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Kebaikan Hati adalah
Ibadah yang Murni
(Yakobus 1:27)
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th. M.

Bagi sebagian orang istilah “ibadah” cenderung 
dipahami sebagai relasi vertikal antara manusia 
dengan Allah. Ibadah hanya dikaitkan dengan 
berbagai ritual dalam sebuah kepercayaan 
religius. Hal-hal religius dibatasi pada doa, puasa, 
liturgi, korban, dan sejenisnya. Kesalehan adalah 
kedekatan dengan Tuhan. Semakin seseorang 
menarik diri dari pergaulan dengan sesama dan 
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berfokus pada Tuhan saja, semakin tampak rohani 
orang tersebut. Dengan demikian kesalehan telah 
diceraikan dari seluruh aspek kehidupan.

Apakah ibadah mencakup relasi dengan Tuhan 
beserta berbagai ritual religius di dalamnya? 
Tentu saja! Apakah kedekatan seseorang 
dengan Tuhan merupakan salah satu indikator 
kerohanian? Tentu saja! Persoalannya, apakah 
ibadah hanya berkutat pada hal-hal seputar itu 
saja? Jawabannya tegas: tidak! Sama sekali tidak. 

Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa 
ibadah yang benar melampaui batasan ruangan 
dan ritual. Ibadah sejati adalah pemberian 
diri sepenuhnya pada Allah (Rm. 12:1). Ketaatan 
dipandang lebih berharga daripada korban 
persembahan (1Sam. 15:22; Ams. 21:3; Hos. 
6:6). Relasi vertikal dengan Allah seharusnya 
berdampak pada relasi secara horizontal, karena 
kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari 
kasih kepada sesama (Mat. 22:36-40).

Teks kita hari ini juga mengajarkan konsep yang 
sama. Istilah “ibadah” (thrēskeia) tidak identik 
dengan kebaktian. Kebaktian komunal hanyalah 
salah satu bagian integral dalam ibadah (bdk. 
Kol. 2:18 “ibadah kepada para malaikat”). Kata 
Yunani thrēskeia merujuk pada keseluruhan 
aspek dari suatu kepercayaan, misalnya agama 
Yahudi (Kis. 26:5). Jadi, apa saja yang diajarkan 
atau dipraktekkan dalam sebuah kepercayaan 
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termasuk ke dalam thrēskeia. Ini sesuai dengan 
konsep yang diajarkan oleh Yakobus di 1:27. Makna 
“ibadah” memang jauh lebih luas daripada yang 
biasanya dipikirkan oleh banyak orang.

Apa yang dituliskan di ayat 27 tentu saja 
bukan sebuah definisi lengkap tentang ibadah. 
Masih banyak aspek-aspek penting lain yang 
tidak disinggung di teks ini. Yakobus hanya 
menyinggung aspek tertentu yang memang 
relevan dengan situasi penerima surat. Ayat 27 
lebih tepat dipahami sebagai salah satu tolok 
ukur bagi sebuah ibadah.

Tambahan keterangan “yang murni dan yang tak 
bercacat di hadapan Allah” menyiratkan bahwa 
tidak semua yang dilakukan dalam sebuah ibadah 
berkenan kepada Allah. Mungkin ada yang dari 
luar terlihat hebat, tetapi di dalam penuh segala 
yang jahat (Mat. 23:26). Dari luar tampak sejati, 
tetapi sesungguhnya tidak murni jika dilihat dari 
mata Allah yang suci. Nah, apa saja tolok ukur 
ibadah yang murni dan tak bercacat di mata 
Allah?

Memberikan bantuan kepada kaum marjinal 
(ayat 27a)
Apa yang kita lakukan kepada sesama sama 
pentingnya dengan apa yang kita lakukan 
kepada Allah. Mengasihi Allah berarti mengasihi 
sesama sebagai ciptaan Allah. Beribadah kepada 
Allah tetapi tanpa kepedulian kepada sesama 
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merupakan sebuah kontradiksi yang transparan. 
Allah dan ciptaan-Nya tidak terpisahkan. 

Yakobus sebelumnya juga sudah mengajarkan 
poin ini ketika dia membahas penggunaan 
lidah (pasal 3). Bagaimana mungkin seseorang 
memuji Allah yang mulia tetapi pada saat yang 
sama menghina manusia yang diciptakan 
menurut gambar-Nya (3:9-10)? Apakah sebuah 
mata air bisa mengalirkan air tawar dan pahit 
secara bersamaan (3:11)? Apakah pohon A bisa 
menghasilkan buah B (3:12)? Tentu saja tidak, 
bukan? Relasi vertikal (dengan Allah) seyogyanya 
berdampak pada relasi horizontal (dengan 
sesama). Itulah sebabnya Yakobus dengan tegas 
mengatakan bahwa kegagalan untuk mengekang 
lidah merupakan salah satu tanda bahwa 
seseorang sedang menipu diri sendiri, alias 
menganggap diri beribadah padahal ibadahnya 
sia-sia belaka (1:26).

Yang menarik, menghindari apa yang jahat bagi 
sesama (1:26) tidaklah cukup. Ada larangan (yang 
tidak boleh dilakukan), ada pula perintah (yang 
harus dilakukan). Tidak melukai sesama dengan 
perkataan adalah satu hal (1:26). Memberikan 
pertolongan kepada yang membutuhkan (1:27a) 
adalah hal yang berbeda. Keduanya sama 
pentingnya.

Sebutan “yatim piatu dan janda-janda” (lit. 
“anak-anak yatim dan janda-janda”) hanyalah 
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perwakilan dari kelompok marjinal. Yakobus 
sebenarnya memedulikan semua orang miskin 
(bdk. 2:1-5, 14-17). Dia memperhatikan para buruh 
yang dieksploitasi dan ditekan oleh tuan mereka 
yang kaya (5:4-9). Hanya saja, sesuai dengan 
konteks khusus penerima surat, anak yatim dan 
janda-janda berada dalam posisi yang lebih 
rentan terhadap pelecehan dan tekanan. Dalam 
budaya kuno yang sangat patriakhal, para 
wanita (apalagi janda) sukar mendapatkan 
pekerjaan. Bantuan sosial bagi para janda masih 
terbilang sangat langka di budaya kuno. Kesulitan 
yang sama dialami oleh anak-anak yatim. 
Perlindungan dan warisan biasanya disediakan 
oleh ayah. Tidak memiliki ayah berarti tidak 
memiliki sandaran hidup dan rasa aman.

Bukan kebetulan apabila Allah secara khusus 
disebut sebagai “Bapa” di 1:27a. Para janda 
biasanya akan kembali ke rumah orang tua dan 
menjadi tanggungan ayahnya. Allah menjadi 
Bapa bagi para janda. Anak-anak yatim yang 
tanpa perlindungan dan pemeliharaan ayah 
ternyata masih memiliki Ayah sorgawi. Allah 
adalah “Bapa bagi para yatim dan Pelindung 
bagi para janda” (Mzm. 68:6). Dia membela hak 
para yatim dan janda (Ul. 10:18). Dia memberikan 
peringatan yang keras bagi siapa saja yang 
bertindak sewenang-wenang terhadap yatim 
dan janda (Kel. 22:22, 24; Ul. 24:17).

Sangat tidak masuk akal apabila seseorang 
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mengaku beribadah kepada Allah tetapi 
mengabaikan orang-orang yang dipedulikan 
oleh Allah. Sangat tidak konsisten apabila kita 
menyebut Allah sebagai Bapa tetapi menolak 
untuk mengakui Dia sebagai Bapa bagi para 
janda dan yatim. Jika slogan “kita menjadi sama 
dengan apa yang kita sembah” adalah benar, 
bagaimana mungkin kita tidak mengasihi apa 
yang Allah kasihi? Jika kita yang dulu tanpa 
harapan dan ketenangan diangkat menjadi anak-
anak Allah berdasarkan kasih karunia sehingga 
boleh menyebut Dia sebagai Bapa, bagaimana 
mungkin hati kita tidak tergerak oleh keadaan 
mereka yang tidak memiliki bapa?  

Kasih di sini tentu saja bukan sebatas simpati. 
Kasih adalah tindakan, bukan hanya perasaan. 
Kepedulian kepada sesama yang tidak 
diwujudkan melalui tindakan nyata hanyalah 
perasaan kasihan yang tidak membawa manfaat 
apa-apa. Kasih kepada para yatim dan janda 
ditunjukkan dengan cara mengunjungi mereka 
dalam kesusahan mereka. Kata “mengunjungi” 
(episkeptomai) menyiratkan pemberian bantuan, 
bukan sekadar datang untuk berjumpa dengan 
seseorang (Mat. 25:36, 43; Luk. 1:68, 78; 7:15-16; 
Kis. 7:23-24; 15:14). Kata “kesusahan” (thlipsis) 
bisa merujuk pada jenis penderitaan apapun 
(Rm. 5:3; 8:35), baik yang berhubungan dengan 
penganiayaan (misalnya Mat. 13:21; 24:9), 
kelaparan (misalnya Kis. 7:11), hukuman Allah 
(misalnya Rm. 2:9), atau beban dalam pelayanan 
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(misalnya 2Kor. 1:8). Dalam konteks surat Yakobus, 
thlipsis di sini lebih berkaitan dengan kemiskinan.

Menjaga diri dari kecemaran dunia (ayat 27b)
Tidak semua yang ada di dunia adalah duniawi. 
Masih banyak kebaikan ilahi dalam dunia ini yang 
patut disyukuri dan dinikmati. Hanya saja, dunia 
tidak lagi seperti keadaannya yang semula. Dosa 
telah mengubah wajah dunia.  

Apa yang dimaksud dengan “dunia” (kosmos) di 
ayat 27b? Pemunculan kata kosmos di surat ini 
tampaknya selalu mengandung makna negatif. 
Lidah merupakan sebuah dunia kejahatan kecil 
yang serius (3:6). Di 2:5 kata “dunia” merujuk 
pada cara pandang yang duniawi ( “dianggap 
miskin oleh dunia ini”). Dunia juga bisa berarti 
hawa nafsu duniawi (4:3-4 “…untuk memuaskan 
hawa nafsumu…persahabatan dengan dunia”). 
Pendeknya, segala sesuatu di dunia yang 
bertabrakan dengan kehendak Bapa (lihat 1Yoh. 
2:16-17 “Sebab semua yang ada di dalam dunia, 
yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta 
keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, 
melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang 
lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang 
melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-
lamanya”).

Pemunculan nasihat untuk menjaga diri dari 
kecemaran dunia (ayat 27b) tepat setelah perintah 
untuk membantu kaum marjinal (ayat 27a) 
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merupakan hal yang menarik untuk dipikirkan. 
Apakah dua poin tersebut berdiri sendiri-sendiri 
atau memiliki keterkaitan yang erat? Penyelidikan 
teks yang lebih mendalam tampaknya berpihak 
pada opsi terakhir. Ada dua penjelasan untuk hal 
ini.

Pertama, ayat 27b sangat mungkin merupakan 
sebuah upaya antisipasi terhadap potensi 
kesalahpahaman yang berkaitan dengan ayat 
27a. Bagi orang-orang religius tertentu yang 
menganggap perbuatan jahat bisa ditutupi atau 
ditebus dengan perbuatan baik, pemberian 
sedekah seperti di ayat 27a bisa dipandang 
sebagai solusi mudah bagi dosa. Mereka mungkin 
saja berpikiran bahwa selama perbuatan baik 
terus-menerus dilakukan sehingga jumlahnya 
sangat banyak, perbuatan jahat tidak akan 
mengancam keselamatan. Untuk mengantisipasi 
kesalahpahaman ini, Yakobus mengingatkan 
bahwa sedekah (ayat 27a) tetap harus disertai 
dengan kesucian hidup (ayat 27b). Perbuatan 
baik bukanlah pembenaran atau jalan keluar 
bagi perbuatan jahat. Kebaikan dan kekudusan 
tidak boleh dipisahkan.

Mereka yang beranggapan bahwa perbuatan 
baik bisa menyelamatkan manusia dari hukuman 
Allah perlu mengingat betapa seriusnya dosa 
dalam kehidupan manusia. Yakobus mengakui: 
“kita semua bersalah dalam banyak hal” (3:2). Jika 
kita tahu apa yang baik tetapi tidak melakukannya, 
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kita sudah berbuat dosa (4:17). Bahkan seandainya 
kita mampu menaati 99% perintah Allah tetapi 
melanggar yang 1%, kita bersalah terhadap 
seluruhnya (2:10). Dengan konsep seperti ini, 
bagaimana mungkin perbuatan baik dapat 
menjadi solusi bagi dosa-dosa kita? 

Kedua, keterkaitan antara ayat 27a dan 27b 
berhubungan dengan makna “dunia” (kosmos).  
Sesuai dengan makna “dunia” (kosmos) di surat 
ini, mereka yang dicemari oleh dunia pasti 
sangat sulit memedulikan kaum marjinal. Cara 
pandang dunia akan menghalangi mereka 
untuk menghargai kaum marjinal. Anak-anak 
yatim dan para janda dipandang tidak layak 
untuk diperhatikan (2:1-5). Hawa nafsu duniawi 
juga membuat orang berfokus pada diri mereka 
sendiri. Semua yang dilakukan hanyalah untuk 
mengejar berbagai kesenangan (4:1-4). Dengan 
orientasi hidup yang egosentris seperti ini mereka 
sukar untuk berkurban bagi kaum marjinal.

Bagaimana kita dapat menjaga diri dari 
kecemaran dunia? Satu-satunya cara adalah 
dengan mengingat kebaikan Allah bagi kita. 
Kepada beberapa penerima surat yang 
memandang muka kepada orang kaya dan 
menghina orang miskin (2:1-4), Yakobus mengajak 
mereka berpikir: “Bukankah Allah memilih orang-
orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk 
menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris 
Kerajaan yang telah dijanjikan-Nya kepada 
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barangsiapa yang mengasihi Dia?” (2:5). Kepada 
mereka yang menjalin persahabatan dengan 
dunia (4:4), Yakobus mengingatkan betapa Allah 
sangat menginginkan mereka (4:5) dan telah 
melimpahi mereka dengan kasih karunia (4:6a). 
Untuk mendapatkan mereka, Allah menjadi 
manusia dan memberikan segalanya. Masakan 
mereka akan lebih memilih dunia daripada Dia? 
Soli Deo Gloria.
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 148:
Apakah seorang pun mampu mematuhi 
hukum-hukum Allah dengan sempurna?
Tidak seorang pun mampu mematuhi hukum-
hukum Allah dengan sempurna, apakah dengan 
kekuatan sendiri atau melalui anugerah apa 
pun yang telah diterimanya selama hidup ini. 
Sebaliknya, orang melanggar hukum-hukum 
itu tiap-tiap hari dalam pikiran, perkataan, dan 
perbuatan. 
a. Pengk 7:20; 1Yo 1:8, 10; Gal 5:17; Rom 7:18-19. b. 
Yak 3:2; Yoh 15:5; Rom 8:3. c. Kej 6:5, 8:21. d. Rom 
3:9-19; Yak 3:2-13. 
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Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk pemulihan kondisi Bangsa 

Indonesia dari berbagai keterpurukan yang 
terjadi akibat pandemi Covid-19. Kiranya Tuhan 
terus memberikan kekuatan dan hikmat kepada 
para pemimpin bangsa dan aparat garis 
depan dalam penanganan pandemi untuk 
sanggup melakukan langkah efektif melawan 
penyebaran Covid-19.  Para pengambil 
kebijakan dengan hikmat dan takut akan Tuhan 
bisa membuat kebijakan yang benar.

2. Berdoa agar masyarakat tetap taat prokes 
seiring dengan diizinkannya Pembelajaran 
Tatap Muka, dibukanya Mall dan tempat 
hiburan serta  segala macam pelonggaran 
seiring dengan kondisi Pandemi yang 
melandai.

3. Berdoa untuk produksi vaksin dapat berjalan 
dengan cepat.

4. Berdoa untuk pendistribusian vaksin kepada 
kelompok-kelompok masyarakat supaya dapat 
berjalan sesuai dengan rencana Pemerintah.

5. Kiranya Tuhan menjagai proses pembuatan, 
penyimpanan dan pendistribusian vaksin 
supaya dihindarkan dari pihak-pihak yang 
berniat jahat. 

6. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan 
kekuatan kepada semua relawan dan petugas 
vaksinasi dalam melayani masyarakat 
Indonesia.
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Dalam Pernikahan, Ada 
Banyak Hal yang Harus 
Disesuaikan 

C A R E
All About Marriage

“Aku tidak akan menggantikan Katie dengan 
apapun juga, bahkan meski dengan Negara 
Perancis ataupun kota Venice,” ujar Luther. Namun, 
ketika suatu kali Katie membantah perkataan 
Luther di depan para tamunya pada acara makan 
malam, Luther menarik napas panjang dan berkata, 
“Seandainya aku menikah lagi, aku akan memahat 
seorang istri yang patuh dari batu.”

Martin & Katie Luther (4) 
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Katie sangat berarti bagi Martin. Ia menjadi 
pengurus kebun, juru masak, perawat, peternak 
sapi, pemegang pembukuan, dan pembuat bir. 
Namun, jangan dikira Katie adalah wanita yang 
patuh.

[BANYAK TANGGUNG JAWAB]
Selain menjadi ibu yang baik dan pengurus 
rumah tangga yang cekatan, Katie terbukti dapat 
mengelola dengan baik tanah pertanian, taman, 
dan peternakan yang dimiliki keluarga Luther. Itu 
berkat kemampuan dan pandangannya yang 
luas. Ia juga mengurus tempat pembuatan bir kecil 
milik keluarga itu, dan Luther kerap kali memuji 
kemampuan istrinya dalam membuat bir yang 
enak.

Katie pun mengubah bentuk biara tersebut, 
membangun kamar mandi, dan membuat tiga 
gudang bawah tanah dengan anak tangga 
tambahan. Katie ingin keluarga besar itu mandiri, 
maka ia menanam kacang polong, buncis, lobak 
Cina, melon, dan selada di kebun sayur serta 
delapan macam buah-buahan di kebun buah 
mereka. Karena itu Luther terpaksa memberikan 
persetujuan kepada istrinya untuk membeli lahan 
lagi. Katie ingin membelinya karena ada sungai 
yang mengalir di tempat tersebut. Dengan begitu, 
Katie dapat memancing beberapa ekor ikan dari 
sungai itu untuk makan malam mereka. Ternak 
mereka terdiri dari delapan ekor babi, lima ekor 
sapi, sembilan ekor anak sapi, ayam, merpati, 
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angsa, dan seekor anjing bernama Tolpel (Luther 
berharap dapat bertemu anjing itu di surga). 
Semua itu berada di bawah tanggung jawab Katie, 
dan ia bahkan berperan sebagai dokter hewan 
untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Dengan kesibukannya yang begitu banyak, sungguh 
mengherankan bila Katie dapat mempunyai waktu 
untuk membaca Surat Yudas, apalagi seluruh 
Alkitab. Namun, Luther tetap mendorongnya untuk 
terus membaca, hingga akhirnya Katie menjawab, 
“Rupanya Allah menghendaki aku hidup sesuai 
dengan Alkitab itu!”

[BANYAK BELAJAR]
Penghargaan Martin terhadap pernikahan 
semakin dalam setelah ia menikah dengan Katie 
selama 20 tahun. Pernikahan merupakan “sekolah” 
pembentukan karakter, di mana dirinya maupun 
Katie belajar banyak di “sekolah” itu. Mereka 
masing-masing belajar dari pasangannya, dari 
anak-anak mereka, dan dari pengalaman bersama. 
Seorang ayah bahkan belajar dari pengalamannya 
menggantung popok sehingga ditertawakan oleh 
tetangganya. “Biar saja mereka tertawa,” ujarnya. 
“Yang penting, Allah dan para malaikat di surga 
tersenyum.”

Luther mengisi rumah tangga mereka dengan 
senda gurau. Karena itu mereka mendapatkan 
pernikahan yang indah. “Memiliki kedamaian dan 
cinta dalam pernikahan merupakan anugerah 
kedua setelah pengetahuan tentang Injil,” kata 
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Luther. Dan, tak seorang pun dapat menyangkal 
bahwa keluarga Luther mendapatkan anugerah 
tersebut.

Sebelum menikah, Luther kadang-kadang 
mengatakan bahwa pernikahan itu kebutuhan 
jasmani. Setelah menikah ia justru menekankan 
bahwa pernikahan adalah hal yang baik bagi 
jiwa. Ia mulai menentang sikap banyak pria yang 
menikah hanya demi alasan biologis; mereka 
memperlakukan istri mereka dengan kasar, dan 
tidak tahu apa-apa tentang cinta. Pernikahan 
bukan hal yang main-main, katanya; pernikahan 
harus dibina dan didoakan. “Mendapatkan seorang 
istri itu mudah, tetapi mencintainya dengan penuh 
kesetiaan adalah hal yang sulit … persatuan jasmani 
saja tidaklah cukup; harus ada kecocokan dalam 
hal selera dan karakter. Dan kecocokan itu tidak 
mungkin terjadi dalam semalam.”

Martin dan istrinya memiliki hubungan 
persahabatan yang baik. Itu tampak jelas dari 
seringnya Luther menyebut tentang istrinya. 
Ketika berbicara tentang Surat Galatia, yang 
membimbingnya pada kelahiran kembali secara 
rohani, Luther menyebutnya, “Katharina von Bora-
ku.” Surat itu merupakan surat yang paling dekat di 
hatinya.

Suatu ketika, sewaktu Luther sedang menekankan 
pentingnya mempercayai Kristus dalam kehidupan 
sehari-hari, ia mengakui, “Aku lebih percaya kepada 
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Katie dan mengharapkan lebih banyak dari Katie 
dibanding Kristus.” Barangkali ucapannya tersebut 
lebih banyak mengungkapkan kedekatannya 
dengan sang istri dan bukan kurangnya komitmen 
terhadap Yesus Kristus.

[BANYAK KEBAHAGIAAN]
“Tidak ada yang lebih indah selain keharmonisan 
dalam rumah tangga, dan tidak ada yang lebih 
menyusahkan selain perselisihan,” kata Luther, 
dan jelaslah bahwa dalam pernikahannya ia telah 
mengalami kedua hal itu. “Hal yang menyusahkan 
lainnya adalah kehilangan anak. Aku tahu betapa 
dalamnya kepedihan itu.”

Keluarga Luther kehilangan anak kedua mereka 
sebelum ia berusia satu tahun dan anak ketiga 
mereka, Magdalena, dalam usia empat belas tahun. 
“Sungguh aneh rasanya melihat anakku begitu 
damai, sedangkan aku merasa sangat menderita,” 
kata Luther saat putrinya meninggal. 

Anak-anak memang membawa banyak 
kebahagiaan dalam keluarga. Sehubungan 
dengan anak-anaknya, Luther mengatakan, “Allah 
telah memberikan kepadaku karunia yang lebih 
besar daripada uskup mana pun yang pernah 
hidup dalam waktu seribu tahun ini.” Dan anak-
anaknya tumbuh menjadi para remaja yang aktif 
dan normal. Namun, suatu kali Luther berseru 
kepada salah satu dari mereka, “Apa yang telah 
kau perbuat sehingga Ayah harus mencintaimu? 



E-Magazine
19 September 2021

20

Lihat kelakuanmu. Kau sudah mengotori semua 
sudut rumah dan berteriak-teriak.” 

Pada tahun 1531, sewaktu melihat Katie menimang 
Martin, anak bungsu mereka Luther berkata, “Tentu 
Allah berbicara kepadaku dengan penuh kasih, 
lebih daripada kasih Katie saat berbicara kepada 
Martin kecilnya ini.”

Sepanjang hari anak-anak bermain di ruang kerja 
Martin Luther. Suatu ketika Luther bercerita tentang 
Hans, anaknya, “Ketika aku duduk dan menulis, 
ia menyanyikan sebuah lagu. Ketika ia bernyanyi 
terlalu keras, aku sedikit membentaknya. Tetapi ia 
tetap saja bernyanyi seperti itu.”

Ketika Luther berusia 59 tahun, kesehatannya 
memburuk, dan ia terlibat dalam beberapa 
perselisihan agama yang besar. Di luar rumah ia 
menjadi sengit, suka membantah, dan keras kepala. 
Beberapa teman merasa bahwa ia mungkin akan 
kehilangan semua prestasi yang telah dicapainya 
pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, 
rumah selalu merupakan tempat berteduh baginya, 
dan tidak ada tanda-tanda bahwa masalah Luther 
di luar rumah merusak suasana rumah tangganya.
Menjelang akhir hidupnya Luther berkata, “Jika 
ini kehendak Allah, terimalah kenyataan ini.” Katie 
menjawab, “Doktorku sayang, jika ini kehendak 
Tuhan, aku lebih ingin kau tinggal bersama Tuhan 
daripada bersama kami di sini. Jangan cemaskan 
kami. Allah akan memelihara kami.”
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Pada tahun 1546, pada usia 62 tahun, Martin Luther 
meninggal dunia. Katie meninggal empat tahun 
kemudian. Kata-katanya yang terakhir adalah, “Aku 
akan berpegang pada Kristus kuat-kuat.”

Ada sebuah pepatah yang suka dikutip Martin, 
“Seorang istri seharusnya membuat suaminya 
senang tatkala pulang ke rumah dan seorang 
suami seharusnya membuat istrinya merasa sedih 
ketika melihatnya pergi.”

Sebelumnya, siapa yang menyangka Martin dan 
Katie akan menikah? Dan, apabila secara kebetulan 
mereka masing-masing menikah dengan orang 
lain, siapa yang akan berpikir bahwa pernikahan 
itu akan bahagia? 

Keberhasilan setiap pernikahan tergantung pada 
dua orang yang tidak takut untuk bertumbuh dan 
berubah, seperti yang dilakukan Martin dan Katie.

----------------
Cuplikan Bab 1:
Opening the Surprise Package
Seri Pernikahan Tokoh Kristiani – William J. Petersen
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Apakah Jemaat Boleh
Kritis Terhadap Khotbah?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Khotbah merupakan sarana anugerah. Melalui 
firman Tuhan yang disampaikan jemaat 
dikuatkan, dihibur, dan ditegur. Kerohanian 
mereka terpelihara melalui firman kasih karunia.

Alkitab juga mengajarkan cara terbaik dalam 
mendengarkan firman Tuhan (Yak. 1:19-25). 
Kita harus menerima firman dengan penuh 
kelemahlembutan, tidak boleh dengan 
kemarahan. Kita juga harus menjadi pelaku 
firman, bukan hanya pendengar saja.

T E A C H I N G
Q&A
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Dengan konsep seperti di atas, apakah ada 
ruang bagi orang Kristen untuk mengkritisi firman 
Tuhan yang sedang dia dengar? Bagi sebagian 
orang, jawabannya adalah “tidak.” Menerima 
dengan lemah-lembut berarti menerima saja. 
Mengevaluasi apakah suatu khotbah benar atau 
salah dianggap sebagai sikap yang arogan. 
Mereka yang mengadopsi pandangan ini 
biasanya memang memiliki cara pandang yang 
cenderung negatif terhadap akal budi. Berpikir 
kritis diidentikkan dengan “tidak mengandalkan 
Roh Kudus.”
 
Penyelidikan Alkitab yang lebih teliti 
mengungkapkan bahwa pandangan di atas 
keliru. Allah yang menciptakan akal budi adalah 
Allah yang sama menebus dan memeliharanya. 
Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi Allah 
dengan seluruh keberadaan kita, termasuk 
akal budi kita (Mat. 22:37). Pembaruan akal 
budi bahkan menjadi sarana penting untuk 
mengetahui kehendak Allah (Rm. 12:2).

Optimalisasi penggunaan akal budi juga 
seharusnya dilakukan pada saat mendengarkan 
firman Tuhan. Bahaya kesesatan selalu ada 
dan dengan mudah ditemukan di mana-mana. 
Setiap orang Kristen harus berhati-hati dengan 
apa yang mereka dengarkan. 

Alkitab memerintahkan kita untuk menguji segala 
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sesuatu (1Tes. 5:21). Jemaat Korintus ditegur 
dengan keras karena terpengaruh filsafat duniawi 
yang bertentangan dengan Injil sehingga mereka 
menolak kebangkitan tubuh (1Kor. 15:33). Orang-
orang Yahudi di Berea menunjukkan sikap yang 
mulia terhadap firman Tuhan: menerima dengan 
segala hasrat dan menyelidiki setiap hari apakah 
yang didengar seturut dengan kitab suci (Kis. 17:11). 
Hasilnya adalah pertobatan (Kis. 17:12). Jadi, tidak 
semua pemikiran kritis akan berakhir dengan 
kesombongan maupun perlawanan terhadap 
firman Allah.
 
Berikut ini adalah beberapa tips praktis untuk 
bersikap kritis yang benar terhadap khotbah. 
Pertama, mengecek hati kita. Yang menjadi 
persoalan seringkali bukan pikiran, tetapi sikap 
hati seseorang. Orang yang sombong dan 
merasa diri benar cenderung akan mencari 
kesalahan orang lain, baik yang serius maupun 
sepele. Sikap seperti ini juga seringkali membuat 
penilaiannya terhadap sesuatu menjadi tidak 
objektif (bias). 

Kedua, menguasai kitab suci dengan baik. 
Salah satu hal yang menyedihkan di kalangan 
roang Kristen sekarang adalah pengetahuan 
kitab suci yang sangat terbatas dan dangkal. 
Memperdebatkan suatu ayat tanpa memahami 
seluruh bagian kitab suci merupakan tindakan 
yang tidak bijaksana. Kebenaran suatu bagian 
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harus ditafsirkan dalam terang bagian-bagian 
yang lain. Kita melihat suatu konsep dari 
perspektif seluruh Alkitab. Dalam bidang teologi 
ini disebut analisa teologi.

Ketiga, menyelidiki konteks secara seksama. 
Ayat Alkitab tidak boleh dikutip dan digunakan 
secara sembarangan. Penggunaannya harus 
memperhatikan maksud penulisnya, yang dapat 
diketahui dari konteks pembicaraan. Bacalah 
seluruh perikop atau pasal secara seksama 
sebelum menafsirkan suatu ayat. Penafsiran 
apapun yang tidak sesuai dengan konteks adalah 
keliru.

Keempat, menggunakan tafsiran Alkitab yang 
baik. Ada begitu banyak opsi tafsiran Alkitab 
yang bisa digunakan. Pastikan tafsiran-tafsiran 
yang kita sering jadikan patokan adalah tafsiran-
tafsiran yang baik. Tafsiran memang bisa 
salah, tetapi tafsiran-tafsiran yang baik bisa 
meminimalisasi kemungkinan tersebut. Jika Anda 
sedang menyelidiki suatu ayat, tanyakan tafsiran 
mana yang baik kepada hamba Tuhan yang 
memiliki kapasitas teologi yang cukup mendalam. 
Soli Deo Gloria. 
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Kedaulatan Allah
dalam Berkarya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 12 September 2021)
Menanggapi pernyataan sebelumnya, kaum 
Arminian akan memberikan jawaban: “Tidak. Karya 
Roh Kudus dalam menginsafkan orang berdosa itu 
dianugerahkan secara sama, baik kepada orang 
yang bertobat maupun orang yang tidak bertobat. 
Jika ada hal yang membedakan keduanya, maka 
itu semata-mata adalah bahwa kelompok yang 
pertama tunduk kepada kuasa Allah yang bekerja 
dalam dirinya, sementara kelompok yang kedua 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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menolaknya. Namun bila memang demikian 
kenyataan, maka tentunya seorang Kristen dapat 
menjadikan  dirinya “berbeda,” sedangkan Kitab 
Suci menyatakan bahwa “perbedaan” tersebut 
semata-mata berasal dari anugrah Allah (1Kor. 4:7). 
Sekali lagi, bila memang demikian kenyataannya, 
maka seorang Kristen tentu akan memiliki alasan 
untuk lebih memegahkan dan memuliakan dirinya 
sendiri atas kerjasama-nya dengan Roh Kudus; 
namun jelas ini bertentangan dengan Firman 
Tuhan dalam Efesus 2:8, “Sebab karena kasih 
karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan 
hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.” 

Mari kita merujuk pada pengalaman riil Anda. 
Tidak adakah (kiranya kenangan kita terhadap 
pengalaman tersebut menjadikan kita rendah 
hati!) di mana Anda merasa tidak bersedia untuk 
datang kepada Kristus? Tentu saja ada. Namun 
sejak saat itu Anda telah datang kepada-Nya. 
Siapah Anda kini untuk mengembalikan segala 
kemuliaan kepada-Nya (Mzm. 115:1)? Tidakkah 
Anda menyadari bahwa Anda dapat datang 
kepada Kristus karena Roh Kudus yang telah 
mengubahkan hati Anda dari tidak bersedia 
menjadi bersedia? Pasti Anda menyadarinya. Lalu, 
bukankah juga merupakan suatu fakta bahwa 
Roh Kudus tidak melakukan terhadap orang 
lain hal-hal yang telah dilakukan-Nya terhadap 
Anda? Maka, sekalipun telah mendengar Injil dan 
telah diberi tahu mengenai kebutuhan mereka 
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akan Kristus, mereka tetap tidak bersedia untuk 
datang kepada Dia. Jadi, Dia memang berkarya 
lebih memperhatikan Anda daripada mereka. 
Apakah Anda akan menjawab: Tapi saya ingat 
benar saat Berita Besar tersebut disampaikan 
kepada saya, dan hati nurani saya menyaksikan 
bahwa kehendak saya bereaksi dan bahwa saya 
tunduk pada tuntutan Kristus terhadap diri Anda. 
Benar sekali! Namun sebelum Anda “tunduk,” Roh 
Kudus telah mengatasi perseteruan akal budi 
Anda terhadap Allah, dan perseteruan ini tidak 
diatasi-Nya dalam diri semua orang. Seandainya 
dikatakan bahwa hal tersebut dikarenakan 
mereka sendiri tidak menginginkan perseteruan 
mereka – sesungguhnya, tak seorang pun akan 
“bersedia” sampai Dia menyatakan kuasa ilahi-
Nya dan mengerjakan suatu mujizat anugerah di 
dalam hatinya. 

Namun kini marilah kita bertanya: Apakah yang 
dimaksud dengan kehendak manusia? Apakah 
ini merupakan kemampuan yang menentukan 
dirinya sendiri, atau sebaliknya, ditentukan oleh 
sesuatu yang lain? Apakah kehendak manusia itu 
berdaulat atau tunduk? Apakah kehendak tersebut 
lebih tinggi daripada semua kemampuan lain 
yang ada dalam diri kita sehingga ia [kehendak] 
yang menguasai semua kemampuan tersebut, 
atau ia digerakkan oleh dorongan-dorongan hati 
kita dan tunduk pada kesenangannya? Apakah 
kehendak berkuasa atas akal budi kita, ataukah 
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sebaliknya? Apakah kehendak bebas untuk 
melakukan apa yang diinginkannya, ataukah 
berada di bawah kewajiban untuk mematuhi 
sesuatu yang berada di luar keberadaannya? 
“Apakah kehendak tersebut terpisah dari 
kekuatan atau kemampuan-kemampuan besar 
lainnya yang dimiliki jiwa, bagaikan keberadaan 
seorang manusia di dalam diri manusia, 
yang dapat menjungkirbalikan, melawan, 
dan menghancurkan diri manusia tersebut? 
Atau, apakah kehendak terkait erat dengan 
kemampuan-kemampuan lainnya, ibarat ekor 
ular yang melekat pada tubuh ular atau kepalanya 
yang melekat pada tubuhnya sehingga ke mana 
bagian kepala mengarah, ke sanalah seluruh 
bagian tubuh akan menuju, atau sebagaimana 
halnya seorang manusia yang sedang berpikir 
di dalam hatinya, demikian pulalah keseluruhan 
keberadaan dirinya mengikuti hatinya? Mula-
mula pikiran; lalu kehendak (keinginan atau 
keengganan); baru kemudian tindakan. Apakah 
demikian cara seekor anjing mengibas-ngibaskan 
ekornya? Atau sebaliknya, keinginannya, ekornya, 
yang menggerakkan anjing tersebut? Apakah 
kehendak merupakan hal yang pertama dan 
terutama dalam diri manusia, atau justru hal 
yang terakhir – bersifat sekunder, dan berada 
di bawah kemampuan-kemampuan yang lain – 
dan, merupakan filsafat yang sejati dari tindakan 
moral dan prosesnya, seperti dalam Kejadian 
3:6, “’Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon 
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itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya’ 
(persepsi-indrawi, inteligensi), ‘lagi pula pohon itu 
menarik hati karena memberi pengertian’ (afeksi), 
‘lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya’ 
(kehendak)” (G.S.Bioskop). Pertanyaan-
pertanyaan tersebut bukan sekadar menyangkut 
kepentingan akademis, melainkan juga, praktis. 
Tidaklah berlebihan bila kita menegaskan bahwa 
jawaban yang diberikan bagi pertanyaan-
pertanyaan tersebut merupakan salah satu ujian 
mendasar bagi keakuratan doktrinal. 
     
Bersambung……...
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Benarkah “Bapa lebih
besar daripada Aku” 
(Yoh. 14:28) Melawan 
Doktrin Trinitas?
Ev. Denny Teguh Sutandio

Dewasa ini bermunculan beberapa pendeta di 
Indonesia yang melawan doktrin Trinitas dengan 
mengajarkan berbagai konsep, mulai dari 
Sabellianisme, Unitarianisme, dll. Salah satu doktrin 
yang melawan Trinitas adalah perkataan Kristus di 
Yohanes 14:28b, “Bapa lebih besar dari pada Aku.” 
Dari firman-Nya ini, mereka menyimpulkan bahwa 
Kristus lebih rendah dari Bapa dan tidak setara 

T E A C H I N G
Do You Know?
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dengan Bapa. Benarkah demikian?

Kekristenan orthodoks mengajarkan bahwa 
Allah Alkitab adalah Allah Trinitas yaitu tiga 
pribadi Allah yang berbeda, tetapi ketiganya 
adalah satu hakikat Allah yang memiliki substansi 
yang sama dan setara dalam hal kuasa dan 
kemuliaan. Pertanyaannya, bagaimana kita 
menafsirkan “Bapa lebih besar dari pada Aku”? 
Ada dua tafsiran, yaitu pertama, perkataan Kristus 
dimengerti sebagai perkataan-Nya dalam hakikat 
kemanusiaan-Nya yaitu sebagai Anak Manusia. 
Sebagai Anak Manusia, Ia lebih rendah dari Bapa 
(Yes. 52:13-53:12), tetapi sebagai hakikat keilahian-
Nya yaitu sebagai Allah Anak yang terpisah dari 
inkarnasi, tidak ada perbedaan kemuliaan antara 
Bapa dan Anak (Yoh. 1:1, 18: 8:58; 10:30; 14:9; 17:5; Rm. 
9:5; Kol. 2:2; Tit. 2:13; Ibr. 1:8; 1Yoh. 5:20; bdk. Yes. 9:6) 
(Gleason L. Archer, Hal-hal yang Sulit dalam Alkitab, 
639-640). Di satu sisi, tafsiran ini ada benarnya, 
namun di sisi lain, tafsiran perlu dijelaskan baik 
secara konteks maupun teologis. Tafsiran kedua 
lebih dapat dipertanggungjawabkan secara 
konteks dan teologis.

Kalau kita membaca Yohanes 14, kita membaca 
pengajaran khusus Kristus kepada kesebelas 
murid Kristus (Yudas Iskariot sudah meninggalkan-
Nya dan kesebelas rasul-Nya di pasal 13 ayat 30). 
Kemungkinan mereka mengetahui bahwa mereka 
akan “ditinggalkan” Kristus karena mereka telah 
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mendengar firman-Nya bahwa Ia akan pergi (Yoh. 
13:33) dan Ia pun sudah mengetahui bahwa waktu-
Nya beralih dari dunia kepada Bapa sudah hampir 
tiba (13:1). Ketika para murid-Nya mengetahui 
bahwa mereka akan “ditinggalkan” Kristus, 
mereka mungkin akan mengalami ketakutan dan 
kekuatiran dengan mempertanyakan, “Di mana 
Allah Bapa ketika Kristus akan meninggalkan 
kami?” Oleh karena itu, di Yohanes 14, Ia menghibur 
mereka dengan mengajar kesatuan hakikat antara 
Bapa dengan Dia (ay. 1-11) dan Ia meminta kepada 
Bapa untuk mengutus Roh Kudus, Sang Penghibur 
(ay. 25-26). Penghiburan pertama muncul di ayat 
28, seolah-olah Ia ingin mengajar para murid-
Nya, “Aku tahu kalian pasti takut dan kuatir karena 
sebentar lagi Aku akan meninggalkan kalian, 
tetapi tenang ya dan bersukacitalah karena kalau 
kalian percaya Allah berdaulat mutlak atas segala 
sesuatu dan kalian percaya Bapa dan Aku satu, 
maka Aku akan pergi kepada Bapa yang berdaulat 
mutlak yang telah mengutus Aku. Ingatlah, Bapa 
lebih besar dari pada Aku karena Dia mengutus 
Aku” (D. A. Carson, The Gospel According to John, 
508).

Selain itu, secara teologis, perkataan-Nya ini 
menunjukkan subordinasi fungsional Anak kepada 
Bapa dari sejak kekekalan (1Kor. 15:28), bukan 
hanya pada saat inkarnasi. Bapa adalah fons 
divinitatis (“mata air ilahi”) di mana keberadaan 
Putra memiliki sumbernya. Bapa adalah Allah yang 
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mengutus dan memerintah, Anak adalah Allah 
yang diutus dan taat (Carson, The Gospel According 
to John, 508 dan Andreas J. Köstenberger, John, 
445). Subordinasi ini tidak berarti Allah Anak 
adalah Allah yang lebih rendah dari Bapa karena 
keduanya setara dalam kuasa dan kemuliaan, 
namun berbeda di dalam urutan.
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BAB VI: Waktu yang Tepat 
dan 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 12 September 2021)
Panggilan untuk seumur hidup, tetapi cara-cara 
dan tempat-tempat di mana kita memenuhi 
dan menghidupi panggilan itu akan berubah 
sepanjang hidup seraya Dia memimpin kita.

Panduan-panduan Alkitabiah 
Perdebatan bahwa panggilan misi adalah untuk 

M I S S I O N
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seumur hidup atau bahwa segala sesuatu yang 
bersifat jangka pendek dalam karier pelayanan 
seumur hidup di ladang misi adalah suatu 
kegagalan, tidak menemukan pembenarannya 
di dalam Alkitab. Kenyataannya, Alkitab 
kelihatannya menggambarkan hal bertolak 
belakang. Bagaimanapun, ingatlah bahwa kita 
telah melihat bahwa Alitab tidak mendefinisikan 
panggilan misi atau menjelaskan masalah ini 
secara mendetail. Oleh karenanya, kita harus 
mengingat bahwa panjangnya masa untuk misi 
di Alkitab bersifat deskriptif, bukan preskriptif 
(ditentukan). Poinnya di sini adalah bahwa tidak 
ada instruksi alkitabiah yang menentukan bahwa 
Anda harus memenuhi panggilan misi Anda di 
suatu tempat sepanjang sisa hidup Anda demi 
menjadi taat.

Rasul Paulus adalah misionaris terbesar yang 
pernah dikenal oleh dunia. Roh Kudus memanggil 
dia keluar dan menyisihkannya. Kisah Para Rasul 
13:1- mencatat panggilan khusus dari Paulus,

Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia 
ada beberapa pengajar, yaitu: Barnabas 
dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius 
orang Kriene, dan Saulus. Pada suatu hari 
ketika mereka beribadah kepada Tuhan 
dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus: 
“Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagi-
Ku untuk tugas yang telah Kutentukan bagi 
mereka.” Maka berpuasa dan berdoalah 
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mereka, dan setelah meletakkan tangan ke 
atas kedua orang itu, mereka membiarkan 
keduanya pergi.

Tentu saja, Paulus telah mengetahui bahwa Allah 
telah memanggilnya untuk pergi kepada suku-
suku bangsa; dia hanya memerlukan panduan 
khusus mengenai kapan dan di mana dalam 
memenuhi panggilan itu. Roberison McWuilken 
mencatat, “Meskipun Paulus telah ‘dipanggil’ 
dan disisihkan untuk pekerjaan penginjilan 
kerasulan beberapa tahun sebelumnya, melalui 
sebuah pimpinan langkah demi langkahlah 
Allah memimpin dia ke dalam aktivitas misi 
yang sebenarnya dan sepanjang jalan setapak 
penginjilan terlebih dulu. Paulus melaporkan 
panggilannya dalam Kisah Para Rasul 22:21

Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang 
saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal 
baik di antara semua orang Yahudi yang ada di 
situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, 
Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan 
melihatlah! Dan seketika itu juga aku melihat 
kembali dan menatap dia. Lalu katanya: Allah 
nenek moyang kita telah menetapkan engkau 
untuk mengetahui kehendak-Nya , untuk melihat 
yang benar dan untuk mendengar suara yang 
keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus 
menjadi saksi-Nya terhadap semua orang, 
tentang apa yang kaulihat dan yang kau dengar. 
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Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-
ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan 
dosa-dosamu disucikan sambil berseru dalam 
nama Tuhan! Sesudah aku kembali di Yerusalem 
dan ketika kau sedang berdoa di dalam Bait 
Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat 
Dia yang berkata kepadaku: Lekaslah, segeralah 
tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan 
menerima kesaksianmu tentang Aku. Jawabku: 
Tuhan, mereka tahu, bahwa akulah yang pergi 
dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat 
yang lain dan yang measukkan mereka yang 
percaya kepada-Mu ke dalam penjara dan 
menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, 
saksi-Mu itu, ditumpahkan, aku ada di situ dan 
menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga 
pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi 
kata Tuhan kepadaku: Pergilah, sebab Aku akan 
megnutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-
bangsa lain.”

Bersambung……….
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KEKUDUSAN SOSIAL
Senin, 20 September 2021

Penemu gerakan Metodis, John Wesley pernah 
berkata bahwa Injil Yesus Kristus melibatkan 
“kekudusan sosial.” Kekudusan yang sejati bukan 
hanya relasi yang benar dengan Pencipta dan 
Penebus kita, Allah Tritunggal. Kekudusan yang 
sejati juga adalah relasi yang benar dengan 
sesama ciptaan Allah. Cara kita menunjukkan 
kedalaman cinta kita kepada Tuhan adalah 
melalui mengasihi apa yang Tuhan kasihi, yaitu 
manusia ciptaanNya. 

John Wesley memberi teladan selama hidupnya 
dalam kekudusan sosial ini. Dia membuka 
sekolah gratis untuk anak-anak, membangun 
tempat penampungan untuk para janda, dan 
menyediakan klinik kesehatan gratis untuk orang 
miskin. Dia mendirikan koperasi, melatih para 
pemimpin dari kelompok marginal, dan berjuang 
untuk mengubah kebijakan-kebijakan publik 
untuk meringankan beban rakyat, terutama 
kaum miskin. Wesley tidak hanya sibuk berkotbah 
dimana-mana, tetapi juga menyebarkan kasih 
dan keadilan secara nyata. 

Kehidupan seorang John Wesley mengingatkan 

Bacaan : 1 Yohanes 4:20-21
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kita bahwa anugrah Tuhan membawa kita 
menjalani hidup yang bertanggung jawab dan 
responsif kepada keadaan di sekitar. Orang 
yang kudus bukanlah orang yang aneh atau 
fanatik. Orang yang kudus adalah orang yang 
berguna bagi masyarakat sekitar, karena Tuhan 
sudah terlebih dahulu menyelamatkan hidupnya. 
Bagaimana saudara meresponi anugrah Tuhan 
dalam hidupmu? (EW)
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KEBAIKAN HATI ADALAH 
IBADAH YANG MURNI

Selasa, 21 September 2021

Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar 
kata “ibadah”? Mungkin teleibadah setiap hari 
Minggu atau persekutuan? Tentu itu tidak salah, 
tetapi konsep ibadah yang utama bukan hanya 
sekadar teleibadah atau persekutuan. Yakobus 
1:27 mengajar kita tentang konsep ibadah yang 
murni dan tidak bercacat. Kata “murni” dalam teks 
Yunaninya merujuk pada konsep tahir dan najis 
di PL. Di PL, orang-orang Israel diajar Allah untuk 
mempersembahkan segala sesuatu yang tahir 
kepada Allah dan makan makanan yang tahir 
sebagai wujud mereka adalah umat pilihan Allah 
yang dipisahkan dari orang-orang yang tidak 
mengenal (Im. 11:32, 36, 37, 47; 20:1-26). Artinya 
mereka diajar Allah untuk mempersembahkan 
segala sesuatu yang terbaik dan menjalani hidup 
yang menyenangkan Allah. Kembali ke kitab 
Yakobus, Yakobus mengajar orang percaya agar 
beribadah yang murni yaitu beribadah yang 
menyenangkan Allah dengan cara melayani-
Nya, bukan ibadah yang palsu yang dijelaskan 
di Yakobus 1:26 yaitu hidup tidak menyenangkan 
Allah.

Bacaan : Yakobus 1:27
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Apa wujud ibadah yang menyenangkan Allah? 
Dengan cara melayani-Nya dalam setiap aspek 
kehidupan, termasuk melayani saudara seiman 
dengan kasih-Nya (Kurt A. Richardson, James, 
102). Caranya adalah dengan memperhatikan 
saudara seiman yang membutuhkan, khususnya 
mereka yang sangat membutuhkan yaitu anak 
yatim dan janda. Mengapa memperhatikan 
mereka dianggap sebagai melayani Allah? 
Karena dengan memperhatikan mereka, kita 
menyalurkan kasih Allah yang telah kita rasakan 
kepada mereka dan itu jelas diajarkan oleh Yesus 
(Mat. 22:37-39) sekaligus kita memuliakan Allah 
di mana melalui kebaikan kita, mereka yang 
membutuhkan diberkati dan dikuatkan imannya 
kepada Allah.

Selain itu, wujud ibadah yang menyenangkan 
Allah bukan hanya bersifat keluar (memperhatikan 
saudara seiman lain), tetapi juga bersifat ke dalam 
yaitu menjaga diri dari pencemaran dunia. Kata 
“dunia” jelas merujuk pada cara pandang yang 
melawan Allah (bdk. Yak. 4:4) (Douglas J. Moo, 
The Letter of James, 97). Ini berarti ibadah yang 
menyenangkan Allah diwujudkan dengan cara 
pandang kita lebih taat kepada Allah dan firman-
Nya ketimbang pada dunia dan “firman”nya. 
Ketika kita mendidik anak, didiklah anak sesuai 
dengan cara pandang Alkitab yaitu mendidik 
anak agar mengenal Allah dan mengasihi-Nya 
baru setelah itu menghormati orangtua.
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Dari dua wujud ibadah yang murni ini, kita belajar 
bahwa ibadah yang menyenangkan Allah 
adalah ibadah yang berpusat pada Allah dan 
firman-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita. 
Sudahkah kita memusatkan ibadah kita kepada 
Allah, bukan pada upacara? Amin. (DTS)
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MENJADI SEORANG 
PENYEMBAH SEJATI

Rabu, 22 September 2021

Kalau kita mendengar tentang kata “penyembah” 
mungkin kita akan ingat tentang sebuah tim 
musik yang menyanyikan sebuah pujian rohani. 
Mungkin kita akan mengingat dengan kegiatan-
kegiatan rohani yang berhubungan dengan 
nyanyi. Hal ini tidak heran karena sering kali topik 
“penyembahan” dieratkan dengan nyanyian 
atau orang-orang dengan microphone yang 
bernyanyi di gereja. Namun dalam bagian yang 
kita baca saat ini, menjadi seorang penyembah 
bukanlah menjadi seorang penyanyi di gereja.

Kisah yang kita baca dalam renungan kali ini 
bukanlah kisah yang asing untuk sebagian dari kita, 
kisah dimana Tuhan Yesus berbincang-bincang 
dengan wanita samaria. Ketika wanita samaria 
ini menyadari bahwa Yesus bukanlah orang 
biasa, kita melihat wanita samaria ini langsung 
menanyakan perbedaan tempat penyembahan 
seharusnya dilangsungkan. Dimana orang 
samaria menyembah Tuhan di gunung gerizim 
dan orang Yahudi yang menyembah Tuhan di 
Yerusalem (Ay.19-20). Kemudian disini kita melihat 

Bacaan : Yohanes 4:23

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



E-Magazine
19 September 2021

45

Yesus menjawab bahwa menyembah yang benar 
itu bukan masalah tempat atau bagaimana, 
melainkan kepada Bapa, di dalam roh dan 
di dalam kebenaran. Karena memang itulah 
yang dicari Tuhan seorang penyembah yang 
menyembahNya di dalam roh dan kebenaran (Ay. 
23). Tuhan mencari dan memanggil penyembah 
yang menyembah di dalam roh, artinya kita 
menyembah dengan keotentikan dalam diri kita, 
kesungguhan, kedalaman relasi kita bersama 
Tuhan, dan keseriusan memberi hati kepada 
Tuhan. Serta menyembah di dalam kebenaran, 
artinya menyembah Tuhan dengan sikap hidup 
kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan 
dan taat kepada firman Tuhan setiap harinya.

Setiap kita dipanggil untuk menjadi seorang 
penyembah yang menyembahNya di dalam roh 
dan kebenaran. Bukan hanya menyembah Tuhan 
di hari minggu akan tetapi menyembahNya 
dalam keseharian kita. Kita menyembah Tuhan 
mempersembahkan seutuhnya diri kita dan 
melakukan kebenaran firman Tuhan dalam 
keseharian kita. Biarlah kita semua dimampukan 
untuk memberikan penyembahan yang sejati 
kepada Tuhan. (EG)
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KASIH YANG
SESUNGGUHNYA

Kamis, 23 September 2021

Apa yang saudara lakukan ketika menghadapi 
fakta bahwa orang yang telah begitu baik 
dengan saudara telah menyimpang dari 
kebenaran? Sebagian orang mungkin memilih 
untuk diam sebab kuatir hubungan baik yang ada 
akan renggang jika dia menegurnya. Dengan 
demikian hubungan mereka tetap baik karena  
tidak ada gesekan. Dengan ketiadaan konflik 
seperti ini apakah telah menggambarkan kasih 
yang sesungguhnya? Tentu tidak

Di dalam teks kita ini, Paulus justru menegur 
jemaat di Galatia, jemaat yang sebelumnya 
telah sangat baik kepada dia, menyambut dia 
walau Paulus dalam kondisi yang sulit (ay.14). 
Jika mereka menolak diapun sebenarnya bisa 
dimaklumi, namun mereka menerima Paulus 
bahkan bersukacita dan apapun mereka bersedia 
berikan bagi Paulus (ay.15). Tantangan besar 
bagi Paulus dalam mengahadapi mereka. Paulus 
tidak berdiam diri. Dia menegur dengan keras 
“Dan sekarang, katanya, di manakah bahagiamu 
itu? Seakan-akan dia mau berkata, “Dulu kamu 
merasa sangat bersukacita dan puas dengan 

Bacaan: Galatia 4:12-20
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Injil, dan kamu sangat bersemangat melayaniku 
dengan menjadi saluran berkat bagiku, namun 
mengapakah kamu kini begitu berubah?” Untuk 
lebih menekankan supaya mereka merasa malu 
akan perilaku mereka, Paulus sekali lagi bertanya, 
(ay. 16), “Apakah dengan mengatakan kebenaran 
kepadamu aku telah menjadi musuhmu? 
Bagaimana mungkin aku, yang dulu merupakan 
kesayanganmu, kini dianggap musuhmu? 

Paulus tidak takut mengkronfontasi dengan 
orang-orang yang mengasihi dan dikasihinya. 
Bagi Paulus itu bagian dari kasih. Kasih adalah 
melakukan berbagai upaya agar orang yang 
dikasihi dapat hidup dalam hadirat Allah. 
Kasih yang Paulus hidupi berpusat pada Allah 
bukan berpusat pada dirinya sendiri. Mari kita 
menghidupi kasih yang demikian, kasih yang 
aktif menjaga mereka yang kita kasihi agar terus 
bertumbuh dalam kasih karunia Allah, bukan 
kasih yang pasif yang tidak melakukan apapun 
asalkan tidak ada konflik dan merugikan kita. (NL)
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NISCAYA
Jumat, 24 September 2021

Natur keberdosaan telah mengikat manusia 
sehingga dalam hal sekecil apapun dalam hidup 
manusia besar tidak terlepas dengan dosa. 
Bahkan setiap kebaikan apapun yang dilakukan 
manusia sudah tercemar oleh dosa. Apa yang 
bisa dilakukan untuk mendapatkan perkenanan 
di hadirat Allah? Jawabannya tidak ada. Allah 
sangat membenci dosa. Dosa tidak layak 
dihadapan Tuhan. 

Agar memperoleh perkenanan Allah apakah 
masih ada harapan? Jawabannya masih ada. 
Mengapa? Karena  sejak awal Tuhan Yesus sudah 
menandaskan bahwa Ia yang akan menggenapi 
tuntutan Hukum Taurat (5:17). Apa yang gagal 
dilakukan oleh manusia telah digenapi oleh 
Kristus di kayu salib (Rom 8:3; Gal 3:13; 4:4-5).

Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, 
Allah sudah melakukannya bagi kita. Apa yang 
mustahil kita dapatkan telah dianugerahkan 
kepada kita. Yang kita butuhkan sekarang adalah 
mengalami pertobatan sungguh-sungguh dan 
bergantug sepenuhnya kepada Yesus, Sang 
Juruselamat kita. Mari menjadi serupa dengan 
Dia, karena itu adalah keniscayaan. (YDI)

Bacaan: Roma 8:3-4
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TRANSFORMASI
DARI DALAM KE LUAR

Sabtu, 25 September 2021

Kisah Zakheus dengan indah menampilkan 
pesan Injil dan kekuatan transformasi kasih 
karunia Allah. Zakheus bukanlah orang yang 
populer. Sebagai kepala pemungut pajak, 
tugasnya adalah mengumpulkan pajak untuk 
pemerintah Romawi. Profesi ini terkenal korup. 
Zakheus, walaupun dia orang yang sangat kaya 
berdasarkan pekerjaan yang dia miliki, tetapi dia 
mungkin adalah salah satu orang yang kesepian 
karena ditolak oleh bangsanya sendiri.

Zakheus bertubuh kecil sebagaimana ia juga 
“kecil” secara karakter. Tetapi dia ingin melihat 
Yesus. Dia memanjat pohon untuk bisa melihat 
Yesus diantara kerumunan orang. Saat Yesus 
mendekat, ternyata Tuhan Yesus memilih Zakheus 
dan ingin singgah ke rumah pria itu. Tentunya 
ini akan membuat marah penduduk kota, tetapi 
Yesus melihat sesuatu dalam diri Zakheus yang 
hanya dapat dilihat oleh Tuhan. Tuhan Yesus tahu 
bahwa Zakheus akan berubah.

Transformasi Zakheus sangat dramatis. 
Keselamatannya datang bukan karena dia 

Bacaan: Lukas 19: 1-10
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mengembalikan sebagian besar kekayaannya, 
tetapi karena dia menerima kasih karunia dan 
belas kasihan Tuhan Yesus — dan itu mengubah 
cara hidupnya. Transformasi secara pribadi dan 
sangat penting.

Dari orang berdosa menjadi “pencari Yesus”  dan 
akhirnya menjadi pengikut Tuhan Yesus.  Zakheus 
menjadi contoh perubahan yang terjadi dalam 
hidup kita karena Kristus. Ya, hal yang sama juga 
terjadi dalam hidup kita, karena perubahan 
hati mengarah pada perubahan karakter dan 
perilaku.

Kiranya anugerah dan belas kasihan Tuhan 
mengubah pribadi kita dari dalam ke luar 
sehingga kata-kata dan tindakan kita dengan 
tepat mencerminkan pekerjaan Tuhan yang 
sedang berlangsung dalam hidup kita. (HK)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
20 Sept ‘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: Sdri. Regina Hollyvia

Rabu
22 Sept ‘21

HUT: Bp. Agung Pranolo

HUT: Bp. Erwin

Kamis
23 Sept ‘21

HUT: Bp. Dave Gerald Oenarta

HUT: Ibu Ong Hwat Bie

HUT: Sdri. Sherly Andriani

HUT: Sdr. Thymoti David Kembi

HUT: Sdri. Yuana

Jum’at
24 Sept ‘21 HUT: Ibu Yanti Fandora Halim
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Sabtu
25 Sept ‘21

05.30 Doa Pagi (ZOOM)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

HUT: Anak Kenni Fidelius Tjoanda

HUT: Sdr. Yosia Handoko

HUT: Ibu Maria Marseliana Yenny
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

19 September 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

Playlist Lagu 19 September 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PLgh5NJqPCa-

t3UTs7Ye_AUzCGgWBX1O9-4

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota 
keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan teks 
Yakobus 1:27 di TV (atau dicetak/lewat HP 
saja) sambil memutar lagu Crowns (Hillsong) 
(https://www.youtube.com/watch?v=WVNb-
Tz-Lp0)  

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

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

 
Jemaat dipersilakan duduk.
THANK YOU JESUS FOR THE BLOOD
Verse 1 
I was a wretch, I remember who I was 
I was lost, I was blind,
I was running out of time 
Sin separated, the breach was far too wide 
But from the far side of the chasm 
You had me in Your sight 

Verse 2 
So You made a way, across the great divide 
Left behind, Heaven’s throne,
to build it here inside 
And there at the cross You paid
the debt I owed 
Broke my chains, Freed my soul 
For the first time I had Hope 

Chorus 
Thank You Jesus, for the blood applied 
Thank You Jesus, it has washed me white 
Thank You Jesus, You have saved my life 
Brought me from the darkness
into glorious light 

Verse 3 
You took my place, laid inside my tomb of sin 



E-Magazine
19 September 2021

56

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

You were buried for three days 
But then You walked right out again 
And now death has no sting,
and life has no end 
For I have been transformed by the blood of 
the Lamb 

Chorus 2X

Confession:
Yesaya 1:18
Marilah, baiklah kita berperkara --firman TU-
HAN--Sekalipun dosamu merah seperti kir-
mizi, akan menjadi putih seperti salju; sekali-
pun berwarna merah seperti kain kesumba, 
akan menjadi putih seperti bulu domba.”

Pengakuan Dosa

VERSE 2 | CHORUS 2X

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

5.   Petunjuk hidup baru
Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan 
menjadi putih seperti salju; sekalipun berwar-
na merah seperti kain kesumba, akan menjadi 
putih seperti bulu domba. – Yesaya 1:18
 
Nyanyian jemaat  
LANGIT DAN BUMI PUJILAH TUHAN
Verse
Langit dan bumi pujilah Tuhan 
Sebab Dia ciptakan semuanya 
Keagungan-Nya mengatasi langit bumi 
Sembah sujud di hadapan-Nya 

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

Verse | Chorus 

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

Ending 
Haleluya amin, Haleluya amin

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

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

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

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

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

Chorus 

Ending 
Oh Yesus, kupandang wajah-Mu

7. Khotbah 
Lampiran halaman 03. 

8. Persembahan. 
No. Rekening BCA REC
-------------------------------------
REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
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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 
 
HIDUP YANG JUJUR
Verse 1 
Hidup yang jujur hendak ‘ku serah 
pada Yesusku yang aku sembah 
Persekutuan mesra dan kudus 
ingin ‘ku ikat dengan Penebus 

Verse 3 
Di mana-mana, setiap kerja 
‘kan ‘ku lakukan demi namaNya 
Rela menanggung sengsara pedih 
‘ku ikut Yesus, ‘ku pikul salib 

Chorus 
Ya Yesus, ‘Kau kurbankan darahMu bagiku 
‘ku b’ri masa depanku dan hidup bagiMu 
Hatiku ‘ku serahkan menjadi takhtaMu 
Kuminta, kuasailah, seluruh hidupku 

Verse 4 
Memuji Yesus dengan hidupku 
mau berkenan pada Dia penuh 
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ikut mencari yang hilang sesat 
bawa padaNya yang susah penat 

Chorus 2X

Ending 
Kuminta, kuasailah, seluruh hidupku

10.  Doa syafaat
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology
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