




E-Magazine
04 April 2021

3

Jangan Jemu Berbuat 
Baik (Galatia 6:9-10)
Ev. Edo Walla
Di tengah dunia yang penuh penderitaan dan 
kejahatan, berbuat baik tidaklah mudah. Apalagi 
berbuat baik secara aktif, konsisten, berdampak, 
dan sesuai dengan cara Kristus. Kita tergoda 
untuk kecil hati, hilang semangat, bersungut-
sungut, bahkan menyerah. Tetapi menjadi Kristen 
bukan sekedar menikmati kebaikan Tuhan atau 
menyandang status anak Tuhan. Menjadi Kristen 
berarti hidup produktif untuk Tuhan melalui 
perbuatan baik yang nyata. 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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Dalam dua ayat ini, Paulus berusaha menghibur 
orang percaya di Galatia untuk terus bertahan 
menabur kebaikan. Godaan kita adalah menjadi 
jemu dan menjadi lemah. Kata “jemu” disitu 
artinya menjadi lelah, merasa habis, dan tawar 
hati. Sedangkan kata ”lemah”, lebih tepatnya, 
orang yang menyerah, berhenti, kehilangan 
harapan untuk melanjutkan apa yang telah 
dikerjakan. 

Kondisi di Galatia tidaklah mudah. Ada ajaran-
ajaran palsu yang menyusup, ada konflik internal, 
ada perpecahan. Paulus misalnya dituduh bukan 
seorang rasul sejati dari Tuhan. Paulus dinilai 
bertentangan dengan Petrus. Perpecahan di 
dalam gereja digambarkan di Galatia 5, dengan 
kalimat-kalimat seperti: saling menggigit, 
saling menelan, saling membinasakan, saling 
menantang, dan saling mendengki. Paulus 
sendiri bahkan sempat mengaku dia telah habis 
akal menghadapi kondisi jemaat di Galatia. 
Ditengah situasi yang demikian sulit, godaan 
untuk menyerah pasti sangat kuat. Buat apa terus 
berbuat baik jika diperlakukan seperti ini?

Hal yang sama mudah terjadi kepada kita, atau 
bahkan sudah sering terjadi. Awalnya kita penuh 
semangat memulai sesuatu yang baik. Namun 
dengan berjalannya waktu, kita menghadapi 
tantangan yang bertubi-tubi. Banyak harapan 
yang tidak terpenuhi. Ada orang-orang yang 
sulit disekitar kita. Apa yang dahulu efektif, tidak 



E-Magazine
04 April 2021

5

lagi berhasil. Kita mulai kecewa atau bosan 
karena melihat sedikit sekali hasil, kemajuan, 
dan perkembangan. Mungkin kita tidak sampai 
meninggalkan pekerjaan atau pelayanan 
kita, namun hati kita telah menjadi dingin dan 
semangat kita luntur. Kita tetap menjalankan 
peran kita, tetapi hanya sebagai rutinitas dan 
sekedar demi menyelesaikan tugas. 

Tuhan ingin kita untuk tidak menyerah. Apa saja 
yang perlu kita ketahui agar tidak jemu berbuat 
baik?

PENGERTIAN PERBUATAN BAIK
Pertama, kita perlu mengerti apa yang dimaksud 
Paulus dengan berbuat baik. Sejauh ini Paulus telah 
memberikan berbagai macam instruksi kepada 
orang Kristen di Galatia. Mereka dinasihati untuk 
saling mengasihi, untuk hidup oleh Roh, untuk 
memimpin orang berdosa ke jalan yang benar, 
untuk bertolong-tolongan menanggung beban, 
untuk menguji pekerjaannya sendiri, dan untuk 
membagi kepada pengajar Firman. Bisa jadi 
perbuatan baik yang Paulus maksudkan adalah 
rangkuman dari segala kegiatan diatas.

Semua aksi kebaikan diatas jelas patut kita 
jalankan sebagai orang percaya. Namun saya 
merasa konteks lebih mendukung kepada 
kebaikan yang sifatnya memberi bantuan. Berbuat 
baik disini merujuk kepada membagi apa yang 
kita miliki untuk menjawab kebutuhan sekitar. 
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Di Galatia 6:6 misalnya Paulus menyebutkan 
kebutuhan finansial bagi para pengajar Injil. 

Maka berbuat baik artinya memberi bantuan 
untuk memenuhi kebutuhan yang ada, baik secara 
materi, sosial, maupun spiritual. Kita tidak asal-
asalan berbuat baik. Kita tidak sembarangan 
baik demi menyenangkan diri sendiri. Namun, 
kita peka akan kebutuhan mereka yang Tuhan 
tempatkan di sekitar kita. Perbuatan baik yang 
relevan dan strategis akan membantu sang 
pemberi bantuan dan lebih menguntungkan 
sang penerima bantuan. Apakah saudara peka 
dengan kebutuhan di sekitar anda? Bagaimana 
respon standar saudara ketika mendengar orang 
lain tertimpa bencana, kesulitan, atau mengalami 
penderitaan?

PENDORONG PERBUATAN BAIK
Kedua, kita melihat cara Paulus mendorong 
jemaat Galatia agar tidak jemu berbuat baik. 
Paulus membandingkan perbuatan baik seperti 
menabur benih (ayat 7-9a). Proses menabur dan 
menuai selalu melibatkan waktu. Kelihatannya 
tidak menghasilkan apa-apa, bahkan ketika 
sudah ada progres, tidak langsung berbuah. 
Namun pada akhirnya, pasti akan memberikan 
hasil. Disinilah dibutuhkan iman, iman kepada 
Tuhan yang merancang dan menetapkan hukum 
tabur tuai. Dengan kata lain, jika kita bertahan 
menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan.
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Maka jangan menyerah walaupun perbuatan 
baik kita terlihat kecil, remeh, atau lemah. Tuhan 
memperhitungkan setiap tindak kebaikan. 
Tidak hanya itu. Bersama Tuhan, kebaikan yang 
sepele bisa berdampak besar. Bersama Tuhan, 
perbuatan baik kita tidak akan dilupakan. 
Jangan kecil hati bila orang tidak menghargai 
kebaikan kita. Tidak perlu terintimidasi jika dunia 
menyepelekan cara hidup kita. Hasil tidak terlihat 
hari ini bukan berarti gagal seterusnya. Karena 
Tuhan melihat dan menyiapkan panen yang 
indah bagi mereka yang taat berbuat baik. 

Paulus juga mengajak jemaat Galatia untuk 
melihat ke masa depan. Kata “sudah datang 
waktunya” adalah kata yang digunakan di 
Galatia 4:4 untuk menggambarkan waktu yang 
tepat atau genap. Yesus datang pada waktu yang 
tepat, sesuai dengan jadwal Tuhan. Kata yang 
sama juga digunakan untuk menggambarkan 
kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dengan 
kata lain, Tuhan akan bertindak dengan adil 
sesuai dengan waktu Tuhan. Jika kita menabur 
kejahatan, kita akan menuai hukuman. Jika kita 
menabur kebaikan, kita akan menuai kehidupan, 
baik di bumi maupun di kekekalan. 

Ada berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka 
yang bertahan dalam kebaikan. Mengejar berkat 
tidak selalu membuat perbuatan baik menjadi 
kurang murni, kurang sejati, atau kurang rohani. 
Konsep berkat atau pahala mengingatkan 
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kita bahwa apa yang kita perbuat itu penting. 
Ketaatan kita benar-benar membawa dampak. 
Dan Tuhan senang memberkati orang yang 
bertahan dalam ketaatan.

Perbuatan baik dapat membawa penghiburan 
dan pertolongan bagi mereka yang 
membutuhkan. Perbuatan baik dapat membawa 
orang kepada pertobatan. Perbuatan baik 
dapat mendatangkan pemulihan bagi keluarga, 
komunitas, bahkan bangsa. Perbuatan baik juga 
bermanfaat bagi diri kita sendiri. Ada kepuasan 
yang dalam dan kekal melihat transformasi hidup 
karena partisipasi kita.  

Paulus mengingatkan jemaat Galatia peluang 
berbuat baik tidak selalu ada. Ayat 10 berkata 
“selama masih ada kesempatan.” Kita tidak 
dipanggil untuk hidup asal-asalan, tetapi hidup 
dengan tujuan. Orang percaya hidup dengan 
mata terbuka lebar akan kesempatan yang 
Tuhan berikan. Tidak selamanya kita kuat, 
mampu, dan sehat untuk hidup menjadi berkat. 
“Selama masih ada” berarti kesempatan berbuat 
baik adalah anugrah dari Tuhan. Hal yang paling 
menakutkan adalah saat kita tidak lagi peduli 
dengan orang lain di sekitar kita. Karena hati 
kita sudah terlanjur keras. Yang tersisa hanyalah 
penyesalan dan kepahitan. Sebaliknya, berbuat 
baik adalah kesegaran jiwa. Maka, jangan sia-
siakan kesempatan yang ada. 
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PENERIMA PERBUATAN BAIK

Ketiga dan terakhir, kita paham kepada siapa kita 
harus berbuat baik. Paulus menjawab, “marilah 
kita berbuat baik kepada semua orang.” Sekali 
lagi kita diingatkan, hidup orang percaya adalah 
hidup yang membawa kesejahteraan bagi dunia. 
Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku kepada 
siapa kita harus berbuat baik. Berbuat jahat 
bukanlah pilihan, meskipun kita diperlakukan 
dengan jahat. Mengapa? Karena kita adalah 
orang-orang jahat yang terus diperlakukan 
dengan penuh kebaikan oleh Tuhan. Maka, 
orang yang mengalami anugrah Tuhan akan 
menemukan alasan demi alasan untuk terus 
dapat mengasihi, melayani, dan mengampuni.

Tetapi agar kita tidak kewalahan dengan 
banyaknya kebutuhan, Paulus menambahkan 
prioritas. Kita juga adalah manusia yang terbatas 
dengan sumber daya yang terbatas. Maka, 
orang percaya berbuat baik kepada semua 
orang, “tetapi terutama kepada kawan-kawan 
kita seiman.” Lebih tepatnya, kepada anggota 
keluarga Allah. 

Berbuat baik dimulai untuk sesama orang 
percaya. Arena kebaikan terjadi di dalam tubuh 
Kristus. Itu berarti jangan sampai kita terlalu sibuk 
bahkan terlanjur mengorbankan sumber daya 
kita di semua tempat, kecuali di gereja. Jangan 
sampai kita menyediakan hanya yang tersisa 
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untuk saudara-saudara kita seiman. 

Hidup berbuat baik bukanlah tugas atau beban. 
Hidup berbuat baik adalah gaya hidup Yesus 
sendiri. Bahkan Yesus mati agar kita dapat 
mengalami kehidupan yang sesungguhnya. Kita 
patut dipenuhi dengan rasa syukur, bangga, 
dan sukacita dapat menjalani kehidupan penuh 
perbuatan baik.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 126:
Apa hormat yang wajib diberikan kepada 
atasannya oleh bawahan mereka?
• Hormat yang wajib diberikan kepada para 

atsannya oleh bawahan mereka ialah, rasa 
hormat yang sepatutnya dalam hati, perkataan 
dan tingkah laku; doa syafaat dan pengucapan 
syukur bagi mereka; meniru segala kebajikan 
dan kelemahlembutan mereka; menaati dengan 
sukarela segala perintah dan keputusan mereka; 
takluk yang sepatutnya pada tindakan disiplin 
mereka; setia pada pribadi dan wewenang 
mereka; membela dan mempertahankan 
pribadi dan wewenang itu menurut pangkat 
dan kedudukan mereka; bersabar terhadap 
segala kelemahan mereka dan menutup-nutupi 
kelemahan-kelemahan itu dalam kasih. Dengan 
demikian, para bawahan akan menjadi sumber 
kehormatan bagi para atasannya dan bagi 
pemerintahan yang mereka jalankan. 

• a. Mal 1:6; Ima 19:3. b. Ams 31:28; 1Pe 3:6. c. Ima 
19:32; 1Ra 2:19. d. 1Ti 2:1- 2. e. Ibr 13:7; Fil 3:17. f. 
Efe 6:1-2, 5-7; 1Pe 2:13-14; Rom 13:1-5; Ibr 13:17; Ams 
4:3-4; 23:22; Kel 18:19, 24. g. Ibr 12:9; 1Pe 2:18-
20. h. Tit 2:9-10. i. 1Sa 26:15-16; 2Sa 18:3; Est 6:2. 
j. Mat 22:21; Rom 13:6-7; 1Ti 5:17-18; Gal 6:6; Kej 
45:11; 47:12. k. 1Pe 2:18; Ams 23:22; Kej 9:23. l. Maz 
127:3-5; Ams 31:23.
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk produksi vaksin Covid-19 dapat 

segera selesai sehingga seluruh masyarakat 
Indonesia dapat divaksin secara bertahap 
dan dapat mengurangi terinfeksinya 
masyarakat dari virus Covid-19.

2. Acara CPC Online, Senin, 19 April 2021, 
dengan tema “Online Marketing 101?” 
dengan Pembicara Pak Jonathan Handoko. 
Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada 
pembicara dalam menyampaikan materi. 
Berdoa supaya banyak peserta yang ikut. 
Kiranya dapat memberikan pengetahuan, 
masukan untuk diterapkan di dunia 
pekerjaan. 

3. Berdoa untuk rencana baksos yang akan 
diadakan REC Kutisari. Kiranya jemaat 
REC antusias dan ambil bagian  dalam 
mendukung acara ini. Kiranya acara ini bisa 
menjadi berkat bagi masyarakat sekitar  REC 
Kutisari dan juga menjadi pertunjukan kasih 
Kristus bagi warga sekitar.
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Dusta yang Diyakini
Kaum Wanita Mengenai
Anak-Anak

C A R E
All About Marriage

27. “TERSERAH PADA KITA UNTUK MENENTUKAN 
JUMLAH ANAK YANG KITA INGINKAN.”
Pagi ini seorang teman memberitahukan 
kepada saya bahwa ia sedang mengandung 
anak keempat. Ia dan suaminya sangat senang 
mendengar berita itu, namun demikian, 
mereka sadar bahwa tidak semua orang sama 
antusiasnya dengan mereka. “Sebenarnya,” ia 

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
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memberitahu saya, “beberapa komentar paling 
kritis yang kami dengar berasal dari orang-orang 
di lingkungan gereja kami.”

Teman saya mengakui bahwa respon-respon 
negatif ini telah menyebabkan ia bertanya-
tanya untuk sejenak, “Apa saya yang sudah tidak 
waras?”

Aborsi, pembunuhan anak-anak, dan 
homoseksualitas adalah contoh praktek-praktek 
yang menghancurkan kehidupan yang telah 
semakin ditoleransi secara meluas di dalam 
kebudayaan kita. Orang-orang Kristen yang 
percaya kepada Alkitab biasanya dengan 
segera menolak praktek-praktek keji seperti itu. 
Namun demikian, dunia penginjilan – termasuk di 
dalamnya banyak “para pendukung kehidupan” 
yang berbicara terang-terangan – telah 
menerima beberapa filosofi dan praktek-praktek 
yang secara halus merupakan praktek-praktek 
“anti anak-anak” dan “anti kehidupan.” 

Salah satu ajaran fundamental dari ideologi 
kaum feminis adalah hak seorang wanita untuk 
menentukan kapan dan apakah ia ingin memiliki 
anak atau tidak serta berapa jumlah anak yang 
ia inginkan. Shulamith Firestone, seorang pemikir 
feminis dan penulis terkenal pada tahun 1960-
an berbicara mewakili gerakan itu ketika ia 
bersikeras, “Inti dari penindasan terhadap kaum 
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wanita adalah peranannya dalam melahirkan 
dan membesarkan anak.”

Dunia ke-Kristenan secara tidak disadari telah 
dipengaruhi oleh cara pikir seperti ini, mengarah 
pada legitimasi dan disarankannya praktek-
praktek kontrasepsi, sterilisasi, dan “keluarga 
berencana.” Sebagai akibatnya, tanpa disadari, 
berjuta-juta wanita dan pasangan Kristen telah 
membantu usaha-usaha Setan untuk membatasi 
reproduksi manusia dan dengan demikian 
menghancurkan kehidupan.

Proses yang dilakukan oleh kebanyakan orang 
– bahkan “orang-orang percaya” – untuk 
menentukan jumlah anak yang diinginkan 
seringkali didorong oleh rasa takut, rasa egois, 
dan alasan-alasan yang wajar dan manusiawi: 
• “Bagaimana kita dapat menghidupi seorang 

anak lagi? Penghasilan kita hampir-hampir 
tidak cukup. Bagaimana dengan biaya 
kuliah?”

• “Fisik saya tidak mampu untuk mengurus anak 
lagi. Saya setengah mati mengurus dua anak 
yang sudah ada.”

• “Saya tidak memiliki kesabaran untuk 
menangani banyak anak.”

• Jika kita memiliki anak lagi, kita tidak akan 
punya waktu untuk kita sendiri.”

• “Teman saya (atau orangtua saya) akan 
berpikir bahwa kita sudah gila jika kita 
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menambah anak lagi. Mereka berpikir bahwa 
kita sudah punya terlalu banyak anak.”

• “Jika kita membiarkan Tuhan memutuskan 
jumlah anak yang kita miliki, kita akan punya 
dua lusin anak!”

Di dalam surat pertama rasul Paulus kepada 
Timotius, kita diingatkan bahwa membesarkan 
anak adalah peran mendasar yang Allah berikan 
kepada kaum wanita. Paulus mendorong janda-
janda muda untuk “menikah lagi, beroleh anak, 
memimpin rumah tangganya dan jangan memberi 
alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan 
nama kita.” (1 Timotius 5:14). Di dalam ayat terakhir 
pasal 2, ia menyatakan, “Tetapi perempuan akan 
diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia 
bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan 
dengan segala kesederhanaan.” 

Tentu saja, tidak berarti bahwa keselamatan kekal 
seorang wanita didapatkan dengan melahirkan 
anak. Ayat ini memiliki struktur tata bahasa yang 
sama dengan nasihat Paulus kepada Timotius di 
dalam pasal 4, ayat 16: “Awasilah dirimu sendiri 
dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam 
semuanya itu, karena dengan berbuat demikian 
engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua 
orang yang mendengar engkau.”

Maksud Paulus adalah bahwa berkhotbah adalah 
tugas Timotius, dan bahwa bertekun di dalam 
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panggilannya dapat membawa pertobatan 
sejati. Berkhotbah bukanlah jalan keselamatan 
bagi Timotius, tetapi merupakan buah dari 
pertobatannya. Demikian pula, kerelaan seorang 
wanita untuk menerima, bukannya menolak, peran 
dan panggilan yang Allah berikan (“melahirkan 
anak”) adalah buah yang diperlukan yang akan 
melengkapi keselamatan sejati – itu adalah bukti 
bahwa ia adalah milik-Nya dan mengikuti jalan-
Nya.

(Saya bukan mengatakan bahwa semua 
wanita dipanggil oleh Allah untuk menikah dan 
melahirkan anak-anak, tetapi secara umum, ini 
adalah peran utama yang telah ditetapkan Allah 
bagi wanita).

Maria dari Nazaret adalah teladan yang indah 
dari seorang wanita yang mendemonstrasikan 
imannya melalui kesediaannya untuk melahirkan 
anak, bahkan sekalipun belum waktunya. Kita 
hanya dapat membayangkan semua penolakan 
yang mungkin terlintas dalam hati seorang gadis 
remaja ketika seorang malaikat mengatakan 
kepadanya bahwa ia akan melahirkan seorang 
anak laki-laki: 
• “Saya masih terlalu muda! Saya belum siap 

untuk mempunyai anak.”
• “Saya tidak akan punya waktu untuk Yusuf 

dan sahabat-sahabat “ saya jika saya terikat 
dengan kehadiran seorang bayi.”
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• “Saya ingin pindah ke rumah yang baru dulu.”
• “Apa kata orang? Tidak akan ada yang mau 

mengerti.”
• Kita belum mampu membiayai seorang anak. 

Yusuf baru saja memulai usahanya.”
• “Si bayi akan lahir di tengah-tengah sensus 

Kaisar, dan saya tidak akan berada di rumah.”

Tetapi tidak ada indikasi adanya keragu-
raguan atau kebimbangan dalam hati Maria. 
Tanggapannya hanya, “Sesungguhnya aku ini 
adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut 
perkataanmu itu.” (Lukas 1:38). Dengan begitu 
ia mengatakan, “Engkau adalah Tuhanku. Aku 
hamba-Mu. Tubuhku adalah milik-Mu. Aku 
menerima segala ketidak-nyaman atau kesulitan 
sebagai akibatnya. Yang penting bagi saya 
adalah memenuhi rencana penciptaan saya. 
Dengan senang hati saya tunduk menyerahkan 
diri saya untuk Kaupakai sesuai kehendak-Mu.”

Betapa bersyukurnya saya karena saya dikaruniai 
seorang ibu yang merespon dengan cara 
yang sama terhadap panggilan Allah di dalam 
hidupnya. Sebagai seorang musisi yang berhasil, 
ketika Nancy Sossomon menikah dengan Art 
DeMoss pada usia sembilan belas tahun mereka 
merencanakan untuk menunggu selama paling 
sedikit lima tahun sebelum memiliki anak sehingga 
ia dapat melanjutkan karirnya di bidang vokal. 
Dalam lima tahun pertama perkawinan mereka, 
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Ia mengaruniai mereka enam orang anak! Pada 
saat yang sama, ibu saya sedang membantu ayah 
saya memulai usahanya. Selama tahun-tahun 
pertama perkawinan dan membesarkan anak, 
dan kemudian dengan hadirnya anak ketujuh 
beberapa tahun setelah itu, ia menyambut setiap 
anak yang Allah berikan kepadanya. Saya belum 
pernah mendengar ibu mengatakan sesuatu 
selain rasa syukur atas berkat berupa anak-anak 
dan kesempatan untuk menjadi seorang ibu.

Maria dari Nazaret dan ibu saya – wanita-wanita 
ini adalah gambaran dari Tuhan Yesus, yang 
menyambut anak-anak di dalam hidup-Nya, 
meluangkan waktu bagi mereka, dan mendorong 
para pengikut-Nya untuk melakukan hal yang 
sama (Matius 19:13-15). 

-----------------------------
Cuplikan Bab 7 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Apakah Keberadaa
Gereja Suku
Menyiratkan Rasisme?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Beberapa dekade terakhir ini isu rasisme kembali 
menjadi perbincangan hangat di berbagai 
tempat. Isu ini menjadi keprihatinan banyak 
orang di berbagai area kehidupan. Rasisme 
dengan mudah ditemukan pada pertandingan 
olah raga, perkantoran, bahkan gereja.

Sehubungan dengan persoalan ini, beberapa 
orang sempat bertanya kepada saya mengenai 

T E A C H I N G
Q&A



E-Magazine
04 April 2021

21

keberadaan beberapa gereja suku di Indonesia. 
Apakah yang dilakukan oleh gereja-gereja 
semacam itu merupakan sebuah bentuk rasisme?

Hal pertama yang perlu kita ingat adalah 
motivasi awal di balik pembentukan gereja suku. 
Ide awal biasanya berkaitan dengan upaya untuk 
menjangkau suku tertentu secara lebih intensional 
dan intensif. Mereka menawarkan ibadah dan 
komunitas yang relevan, sesuai dengan kultur 
suku yang bersangkutan. 

Pada dirinya sendiri upaya ini patut diapresiasi. 
Dalam dunia teologi atau misi, upaya ini seringkali 
disebut “kontekstualisasi.” Injil memang perlu 
dipresentasikan sesuai kultur pendengarnya 
(1Kor. 9:19-23). Melalui kontekstualisasi kita dapat 
menyingkirkan halangan-halangan kultural yang 
ada.

Walaupun dimulai dengan motivasi yang mulia 
seperti di atas, gereja-gereja suku bisa saja 
terjebak pada rasisme jika mereka tidak berhati-
hati. Berikut ini adalah beberapa kriteria yang 
perlu diperhatikan sebagai pengingat sekaligus 
batasan guna menghindari rasisme.

Pertama, gereja suku tidak boleh menunjukkan 
superioritas suku. Tidak dapat dipungkiri, hampir 
setiap suku memiliki tendensi menganggap 
diri lebih baik daripada suku lain. Paling tidak, 
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mereka sangat rawan terhadap ethnosentrisme, 
yaitu memandang suku lain dari perspektif 
sukunya sendiri. Hasil cara pandang seperti ini 
lebih sering negatif daripada positif.

Kedua, gereja suku tidak boleh mengembangkan 
stigma negatif terhadap suku lain. Poin ini 
sebenarnya masih berhubungan dengan poin 
sebelumnya. Ethnosentrisme membuat seseorang 
sukar memandang suku lain secara objektif. Dia 
lebih suka memercayai apa yang ditangkap 
berdasarkan perspektif atau pengalaman 
mereka sendiri. Dia juga mudah tergoda untuk 
memahami suku lain berdasarkan opini populer 
tentang suku itu, yang belum tentu mewakili 
semua penduduk suku itu. 

Ketiga, gereja suku perlu memasukkan unsur 
budaya lain dalam ibadah atau aktivitas mereka. 
Bila perlu, gereja bisa mengundang pembicara 
dari suku lain untuk membagikan cara pandang 
yang berbeda tentang beberapa hal. Langkah ini 
sangat diperlukan untuk mengikis ethnosentrisme. 
Manfaat lain adalah mengondisikan jemaat untuk 
mau belajar dari suku yang berbeda-beda.

Keempat, gereja suku perlu menyuarakan 
anti rasisme secara jelas dan berulang-ulang. 
Mengubah kebiasaan bukanlah usaha yang 
mudah. Setiap orang merupakan produk budaya. 
Karena itu gereja perlu mengulang-ulang berita 
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yang sama. Keberdosaan dan keberhargaan 
semua suku di dalam Kristus perlu dikhotbahkan 
dan dibicarakan secara intensional dan intensif. 
Hanya dengan membiasakan hal-hal baru yang 
positif kita akan mampu mengikis hal-hal lama 
yang negatif.

Terakhir, gereja suku perlu melakukan 
penjangkauan terhadap suku lain. Menjadikan 
gereja suku sebagai tujuan akhir (hasil) 
merupakan perlawanan terhadap Amanat 
Agung (Mat. 28:19-20). Sebagaimana Injil 
tersebar ke seluruh bumi dari Yerusalem (Kis. 
1:8), demikian pula seyogyanya setiap suku yang 
sudah diubahkan oleh Injil terus membawa berita 
itu kepada suku-suku yang lain. Penjangkauan 
ini tentu saja tidak boleh dilakukan dengan 
sikap superior. Sebaliknya, setiap pemberita Injil 
mengumpamakan penginjilan seperti seorang 
gelandangan yang memberitahu temannya 
yang lain di mana mendapatkan roti. Solidaritas, 
bukan superioritas. 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 11 April 2021)
“Semua orang yang ditentukan Allah untuk 
hidup yang kekal, menjadi percaya” (Kis. 13:48). 
Sejumlah kelicikan telah dilakukan manusia 
untuk mengaburkan makna sejati dan makna 
yang jelas dari ayat ini, namun upaya tersebut 
sia-sia belaka; sekalipun memang tak ada satu 
pun hal yang akan dapat menyelamtkan ayat 
ini dan ayat-ayat lain yang serupa dengan akal 

T E A C H I N G
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budi manusia duniaawi. “Semua orang yang 
ditentukan Allah untuk hidup yang kekal, menjadi 
percaya.” Di sini kita dapat belajar empat hal. 
Pertama, bahwa percaya itu merupakan akibat 
dan bukan sebab dari ketemuan Allah. Kedua, 
bahwa hanya sebagian orang yang “ditentukan 
Allah untuk hidup yang kekal,” sebab bila semua 
manusia tanpa kecuali ditentukan Allah untuk 
memperoleh hidup yang kekal, maka ungkapan 
“semua yang ditentukan Allah” akan kehilangan 
maknanya. Ketiga, bahwa “penentuan” dari Allah 
ini bukan untuk suatu hak istimewa eksternal, 
melainkan bagi “hidup yang kekal,” bukan sekedar 
melayani, melainkan juga untuk keselamatan 
itu sendiri. Keempat, bahwa semua orang yang 
ditentukan Allah  -  tak kurang satu orang pun – 
untuk hidup yang kekal pasti akan percaya. 

Komentar C.H. Spurgeon mengenai ayat di 
atas sangat berharga untuk diperhatikan. Ia 
berkata, “Berbagai upaya telah dilakukan untuk 
membuktikan bahwa ayat tersebut bukan 
mengajarkan tentang predestinasi, namun semua 
upaya tersebut telah melakukan manipulasi 
bahwa sedemikian rupa,dan saya pun tidak akan 
membuat waktu untuk membahasnya….. Saya 
membaca: ‘Dan semua orang yang ditentukan 
Allah untuk hidup yang kekal, menjadi percaya,’ 
dan saya tidak akan mencoba membelokkan 
teks tersebut, sebaliknya saya akan memuliakan 
anugerah Allah yang menjadi sumber dari iman 
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yang dimiliki oleh setiap orang …. Bukankah 
Allah yang mengaruniakan kecondongan hati 
untuk percaya? Bila manusia telah ditentukan 
untuk memperoleh hidup yang kekal, tidak 
dalam semua hal Dia akan mengaturnya 
bagi mereka? Salahkah tindakan Allah yang 
memberikan anugerah-Nya kepada manusia? 
Bila Dia dibenarkan untuk memberikannya, maka 
salahku bila Dia merencanakan pemberian itu? 
Akankah Anda merasa bahwa pemberian-Nya 
bersifat kebetulan belaka? Bila Dia dibenarkan 
untuk merencanakan pemberian anugerah-Nya 
hari ini, maka Dia tentu juga dibenarkan untuk 
merencanakan sebelum hari pengangguran 
tersebut tiba – karena Dia tidak pernah berubah 
– sejak dari kekekalan.” 

“Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu 
sisa, menurut pilihan. Tetapi jika hal itu terjadi 
karena kasih karunia, maka bukan lagi karena 
perbuatan, sebab jika tidak demikian, maka 
kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia” (Rm. 
11:5-6). Kata “Demikian juga” pada permulaan 
kutipan di atas membawa kita menuju pada 
ayat sebelumnya, yang berbunyi, “Aku masih 
meninggalkan tujuh ribu orang bagi-Ku yang 
tidak pernah sujud menyembah Baal.” Perhatikan 
khususnya kata “meninggalkan.” Pada zaman 
Nabi Elia, terdapat tujuh ribu orang – sekelompok 
kecil saja – yang dipelihara secara ilahi dari 
penyembahan berhala dan mengenal Allah yang 
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benar. Iluminasi dan providensi ini tidak berasal 
dari apa pun dalam diri mereka, namun semata-
mata terjadi oleh kuasa dan keberadaan Allah 
sendiri. Betapa istimewanya keberadaan mereka 
yang telah “ditentukan” oleh Allah itu! Menurut 
Rasul Paulus, sekarang ini terdapat “suatu sisa” 
dari kelompok orang saleh zaman Nabi Elia 
yanggg telah “Ditentukan Allah,” sama seperti 
didpensasi zaman ini.

“Suatu sisa, menurut pilihan kasih karunia.” Di 
sini, sebab pilihan ditelusuri sampai kepada 
akarnya. Dasar dari pilihan Allah atas “sisa” 
tersebut bukanlah iman yang telah terlebih 
dahulu Allah  lihat ada di dalam diri mereka, 
karena suatu pilihan yang didasarkan pada 
penglihatan terlebih dahulu tentang adanya 
kebajikan akan sama halnya dengan berbagai 
pilihan lain yang semata-mata didasarkan pada 
perbuatan baik. Dan bila demikian halnya, maka 
tidak lagi dapat disebut sebagai “anugerah” 
karena, sebagaimana kata Rasul Paulus, “Jika 
hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan 
lagi karena perbuatan, sebab jika tidak demikian, 
maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia.” 
Ini berarti anugerah dan perbuatan baik itu 
bertolak belakang, sama sekali berbeda dan 
tidak mungkin akan bersatu sebagaimana 
halnya minyak dengar air.  Jadi, ide tentang 
kebaikan inheren yang terlebih dahulu terlihat 
ada dalam diri umat pilihan-Nya, atau hal-hal 
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yang berjasa yang dilakukan mereka sama sekali 
disampingkan. “Suatu sisa, menurut pilihan kasih 
karunia,”mengindikasikan suatu pilihan mutlak 
yang bersumber dari perkenalan Allah yang 
berdaulat. Singkat kata, pilihan tersebut semata-
mata merupakan anugerah. 

“Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana 
keadaan kamu, ketika kamu dipanggil: menurut 
ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, 
tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak 
banyak orang yang terpandang. Tetapi apa 
yang boleh bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa 
yang tidak berarti, supaya jangan ada seorang 
manusia pun yang memegahkan diri dihadapan 
Allah” (1 Kor. 1:26-29). Tindakan Allah memilih 
dijelaskan tiga kali dalam ayat Alkitab di atas, dan 
suatu proses pemilihan pasti mencakup tahap 
penyeleksian, yang berarti mengambil sebagian 
sekaligus meninggalkan sebagian lainnya. Di sini, 
yang bertindak selaku Sang Pemilih adalah Allah 
sendiri. Sejumlah orang yang dipilih tersebut 
telah ditentukan – “tidak banyak orang yang 
bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, 
tidak banyak orang yang terpandang” yang 
dipanggil. Demikianlah fakta pilihan Allah itu; dan 
maria kita sekarang mempelajari tentang objek 
pilihan-Nya.  

Bersambung……...
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Dari mana Markus
mengetahui bahwa ketika Yesus 
tidak mendapati buah dari
pohon ara, ia menyimpulkan
“sebab memang bukan musim 
buah ara” (Mrk. 11:13)?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Setiap pohon yang berbuah pasti menghasilkan 
buah, namun waktu menghasilkan buah setiap 
pohon tidak sama. Ketika ada pohon yang 
memang belum waktunya menghasilkan buah, 
maka manusia harus menunggu musim berbuah. 
Hal inilah yang dikisahkan Markus bahwa 
ketika Yesus tidak mendapati buah dari pohon 
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ara, Markus menyimpulkan bahwa waktu itu 
bukan merupakan musim buah ara atau ara itu 
menghasilkan buah. Pertanyaannya, dari mana 
Markus mengetahuinya? Sebelumnya kita akan 
belajar sedikit tentang pohon dan buah ara, 
kemudian kita akan belajar musim buah ara.

Pohon ara (Ficus carica) adalah tanaman asli 
Asia Barat khususnya dari cekungan Mediterania, 
namun pohon ini merupakan pohon buah yang 
paling penting dan berguna bagi orang Israel. 
Di dalam Alkitab PL, bahasa Ibrani “pohon ara” 
adalah teenah, “buah ara” adalah teenim, dan 
“kue ara kering” adalah develah. Di negara-
negara Mediterania, ara merupakan karakteristik 
pertanian kering. Tingginya sekitar 6 meter dan 
memiliki daun yang tebal, besar, dan kasar saat 
disentuh seperti tangan. Daunnya memberi 
keteduhan (Yoh. 1:48). Cabangnya melengkung 
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dan panjang yang terkadang tampak seperti 
semak besar. Batang dan cabangnya halus; 
kulitnya berwarna abu-abu keperakan. Daunnya 
besar dan berbentuk seperti tangan (Lytton John 
Musselman, A Dictionary of Bible Plants, 55, Fauna 
and Flora of the Bible, 118, dan Michael Zohary, 
Plants of the Bible, 58).

Ara memiliki dua jenis, yaitu jantan atau 
“liar” (disebut caprificus) dan betina atau 
“dibudidayakan.” Ara liar memiliki banyak bunga 
betina dan lebih sedikit bunga jantan, sedangkan 
pohon ara “betina” hanya memiliki bunga betina. 
Karena ara termasuk pohon dioecious (memiliki 
organ reproduksi jantan dan betina dalam 
individu yang terpisah), yang berarti hanya 
betina yang menghasilkan biji dan menghasilkan 
buah yang dapat dimakan. Produksi buahnya 
sangat bergantung pada tawon sebagai vektor 
serbuk sari dari buah ara jantan. Akan tetapi, ada 
varietas pohon ara dari spesies yang sama yang 
menghasilkan buah yang lezat terlepas dari 
penyerbukan. Ini adalah fenomena alam umum 
dalam hortikultura yang disebut parthenocarpy 
(produksi buah tanpa biji) (Zohary, Plants of the 
Bible, 58-59).

Jika tanahnya diolah dengan baik dan pohonnya 
dirawat dengan baik, pemiliknya akan mendapat 
dua kali panen yang berlimpah setiap tahun. 
Buah ara awal matang pada bulan Juni, yang 
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terlambat pada bulan Agustus dan September. 
Buah ara adalah makanan lezat yang terkenal 
dan populer di banyak belahan dunia, dan 
sangat bergizi karena kandungan gulanya yang 
tinggi. Ini juga digunakan sebagai obat (2Raj. 
20:7) (Fauna and Flora of the Bible, 118). Buah 
ara kering yang berasal dari Zaman Neolitik/
zaman batu yang baru (5000 SM) ditemukan 
pada penggalian Gezer, kota besar zaman kuno, 
yang terletak di lereng barat pegunungan Yudea 
(Zohary, Plants of the Bible, 58). 

Lalu, dari mana Markus mengetahui bahwa 
ketika Yesus tidak mendapati buah dari pohon 
ara, ia menyimpulkan bahwa waktu itu memang 
bukan musim buah ara? Karena ketika Yesus 
tidak mendapati buah dari pohon ara, itu terjadi 
di musim semi sekitar waktu Paskah di mana 
tidak ada buah ara yang akan siap. Faktanya, 
pohon ara adalah pohon buah terakhir yang 
menghasilkan daun, dan bahkan di awal musim 
semi, tidak ada daun yang terlihat (Musselman, A 
Dictionary of Bible Plants, 57).
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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 11 April 2021)
Panggilan untuk pergi ke mana
Misionaris-misionaris yang mendaftar dan 
mengikuti dia lalu menjalankan pedoman-
pedoman yang sama. Taylor memberikan 
penyataannya kepada kita, “Pekerjaan Tuhan, 
apabila dilakukan dengan cara Tuhan, tidak 

M I S S I O N
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akan pernah kekurangan sumber-sumber daya 
Tuhan.” 

Taylor  sangat terbeban kepada orang China. 
Di tengah kontroversi besar, dia mengutarakan 
sebuah pimpinan yang jelas dari Tuhan, untuk 
pergi ke bagian-bagian pedalaman China 
yang berbahaya dan tak dikenal. Panggilan ini 
memimpin dia untuk mempertahankan usaha-
usaha misi yang kelak akan menghasilkan 
strategi-strategi untuk menjangkau daerah 
pedalaman China. Dan banyak badan-
badan misi di era kemudian yang merasakan 
pengaruhnya secara langsung maupun tidak, 
ketika mereka menggunakan strateginya, seperti 
:China Inland Mission, Unevangelized Fields 
Mission, dan Regions Beyond Missionary Union. 

Taylor mempengaruhi pemikiran misi dengan 
penekanan atas pentingnya strategi-strategi 
dalam usaha-usaha misi, ketaatan melebih 
peringatan dan keamanan, dan menyoroti peran 
dari pengutus di tempat asal. Bagaimanapun, 
desakannya untuk berfokus pada daerah-
daerah yang spesisfk secara geografislah, yang 
menyebabkan berkembangnya cara sejumlah 
orang untuk memahami panggilan misi. Pengaruh 
ini menyebabkan sejumlah orang untuk percaya, 
bahkan sampai hari ini, bahwa suatu panggilan 
misi harus meliputi pengertian tentang “ke mana” 
terkadang bahkan mengharapkan akurasi 
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tempat yang spesifik.

Panggilan untuk pergi kepada siapa
Pakar misi, Paul Hiebert menunjukkan bahwa 
usaha-usaha misi selama bertahun-tahun 
tanpa kepedulian untuk memahami budaya-
budaya, cara pandang dunia mereka, atau 
agama-agama yang mereka pegang, sebelum 
kedatangan kita, akan menghasilkan banyak 
sinkretisme, dan seringkali sedikit buah yang 
bertahan. Bagaimanapun, dalam apa yang dia 
sebut sebagai era anticolonial, suatu pergeseran 
terjadi, yang mengakibatkan timbulknya 
pengakuan akan nilai-nilai dari budaya-budaya 
yang ada di dunia. Di antara manfaat-manfaat 
lainnya, pengakuan ini menuntun kepada 
penghargaan terhadap pengontekstualisasian 
pesan misi dan tumbuhnya pemahaman akan 
dampak budaya terhadap komunikasi dan 
penerjemahan. Pemikiran tentang kelompok suku 
seperti ini juga telah menemukan jalannya ke 
dalam cara kita memandang misi dan panggilan 
misi.

Tahun 1960-an, ada sebuah konsesus yang sedang 
bertumbuh, bahwa gereja telah menyelesaikan 
sebagian besar dari Amanat Agung, karena telah 
ada gereja di setiap Negara, secara geopolitics 
di dunia. Kemudian, selama Komite Lausanne 
untuk Penginjilan Dunia, tahun 1974, Ralph D. 
Winter mengumumkan, bahwa kita tidak hanya 
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belum menyelesaikan Amanat Agung, namun kita 
masih punya banyak hal yang harus dilakukan, 
sebelum akhirnya kita menyelesaikannya. Dia 
mengingatkan kerumunan orang itu bahwa 
dalam Amanat Agung, Yesus mengutus kita ke 
panta ta ethne (semua suku bangsa) dan bahwa 
ini maksudnya kepada setiap kelompok suku. 
Tambahnya lagi, dari beribu-ribu kelompok suku 
di dunia, hanya sepertiga dari mereka adalah 
Suku-suku terabaikan. Sementara berita ini 
pada awalnya tidak disambut oleh agen-agen 
misi, tetapi sekarang hampir semua melakukan 
misi sesuai dengan strategi kepada sebuah 
kelompok suku. Hal ini menjelaskan, mengapa 
agen-agen menargetkan kelompok-kelompok 
tertentu untuk mencari calon misionaris, yang 
dapat mengutarakan dengan jelas panggilan 
misi kepada kelompok yang sama.

Bersambung……….
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UPAH
Senin, 19 April 2021

Berapa sering kita melihat orang tua mengiming-
imingi anak dengan mainan atau makanan agar 
mereka berhenti rewel? Saya rasa tindakan 
menjanjikan sesuatu jika kita merubah sikap 
adalah sesuatu yang umum. Upah yang besar 
dapat membawa perubahan yang besar. Namun 
dalam hal ketaatan kepada Tuhan, sering kali 
motivasi untuk berubah adalah ucapan syukur 
atas karya Tuhan dalam hidup kita. Dengan 
kata lain, kita baik karena Tuhan sudah baik 
kepada kita. Dia telah mengampuni dosa kita, 
mengadopsi kita, memberikan hidup yang kekal, 
dan seterusnya. Namun, apakah ucapan syukur 
satu-satunya motivasi ketaatan Kristen? Apakah 
salah jika saya mengejar upah atau pahala 
dalam mengikut Tuhan?

Yesus misalnya pernah berkata bagi mereka 
yang bertahan dalam aniaya, “Bersukacitalah 
pada waktu itu dan bergembiralah, sebab 
sesungguhnya, upahmu besar di sorga.” (Luk 
6:23). Paulus membandingkan hidupnya seperti 
atlit dalam pertandingan untuk memperoleh 
mahkota yang abadi (1 Kor. 9:25). Musa melihat 
penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan 
yang lebih besar daripada semua harta Mesir, 

Bacaan : 2 Korintus 5:10

FA M I LY  F E L L O W S H I P
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karena dia memandang kepada upah (Ibr 11:26). 
Bukankah pada saat Yesus datang kembali, Dia 
akan “membawa upah-Ku untuk membalaskan 
kepada setiap orang menurut perbuatannya” 
(Why 22:16)? 

Sepertinya Alkitab membuka ruang untuk upah 
sebagai motivasi ketaatan. Mengejar upah tidak 
selalu membuat ketaatan kita menjadi kurang 
murni atau kurang sungguh-sungguh. Upah 
mengingatkan kita bahwa apa yang kita perbuat 
itu penting. Ketaatan kita membawa dampak. 
Dan Tuhan senang memberkati kita saat kita 
mencari upah dengan hati yang tertuju kepada-
Nya. (EW)
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JANGAN JEMU
BERBUAT BAIK

Selasa, 20 April 2021

Beberapa orang Reformed sibuk dan suka 
berdebat di media sosial dan dunia nyata. 
Meskipun berdebat tidak selalu salah, namun 
mereka melupakan pentingnya berbuat baik 
bagi orang lain. Di pasal terakhir Galatia (Gal. 6), 
Paulus membahas pentingnya saling menolong/
membantu. Di ayat 9-10, ia mengkhususkan 
pentingnya berbuat baik. Apa yang kita bisa 
pelajari dari dua ayat ini? Pertama, berbuat baik 
itu perlu ketekunan (ay. 9a). Di ayat 9a, Paulus 
mengajar jemaat Galatia untuk tidak bosan 
berbuat baik (BIS). Kata “jemu” (TB) atau “bosan” 
menunjukkan adanya ketekunan (F. F. Bruce, The 
Epistle to the Galatians, 265). Di sini kita melihat 
adanya fokus dan semangat untuk berbuat 
baik. Berbuat baik di sini mencakup memimpin 
orang lain yang salah ke jalan yang benar 
(ay. 1) dan membantu orang lain atau berbagi 
berkat jasmani (ay. 2, 6). Paulus ingin jemaat 
Galatia bukan hanya sekali berbuat baik, lalu 
melupakannya, tetapi mereka seharusnya terus-
menerus berbuat baik dengan semangat. Kita 
ditegur Paulus untuk terus-menerus berbuat baik 
khususnya di masa pandemi Covid-19. Biarlah 

Bacaan : Galatia 6:9-10
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kita terus-menerus memperhatikan saudara 
seiman kita khususnya yang sedang mengalami 
kesusahan dengan cara menanyakan kabar 
kepada mereka atau berbagi berkat jasmani 
atau menegur mereka yang salah jalannya.

Kedua, berbuat baik yang menghasilkan buah 
(ay. 9b). Di ayat 9b, Paulus berkata bahwa 
ketika kita terus-menerus berbuat baik, kita akan 
menuai hasilnya pada waktu yang Allah tetapkan. 
William Carey tiba di India pada tahun 1793 untuk 
memberitakan Injil, namun selama 7 tahun, tidak 
ada hasilnya. Di dalam waktu-Nya, tepat 28 
Desember 1800, ia akhirnya membaptis seorang 
Hindu pertama, yaitu Krishna Pal di Sungai 
Gangga (Timothy George, Galatians, 426). Hasil 
kerja keras Carey ternyata berbuah pada waktu-
Nya. Ketika kita terus-menerus memperhatikan 
orang lain di kala pandemi ini, kita mungkin tidak 
menuai hasilnya, tetapi di dalam waktu-Nya, kita 
akan menuai hasilnya. Namun ingat, motivasi kita 
berbuat baik bukan agar kita menuai apa yang 
telah kita tabur, tetapi murni karena kasih Allah.
Ketiga, berbuat baik kepada semua orang, 
khususnya saudara seiman (ay. 10b). Ketika 
kita terus-menerus berbuat baik, pertanyaan 
selanjutnya, kepada siapa kita melakukannya? 
Paulus berkata di ayat 10b, objeknya adalah 
semua orang, “tetapi terutama kepada kawan-
kawan kita seiman.” Ini artinya ruang lingkup 
perbuatan baik kita memang luas yaitu semua 
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orang, tetapi di sisi lain tetap sempit yaitu saudara 
seiman. Sudahkah kita berbuat baik kepada 
semua orang, khususnya saudara seiman di kala 
pandemi ini? Biarlah orang-orang Reformed 
bukan hanya sibuk berdebat, tetapi juga sibuk 
berbuat baik. Amin. (DTS)
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PERHATIKANLAH
ORANG LEMAH

Rabu, 21 April 2021

Dalam sebuah tayangan, seorang artis yang 
cukup dikenal kaya mengeluarkan sebuah kalimat 
bahwa dia suka ke pasar dan melakukan tawar 
menawar. Kegiatan tawar menawar adalah 
sesuatu yang lumrah di pasar, namun kita perlu 
peka dengan keadaan. Jika dia adalah seorang 
pedagang kecil yang mencari keuntungan Rp. 
1.000 atau Rp. 2.000 pantaskah ditawar oleh 
seorang artis kaya? 

Di dalam teks kita, orang yang memperhatikan 
orang lemah itu dikatakan “berbahagia”? Ini 
beda dengan konsep dunia bukan? Bukankah 
orang yang lemah tidak akan sanggup membalas 
kebaikan kita? Bukankah memperhatikan orang 
kuat itu jauh lebih memberi keuntungan dan 
sebaliknya memperhatikan orang lemah justru 
membuat kita rugi? Jawabannya adalah karena 
tugas memperhatikan orang lemah itu merupakan 
sebuah panggilan sekaligus kewajiban dan 
wujud ketaatan sebagai orang yang percaya 
kepada Tuhan. Terlibat aktif dalam pelayanan 
ini menunjukan bahwa kita memang anak Tuhan 
yang taat, yang punya gaya hidup yang sama 

Bacaan : Mazmur 41:1-10
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Tuhan kita, yang menyandarkan hidup hanya 
kepada Dia dan bukan pada balasan orang lain. 
Itulah sebabnya orang yang mentaati Allah ini 
disebut berbahagia.

Memperhatikan orang lemah merupakan sebuah 
panggilan ilahi dan sekaligus akan menjadi 
kesaksian gereja kepada orang luar. Sebab 
melalui pelayanan ini,  gereja menunjukkan kasih 
Kristus yang sudah lebih dahulu melayani umat-
Nya. Melayani orang lemah merupakan salah satu 
bentuk pelayanan yang akan  menjadi mercusuar 
kekristenan yang olehnya setiap orang dapat 
melihat dan menikmati makna kekristenan yang 
sejati. Sama seperti kapal di tengah laut mampu 
menghindari karang karena peranan mercusuar 
di tengah kegelapan, demikianlah orang Kristen 
di tengah kegelapan dunia. (NL)
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BAYAR HARGA
Kamis, 22 April 2021

Membayar harga bukan pilihan bagi setiap 
orang yang dipilih Allah untuk melayani jemaat. 
Ada banyak jenis pengorbanan yang bisa kita 
berikan saat melayani Allah. Stefanus telah 
memberikan hal yang sangat besar dalam 
hidupnya. Dia sungguh-sungguh hidup di 
dalam Tuhan. Kesaksian Alkitab yang telah 
menyebutkan bahwa dia adalah pribadi yang 
penuh dengan Roh Kudus. Tetapi Stefanus, yang 
penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit, 
lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di 
sebelah kanan Allah. Lalu katanya: “Sungguh, aku 
melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri 
di sebelah kanan Allah (Kis. 7:55-56).” 

Kehidupan Stefanus senantiasa dipimpin oleh 
Allah. Pengorbanan stefanus selanjutnya adalah 
rela memberikan nyawanya sebagai komitmen 
menjadi pengikut dan pelayan Tuhan. Dia dibenci 
bahkan harus mati karena imannya. Dia adalah 
martir Allah. Pada saat kita dipanggil melayani 
jemaat bukan berarti harus mengalami hal yang 
telah dialami Stefanus. Ini adalah persembahan 
terbaik adalah berasal dari kesadaran akan 
konsekuensi menjadi pengikut Kristus yang harus 

Bacaan : Kisah Para Rasul 7:55-56
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rela memberikan segalanya untuk kerajaan Allah. 

Jika kita sadar bahwa konsekuensi  dari komitmen 
mengikut Kristus dan melayani Tuhan adalah 
kerelaan memberikan apa yang terbaik dan 
hal yang paling berarti bagi kita, apakah hal 
terbaik pada kita yang akan kita persembahkan 
kepada Tuhan? Apakah persembahan terbaik 
itu adalah dampak dari kasih kita kepada Allah 
karena kualitas rohani yang senantiasa dipimpin 
Roh Kudus? Percayalah bahwa persembahan itu 
tidak akan sia-sia. (YDI)
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DISELAMATKAN UNTUK
HAL BAIK

Jumat, 23 April 2021

Pebuatan baik adalah hal yang diperjuangkan oleh 
banyak orang dan banyak agama, bahkan mungkin 
kalimat semua agama mengajarkan perbuatan 
baik sering kali terdengar dalam lingkungan kita 
sehari-hari. Hal ini sering kali mempengaruhi kita 
dalam melakukan tindakan baik terhadap sesama. 
Akhirnya kita bisa saja mengadopsi konsep 
perbuatan baik dari agama lain dalam tindakan 
baik kita. Misalkan tanpa sadar kita berbuat baik 
supaya kita aman-aman saja tidak terkena kasus 
moral. Atau karena kita melakukan tindakan 
baik karena tindakan manipulative supaya kita 
mendapatkan tindakan baik dari orang lain. 

Dalam bagian yang menjadi bahan bacaan 
perenungan kita pada hari ini, Paulus mengatakan 
kepada jemaat di Efesus bahwa kita ini adalah 
buatan Allah dan diciptakan untuk perbuatan baik 
yang sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Paulus 
menegaskan bahwa kita merupakan sebuah hasil 
karya Allah dibuat oleh Allah dan dicipta oleh Allah. 
Sehingga kita memiliki nilai yang tinggi karena kita 
diciptakan oleh sesosok yang luar biasa melebih 
dari yang ada. Meskipun kita ciptaan dan hasil 

Bacaan : Efesus 2:10
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karya Allah yang baik ini memang sudah tercemar 
oleh dosa akan tetapi itu semua telah ditebus 
melalui pengorbanan Anak-Nya Yesus Kristus di 
atas kayu salib. Dan kita yang memang hasil karya 
Allah bersekutu di dalam Yesus sehingga manusia 
lama kita dilepaskan. Melalui persekutuan dengan 
AnakNya Yesus Kristus, kita dikenakan manusia 
baru. Sehingga kita bisa melakukan perbuatan 
baik yang memang sudah dirancangkan oleh Allah 
sebelumnya. Buah dari keselamatan yang kita 
dapat didalam persekutuan Yesus Kristus adalah 
perbuatan baik. Sehingga alasan kita berbuat baik 
dan energy kita dalam berbuat baik adalah bukan 
untuk mendapatkan sesuatu melainkan karena 
sudah mendapatkan keselamatan itu.

Kebenaran ini seharusnya membuat kita lebih 
radikal dalam berbuat baik. Kita sudah merasakan 
persekutuan bersama Yesus Kristus dan menikmati 
perbuatan-perbuatan baik didalamNya. Sehingga 
kita tidak lagi melakukan perbuatan baik untuk upah 
atau karena ketakutan akan penghukuman. Tapi 
kita melakukan perbuatan baik karena kebebasan 
diberikan kepada kita dan kita bisa melakukan 
perbuatan baik dengan sukacita. Mari saat ini kita 
merenungkan setiap perilaku kita dalam kerja, 
berkeluarga atau saat studi apakah kita melakukan 
perbuatan baik didorong oleh keselamatan 
Kristus. Biarlah anugerah Tuhan memampukan kita 
melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. 
(EG)
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SALING MENDORONG
SETIAP HARI

Sabtu, 24 April 2021

Bila kita di jalan raya dan melihat rambu-rambu, 
seharusnya kita memperhatikan dan mengikuti 
rambu tersebut. Namun terkadang kita terbiasa 
melihat peringatan (rambu), dan kita mulai 
mengabaikannya. Jika itu terjadi, maka bahaya 
sudah menunggu. Kita bisa mencelakakan diri 
sendiri atau orang lain.

Dalam kitab Ibrani kita telah sampai pada bagian 
yang berfungsi sebagai tanda peringatan. Dan 
kita sebaiknya memperhatikan apa yang penulis 
katakan di sini. Penulis menunjuk pada sejarah 
umat Tuhan dan menunjukkan bagaimana  dalam 
sejarah tersebut ada sesuatu yang berjalan tidak 
baik. Orang-orang dengan cepat mengeraskan 
hati dan berpaling dari Tuhan.

Penulis mengajak kita belajar dari kesalahan umat 
Tuhan di masa lampau. Jangan mengeraskan 
hati kita kepada Tuhan. Sebaliknya kita harus 
tetap fokus pada Yesus.

Satu lagi pelajaran penting yang kita temukan di 

Bacaan : Ibrani 3: 7-19

FA M I LY  F E L L O W S H I P



E-Magazine
04 April 2021

49

sini adalah bahwa ketika hidup bersama dalam 
komunitas, kita perlu saling mendorong dan 
menguatkan satu sama lain pada saat berjalan 
bersama mengikuti Tuhan. Kita tidak dapat kuat 
melawan dosa pada saat kita sendirian, kita 
membutuhkan Tuhan, dan kita membutuhkan 
satu sama lain. Kita perlu saling mendorong , 
menguatkan dan membantu untuk terus mengikuti 
Tuhan.

Ketika umat Tuhan mengabaikan tanda-tanda 
peringatan di masa lalu, mereka menghadapi 
bahaya yang nyata. Jangan membiasakan 
diri untuk mengabaikan peringatan. Mari terus 
mendorong satu sama lain untuk “memperbaiki 
pikiran [kita] kepada keserupaan dengan Yesus” 
(Ibrani 3: 1).
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
19 Apr ‘21

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

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

HUT: Ibu Fenny Manegeng

HUT: Sdri. Vennytha

HUT: Anak Leo G. Blanchard

Selasa
20 Apr ‘21

HUT: anak Zoe Elizabeth Evangelista

HUT: Ibu Kartika Bayu

Rabu
21 Apr ‘21 HUT: Ibu Luciana Tjipta Joewana

Sabtu
24 Apr ‘21

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

Minggu
25 Apr ‘21

HUT: Anak Ben Yogantara Wardhana

HUT: Ibu Stephani Budihardja



IB
A

D
A

H
 M

IN
G

G
U

18
 A

P
R

IL 2
0

2
1

Link Youtube
Ibadah

Pengkhot-
bah

Tem
a

w
w

w
.youtube.com

/REC
Indonesia

Ev. Edo W
alla

Jangan Jem
u Berbuat Baik (G

alatia 6:9-10
) 

IBAD
AH

 LIV
E STREAM

IN
G

 SELU
RU

H
 C

ABAN
G

 REFO
RM

ED
 EX

O
D

U
S C

O
M

M
U

N
ITY

pk. 0
8.0

0
 | 10

.0
0

 | 17.0
0

IB
A

D
A

H
 M

IN
G

G
U

2
5

 A
P

R
IL 2

0
2

1

Pengkhot-
bah

Tem
a

Pdt. Yakub Tri H
andoko

Eksposisi Filipi

IBAD
AH

 LIV
E STREAM

IN
G

 SELU
RU

H
 C

ABAN
G

 REFO
RM

ED
 EX

O
D

U
S C

O
M

M
U

N
ITY

pk. 0
8.0

0
 | 10

.0
0

 | 17.0
0



E-Magazine
04 April 2021

52

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

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

18 April 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 18 April 2021:
https://www.youtube.com/play-

list?list=PL-8pO4ylvH0X3-DQtu8aYiYthzMg7PNel

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampil-
kan teks Galatia 6:9-10 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. 
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Turunlah atas kita semua rahmat, berkat, dan 
anugerah dari Allah Tritunggal dalam iba-
dah ini. Amin.”

 
Jemaat dipersilakan duduk.
MULIA SEMBAH RAJA MULIA 
Verse 1
Mulia Sembah Raja Mulia 
Bagi Yesus Puji Hormat Dan Kuasa
Mulia Agung K’rajaan-Nya
Dari Surga Datang Untuk S’gnap Umat-Nya

Chorus
Dipuji, Ditinggikan Nama-Nya Yesus
Hormat Dan Muliakanlah Yesus Raja

Verse 2
Mulia, Sembah Raja Mulia
Dia T’lah Mati Dibangkitkan Jadi Raja 

Chorus
Dipuji, Ditinggikan Nama-Nya Yesus
Hormat Dan Muliakanlah Yesus Raja

Verse 2
Mulia, Sembah Raja Mulia
Dia T’lah Mati Dibangkitkan Jadi Raja 

Coda
Dia T’lah Mati Dibangkitkan Jadi Raja
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Dia T’lah Mati Dibangkitkan Jadi Raja
 
Pengakuan Dosa Pribadi
Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan

BY THE BLOOD (KUBEBAS)
Sypmhony Worship

Bridge 3X
O The Blood Of Jesus
(Darah Yesus)
O The Blood Of Jesus
(Darah Yesus)
O The Blood Of Jesus
(Darah Yesus)
It Washed As White As Snow
(Menjadikanku seputih  salju)

Chorus 2X
By The Blood Of Jesus We Are Free
(Oleh darah Yesus ku bebas)
By His Pow’r On Calvary
(Oleh kuasaNya di Kalvari)
By The Blood Of Jesus We Are Free
(Oleh darah Yesus ku bebas)
We Live Victorious
(Ku hidup berkemenangan)

Coda
By The Blood Of Jesus We Are Free



E-Magazine
04 April 2021

55

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

(Oleh darah Yesus ku bebas)
We Live Victorious
(Oleh darah Yesus ku bebas)

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,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang 
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kekal. Amin. 
 
(Jemaat dipersilakan duduk) 

5. Petunjuk hidup baru 
1 Korintus 15:57 TB Tetapi syukur kepada Allah, 
yang telah memberikan kepada kita ke-
menangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.
 
Nyanyian jemaat  
AJAIB KAU TUHAN - JPCC WORSHIP

Verse
Tak Terbayang Kebesaran-Mu
Dan Tak Terbanding Kekuatan-Mu, Tuhan
Kau Megah Bagiku
Seg’nap Jiwa Dan Pengharapan
T’lah Kuserahkan ‘Tuk Rencana-Mu, Tuhan
Kau Raja Atasku

Pre-Chorus
Hanya Kau Yang Layak Di Tinggikan

Chorus
Ajaib Kau Tuhan
Agung Dan Perkasa
Kau Sumber Kemenanganku
Layak Berkuasa
Mem’rintah S’lamanya
Yesus Kaulah Raja Mulia
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Verse | Pre-Chorus | Chorus

Interlude
Bridge 2X

Agung dan perkasa
Megah dan berjaya
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan
Tempat perlindungan
Kubu pertahanan
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan

Chorus 2x

Coda
Raja Mulia
Raja Mulia

6. Pujian Firman: 
YET NOT I BUT THROUGH CHRIST IN ME - 
CITYALIGHT
[Verse 1]
What Gift Of Grace Is Jesus, My Redeemer
There Is No More For Heaven Now To Give
He Is My Joy, My Righteousness,
And Freedom
My Steadfast Love, My Deep And Boundless 
Peace



E-Magazine
04 April 2021

58

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

[Chorus 1]
To This I Hold, My Hope Is Only Jesus
For My Life Is Wholly Bound To His
Oh, How Strange And Divine, I Can Sing: All Is 
Mine!
Yet Not I, But Through Christ In Me

[Verse 2]
The Night Is Dark But I Am Not Forsaken
For By My Side, The Saviour He Will Stay
I Labour On In Weakness And Rejoicing
For In My Need, His Power Is Displayed

[Chorus 2]
To This I Hold, My Shepherd Will Defend Me
Through The Deepest Valley, He Will Lead
Oh, The Night Has Been Won, And I Shall 
Overcome
Yet Not I, But Through Christ In Me

[Verse 3]
No Fate I Dread, I Know I Am Forgiven
The Future Sure, The Price It Has Been Paid
For Jesus Bled And Suffered For My Pardon
And He Was Raised To Overthrow The Grave

[Chorus 3]
To This I Hold, My Sin Has Been Defeated
Jesus Now And Ever Is My Plea
Oh, The Chains Are Released, I Can Sing: I Am 
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Free!
Yet Not I, But Through Christ In Me

[Verse 4]
With Every Breath, I Long To Follow Jesus
For He Has Said That He Will Bring Me Home
And Day By Day I Know He Will Renew Me
Until I Stand With Joy Before The Throne

[Chorus 4]
To This I Hold, My Hope Is Only Jesus
All The Glory Evermore To Him
When The Race Is Complete, Still My Lips 
Shall Repeat:
Yet Not I, But Through Christ In Me!

[Outro]
When The Race Is Complete, Still My Lips 
Shall Repeat:
Yet Not I, But Through Christ In Me!
Yet Not I, But Through Christ In Me!
Yet Not I, But Through Christ In Me

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03.

8. Persembahan. 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
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REC Merr: 0882-8888-09
REC Batam: 0887-8888-29
REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus 
 
KASIH - JASON IRWANTO 
Verse 1 
Kasih Itu Sabar
Murah Hati
Lemah Lembut
Tak Cemburu
Kasih Itu Memberi
Sukacita Di Hati

Verse 2
Kasih Itu Mengerti
S’lalu Memberi
Tiada Mencari
Lemahnya Diri
Kasih Itu Memberi
Sukacita Di Hati

Chorus
Begitu Banyaknya Cerita
Tentang Kasih-Nya Yang Sempurna
Marilah Kita Memberi Dunia
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Teladan Kristus Di Dalam Kita

Interlude

Chorus
Verse 2

Coda
Kasih Itu Memberi
Sukacita Di Hati
Kasih Itu Memberi
Sukacita Di Hati

10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology
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