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TEACHING

Khotbah Umum

Peduli Pada Yang Lemah
(Keluaran 23:9-12)
Pdt. Novida F. Lassa, M.Th

Kita hidup di dunia yang semakin individualistis.
Semangat ini membuat manusia semakin cuek
pada sesama, apalagi kepada mereka yang
miskin dan asing. Tekanan ekonomi membuat
kita mencari untung belaka. Kebanyakan
orang berpikir bahwa tidak ada untungnya
kita mengurusi orang lain, apalagi, kalau dia
itu tidak menguntungkan kita? Apa gunanya
kita mengusahakan kelegaan bagi orang
miskin atau orang asing? Bukankah lebih baik
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jika kita mengeksploitasi mereka saja supaya
menguntungkan kita? Namun, ini bukanlah gaya
hidup umat Tuhan. Tuhan menghendaki umatNya memiliki gaya hidup yang berbeda. Gaya
hidup seperti apakah yang Tuhan inginkan dimiliki
umat-Nya?
Jangan menindas orang asing
Sejarah hidup bersama Tuhan adalah pelajaran
berharga yang harus diingat dan dijadikan acuan
hidup. Mereka diingatkan bahwa mereka pernah
menjadi orang asing, karena itu jangan menekan
orang asing. Tuhan mengijinkan mereka menjadi
orang asing agar mereka paham rasanya
menjadi orang asing dan kelak tahu apa yang
harus dilakukan bagi seorang asing.
Kata “orang asing” menunjukkan bahwa orang itu
bukan berasal dari Israel dan tidak memiliki hak
yang biasanya dimiliki oleh penduduk setempat.
Orang seperti itu bergantung pada niat baik
orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak punya
tanah warisan nenek moyang, mereka hanya
mencari makan dengan bekerja untuk orang
Israel asli. Bagaimana kehidupannya, bergantung
pada cara tuannya memperlakukannya.
LAI menerjemahkan ayat 9 demikian: “Orang asing
janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri ….”
Kata tekan/menindas berasal dari Bahasa Ibrani
“lachats” bisa berarti secara fisik mendorong
seseorang, meremas, menghancurkan dan
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memiliki arti menekan atau menyiksa. Kata ini
digunakan untuk keledai Bileam dalam Bilangan
22:25 “Ketika keledai itu melihat Malaikat TUHAN,
ditekankannyalah dirinya kepada tembok,
sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok.”
S. R. Driver menafsirkan kata “tekan/penindasan/
oppress dalam konteks ini dengan penilaian yang
tidak adil di pengadilan. Ulangan 10:19 memberi
kita “sisi lain” dari perintah ini “Tunjukkan kasihmu
kepada orang asing, karena kamu adalah orang
asing di tanah Mesir.” Bukan hanya jangan
menindas mereka, orang Israel diperintahkan
agar harus menunjukkan kasih kepada mereka.
Inilah gaya hidup yang Tuhan inginkan dimiliki
oleh anak-anak-Nya.
Alasan untuk perintah di atas adalah karena
mereka sendiri tahu rasanya hidup sebagai orang
asing. “… You know what it’s like to be a foreigner,
for you yourselves were once foreigners in the
land of Egypt (NLT). Bahasa Ibrani yang dipakai
di sini adalah nepes, yang dapat diterjemahkan
“kehidupan”. Mereka diperintahkan untuk jangan
menindas orang asing sebab mereka pernah
merasakan hidup sebagai orang asing. Orang
asing biasanya memiliki perasaan “terasing/
sendirian” karena dia tidak memiliki hubungan
darah atau etnis dengan orang yang ada di
sekitarnya. Dalam kondisi seperti itu, tentu
siapapun butuh seseorang sebagai teman,
yang saling mendukung dalam kesulitan.
Tekanan ataupun penindasan akan semakin
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memperparah perasaan keterasingan seorang
asing.
Mereka diingatkan bahwa mereka juga pernah
ada dalam posisi yang sama di tanah Mesir.
Tuhan mengingatkan mereka terhadap memori
kesengsaraan dan penderitaan sebagai orang
asing di Mesir sebagai antisipasi agar mereka
tidak mempraktekkan dosa yang sama! Orang
Israel pernah mengalami penganiayaan sebagai
orang asing, itu sebabnya mereka harus berbeda
dalam memperlakukan orang asing. Ini bukan
sekadar sebuah idealisme seorang humanis tetapi
perasaan senasib yang mendalam yang berakar
pada pengalaman kita sendiri akan anugerah
Tuhan. Kita harus memperlakukan orang lain
sebagaimana Tuhan telah memperlakukan kita.
Kasihilah orang miskin dan orang asing
Perintah pertama sifatnya pasif “jangan
menindas orang asing”. Perintah berikutnya
sifatnya lebih aktif untuk berbagi dengan orang
asing dan orang miskin. Caranya adalah Mereka
harus menerapkan tahun sabat. Mereka boleh
menabur dan mengumpulkan hasil berkebun
selama 6 tahun, tetapi tahun ke-7 kebunnya harus
dibiarkan. Tujuannya adalah supaya orang miskin
di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang
ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan
binatang hutan.
Pada

tahun

ketujuh,

kebun,

ladang,

dan
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kebun anggur dibiarkan tumbuh sendiri “tidak
dipangkas, tidak dijaga, dan tidak dipanen.” Apa
pun yang tumbuh secara spontan menjadi milik
semua yang orang miskin, budak, pekerja harian,
orang asing, juga binatang yang berkeliaran
di ladang. Menurut tradisi, Orang di Israel
memenuhi perintah ini dengan mengolah hanya
enam per tujuh dari tanah mereka pada satu
waktu menanam, dan mempraktikkan metode
rotasi tanaman. Currid mengatakan bahwa
“Tidak mungkin seluruh Israel merayakan Sabat
tanah pada tahun yang sama. Mungkin digilir
sehingga beberapa bagian tanah dibiarkan
kosong setiap tahun, tetapi banyak juga yang
dibudidayakan. Dengan demikian, orang miskin
akan dapat mengumpulkan makanan setiap
tahun, tidak harus menunggu tujuh tahun.”
Salah satu alasan Tuhan memerintahkan tahun
Sabat adalah untuk memberi orang miskin
sesuatu untuk dimakan, karena mereka diizinkan
untuk memanen dan mengolah apa yang tidak
ditanam dari tanah kosong . Ini adalah cara untuk
membantu orang miskin yang menuntut pemilik
tanah menahan diri dari keuntungan maksimum,
dan orang miskin bekerja untuk membantu diri
mereka sendiri.
Bukan hanya itu saja, mereka juga diijinkan untuk
bekerja 6 hari lamanya, tetapi pada hari ke-7
mereka haruslah berhenti. Tujuannya supaya
supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja
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dan supaya anak budakmu perempuan dan
orang asing melepaskan lelah. Prinsip Sabat
dimaksudkan untuk semua orang, dan bahkan
untuk hewan.
Sabat mingguan di sini tidak dimaksud karena
Allah menciptakan dunia dalam enam hari
dan beristirahat pada hari ketujuh, juga bukan
sebagai peringatan penebusan Israel semata,
tetapi juga untuk tujuan memelihara ciptaanNya. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa
Tuhan memelihara burung pipit kecil dan
memberi makan burung gagak. Sabat mingguan
harus dipraktekan bukan sekedar untuk tujuan
keagamaan pribadi, tetapi juga sebagai tujuan
kepedulian kepada ciptaan Allah lainnya.
Bangsa di sekitar bangsa Israel tentunya memiliki
gaya hidup yang berbeda. Umat Allah tidak
diijinkan meniru mereka. Mereka adalah bangsa
penindas yang lemah untuk mencari untung yang
sebesar-besarnya. Kehadiran Allah di tengah
umat-Nya harus menghasilkan hidup yang
berbeda. Alan Cole menulis, “kasih untuk orang
asing
tidak didasarkan pada kemanusiaan
belaka, tetapi pada perasaan kepada sesama
yang berasal dari pengalaman pribadi yang
mendalam akan kasih karunia Tuhan yang
menyelamatkan.”
Sayangnya Israel tidak mematuhi hukum
ini dan pada kenyataannya kegagalannya
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untuk memelihara Tahun Sabat adalah salah
satu alasan pengasingan Yehuda, yang akan
berlangsung selama 70 tahun untuk menebus
tahun-tahun Sabat yang terlewatkan. Ini
berarti bahwa selama 490 tahun Israel gagal
memelihara Sabat setiap tahun ketujuh (Im
26:32-36; 1 Tawarikh 36:21).
Sabat mingguan dan tahun sabat adalah
ekspresi iman kepada Tuhan yang berjanji untuk
memenuhi kebutuhan kita. Iman kita kepada
Tuhan sebagai Allah Sang Pemelihara dunia yang
hidup dan mengontrol seluruh alam semesta. Mari
wujudkan iman kita melalui ketaatan terhadap
kehendak-Nya. Soli deo Gloria!
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 135

Dosa apa yang dilarang dalam hukum yang
keenam?
• Dosa yang dilarang dalam hukum yang
keenam ialah, mencabut dengan cara apa
pun nyawa kita sendiri atau nyawa orang
lain, kecuali dalam hal peradilan resmi,
perang yang sah, atau pembelaan diri yang
perlu; mengabaikan atau mencabut saranasarana yang sah dan perlu untuk memelihara
hidup; amarah berdosa, kebencian, iri hati,
keinginan untuk membalas dendam; semua
hawa nafsu yang lewat batas; kekhawatiran
yang mengacaukan pikiran kita; makan
dan minum, bekerja, serta mencari hiburan
yang kelewat banyak; kata-kata menantang;
menindas; bertengkar, memukul, melukai, dan
apa saja yang cenderung merusak kehidupan
siapa pun. a. Kis 16:28. b. Kej 9:6. c. Bil 35:31. d.
Yer 48:10; Ula 20. e. Kel 22:2, 3. f. Mat 25:42,
43; Yak 2:15, 16; Pengk 6:1, 2. g. Mat 5:22., h.
1Yo 3:15; Ima 19:17. i. Ams 14:30. j. Rom 12:19. k.
Efe 4:31. l. Mat 6:31, 34. m. Luk 21:34; Rom 13:13.
n. Pengk 12:12; 2:22-23. o. Yes 5:12. p. Ams
15:1;12:18. q. Yeh 18:18; Kel 1:14. r. Gal 5:15; Ams
23:29. s. Bil 35:16-18, 21. t. Kel 21:18-36.
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Pokok Doa
Syafaat
1.

Berdoa untuk kesembuhan pasien Covid-19
yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdoa
untuk kebutuhan plasma konvalesen untuk
pengobatan Covid-19 di Surabaya. Berdoa
supaya orang-orang yang sudah sembuh
dari Covid-19 dapat mendonorkan diri ke PMI
untuk membantu pasien Covid-19.
2. Acara CPC Online, Senin, 21 Juni 2021,
dengan tema “Sales Champion Mindset in
Challenging Time” dengan Pembicara Pak
Herman Joseph. 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. Doakan untuk penerimaan siswa baru
tahun ajaran 2021-2022. Tuhan Gerakan
para orangtua untuk mau menyekolahkan
anak2nya di TK dan SD Exodus. Persiapan
keberangkatan para guru dan semua
persiapan dan kebutuhan untuk tahun ajaran
baru.
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CARE

All About Marriage

Dusta yang
Diyakini Kaum Wanita
Mengenai Emosi

Kemerdekaan Itu Akan Memerdekakanmu
32. “CARA MENANGANI DEPRESI ADALAH DENGAN
OBAT-OBATAN DAN ATAU PSIKOTERAPI.”
Anda mungkin heran apabila mengetahui bahwa
ada banyak individu di dalam Alkitab menderita
apa yang saat ini kita sebut penyakit-penyakit yang
berhubungan dengan depresi. Kisah-kisah mereka
memberikan gambaran yang mungkin dapat
membantu menjelaskan penyebab depresi.
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Kisah Yunus menggambarkan bagaimana depresi
dan pikiran-pikiran bunuh diri berakar dari rasa
marah atas keputusan-keputusan Allah. Ketika
Allah tidak menghancurkan penduduk Niniwe
seperti yang menurut Yunus pantas mereka terima,
“ia sangat kesal hati dan marahlah ia. Ia berdoa
kepada Tuhan, katanya,”… Jadi sekarang, ya Tuhan,
cabutlah kiranya nyawaku karena lebih baik aku
mati daripada hidup (Yunus 4:1-3). Tanggapan Allah
memaksa Yunus untuk menghadapi: “Tetapi firman
Tuhan, ‘Layakkah engkau marah?” (4:4). Percakapan
yang sama terulang tidak lama kemudian, ketika
Yunus menjadi semakin tertekan setelah sebuah
pohon jarak yang telah memberinya keteduhan
mengering dan mati. Allah ingin agar nabi itu melihat
bahwa bukan situasinya yang menyebabkan ia
tertekan, melainkan kemarahannya atas keputusan
Allah.
Hana adalah seorang wanita saleh yang
mengalami depresi ketika ia berhadapan dengan
perpaduan kerinduan yang tidak terpenuhi dan
hubungan yang menegang untuk waktu yang
lama. Ia memiliki suami yang saleh yang sangat
mengasihinya. Namun, untuk alasan-alasan yang
hanya diketahui Allah, Ia telah menutup rahimnya.
Perjuangan Hana melawan kemandulannya
diperburuk oleh istri yang lain, Penina, yang tidak
mengalami kesulitan mengandung dan melahirkan
anak-anak dan tidak ragu-ragu mengingatkan
Hana akan kenyataan itu:
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Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya
supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup
kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun
ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan,
Penina menyakiti Hana, sehingga ia menangis
dan tidak mau makan. – I Samuel 1:6-7
Kehidupan Raja Daud menggambarkan bahwa
kadangkala depresi dapat disebabkan oleh dosa
kita sendiri, sementara pada saat lain hal itu
disebabkan karena kita hidup di dunia yang telah
jatuh ke dalam dosa.
Mazmur
32
menggambarkan
kepedihan
emosional dan fisik yang disebabkan ia menolak
untuk mengakui dosanya dalam hal Batsyeba dan
Uria:
Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku
menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang
hari, sebab siang malam tangan-Mu menekan
aku dengan berat, sumsumku menjadi kering,
seperti oleh teriknya musim panas. – Mazmur
32:3-4
Berlawanan dengan depresi yang dialaminya
karena dosa-dosanya, berulang kali Daud
mengalami depresi berat yang tidak disebabkan
langsung oleh dosa-dosanya. Beberapa ayat
dalam kitab Mazmur mengungkapkan betapa
dalam rasa putus asanya:
Aku mengembara dan menangis karena
cemas… Hatiku gelisah, kengerian maut telah
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menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar,
perasaan seram meliputi aku… Air mataku
menjadi makananku siang dan malam… –
Mazmur 55:2, 4-5; 42:3a
Melalui masa-masa seperti itu, Daud belajar untuk
mengizinkan Allah meraihnya pada saat-saat
terkelam dalam hidupnya. Ia memahami perlunya
bersikap jujur pada dirinya sendiri, mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang keras pada dirinya,
dan menasihati hatinya sesuai dengan Kebenaran
karakter Allah:
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan
gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada
Allah! Sebab aku akan bersyukur lagi kepadaNya, penolongku dan Allahku! Jiwaku tertekan
dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadaMu… Tuhan memerintahkan kasih setia-Nya
pada siang hari, dan pada malam hari aku
menyanyikan nyanyian. – Mazmur 42:5-6,8
Di dalam pasal terakhir kitab Yakobus, kita
menemukan sebuah ayat yang memberikan
pertolongan bagi mereka yang sedang berjuang
melawan depresi:
Kalau ada seorang di antara kamu yang
menderita, baiklah ia berdoa! Kalau ada
seorang yang bergembira baiklah ia menyanyi!
Kalau ada seorang di antara kamu yang
sakit, baiklah ia memanggil para penatua
jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta
mengolesnya dengan minyak dalam nama
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Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan
menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan
membangunkan dia; dan jika ia telah berbuat
dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena
itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu
dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar, bila dengan yakin
didoakan, sangat besar kuasanya. – Yakobus
5:13-16
Kebenaran pertama yang terkandung dalam ayat
ini adalah tidak peduli apa yang kita rasakan atau
kita alami, kita harus segera berpaling kepada
Tuhan. Entah kita sejahtera atau menderita,
bahagia atau sedih, sehat atau sakit – sebelum
kita melakukan hal yang lain, kita harus mengakui
kehadiran Allah dan meminta-Nya untuk berjalan
bersama
kita
melalui
pengalaman,
untuk
mengarahkan kita dalam menanggapi situasi, dan
untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk
menangani situasi.
Bagaimanapun, lebih mudah untuk menelepon
seorang
sahabat
untuk
mencari
simpati
daripada berlutut sambil membuka Alkitab dan
mendengarkan apa yang ingin Allah sampaikan
kepada kita pada “masa-masa terkelam dalam
jiwa kita.” Lebih mudah untuk menutupi rasa sakit
dengan makan atau tidur berlebihan daripada
memilih untuk menyangkal kedagingan kita
dan berjalan di dalam Roh. Lebih mudah untuk
menenggelamkan perasaan kita pada hingar-
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bingar televisi daripada merendahkan diri kita dan
memohon pengampunan dari Allah dan orang lain
atas kemarahan kita.
Bukannya hal-hal yang lain itu salah. Tidur nyenyak
semalaman dapat membuat perbedaan besar
bagi apa yang dirasakan seorang ibu yang memiliki
dua anak balita dan seorang bayi yang baru lahir.
Kadang-kadang suatu perubahan pola diet dapat
sangat mempengaruhi kesehatan fisik kita, yang
pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan
emosional dan mental kita. Latihan olahraga dapat
sangat dapat bermanfaat dalam menangani
gejala-gejala fisik yang berhubungan dengan
depresi. Sahabat-sahabat dapat memberikan
semangat, terutama jika mereka mengarahkan
pemikiran kita pada Kebenaran. Seorang dokter
mungkin mampu mendeteksi dan memperbaiki
masalah fisik yang mempengaruhi kondisi
emosional kita. Namun kecenderungan kita untuk
mencari bantuan profesional dan obat-obatan
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang
berhubungan dengan jiwa telah membuat berjutajuta wanita mengalami overdosis, kebangkrutan,
disilusi, dan tidak mengalami kemajuan.
Kebenaran kedua yang ditekankan Yakobus adalah
arti penting dan peranan tubuh Kristus di dalam
memberikan pertolongan dan kesembuhan pada
hati-hati yang terluka.
Dalam beberapa dekade belakangan ini, kita
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telah mengembangkan suatu pola pikir bahwa
hanya “para profesional” yang mampu menolong
orang-orang yang menderita berbagai gangguan
emosional dan mental. Bahkan banyak pendeta
yang dibuat merasa tidak kompeten untuk
menangani masalah-masalah ini dan oleh
karenanya secara rutin menyerahkan penderita
pada “ahli-ahli” – psikolog, psikiater, atau ahli terapi
yang telah terlatih secara profesional.
Saya bukannya menyarankan bahwa tidak ada
tempat bagi mereka yang telah terlatih dalam
bidang ini, jika saran-saran mereka sesuai dengan
Firman dan jalan Tuhan. Namun, jangan lupa
bahwa Allah telah menempatkan di dalam tubuh
Kristus sumber-sumber daya untuk melayani
orang-orang yang putus asa dan membutuhkan
pertolongan. Ia telah memberikan Firman-Nya
dan Roh-Nya. Kita perlu belajar untuk membawa
Firman Allah dan memberikannya kepada orangorang yang membutuhkan di dalam tubuh Kristus.
------------------------------Ringkasan Bab 8 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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TEACHING

Q&A

Perlukah Sebuah Gereja
Menganut Teologi
Tertentu?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.

Bagi sebagian orang, menganut teologi tertentu
dipandang sebagai sebuah hal yang negatif.
Berbagai label siap disematkan pada individu
atau gereja yang memegang teguh suatu tradisi
teologi tertentu: berpikiran sempit, ketinggalan
zaman, kurang berpusatkan pada Alkitab, dan
segudang ekspresi lainnya. Serangan akan
menjadi semakin menggila apabila suatu gereja
berani menetapkan teologi tertentu sebagai
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acuan keyakinan bagi seluruh jemaat dan
keharusan bagi setiap pimpinan rohani di sana.
Gereja REC dan saya secara pribadi beberapa
kali menerima serangan seperti itu. Ada yang
menganggap saya/REC telah menjadikan Teologi
Reformed sebagai pengganti Alkitab. Ada pula
yang menilai bahwa penetapan teologi tertentu
sebagai acuan keyakinan merupakan penolakan
terhadap prinsip Sola Scriptura (hanya kitab suci
saja).
Tidak sulit untuk menemukan kekeliruan dalam
anggapan-anggapan di atas. Sukar untuk
dipahami bagaimana mungkin seseorang yang
mengaku sebagai penganut Teologi Reformed
tetapi pada saat yang sama dia menolak Sola
Scriptura? Bukankah prinsip ini yang menjadi
salah satu karakteristik Teologi Reformed? Adalah
tidak konsisten apabila seseorang mengaku diri
Reformed tetapi menjadikan teologi ini sejajar
(atau lebih tinggi) dengan Alkitab dalam hal
otoritas kebenaran.
Selain keliru, anggapan-anggapan di atas
juga
terlihat
terburu-buru.
Orang
yang
mengucapkannya belum tentu benar-benar
memahami kerumitan dalam isu ini. Istilah
“berdasarkan Alkitab saja” tidak sesederhana
seperti yang selama ini dibayangkan. Masingmasing penganut aliran teologi pasti meyakini
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bahwa tradisi dan teologi mereka yang paling
Alkitabiah. Mereka juga dengan cepat akan
mengakui semboyan Sola Scriptura (hanya
kitab suci saja). Anehnya, dengan keyakinan dan
pengakuan seperti itu, hasil penafsiran mereka
tetap beragam.
Keragaman ini dapat dipahami. Ketika seseorang
menafsirkan kitab suci, dia tidak berada dalam
kevakuman. Banyak faktor turut memengaruhi
penafsirannya:
ketrampilan
hermeneutis,
pengetahuan biblikal, muatan personal dan
kultural, paradigma teologi, dan sebagainya.
Situasi ini tentu saja tidak berarti bahwa semua
orang berhak menafsirkan kitab suci semaunya
sendiri atau bahwa setiap penafsiran adalah
benar. Setiap interpretasi pada akhirnya akan
diuji melalui koherensi dengan konteks suatu
ayat, karakteristik penulisan dan teologi penulis
Alkitab, dan konsistensi dengan ajaran-ajaran
utama Alkitab. Di sinilah setiap penganut teologi
diundang dan ditantang untuk menguji teologi
yang dia yakini. Jadi, walaupun teologi turut
berperan dalam penafsiran, namun teologi itu
sendiri pada akhirnya juga akan menjadi objek
pengujian selama proses penafsiran.
Meyakini suatu teologi pada dirinya sendiri
merupakan hal yang wajar. Manusia diciptakan
Allah sebagai makhluk rasional. Dengan natur
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seperti ini, manusia cenderung mencari konsistensi
logis dalam pemikirannya. Hanya sedikit orang
yang mau memegang kontradiksi-kontradiksi
dalam pandangannya. Manusia selalu berusaha
untuk menjadikan segala sesuatu “masuk akal.”
Hal ini tentu saja bukan penolakan terhadap
hal-hal yang melampaui akal (misteri). Bahkan
manusia cenderung memahami misteri sebagai
sesuatu yang rasional (wajar jika manusia yang
terbatas tidak bisa memahami segala sesuatu).
Hal ini juga tidak berarti penolakan terhadap
hal-hal yang non-rasional (misalnya perasaan).
Ada ruang untuk hal-hal tersebut. Namun,
bagaimanapun juga, manusia juga tetap akan
mencoba memahami hal itu secara rasional.
Bahkan tindakan-tindakan yang terkesan tidak
rasional juga seringkali diterangkan maupun
dibenarkan secara rasional.
Nah, di sinilah teologi memainkan peranan yang
krusial. Setiap teologi pasti memiliki kerangka
teologis-logis tertentu. Teologi bukan sekadar
kumpulan ide tanpa benang merah. Teologi yang
baik bahkan seharusnya bersifat sistemik. Artinya,
teologi itu memiliki runtutan berpikir yang jelas,
teratur dan konsisten. Menganut teologi tertentu
justru sesuai dengan kecenderungan berpikir
manusia.
Alkitab juga menyediakan beberapa petunjuk

22

E-Magazine
20 Juni 2021

tentang pentingnya ajaran tertentu dalam gereja.
Paulus menerangkan bahwa pertumbuhan
gereja tidak dapat dilepaskan dari “kesatuan
iman dan pengetahuan yang benar tentang
Anak Allah” (Ef. 4:13). Walaupun kita tidak dapat
mengetahui sejauh mana kesatuan doktrinal
ini perlu diterapkan, ayat ini paling tidak
menyiratkan pentingnya suatu gereja lokal untuk
memiliki keyakinan doktrinal tertentu. Dengan
kata lain, setiap gereja yang benar perlu memiliki
kesamaan doktrinal dalam hal-hal yang pokok.
Itulah yang ditekankan oleh para rasul (Kis. 15;
1Kor. 11:16).
Apakah ayat-ayat ini memberi pembelaan
terhadap penerapan teologi tertentu dalam suatu
gereja? Tidak juga. Namun, ayat-ayat itu juga
tidak melarang suatu gereja untuk memegang
teguh suatu teologi tertentu. Yang penting gereja
tersebut memertimbangkan beberapa poin
berikut ini.
Pertama, teologi yang dianut harus selaras
dengan ajaran-ajaran mayor dalam Alkitab.
Apa saja yang termasuk dalam kategori mayor
memang bisa diperdebatkan, tetapi kita memiliki
alasan yang kuat untuk meletakkan Injil sebagai
fondasi teologi (pengakuan terhadap kematian
dan kebangkitan Yesus yang membuktikan keTuhanan-Nya, Rm. 10:9-10). Pengakuan terhadap
kebenaran dan otoritas Alkitab juga menjadi
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keyakinan pokok bagi jemaat mula-mula.
Inkarnasi Anak Allah menjadi pembeda ajaran
yang benar dan yang salah (1Yoh. 4:2, 15).
Kedua, penganut teologi itu tidak meremehkan
atau menjelek-jelekkan aliran teologi lainnya.
Sebaliknya, keunikan teologi tidak boleh
menghalangi sebuah gereja untuk bekerja sama
dengan gereja-gereja lain demi kemajuan
kerajaan Allah di muka bumi. Ada perbedaan
yang besar antara meyakini kebenaran suatu
teologi dengan merasa paling benar sendiri.
Ketiga, gereja yang menerapkan teologi tertentu
tetap berani mengkritisi teologi, tradisi maupun
praktek religius yang dianut. Tidak ada teologi
yang sempurna. Teologi selalu berkembang
sesuai zaman dan perkembangan penelitian
Alkitab. Demikian pula dengan Teologi Reformed.
Gereja Reformed harus berani terus-menerus
mereformasi dirinya sendiri. Soli Deo Gloria.
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TEACHING

Doctrine Does Matter

Kedaulatan Allah dalam
Karya Penyelamatan-Nya
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah)
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 13 Juni 2021)
Kedaulatan Allah Roh Kudus
dalam Karya Penyelamatan
Karena Roh Kudus merupakan salah satu Pribadi
dari ketiga Pribadi Allah Trinitas, maka sungguh
beralasan bila Ia senantiasa senada dengan
kehendak dan rencana kedua Pribadi lain dalam
Allah Trinitas. Rencana kekal Allah Bapa dalam
karya pemilihan-Nya, rencana penebusan
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terbatas dalam karya kematian Allah Anak,
dan cakupan terbatas dalam karya Roh Kudus,
ketiganya berada dalam keselarasan sempurna.
Jika Allah Bapa memilih orang-orang tertentu
sebelum dunia dijadikan dan memberikan
mereka kepada Anak-Nya, dan jika bagi mereka
inilah Kristus menyerahkan diri-Nya untuk menjadi
tebusan, maka Roh Kudus saat ini bukan sedang
bekerja untuk “membawa dunia kepada Kristus.”
Misi yang di emban oleh Roh Kudus dalam dunia
kita sekarang ini adalah untuk menerapkan berkat
karya penebusan Kristus. Yang perlu kita lakukan
sekarang bukanlah mempersalahkan jangkauan
dari kuasa Roh Kudus – karena jawabannya
pasti adalah tak terbatas, melainkan berupaya
menunjukkn betapa kuasa dan karya-Nya itu
diatur berdasarkan hikmat dan kedaulatan Allah.
Kita telah menyatakan bahwa kuasa dan karya
Roh Kudus itu diatur berdasarkan hikmat dan
kedaulatan Allah yang tidak dapat diganggu
gugat. Untuk membuktikan penegasan ini,
pertama-tama
kita
akan
merujuk
pada
perkataan Tuhan kepada Nikodemus, dalam
Yohanes 3:8: “Angin bertiup ke mana ia mau,
dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau
tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana
ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap
orang yang lahir dari Roh.” Di sini, kita melihat
adanya suatu perbandingan antara angin dan
Roh Kudus. Perbandingan tersebut bersifat
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ganda: pertama, keduanya berdaulat dalam
bertindak, dan kedua, keduanya misterius dalam
berkarya. Perbandingan tersebut dinyatakan
dengan ungkapan “demikinlah halnya.” Analogi
pertama tampak dalam ungkapan “ke mana ia
mau,” sementara analogi kedua tampa dalam
ungkapan “tidak tahu.” Bukan analogi yang
kedua, melainkan analogi yang pertamalah yang
akan kita bahas kali ini.
“Angin bertiup ke mana ia mau …. Demikinlah
halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari
Roh.” Angin merupakan suatu unsur yang tidak
dapat dikekang ataupun dicegah oleh manusia.
Angin tidak mempertimbangkan kehendak
manusia, sekaligus tidak dapat diatur oleh
berbagai pelaratan canggih milik manusia.
Demikian juga halnya dengan Roh Kudus.
Angin bertiup kapan pun ia mau, ke mana
ia mau, ketika ia mau. Demikian juga halnya
dengan Roh Kudus. Angin diatur oleh hikmat
Allah; sekalipun demikian, sejauh menyangkut
keberadaan manusia, angin memiliki kedaulatan
mutlak dalam berkarya. Demikian juga halnya
dengan Roh Kudus. Kadangkala angin berdesir
sedemikian lembutnya, sehingga bahkan tidak
menggetarkan selembar daun pun; di waktu
yang lain, angin bertiup sedemikian kencangnya
sehingga gemuruhnya dapat terdengar sampai
berkilo-kilometer
jauhnya.
Demikian
juga
halnya dengan pengalaman kelahiran. Kepada
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sebagian orang lainnya, karya Roh Kudus
sedemikian kuat, radikal, revolusioner sehingga
jelas terlihat oleh orang lain. Adakalanya, angin
bertiup dalam jangkauan wilayah lokal semata,
sementara pada waktu yang lain, jangkauan
wilayahnya lebih luas. Demikian juga halnya
dengan Roh Kudus. Hari ini Dia berkarya dalam
hati satu atau dua orang saja, keesokan harinya,
sebagaimana halnya pada hari Pentakosta, Dia
mungkin “menggerakkan hati” orang banyak.
Namun, baik ketika Dia berkarya kepada sedikit
orang ataupun banyak orang, Dia tidak perlu
meminta nasehat kepada manusia. Dia bertindak
seturut dengan kehendak-Nya. Pengalaman
kelahiran baru terjadi karena kehendak Roh
Kudus.

Bersambung……...
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TEACHING

Do You Know?

Mengapa Yakub Tidak
Bereaksi terhadap
Pemerkosaan Anaknya, Dina
(Kej. 34)?
Ev. Nike Pamela

Ada satu bagian dalam Alkitab, utamanya kitab
Kejadian, yang sangat membingungkan untuk
dipahami fungsinya (untuk apa bagian itu muncul
di bagian itu?) atau bagaimana solusi yang
ditampilkan terhadap kemunculan bagian itu;
bagian itu adalah Kej. 34.
Kisah dalam Kej. 34 ini muncul setelah Yakub
dan keluarga besarnya kembali dari Haran dan
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setelah peristiwa rekonsiliasi yang dilakukannya
dengan saudara kembarnya, Esau. Di bagian akhir
pasal 33 dikatakan : Dalam perjalanannya dari
Padan-Aram sampailah Yakub dengan selamat
ke Sikhem, di tanah Kanaan, lalu ia berkemah
di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah
dari anak-anak Hemor, bapa Sikhem, sebidang
tanah, tempat ia memasang kemahnya, dengan
harga seratus kesita (ay. 18-19). Peristiwa di Kej. 34
terjadi pada saat Yakub dan keluarga besarnya
tinggal di Sikhem. Di sana terjadilah peristiwa
anak Hemor (pemilik tanah yang dibeli Yakub)
yang bernama Sikhem, memperkosa Dina, anak
perempuan Yakub dan Lea (ay. 1).
Kali ini yang akan menjadi pembahasan dibatasi
hanya pada sikap Yakub dalam meresponi
tindakan Sikhem terhadap Dina. Mengapa
perlu dibatasi? Karena Kej. 34 memiliki banyak
pertanyaan yang perlu dijawab dari banyak
sisi, namun jika dijawab satu per satu maka
pembahasan akan menjadi sangat luas. Jadi
bagian ini hanya akan membahas alasan sikap
Yakub terhadap tindakan Sikhem kepada Dina.
Sebenarnya ada 2 garis besar sikap Yakub
mendengar kabar pemerkosaan yang dilakukan
Sikhem kepana anak perempuannya, Dina.
Pertama, Yakub mendiamkan peristiwa itu.
Di dalam ay. 5 dikatakan: kedengaranlah
kepada Yakub, bahwa Sikhem mencemari

30

E-Magazine
20 Juni 2021

Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang
menjaga ternaknya, jadi Yakub mendiamkan
soal itu sampai mereka pulang. Kedua, ketika 2
anaknya, Simeon dan Lewi melakukan tindakan
pembalasan atas tindakan Sikhem kepada adik
mereka, Yakub malah memarahi Simeon dan
Lewi. Dia berkata,”Kamu telah mencelakakan
aku dengan membusukkan namaku kepada
penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan
dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit
jumlahnya; apabila mereka bersekutu melawan
kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah,
dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi
rumahku” (ay.30).
Sikap Yakub terhadap peristiwa pemerkosaan
Dina oleh Sikhem terkesan pasif dan menghindari
konfrontasi dengan pihak Sikhem. Hal ini jelas
berbeda dengan apa yang dilakukan oleh 2
anak laki-laki Yakub yang lain, yaitu Simeon and
Lewi; mereka bereaksi dengan keras terhadap
perbuatan Sikhem pada adik perempuan mereka.
Mereka sakit hati dan marah pada Sikhem atas
tindakannya kepada Dina (ay. 7). Bukan cuma
itu, mereka merencanakan pembalasan. Sikhem
yang benar-benar cinta pada Dina, meminta
kepada Yakub dan anak-anaknya agar mereka
melepaskan Dina untuk menjadi istrinya sehingga
dia menawarkan uang atau mahar berapapun
untuk mendapatkan Dina (ay. 11-12). Hemor, ayah
Sikhem pun menawarkan pertukaran gadis
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dan pria di antara bangsa mereka. Di sinilah
Simeon dan Lewi melampiaskan pembalasan
mereka kepada Sikhem dan keluarganya.
Mereka mengajukan syarat kepada Sikhem untuk
mendapatkan Dina dan sekaligus pertukaran
gadis dan laki-laki di antara mereka berdasarkan
alasan tradisi. Sikhem dan bangsanya harus
disunat seperti kebiasaan keturunan laki-laki dari
keluarga Yakub (ay. 14-17). Dan akhirnya pihak
Sikhem menyetujui persyaratan dari anak lakilaki Yakub dengan cara Sikhem dan bangsanya
disunat (ay. 24). Namun pada hari ke-3 setelah
peristiwa penyunatan, Simeon dan Lewi justru
memanfaatkan moment itu untuk membunuh
Simeon, Hemor serta semua laki-laki bangsa
mereka serta merampasi isi kotanya. Tindakan
Simeon dan Lewi inilah yang menimbulkan murka
bagi Yakub. Sikap Yakub yang tidak bertindak
apa-apa terhadap Dina inilah yang menimbulkan
berbagai interpretasi:
1. Yakub berbuat demikian karena dia tidak
terlalu peduli dengan anak-anak dari Lea.
Disebutkan di ay. 1 jika Dina adalah anak
perempuan Yakub dari Lea. Dari kisah-kisah
Alkitab sebelumnya telah diketahui bahwa
Yakub kurang mencintai Lea; dia mencintai
Rahel (Kej. 29:30). Sikap pilih kasih Yakub
terhadap kedua istrinya berimbas pula pada
hubungan anak-anak dari Lea dan Rahel (Kej.
37:3). Bersambung……….
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MISSION

BAB V:
Harus sejelas apakah
panggilan itu?

(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 13 Juni 2021)
Kedaulatan Allah berarti tidak ada yang
diserahkan kepada “nasib” termasuk detail-detail
hidup Anda. Kedaulatan Allah berarti bahwa Dia
memiliki sebuah rancangan bagi setiap orang.
Pikirkanlah tentang ap ayang telah Dia katakan
kepada kita.
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Mazmur 139:16 mengatakan, “Dalam kitab-Mu
semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk,
sebelum ada satupun daripadanya.” Sebelum
Anda lahir, Allah memiliki rancangan bagi
Anda dan telah menuliskan hari-hari hidup
Anda. Anda membuat rencana-rencanana dan
memilih berdasarkan keinginan Anda sendiri,
namun Amsal 26:9 mengatakan kepada kita,
“Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi
TUHAN-lah yang menentukan arah langkahnya.”
Dia memiliki rancangan dan rancangannya ini
tersingkapkan setiap hari. Mengenai penyaliban
Tuhan Yesus, dalam Kisah Para Rasul 4:28, Petrus
mengatakan bahwa Herodes dan Pilatus telah
melaksanakan “segala sesuatu yang telah Engkau
tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakMu.” Paulus mengatakan dalam Efesus 1:5, “Dalam
kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh
Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya,
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya,” dan
dalam ayat 11, “Karena di dalam Dialah kami
mendapat bagian yang dijanjikan – kami yang
dari semula ditentukan untuk menerima bagian
itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam
segala sesuatu bekerja menurut keputusan
kehendak-Nya
(penekanan
ditambahkan).
Rancangan-rancangan yang Allah miliki untuk
Anda mungkin masih misterius bagi Anda,
namun tentu saja rancangan-rancangan itu
juga termasuk dalam rancangan-ya untuk setiap
detail dari panggilan misi di dalam hidup Anda.
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Dia memiliki sebuah rancangan bagi hidup Anda
dan menyediakan segala sesuatu yang perlu
Anda ketahui dan lakukan. Dia memberikan
kepada Anda karunia rohani yang spesifik
bersama dengan keselamatan Anda (Ibrani 2:4)
yang Anda perlukan untuk melakukan semua
yang telah Dia rancangkan bagi Andasesuai
dengan kehendak-Nya (Ef. 2:10). Dia telah
memberikan
kepada
Anda
pengalamanpengalaman hidup, keluarga pendidkan, temanteman dan kepribadian yang akan membentuk
Anda untuk menjadi dan mendambakan segala
sesuatu yang menyenangkan Dia. Tentu saja,
untuk mendambakan dan melakukan apa yang
menyenangkan Allah hanya dapat dialami
dalam hidup sementara Anda, menyamakan
langkah dengan Roh-Nya dan mencari arahanNya setiap hari. Jika Anda mengikuti dunia ini
dan keinginan-keinginan yang mementingkan
diri sendiri, Anda menciptakan gangguan dan
campur tangan yang akan menghalangi Ada
untuk mendengar (atau bahkan keinginan untuk
mendengar) suara-Nya yang halus dan lembut
berkata, “Inilah jalan, berjalanlah mengitkutinya”
(Yes. 30:21).
Apakah Allah memiliki kehendak yang spesifik?
Dari perspektif kekekalan kosmis tingkat makro,
memang Dia memiliki kehendak yang spesifik;
Dia memiliki kehendak yang rinci dan spesifik
bagi hidup Anda dan Dia telah merancang
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Anda dan seluruh hidup Anda untuk itu. Namun,
dari pemahaman manusia tingkat mikro, ini
bukanlah tiga langkah dasar yang dapat Anda
ikuti untuk menemukannya. Rancangan-Nya
tidak akan datang pada Anda dalam bentuk
rancangan hidup yang disingkat menjadi satu
paragraph panjangnya. Ini bukanlah sejumlah
kapsul informasi sekali-untuk-selamanya yang
tak berubah, yang dapat Anda letakkan di atas
meja untuk dipertimbangkan bersama dengan
opsi-opsi lain yang tersedia.
Sementara Anda berusaha untuk menegenal Dia
dan bertumbuh dalam hubungan Anda denganNya.
Dia menyatakan ke arah mana Anda harus
pergi melalui firman-Nya, kehidupan doa
Anda, nasihat dari teman-teman yang saleh,
pengalaman-pengalaman hidup, keadaankeadaan, dan bahkan melalui hasrat-hasrat
Anda. Berpikir tentang naik kapal pesiar untuk
sebuah perjalanan keliling dunia.

Bersambung……….
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Senin, 21 Juni 2021

MEMBAWA BEBAN
Bacaan : Galatia 6:1-10

Sejak usia muda, beberapa anak berjuang
untuk mandiri. Mereka berkata: “Saya bisa
melakukannya sendiri!”. Konsep mandiri yang
dimiliki pada akhirnya adalah “mandiri tanpa
orang lain”. Mereka merasa baik-baik saja tanpa
pertolongan orang lain. Merasa tidak butuh
orang tua bahkan keluarga. Dalam benak yang
ada “saya bangga menjadi “lebih baik” daripada
orang lain di sekitar saya.
Tetapi Kristus memiliki gagasan yang berbeda
tentang bagaimana kita harus berinteraksi satu
sama lain. Kita harus saling peduli dan terlibat
dalam kehidupan satu sama lain. Bukan konsep
“mandiri” yang tidak membutuhkan orang lain.
Konsep yang ditawarkan Tuhan Yesus justru
mengajarkan saling menolong orang lain.
Dalam berinteraksi dengan orang lain, kepedulian
kita bisa ditunjukkan dengan mengetahui beban
(menanyakan pergumulan atau pokok doa) dan
membantu meringankannya. Tuhan mendorong
kita untuk mendengar kekhawatiran hati saudarasaudara kita yang sedang bergumul. Apakah
Saudara memiliki kesadaran akan pergumulan
orang lain di sekitar Saudara? Menanyakan
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pergumulan atau pokok doa adalah langkah
pertama yang baik dalam kepedulian. Seringkali
telinga yang mendengarkan adalah cara terbaik
untuk mulai memikul beban bersama. Empati
sejati adalah sarana penyembuh dan kekuatan
bagi yang membutuhkan.
Langkah selanjutnya adalah doa. Setiap orang
membutuhkan doa, dan hanya sedikit orang yang
menolak tawaran untuk didoakan, walaupun
mereka memiliki iman yang kecil. Berdoalah
satu sama lain dan saling mengangkat beban di
hadapan Tuhan!
Mungkin Saudara dapat mengangkat beban
dengan memberikan bantuan atau tindakan
pelayanan. Atau mungkin Saudara sendiri yang
membutuhkan untuk didoakan?. Dapatkah
Saudara, dalam nama Kristus, mengizinkan
orang lain untuk melayani Saudara? Jangan
pernah merasa kuat sendiri tanpa orang lain.
Hukum Kristus digenapi ketika kita dapat
menjangkau dengan belas kasih dan kepedulian
yang tulus satu sama lain. (HK)
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F A M I LY F E L L O W S H I P

Selasa, 22 Juni 2021

PEDULI PADA YANG LEMAH

Bacaan : Keluaran 23:9-12

Ketika membaca atau mendengar kata “lemah,”
maka kita akan memahaminya sebagai orang
atau sesuatu yang tidak dapat berbuat apa-apa.
Gambaran inilah yang muncul di Keluaran 23:9-12
di mana orang-orang Israel diperintahkan TUHAN
untuk peduli pada yang lemah. Yang lemah di teks
kita mencakup orang asing (ay. 9), orang miskin
(ay. 11), binatang hutan (ay. 11), lembu, keledai,
dan anak budak perempuan (ay. 12). Kepada
yang lemah ini, orang-orang Israel diperintahkan
TUHAN untuk mempedulikan mereka. Apa wujud
kepedulian tersebut? Pertama, tidak menekan
atau tidak memperlakukan penduduk asing
dengan tidak adil (ay. 9; bdk. 22:21). Orang-orang
Israel sebagai umat Allah harus berbelas kasihan
kepada orang asing sebagaimana mereka dulu
juga pernah merasakan dan menjadi penduduk
asing di Mesir (ay. 9b) (John I. Durham, Exodus,
331). Selain itu, perintah ini mengajar mereka untuk
tidak mendiskriminasi orang-orang non-Israel
yang berbeda dari mereka (Douglas K. Stuart,
Exodus, 528). Belas kasihan dan tidak diskriminasi
menjadi bentuk kepedulian orang percaya.
Beberapa orang Kristen di Indonesia kerap
melakukan diskriminasi baik di dalam gereja
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maupun dalam masyarakat. Sudah seharusnya
orang percaya berhenti mendiskriminasi orang
lain yang berbeda karena justru kita bisa belajar
dari orang lain yang berbeda tersebut.
Kedua, memberi makan kepada orang miskin
dan binatang liar (ay. 10-11). Selama enam tahun
mereka menanam benih dan mengolah tanah
dan memanen hasilnya, “Tapi biarkan tanah
beristirahat selama tahun ketujuh. Orang miskin
harus makan apa yang mereka inginkan dari
ladang, kebun anggur, dan pohon zaitun Anda
selama tahun itu, dan ketika mereka mendapatkan
semua yang mereka inginkan dari ladang Anda,
tinggalkan sisanya untuk hewan liar” (Noel D.
Osborn dan Howard Hatton, A Handbook on
Exodus, 546-547). Ini berarti orang percaya harus
peduli pada orang-orang miskin yang belum
makan. Caranya adalah membeli hasil dagangan
mereka ketika mereka berdagang atau membeli
makanan bagi mereka yang belum makan atau
ikut membungkus bingkisan bakti sosial kepada
orang-orang miskin.
Ketiga, memberi kebebasan untuk berhenti
bekerja sebentar (ay. 12). Kepedulian kepada
yang lemah ditunjukkan dengan membiarkan
lembu, keledai, dan anak budak perempuan
untuk berhenti bekerja pada hari ketujuh yaitu
Sabat. Konsep ini menyadarkan kita khususnya
beberapa bos Kristen yang menjadikan semua
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karyawannya seperti budak kerja tanpa istirahat.
Orang percaya harus menunjukkan belas kasihan
dalam bentuk istirahat kepada yang lemah.
Biarlah sebagai orang percaya, kita menunjukkan
kepedulian kita kepada yang lemah karena Allah
telah berbelas kasihan kepada kita yang lemah.
Selamat peduli. (DTS)
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Rabu, 23 Juni 2021

MENGASIHI SEBAGAIMANA
KRISTUS MENGASIHI
Bacaan : Yohanes 15:9-17

Mengasihi merupakan jargon yang sering kita
dengar dan mungkin kita ucapkan. Namun
melakukan tindakan kasih itu bukanlah sebuah
hal yang mudah. Tentu mengasihi orang yang
kita kenal dan dekat atau seorang yang juga
baik terhadap kita, tindakan kasih itu mudah kita
lakukan terhadap mereka. Begitupun sebaliknya
sering kali mengasihi seorang yang tidak kita
senangi bukanlah sebuah hal yang mudah.
Maka tak jarang mengasihi sesama hanya
menjadi sebuah jargon yang tidak ada tindakan
konkritnya.
Bagian renungan yang kita baca merupakan
kisah dimana Yesus memberikan sebuah perintah
untuk saling mengasihi sebelum akhirnya nanti
di pasal 18 Yesus akan ditangkap. Ketika Yesus
memberikan perintah untuk saling mengasihi,
disini Yesus juga memberikan suntikan semangat
dari teladan diriNya dalam mengasihi Bapa
(Ay.10). Yesus tidak hanya memerintahkan akan
tetapi memberikan contoh tersebut. Terlebih Yesus
juga memberikan kasih tersebut kepada muridmuridNya (Ay.9). Sehingga murid-muridNya tidak
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perlu mencari kasih tersebut, akan tetapi sudah
dirasakannya di dalam Kristus. Hal ini seharusnya
menjadi semangat dalam kita mengasihi sesama
kita. Kita seharusnya bisa mengasihi sesama kita
lebih konkrit dengan menjadi seorang sahabat
bagi mereka. Sama seperti Yesus yang sudah
mau menjalin persahabatan dengan kita (Ay.1415). Serta mengambil inisiatif dalam kebaikan
sebagai bentuk konkrit dalam mengasihi sesama
kita.
Bagaimana dengan setiap kita, sudahkah kasih itu
sudah ditunjukkan secara konkrit kepada rekanrekan disekitar kita. Sudahkah kita mengasihi
mereka sebagaimana Yesus sudah mengasihi
kita dan menjadi sahabat untuk setiap kita.
Perintah mengasihi bukanlah sebuah hal yang
mudah, namun biarlah kasih Kristus mendorong
kita untuk mengasihi orang-orang disekitar kita.
(EG)
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Kamis, 24 Juni 2021

KASIH BAGI ORANG ASING

Bacaan : Ulangan 10:12-19

Sebuah kelompok persekutuan berkunjung ke
Moldova, salah satu negara termiskin di Eropa,
mereka dibuat terharu oleh sambutan hangat
yang mereka terima, terutama dari saudara
seiman di sana. Suatu kali, mereka membawa
sumbangan pakaian dan sembako untuk
sepasang suami-istri di gereja mereka. Pasangan
itu sangat miskin tetapi masih bersedia menjadi
orangtua asuh bagi beberapa anak. Mereka
menghidangkan teh manis dan makanan dan
memperlakukan rombongan yang datang
layaknya tamu kehormatan. Rombongan ini juga
mendapatkan oleh-oleh berupa buah-buahan
dan sayur-mayur. Mereka sangat kagum pada
kebaikan hati dan keramahan pasangan itu.
Ini bukan sikap yang aneh. Tuhan memang
memerintahkan agar umat-Nya mengasihi
orang asing. Dia memerintahkan umat-Nya untuk
“hidup menurut segala jalan yang ditunjukkanNya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan,
Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu” (Ul. 10:12). Bagaimana umatNya dapat menjalankannya? Jawabannya ada
di ayat 19, “Haruslah kamu menunjukkan kasihmu
kepada orang asing, sebab kamupun dahulu
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adalah orang asing di tanah Mesir.” Menyambut
orang asing sama dengan melayani dan
memuliakan Allah.
Kasih untuk seorang asing, memang tidak
membuat kita mendapat keuntungan materi,
bahkan kita harus berkorban untuk orang asing.
Namun mengasihi orang asing menunjukkan
bahwa kita adalah orang yang mengasihi Allah
dan menghormati perintah-perintah-Nya. Mari
mulai melatih diri untuk mengasihi orang asing.
Belajar untuk ramah terhadap mereka, belajar
untuk membuka pintu kita menyambut orang
lain, belajar untuk peka dengan orang-orang di
sekitar kita sebab mungkin ada banyak orang
yang sedang terluka dan kesepian yang butuh
pertolongan kita. (NL)
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Jumat, 25 Juni 2021

ALLAH TIDAK PERNAH
TERLAMBAT

Bacaan : Kisah Rasul 12:7

Cara Tuhan menolong umat-Nya terkadang
tidak bisa dimengerti dengan pikiran manusia.
Pertolongan Tuhan itu bersifat pasti meskipun
terkadang manusia merasa seolah-olah terlambat
karena cenderung tidak mau sabar menunggu.
Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya meskipun
kita merasa seolah-olah Tuhan membiarkan
kita meskipun sebenarnya Tuhan tidak pernah
meninggalkan kita sendirian. Dari pemahaman
manusia tentang pertolongan Tuhan, jika kita
sadar, Tuhan sebenarnya tidak pernah terlambat
dan pertolongan-Nya tepat pada waktunya.
Paulus dan Silas adalah salah satu contoh
dari pertolongan Tuhan tidak terlambat. Saat
terpenjara karena iman dan pelayanan mereka,
terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga
sendi-sendi penjara itu goyah; dan seketika itu
juga terlepaslah belenggu mereka semua (Kisah
Rasul 16:25-26). Tiba-tiba berdirilah seorang
malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar
dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus
untuk membangunkannya, katanya: “Bangunlah
segera!” Maka gugurlah rantai itu dari tangan

46

E-Magazine
20 Juni 2021

Petrus (Kisah Rasul 12:7). Tuhan sungguh-sungguh
memberikan kelepasan tepat pada waktunya.
Pertolongan yang tepat pada waktunya juga
pernah dialami oleh bangsa Israel beserta
Musa yang terjepit di antara tentara Firaun dan
laut Teberau. Allah membuat bangsa Israel
menyeberang dengan aman, sedang tentara
Firaun ditenggelamkan dalam laut. Sama juga
halnya dengan Daniel yang berada di gua singa.
Allah menjaga dia sehingga tidak ada hal buruk
terjadi pada Daniel. Semuanya menunjukan
Tuhan punya waktu dan cara-Nya sendiri untuk
menolong kita meskipun tidak harus melalui hal
spektakuler seperti mujizat dalam Alkitab. Bahkan
ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kita
untuk menanggung segala beban, itu adalah
pertolongan Tuhan.
Manusia sering meminta Tuhan melakukan
seperti pikiran dan keinginannya tanpa belajar
menyerahkan sepenuhnya kepada hikmat dan
kuasa Tuhan yang melampaui akal. Manusia sering
terburu-buru tetapi tidak menyadari bahwa Tuhan
punya rencana. Manusia hanya ingin segalanya
lancar tanpa tantangan, tetapi Tuhan berkehendak
supaya melalui tantangan justru iman kita semakin
didewasakan dan semakin menyadari betapa
Allah yang Mahakuasa mengasihi kita, menjaga
kita seperti biji mata-Nya dan karya pertolonganNya tepat pada waktu-Nya. Allah tidak pernah
terlambat. (YDI)
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Sabtu, 26 Juni 2021

NARASI KEPEDULIAN LUKAS
Bacaan : Lukas 4:16-20

Disuruh peduli tapi hanya sebatas tahu jika
“diperintahkan untuk peduli”.
Jika kita terpuruk dalam pergumulan dunia, misal
kemiskinan atau sakit penyakit – ingin rasanya untuk
diperhatikan atau dipedulikan. Tapi pada saat di
kondisi sehat, makmur dan sejahtera, lupa rasanya
untuk memperhatikan orang yang kekurangan.
Menyebut dirinya murid Kristus, tapi tidak
meneladani-Nya.
Menyebut dirinya cinta Tuhan, tapi tidak taat akan
perintah-Nya.
Narasi penolakan Yesus di sinagoga di Nazaret
menjadi
bagian
dari
sebuah
paradigma
pengalaman pelayanan Yesus. Yesus menampilkan
dirinya sebagai penggenapan dari Yesaya 61:12 dan Yesaya 58:6. Yesus melihat dirinya datang
dengan membawa kabar baik bagi orang-orang
dunia yang bermasalah, termasuk orang-orang
yang dianggap miskin oleh dunia. Artinya, jika Yesus
menyatakan diri-Nya kepada orang-orang miskin,
dengan demikian Yesus sangat memperhatikan
keberadaan orang-orang miskin. Bahkan dalam
Injil Lukas, tak jarang Yesus diperkenalkan sebagai
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orang yang memiliki perhatian dan interaksi yang
luar biasa dengan orang-orang miskin, orangorang yang dipinggirkan oleh masyarakat Yahudi.
Miskin bukan hanya miskin secara strata ekonomi
tetapi miskin juga merujuk pada orang yang
bergumul secara kerohanian, lelah, lapar dalam
setiap perjuangannya sebagai manusia berdosa.
Jika Yesus sudah menyatakan diri-Nya sebagai
pribadi yang peduli akan orang miskin, bagaimana
dengan kita sebagai pengikut-Nya?
Kiranya melalui renungan hari ini, kita diingatkan
kembali bagaimana kita seharusnya menjadi murid
Kristus, mau cinta Tuhan, mau taat perintah, mau
meneladani-Nya. Jika Ia sendiri memberi diri-Nya
untuk orang miskin, orang pinggiran, seharusnya
kita pun mau memberi diri untuk mereka. Memberi
diri bukan hanya berbicara materi, tetapi memberi
ruang hati; memberi waktu berinteraksi; memberi
diri untuk melayani sesama.
Dengan demikian, kita akan terlibat aktif dalam
narasi kepedulian sebagai perwujudan cinta kasih
Allah yang nyata. Soli (AS)
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Agenda Minggu Ini
Hari/Tgl

Senin
21 Juni ‘21

Pukul
05.00
23.00

Selasa,
22 Juni ‘21
Sabtu
19 Juni ‘21

Keterangan
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Bahtera Yudha , 96,4 FM
HUT: Anak Ivander Zefano

18.00

Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00

Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)
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Pengkhotbah

Tema

www.youtube.com/RECIndonesia

Pdt. Novida Lassa

Peduli Pada Yang Lemah (Keluaran 23:9-12)

IBADAH MINGGU
20 JUNI 2021

IBADAH MINGGU
27 JUNI 2021

IBADAH LIVE STREAMING SELURUH CABANG REFORMED EXODUS COMMUNITY
pk. 08.00 | 10.00 | 17.00

Link Youtube
Ibadah

Tema

Pdt. Yakub Tri Handoko

Eksposisi Filipi

IBADAH LIVE STREAMING SELURUH CABANG REFORMED EXODUS COMMUNITY
pk. 08.00 | 10.00 | 17.00

Pengkhotbah
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PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA
Reformed Exodus Community (REC),
20 Juni 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,
bukan lewat live streaming)
Playlist Lagu 20 Juni 2021:
https://youtube.com/playlist?list=PLPJVjaqldK-wSSiXrIHvbc_ThZjnueNOX
1.

15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga
(pemimpin ibadah) mengajak semua anggota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan
teks Keluaran 23:9-12 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 ibadah
ini. Amin.”
Jemaat dipersilakan duduk.
More than Enough (JPCC Worship)
Verse
When the mountains fall
and the sea turns rough
“But My word stands strong, “ says the Lord
When the world gets tough
filled with broken hearts
“But My love won’t fail, “ says the Lord
Chorus 1
Your love is powerful, knees shall bow
Your love is mighty, the earth will shake
Your grace abounds in us
You’re more than enough for me
Chorus 2
Jesus You’re able to break every chain
Our lives in Your hands, You’re in control
Grace overflows in us
You’re more than enough for me
Verse | Chorus 1 | Chorus 2
Bridge 2X
Power, mercy, never failing
Stronger, deeper, never changing
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Glorious, faithful, never ending
Great is our God
Doa Pengakuan Dosa dan Pembukaan
4. Pengakuan Iman Rasuli
(jemaat dipersilahkan berdiri)
Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Khalik langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang
Tunggal, Tuhan kita.
Yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak dara Maria.
Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula
dari antara orang mati.
Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang Mahakuasa.
Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan
yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
Gereja yang kudus dan am, persekutuan
orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin.
(Jemaat dipersilakan duduk)
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5. Petunjuk hidup baru
Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan
Aku tidak mengingat-ingat dosamu.
– Yesaya 43:25
Nyanyian jemaat
Pilihanku (GMS Worship)
Verse
Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia
‘Tuk tebus segala dosa
Kau beri keselamatan, beri kesempatan
Kasih-Mu mengubahkan
Pre Chorus
Jika kuakui semua dosaku
Maka Kau adalah setia dan adil
Kau ‘kan mengampuni dan sucikan
Dari segala yang jahat
Chorus
Tak mau ‘ku hidup bagi dunia ini lagi
Tak ingin kompromi
Tak ingin lakukan hal yang dapat
dukakan hati-Mu
Tak mau ku hidup di luar tutur
kata firman-Mu
Yang telah bebaskanku
Yesus, kebenaran-Mu adalah,
adalah pilihanku
Verse | Pre Chorus | Chorus 2X
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6. Pujian Firman:
Yesus Kucinta-Mu
Verse 1
Yesus kucinta-Mu, aku milik-Mu
Kesenanganku s’mua, kubuang bagi-Mu
Kau jurus’lamatku dan Penebusku
‘Ku mau lebih mengasihi Tuhanku
Verse 2
Yesus kucinta-Mu, Kau pun cintaku
Rela disalibkan, bagi dosaku
Dan mahkota duri nyatakan kasih-Mu
‘Ku mau lebih mengasihi Tuhanku
Verse 3 – Modulasi
Yesus kucinta-Mu, s’umur hidupku
Sewaktu ‘ku hidup, ‘ku mau puji-Mu
Ajalku ‘kan tiba, ‘ku tetap puji
‘Ku mau lebih mengasihi Tuhanku
Bridge – 2x
I love You Jesus
I’ll always love You
Now and forever
I belong to You
Verse 4
Kau datang sambutku, ke tempat mulia,
Di tempat sorga t’rang, ‘ku memuji-Mu,
Bermahkota mulia, ‘ku bersama-Mu.
‘Ku mau lebih mengasihi Tuhanku.
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7. Khotbah
Lampiran halaman 03.
8. Persembahan.
No. Rekening BCA REC
------------------------------------REC Pusat: 0882-8257-77
REC Nginden: 0882-8888-50
REC Merr: 0882-8888-09
REC Batam: 0887-8888-29
REC Kutisari: 0887-8888-61
REC Darmo: 0889-8888-75
Diakonia REC: 0889-8888-16
Misi REC: 0887-8888-96
*Semua Rekening Lokal REC atas nama:
GKRI Exodus
Sejak Yesus di Hatiku
Verse 1
Hidupku ada perubahan yang ajaib
Sejak Yesus di hatiku
Jiwaku rindu pencerahan terang-Nya
Sejak Yesus di hatiku
Verse 2
‘Ku takkan berjalan di tempat yang sesat
sejak Yesus di hatiku
Meski banyak dosa namun Ia sucikan
sejak Yesus di hatiku
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Chorus
Sejak Yesus di hatiku
Sejak Yesus di hatiku
Bagai g’lora ombak hatiku senanglah
Sejak Yesus di hatiku
Verse 3
‘Ku bersama Tuhan di kota yang mulia
sejak Yesus di hatiku
Hatiku senanglah, langkahku ringanlah
sejak Yesus di hatiku
Chorus 2X
10. Doa syafaat
Lampiran halaman 12
11. Pengumuman
12. Doxology
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