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Belas Kasihan Menang 
Atas Penghakiman
(Yakobus 2:12-13)
Pdt. Yakub Tri Handoko
Tahukah kita bahwa kata “keadilan” sebenarnya 
menakutkan? Hal ini benar bukan hanya bagi 
para pelaku kejahatan. Keadilan memang 
menakutkan bagi semua orang jika tidak disertai 
dengan belas kasihan. 

Itulah sebabnya dalam proses pengadilan sikap 
seorang terdakwa turut memengaruhi keputusan 
pengadilan. Misalnya, sebuah pelanggaran yang 
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berat akan dijatuhi hukuman sedikit lebih ringan 
apabila terdakwa menunjukkan sikap kooperatif, 
penyesalan, atau sikap lain yang positif. Sikap 
ini memang tidak meniadakan hukuman, namun 
bisa menjadi faktor yang meringankan. Dari 
sini terlihat bahwa keadilan harus ada, tetapi 
keadilan bukanlah segala-galanya.

Teks hari ini akan mengajarkan kepada kita 
betapa pentingnya menilai atau menghakimi 
orang lain dengan penuh belas kasihan. Ada 
alasan yang sangat kuat mengapa kita perlu 
menyandingkan keadilan dan belas kasihan. 
Ada konsekuensi yang sangat berat apabila kita 
gagal melakukannya.

Perintah: mengarahkan pandangan pada 
penghakiman ilahi (ayat 12)
Terjemahan ayat 12 di LAI:TB bisa memberikan 
kesan bahwa ayat ini kurang berkaitan dengan 
bagian sebelumnya. Dalam teks Yunani 
sebenarnya ada kata keterangan “karena 
itu” (houtōs). Kata ini bahkan muncul dua kali 
(lit. “karena itu berbicaralah dan karena itu 
bertindaklah”).

Pemunculan houtōs menyiratkan bahwa Yakobus 
masih membicarakan tentang penghakiman 
yang memandang muka di ayat 1-11. Beberapa 
orang Yahudi Kristen di antara penerima surat 
ini mungkin dipercaya untuk menjalankan 
penghakiman atas perkara-perkara tertentu di 
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rumah ibadat Yahudi (ayat 2 “perkumpulan” = 
synagogē). Dari sisi pengetahuan tentang Hukum 
Taurat atau perintah Allah, mereka bukan orang 
yang sembarangan. Sayangnya, mereka tidak 
menjalankan penghakiman dengan semestinya. 
Mereka berpihak kepada orang-orang kaya dan 
menekan orang-orang miskin.

Yakobus menasihati mereka untuk memerhatikan 
perkataan dan tindakan mereka. Mengapa dia 
perlu menyinggung tentang apa yang diucapkan 
(perkataan) dan apa yang dilakukan (tindakan)? 
Karena dua aspek inilah yang mereka tunjukkan 
pada saat memandang muka (2:2-3). Mereka 
menghina orang miskin dengan perkataan dan 
tindakan.

Kejahatan orang-orang ini tampaknya bukan 
hanya memandang muka. Mereka sangat 
mungkin juga merasa diri lebih saleh daripada 
orang-orang yang mereka sedang hakimi (2:9-
11). Itulah sebabnya Yakobus perlu mengingatkan 
bahwa tindakan memandang muka membuktikan 
mereka melakukan sebuah pelanggaran (2:9), 
dan dengan demikian  melanggar seluruh 
perintah Allah (2:10-11). Mereka tidak lebih 
baik daripada orang lain yang sedang diusut 
perkaranya di pengadilan. Perbedaan hanya 
pada jenis kesalahan belaka.

Orang-orang seperti ini perlu mengarahkan 
pandangan pada penghakiman ilahi. 
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Penghakiman Allah didasarkan pada hukum 
yang memerdekakan orang (ayat 12b). Hukum 
ini adalah hukum yang sempurna (1:25). 
Disebut sempurna dan memerdekakan karena 
dilandaskan pada kasih (2:5, 8). 

Ketaatan kepada perintah-perintah Allah 
tidak lagi memberikan beban atau tekanan, 
melainkan kebebasan. Kesalehan bukan syarat 
keselamatan maupun perkenanan Allah. Kristus 
yang mulia sudah menjadi Tuhan (2:1) yang 
menjamin keselamatan kita dan perkenanan 
Allah atas hidup kita. Melalui Nama Kristus yang 
mulia kita sudah menjadi milik Allah (2:7). Kita 
adalah anak-anak Allah, Bapa segala terang 
dan kebaikan (1:17-18). Sebagai respons terhadap 
kasih Allah, kita mengasihi Dia dan mewujudkan 
kasih itu melalui ketaatan. Inilah ketaatan yang 
memerdekakan!

Dengan mengingat penghakiman Allah 
yang penuh dengan belas kasihan, kita juga 
dimampukan untuk menunjukkan penghakiman 
yang berbelaskasihan. Hal ini seharusnya tidak 
sukar untuk dilakukan. Kita hanya membagi 
apa yang kita sudah alami (bdk. Mat. 18:23-35). 
Lagipula, kita seharusnya mudah berbelaskasihan 
kepada mereka yang melakukan kesalahan 
karena kita sendiri juga penuh dengan kesalahan. 
Jika melakukan sebuah kesalahan sama dengan 
melanggar seluruh perintah (2:10), apakah kita 
masih pantas merasa diri lebih baik daripada 
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mereka yang melakukan banyak pelanggaran? 
Tentu saja tidak. Kita sama-sama bersalah. Yang 
berbeda hanya jumlah dan jenisnya saja. Pada 
dasarnya semua orang menjadi pelanggar 
semua perintah. Jika kita menambahkan fakta 
bahwa “kita semua bersalah dalam banyak hal” 
(3:2a), kita benar-benar tidak memiliki ruang 
untuk merasa diri lebih benar daripada orang 
lain. 

Konsekuensi jika tidak menunjukkan belas 
kasihan (ayat 13)
Ketika seseorang melupakan penghakiman 
ilahi yang penuh dengan belas kasihan, dia 
pasti terjebak pada kesombongan spiritual. Dia 
merasa diri lebih benar daripada orang lain. 
Merasa diri lebih benar bukan hanya salah, tetapi 
juga menimbulkan masalah. Dia menjadi pribadi 
yang tidak berbelaskasihan. Dia hanya menuntut 
keadilan ditegakkan atas orang lain. Tidak ada 
ruang untuk pengampunan dan pengertian.

Jika ini yang dilakukan, orang itu pasti akan 
menghadapi sebuah masalah besar: dia 
akan menerima penghakiman yang tidak 
berbelaskasihan (ayat 13a). Kegagalan untuk 
menunjukkan belas kasihan menunjukkan bahwa 
seseorang belum benar-benar mengenal Allah 
yang benar yang penuh dengan belas kasihan 
(Kel. 34:5-6; Ul. 4:31). Dia juga tidak menaati 
perintah Tuhan Yesus supaya kita menunjukkan 
belas kasihan kepada semua orang (Mat. 5:7; 
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6:14; 12:7; 18:29, 34; 25:45-46). Jika ini yang 
dilakukan oleh orang yang mengaku diri Kristen, 
bukankah kita patut memertanyakan kesejatian 
iman mereka? Jangan-jangan iman mereka 
adalah iman yang mati, karena tidak disertai 
dengan ketaatan. Iman seperti inilah yang nanti 
akan disorot oleh Yakobus di bagian selanjutnya 
(2:14-17).

Jadi, peringatan di ayat 13a tidak boleh 
ditafsirkan seolah-olah belas kasihan Allah 
ditentukan oleh belas kasihan manusia. Sama 
sekali tidak! Ayat 13a hanya menegaskan bahwa 
orang yang tidak berbelaskasihan berarti belum 
memiliki iman yang benar. Sikap merasa diri 
paling benar dan suka menyalahkan merupakan 
perlawanan terhadap nilai-nilai Injil. Bagaimana 
seseorang bisa melihat kasih karunia dalam 
Injil secara utuh apabila dia merasa diri sudah 
cukup baik? Keseriusan kasih karunia Allah hanya 
bisa dipahami dan dialami oleh mereka yang 
menyadari keseriusan dosa-dosa mereka.

Yakobus menutup peringatan di atas dengan 
kalimat “Tetapi belas kasihan akan menang atas 
penghakiman” (ayat 13b). Terjemahan LAI:TB ini 
kurang begitu sempurna. Dalam teks Yunani tidak 
ada kata sambung apapun, sehingga bagian 
ini memang secara gramatikal tidak terhubung 
dengan ayat 13a walaupun secara konseptual 
hubungannya sangat kentara. Itulah sebabnya 
banyak penafsir menduga bahwa ayat 13b 
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merupakan sebuah papatah kuno. 

Terjemahan LAI:TB juga bisa mengaburkan 
penekanan di ayat 13b. Dalam teks Yunani kata 
“memang” bukan berbentuk futuris (kontra NIV 
juga). Hampir semua versi Inggris lain dengan 
tepat memahami ayat 13b sebagai sebuah fakta 
atau kebenaran yang berlaku secara umum. Tata 
bahasa seperti ini semakin menguatkan dugaan 
bahwa ayat 13b merupakan sebuah pepatah 
kuno. Penerima surat Yakobus mungkin sudah 
mengenal dan meyakini kebenaran dari pepatah 
ini.

Kebenaran dalam pepatah ini berasal dari 
sifat Allah sendiri. Walaupun Dia adalah Allah 
yang adil dan sekaligus berbelaskasihan, belas 
kasihan-Nya selalu diletakkan di depan. Poin ini 
tergambar dengan jelas pada saat Musa melihat 
kemuliaan TUHAN setelah bangsa Israel dihukum 
karena menyembah anak lembu emas. Ketika 
TUHAN lewat dengan segala kegemilangan-Nya, 
yang Dia serukan pertama adalah kebaikan-
Nya (Kel. 34:6), baru sesudah itu keadilan-Nya 
(Kel. 34:7). Ketika Allah menjadi manusia, Kristus 
menunjukkan kemuliaan-Nya yang digambarkan 
dengan perkataan “penuh kasih karunia dan 
kebenaran” (Yoh. 1:14). Dengan semua hal ini, 
tidak heran Allah tidak selalu membalas setimpal 
dengan kesalahan kita (Mzm. 103:10).

Puncak dari belas kasihan Allah adalah salib. 
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Akibat dosa tetap harus ada yang menanggung. 
Hal itu dilakukan untuk menunjukkan keadilan-
Nya. Namun, yang menanggung adalah Anak-
Nya sendiri. Hal itu dilakukan untuk menunjukkan 
kasih dan kebaikan.

Pernahkah kita membayangkan seandainya 
Allah hanya bertindak seturut dengan keadilan-
Nya saja? Apa yang akan terjadi apabila 
keadilan-Nya selalu mendominasi belas kasihan-
Nya? Keadaan kita pasti menjadi jauh lebih buruk 
daripada sekarang.

Masihkah kita merasa diri benar dan menuntut 
Allah melaksanakan keadilan-Nya sepenuh-
penuhnya? Sadarkah kita jika Allah mengabulkan 
doa itu, kita sendiri juga tidak akan luput dari 
hukuman-Nya? Biarlah melalui khotbah hari ini 
kita belajar untuk menyadari betapa seriusnya 
dosa kita dan betapa seriusnya kasih Allah yang 
mau menerima kita. Biarlah kita belajar membagi 
kasih itu kepada mereka yang bersalah kepada 
kita. Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 13-:
Apa saja tugas-tugas kewajiban orang-orang 
yang sederajat yang seorang terhadap yang 
lain? 
• Tugas-tugas kewajiban orang-orang yang 

sederajat yang seorang terhadap yang lain 
ialah, saling menghormati martabat dan 
jasa, saling mendahului dalam memberi 
hormat, dan bersukacita karena bakat dan 
kemajuan sesamanya seakan-akan itu bakat 
dan kemajuan sendiri. 

• 1Pe 2:17. b. Rom 12:10. c. Rom 12:15-16; Fil 2:3-4. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk kesembuhan pasien Covid-19 

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

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

3. Berdoa untuk jemaat REC dapat semakin 
bertumbuh iman kerohaniannya melalui 
doa dan pembacaan Alkitab setiap harinya, 
Teleibadah, DG Online dan sarana lain 
yang digunakan. Kiranya Tuhan juga 
memberikan kesehatan setiap jemaat REC 
dan memberikan hikmat kepada jemaat 
REC dalam menghadapi permasalahan di 
tengah pandemi Covid-19.
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Dusta yang Diyakini
Kaum Wanita Mengenai
Anak-Anak

C A R E
All About Marriage

31. “KITA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB AKAN 
APA JADINYA ANAK KITA NANTI.”
Mungkin jenis permohonan yang paling umum 
diceritakan oleh wanita-wanita kepada saya 
selama bertahun-tahun adalah mengenai ketidak-
patuhan anak-anak dan cucu-cucu mereka. Saya 
dapat mengisi sebuah buku dengan kepedihan-
kepedihan dan kerinduan yang diungkapkan oleh 

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu



E-Magazine
16 Mei 2021

14

para ibu seperti berikut ini: 
Anak saya yang berumur enam belas tahun 
lari dari rumah sembilan bulan yang lalu dan 
tinggal bersama pacarnya – rasa sakit itu 
begitu dalam.

Putri saya yang berumur dua puluh delapan 
tahun telah menyangkal imannya kepada 
Kristus dan terlibat hubungan sesama jenis.

Berdoalah agar Allah melumerkan hati putra 
saya yang berumur delapan belas tahun dan 
membebaskannya dari kecanduan (sejak usia 
muda) pada pornografi.

Saya berjuang melawan kekecewaan yang 
saya rasakan terhadap putra saya yang 
masih remaja, yang sama sekali tidak peduli 
akan Allah – dan akan kegagalan saya untuk 
membesarkan anak-anak yang saleh.

Mereka yang belum pernah mengalaminya 
sendiri hanya dapat membayangkan sakit hati 
yang luar biasa yang ditanggung oleh wanita-
wanita ini. Saya telah mengamati bahwa Lawan 
menggunakan dua dusta yang berlawanan 
untuk membuat orangtua terbelenggu. Yang 
pertama adalah bahwa mereka tidak dapat 
mengendalikan atau mempengaruhi apa yang 
terjadi pada anak-anak mereka – bahwa mereka 
tidak bertanggung jawab, bahwa situasi tidak 
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tertolong lagi. Meyakini dusta ini membuat para 
orangtua melepaskan tanggung jawab pribadi 
dan merasa bahwa mereka adalah korban yang 
tidak berdaya.

Dusta kedua yang diyakini oleh para orangtua 
adalah bahwa mereka 100 % bertanggung jawab 
akan apa yang terjadi pada anak-anak mereka 
– bahwa semua itu salah mereka. Mereka gagal 
untuk menyadari bahwa, tidak peduli sebaik atau 
seburuk apa pun orangtua mereka setiap individu 
bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri.
Pada saat seorang anak memberontak, 
tampaknya Setan membuat para orangtua 
terombang-ambing dari satu dusta ke dusta yang 
lain. Entah mereka diliputi oleh rasa malu atau 
melepaskan diri dari tanggung jawab. Kedua 
dusta ini sebenarnya adalah penyimpangan 
secara halus dari Kebenaran dan dapat membuat 
para orangtua merasa putus asa dan tidak 
berdaya.

BUAH TIDAK AKAN JAUH DARI POHONNYA
Kitab Suci bercerita tentang orang-orang saleh, 
yang memiliki anak-anak yang jahat, juga orang-
orang jahat yang memiliki anak-anak yang 
taat kepada Allah. Hal ini hampir tidak mungkin 
dijelaskan. Namun, ada beberapa petunjuk yang 
memberikan renungan pada orangtua yang ingin 
agar anak-anak mereka menjadi pengikut Kristus 
yang sejati.
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Kisah mengenai kemenakan Abraham, Lot. 
Lot memilih gaya hidup yang santai, mewah, 
dan mengejar popularitas. Nilai-nilai duniawi 
membuatnya memindahkan keluarganya ke kota 
yang bercirikan oleh keangkuhan, imoralitas, dan 
persetubuhan yang tidak wajar. Apakah aneh jika 
kemudian putri-putrinya menikah dengan pria-
pria yang menghina “keyakinan” spiritual Lot dan 
menolak permohonannya untuk melarikan diri 
dari penghakiman yang akan datang? Apakah 
kita heran jika setelah melarikan diri dari Sodom, 
putri-putrinya bersekongkol untuk membuat 
ayah mereka mabuk dan kemudian bergiliran 
tidur dengannya supaya mereka memperoleh 
keturunan? 

Perjanjian Baru mengatakan kepada kita bahwa 
Lot adalah “orang benar.” Secara pribadi Lot 
tidak ikut serta dalam kejahatan orang-orang 
Sodom, malahan “jiwanya yang benar itu 
tersiksa…” (2 Petrus 2:8). Namun sekalipun ia 
adalah orang percaya, ia tidak menjaga hatinya, 
ia menginginkan hal-hal duniawi. Lot mencoba 
untuk hidup dengan satu kaki berpijak pada 
kerajaan Allah dan kaki yang satunya pada dunia.
Harga yang dibayar oleh Lot untuk nilai-nilai yang 
hanya sementara sifatnya itu tampaknya begitu 
tinggi, tetapi hukum menabur dan menuai berarti 
bahwa benih yang ditabur akan menghasilkan 
panen yang berlipat ganda. Seperti yang sering 
dikatakan orang: “Apa yang ditoleransi sedang-



E-Magazine
16 Mei 2021

17

sedang saja oleh orangtua, akan dijadikan dalih 
oleh anak-anak mereka.”

Kisah mengenai keluarga Eli menunjukkan 
perlunya orangtua menetapkan standar-standar 
yang ilahi bagi tingkah laku anak-anak mereka 
dan kemudian menjalankan disiplin yang perlu 
untuk memastikan ditaatinya standar-standar 
itu. Menjabat sebagai imam bangsa Israel pada 
masa hakim-hakim, Eli adalah hamba Tuhan yang 
setia. Meskipun kedua putranya, Hofni dan Pinehas 
tumbuh dewasa dalam lingkungan dan keluarga 
yang sangat religius, Alkitab mengatakan bahwa 
mereka adalah “orang-orang jahat” yang “tidak 
mengindahkan Tuhan.” (1 Samuel 2:12) 

Sebagai putra-putra imam, mereka tidak punya 
pilihan lain kecuali turut menjadi imam. Namun 
mereka menyelewengkan panggilan yang suci 
itu, mereka menjarah orang-orang dengan jalan 
mengambil persembahan yang sebenarnya 
adalah milik Tuhan, dan mereka berbuat lebih nekat 
dengan melakukan hubungan seksual dengan 
wanita-wanita yang melayani di tabernakel (1 
Samuel 2:13-17, 22). Bagaimana mungkin seorang 
pria yang mengabdi kepada Tuhan memiliki dua 
putra seperti itu? Tidak diragukan lagi, mereka 
terpengaruh oleh budaya di sekeliling mereka, 
namun Kitab Suci mengatakan kepada kita bahwa 
sebenarnya ayah mereka turut bertanggung 
jawab atas perbuatan mereka itu.
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Kita tahu bahwa menjelang kematiannya, Eli 
menjadi sangat gemuk (1 Samuel 4:18). Mungkinkah 
ada hubungan antara tidak adanya disiplin 
secara fisik ini dengan dosa-dosa yang dilakukan 
anak-anaknya dengan mengisi perut mereka 
dengan daging persembahan yang mereka jarah 
dari orang-orang yang datang untuk memberikan 
persembahan? 

Kitab Suci mengatakan kepada kita bahwa paling 
tidak ada satu kesempatan ketika Eli mendengar 
apa yang dilakukan anak-anaknya dan menegur 
mereka akan kelakuan mereka yang jahat itu 
(1 Samuel 2: 22-25). Namun, pada saat itu, ia 
sudah sangat “tua”. Kita hanya dapat bertanya-
tanya mengapa ia menunggu begitu lama dan 
tidak menyadari kelakuan mereka sebelum itu. 
Bagaimanapun, “mereka tidak mendengarkan 
perkataan ayah mereka itu” (ayat 25). Pada dua 
kesempatan berikutnya, Allah mengirim utusan 
untuk menegur Eli sehubungan dengan tanggung 
jawabnya dalam masalah itu. Walaupun dosa 
anak-anaknya lebih nyata dan terang-terangan 
diketahui orang, kenyataannya, dosa-dosa itu 
adalah cerminan ayah mereka: 

Mengapa engkau memandang dengan 
loba kepada korban sembelihan-Ku dan 
korban sajian-Ku, yang telah Kuperintahkan, 
dan mengapa engkau menghormati anak-
anakmu lebih daripada-Ku, sambil kamu 
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menggemukkan dirimu dengan bagian yang 
terbaik dari setiap korban sajian umat-Ku 
Israel?…

Sebab telah Kuberitahukan kepadanya, 
bahwa Aku akan menghukum keluarganya 
untuk selamanya karena dosa yang telah 
diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya 
telah menghujat Allah, tetapi ia tidak 
memarahi mereka. – I Samuel 2:29; 3:13

Eli membayar harga yang mahal untuk 
keteledorannya itu.

Contoh-contoh ini tidak membuktikan bahwa ada 
hubungan sebab akibat secara langsung antara 
spiritualitas orangtua dengan spiritualitas setiap 
anak. Namun, contoh-contoh itu mengilustrasikan 
bahwa orangtua memiliki pengaruh yang besar 
dan bertanggung jawab untuk membentuk hati 
dan kehidupan anak-anak mereka. Walaupun 
mudah bagi kita untuk menyalahkan teman 
sebaya, guru, hiburan, kelompok muda-mudi 
gereja, atau kebudayaan sekuler, kenyataannya 
adalah, kita bertanggung jawab atas kondisi 
spiritual dari kawanan domba yang Allah 
percayakan kepada kita.

-----------------------------
Cuplikan Bab 7 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Kontradiksi dalam Kisah 
Kenaikan Tuhan Yesus (Luk. 
24:50-53 dan Kis. 1:1-12)?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Dua teks di atas kadangkala menjadi sasaran 
empuk serangan para skeptis terhadap 
keabsahan Alkitab secara historis. Mereka merasa 
bahwa kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga di 
dua teks ini berbeda, bahkan berkontradiksi. 
Fokus serangan diarahkan pada dua aspek: 
perbedaan tempat dan waktu. Dari sisi tempat, 
yang satu mencatat peristiwa tersebut terjadi di 
Betania (Luk. 24:50-51), sedangkan yang satunya 

T E A C H I N G
Q&A
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lagi di Bukit Zaitun (Kis. 1:9, 12). Dari sisi waktu, 
peristiwa di akhir Injil Lukas terjadi segera setelah 
Yesus bangkit dari antara orang mati, sedangkan 
peristiwa di awal Kisah Para Rasul terjadi sesudah 
Yesus menampakkan diri selama 40 hari pasca 
kebangkitan-Nya (Kis. 1:3).

Jika seseorang membaca dua teks di atas secara 
sekilas atau dia sudah memiliki asumsi teologis 
tertentu yang negatif terhadap historisitas Alkitab, 
kesan kontradiktif memang akan langsung terlihat. 
Betania jelas berbeda dengan Bukit Zaitun. 
Rentang waktu transisi antara kebangkitan dan 
kenaikan Yesus tidak disebutkan di kisah yang 
satu, tetapi disebutkan di kisah yang lain.

Walaupun demikian, pembacaan yang lebih teliti 
dan objektif membawa kita pada kesimpulan 
yang berbeda. Sebagai contoh, perbedaan 
antara Betania dan Bukit Zaitun sebenarnya 
terlalu dibesar-besarkan. Posisi dua tempat 
ini berdekatan, bahkan berasiran. Bukit Zaitun 
terletak di sebelah timur Yerusalem (Zak. 14:4). 
Betania hanya berjarak 3,2 kilometer (Yoh. 
11:18) dan terletak di lereng sebelah tenggara 
Bukit Zaitun. Beberapa teks Alkitab bahkan 
menyebutkan Betania sebagai bagian dari 
Bukit Zaitun. Markus 11:1 secara eksplisit memberi 
keterangan: “Ketika Yesus dan murid-murid-Nya 
telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania 
yang terletak di Bukit Zaitun.” Pada hari-hari 
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terakhir Yesus berada di Yerusalem sebelum Dia 
ditangkap, Lukas mencatat bahwa setiap malam 
Yesus tinggal di Bukit Zaitun (Luk. 21:37), sementara 
para penulis kitab Injil lain menjelaskan lebih rinci 
bahwa Yesus tinggal di Betania (Mat. 21:17-18; Mrk. 
11:11-12). Jadi, Betania memang terletak di Bukit 
Zaitun. 

Sekarang mari kita membahas tentang 
perbedaan waktu. Untuk memahami isu ini 
dengan lebih baik, kita perlu menyinggung 
fungsi Lukas 24:50-53 dan bagaimana Lukas 
meletakkan bagian ini dalam penutup kitab 
Injilnya. Kita perlu mengetahui dulu bahwa Injil 
Lukas dan Kisah Para Rasul berasal dari penulis 
yang sama, yaitu Lukas. Penerimanya juga sama, 
yaitu Teofilus (Luk. 1:1; Kis. 1:1). Dua kitab ini memang 
dimaksudkan sebagai sebuah seri tulisan.

Jika dua kitab ini memang dari awal sudah 
direncanakan seperti itu, tidak mengagetkan 
apabila kita menemukan petunjuk tentang kitab 
kedua di akhir kitab pertama dan petunjuk tentang 
kitab pertama di awal kitab kedua. Maksudnya, di 
akhir Injil Lukas disediakan informasi tentang apa 
yang akan disinggung di awal Kisah Para Rasul 
(Luk. 24:50-53), sedangkan di awal Kisah Para 
Rasul disediakan ringkasan apa yang sudah ditulis 
sebelumnya (Kis. 1:1-2). Praktek penulisan seperti 
ini membantu kita untuk melihat posisi Lukas 
24:50-53 dengan lebih tepat. Bagian ini secara 
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alur cerita tidak termasuk bagian integral dari 
kisah kebangkitan yang diceritakan sebelumnya. 
Dalam ungkapan yang lebih sederhana, bagian 
ini hanyalah tempelan yang menghubungkan 
dua kitab, sama seperti fungsi dari bagian awal 
Kisah Para Rasul.

Fungsi di atas juga mendapat dukungan secara 
tata bahasa. Lukas menghubungkan kisah 
kebangkitan (Luk. 24:33-49) dan kenaikan ke 
surga (Luk. 24:50-53) dengan kata sambung de. 
Arti umum dari kata sambung ini adalah “tetapi” 
(untuk mengontraskan dua hal). Kata ini juga 
bisa digunakan untuk menghubungkan (bukan 
mengontraskan) dua hal. Jika ini yang terjadi, 
hubungan antara dua hal tersebut tidak seberapa 
kuat: kadangkala diterjemahkan “sekarang” 
tanpa ada makna waktu sama sekali atau “dan” 
tanpa menjelaskan keterkaitan dengan bagian 
sebelumnya. Terjemahan LAI:TB “lalu” (juga RSV/
ESV/NLT) bisa memberi kesan kronologis yang 
berlebihan seolah-olah peristiwa di ayat 50-53 
terjadi segera sesudah peristiwa di ayat 33-49. 
Sesuai dengan fungsi Lukas 24:50-53 sebagai 
penghantar ke Kisah para Rasul, kata sambung de 
di ayat 50 sebaiknya diterjemahkan “dan” (KJV/
NASB/YLT) atau “sekarang” (tanpa keterkaitan 
yang jelas dengan bagian sebelumnya).

Pada akhirnya kita perlu menegaskan ulang 
bahwa penulis Lukas 24:50-53 dan Kisah Para 
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Rasul 1:1-12 adalah orang yang sama. Dia tidak 
sembarangan menulis, sebagaimana dia sendiri 
telah ungkapkan di awal tulisan pertamanya 
(Luk. 1:1-4). Menganggap bahwa Lukas 
melakukan kesalahan pada saat dia sedang 
menghubungkan dua kitabnya jelas merupakan 
dugaan yang subjektif dan kurang masuk akal, 
bahkan menyiratkan apa yang disebut oleh C. S. 
Lewis sebagai “keangkuhan kronologis” karena 
menganggap orang sekarang lebih teliti atau 
pintar daripada orang-orang jaman dulu. Biarlah 
setiap orang yang mengaku dirinya sebagai 
orang yang percaya kepada Yesus Kristus belajar 
untuk menjadi rendah hati dan menaklukkan diri 
pada otoritas Alkitab. Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah dalam 
Karya Penyelamatan-Nya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 9 Mei 2021)
Rencana yang terbatas dalam Penebusan itu 
merupakan  konsekuensi logis dari pilihan kekal 
Allah Bapa atas sejumlah orang untuk menerima 
keselamatan. Kitab Suci menyatakan kepada 
kita bahwa sebelum Tuhan berinkarnasi, Dia 
berkata, “Sungguh Aku datang… untuk melakukan 
kehendak-Mu, ya AllahKu” (Ibr.10:7), dan setelah 
Dia berinkarnasi, Dia berkata, “Sebab Aku 
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telah turun dari sorga bukan untuk melakukan 
kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak 
Dia yang telah mengikuti Aku” (Yoh.6:38). Bila 
sejak semula Allah telah memilih orang-orang 
tertentu untuk diselamatkan, maka karena 
kehendak Kristus itu bersesuaian dengan 
kehendak Allah Bapa, Dia tidak akan berjumpa 
untuk memperluas pilihan-Nya tersebut. Apa 
yang telah kita kemukakan ini bukan sekarang 
merupakan suatu deduksi logis pribadi kita, 
melainkan benar-benar seturut dengan 
pengajaran firman yang eksplisit. Berulang kali, 
Tuhan kita merujuk pada orang-orang yang telah 
“diberikan” oleh Bapa kepada-Nya, dan untuk 
mereka inilah Dia berkarya secara khusus. Dia 
berkata, “Semua yang diberikan Bapa kepada-
Ku  akan datang kepada-Ku, dan barangsiapa 
datang kepada-Ku, ia tidak akan Kubuang… Dan 
inilah kehendak Dia yang telah mengutus Aku, 
yaitu supaya dari semua yang telah diberikan-
Nya kepada-Ku jangan ada yang hilang, tetapi 
supaya Kubangkitkan pada akhir zaman” (Yoh. 
6:37, 39). Dan Dia juga berkata, “Demikianlah kata 
Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata: 
Bapa, telah tiba saatnya; permuliakanlah Anak-
Mu, supaya Anak-Mu mempermuliakan Engkau. 
Sama seperti Engkau telah memberikan kepada-
Nya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula 
Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada 
semua yang telah Engkau berikan kepada-
Nya… Aku telah menyatakan nama-Mu kepada 
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semua orang, yang Engkau berikan kepada-
Ku dari dunia. Mereka itu milih-Mu dan Engkau 
telah memberikan mereka kepada-Ku dan 
mereka telah menuruti firman-Mu… Aku berdoa 
untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, 
tetapi untuk mereka, yang telah Engkau berikan 
kepada-Ku, sebab mereka adalah miliki-Mu…. Ya 
Bapa, Aku mau supaya, di mana pun Aku berada, 
mereka juga berada bersama-sama dengan Aku, 
mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku, 
agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang 
telah Engkau berikan kepada-Ku, sebab Engkau 
telah mengasihi Aku sebelum dunia dijadikan” 
(Yoh. 17:1,2,6,9,24). Sebelum dunia dijadikan, 
Allah telah mempredestinasikan satu umat untuk 
dijadikan setiap dengan gambaran Anak-Nya, 
dan karya serta kebangkitan Tuhan Yesus adalah 
untuk mewujudkan rencana Allah. 

Natur yang sebenarnya dari Penebusan itu 
membuktikan bahwa dalam penerapannya 
terhadap orang berdosa, penebusan itu dibatasi 
oleh rencana Allah. Penebusan Kristus hendaknya 
direnungkan dari dua sisi, yakni bagi Allah dan 
bagi manusia. Bagi Allah, karya Kristus disalib 
merupakan suatu propisiasi, suatu peredaan 
murka Allah, suatu pemuasan yang diberikan 
kepada kekudusan dan keadilan Allah. Bagi 
manusia, penebusan Kristus merupakan suatu 
substitusi (penggantian), Yang Tidak Berdosa 
menggantikan yang berdosa, Yang Benar mati 
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bagi yang tidak benar. Namun, substitusi yang 
jelas dari Seseorang terhadap banyak orang, 
dan penderitaan yang ditanggung-Nya dengan 
sukarela, melibatkan pengenalan yang pasti, 
dari pihak Sang Pengganti dan Dia yang akan 
dipuaskan, tentang orang-orang yang ditebus-
Nya, yang memiliki dosa dan kewajiban hukum 
yang harus ditanggung-Nya. Lagi pula, Sang 
Pemberian Hukum menerima pembayaran 
dari apa yang dilakukan Sang Pengganti, maka 
mereka yang menjadi target hukum tersebut, 
yang tempatnya digantikan oleh-Nya, pasti 
juga akan dibebaskan dari hukuman. Bila saya 
berutang dan tidak mampu melunasinya, lalu 
seseorang datang dan melunasi seluruh utang 
saya sehingga saya memperoleh sebuah buku 
lunas, maka dalam pandangan hukum, kredit 
saya tersebut tidak lagi dapat mengajukan 
tuntutan kepada saya. Di atas kayu salib, Tuhan 
Yesus memberikan diri-Nya sebagai tebusan, dan 
perkenan Allah atas tebus tersebut dinyatakan 
melalui keberadaan kubur-Nya yang kosong 
tiga hari setelah kematian-Nya. Maka sekarang 
yang menjadi pertanyaan adalah: Bagi siapakah 
sebenarnya tebusan tersebut diperuntukkan? 
Bila tebusan tersebut diberikan kepada seluruh 
umat manusia, maka utang yang dimiliki oleh 
setiap manusia pasti telah dihapuskan. Bila 
Kristus mengorbankan diri-Nya di atas kayu 
salib untuk menanggung dosa segenap umat 
manusia, maka tak seorang manusia pun akan 
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binasa. Bila Kristus dijadikan “kutuk” demi semua 
keturunan Adam, maka tak seorang manusia 
pun akan dihukum pada akhirnya. “Pembayaran 
yang tidak mungkin dituntut dua kali oleh Allah, 
yakni pertama, dari tangan Penebusku yang 
mencucurkan darah, dan dari tanganku sendiri.”  
Namun, Kristus memang tidak menghapuskan 
dosa seluruh umat manusia, karena ternyata 
ada sebagian orang yang akan “dilempar ke 
dalam penjara” (bdk. 1 Pet. 3:19, di mana terdapat 
kata Yunani untuk “penjara”), dan mereka “sama 
sekali tidak akan keluar kelak, sampai kemudian 
mereka telah melunasi semuanya,” suatu hal 
yang tidak akan pernah terjadi. Kristus tidak 
menanggung dosa seluruh umat manusia, karena 
ada sebagian orang yang “akan mati dalam 
dosa” (Yoh. 8:21), dan yang tetap dosanya (Yoh. 
9:41). Kristus tidak dijadikan “kutuk” bagi seluruh 
umat manusia, sebab ada sebagian orang yang 
kepada mereka Dia berkata, “Enyahlah dari 
hadapan- Ku, hai kamu orang-orang terkutuk” 
(Mat. 25:41). Menyatakan bahwa Allah mati bagi 
seluruh umat manusia, menyatakan bahwa 
Dia adalah Sang Pengganti sekaligus Jaminan 
seluruh umat manusia, menyatakan bahwa Dia 
menderita menggantikan dan mewakili seluruh 
umat manusia, sama halnya dengan menyatakan 
bahwa Dia “telah menanggung kutuk mereka 
yang sekarang menanggung kutuk mereka 
sendiri; bahwa Dia telah menanggung hukuman 
dari sejumlah orang yang sekarang menghuni 
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neraka, mengalami siksaan; bahwa Dia telah 
melunasi harga penebusan bagi sejumlah orang 
yang akan tetap menanggung ‘upah dosa [yaitu] 
maut” dalam penderitaan kekal mereka sendiri” 
(G. S. Bishop). Namun di pihak lain, mengatakan 
sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Suci, 
bahwa Kristus dihukum oleh karena pelanggaran 
umat Allah, bahwa Dia mengorbankan nyawa-
Nya bagi domba-domba-Nya, bahwa Dia 
memberikan hidup-Nya sebagai tebusan bagi 
banyak orang, adalah sama halnya dengan 
menyatakan bahwa Dia melaksanakan suatu 
karya pendamaian (atonement) yang benar-
benar mendamaikan; bahwa Dia membayarkan 
suatu harga yang benar-benar menebus; bahwa 
Dia diserahkan untuk menjadi suatu murka 
Allah yang benar-benar; bahwa Dia adalah 
Juruselamat yang benar-benar menyelamatkan. 

Bersambung……...
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Mengapa para perempuan 
membawa rempah-rempah 
ketika mereka hendak pergi 
ke kubur Yesus (Luk. 24:1; 
bdk. Mrk. 16:1)?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Setiap kita pasti pernah mengalami 
kehilangan orang yang dikasihi. Pengalaman 
ini mengakibatkan kita merasa sangat sedih 
dan kesedihan itu kita ungkapkan dengan 
berbagai cara. Hal yang sama juga dialami oleh 
perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus 
dari Galilea ketika mereka berangkat menuju 
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kubur tempat Yesus dibaringkan. Injil Lukas 24:1 
mencatat pada pagi-pagi benar, mereka pergi 
ke kubur membawa rempah-rempah yang telah 
mereka persiapkan. Mengapa mereka membawa 
rempah-rempah?

Rempah-rempah atau dapat diterjemahkan 
“minyak aromatik” (Yun. arōmata) merupakan 
produk yang diimpor dari Arab Selatan (Sheba) 
(2Taw. 9:1). Rempah-rempah digunakan 
sebagai minyak urapan (Kel. 30:23). Tanaman 
ini diidentifikasikan dengan Commiphora 
opobalsamum atau balsem Gilead yang 
merupakan semak atau pohon kecil yang bukan 
asli Gilead tetapi dari Arabia Selatan. Tanaman 
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ini tumbuh hingga 4,5 meter dan memiliki cabang 
kuat, memiliki tiga daun, dan bunga berwarna 
putih. Cabang-cabangnya memancarkan getah 
berbau harum yang segera mengeras saat 
terkena udara. Getah digunakan untuk parfum 
dan tujuan pengobatan. Pada zaman Alkitab, itu 
dibudidayakan di lembah Yordan dekat Yerikho, 
mungkin juga di Gilead (Fauna and Flora of the 
Bible, 177 dan Robert G. Bratcher dan Eugene A. 
Nida, A Handbook on the Gospel of Mark, 501). 
Lalu, rempah-rempah jenis apa yang mereka 
bawa? Markus 16:1 menambahkan bahwa 
rempah-rempah itu digunakan untuk “meminyaki 
Yesus.” Kata “meminyaki” menggunakan kata 
dasar Yunani aleiphō merujuk pada salep/
balsam (ointment) atau parfum cair (bdk. 
Mrk. 14:3) (R. T. France, The Gospel of Mark, 
676). Rempah-rempah dalam bentuk cair ini 
merupakan campuran mur dan gaharu dengan 
berat kira-kira lima puluh kati (Yoh. 19:39) (James 
R. Edwards, The Gospel according to Mark, 491).

Ketika mereka pergi ke kubur dengan membawa 
rempah-rempah yang telah mereka beli pada 
saat matahari terbenam pada hari Sabtu 
(berakhirnya hari Sabat), mereka membawa 
rempah-rempah bukan untuk membalsem 
tubuh Yesus dan mengawetkannya, tetapi untuk 
membantu mengurangi bau busuk mayat Yesus 
yang dibaringkan. Mereka berusaha untuk 
memperbaiki apa yang diabaikan oleh Yusuf 
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dari Arimatea pada penguburan (Mrk. 15:46 tidak 
menyebutkan penggunaan rempah-rempah 
dalam penguburan Yesus yang tergesa-gesa, 
tetapi lih. Yoh. 19:39–40). Ini menunjukkan Yusuf 
Arimatea hanya memenuhi kebutuhan minimum 
untuk memenuhi kewajiban menguburkan orang 
mati. (Robert H. Stein, Mark, 729 dan R. Alan 
Culpepper, Mark, 584). Penggunaan rempah-
rempah untuk mengurangi bau busuk mayat 
Yesus ini ternyata merupakan kebiasaan orang 
Yahudi pada waktu itu. Hal ini dibuktikan dengan 
di banyak kuburan Palestina yang berasal dari 
abad pertama, banyak terdapat benda-benda 
penguburan seperti botol parfum, buli-bulu 
salep/balsam, dan bejana lain dari tanah liat 
dan kaca yang dirancang untuk mengandung 
minyak aromatik. Rempah-rempah yang dibawa 
oleh para perempuan ini akan dituangkan ke 
atas kepala Yesus (William L. Lane, Mark, 585).

Mengapa mereka membawa rempah-rempah 
ke kubur Yesus? Alasan historis dan ilmiah 
yaitu iklim Yerusalem/Palestina yang panas 
mengakibatkan pembusukan secara cepat 
mayat Yesus yang telah ditinggal selama dua 
malam dan satu hari (Lane, Mark, 585 dan 
James A. Brooks, Mark, 268). Oleh karena itu, 
mereka membawa rempah-rempah (dalam 
bentuk cair) dan menuangkannya ke atas kepala 
(atau seluruh tubuh) mayat Yesus sebagai tanda 
bahwa mereka menghormati Yesus dan mungkin 
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untuk menjaga agar mayat Yesus tetap segar 
selama mungkin (France, The Gospel of Mark, 
676). Alasan teologis yaitu mereka sebenarnya 
tidak berharap bahwa Yesus akan bangkit (Lane, 
Mark, 585). Bahkan Darrell Bock menafsirkan 
bahwa mereka sebenarnya tidak percaya 
bahwa Yesus akan bangkit (Darrell L. Bock, Luke, 
IVP New Testament Commentary). Namun ketika 
mereka tidak percaya dan berharap bahwa 
Yesus akan bangkit, Yesus benar-benar bangkit. 
Di sini, kita melihat bukti bahwa kebangkitan 
Yesus bukan peristiwa khayalan (atau halusinasi) 
atau rekaan para murid-Nya (Stein, Mark, 729), 
tetapi peristiwa historis.
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BAB IV - Pemahaman
Historis Tentang
Panggilan Misi
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 9 Mei 2021)
Para pembaca dapat melihat bagaimana Allah 
membimbing dan mengarahkan Elliot kepada 
kesadaran yang dalam dari panggilannya, dan 
komitmen untuk melayani tanpa menghiraukan 
harga yang harus dibayar, bahkan nyawanya 
sendiri. Tulisan-tulisannya menggambarkan 

M I S S I O N
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pemahaman bahwa Allah secara pribadi 
memanggil individu-individu untuk melayani 
dalam misi dan bahwa ketika Dia memanggil, Dia 
akan memperlengkapi dan menopang. Akhirnya 
pemahaman Jim Eliot tentang panggilan Allah 
atas hidupnya dan kesetiaannya selanjutnya 
sampai pada kematiannya telah menginspirasi, 
mendidik dan memobilisasi generasi-generasi 
untuk pelayanan misi. Tanpa keraguan, kisah 
kemartiran lima pria ini telah memobilisasi ribuan 
orang ke ladang misi. Banyak pribadi yang telah 
mempengaruhi isi dari buku ini mengutip, bahwa 
insiden Januari 1959 sebagai peristiwa kunci 
dalam panggilan misi mereka.

Sebagai tambahan kepada pribadi-pribadi 
yang telah diuraikan di atas, Perang Dunia II 
juga telah berdampak secara signifikan bagi 
misi. Banyak pria dan wanita muda yang pulang 
dengan beban bagi misi dan kemudian kembali 
kepada bangsa-bangsa sebagai tentara-
tentara Kristus dengan pesan perdamaian. 
Faktor-faktor yang telah menuntun kepada 
gelombang dari misionaris-misionaris baru ini 
termasuk pemaparan internasional, melihat 
kebutuhan-kebutuhan jasmani dan rohani dari 
dunia dan barang kali sejumlah orang merasa 
bersalah atas apa yang mereka harus lakukan 
ketika bertugas di medan perang. Buku-buku 
pedoman misi menunjukkan peningkatan jumlah 
misionaris dan agen-agen misi secara besar-
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besaran menyusul “perang untuk mengakhiri 
segala perang.” Bagi sebagian orang, rasa sakit 
dan pengorbanan yang telah mereka derita dan 
saksikan bagi negara mereka, mengajar mereka, 
bahwa mereka dapat dan harus melakukan 
lebih bagi Kristus. Dave Howard adalah satu dari 
misionaris-misionaris itu. Dia menulis, 

Saya adalah bagian dari generasi misionaris 
pasca Perang Dunia II. Kami dikondisikan oleh 
pengorbanan yang diderita oleh personel 
militer kami  demi membela demokrasi 
dunia. Bunyi tangisan yang kami para calon 
misionaris muda dengar berbunyi seperti ini: 
“Para pria dan wanita, kita meninggalkan 
rumah dan keluarga dan pergi ke luar negeri 
untuk dua, tiga atau empat tahun guna 
membela bangsa kita. Mereka menyerahkan 
segalanya, bahkan nyawa mereka, untuk 
maksud itu. Dapatkah kita melakukan kurang 
dari itu dalam lascar Allah”? Kami merespon 
dengan antusias kepada panggilan seperti itu. 
Pengorbanan adalah kata yang besar bagi 
kami. Sahabat terbaik saya di perguruan tinggi 
yang kemudian menjadi pendamping pria 
dalam pernikahan saya dan juga kakak ipar 
saya, Jim Elliot, dengan kuat mempengaruhi 
banyak dari kami dengan panggilan untuk 
berkorban. Catatan hariannya, penuh 
dengan panggilan-panggilan dramatis 
untuk berkomitmen, bahkan sampai pernah 
saya menghitung ada lebih dari 30 referensi 
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tentang kehidupan yang singkat dan kematian 
dalam catatan hariannya. Sikap hati seperti 
ini membuat kesan bagi saya.

Motivasi-motivasi eskatologis menggerakkan 
misionaris lain. Sejumlah premilenialis percaya 
bahwa Kristus akan segera datang dan bahwa 
mereka harus membawa masuk sebanyak 
mungkin orang, secepat mungkin, dengan segala 
cara yang mungkin. Yang lainnya percaya bahwa 
Dia tidak dapat datang kembali sampai mereka 
telah menyelesaikan tugas gereja. Mereka 
menjadikan perintah terakhir dari Kristus sebagai 
prioritas pertama mereka, karena pemahaman 
mereka tentang Matius 24:14, “Dan Injil Kerajaan 
ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi 
kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah 
tiba kesudahannya.” Menurut sejumlah orang, 
ayat ini mengajarkan bahwa Yesus tidak dapat 
kembali sampai kita telah menjangkau setiap 
kelompok suku terabaikan, dan bahwa Dia akan 
kembali segera sesudah kita menyelesaikannya. 
Motivasi-motivasi eskatologis ini menambahkan 
perasaan kemendesakan kepada panggilan misi. 

Bersambung……….
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LEBIH DARI HARAPAN
Senin, 17 Mei 2021

Suatu hari, ada seorang eksekutif yang sedang 
melakukan perjalanan dinas ke luar kota. Dia 
mengambil penerbangan yang paling pagi, 
langsung sibuk dengan urusan kantor seharian, 
dan sore itu pulang kembali ke kota asal. Sambil 
menunggu di airport, eksekutif yang kelelahan 
dan kelaparan ini iseng menulis di Tweeter 
betapa enaknya jika dia disambut oleh daging 
steak dari restoran favoritnya begitu mendarat. 
Dan ternyata, postingan ini dibaca oleh pihak 
manajemen restoran dan betul, si eksekutif 
dilayani dengan makanan steak gratis, lengkap 
dengan pelayan, di terminal kedatangan. Ini 
adalah contoh customer service yang jauh 
melebihi batasan yang diharapkan.

Kapan terakhir kali kita memperlakukan orang 
lain melebihi batasan yang seharusnya? Kapan 
terakhir kali kita mengesampingkan hak dan ego 
kita, untuk terus mengasihi dan mengampuni? 
Kapan terakhir kali kita berhenti puas dengan 
memberi secukupnya dan berusaha memberi 
yang maksimal? 

Tuhan Yesus adalah Allah yang memperjuangkan 
kita. Di dalam anugerah-Nya, Dia tidak 

Bacaan : Nehemiah 9:16-25
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membalas seturut dosa yang kita perbuat. Di 
dalam kedaulatan-Nya, Dia tidak menilai kita 
berdasarkan kegagalan kita. Dia adalah Tuhan 
yang memilih, menyelamatkan, mengadopsi, 
dan menjaga kita. Kita menerima sungguh lebih 
dari yang kita harapkan. Maka di atas dasar 
ini lah, kita mampu berbelas kasihan kepada 
siapapun termasuk mereka yang sulit, yang 
mengecewakan, bahkan yang menyakiti kita. 
Allah telah memperlakukan kita secara luar biasa, 
mari kita jangan puas memperlakukan orang lain 
dengan yang umum dan biasa. (EW)
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PENGAMPUNAN ATAU 
PEMBALASAN?

Selasa, 18 Mei 2021

Pada saat Yesus pergi ke Galilea dan mulai 
berkhotbah dan mengajar. Orang-orang 
mendengarkan dengan penuh semangat. 
Sinagoge-sinagoge (tempat ibadah orang 
Yahudi) dipenuhi dengan kegembiraan saat Yesus 
menjelaskan Kitab Suci. Seketika Yesus menjadi 
sangat populer.

Tetapi bukan mencari popularitas yang ada dalam 
pikiran Yesus. Di Nazaret, kota asalnya, Yesus 
diberikan gulungan kitab Yesaya. Dia membaca 
dari ayat 1-2 dari Yesaya 61 dan menyatakan, 
“Hari ini perkataan kitab suci ini digenapi dalam 
pendengaranmu.” Dia tidak membaca bagian 
selanjutnya tentang pembalasan Tuhan atas 
musuh Israel dan pemulihan Yerusalem. Dia 
dengan bijaksana menggulung gulungan kitab 
tersebut dan berbicara dari kata-kata yang Dia 
baca.

Meskipun semua orang mengkagumi kata-kata-
Nya dan memuji Dia, mereka bertanya-tanya 
mengapa Yesus tidak mengatakan lebih banyak 
dari kitab Yesaya tersebut. Penduduk setempat 

Bacaan : Lukas 4: 14-22
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merindukan hari ketika Roma akan digulingkan. 
Mereka rindu “kemerdekaan” dari penjajahan 
Roma. Mengapa Yesus tidak melengkapi 
teks yang dibaca tentang balas dendam 
terhadap musuh Israel? Mengapa Yesus tidak 
memberitakan perang atau pemberontakan 
terhadap pemerintahan Roma?

Yesus tahu apa yang dipikirkan orang banyak 
itu. Dia tahu mereka akan segera melawan dan 
menolak-Nya. Yesus tidak mencari tepuk tangan 
atau popularitas. Dia ingin membawa jiwa yang 
tertekan pada pertobatan dan pengampunan. 
Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkan 
hidup mereka dari murka Tuhan yang pantas 
mereka terima sendiri.

Kitapun juga pantas menerima hukuman. Kita juga 
membutuhkan Juruselamat. Kita membutuhkan 
belas kasihan, bukan balas dendam. Kita 
membutuhkan anugerah Tuhan. Mungkin kita 
rindu membalas dendam,namun belas kasihan 
yang dari Tuhan biarlah kita teruskan bagi orang 
yang menyakitkan. Selamat mengasihi.!! (HK)
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BELAS KASIHAN MENANG 
ATAS PENGHAKIMAN

Rabu, 19 Mei 2021

Ketika seorang Kristen mendengar atau 
membaca kata “Reformed,” maka ia langsung 
berpikir negatif: sombong dan suka menghakimi. 
Gambaran serupa mungkin yang ada di pikiran 
banyak orang dunia ketika membaca Dasa Titah. 
Mereka akan berpikir bahwa Dasa Titah sedang 
menghakimi mereka yang mau bebas. Ternyata 
tidak. Di Yakobus 2:1, Yakobus memperingatkan 
orang percaya untuk mengasihi semua orang 
tanpa memandang muka karena hukum utama 
dalam Kitab Suci (PL) yaitu saling mengasihi 
(ay. 8). Ketika seorang percaya memandang 
muka, maka ia berdosa karena ia melanggar 
hukum Allah (ay. 9). Dengan kata lain, kasih 
menjadi pengikat seluruh hukum Allah di dalam 
PL. “Jangan berzinah,” “jangan membunuh,” dll 
(ay. 11) merupakan aplikasi praktis dari intinya 
yaitu mengasihi sesama. Oleh karena itu, 
Yakobus memperingatkan orang percaya agar 
berkata dan bertindak seperti orang-orang yang 
dihakimi oleh hukum yang memerdekakan alias 
hukum kasih (ay. 12). Artinya mereka tidak boleh 
“menghakimi” orang lain dari apa yang tampak, 
sebaliknya mereka berkata dan bertindak seperti 

Bacaan : Yakobus 2:12-13
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orang-orang yang dihakimi oleh Allah yang 
murah hati dan menetapkan hukum kasih. Di sini, 
kita belajar bahwa sebagaimana Allah adalah 
Allah yang penuh belas kasihan kepada orang-
orang yang tersisih, maka orang-orang yang 
percaya kepada-Nya harus menunjukkan belas 
kasihan tersebut dengan tidak “menghakimi” 
mereka yang tersisih (Dan G. McCartney, 
James, 150 dan Kurt A. Richardson, James, 123). 
Bagaimana dengan kita yang mengaku diri 
Reformed? Masihkah kita gemar menghakimi 
orang-orang Kristen non-Reformed dengan 
kata-kata “sakti”?

Allah yang penuh belas kasihan bukan hanya 
menghendaki umat-Nya berbelas kasihan kepada 
orang-orang yang tersisih, tetapi juga Ia akan 
menghukum mereka yang tidak berbelas kasihan 
(ay. 13a). Artinya umat-Nya diperintahkan-Nya 
menjadi penyalur belas kasihan-Nya agar orang 
lain tahu bahwa Dia adalah Allah yang berbelas 
kasihan. Ketika umat-Nya tidak mau bermurah 
hati kepada orang yang tersisihkan, maka 
orang lain akan melihat Allah yang dipercaya 
umat-Nya juga tidak bermurah hati dan itu 
tidak memuliakan-Nya. Oleh karena itu, Yakobus 
menutup pengajarannya dengan berkata bahwa 
belas kasihan akan menang atas penghakiman 
(ay. 13b). Artinya ketika orang percaya berbelas 
kasihan kepada orang lain, ia menunjukkan 
keinginannya untuk mematuhi hukum kasih dan 
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tindakan ini dihitung sebagai bukti kehadiran 
Kristus di dalam diri kita. Persatuan Kristus 
dengan orang percaya ini menjadi dasar kita 
akan dibenarkan dari penghakiman Allah kelak 
(Douglas J. Moo, The Letter of James, 118).

Sudahkah kita menunjukkan belas kasihan kepada 
orang lain, sehingga melalui perkataan dan 
tindakan belas kasihan kita, Allah dipermuliakan? 
Amin. Soli Deo Gloria. (DTS)
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BERBELASKASIHAN
SEPERTI KRISTUS

Kamis, 20 Mei 2021

Manusia cenderung menghakimi sesamanya 
dari apa yang dilihatnya secara kasat mata. Yang 
melakukan berbagai disiplin dianggap lebih hebat 
dari pada mereka yang tidak melakukannya. 
Ini juga yang terjadi dalam kekristenan mula-
mula. Bagi sebagian orang pada waktu itu, tidak 
semua daging boleh dimakan dan ada hari-
hari yang dianggap sakral (2, 5). Secara sosial, 
golongan yang terikat dengan Taurat disebut 
lemah. Sebaliknya, mereka yang terbebas dari 
ikatan Taurat disebut kuat. Terjadi perselisihan 
antara kedua golongan ini. Yang kuat merasa diri 
benar dan menghakimi yang lemah (1, 3, 4a, 13). 

Untuk mengatasi konflik ini, Paulus menjelaskan 
prinsip yang tidak boleh dikompromikan orang 
Kristen. Pertama, setiap orang percaya adalah 
milik Tuhan Yesus karena sudah ditebus oleh 
darah Kristus (4, 7-8). Kedua, semua manusia 
akan dihakimi dan memper- tanggungjawabkan 
hidupnya di hadapan Tuhan (10, 12). Oleh karena 
itu, hanya Tuhan yang memiliki otoritas untuk 
menghakimi kehidupan manusia.

Bacaan : Roma 14:10
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Semua prinsip yang diajarkan Paulus ada 
kaitannya dengan karya Kristus bagi manusia. 
Dengan kata lain, hidup orang Kristen harus 
selalu dipusatkan kepada Kristus, sebagai Tuhan, 
Juruselamat, dan Hakim yang agung, bukan 
kepada pandangan dan penilaian manusia yang 
subjektif. Prinsip ini mengandung dua konsekuensi 
moral. Kita harus dapat saling menerima, 
meskipun terdapat perbedaan yang tidak prinsip 
(1). Kita dilarang menghina, menganggap rendah, 
dan menghakimi orang yang berbeda dengan 
kita (3). Kristuslah Hakim bagi semua manusia. 

Allah Bapa kita begitu kaya dengan rahmat atau 
belas kasihan (Efesus 2:4); Kita adalah anak-anak 
dari Sang Bapa ketika kita senang melakukan hal-
hal yang disenangi-Nya dan memang adalah 
karakter-Nya. Mari kita memperlakukan orang 
lain dengan cara yang sama seperti cara-Nya 
memperlakukan mereka. (NL)
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JANGAN TAKUT
Jumat, 21 Mei 2021

Natur keberdosaan telah mengikat manusia 
sehingga hal sekecil apapun dalam hidup 
manusia senantiasa menghasilkan perbuatan 
dosa. Allah sangat  membenci dosa. Bahkan 
setiap kebaikan apapun yang dilakukan manusia 
dianggap tidak layak bagi Allah karena sudah 
tercemar oleh dosa. Apa yang bisa dilakukan 
untuk mendapatkan perkenanan di hadirat Allah? 
Jawabannya tidak ada.

Apakah dengan demikian kita takut dan putus 
harapan? Jawabannya tidak perlu. Mengapa? 
Karena  sejak awal Tuhan Yesus sudah 
menandaskan bahwa Ia yang akan menggenapi 
tuntutan Hukum Taurat (5:17) sehingga kehidupan 
yang ada dalam Yesus tidak lagi dalam tuntutan 
hukum taurat. Selain itu apa yang gagal dilakukan 
oleh manusia telah digenapi oleh Kristus di 
kayu salib (Rom 8:3; Gal 3:13; 4:4-5). Alkitab 
mengatakan:  “Sebab apa yang tidak mungkin 
dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya 
oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan 
jalan mengutus Anak-Nya sendiri dalam daging, 
yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa 
karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas 

Bacaan : Roma 8:3-4
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dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum 
Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup 
menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab 
mereka yang hidup menurut daging, memikirkan 
hal-hal yang dari daging; mereka yang hidup 
menurut Roh, memikirkan hal-hal yang dari Roh 
(Roma 8:3-5 ITB).”

Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, 
Allah sudah melakukannya bagi kita. Apa yang 
mustahil kita dapatkan telah dianugerahkan 
kepada kita. Yang kita butuhkan sekarang adalah 
mengalami pertobatan sungguh-sungguh dan 
bergantung sepenuhnya kepada Yesus, Sang 
Juruselamat kita. Jadilah menjadi serupa dengan 
Dia sebagai buah hidup sebagai orang yang 
yang sudah ditebus. Apa yang kita lakukan di 
dalam Yesus tidak akan sia-sia. Karena itu jangan 
jemu-jemu memuliakan Allah dengan kasih dan 
kebaikan. (YDI)
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MENGAMPUNI KARENA 
SUDAH DIAMPUNI

Sabtu, 22 Mei 2021

Suatu kali seorang remaja duduk terdiam dalam 
ruangan konseling tanpa berbicara satu patah 
katapun. Hanya tangisan yang tidak berhenti 
yang ia keluarkan, seolah menanggung begitu 
banyak beban dalam bahunya. Setelah beberapa 
menit ia menangis, mulai lah remaja tersebut 
menceritakan bagaimana ia membenci orang 
tuanya. Satu sisi ia tidak bisa menahan dendam 
yang ada dalam dirinya namun disatu sisi juga 
remaja ini tahu bahwa ia ingin melepaskan 
dendam ini dan mengampuni orang tuanya. 
Pengampunan untuk orang lain tidaklah semudah 
membalikkan telapak tangan. Kita bergumul luar 
biasa untuk melepaskan pengampunan buat 
orang yang mungkin sudah melukai hati kita.

Satu bagian yang kita baca hari ini, merupakan 
kutipan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada 
kita semua. Pada bagian itu Yesus mengajarkan 
kita bagaimana kita sepatutnya melakukan 
pengakuan dosa dihadapan Tuhan. Kata 
“kesalahan” dan ‘orang yang bersalah” secara 
hurufiah diterjemahkan “hutang” dan “orang yang 
berhutang”.  Hal ini menggambarkan bagaimana 

Bacaan : Matius 6:12
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bahwa kesalahan kita dihadapan Tuhan sama 
dengan hutang dihadapan Tuhan. Sama seperti 
yang diumpamkan oleh Yesus tentang hamba yang 
berhutang sepuluh ribu talenta (Matius 18:23-35), 
demikianlah sebetulnya setiap kali kita melakukan 
kesalahan kita berhutang kepada Tuhan. Dalam 
bagian ini dikatakan (Ay.12) “ampunilah kesalahan 
kami, seperti kami mengampuni orang yang 
bersalah kepada kami” bukan menggambarkan 
bahwa kesalah kita di ampuni ketika kita 
mengampuni orang lain, akan tetapi justru karena 
kita sudah di ampuni maka kita bisa mengampuni 
orang lain. Ketika kita merasakan bagaimana 
hutang kita sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus 
di atas kayu salib, anugerah itu akan mendorong 
kita untuk mengampuni orang lain. Melalui 
anugerah pengampunan yang menghapus dosa 
kita, anugerah yang sama juga mendorong kita 
dan memampukan kita mengampuni orang lain.

Mengampuni orang lain bukan sebuah hal yang 
mudah. Meskipun kita tau bahwa mengampuni 
itu harus dilakukan akan tetapi hati kita sangat 
sulit melakukan itu. Namun karena pengampunan 
Tuhan telah diberikan kepada setiap kita, hal 
itulah yang mendorong dan memampukan kita 
mengampuni orang lain. Pandanglah pada salib 
Yesus, karena disana ada anugerah yang luar 
biasa telah mengampuni kita semua. Dan melalui 
anugerah yang sama kita bisa mengampuni 
orang lain meskipun itu tidak mudah. (EG)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
17 Mei ‘21

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

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

Selasa,
18 Mei ‘21

HUT: Sdr. Sebastian Hadi

HUT: Sdri. Elizabeth Nathania Witanto

Rabu
19 Mei ‘21

HUT: Sdri. Feroxanna Tjandra

HUT: Sdri. Estherica B. Subrata

HUT: Anak Gilbert Sebastian

Sabtu
22 Mei ‘21

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Sdri. Stevana Ongko

Minggu,
23 Mei ‘21 HUT: Anak Catherine Febe Gede
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

16 Mei 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 16 Mei 2021:
http://bit.ly/songlistREC160521 

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan 
teks Yakobus 2:12-13 di TV (atau dicetak/
lewat HP saja) sambil memutar lagu Crowns 
(Hillsong) (https://www.youtube.com/
watch?v=WVNb-Tz-Lp0)  

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

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

 
Jemaat dipersilakan duduk.
KasihNya Lampaui Dosa 
Chorus
Puji Tuhan
S’bab kasih-Nya sempurna
Kasih-Nya baru tiap pagi
Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa

Verse 1
Kasih yang melupakan pelanggaran
Walau Maha Tahu tak diingat-Nya
Allah hapuskan s’gala kesalahan
Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa

Chorus

Verse 2
Allah sabar saat kita tersesat
Lembut Sang Bapa panggil pulang kita
Disambutlah yang lelah dan yang jahat
Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa

Verse 3 - MODULASI
Allah curahkan kasih tanpa batas
Kita ditebuskan oleh darah-Nya
Dulu berhutang s’karang kita bebas
Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa
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Pengakuan Dosa Pribadi

Chorus 2X

Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan

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

5. Petunjuk hidup baru 
Lebih-lebih, karena kita sekarang telah 
dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan 
diselamatkan dari murka Allah. – Roma 5:9
 
Nyanyian jemaat  
Raja yang Hebat 
Verse
Angkatlah tinggi panji-Nya
Dan sorakkanlah kemenangan-Nya
Kemenangan-Nya
Belenggu t’lah dipatahkan
Kutuk dan maut t’lah dikalahkan
T’lah dikalahkan

Chorus
Oleh darah-Mu yang bebaskanku
Kaulah Raja yang hebat
Kebangkitan-Mu di dalamku,
dan di dalamku
Tiada takut dan gentar
Kemenanganku bersama-Mu,
dan bersama-Mu

Verse
Chorus
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Bridge 2X
Dulu s’karang selamanya
Kau berkuasa atas segalanya
Nama-Mu yang kuserukan
Kaulah Raja Penebus yang hidup

Chorus 2X

6. Pujian Firman: 
Christ is Enough   
Verse 1
Christ is my reward and all of my devotion
Now there’s nothing in this world
That could ever satisfy
Through every trial, my soul will sing
No turning back, I’ve been set free

Chorus
Christ is enough for me,
Christ is enough for me
Everything I need is in You,
everything I need

Verse 2
Christ my all in all, the joy of my salvation
And this hope will never fail
Heaven is our home
Through every storm, my soul will sing
Jesus is here, to God be the glory
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Chorus

Bridge 1
I have decided to follow Jesus
No turning back, no turning back
I have decided to follow Jesus
No turning back, no turning back

Bridge 2
The cross before me, the world behind me
No turning back, no turning back
The cross before me, the world behind me
No turning back, no turning back

Chorus
Bridge 1 (2X)

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan. 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
REC Merr: 0882-8888-09
REC Batam: 0887-8888-29
REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
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Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 
 
Hai Bangkit Bagi Yesus  
Verse
Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibNya! 
Anjungkan panji Raja dan jangan menyerah

Verse
Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibNya! 
Anjungkan panji Raja dan jangan menyerah
Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah
Sehingga tiap lawan berlutut menyembah

Verse 2
Hai angkit bagi Yesus, dengar panggilanNya! 
Hadapilah tantangan, hariNya inilah! 
Dan biar tak terbilang pasukan kuasa g’lap
semakin berbahaya, semakin kau tegap

Bridge 3X
Hai bangkit bagi Dia, gunakan senjata Allah!
Lawan kuasa gelap dengan kuasa Allah!

Verse 3
Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatNya
Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah
Kenakan perlengkapan kuasa Roh Kudus
Berjaga dan berdoa supaya siap t’rus!
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Bridge 2X

10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman 

12. Doxology
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