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Bebas dari Ketakutan 
Terhadap Penghakiman 
(1 Yohanes 4:17-18)
Pdt. Novida F. Lassa, M. Th

Manusia cenderung tidak menyukai penghakiman 
dari pihak lain. Mereka merasa terancam ketika 
orang lain mulai mengkritisi semua yang dikerjakan. 
Itu sebabnya manusia cenderung menghindari 
penghakiman dari orang lain. Sayangnya ada satu 
penghakiman yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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yaitu penghakiman Allah. 

Hari penghakiman adalah sebuah kepastian. Yang 
sedang dibahas oleh Yohanes, bukan apakah hari 
penghakiman benar-benar akan ada?  Yang sedang 
dibahas oleh Yohanes bukan apakah kamu suka atau 
tidak, atau apakah menurut kamu hari penghakiman 
itu ada? Di dalam teks ini, hari penghakiman terlihat 
seperti ide yang tidak asing lagi bagi Yohanes dan 
penerima suratnya, itu sebabnya Yohanes merasa 
tidak perlu menjelaskan apakah hari penghakiman 
adalah sebuah keniscayaan. Dari kalimatnya, terlihat 
bahwa dia menganggap pendengarnya punya asumsi 
yang sama bahwa  manusia akan menghadapi hari 
penghakiman. Hari penghakiman adalah sebuah 
kepastian, walau mungkin banyak orang tidak 
menyukainya.  Pertanyaannya jelas, apakah kita siap  
atau tidak menghadapinya karena itu adalah pasti. 

Mengapa pertanyaan ini penting? Tentu karena kita 
sadar kerapuhan dan keberdosaan kita. Ketakutan 
menghadapi hari penghakiman menyiratkan bahwa 
ada persoalan serius di dalam diri kita yang belum 
dibereskan, yaitu dosa. Inilah yang membuat kita 
tidak berani menghadapi hari itu tiba.  Tidak ada solusi 
lain, selain menghadapinya. Bagaimana caranya kita 
dapat menghadapi hari penghakiman itu tiba?  
Milikilah keyakinan di hadapan Sang Hakim

Yohanes  banyak berbicara tentang “keyakinan” 
atau “keberanian” di hadapan Allah dalam suratnya. 
“Keyakinan sejati” di hadapan Tuhan adalah 
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hal yang sangat berharga; dan Yohanes sering 
menyebutkannya. Dia menulis, misalnya, “ Dan 
sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Dia, 
supaya ketika Dia menampakkan diri, kita boleh 
memiliki keyakinan dan tidak malu di hadapan-
Nya pada saat kedatangan-Nya” (2:28). Ia juga 
berkata, Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau 
hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai 
keberanian percaya untuk mendekati Allah (3: 21). 
Dan menjelang akhir suratnya, dia menulis, “Dan 
inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu 
bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta 
sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya.” (5:14-
15). Yohanes menggunakan kata Yunani yang sama 
untuk “keyakinan” dalam semua ayat ini; dan dia 
menggunakannya lagi dalam teks yang sedang kita 
bahas ini. 

Sayangnya jawaban ini akan menghasilkan pertanyaan 
lagi. Bagaimana caranya memiliki keyakinan di 
hadapan Sang Hakim? Jawabannya adalah 
Milikilah kasih Allah

Momen berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi 
mungkin adalah hal yang menakutkan bagi beberapa 
orang. Tentu menakutkan karena kita tahu dengan 
pasti siapa Allah dan siapa kita. Allah adalah Sang 
Mahaagung dan kita adalah manusia berdosa, 
siapakah yang akan tahan berada di hadapan tahta 
pengadilan Allah? 

Itu sebabnya Yohanes berkata kita hanya bisa berdiri 
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dengan yakin di tahta pengadilan Allah karena kasih-
Nya di dalam kita. Keyakinan untuk menghadap 
pengadilan Allah didasarkan pada kasih Tuhan sendiri. 
Wajar bagi orang di luar Kristus gemetar memikirkan 
hari penghakiman, namun berbeda dengan orang-
orang yang telah mendapatkan kasih-Nya, mereka 
telah ditebus oleh darah-Nya dan tinggal di dalam 
kasih-Nya, itulah yang membuat hari penghakiman 
kehilangan “sengatnya”. Kasih Allah yang tercurah 
bagi kita itulah yang menjadi alasan bagi  kita untuk 
dapat berdiri dengan penuh keberanian di hadapan-
Nya.

Biarkan Allah menyempurnakan kasih
Ketika menjelaskan kasih Allah, Yohanes cukup 
sering mengunakan istilah “sempurna”, bahkan 
di dalam 2 ayat yang pendek ini kata “sempurna” 
muncul tiga kali. Ketika Yohanes berbicara tentang 
“kesempurnaan” kasih Tuhan di dalam kita, dia tidak 
berbicara tentang cinta kita sendiri kepada Tuhan 
yang menjadi “sempurna”, atau cinta kita satu sama 
lain menjadi “sempurna”. Kita tidak akan sempurna 
dalam cara kita mengungkapkan cinta sampai kita 
berada di surga. 

Yohanes berkata “Dalam hal inilah kasih Allah 
sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai 
keberanian percaya pada hari penghakiman, karena 
sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini”. 
Apa hubungannya, kita berani percaya pada hari 
penghakiman dengan kasih Allah sempurna di dalam 
kita?
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Banyak orang percaya Allah mengasihi dirinya, 
namun ketika jatuh dalam dosa tertentu, mereka 
mulai ragu bahwa Allah masih tetap mengasihinya. 
Di dalam benak mereka, Allah seperti seorang hakim 
yang kejam yang berdiri dengan mata merah siap 
menghukum. Jika kita masih memiliki konsep bahwa 
kita dikasihi karena kita melakukan hal yang baik, 
maka konsep kita salah tentang kasih Allah yang 
sempurna. Allah mengasihi kita waktu kita masih 
berdosa, Dia mengasihi kita secara sempurna, tidak 
perlu ditambahkan dengan perbuatan baik. Namun 
jangan salah paham, setelah kita menerima kasih 
yang sempurna tersebut, kita akan menjadi saluran 
kasih bagi orang lain.

Keberanian untuk berdiri di depan pengadilan Allah 
didasarkan oleh kasih yang diinisiasi oleh Allah 
sendiri. Di dalam diri kita kasih Allah disempurnakan 
dengan cara membagi kasih itu kepada sesama.

Setelah Yohanes mengungkapkan keyakinan di 
hadapan pengadilan Tuhan dalam kalimat-kalimat 
yang positif. Di ayat 18, dia mengungkapkannya 
dalam istilah negatif. Dia telah menunjukkan dalam 
ayat 17 apa yang diberikan oleh kesempurnaan kasih 
Allah di dalam kita; dan sekarang, dia menunjukkan 
kepada kita di ayat 18 apa yang akan disingkirkan 
kasih Allah. Kesempurnaan kasih Tuhan di dalam diri 
kita akan menyingkirkan ketakutan.

Yohanes menegaskan bahwa tidak ada ketakutan 
dalam kasih. Kasih yang sempurna melenyapkan 



E-Magazine
17 Juli 2022

8

ketakutan. Ketakutan dan kasih tidak bisa hadir di 
tempat yang sama.  Saya tidak bisa sempurna dalam 
kasih  seseorang jika saya takut pada mereka; dan 
saya  tidak bisa takut pada seseorang yang kasihnya 
sempurna dalam bagi kita. Yohanes berkata, 
“Di dalam kasih tidak ada ketakutan; kasih yang 
sempurna melenyapkan ketakutan, karena ketakutan 
mengandung siksaan.” Kata yang digunakan 
Yohanes untuk “siksaan” juga dapat diterjemahkan 
“hukuman” (NIV,NASB). Kehadiran ketakutan seperti 
itu menunjukkan pengalaman kasih yang tidak 
sempurna. Tapi begitu kasih disempurnakan dalam 
diri kita, semua ketakutan seperti itu hilang.

Ketika kita yakin akan kasih Allah bagi kita, kita tidak 
lagi menahan diri untuk mendekat kepada-Nya dan 
menikmati kepenuhan persekutuan dengan Allah 
dan keluarga Allah. Soli deo Gloria!
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 191:
Apa yang kita pohon dalam doa permohonan yang 
keempat?

Dalam doa permohonan yang keempat, yaitu 
‘Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang 
secukupnya’, kita mengakui bahwa, di dalam Adam 
dan oleh dosa kita sendiri, kita sama sekali tidak 
berhak lagi atas berkat lahiriah apa pun dalam 
kehidupan ini,; bahwa selayaknya Allah mencabut 
berkat itu sama sekali dan membuatnya menjadi 
kutuk bagi kita bila kita menggunakannya; bahwa 
berkat itu sendiri sama sekali tidak dapat menghidupi 
kita, sedangkan kita tidak layak menerimanya atau 
sanggup memperolehnya melalui daya upaya kita 
sendiri, tetapi cenderung mengingini, meraih, dan 
menggunakannya dengan cara yang tidak sesuai 
dengan hukum; sekaligus berdoa memohon agar baik 
kita sendiri maupun orang lain, dengan menggunakan 
cara-cara yang sesuai dengan hukum, seraya tiap-
tiap hari mengharapkan pemeliharaan Allah, dapat 
menerima jatah yang layak sebagai pemberian-Nya 
yang cuma-cuma, dan dengan cara yang dianggap-
Nya baik menurut hikmat-Nya sebagai seorang Bapa, 
dan agar berkat itu tetap kita terima serta dijadikan 
berkat bagi kita dalam cara kita menggunakannya, 
yaitu secara kudus dan menyenangkan, dan dalam 
rasa puas kita berkenaan dengannya. Juga, agar kita 
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tetap dijauhkan-Nya dari segala hal yang bertentangan 
dengan penghidupan dan kesejahteraan kita dalam 
kehidupan di dunia ini. 
a. Mat 6:11. b. Kej 2:17, 3:17; Rom 8:20, 22; Yer 5:25; 
Ula 28:15-68. c. Ula 8:3. d. Kej 32:10. e. Ula 8:17-18. 
f. Yer 6:13; Mar 7:21-22. g. Hos 12:7. h. Yak 4:3. i. Kej 
43:12-14; 28:20; Efe 4:28; 2Te 3:11-12; Fil 4:6. j. 1Ti 4:3-
5. k. 1Ti 6:6-8. l. Ams 30:8-9.



E-Magazine
17 Juli 2022

11

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. 
Berdoa kiranya para pihak yang bertikai boleh 
mendapatkan anugerah hikmat dari Tuhan 
untuk tidak hanya memikirkan kepentingan 
negaranya sendiri, keegoisan diri, namun 
mampu memikirkan kepentingan global dan 
kesejahteraan masyarakat sipil yang menjadi 
korban perseteruan ini. Berdoa supaya konflik 
yang terjadi dapat segera selesai dan keamanan 
dunia dapat terjaga.

2. Berdoa supaya kenaikan angka Covid-19 di 
Indonesia dapat teratasi dengan baik. Kiranya 
Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah 
dan tenaga medis dalam mengatasi hal tersebut. 
Berdoa untuk masyarakat Indonesia tidak lengah 
dan tetap menjaga protokol kesehatan. Berdoa 
juga untuk anak-anak dan guru yang mengikuti 
PTM pada ajaran tahun baru 2022 / 2023 dapat 
sehat selalu. 

3. HUT REC pada tanggal 23 Juli 2022.  Berdoa 
untuk Persiapan HUT REC supaya setiap panitia 
dapat saling bekerjasama mengerjakan acara 
ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa 

Pokok Doa Syafaat



E-Magazine
17 Juli 2022

12

untuk proses pembuatan album REC kiranya 
bisa terselesaikan dengan baik sehingga dapat 
memberkati jemaat REC secara khusus maupun 
umat kristiani yang mendengarkannya. Berdoa 
untuk seluruh keluarga besar REC mulai dari 
majelis, hamba Tuhan, pengurus serta semua 
aktivis dan jemaat, melalui momen HUT ini boleh 
semakin dikuatkan dan berkobar-kobar untuk 
melayani Tuhan.

Pokok Doa Syafaat
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Sikapnya Jadi
Tak Masuk Akal

C A R E
All About Marriage

Grace dan Frank memiliki banyak kesamaan, seperti 
kesukaan akan atletik, perhatian atas orang-orang 
muda yang terlantar, dan rasa humor. Namun lebih 
dari semua itu, Frank memiliki komitmen rohani yang 
tinggi.

Beberapa minggu sebelum Natal 1892, saat Grace 
dan Frank berusia 27 tahun, mereka menikah di 
gereja kecil yang ditempati ayah Grace di Hyattsville. 
Upacara pernikahan mereka dipimpin oleh Charles 
Livingston, ayah Grace.

Grace Livingston & Franklin Hill (2)
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[KEJUTAN PERTAMA]
Pada saat itu, Frank adalah pendeta dari sebuah gereja 
kecil di Pennsylvania bagian barat. Namun empat 
bulan setelah pernikahannya, ia menerima panggilan 
untuk melayani di gereja Presbiterian Wakefield di 
daerah Germantown, Philadelphia. Bangunannya 
baru, tetapi jumlah jemaatnya tidak besar (sekitar 
200 anggota). Namun, ada lebih dari 400 anak yang 
terdaftar di Sekolah Minggu. 

Tanpa membuang waktu lagi, Frank memulai sebuah 
klub pria yang dinamai “Klub Vicar dari Wakefield”. 
Setelah berdiri setahun lamanya, nama kelompok itu 
pun berubah menjadi Klub Pria Wakefield.

Di samping berolahraga, kelompok pria itu 
mengadakan diskusi tentang keadaan politik di 
masa itu, serta masalah teologis. Frank juga memulai 
sebuah Klub Anak Laki-laki. Dan, kemudian untuk 
meningkatkan angka kehadiran dalam pertemuan 
Christian Endeavor setiap Minggu sore, ia mengubah 
jam kebaktian umum sore di gereja.

Di atas mimbarlah Frank menunjukkan kekuatan 
terbesarnya. Di mana-mana tersiar kabar bahwa 
seorang pendeta muda di Wakefield sedang 
berkembang menjadi seorang pengkhotbah hebat.
Anggota kelompok pemuda Christian Endeavor 
pun menjamur. Dalam tahun-tahun berikutnya, 
pertumbuhan itu terus berlanjut.
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Sementara Grace menjalankan perannya sebagai tim 
kreatif Sekolah Minggu dan aktif di Christian Endeavor, 
sebenarnya yang menjadi perhatian utamanya 
selama tahun-tahun itu adalah anak-anaknya. Putri 
pertamanya, Margaret, lahir di akhir tahun 1893, 
dan yang kedua, Ruth, lahir pada tahun 1898. Waktu 
luangnya ia habiskan dengan duduk di depan mesin 
ketik dan menulis cerpen untuk publikasi mingguan 
Christian Endeavor, serta melukis dengan cat minyak.

Lalu tibalah bulan November 1899. Di hari Jumat 
malam itu, Frank dan Grace sedang menghadiri 
sebuah kegiatan sosial gereja. Tiba-tiba Frank pulang 
ke rumah lebih awal setelah mengeluh perutnya sakit. 
Malam itu rasa sakitnya bertambah parah, dan ia pun 
dibawa ke rumah sakit. Keesokan harinya ia menjalani 
operasi usus buntu. Operasi itu kelihatannya berhasil, 
tetapi kemudian terjadi infeksi. Tanpa antibiotik, 
Frank pun kalah melawan maut, sehingga tiga hari 
kemudian ia meninggal dunia.

[KEJUTAN KEDUA]
Di saat-saat seperti itu, ayat-ayat dalam Kitab Suci 
menjadi sumber penghiburan Grace. Meskipun 
demikian, kematian suaminya menghancurkan hati 
Grace. Keluarga dan teman-teman gereja berusaha 
keras untuk menghiburnya.

Rasa tidak aman melanda seisi rumah itu. “Dalam 
ingatan saya ada begitu banyak linangan air mata,” 
kenang putrinya, Ruth. Ruth pun ingat saat ia 
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menangis di atas tempat tidurnya karena takut akan 
gelap. Lalu Grace masuk, menggendongnya, dan 
berkata kepadanya bahwa Yesus Sang Gembala akan 
menggendongnya bagai seekor domba kecil.

“Saya tidak akan pernah melupakannya,” kata Ruth. 
Bersama dua gadis kecilnya, Grace berusaha 
mengumpulkan kembali kepingan-kepingan yang 
hancur. Frank telah meninggalkan uang sebanyak 
5.000 dolar dari asuransi jiwa, tetapi Grace tahu 
bahwa mereka tidak dapat mengandalkan uang 
itu untuk jangka panjang. Begitu gereja mereka 
memanggil pendeta baru, ia dan kedua putrinya 
harus meninggalkan pastori.

Hal pertama yang terpikir olehnya adalah kembali ke 
rumah orangtuanya untuk sementara, sehingga ia 
punya waktu untuk memikirkan pilihan lainnya. Lalu 
datanglah kejutan kedua, yaitu kematian ayahnya.

Tiada yang lebih berarti baginya selain keluarga, tetapi 
sekarang Allah telah memilih untuk mengguncang, 
baik keluarga di mana ia dibesarkan maupun keluarga 
baru yang sedang dibangunnya bersama Frank.

Bagaimana mungkin ia dapat mengatasinya? Ia harus 
merawat ibunya yang sekarang menjanda, juga kedua 
anaknya. Walaupun tertekan karena kehilangan dua 
pria yang dikasihinya , ia tidak ingin menjadi lemah. Ia 
harus terus maju.
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[MIMBAR LEWAT TULISAN]
Atas nasihat dari seorang paman dan seorang 
penatua gereja, Grace pindah ke kota pinggiran di 
Swarthmore. Di kota itu terdapat banyak perguruan 
tinggi, dan tampaknya itulah alasan utama mengapa 
kota itu dipilih. Walaupun kedua putrinya masih kecil, 
Grace ingin mereka memperoleh pendidikan terbaik. 
Jadi saat mereka beranjak dewasa nanti, mereka tidak 
perlu pindah ke kota lain untuk melanjutkan studi.

Untuk sementara keluarga itu menyewa sebuah 
rumah kecil, tetapi Grace memiliki rencana lain 
bagi masa depan. Telah lama ia memimpikan untuk 
memiliki sebuah rumah sendiri.

Namun, jika ia menggunakan uang asuransi jiwa Frank 
untuk membangun rumah, ia tidak akan memiliki 
cukup uang untuk hidup sehari-hari. Ia membutuhkan 
penghasilan tambahan.

Tentu saja ia masih terus menulis cerpen untuk 
Christian Endeavor. Ia bahkan telah mulai menulis 
bahan-bahan pelajaran Sekolah Minggu yang dijual 
kepada beberapa surat kabar kecil di daerah itu. 
Namun, tak satu pun memberikan penghasilan yang 
cukup besar.

Dengan kedua anak yang masih kecil, ia tahu bahwa 
ia tidak dapat meninggalkan rumah untuk bekerja; ia 
pun tahu bahwa ia tidak dapat menghasilkan uang 
dengan menjadi seniman. Namun, ia ingat bagaimana 
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Bibi Belle meraih kesuksesan dengan menulis novel 
di rumah. 

Maka ia pun duduk di depan mesin ketiknya  dan 
menulis sebuah novel berjudul The Story of a Whim. 
Cerita itu dimulai di sebuah rumah batu di atas bukit.

The Story of a Whim kurang begitu sukses. Walaupun 
buku tersebut tidak memberi penghasilan yang 
besar, Grace cukup terpacu untuk terus maju dengan 
rencananya memiliki sebuah rumah batu. Dan di atas 
segalanya, terbitnya buku itu membuka mata Grace 
akan sebuah pelayanan baru.

Sejak semula, motivasi Grace yang sesungguhnya 
dalam menulis lebih bersifat rohani daripada 
finansial. “Sejak kecil,” katanya, “saya ingin orang lain 
merasakan hal yang sama tentang Allah seperti yang 
saya rasakan. Saya merasa Dia mengetahui keinginan 
saya dan memberi jalan agar keinginan saya tersebut 
tercapai.”
Tuhan menyediakan sebuah mimbar bagi Grace, yaitu 
lewat tulisan.

Cuplikan Bab 3: What Went Wrong?
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M. 

Apakah Semua
Agama Mengajarkan 
Kebaikan?

T E A C H I N G
Q&A

Jika kita sering bercakap-cakap dengan penganut 
agama lain yang bersikap moderat, kita akan sering 
mendapati pernyataan klise seperti: “Inti semua 
agama itu sama, yaitu mengajarkan kebaikan.” 
Ucapan seperti ini kadangkala diucapkan dengan 
penuh ketulusan (pembicaranya memang meyakini 
pandangan seperti ini) atau sekadar untuk 
menghindari diskusi seputar agama (pembicaranya 
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menganggap diskusi semacam itu terlalu sensitif 
atau kurang membawa faedah). Tujuan dari ucapan 
ini sebenarnya baik, yaitu menghindari perdebatan 
kasar atau konflik antar umat beragama.

Tujuan yang baik tentu saja tidak selalu dapat 
dijadikan pembenaran. Hasil akhir tidak dapat 
membenarkan cara (the end cannot justifies the 
means). Pertanyaan yang perlu dikaji lebih dalam 
tetap sama. Apakah semua agama mengajarkan 
kebaikan? Apakah melakukan kebaikan merupakan 
inti dari semua agama?

Jawaban terhadap pertanyaan ini sebenarnya cukup 
jelas. Tidak semua agama mengajarkan kebaikan. 
Tidak semua agama menjadikan perbuatan baik 
sebagai inti dari agama mereka. 

Sebelum kita menerangkan masing-masing poin di 
atas, ada baiknya dalam diskusi dengan orang lain 
kita memperjelas definisi “agama.” Apakah yang 
dimaksud dengan agama? Apakah semua pandangan 
dan praktek religius yang melibatkan keyakinan 
terhadap realitas supranatural yang tertinggi 
masuk dalam kategori “agama”? Dalam banyak 
kasus, mereka yang berkata “inti semua agama itu 
sama, yaitu mengajarkan kebaikan” ternyata belum 
memikirkan secara matang tentang definisi ini. Ketika 
kita menawarkan definisi dasar “keyakinan terhadap 
realitas supranatural yang tertinggi” mereka biasanya 
juga mudah menerimanya.
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Beranjak dari sana kita dapat menunjukkan bahwa 
beberapa praktek dalam agama-agama tertentu, 
baik pada jaman kuno maupun sekarang, yang sukar 
untuk dipahami sebagai sebuah kebaikan. Sebagai 
contoh, pada jaman Alkitab ada penyembahan kepada 
Dewa Molokh yang melibatkan pengurbanan anak. 
Beberapa aliran religius di India melakukan praktek 
yang sama di Sungai Gangga. Di beberapa pedalaman 
juga masih ditemukan ritual religius yang melibatkan 
pengurbanan kepala manusia. Dengan memaparkan 
data seperti ini, kita telah mendorong teman diskusi 
untuk memikirkan ulang definisi agama yang dia 
pegang selama ini atau bahkan untuk mengkritisi 
pandangannya bahwa semua agama mengajarkan 
kebaikan.  

Motivasi di balik perbuatan baik yang diajarkan di 
agama-agama juga berbeda. Aspek motivasi ini tidak 
boleh dipandang remeh. Suatu tindakan dinilai baik 
atau buruk tergantung pada motivasi di baliknya. 
Memberikan bantuan untuk memanipulasi orang 
lain, misalnya, jelas bukanlah sebuah kebaikan. 
Menunjukkan kebaikan hanya untuk menipu orang 
lain malah merupakan kejahatan. 

Nah, dalam hal motivasi kebaikan, kekristenan 
terbilang cukup unik. Alkitab mengajarkan bahwa 
kita berbuat baik karena sudah diselamatkan (Ef. 
2:8-10). Perbuatan baik bukanlah syarat, melainkan 
bukti, keselamatan. Kita berbuat baik sebagai ucapan 
syukur atas kebaikan Allah bagi kita, bukan untuk 
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mengharapkan kebaikan dari Allah. Walaupun Allah 
nanti tetap memberikan upah atas perbuatan baik 
kita, hal itu tidak mempengaruhi keselamatan dan 
bukan dorongan utama bagi kebaikan Kristiani. 
Kita mengasihi orang lain sebagai upaya kita untuk 
mencerminkan siapa Allah yang bekerja di dalam kita 
(Mat. 5:45-48). 

Konsep di atas berbeda dengan ajaran-ajaran umum 
di berbagai agama. Walaupun  agama lain ada yang 
mengajarkan konsep tentang keselamatan (apapun 
istilah yang digunakan di sana) yang berkaitan 
dengan kasih karunia Allah, penekanan mereka pada 
usaha manusia untuk memperoleh hal itu tetap 
sangat dominan. Manusia tetap memainkan peranan 
dalam keselamatan. Kekristenan mengajarkan hal 
yang berbeda. Kita diselamatkan oleh anugerah 
Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan 
hasil usaha atau pekerjaan manusia (Ef. 2:8-9). Tidak 
ada alasan bagi manusia untuk bermegah dalam 
keselamatan, karena tidak didasarkan pada jasa atau 
pahala mereka sama sekali (2Tim. 1:9).

Penjelasan di atas sekaligus menunjukkan bahwa inti 
kekristenan bukan pada usaha manusia, melainkan 
kasih Allah kepada manusia. Yang terpenting bukan 
apa yang dilakukan oleh manusia kepada Allah, tetapi 
apa yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Bukan 
manusia yang mencari perkenanan Allah, tetapi Allah 
yang mencari dan menyelamatkan manusia yang 
berdosa. Inti kekristenan berbeda. Soli Deo Gloria.
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Allah yang
Tidak Dikenal
Sumber: Dasar-dasar iman Kristen
Oleh James M. Boice

(Lanjutan tgl 10 Juli 2022)
Kita tidak memiliki gereja yang kuat hari ini, kita juga 
tidak memiliki banyak orang Kristen yang kuat. Kita 
dapat menelusuri penyebabnya kepada kekurangan 
yang parah dalam hal akan pengetahuan rohani yang 
benar. Mengapa gereja lemah? Mengapa orang orang 
Kristen perseorangan lemah? itu karena mereka telah 
membiarkan pikiran-pikiran mereka disesuaikan 
dengan “roh zaman ini,” dengan pemikirannya yang 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter



E-Magazine
17 Juli 2022

24

mekanistik, dan tidak bertuhan, Mereka telah lupa 
seperti apa Allah itu dan apa yang Ia janjikan untuk 
la lakukan bagi mereka yang percaya kepada-Nya. 
Mintalah orang Kristen rata-rata untuk berbicara 
tentang Allah. Setelah melewati jawaban-jawaban 
yang bisa diperkirakan, Anda akan menemukan 
bahwa allahnya adalah satu allah yang kecil yang 
perasaan peraseannya terombang-ambing. la adalah 
seorang allah yang ingin menyelamatkan dunia, tetapi 
tidak dapat. la ingin mengendalikan kejahatan, tetapi 
ia mendepati kejahatan itu melampaui kekuatannya. 
Maka ia menarik diri ke dalam keadaan pensiun 
dini, bersedia memberikan nasihat yang baik seperti 
seorang kakek, tetapi lebih banyak ia membiarkan 
anak-anaknya untuk menjaga diri mereka sendiri 
dalam lingkungan yang berbahaya. 

Allah semacam itu bukanlah Allah Alkitab. Mereka 
yang mengenal Allah mereka bisa mencermati 
kesalahan dalam jenis pikiran dan tindakan seperti 
itu. Allah Alkitab tidak lemah; Ia kuat. Ia mahakuasa. 
Tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa izin-Nya atau 
terpisah dari tujuan-tujuanNya - tidak pula kejahatan. 
Tidak ada yang mengganggu atau membingungkan 
Dia. Tujuan-tujuan-Nya selalu digenapi. Karena itu, 
mereka yang mengenal Dia dengan benar akan 
bertindak dengan kebenaran, berkeyakinan bahwa 
Allah menyertai mereka untuk menggenapi tujuan-
tujuan yang diinginkan-Nya sendiri dalam hidup 
mereka. 
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Apakah kita membutuhkan contoh? Kita tidak dapat 
menemukan contoh yang lebih baik daripada Daniel. 
Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang 
yang saleh dalam lingkungan Babel kuno yang kafir. 
Mereka adalah budak-budak, budak-budak yang baik. 
Mereka melayani di istana raja. Tetapi kesulitan timbul 
ketika mereka menolak untuk menaati apa pun yang 
bertentangan dengan perintah perintah dari Allah 
sejati yang mereka kenal dan sembah. Ketika patung 
Nebukadnezar yang besar didirikan dan semua orang 
diharuskan untuk tersungkur dan menyembahnya, 
Daniel dan teman-temannya menolak. Ketika berdoa 
dilarang, kecuali doa kepada Raja Darius, selama tiga 
puluh hari, Daniel melakukan seperti yang biasa ia 
lakukan: berdoa kepada Allah tiga kali sehari di depan 
sebuah jendela yang terbuka. 

Apa yang salah dengan orang orang ini? Apakah 
mereka telah membodohi diri mereka sendiri 
tentang akibat-akibatnya? Apakah mereka berpikir 
bahwa sikap tidak taat mereka untuk tunduk tidak 
akan diketahui? Sama sekali bukan demikian. Mereka 
tahu akibat akibatnya, tetapi mereka juga mengenal 
Allah. Mereka mampu menjadi kuat, memercayai 
Allah untuk melakukan apa yang dikehendaki-Nya 
atas diri mereka, entah itu berarti keselamatan atau 
kehancuran di kandang singa atau perapian. Orang-
orang ini berkata, “Jika Allah kami yang kami puja 
sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan 
kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari 
dalam tanganmu, ya raja; tetapi seandainya tidak, 
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hendaklah tuanku mengetahui, ya raja, bahwa kami 
tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan 
menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu” 
(Dan. 3:17-18). 

Allah yang lemah tidak akan menghasilkan orang yang 
kuat, ia juga tidak layak disembah. Allah yang kuat, 
Allah Alkitab, adalah sumber kekuatan bagi mereka 
yang mengenal Dia. 

Bersambung……...
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Mengapa di Markus 11:15-
17 Yesus Sangat Marah? 
Apakah Kemarahan-Nya 
Dapat Dibenarkan?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Beberapa orang Kristen maupun non-Kristen dengan 
cepat mengidentikkan orang marah sebagai orang 
yang kurang mengasihi. Apalagi beberapa orang 
non-Kristen cepat menghakimi orang Kristen yang 
marah dan mengaitkannya bahwa sikap itu tidak 
sesuai dengan Kekristenan yang mengajarkan kasih. 
Tidak heran, mereka mungkin sinis membaca Markus 

T E A C H I N G
Do You Know?



E-Magazine
17 Juli 2022

28

11:15-17 di mana Yesus mengusir para pedagang 
yang berjualan di halaman Bait Allah. Mereka mungkin 
akan menyimpulkan bahwa Yesus sangat marah dan 
tidak sesuai dengan berita-Nya tentang mengasihi 
sesama manusia. Benarkah demikian?

Markus 11:15-17 diawali dengan cerita Markus bahwa 
Yesus tiba di Yerusalem, kota di mana ada Bait Allah 
tempat ibadah orang-orang Yahudi. Namun ironisnya 
ketika Ia masuk ke Bait Allah, ada para pedagang 
berjualan di halaman Bait Allah (ay. 15). Bait Allah pada 
waktu itu memiliki empat bagian yang sangat besar. 
Bagian pertama yang terbesar adalah The Court of 
Gentiles yang merupakan tempat orang-orang non-
Yahudi beribadah. Anehnya bagian ini dipakai sebagai 
tempat penukaran uang dan perdagangan burung 
merpati. Mengapa ada perdagangan burung merpati? 
Burung merpati merupakan salah satu kurban yang 
harus dipersembahkan oleh orang-orang Yahudi di 
Bait Allah. Ketika para peziarah (orang-orang Yahudi) 
dari luar negeri atau luar Yerusalem mau beribadah 
di Bait Allah, mereka diwajibkan membeli burung 
merpati yang dijual di Bait Allah dengan harga yang 
lebih mahal dari harga normal burung merpati. 
Apa tujuannya? Tujuannya agar keuntungan besar 
dipergunakan untuk membiayai pemeliharaan Bait 
Allah sekaligus menumpuk kekayaan orang-orang 
Saduki dan Sanhedrin waktu itu (James R. Edwards, 
The Gospel according to Mark, 341). Menanggapi hal 
itu, Yesus langsung mengusir semua pedagang dan 
penukar uang di halaman Bait Allah.
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Tindakan pengusiran Yesus memang menunjukkan 
kemarahan Yesus, namun kemarahan-Nya bukan 
tanpa alasan dan dapat dibenarkan. Alasan 
kemarahan-Nya adalah Bait Allah diperuntukkan 
untuk beribadah kepada Allah (ay. 17). Oleh karena 
itu, Ia mengusir para pedagang dan penukar uang 
di halaman Bait Allah karena mereka mengganggu 
orang-orang non-Yahudi yang beribadah di halaman 
tersebut. Dengan kata lain, kemarahan-Nya 
disebabkan para penjual dan pembeli di halaman Bait 
berdagang di wilayah yang seharusnya dipakai oleh 
orang-orang non-Yahudi beribadah, bukan karena 
perdagangannya (R. T. France, The Gospel of Mark, 
444).

Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yesus 
marah bukan karena keinginan-Nya sendiri, tetapi 
kehendak Bapa. Di seluruh Injil, Yesus marah karena 
ada orang yang mau menghalangi kehendak Bapa. 
Misalnya, Yesus menegur keras Petrus yang berusaha 
menghalangi kehendak Bapa yang menetapkan Yesus 
harus disalib, “Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan 
memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa 
yang dipikirkan manusia” (Mrk. 8:33). Sebagai murid 
Kristus pun, kita seharusnya meneladani Kristus yang 
marah bukan karena keinginan kita tak terpenuhi, 
tetapi karena kehendak Allah dihalangi. 

Tentu saja, kemarahan kita tetap harus terkendali. 
Jangan menggunakan alasan kehendak Allah 
dihalangi, lalu kita dengan seenaknya sendiri 
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marah dan mengumpat. Yesus yang mengusir para 
pedagang dan penukar uang hanya mengusir bukan 
mengumpat apalagi membunuh mereka (https://
www.evidenceunseen.com/bible-difficulties-2/nt-
difficulties/john-acts/jn-214-15-why-did-jesus-get-so-
angry-was-his-anger-justified-cf-lk-1945-46-mt-2112-
13-and-mk-1115-17/). Ini berarti kemarahan-Nya 
tidak membabi buta. Paulus di Efesus 4:26-27 
berkata, “Apabila kamu menjadi marah, janganlah 
kamu berbuat dosa: janganlah matahari terbenam, 
sebelum padam amarahmu dan janganlah beri 
kesempatan kepada Iblis.” Paulus berkata bahwa 
orang percaya boleh marah, tetapi tidak boleh terus-
menerus marah apalagi marah yang dikendalikan 
iblis. Mengapa? Karena kemarahan yang benar adalah 
kemarahan yang sesuai dengan kehendak Allah 
(yaitu tergenapinya kehendak Allah) dan cara Allah 
(yaitu mengasihi). Dari sini, kita bisa menyimpulkan, 
“Yang menjadi tanda kita kurang mengasihi bukanlah 
kemarahan biasa, tetapi kemarahan tanpa henti yang 
dikuasai iblis.”
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BAB X:
Tantangan-Tantangan
di Lapangan
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 10 Juli 2022)
Ke manapun kita melayani, tujuan kita haruslah 
untuk hidup dalam cara yang kita hormati, kasihi, dan 
berbagi kehidupan kita (termasuk prioritas-prioritas 
dan sasaran-sasaran kita) dengan mereka yang kita 
layani.

M I S S I O N
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Ini karena, tidak peduli sesulit apa masalahnya, ada 
sukacita yang mengalir dari ketaatan yang mengatasi 
pergumulan. Baru-baru ini seorang misionaris yang 
melayani di Afrika menulis dalam sebuah surat doa,
saya sedang duduk di sebuah kafe internet di Conakry. 
Listrik sedang mati, jadi kafe dijalankan dengan 
menghidupkan sebuah generator. Kenyataannya 
dalam sehari-hari kami hanya mendapat listrik 
enam sampai dua belas jam sehari. Lemari es kami 
hampir tidak dapat menjaga makanan tetap dingin. 
Tidak ada mesin pencuci pakaian, jadi Billie mencuci 
pakaian dengan menggunakan tangan. Ketika 
pakaian itu kering, kami harus membiarkannya 
selama tiga hari sebelum kami memakainya agar 
semua telur lalat menetas dan mati terlebih dahulu 
agar tidak bersarang di dalam kulit kami. Kami tidak 
memiliki kipas angin, meskipun di sini cukup panas 
dan lembab. Kami berbagi rumah dengan satu 
pasangan Afrika, seorang misionaris jangka pendek 
dari Kanada, yang memiliki dua ekor anjing, dua 
ekor kucing, tiga ekor anak kucing dan beberapa 
katak dan kadal. Kami harus menyaring semua air 
sebelum kami meminumnya. Ketika kami melakukan 
perjalanan, kami bepergian dengan taksi. Taksi-
taksi di sini membawa enam penumpang sekaligus. 
Semua hal ini membuat kehidupan sangat menarik 
dan kadang sedikit sulit. Tetap saja, kami membuat 
diri kami senang, karena kami berada di tempat 
yang Allah inginkan bagi kami, melakukan apa yang 
Dia ingin kami lakukan. Di lain waktu kami berada 
di Amerika Serikat, kehidupan kami terlihat cukup 
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membosankan kalau diperbandingkan. Melayani 
Tuhan sungguh suatu sukacita.

Paul Hiebert mengamati bahwa penyebab lain dari 
masa penyesuaian budaya yang sulit ini adalah 
kehilangan peran. Mungkin Anda telah menjadi 
seorang pendeta, dokter atau guru yang berkedudukan 
penting di budaya asal Anda dan sekarang Anda 
bahkan tidak dapat berkomunikasi pada level anak 
kelas satu, apalagi dalam memenuhi peran yang Anda 
biasa lakukan dalam hidup Anda. Sebagai tambahan, 
dia mencatat bahwa rutinitas-rutinitas yang nyaman 
dalam hidup Anda hilang. Dia menguraikan hal-hal ini 
sebagai hal-hal yang Anda lakukan dalam hidup tanpa 
perlu berpikir mengenainya: membuat makanan, 
menyetir ke kantor, berhenti di sebuah toko untuk 
membeli susu atau memesan makanan di restoran. 
Dalam budaya yang baru, kehidupan tampak sangat 
sulit dan membuat Anda sesak. Frustasi-frustasi yang 
tidak pernah Anda kenal di tempat asal muncul. Jim 
Elliot menulis tentang menyesuaikan diri dengan 
kehidupan di hutan Ekuador.

Hari itu panas, dan ada dua belas laki-laki mengerjakan 
fondasi dari bangunan klinik dan membersihkan 
hutan yang berada tepat di belakangnya. Sore ini tiba-
tiba hujan badai torpis datang dan menerbangkan 
bubungan atap, membalikkan kalender di dinding dan 
memberantakkan rak-rak dan kertas-kertas  dengan 
tiupan anginnya. Hujan itu turun hanya sekitar 
sepuluh menit, namun dapat memberikan banyak hal 
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untuk direnungkan seorang manusia dalam waktu 
itu. Jendela kasa yang kami miliki membuat kami 
tidak dapat menutupnya saat badai datang.

Gangguan-gangguan kecil seperti ini dengan 
mudah diatasi pada satu waktu. Bagaimanpun, 
gangguan-gangguan tersebut biasanya datang dalam 
gelombang-gelombang yang pada akhirnya akan 
membuat aus peredam-peredam kejut budaya Anda; 
mulai dari saat itu Anda adalah besi yang bergesekan 
dengan besi, bertuburukan melewati tanah lapang 
budaya baru dan bertanya-tanya dalam hati apakah 
ini akan pernah menjadi mudah?

Bersambung……….
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BERAMAH TAMAH
Senin, 18 Juli 2022

Salah satu ekpresi kasih yang konkrit adalah dengan 
beramah tamah. Kita membuka hidup kita, waktu 
dan rumah kita, bagi orang lain. Alkitab mengajarkan 
agar pengikut Kristus membantu dalam kekurangan 
orang-orang kudus dan mengusahakan diri untuk 
selalu memberikan tumpangan (Roma 12:13). Kita 
memberi tumpangan dengan tidak bersungut-sungut 
(1 Petrus 4:9) Di dalam bahasa aslinya, kata Yunani 
memberi tumpangan artinya mengasihi orang asing. 
Dengan sengaja, kita memprioritaskan relasi dengan 
sesama sebagai bagian dari gaya hidup kita.
 
Itu artinya kita menginvestasikan waktu kita untuk 
hadir dalam kehidupan orang lain, untuk membangun 
jembatan relasi, untuk bersabar dengan kelemahan, 
untuk berdamai, dan untuk mengampuni sesama 
kita. Tidak harus kita menyiapkan biaya yang besar, 
takut kewalahan, atau harus memiliki kepribadian 
ekstrovert untuk beramah tamah. Yang penting kita 
ingat tujuan utama kita lebih dari sekedar mengajak 
makan atau mengundang orang datang ke rumah 
kita. Tujuan utama kita adalah memperkenalkan dan 
menunjukkan Kristus. 
 

Bacaan: Roma 12:13

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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Kita juga secara sengaja tidak pilih kasih dalam 
beramah tamah. Justru kita dapat mulai berteman 
dengan orang-orang yang mungkin dijauhi, dilupakan, 
atau bahkan ditakuti. Saya rasa di setiap sekolah, 
kantor, maupun gereja, ada orang-orang seperti ini. 
Sama seperti Kristus telah mengundang kita dalam 
kehidupan-Nya, mari kita mengundang sesama kita 
dan membagikan kasih Kristus itu. (EW)
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BEBAS DARI
KETAKUTAN TERHADAP 
PENGHAKIMAN

Selasa, 19 Juli 2022

Gambaran pengadilan adalah gambaran yang 
menyeramkan karena di pengadilan, terdakwa 
benar-benar harus menerima hukuman yang 
setimpal dengan perbuatannya. Gambaran yang 
sama bahkan lebih mengerikan lagi ketika Allah 
duduk sebagai hakim mengadili manusia. Allah 
yang adil benar-benar adil melaksakan pengadilan-
Nya untuk menghukum manusia. Ketika manusia 
takut terhadap penghukuman Allah, maka itu 
menunjukkan bahwa mereka berdosa dan layak 
dihukum mati. Namun sebagai orang percaya, Kristus 
telah menebus kita dari dosa, sehingga dengan kasih-
Nya, kita dimampukan untuk berani menghadapi 
penghakiman Kristus karena kita pasti tidak dihukum 
kekal (1Yoh. 4:17). Ini berarti keberanian kita untuk 
menghadap takta pengadilan atau penghakiman 
Kristus bukan karena kita yang percaya, tetapi karena 
Kristus yang bertindak terlebih dahulu menjamin 
kepastian kita luput dari penghakiman kekal (Rm. 8:1). 
Jaminan kepastian ini menentramkan hati kita. Setiap 
hari kita bergumul hidup bagi Kristus dan melawan 

Bacaan: 1 Yohanes 4:17-18

F A M I L Y
F E L L O W S H I P
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dosa, namun kita diingatkan dan dihibur oleh Allah 
bahwa masa depan kita pasti terjamin di tangan-Nya 
dan kita pasti menang mengalahkan dosa dan setan 
kelak.
 
Justru ketika ada orang yang takut menghadap 
penghakiman Allah, mungkin sekali orang itu belum 
mengenal kasih Allah di dalam Kristus. Mungkin sekali 
orang itu belum atau bahkan tidak percaya kepada 
Kristus (1Yoh. 4:18). Orang yang tidak percaya kepada 
Kristus jelas bukan termasuk orang-orang yang telah 
dipilih Allah Bapa dan ditebus Kristus.

Apakah karena Kristus telah membebaskan kita dari 
dosa dan penghakiman Allah, maka ini membuat 
kita makin berdosa? Tentu tidak. Dua ayat tadi 
seharusnya sudah cukup jelas di mana orang percaya 
sejati adalah mereka yang benar-benar mengasihi 
dan mengalami Allah di dalam hidupnya. Seorang 
yang telah Bapa pilih, Kristus tebus, dan Roh Kudus 
lahirbarukan dimampukan-Nya mengasihi Allah dan 
membenci dosa. Jaminan kepastian keselamatan 
bebas dari penghakiman Allah menentramkan hati 
kita sekaligus mendorong kita untuk makin hari hidup 
bagi Kristus yang telah menebus kita. Amin. Soli Deo 
Gloria. (DTS)
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KASIH ALLAH
Rabu, 20 Juli 2022

Ketika bertemu dengan aparat penegak hukum, 
rasanya tidak sedikit dari kita yang langsung merasa 
gugup dan takut, kalau-kalau didapati melakukan 
sebuah kesalahan. Misalnya saja, takut ditilang 
oleh polisi yang berjaga saat berkendara di jalan 
raya. Maka biasanya, sebelum bertemu aparat, kita 
berusaha sebaik mungkin menaati peraturan yang 
ada, dan memerhatikan kelengkapan berkendara. 
 
Kita juga mengenal bahwa Tuhan kita adalah Tuhan 
yang tegas. Namun Ia tidak bisa disamakan dengan 
aparat penegak hukum, yang harus ditemui dengan 
ketakutan, kegugupan, kesempurnaan menaati 
hukum, sekalipun Ia memang memberi hukuman 
atas pelanggaran. Tuhan kita adalah kasih, seperti 
yang digambarkan juga oleh Daud dalam Mazmur ini.
Sebelum menyebutkan besarnya kasih Allah yang 
melebihi pelanggaran pada bagian bacaan kita, Daud 
menyebutkan keadilan dan ketegasan Allah, yang 
membantu kita untuk semakin memahami kasihnya. 
Karena dalam keadilan Allah, pelanggaran seharusnya 
mendapat hukuman, namun dalam kasih Allah justru 
mendatangkan pengampunan. Selain itu, Daud juga 
menyebut bahwa kasih Allah seperti kasih bapa 
kepada anak-anaknya, yang berarti mengandung 

Bacaan: Mazmur 103:8-14
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pengenalan, relasi yang dekat dan dalam.
 
Mengetahui kasih Allah yang demikian bukan berarti 
kita dapat berbuat seenaknya, menganggap enteng 
kasih itu, karena jika diperhatikan kasih Allah yang 
besar beberapa kali dikaitkan dengan kalimat “orang 
yang takut akan Dia”. Selain itu, unsur pengenalan di 
dalam kasih Allah tentu membuat-Nya mengenal betul 
kelemahan, keterbatasan, maupun kemampuan, dan 
keinginan kita. Artinya, yang Ia minta adalah kemauan 
kita untuk taat, dan usaha yang semaksimal mungkin, 
bukan sesempurna mungkin. Karena sekali lagi, Ia 
mengenal kita yang hanyalah debu tanah. (CL)
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RUANG UNTUK
ORANG LAIN

Kamis, 21 Juli 2022

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

Namun, waktu hidup kita terlalu sering habis oleh 
rencana kita sendiri. Jadwal kita mungkin diisi dengan 
hal-hal penting dan terhormat untuk dilakukan. Kita 
terlalu sering mati-matian hanya berfokus pada 
rencana kita sendiri dan kehilangan kesempatan yang 
Tuhan berikan kepada kita untuk memberi ruang bagi 
orang lain dalam hidup kita.
 
Matius berulang kali menekankan bahwa jika kita 
mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi orang 
lain. Faktanya, jika kita tidak mengasihi orang lain, 
maka cinta kita kepada Tuhan harus dipertanyakan. 
Cinta dalam tindakan bukan hanya untuk orang-
orang terdekat kita tetapi juga untuk orang-orang 
yang terpinggirkan, menderita, dan membutuhkan. 
Ketika kita peduli pada orang-orang seperti itu, kita 

Bacaan: Matius 25:31-46
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sebenarnya menunjukkan kasih kita kepada Yesus.
 
Bagi sebagian kita, pemikiran untuk menunjukkan 
keramahan cenderung mengarah pada waktu 
bersama dengan teman dan keluarga. Tetapi apakah 
kita menganggap keramahan sebagai ekspresi 
aktif dari iman kita? Alkitab memanggil kita untuk 
“menyambut orang asing” dan “mempraktekkan 
keramahan.” Lebih dari sekadar memberi ruang, 
keramahan menuntut orang Kristen untuk siap 
bahkan untuk hal yang tidak terduga. 
Perbuatan belas kasih bagi orang lain memang bukan 
cara atau usaha kita memasuki kerajaan Tuhan, 
tetapi itu menunjukkan bahwa kita adalah bagian dari 
keluarga Tuhan.
 
Kiranya Tuhan memampukan kita melihat 
kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk 
peduli pada orang lain. Dan kemurahan Tuhan yang 
telah terlebih dahulu kita terima, biarlah mengalir 
bagi orang lain melalui hidup kita. (HK)
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MERENGKUH PENDERI-
TAAN DALAM INJIL

Jumat, 22 Juli 2022

Ada berbagai respon dilakukan seseorang dalam 
menghadapi penderitaan yang sedang di alami. 
Satu sisi seseorang yang meresponi dengan cara 
menyangkali penderitaan tersebut satu sisi menerima 
penderitaan tersebut dengan mengeluh. Lalu dengan 
cara apa seharusnya kita melihat dan meresponi 
penderitaan yang kita alami.
 
Dalam bagian renungan yang kita baca merupakan 
sebuah penggalan dari surat Paulus kepada jemaat 
di Filipi. Saat itu Paulus sedang menjelang keputusan 
akhir untuk dirinya apakah akan di hukum mati atau 
tidak. Di tengah-tengah penderitaan dalam penjara 
Paulus tidak kaget malahan menganggap penderitaan 
tersebut dengan sukacita karena memajukan injil. 
Bahkan ia menganggap entah itu mati atau hidup 
apabila untuk kemajuan injil ia mau menjalaninya. 
Paulus tidak mengangap bahwa penderitaan yang ia 
alami tidak menyakitkan dirinya. Sebab dalam bagian 
lain Paulus berdoa supaya duri dalam dirinya untuk 
di ambil (2 Kor 12:7-9). Namun apabila itu untuk 
memajukan injil maka ia mau menjalaninya. 

Bacaan: Filipi 1:21-23
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Penderitaan pasti akan dilalui oleh setiap kita cepat 
atau lambat dalam cakupan yang besar atau kecil. 
Namun maukah kita merengkuh penderitaan 
tersebut, bukan karena Tuhan akan mengubah 
situasi dan kondisi. Melainkan karena Tuhan yang 
mendampingi kita melewati penderitaan tersebut, 
sudah pernah mengalami yang lebih besar dan 
menakutkan di atas kayu salib. Mari kita serahkan 
segala penderitaan kita di bawah kaki salib Kristus. 
Sehingga kita mampu merengkuh penderitaan kita di 
dalam injil. Amin. (EG)



E-Magazine
17 Juli 2022

45

Sabtu, 23 Juli 2022

Konsekuensi dosa selalu menakutkan: perapian yang 
menyala-nyala, tempat dimana hanya ada ratap 
tangis dan kertak gigi. Kita semua tak mau kesana. 
Namun di dalam hati, kita menyadari bahwa kita 
sepatutnya berada disana karena dosa-dosa kita.  
 
Bukannya kita tidak berusaha untuk meluputkan 
diri. Namun apa daya? Amal ibadah dan amal 
saleh kita tak berguna. Allah tak bisa disogok.  
 
Satu-satunya kesempatan kita adalah belas kasihan 
Allah. Masalahnya, maukah Allah berbelaskasihan? 
Bagaimana kita tahu bahwa Allah berbelaskasihan?  
 
Yohanes menunjukkan bahwa Allah memang 
mengasihi kita. Dengan jelas, ia menyatakan: “1 
Yohanes 4:9-10 (TB)  Dalam hal inilah kasih Allah 
dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa 
Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal 
ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh-Nya. 
Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi 

Bacaan: 1 Yohanes 4:17-18

F A M I L Y
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KETAKUTAN TERHADAP 
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Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi 
kita dan yang telah mengutus Anak-Nya 
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita”. 
 
Jika kita meyakini kasih yang besar  ini, maka kasih 
Allah ini akan menyelesaikan tujuan Allah bagi kita. 
Sebaliknya ketika kita masih dilanda ketakutan, 
maka itu pertanda bahwa kita masih belum meyakini 
kasih Allah. Rasa takut menunjukkan bahwa 
kita tidak meyakini tuntas kasih Allah untuk kita.  
 
Renungkan kasih Allah dan biarkan kasih itu 
memberikan keberanian untuk menyambut 
Dia ketika Ia datang kembali sebagai hakim.  
(BJL)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
18 Juli ‘22

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

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

Selasa
19 Juli ‘22

HUT: Bp. Denny Teguh Sutandio

HUT: Bp. Reyco Wattimury

Kamis
21 Juli ‘22 HUT: Sdr. Calvin Gratia Handoko

Jum’at
22 Jul ‘22 HUT: Anak Gael Dominic

Sabtu
23 Jul ‘22

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 HUT REC ke-30 “TAKE THE LEAP”
Oleh Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M

22.00 Siaran rohani “Grace Alone” Pdt. Yakub Tri 
Handoko di Radio Mercury, 96 FM
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

17 Juli 2022
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 17 Juli 2022
https://youtube.com/play-

list?list=PLm15E22EL3UmMV7uwH0-5DZE419R-
QW9fO

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga (pemi-
mpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga 
untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 1 Yohanes 
4:17-18 di TV (atau dicetak/lewat HP saja) sambil 
memutar lagu His Mercy is More (https://you-
tu.be/I1GiZL60c80)  

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

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

Here I Bow - Brian & Jenn Johnson
Verse 1
Where would I run but to the throne of mercy
Where would I kneel but at this cross of grace
How great the love
How strong the hand that holds us
Beautiful, so beautiful

Chorus
So here I bow to lift You high
Jesus be glorified in all things, for all my life
I am Yours, forever Yours

Verse 2 
There is a King who bore the scars of healing
There is a Son who came in grace and truth
How great the love that carries us to kindness
Wonderful, You’re wonderful

Chorus

Instrumental

Pengakuan Dosa
Yakobus 5:16 Karena itu hendaklah kamu sal-
ing mengaku dosamu dan saling mendoakan, 
supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar 
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bila dengan yakin didoakan sangat besar kua-
sanya.

Bridge
God here and now, be lifted high
Right here and now, be glorified
God of Heaven and Earth
God who brought me back to life
I am Yours, forever Yours

Chorus 2X

Ending
I am Yours, forever Yours

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

5.   Petunjuk hidup baru
Efesus 5:1-2 Sebab itu jadilah penurut-penurut 
Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hidu-
plah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus 
juga telah mengasihi kamu dan telah menyer-
ahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan 
dan korban yang harum bagi Allah.

Nyanyian Jemaat
GMS – Betapa Dalamnya
Verse 1
Begitu besar kasih
T’lah tercurah bagi dunia
KaryaMu kasihMu
Yang termulia

Verse 2
Tiada terselami
Besar dan ajaib perbuatanMu
Kau beri hidupMu
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Bagi diriku

Pre - Chorus
Tiada yang sepertiMu
Kau berkuasa s’lamanya
Kupuji Kau selalu Chorus
Oh betapa dalamnya
Betapa lebarnya kasih setiaMu
Oh tiada bandingannya tiada duanya
Tiada s’perti Kau, Yesus Tuhanku

Verse 1 – 2
Pre - Chorus

Bridge
AnugrahMu s’lalu baru
Tiada berkesudahan

Interlude
Chorus – drum only
Chorus
End

6. Pujian Firman
JPCC Worship – RohMu yang Hidup
Verse 1
RohMu yang hidup penuhiku,
mengalir dalamku.
Jiwaku tenang bersamaMu,
dalam naunganMu
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Chorus 
‘ku buka hati ‘tuk jamahanMu,
berserah penuh di hadiratMu.
Kau ambil alih s’luruh hidupku,
di altarMu menyembahMu.

Verse 2
RohMu yang Kudus pulihkanku,
Engkaulah damaiku
‘ku hidup oleh anug’rahMu,
yang menyertaiku, yang menyertaiku
 
Chorus 2x

Interlude

Verse 2

Verse 3
RohMu yang hidup penuhiku,
datang urapiku.
‘ku siap t’rima kuasaMu,
hidupku bagiMu, hidupku bagiMu

Chorus 2x 

Ending
Kau ambil alih s’luruh hidupku,
di altarMu menyembahMu.
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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 

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 11

11. Pengumuman

12. Doxology


