwa kita adalah orang berdosa (Roma 3:23) dan
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Kristus turun untuk memurnikan kita. Maka hal ini
seharusnya membuat kita sadar bahwa kita tidak
berhak menghakimi orang lain dan berkata kita lebih
kudus. Tetapi baiklah kita saling membangun dan
menguatkan di dalam Kristus.
Marilah kita merenungkannya dalam hati kita,
apakah kita sudah merefleksikan injil dan bukan
menggunakannya untuk menghakimi orang lain.
Apakah pengetahuan firman Tuhan kita membuat kita
sombong dan merasa punya hak untuk menghakimi
orang lain. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus
untuk menyelidiki hati kita. (EG)
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Kamis, 19 Mei 2022

KEBEBASAN YANG
MENUNTUN PADA
KERENDAHATIAN
Bacaan: Galatia 5:1;13

Ketika melihat kehidupan beberapa jemaat di Galatia,
Paulus begitu terkejut menemukan beberapa orang
begitu gampangnya menyerah pada saat menghidupi
Injil. Padahal, kebebasan diluar Injil bukanlah
kebebasan yang mudah; orang akan kembali dibebani
dengan aturan dan ritual keagamaan.
Oleh sebab itu Paulus memberikan nasehat :
Kebebasan yang telah dibeli dengan darah Kristus
tidak boleh begitu saja ditinggalkan. Hal tersebut
(kebebasan dalam Kristus) terlalu berharga!! Ini adalah
kebebasan yang dirancang untuk menunjukkan kasih
Kristus yang telah kita rasakan dan kita dibagikan
kepada orang lain dengan penuh kerendahhatian.
Hidup sebagai orang yang dibebaskan di dalam
Kristus, kita dipanggil untuk menempuh “jalan sempit”,
di satu sisi menghindari lubang legalisme dan di sisi
lain menghindari pelanggaran hukum (hidup dalam
ketaatan). Ketika kita dibebaskan dari kuk dosa, kita
bebas untuk melayani—menunjukkan kasih Kristus!
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Dan dengan melakukan itu, kita dengan rendah hati
menghormati Allah atas kebebasan berharga yang
kita miliki di dalam Kristus.
Ketika kita saling melayani dalam kasih, kita
mengikuti teladan Kristus dan menaati perintahNya (Yohanes 13:34). Saling melayani menuntut
kesediaan untuk benar-benar bekerja lebih keras dan
membawa seseorang kepada sebuah komitmen. Kita
dapat melayani satu dengan lainnya melalui talenta
yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Ketika
kita dipenuhi oleh kasih karunia, maka kebebasan
dalam Kristus memimpin kita untuk melayani
orang lain dengan penuh kasih. Roh Kudus akan
memberikan hikmat kepada kita untuk menemukan
cara mengekspresikan kebabasan kita dengan
menjadi berkat. Dan dengan melakukan pelayanan
tersebut, hidup kita juga akan diberkati. Kiranya kita
menghargai kemerdakaan dalam Kristus dengan
saling melayani. (HK)
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Jumat, 20 Mei 2022

MENGASIHI
SESAMA TANPA
MEMANDANG MUKA
Bacaan: Lukas 10:25-37

Kita seringkali mengidentifikasi orang yang kita temui,
apakah dia adalah “sesama kita” atau bukan. Kata
sesama diterjemahkan “tetangga” dalam hampir semua
Alkitab versi Inggris. Artinya adalah orang yang menurut
kita layak didekati, layak ditolong atau layak untuk
membina relasi dengan dia. Semua orang memiliki
kriteria “sesama” bagi dirinya. Kebanyakan mereka yang
masuk dalam kategori ini adalah mereka yang terkenal,
mereka yang berprofesi tertentu, mereka yang yang kita
nilai dekat dengan Tuhan. Namun di dalam teks kita,
Yesus justru mengubah paradigma kebanyakan orang.
Yesus menampilkan beberapa karakter dan membiarkan
ahli Taurat ini menentukan siapakah sesamanya.
Pertama adalah seorang imam. Imam tentunya memiliki
karakter yang positif dalam benak banyak orang. Namun
ketika berjumpa dengan seorang yang layak ditolong,
namun imam tersebut tidak menolong melainkan
melewatinya dari seberang jalan. Mungkin dia enggan
menolong orang yang hampir mati ini karena alasan
kekudusan sebab ia melayani di Bait Allah. Di dalam
Bilangan 19:11 berkata barangsiapa menyentuh orang
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mati maka ia akan menjadi najis selama tujuh hari.
Kedua adalah seorang Lewi. Mereka juga memiliki citra
yang positif dalam pandangan kebanyakan orang pada
masa itu, namun diapun tidak melakukan hanya melihat,
namun pergi. Ketiga adalah seorang Samaria. Orang
Samaria memiliki citra yang negatif di mata orang Israel.
Mereka dianggap orang asing dan bukan bagian dari
mereka. Namun ada sebuah kontras yang ditunjukkan
oleh seorang Samaria ketika berjumpa dengan orang
yang sekarat ini. Orang Samaria ini tergerak oleh
belas kasihan. Ia datang dan membalut luka orang itu,
memberikan pertolongan pertama dengan menyirami
dengan minyak dan anggur. Lalu ia menaikkan ke atas
keledai tunggangannya dan membawanya ke tempat
penginapan dan merawatnya, bahkan membawanya
ke tempat penginapan untuk perawatan memberikan
uang kepada pemilik penginapan. Uang sebanyak
dua dinar sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk
perawatan orang tersebut. Bahkan ia pun menunjukkan
kepeduliannya dengan berjanji mengembalikan uang
jika biayanya melebihi apa yang diberikannya (Lukas 10:
35). Si Ahli Taurat berkata orang Samarialah sesama dari
orang yang sekarat itu.
Siapakah sesamamu atau tetanggamu? Firman Tuhan
berkata bahwa bukan mereka yang punya citra diri baik
di masyarakat, bukan mereka yang terlihat rohani, bukan
mereka yang terlihat seperti orang baik-baik, tetapi
semua orang termasuk mereka yang kita anggap tidak
memiliki citra yang baik. Bila kita sungguh mengasihi
Allah, kita akan mengasihi orang lain, siapapun mereka
tanpa memandang siapa mereka dan dari mana mereka.
Semua orang percaya bertanggungjawab untuk saling
mengasihi, menolong satu dengan lainnya. (NL)

49

E-Magazine
15 Mei 2022

FAMILY
FELLOWSHIP

Sabtu, 21 Mei 2022

KEBEBASAN BUKAN
KETIDAKPEDULIAN
Bacaan: 1 Korintus 8:9-13

Sebuah hubungan yang papa kasih adalah hubungan
yang hambar.
Tanpa kasih, hubungan tidak
dapat dipertahankan. Tanpa kasih, tidak ada satu
lingkungan pun yang akan terasa nyaman. Jika kita
menginginkan sebuah hubungan yang hangat atau
sebuah lingkungan yang nyaman, maka kita harus
membangun dan merawat hubungan kita dengan
kasih.
Masalahnya
kasih
senantiasa
mensyaratkan
kepedulian.
Kepedulian adalah ekspresi kasih.
Kasih menunjukkan wajahnya melalui kepedulian.
Sebaliknya tanpa kepedulian, kita tidak dapat
menyatakan atau membuktikan kasih. Di saat yang
bersamaan, kepedulian dinyatakan melalui kesediaan
untuk berempati.
Berempati artinya kesediaan
kita untuk menempatkan diri kita “di dalam sepatu
orang lain”. Di sini, kita dituntut untuk memahami
pergumulan dan kelemahan orang lain; dan sebisanya
menolong atau menguatkan.
Inilah yang Paulus tuntut dari mereka yang merasa
punya “pengetahuan”. Paulus berharap agar mereka
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yang merasa punya “pengetahuan” mau berempati
pada mereka yang lemah hati nuraninya; dengan cara
tidak makan makanan yang telah dipersembahkan
kepada berhala di dalam kuil berhala, di hadapan
saudara-saudara yang lemah hati nuraninya itu.
Mengapa demikian? Sebab sekalipun memang “tidak
ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain dari
pada Allah yang esa” dan “Makanan tidak membawa
kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apaapa, kalau tidak kita makan dan kita tidak untung
apa-apa, kalau kita makan”, namun masalahnya
tidak pernah terletak pada mereka yang mempunyai
pengetahuan. Masalahnya terletak pada mereka
yang lemah hati nuraninya karena mereka tidak
mempunyai pengetahuan yang sama dan mereka
masih terikat pada kebiasaan lama. Jadi alih-alih
berdebat mengenai pengetahuan, Paulus mengajak
jemaat untuk saling peduli, saling berempati dan
saling menjaga. Ia bahkan dengan tegas mengatakan,
“Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan
bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak
akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan
menjadi batu sandungan bagi saudaraku.”
Pengetahuan tanpa kasih, tidaklah berguna. Kasih
lah yang menjaga keutuhan hubungan kita. Kasih
mensyaratkan kepedulian.
Tanpa kepedulian,
bagaimana kita bisa menyatakan kasih? Mari kita
menjadi jemaat yang peduli satu dengan yang lain
(BJL)
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PENGUMUMAN

Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Pukul
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

Senin
16 Mei ‘22

Selasa
17 Mei ‘22

Rabu
18 Mei‘22

Keterangan

HUT: Ibu Silvy Mawikere
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto (ZOOM)
HUT: Sdr. Sebastian Hadi
HUT: Sdri. Elizabeth Nathania Witanto

Kamis
19 Mei ‘22

Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto
(ZOOM)
HUT: Sdri. Feroxanna Tjandra
HUT: Ibu Estherica B. Subrata
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PENGUMUMAN

Agenda Minggu Ini

Sabtu
21 Mei ‘22

Minggu
22 Mei ‘22

05.30

Doa Pagi (ZOOM)

18.00

Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(ZOOM)

18.00

Persekutuan Pemuda REC MERR
(ZOOM)

22.00

Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub
Tri Handoko, Th.M di Radio Mercury,
96 FM
HUT: Sdri. Stevana Ongko
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Tema
Pengkhotbah

Tema
Pengkhotbah

REC NGINDEN
KU1 08.00

Ev. Samuel
Soegiarto

REC NGINDEN
KU1 08.00

REC NGINDEN
KU2 10.00

Ev. Andy
Setiabudi

REC NGINDEN
KU3 17.00

Ev. Samuel
Soegiarto

REC NGINDEN
KU3 17.00

REC DARMO
KU1 08.00

Ev. Willy
Setiobudi

REC DARMO
KU2 10.00

Ev. Irwan
Pranoto

REC DARMO
KU2 10.00

Onsite & Online

REC DARMO
KU1 08.00

Eksposisi Filipi

Onsite & Online

Ev. Samuel
Soegiarto

REC KUTISARI
KU1 10.00

Onsite

Ev. Eliezer
S. Th

REC BATAM
KU1 10.00

IBADAH MINGGU
15 MEI 2022

Pdt. Jimmy
Lucas

Onsite &
Online

REC MERR
KU1 10.00

Onsite

Onsite

Onsite &
Online

Pdt. Heri
Kristanto,
S.Th

REC KUTISARI
KU1 10.00

Onsite

Ev. Rusdi
Tanuwijaya
S. Th

REC BATAM
KU1 10.00

IBADAH MINGGU
22 MEI 2022

Pdt. Novida
Ev. Edo
Streaming
Lassa, M.Th Walla, M. Div

REC MERR
KU1 10.00

Kebebasan bukan ketidakpedulian (1 Korintus 8:9-13)

Onsite & Online

REC NGINDEN
KU2 10.00

Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

Onsite & Online
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PANDUAN IBADAH

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA
Reformed Exodus Community (REC),
15 Mei 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,
bukan lewat live streaming)
Playlist Lagu 15 Mei 2022
https://youtube.com/playlist?list=PLm15E22EL3UnIdK_kSLX_ift21MoqNMcn
1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemimpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks
1 Korintus 8:9-13 di TV (atau dicetak/lewat HP
saja) sambil memutar lagu His Mercy is More
(https://youtu.be/I1GiZL60c80)
2. 5 menit sebelum ibadah, pemimpin ibadah mengajak yang lain untuk mengambil saat teduh
3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah mengajak
semua anggota keluarga berdiri langsung diikuti dengan votum “Ibadah ini kita mulai dengan
keyakinan bahwa satu-satunya jalan menuju
takhta karunia Bapa sudah dibuka yaitu melalui
pengurbanan Yesus Kristus yang sempurna di
atas kayu salib dan yang telah diterapkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Turunlah atas kita
semua rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah
Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.”
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PA N D U A N I B A D A H

Jemaat dipersilakan duduk.
Thankyou Jesus for the Blood
– Charity Gayle
VERSE 1
I was a wretch
I remember who I was
I was lost, I was blind
I was running out of time
VERSE2
Sin separated
The breach was far too wide
But from the far side of the chasm
You held me in your sight
VERSE 3
So You made a way
Across the great divide
Left behind Heaven’s throne
To build it here inside
VERSE 4
And there at the cross
You paid the debt I owed
Broke my chains, freed my soul
For the first time I had hope
CHORUS
Thank you Jesus for the blood applied
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Thank you Jesus, it has washed me white
Thank you Jesus, You have saved my life
Brought me from the darkness into glorious
light
VERSE 5
You took my place
Laid inside my tomb of sin
You were buried for three days
But then You walked right out again
And now death has no sting
And life has no end
For I have been transformed
By the blood of the lamb
CHORUS 2X
PENGAKUAN DOSA
Mazmur 32:5 Dosaku kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan; aku berkata: ”Aku akan mengaku
kepada TUHAN pelanggaran-pelanggaranku,”
dan Engkau mengampuni kesalahan karena
dosaku.
BRIDGE
There is nothing stronger
Than the wonder working power of the blood
The blood
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That calls us sons and daughters
We are ransomed by our Father
Through the blood
The blood
CHORUS
ENDING
Brought me from the darkness into glorious light
4. Pengakuan Iman Rasuli
(jemaat dipersilahkan berdiri)
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya yang Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah
kanan Allah Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang
mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja
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yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
(Jemaat dipersilakan duduk)
5. Petunjuk hidup baru
“Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya
kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan
mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Efesus 4:22-24
Nyanyian Jemaat
Pilihanku (GMS Live)
VERSE
Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia
‘Tuk tebus segala dosa
Kau beri keselamatan, beri kesempatan
Kasih-Mu mengubahkan
PRE-CHORUS
Jika kuakui semua dosaku
Maka Kau adalah setia dan adil
Kau ‘kan mengampuni dan sucikan
Dari segala yang jahat
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CHORUS
Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi
Tak ingin kompromi
Tak ingin lakukan hal yang dapat
dukakan hati-Mu
Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu
yang telah bebaskanku
Yesus, kebenaran-Mu adalah, adalah pilihanku
VERSE | PRE-CHORUS | CHORUS
INTERLUDE
CHORUS 2X
ENDING
6. Pujian Firman
Brikanku Hati (Jemaat Duduk)
VERSE
B’rikanku hati s’perti hati-Mu
Yang penuh dengan belas kasihan
B’rikanku mata s’perti mata-Mu
Memandang tuaian di sekellilingku
CHORUS
B’rikanku tangan-Mu
‘Tuk melakukan tugas-Mu
B’rikanku kaki-Mu
Melangkah dalam rencana-Mu
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B’rikanku
B’rikanku
B’rikanku hati-Mu
VERSE
CHORUS 2x
END
B’rikanku
B’rikanku
B’rikanku hati-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
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

61

E-Magazine
15 Mei 2022

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

Seindah Siang Disinari Terang
VERSE 1
Seindah siang disinari terang
cara Tuhan mengasihiku;
seindah petang dengan angin sejuk
cara Tuhan mengasihiku.
CHORUS
Tuhanku lembut dan penyayang
dan aku mengasihi Dia.
KasihNya besar; agung dan mulia
cara Tuhan mengasihiku.
VERSE (Jemaat Berdiri)
Sedalamnya laut seluas angkasa
cara Tuhan mengasihiku;
seharum kembang yang tetap semerbak
cara Tuhan mengasihiku.
CHORUS 2X
DamaiNya tetap besertaku;
dan sorgalah pengharapanku.
Hidupku tent’ram; kunikmati penuh
cara Tuhan mengasihiku.
ENDING
cara Tuhan mengasihiku
cara Tuhan mengasihiku
10. Doa syafaat

62

E-Magazine
15 Mei 2022

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

Lampiran halaman 12
11. Pengumuman
12. Doxology
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