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Empat Wujud Ujian Kasih 
(Roma 12:13-16)
Pdt. Yakub Tri Handoko
Kalimat “I love you” sangat mudah untuk 
diucapkan. Sayangnya, makna di balik kalimat 
ini sangat beragam dan tidak selalu keliru. 
Orang yang berbeda memberikan definisi yang 
berbeda tentang cinta. 

Ironisnya lagi, banyak yang tidak bisa 
membuktikannya. Kalaupun dibuktikan, ternyata 
pembuktiannya keliru. Cinta memang memberi, 
tetapi tidak selalu memberi segalanya. 
Yang diberikan hanyalah apa yang baik dan 

T E A C H I N G
Khotbah Umum
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membangun orang lain. Pemberian yang 
menghancurkan jelas bukan ungkapan cinta 
yang sesungguhnya.

Di tengah kerancuan situasi ini, kita perlu 
bertanya: Bagaimana kita menguji kasih atau 
cinta seseorang? Secara khusus dalam konteks 
berkomunitas sebagai umat Allah, kita perlu 
menanyakan apa saja wujud ujian kasih yang 
sejati. Pertanyaan ini tentu saja dapat dijawab 
melalui beragam cara. Dalam khotbah kali ini 
kita hanya menjawabnya dari Roma 12:13-16. 

Sebelum kita menjawabnya, kita perlu 
menjelaskan lebih dahulu bahwa teks ini 
merupakan kelanjutan dari bagian sebelumnya 
tentang kasih yang tulus (ayat 9). Dari ayat 9b-
21 Paulus sedang menerangkan apa saja wujud 
kasih yang tulus. Jadi, empat wujud ujian kasih 
di ayat 13-16 hanyalah sebagian keterangan 
tentang kasih tersebut. Dengan kata lain, wujud 
ujian kasih di teks hari ini tidak lengkap. 

Memberikan bantuan (ayat 13)
Alkitab secara jelas dan konsisten mengajarkan 
bahwa kasih bersifat aktif (dalam 1Kor. 13:4-7 
semua kata yang menerangkan kasih berbentuk 
kata kerja). Tanpa bermaksud mengerdilkan 
nilai penting dari semua diskusi konseptual 
tentang kasih, kita memang perlu menekankan 
wujud konkrit kasih. Tidak peduli seberapa 
sering kita membicarakan atau seberapa 
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dalam kita mendiskusikannya, orang lain lebih 
mengharapkan tindakan nyata.

Salah satu wujud nyata kasih adalah memberikan 
bantuan. Bentuk bantuan di sini diterangkan 
dengan frasa “bantulah dalam kekurangan orang-
orang kudus” (LAI:TB). Terjemahan “bantu” di sini 
masih kurang sempurna dalam mengekspresikan 
teks aslinya. Dalam teks Yunani kata yang dipakai 
adalah koinōneō, yang secara hurufiah berarti 
“mengambil bagian atau memiliki persekutuan.” 
Kata ini dalam PB sering merujuk pada bantuan 
secara keuangan atau material (Kis. 2:44; 4:32; 
Rm. 15:26-27; 2Kor. 8:4; 9:13; Gal. 6:6). 

Yang lebih disorot melalui pemilihan kata 
ini sebenarnya bukan objek yang diberikan, 
melainkan sikap yang mau mengambil bagian 
dalam kehidupan atau kesusahan orang lain. 
Sebagai contoh, dalam ucapan syukurnya 
terhadap bantuan material dari jemaat Filipi 
(jemaat telah mengambil bagian dalam 
pekabaran Injil, Flp. 1:5; 4:14), Paulus lebih 
menyoroti konsistensi jemaat dalam melakukan 
hal itu (Flp. 4:15-17). Secara berhati-hati dia 
menegaskan bahwa yang diutamakan bukanlah 
pemberian itu (Flp. 4:17), tetapi perhatian mereka 
(Flp. 4:10). Maksudnya, setiap pemberian bantuan 
seyogyanya muncul dari hati yang penuh kasih 
dan perhatian. Ada kebersamaan di sana.

Bentuk bantuan yang lain adalah pemberian 
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tumpangan (LAI:TB). Terjemahan ini sudah cukup 
baik. Istilah “keramahtamahan” (philoxenia, versi 
Inggris “hospitality”) memang merujuk pada 
kasih yang ditujukan pada orang asing. Dalam 
konteks kuno dulu, bentuknya adalah pemberian 
tumpangan, makanan, dan perlindungan (Ibr. 
13:2; 1Pet. 4:9).

Menariknya, Paulus tidak hanya menasihati jemaat 
untuk bersiap sedia menyediakan tumpangan. Dia 
mendorong jemaat untuk melakukan lebih jauh. 
Mereka diperintahkan untuk “mengupayakan 
untuk memberikan” (LAI:TB). Dalam teks Yunani, 
kata kerja yang digunakan jauh lebih tegas, yaitu 
mengejar (diōkō). Kata ini menunjukkan gerakan 
yang cepat atau semangat dalam melakukan 
sesuatu (NLT “always be eager to practice”). Kata 
ini bahkan kadangkala digunakan untuk orang 
yang sedang menganiaya orang lain.  

Dalam konteks budaya kuno dulu, para 
pengkhotbah atau saudara seiman yang 
berpergian untuk memberitakan Injil/firman 
Tuhan biasanya tidak memiliki dana yang besar. 
Mereka “bergantung” pada kebaikan hati dari 
jemaat yang dikunjungi. Jika ayat ini berkaitan 
dengan orang-orang Kristen Yahudi yang pulang 
kembali ke kota Roma setelah pengusiran oleh 
Kaisar Klaudius (Kis. 18:2), nasihat ini memiliki 
jangkauan aplikasi yang lebih besar (tidak hanya 
ditujukan pada para pengkhotbah). Orang-
orang Kristen yang kembali ini tentu saja tidak 
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langsung bisa memulai kehidupan mereka 
dengan mudah,. Mereka membutuhkan bantuan 
dari komunitas orang percaya (yang bukan 
Yahudi?) yang tinggal di Roma.    

Memberkati musuh (ayat 14)
Penganiayaan merupakan bahaya laten bagi 
gereja sejak awal. Entah berapa banyak nyawa 
yang melayang dan harta yang dirampas 
selama terjadinya penganiayaan (bdk. Ibr. 10:32-
34). Kehilangan adalah konsekuensi yang tidak 
terelakkan. Penganiayaan bisa menimbulkan 
luka atau trauma emosional. Sebagian orang 
sangat mungkin menyikapi penganiayaan secara 
personal.   

Objek penganiayaan seringkali tidak memiliki 
kekuatan dan kesempatan untuk membalas 
dendam. Namun, hal ini tidak berarti bahwa 
mereka yang teraniaya tidak melakukan apapun. 
Mereka bisa saja mengutuki atau membenci para 
musuh yang sudah menyulitkan hidup mereka. 
Celakanya, sikap ini seringkali merupakan 
respons alamiah terhadap penganiayaan. 

Kepada para objek penganiayaan inilah Paulus 
memberikan nasihat untuk memberkati musuh-
musuh mereka. Kata kerja ini bahkan diulang 
dua kali di ayat ini untuk memberikan penekanan 
(“berkatilah siapa yang menganiaya kamu, 
berkatilah…”). Di samping itu, Paulus juga masih 
menambahkan larangan: “Jangan mengutuk” 
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(ayat 14b). Tidak cukup bagi orang Kristen hanya 
untuk bersikap pasif (tidak mengutuk). Kita harus 
lebih aktif mengasihi para musuh kita, yaitu 
dengan cara memberkati mereka.  

Dari kosa kata dan sintaks, bagian ini tampaknya 
menyiratkan pengaruh dari ajaran Yesus (Mat. 
5:44 dan Luk. 6:27-28). Jika benar demikian, 
kita mendapatkan informasi lebih jauh tentang 
cakupan memberkati musuh di sini. Memberkati 
berarti mendoakan mereka (Mat. 5:44). 
Memberkati berarti berbuat baik dan mendoakan 
mereka (Luk. 6:27-28). Jadi, memberkati bukan 
sekadar mengharapkan yang baik, melainkan 
dengan sungguh-sungguh mendoakan yang 
baik dan mencari segala cara untuk melakukan 
kebaikan kepada para penganiaya. Ini adalah 
ujian kasih yang sebenarnya.

Menunjukkan solidaritas (ayat 15)   
Sebagai kelompok minoritas orang-orang 
Kristen di Roma perlu mengembangkan 
solidaritas. Situasi bisa berubah sewaktu-waktu, 
tetapi kebersamaan tetap tidak boleh berubah. 
Ada waktu untuk bersukacita, ada waktu untuk 
berdukacita. Di tengah situasi apapun kita harus 
menunjukkan solidaritas. 

Paulus memulai ayat ini dengan nasihat untuk 
“bersukacita dengan orang yang bersukacita” 
(ayat 15a). Bapa gereja John Chrysostom 
berpendapat penempatan posisi nasihat seperti 
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ini menyiratkan bahwa nasihat di ayat 15a lebih 
sukar untuk dilakukan daripada di ayat 15b. 
Bergembira atas keberhasilan dan nasih mujur 
orang lain tidak selalu mudah untuk dilakukan. 
Ada kompetisi. Ada arogansi. Bagi sebagian 
orang, melihat orang sukses sudah menimbulkan 
rasa sakit dan iri hati, apalagi untuk bersukacita 
bersama dengan orang yang sukses tersebut. 

Nasihat untuk “menangislah dengan orang yang 
menangis” secara umum lebih populer dan lebih 
mudah untuk dilakukan. Nasihat ini juga dapat 
ditemukan di luar Alkitab, misalnya dalam Sirakh 
7:34 (“Janganlah mengecewakan orang yang 
meratap, tetapi merataplah bersama orang 
yang meratap”). Banyak orang mudah berempati 
dengan keadaan orang lain. Hal ini mungkin 
berkaitan dengan fakta bahwa yang turut 
meratap biasanya merasa diri atau keadaannya 
lebih baik atau lebih beruntung daripada orang 
yang sedang dihibur. Dengan menghibur orang 
yang sedang menderita, seseorang juga mungkin 
merasa lebih superior atau lebih kuat daripada 
yang dihibur.

Memiliki kesatuan (ayat 16)
Terjemahan LAI:TB “sehati sepikir” terkesan lebih 
umum (RSV/NIV/ESV “live in harmony”). Dalam 
teks Yunani terlihat penekanannya lebih spesifik 
mengarah pada pikiran (KJV/NASB “be of the 
same mind”). Konteks keseluruhan ayat juga 
memberi dukungan yang sama. Kata dasar 
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phroneō atau phronimos muncul 3x di ayat 
ini: hendaklah kalian kesatuan pikiran, jangan 
memikirkan perkara-perkara yang tinggi, jangan 
menganggap dirimu pandai.

Melalui penekanan seperti ini Paulus ingin 
mengajarkan bahwa kesatuan dimulai dari 
pikiran. Akal budi mendahului hati. Teologi 
mengontrol perasaan. Dengan cara yang sama 
kita dapat mengatakan bahwa musuh utama 
keharmonisan adalah mudah terbawa perasaan. 
Orang lebih mengedepankan apa yang mereka 
rasa daripada mengoreksi apa yang mereka kira.
Secara konseptual, ayat 16a merupakan pokok 
pikiran, sementara ayat 16b-c merupakan 
penjelasannya. Maksudnya, kesatuan pikiran 
(ayat 16a) diwujudkan melalui kerendahhatian 
(ayat 16b-c). Dalam teks Yunani, objek di 
ayat 16b (tois tapeinois) bisa benda (LAI:TB 
“perkara-perkara yang sederhana”) atau orang. 
Mayoritas versi Inggris mengambil opsi ke-2. 
Karena itu, bagian selanjutnya dari ayat 16b ini 
diterjemahkan “tetapi bergaullah dengan orang-
orang yang sederhana atau rendah” (KJV/RSV/
NASB/NIV/ESV/NLT). Wujud kerendahhatian 
yang lain adalah “tidak menganggap diri 
bijaksana” (ayat 16c). Menganggap diri superior 
seringkali menghalangi seseorang untuk bergaul 
dengan orang lain yang dianggap lebih rendah 
atau sederhana.

Penangkal kesombongan adalah Injil. Melalui 
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Injil kita melihat betapa berdosa dan hinanya 
kita semua. Tidak ada sesuatu yang perlu 
dibanggakan dalam diri kita. Penerimaan 
Allah atas hidup kita didasarkan pada kurban 
penebusan Kristus yang sempurna. Melalui Injil 
kita juga mendapatkan teladan kerendahhatian 
yang sempurna: Allah menjadi manusia untuk 
mendapatkan orang-orang berdosa. Soli Deo 
Gloria. 
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Katekismus
Westminster
Pertanyaan 122:
Apa hukum yang kelima?
• Hukum yang kelima ialah, ‘Hormati ayahmu dan 

ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang 
diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu’. 

• a. Kel 20:12. 



E-Magazine
21 Maret 2021

13

Pokok Doa
Syafaat
1. Berdoa untuk persiapan para penatalayan 

gereja-gereja di seluruh dunia dalam 
memperingati hari Kematian dan 
Kebangkitan Yesus Kristus yang jatuh pada 
awal Bulan April. Kiranya jemaat Tuhan 
tetap dapat memaknai arti Kematian 
dan Kebangkitan Yesus Kristus dan tetap 
berpengharapan di tengah pandemi 
Covid-19.

2. Berdoa untuk para Penatua REC dalam 
menjalankan pelayanan. Tuhan memberikan 
kesehatian, hikmat dan kemampuan kepada 
para penatua. Kiranya para penatua juga 
dapat membagi waktu dengan baik antara 
pelayanan, pekerjaan dan keluarga serta 
dapat menjadi berkat dimanapun berada. 

3. Renovasi REC Nginden. Berdoa untuk 
kesehatian, kesehatan dan kemampuan 
jemaat dan pekerja lapangan yang terlibat 
dalam renovasi ini supaya dapat selesai 
sesuai target yang ditentukan. Berdoa juga 
untuk kebutuhan dana renovasi supaya 
dapat tercukupi.
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“Jika saya tunduk pada 
suami saya, maka saya 
akan menderita.”

C A R E
All About Marriage

DUSTA-DUSTA MENGENAI PENUNDUKAN DIRI
1. “Kedudukan seorang istri lebih rendah 

daripada suaminya.” Kitab Suci mengajarkan 
bahwa baik pria maupun wanita diciptakan 
menurut gambar Allah, keduanya sama-
sama berharga di mata Allah, dan keduanya 
memiliki hak istimewa untuk memperoleh 

Dusta yang Diyakini Kaum Wanita
Tentang Perkawinan
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kasih karunia-Nya yang memerdekakan, 
melalui pertobatan dan iman (Kej 1:27, Gal 
3:28, 1Pet 3:7). Tanggung jawab seorang istri 
untuk tunduk pada otoritas suaminya tidak 
membuatnya lebih tidak berharga atau lebih 
tidak penting dibandingkan suaminya.

2. 2. “Sebagai pemimpun atas istrinya, seorang 
suami diperbolehkan bersikap keras atau 
diktator kepada istrinya.” Para suami 
diperintahkan untuk mengasihi istrinya 
seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri, 
dengan cara yang tidak mementingkan diri 
sendiri, rela berkorban, dan melayani, sama 
seperti Tuhan Yesus mengasihi gereja-Nya 
dan menyerahkan nyawa-Nya baginya (Ef 
5:25-29). 

3. 3. “Seorang istri tidak boleh memberikan 
masukan atau mengemukakan pendapatnya 
kepada suaminya.” Allah menciptakan wanita 
untuk menjadi “penolong yang sepadan” 
bagi suaminya. Ini berarti bahwa sang 
suami membutuhkan pertolongan istrinya. 
Ia memerlukan masukan dan buah pikiran 
yang diberikan si istri dalam berbagai situasi. 
Ini juga berarti bahwa apabila seorang istri 
dengan rela dan rendah hati mengemukakan 
isi hatinya mengenai masalah tertentu, 
jika suaminya memilih untuk bertindak 
berlawanan dengan pendapatnya itu, maka 
ia harus rela untuk mundur dan mempercayai 
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Allah atas konsekuensi dari keputusan 
suaminya.

4. 4. “Para suami selalu benar.” Rasul Paulus 
secara spesifik memperingatkan wanita-
wanita yang suaminya “tidak percaya kepada 
Firman.” Si suami mungkin belum diselamatkan, 
atau mungkin ia tidak taat kepada Allah 
dalam bidang-bidang kehidupan tertentu. 
Menurut 1 Petrus 3:1, cara paling ampuh untuk 
mempengaruhi suami seperti itu bukanlah 
dengan memohon-mohon sambil menangis, 
logika yang tidak dapat dibantah, atau terus-
menerus mengingatkan, sebaliknya, cara 
yang paling ampuh adalah melalui kuasa 
penundukan diri:

5. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah 
kepada suamimu, supaya jika ada di antara 
mereka yang tidak taat kepada Firman, 
mereka juga tanpa perkataan dimenangkan 
oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat, 
bagaimana murni dan salehnya hidup istri 
mereka itu. I Petrus 3:1-2

KEBENARAN YANG MEMERDEKAKAN
MENGENAI PENUNDUKAN DIRI
Saya percaya bahwa kegagalan banyak istri 
Kristen untuk menempatkan diri mereka di 
bawah otoritas suami-suami mereka menjadi 
penyebab dari begitu banyaknya wanita yang 
rentan terhadap serangan Setan yang ditujukan 



E-Magazine
21 Maret 2021

17

terhadap pikiran, kehendak, dan emosi mereka. 
Apabila kita keluar dari otoritas itu – entah itu 
dalam perkara besar ataukah bidang-bidang 
yang tidak penting – kita menjadi “sasaran” 
Musuh. 

Saya bukannya mengatakan bahwa jika seorang 
istri tetap berada di bawah otoritas suaminya, 
maka secara otomatis ia akan terlindung dari 
segala penderitaan atau penganiayaan, juga 
bukan berarti bahwa penganiayaan selalu 
disebabkan karena seorang wanita keluar dari 
otoritas yang seharusnya. Menurut Kitab Suci, 
mungkin saja seseorang yang benar dan tunduk 
pada otoritas menderita penganiayaan, yang 
mungkin datang dalam bentuk penyiksaan. Kitab 
1 Petrus memberikan gagasan praktis mengenai 
tujuan Allah memberikan penderitaan dan 
bagaimana cara kita menanggapinya apabila 
kita dipanggil untuk menderita demi kebenaran.

Ada situasi-situasi ekstrim di mana seorang 
istri yang patuh mungkin perlu menjauhkan 
dirinya dan atau anak-anaknya dari suaminya, 
jika dengan demikian berarti ia menempatkan 
diri mereka dalam bahaya secara fisik. Namun 
demikian, bahkan dalam situasi demikian 
pun, seorang wanita dapat – dan harus – 
mempertahankan sikap hormat kepada 
suaminya, tujuannya bukanlah untuk mengecilkan 
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atau mengesampingkannya sebagai seorang 
suami, tetapi pada akhirnya, untuk melihat Allah 
memulihkan si suami agar kembali taat. Jika ia 
memperburuk situasi melalui sikap, perkataan, 
atau tingkah lakunya, maka ia akan berurusan 
dengan apa yang ingin Allah lakukan dalam 
kehidupan suaminya, dan tidak akan bebas untuk 
mengklaim perlindungan dan campur tangan 
Allah dalam kehidupannya. 

Jika Anda atau kenalan Anda berada dalam 
situasi gawat seperti itu, mintalah Allah agar 
mengarahkan Anda untuk memperoleh nasihat 
seseorang yang saleh, sebaiknya salah seorang 
penatua atau pemimpin spiritual di gereja Anda.
Saya mendapati bahwa masalah mendasar 
yang berhubungan dengan penundukan diri 
sebenarnya muncul dari kesediaan saya untuk 
mempercayai Allah dan menempatkan diri di 
bawah otoritas-Nya. Apabila saya bersedia taat 
kepada-Nya, saya mendapati bahwa tidaklah 
begitu sulit untuk tunduk pada otoritas manusia 
yang telah Ia tempatkan di dalam hidup saya. 

Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-
sungguh percaya bahwa Allah lebih besar dari 
semua otoritas manusia? Apakah kita percaya 
bahwa Ia cukup besar untuk mengubah hati 
si empunya otoritas itu jika perlu? Apakah kita 
percaya bahwa Ia cukup besar untuk melindungi 
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kita jika kita menempatkan diri di bawah otoritas-
Nya? Apakah kita percaya bahwa Ia tahu apa 
yang terbaik bagi kita, dan apakah kita bersedia 
untuk mempercayai-Nya untuk memenuhi 
rencana-Nya yang sempurna dan kekal bagi 
hidup kita? 

Kebenarannya adalah, seperti yang kita saksikan 
di dalam 1 Petrus 3:1-2, bahwa tunduknya seorang 
istri kepada suaminya memberikan tempat 
kepada Allah untuk bekerja di dalam hati sang 
suami dan membawanya pada ketaatan. Petrus 
melanjutkan dengan mengatakan bahwa sikap 
hati yang tunduk menghasilkan keindahan yang 
paling bercahaya dan kekal dalam diri seorang 
wanita:

Perhiasanmu… ialah manusia batiniah yang 
tersembunyi dengan perhiasan yang tidak 
binasa yang berasal dari roh yang lemah 
lembut dan tentram, yang sangat berharga 
di mata Allah. Sebab demikianlah caranya 
perempuan-perempuan kudus dahulu 
berdandan, yaitu perempuan-perempuan 
yang menaruh pengharapannya kepada 
Allah, mereka tunduk kepada suaminya, 
sama seperti Sara taat kepada Abraham 
dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah 
anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan 
tidak takut akan ancaman.
I Petrus 3:3-6
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Sikap tunduk seorang istri kepada suaminya, 
tanpa melihat kondisi spiritual si suami, 
sebenarnya membebaskannya dari rasa takut 
karena ia telah menyerahkan dirinya kepada 
Allah, yang memiliki kendali akhir atas suaminya 
dan situasi yang ia hadapi. 

Di dalam bukunya yang berjudul The True 
Woman, Susan Hunt menjelaskan tentang kondisi 
hati yang tunduk:

Saya tidak dapat memberikan argumen yang 
logis untuk sikap menundukkan diri. Tidak 
masuk logika bahwa Yesus mau melepaskan 
semua kemuliaan sorga supaya Ia dapat 
memberikan kemuliaan itu kepada kita, Sikap 
tunduk bukanlah berhubungan dengan logika, 
namun berhubungan dengan kasih. 

Yesus begitu mengasihi kita sehingga 
dengan rela Ia tunduk dan mati di kayu salib. 
Perintah-Nya adalah supaya para istri tunduk 
kepada suaminya. Ini adalah hadiah yang 
sudah sepantasnya kita berikan kepada pria 
kepada siapa kita telah bersumpah untuk 
mengasihi sebagai bukti ketaatan kita kepada 
Juruselamat yang kita kasihi…

Allah mengatakan bahwa seorang pria 
membutuhkan seorang penolong. Wanita 
sejati bersyukur atas panggilan ini dan 
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bersikap mendukung bukannya menentang, 
penuh perhatian dan bukannya ingin 
mengendalikan, menjadi teman hidup 
bukannya seorang penentang. Ia akan 
sepenuh hati tunduk, bukannya berpura-pura. 
Wanita sejati tidak takut untuk menundukkan 
dirinya. Ia tidak perlu memegang kendali. 
Rasa takutnya sirna di dalam janji Allah 
yang mengatakan bahwa Ia akan menjadi 
Allahnya dan tinggal di dalam dia. Sikap 
tunduk sebenarnya hanya merupakan 
demonstrasi keyakinannya pada kuasa Allah 
yang tertinggi. Sikap tunduk adalah cerminan 
penebusan dirinya.

-----------------------------
Cuplikan Bab 6 – bagian II
Lies Women Believe – Nancy Leigh DeMoss
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Apakah LGBTQ
Melanggar Larangan
di Imamat 18:22?
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M.
Teks ini merupakan salah satu bagian Alkitab 
yang paling populer dalam diskusi tentang 
LGBTQ. Larangan terhadap homoseksualitas 
terlihat begitu transparan. Teks ini melarang 
persetubuhan sesama jenis. Bahkan dari kalangan 
pendukung LGBTQ tidak ada yang menampik 
penafsiran semacam itu. Memang teks melarang 
homoseksualitas.

T E A C H I N G
Q&A
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Walaupun demikian, persoalan tidak berhenti 
sampai di situ saja. Pihak yang pro-LGBTQ memang 
menyetujui penafsiran teks ini, tetapi mereka masih 
memersoalkan relevansi dari teks tersebut. Mereka 
beranggapan bahwa larangan ini bersifat spesifik 
dan tidak relevan lagi untuk orang-orang Kristen.

Para pendukung LGBTQ biasanya mengajukan 
dua alasan sebagai dukungan. Yang pertama 
berhubungan dengan jenis homoseksualitas 
yang dilarang. Menurut mereka, praktek 
homoseksual di ayat ini tidak boleh diceraikan 
dari konteks penyembahan berhala, secara lebih 
khusus penyembahan pada Dewa Molokh (Im. 
18:21). Maksudnya, larangan ini lebih dikaitkan 
dengan aspek seremonial, bukan semua jenis 
homoseksualitas.

Dukungan yang lain bagi LGBTQ didasarkan 
pada analisa konteks yang lebih luas. Imamat 
18:22 merupakan salah stau bagian dari Kode 
Kekudusan di Imamat 17-26. Aturan-aturan lain 
dalam Kode Kekudusan mencakup larangan untuk 
mencampuradukkan benih di ladang atau jenis 
pakaian (19:19), larangan memakan daging yang 
masih ada darahnya (19:26), aturan tentang gaya 
rambut (19:27) maupun detil aturan keimaman 
(21:5, 7, 13-14, 17, 20). Jika memang semua larangan 
ini sudah tidak berlaku lagi atas orang-orang 
Kristen, atas dasar apa larangan terhadap 
homoseksualitas tetap dipertahankan?



E-Magazine
21 Maret 2021

24

Sekilas dua alasan di atas terlihat sangat masuk akal. 
Larangan di Imamat 18:22 memang bersebelahan 
dengan penyembahan kepada Molokh. Ritual 
penyembahan ini juga memang berkaitan dengan 
praktek seksual tertentu. Atas nama konsistensi, 
larangan terhadap homoseksualitas harus 
diterapkan pada aturan-aturan lain dalam Kode 
Kekudusan yang jelas-jelas sudah tidak relevan 
lagi.

Jika diamati secara lebih mendalam, dua alasan 
tadi mengandung kelemahan yang serius. Mari 
kita analisa dukungan yang pertama. Apakah 
larangan di Imamat 18:22 berhubungan dengan 
penyembahan kepada Molokh? Tampaknya tidak! 
Larangan ini sebaiknya dilihat sebagai bagian awal 
dari larangan terhadap praktek-praktek seksual 
yang menyimpang (Im. 18:23-24). Hal ini dikuatkan 
oleh larangan yang sama di Imamat 20:13. Dalam 
teks ini, kaitan terhadap penyembahan berhala 
sangat jauh (Im. 20:2-5). Sebaliknya, larangan 
tadi diletakkan di antara deretan kecaman serius 
terhadap penyimpangan seksual (Im. 20:10-
22). Seandainya para pendukung LGBTQ mau 
konsisten, mereka seharusnya berani mengatakan 
bahwa larangan terhadap perkawinan antara 
anggota keluarga (Im. 18:6-18), perselingkuhan (Im. 
18:20) maupun persetubuhan dengan binatang 
(Im. 18:23) sudah tidak berlaku lagi karena termasuk 
dalam Kode Kekudusan. Mereka tentu saja tidak 
berani melangkah sampai ke sana.
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Kode Kekudusan perlu diletakkan pada konteks 
yang seharusnya. Tidak semua aturan di dalamnya 
masih relevan. Beberapa jelas sudah tidak 
mengikat, entah atas dasar penebusan Kristus 
maupun perubahan konteks historis. Cara terbaik 
untuk memahami bagian mana yang masih 
relevan dan mana yang sudah tidak mengikat 
adalah dengan melihat Perjanjian Baru. Jika kita 
membandingkannya dengan perjanjian Baru 
kita akan menemukan bahwa dalam beberapa 
hal larangan di Kode Kekudusan memang masih 
mengikat orang-orang Kristen. Paulus melarang 
perkawinan antar anggota keluarga (incest) di 
antara jemaat Korintus (1Kor. 5:1-8) atas dasar 
aturan detil di Kode Kekudusan (Im. 18:7-8; 20:11). 
Sehubungan dengan homoseksualitas, Paulus 
tetap melarang praktek ini (misalnya Roma 1:26-
27). Dia menyebut homoseksualitas sebagai 
persetubuhan yang tidak wajar (lit. “bertabrakan 
dengan hakikat”). Jika inti larangan terletak 
pada ketidaksesuaian dengan natur, praktek 
homoseksualitas tetaplah salah dalam konteks 
apapun. Penebusan Kristus maupun perubahan 
zaman tidak membuat larangan terhadap LGBTQ 
dibatalkan. Soli Deo Gloria.
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Kedaulatan Allah
dalam Memerintah
Sumber : Sovereignity of God (Kedaulatan Allah) 
Penulis Arthur W. Pink

(Lanjutan tgl 14 Maret 2021)
Sia-sia saja kita membaca Kitab Suci, bila ternyata 
kita gagal dalam mengenali betapa segala 
tindakan manusia itu, baik yang jahat maupun 
yang benar, berada di dalam wilayah kekuasaan 
Tuhan Allah. Nimrod beserta para pengikutnya 
berkeinginan mendirikan menara Babel, namun 
sebelum rencana mereka itu terlaksana, Allah 
telah mengacaukan segalanya. Yakub adalah 

T E A C H I N G
Doctrine Does Matter
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anak yang dijanjikan akan menerima warisan. 
Walaupn Ishak berupaya membalikkan dekrit 
Allah itu dengan memberikab berkat kepada 
Esau, upayanya tersebut berakhir dengan sia-
sia. Esau bersumpah akan membunuh Yakub 
untuk membalaskan dendamnya, namun ketika 
kemudian keduanya berjumpa kembali, keduanya 
justru bertangis-tangisan dan bukannya saling 
membunuh dalam kebencian. Saudara-saudara 
Yusuf berencana mencelakai dia, namun 
rencana jahat itu gagal total. Firaun menolak 
membiarkan Israel menjalankan perintah Allah 
mereka, dan ia pun binasa dalam tragedi Laut 
Merah. Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk 
orang Israel, namun Allah telah memaksanya 
untuk memberkati mereka. Haman mendirikan 
sebuah tiang gantungan yang dimaksud untuk 
menggantung Mordekhai, namun ternyata ia 
sendirilah yang kemudian harus digantung di 
atasnya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan 
kepadanya, lalu apa hasilnya?

Mengapa “rusuh” bangsa-bangsa, mengapa 
suku-suku bangsa merela-reka “perkara 
yang sia-sia”? Raja-raja dunia “bersiap-siap” 
dan para pembesar bermufakat bersama-
sama melawan Tuhan dan yang diurapi-Nya, 
sembari berkata,  “Marilah kita memutuskan 
belenggu-belenggu mereka dan nembuang 
tali-tali mereka dari pada kita!” (Mzm. 2:1-3). 
Tetapi, apakah Allah menjadi gelisah atau 
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merasa terusik oleh pemberontakan makhluk-
makhluk ciptaan-Nya yang lemah itu? Sama 
sekali tidak. “Dia yang bersemanyam di sorga, 
tertawa; Tuhan mengolok-olok mereka”(ay.4). 
Dia ditinggikan tanpa batas, melaupaui segala 
sesuatu, dan persengkongkolan sebesar apa 
pun yang dilakukan oleh para penduduk bumi, 
dan upaya sehebat apa pun yang mereka buat 
untuk menggagalkan rencana Allah, hanyalah 
hal yang kekanak-kanakan dalam pandangan-
Nya. Dia melihat semua upaya mereka yang 
lemah, tetapi bukannya menjadi gentar, Ia justru 
menertawakan kebodohan mereka itu; Dia 
“mencemooh” ketidakberdayaan mereka itu. Dia 
mengetahui bahwa Dia dapat membinasakan 
mereka selayaknya membunuh sekawan ngengat 
bila Dia berkehendak, atau memusnahkan 
mereka dalam sekejap dengan embusan nafas-
Nya. Memang akan “sia-sia” saja bila debu 
tanah hendak melawan Penguasa Sorga yang 
mahamulia. Demikianlah Allah kita itu adanya; 
beribadalah kepada-Nya.

Bersambung……...
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Apakah yang dimaksud 
dengan “selasih, adas 
manis, dan jintan”
(Mat. 23:23)
Ev. Denny Teguh Sutandio

Pernahkah kita menjumpai ada orang yang 
sangat detail dalam melakukan segala sesuatu? 
Mungkin kita pernah menjumpainya atau mungkin 
Anda lah orang yang sangat detail. Di satu sisi, 
melakukan segala sesuatu secara detail tentu 
tidak salah, namun melakukan segala sesuatu 
secara sangat detail itu bermasalah. Mengapa? 
Karena mereka terlalu memperhatikan hal-hal 

T E A C H I N G
Do You Know?
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yang sangat detail, lalu mengabaikan hal yang 
esensial atau penting. Hal inilah yang dilakukan 
oleh para pemimpin agama Yahudi yang dikritik 
oleh Tuhan Yesus.

Di dalam Matius 23, Tuhan Yesus mengatakan 
tujuh “Celakalah” kepada para ahli Taurat dan 
orang Farisi. Di dalam “Celakalah” keempat yaitu 
di ayat 23, Kristus mengkritik mereka karena 
mereka memberikan persepuluhan dari “selasih, 
adas manis dan jintan,” tetapi mengabaikan 
keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Apa arti 
“selasih, adas manis dan jintan”? Ketiga jenis ini 
termasuk rempah-rempah. Hukum Perjanjian 
Lama memang mengatur persembahan 
persepuluhan dari hasil panen (Im. 27:30; Ul. 
14:22-23), namun di Ulangan 14:22-23 disebutkan 
persepuluhan dari hasil panen yang keluar dari 
ladang mereka yaitu gandum, anggur, dan 
minyak (ay. 23), sedangkan “selasih, adas manis 
dan jintan” yang termasuk rempah-rempah kecil 
atau tanaman herbal ini bukan merupakan jenis 
persepuluhan yang utama (Ben Witherington III, 
Matthew, 430). Rempah-rempah kecil ini dapat 
disebut sebagai “bumbu” atau “tumbuhan yang 
membuat makanan menjadi manis” (Barclay 
M. Newman dan Philip C. Stine, A Handbook on 
the Gospel of Matthew, 716). Kita akan mencoba 
menelusuri ketiga jenis rempah-rempah kecil ini.

“Selasih” (mint) merupakan tanaman yang daun 
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dan batangnya mengandung minyak dengan 
wangi yang sedap (dalam bahasa Yunani berarti 
“berbau harum”). Tanaman ini memiliki ketinggian 
40-100 cm dan ditutupi dengan rambut-rambut 
kecil. Cabang batang utamanya tumbuh subur di 
bagian atas, masing-masing cabang berujung 
pada bunga-bunga kecil berwarna merah 
muda keunguan. Daunnya berwarna hijau 
keabu-abuan, lanset (berbentuk seperti kepala 
tombak), dan bergigi di sepanjang tepi. Seperti 
tanaman air lainnya, tumbuh paling mewah di 
musim panas. Tanaman ini ditemukan di parit, 
tepi sungai, daerah berawa rendah, saluran 
irigasi, dan pegunungan. Tanaman ini termasuk 
tanaman kecil, murah, dan tidak penting. Di 
kalangan orang Yahudi, tanaman ini (khususnya 
daunnya yang muda dan lembut) digunakan 
untuk membumbui makanan (daging). Selain itu, 
tanaman ini kadang-kadang digunakan sebagai 
obat. Jenis tanaman yang dipakai sebagai 
obat adalah Mentha jenis Mentha longifolia 
yang digunakan sebagai obat dalam infus yang 
dianggap karminatif (meredakan perut kembung) 
dan membangkitkan semangat, serta untuk sakit 
kepala dan nyeri umum. Itu ditemukan di parit, 
tepi sungai, dan pegunungan. Jumlahnya banyak 
dan tidak mahal. Oleh karena itu, tanaman ini 
lebih sering digunakan oleh orang-orang yang 
berpenghasilan rendah ketimbang tanaman-
tanaman lainnya (Lytton John Musselman, A 
Dictionary of Bible Plants, 92-93, Michael Zohary, 
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Plants of the Bible, 88, Fauna and Flora of the 
Bible, 144, dan Newman dan Stine, A Handbook 
on the Gospel of Matthew, 716).

“Adas manis” (dill; Lat.: Pimpinella anisum L.) 
dalam literatur pasca Alkitab dinamai sheveth 
yang identik dengan nama Arabnya sabth. 
Tanaman ini tumbuh di tanah Alkitab sejak 
zaman kuno. Tanaman ini dibudidayakan oleh 
orang Yahudi di kebun, tetapi juga tumbuh liar. 
Jumlahnya berlimpah sama seperti selasih. Buah 
aromatiknya (biji) digunakan untuk membumbui 
makanan dan minyak esensial diekstraksi darinya. 
Daunnya banyak digunakan untuk bumbu acar; 
biji yang matang juga digunakan secara medis 
sebagai karminatif (obat untuk menghilangkan 
perut kembung). Tinggi batangnya sekitar 
setengah meter dan banyak cabang di atasnya. 
Batangnya tertutup rapat dengan daun hijau 
tua yang dipotong halus menjadi lobus yang 
berbentuk benang. Tanaman dengan bunga 
putih kehijauan ini dibudidayakan di negara 
beriklim sedang dan dipakai sebagai bumbu dan 
penyedap. Berdasarkan salah satu sumber rabi, 
bukan hanya biji, tetapi juga batang dan daun 
tanaman adas yang harus diberi persepuluhan 
(Zohary, Plants of the Bible, 88 dan Newman dan 
Stine, A Handbook on the Gospel of Matthew, 716).
“Jintan” (cummin) merupakan tanaman dari 
keluarga wortel. Nama Ibrani dari tanaman ini 
adalah kamon, bahasa Arabnya adalah kemun, 
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bahasa Akadianya adalah kemum, dan bahasa 
Yunani-Koine yang dipakai dalam Matius 23:23 
adalah kuminon. Tanaman ini berasal dari Timur 
Tengah atau daerah Mediterania dan belum 
ditemukan secara liar, kecuali varietas berbulu 
dari Turkestan. Tinggi tanaman ini sekitar 30-
60 cm. Tanaman ini ditanam di musim dingin 
dan matang/masak di awal musim semi. Batang 
tanaman ini tegak bercabang di atasnya dan 
setiap cabang berakhir dengan umbel (tandan 
bunga di mana tangkai dengan panjang yang 
hampir sama muncul dari pusat yang sama dan 
membentuk permukaan datar atau melengkung, 
ciri khas keluarga peterseli) tersusun dari 
bunga kecil. Daun tanaman ini diiris menjadi 
lobus kapiler yang panjang. Tanaman pendek 
dipanen dan kemudian ditumbuk untuk diambil 
bijinya (secara teknis berbuah). Buahnya kecil, 
berbentuk bulat panjang, dan berbulu yang 
terdiri dari dua karpel yang merupakan biji-bijian 
jintan. Buah ini dipergunakan untuk membumbui 
roti dan hidangan. Di zaman dulu, ketika 
makanan hendak diawetkan, maka makanan 
itu ditambahi garam, pengeringan (drying), 
atau bumbu. Ketika rempah-rempah (termasuk 
jintan) dimasukkan ke dalam mentega, maka 
itu membantu mengawetkan. Oleh karena itu, 
rempah-rempat diminati dan harganya mahal, 
sehingga ketika seseorang memiliki rempah-
rempah dan menunjukkannya kepada orang 
lain, maka itu berarti orang tersebut kaya. Tidak 
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heran, orang-orang Farisi sengaja memamerkan 
rempah-rempah yang mereka miliki untuk 
dipersembahkan sebagai persepuluhan agar 
mereka dianggap sebagai orang kaya. Selain 
itu, buah ini dipergunakan dalam pengobatan 
tradisional seperti anti-spasmodik dan minyak 
dari buahnya dipergunakan sebagai bahan 
parfum. Untuk penjelasan tentang cara jintan 
disemai dan dipanen, lihat Yesaya 28.25, 27 di 
mana bila jintan sudah ranum, jintan dipukul 
dengan tongkat (Musselman, A Dictionary of Bible 
Plants, 45-46, Zohary, Plants of the Bible, 88, dan 
Fauna and Flora of the Bible, 114).

Penyebutan ketiga tumbuhan rempah-
rempah ini mengajarkan bahwa Tuhan 
Yesus tidak meniadakan persepuluhan atau 
mempermasalahkan persepuluhan yang 
diberikan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, 
namun Ia mempermasalahkan bahwa mereka 
sangat detail menaati hukum Taurat sampai-
sampai memberikan persepuluhan dari hasil 
panen yang tidak dituntut Taurat, tetapi ironisnya 
mereka mengabaikan esensi hukum Taurat 
yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Di 
zaman sekarang, Kristus menegur kita tentang 
hal ini. Orang Kristen tetap perlu memberikan 
persepuluhan, namun kita tidak perlu bertanya 
persepuluhan itu dihitung dari penghasilan kotor 
(bruto) atau penghasilan bersih (netto). Ketika kita 
memberikan persepuluhan, berikanlah serela 
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hati kita dan didorong karena kita mengasihi 
Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu 
melalui karya Kristus. Sudahkah kita memberikan 
persepuluhan yang merupakan persembahan 
terbaik kita kepada Allah?
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BAB IV - Pemahaman
Historis Tentang
Panggilan Misi
(Diambil dari buku “Panggilan Misi” dengan judul asli 
“Misionary Call: Find your Place in God’s Plan for the 
World, 2008, David Sills, penerbit Momentum)

(Lanjutan tgl 14 Maret 2021)
Namun orang-orang lain yang menekankan 
alternative serupa dari pemahaman ini, setuju 
dengan penyataannya, bahwa kita tidak 
membutuhkan panggilan pribadi, karena Allah 
telah memanggil kita semua.

M I S S I O N
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Setiap orang Kristen telah menerima panggilan 
misi

Banyak orang memperdebatkan, bahwa 
perintah Yesus untuk menggenapi Amanat 
Agung dan menyelamatkan mereka yang 
menuju kebinasaan, tidak membutuhkan sebuah 
panggilan pribadi setelah itu. Mereka percaya, 
bahwa ketika Anda menjadi seorang Kristen, 
Anda sedang bergabung bersama bala tentara 
dan menerima  perintah berperang yang 
telah diberikan. Sejarahwan misi, Stephen Neil 
bertanya, “Jika saya tidak dapat hidup tanpa 
Kristus, dapatkah saya berbaring dengan 
nyaman di tempat tidur saya , sementara ada 
satu orang di dunia yang belum mendengar 
tentang Kristus?” Jim Elliot berkata, “Perintahnya 
sederhana, pergilah kamu ke seluruh dunia 
dan beritakanlah kabar baik. Perintah ini tidak 
dapat didispensasikan, tidak dapat dikhususkan, 
dan tidak dapat dirasionalisasikan. Ini berlaku 
sebagai sebuah perintah yang gambling, yang 
mungkin direalisasikan oleh karena janji Panglima 
Tertinggi yang menyertai.”

Ion Keith-Falconer menutup pidato terakhirnya 
kepada murid-murid di Edinburgh dan Glasgow, 
dengan mengatakan, “Sementara benua-benua 
yang luas diselubungi  oleh kegelapan hampir 
total, dan ratusan juta orang menahan kengerian-
kengerian dari pemujaan berhala, dan dari 
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ajaran Islam, beban pembuktian ada di pundak 
Anda, untuk menunjukkan bahwa keadaan-
keadaan di mana Allah telah menempatkan 
Anda, dimaksudkan Allah untuk menjauhkan Anda 
dari ladang luar negeri.” Robert Speer menulis 
tentang keyakinannya, bahwa panggilan misi itu 
tidak ada, selain dari panggilan umum yang telah 
diterima oleh semua orang Kristen, dan bahwa 
banyak misionaris yang terkenal tidak memiliki 
panggilan. Dia menegaskan bahwa David 
Livingstone tidak memiliki panggilan seperti 
Rasul Paulus; dan bahwa bersama Henry Martyn, 
William Carey, Ion Keith-Falconer. Sembilan dari 
sepuluh misionaris-misionaris besar di dunia 
tidak pernah memiliki panggilan seperti itu sama 
sekali.” Speer melanjutkan, “Sebuah kewajiban 
umum terletak pada orang Kristen untuk melihat, 
bahwa Injil dari Yesus Kristus diberitakan kepada 
dunia. Anda dan saya tidak memerlukan 
panggilan yang khusus.  Selama akhir abad 
ke-19 dan awal abad ke-20 khususnya, para 
pemikir misi menekankan panggil universal yang 
telah diterima oleh semua orang Kristen. Yang 
pertama adalah kebutuhan…, yang kedua adalah 
ketiadaan diskualifikasi personal; dan diri kita 
sendiri bukanlah hakim-hakim yang terbaik di 
sana… 

Setiap orang Kristen telah
menerima panggilan misi
Elemen yang ketiga adalah, ketiadaan rintangan 
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apakah ini dapat diatasi atau tidak bergantung 
pada kemampuan pribadi dalam menghadapi 
rintangan.” Kesimpulannya, “Pertanyaan untuk 
kita jawab bukahlah, apakah saya dipanggil 
ke ladang misi di luar negeri? Tetapi, Dapatkah 
saya menunjukkan alasan yang cukup untuk tidak 
pergi?

Anda memerlukan panggilan misi pribadi
Pendapat berbeda diberikan sejumlah 
ahli  dengan semangat yang sama, bahwa 
misionaris-misionaris harus dipanggil secara 
berbeda secara spesifik. Thomas Hale menulis, 
“Misioaris-misionaris,  khususnya, dipimpin keluar 
dari budaya-budaya mereka sendiri menuju 
ke perairan-perairan yang belum dipetakan. 
Mereka perlu disisihkan, dan memerlukan 
panggilan khusus yang jelas dan pasti, bahwa 
ini adalah jalan Allah yang telah dirancang bagi 
mereka.” 

Bersambung……….
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CARA PAKAI
Senin, 22 Maret 2021

Salah satu hal yang menarik bagi saya pada saat 
tinggal di Amerika adalah menggunakan garpu 
untuk makan hampir segala jenis makanan. 
Setiap kali saya duduk di restoran alat makan 
yang diberikan, hampir selalu, adalah garpu dan 
pisau. Sehingga makan nasi pun tetap memakai 
garpu. Ternyata hal yang sama berlaku di negara 
barat lainnya seperti Inggris, Prancis, dan Italia. 
Sebagai orang Asia, hal ini terasa aneh. Karena 
sepertinya alat yang digunakan tidak sesuai 
dengan tujuan. Bentuk sendok lebih tepat untuk 
mengambil makanan yang padat, dibandingkan 
garpu atau pisau. Tentu saja ini hanyalah masalah 
perbedaan budaya.

Penggunaan alat makan sesuai desainnya 
mengingatkan saya untuk menggunakan segala 
sesuatu yang Tuhan ciptakan dengan benar. 
Semua yang Tuhan ciptakan itu baik tetapi tidak 
berarti semua cara penggunaannya benar. 
Hanya karena kita mampu, bukan berarti kita 
harus melakukannya. Mungkin dunia menyetujui 
cara tertentu, misalnya cara pandang dunia 
mengenai tubuh, namun bukan berarti cara itu 
menyenangkan Tuhan. Hidup kita dan semua 
yang kita miliki perlu digunakan sesuai dengan 

Bacaan : 1 Korintus 6:12-13
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kebenaran Firman Tuhan. 

Maka, mata tidak diciptakan untuk melayani 
hawa nafsu. Mulut tidak diciptakan untuk berkata 
kasar. Perut tidak diciptakan untuk keserakahan. 
Tangan tidak diciptakan untuk tindak kekerasan. 
Hati tidak diciptakan untuk menyimpan kebencian 
dan kepahitan. Sudahkah kita memakai hidup kita 
dengan benar? Di jaman pandemi ini, cara pakai 
masker yang benar mampu menyelamatkan kita 
dan orang disekitar kita. Begitupula cara pakai 
hidup yang benar akan membawa berkat dan 
terang bagi dunia. (EW)
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EMPAT UJIAN KASIH
Selasa, 23 Maret 2021

Kekristenan identik dengan kasih, sehingga 
banyak orang Kristen mengaku telah mengasihi. 
Permasalahannya pengakuan dengan kenyataan 
adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang 
Kristen yang mengaku telah mengasihi, ternyata 
mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi. 
Oleh karena itu, di dalam Roma 12:13-16, Paulus 
mengajar kita empat ujian apakah kasih yang 
kita nyatakan kepada orang lain itu sungguh-
sungguh kasih atau bukan. Ujian pertama 
dijelaskan Paulus di ayat 13 yaitu ujian berbagi. 
Paulus menasihati jemaat Roma untuk membantu 
saudara seiman yang berkekurangan atau saling 
berbagi dan memberi tumpangan kepada orang 
asing. Paulus menyebutkan tentang “tumpangan” 
karena di zaman dulu, penginapan jumlahnya 
sedikit dan letaknya jauh. Oleh karena itu, Paulus 
mengajar jemaat Roma untuk mengasihi orang 
asing dengan cara menerima dan merawat 
mereka ketika mereka bertamu di rumah jemaat. 
Ini berarti philadelphia (mengasihi saudara 
seiman) harus dibarengi dengan philoxenia 
(mengasihi orang asing) (John Stott, The Message 
of Romans, 332). Intinya Paulus ingin mengajar 
jemaat Roma untuk berbagi harta milik dan 

Bacaan : Amos 5:1-3
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“keamanan” diri untuk mengasihi saudara seiman 
maupun orang-orang asing. Di masa pandemi 
Covid-19, kita bisa mengasihi orang lain dengan 
cara menolong mendistribusikan alat-alat APD, 
masker, dll kepada lembaga yang membutuhkan 
atau minimal mentransfer sejumlah uang ke 
rekening lembaga/gereja yang menolong para 
korban Covid-19.

Ujian berikutnya yaitu mengasihi orang yang 
membenci kita (ay. 14). Ini berarti kita tidak 
membalas perbuatan orang lain yang jahat 
kepada kita, tetapi mengasihi bahkan mendoakan 
yang terbaik bagi mereka. Ini sesuai dengan 
ajaran Yesus. Ujian ketiga yaitu simpati (ay. 15). 
Kasih ditunjukkan dengan kita ikut merasakan apa 
yang orang lain rasakan. Ketika saudara seiman 
kita bersukacita, kita ikut bersukacita, sedangkan 
ketika saudara seiman kita menangis, kita ikut 
menangis. Kita melakukan itu sebagaimana 
Kristus yang adalah Imam Besar yang ikut 
merasakan penderitaan kita. Ujian terakhir 
yaitu hidup berdamai dengan orang lain dan 
rendah hati (ay. 16). Berdamai dengan saudara 
seiman ditunjukkan dengan cara kita memiliki 
kepercayaan dan tujuan yang satu dan sama 
dengan mereka (Stott, The Message of Romans, 
332) dan tidak mempermasalahkan hal-hal yang 
tidak penting. Kita tidak mempermasalahkan 
hal-hal yang tidak penting karena kita tidak 
membanggakan diri kita alias kita tidak sombong. 
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Oleh karena itu, hidup berdamai dengan saudara 
seiman berkaitan dengan kerendahhatian.

Keempat ujian kasih ini berintikan tindakan kasih 
yang berkorban bagi orang lain. Siapkah kita 
berkorban bagi orang lain? Amin. (DTS)
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BERSUKACITA DAN
BERDUKA BERSAMA 

Rabu, 24 Maret 2021

Media social sudah tidak bisa dilepaskan dari 
kehidupan manusia. Media social bukan lagi 
hanya menjadi media menjalin relasi semata, 
tetapi melalui media social orang mulai 
mempromosikan pekerjaan dan melakukan 
kerjasama dalam bidang pekerjaan tertentu. 
Tanpa sadar kegiatan bermedia social membuat 
beberapa orang mudah mengalami rasa 
iri hati dengan rekan-rekannya. Termasuk 
mungkin diantara orang percaya ketika melihat 
keberhasilan sesama orang percaya. Rasa iri 
hati tersebut bisa mengusik orang percaya 
dan menjadi bom waktu bagi komunitas orang 
percaya.

Hal itu juga yang dipikirkan oleh Paulus ketika 
menulis bagian surat Korintus yang kita baca 
mengenai relasi antar orang percaya sebagai 
tubuh Kristus. Paulus disini mengatakan bahwa jika 
satu anggota menderita, maka semua menderita. 
Setiap anggota mempunyai rasa memiliki 
satu sama lainnya. Sehingga ketika seorang 
menderita maka anggota lain juga merasakan 
penderitaan yang sama. Hal itu disebabkan oleh 

Bacaan : 1 Korintus 12:26
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karena Kristus yang telah mempersatukan dan 
menjadikan kita anggota tubuhNya memiliki rasa 
yang sama jika satu bagian tubuh merasa sakit 
maka bagian tubuh lain akan merasakan hal yang 
sama. Demikian juga ketika seseorang dihormati 
atau mendapatkan sukacita, maka bagian satu 
tubuh lain akan merasakan dan menikmati 
sukacita yang sama. Sebab kita masing-masing 
anggota memiliki tujuan dan alasan yang sama 
ketika kita disatukan yaitu Kristus. 

Kesulitan kita berempati terhadap orang lain 
mungkin karena setiap kita lupa akan siapa diri 
kita dihadapan Allah. Kita adalah orang-orang 
yang sudah ditebus dan disatukan menjadi satu 
tubuh Kristus sehingga sudah sepatutnyalah 
kita bisa berempati terhadapa sesama orang 
percaya ataupun seharusnyalah kita bersukacita 
apabila kita melihat rekan kita mendapatkan 
keberhasilan. Marilah saat ini kita datang 
kepada Tuhan meminta ampun apabila kita 
tidak bisa berduka cita bersama rekan sesama 
kita yang sedang berduka atau bersukacita 
bersama dengan rekan kita yang bersukacita. 
Dan meminta pertolongan Roh Kudus dalam 
melakukan perintah ini. (EG)
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ORANG KRISTEN DAN 
ORANG ASING

Kamis, 25 Maret 2021

Pernahkah saudara berjumpa dengan orang 
asing? Saudara tentu setuju bahwa menerima 
dan menolong orang asing adalah hal yang tidak 
mudah, apalagi di tengah-tengah kondisi masa kini 
di mana ada banyak orang menjadi korban dari 
orang-orang jahat. Kondisi ini membuat banyak 
orang berhati-hati ketika berjumpa dengan orang 
asing, bahkan cenderung menolak berurusan 
apalagi  menolong mereka. Melihat fenomena 
ini, beberapa orang Kristen menganggap 
tindakan yang demikian sangat bijak supaya tidak 
dimanfaatkan. Kita perlu berhati-hati dengan sikap 
ini, jangan sampai sikap yang kita anggap bijak ini 
malah membuat kita mengabaikan Firman Tuhan.

Di dalam teks kita hari ini, kita menemukan bahwa 
Gayus adalah seorang Kristen yang terkenal karena 
memiliki hidup yang selaras dengan Injil hingga 
kisahnya didengar oleh orang banyak bahkan si 
penulis surat 3 Yohanes. Gayus suka menolong  
orang-orang asing yang ternyata adalah hamba-
hamba Tuhan yang sedang memberitakan Injil 
(ayat 5-6). Ia  menerima mereka dan  bersedia 
membuka pintu rumahnya, meski ia tidak mengenal 
mereka. Pertolongan ini dilakukan bukan hanya 

Bacaan : 3 Yohanes:5-8
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dengan menyediakan makanan atau tempat 
tinggal sementara bagi mereka. Termasuk juga di 
dalamnya adalah memberi dukungan moril dan 
finansial supaya hamba Tuhan dapat melaksanakan 
tugas panggilannya. Dukungan semacam ini jelas 
bukan tanggung jawab orang yang tidak beriman 
(ayat 7), melainkan kewajiban orang Kristen 
sebagai upaya ambil bagian dalam pekerjaan 
untuk kebenaran (ayat 8), atau dengan kata lain: 
menjadi partner dalam pelayanan. Tidak semua 
orang perlu menjadi hamba Tuhan, namun orang 
Kristen harus perlu berpartner dalam pemberitaan 
Injil. Kita dapat mendukung orang-orang yang 
melayani Tuhan secara khusus dengan mendoakan 
mereka atau mendukung mereka secara finansial, 
juga menjadi sahabat bagi mereka.

Menerima dan menolong orang asing memang 
tidak mudah, dan penuh resiko. Wajar untuk berhati-
hati, namun jangan mengabaikan Firman Tuhan. 
Kita banyak kali dikirimkan oleh Tuhan orang-orang 
asing dalam hidup kita untuk diterima dan ditolong 
demi kemajuan pekerjaan Tuhan. Rupanya tidak 
selalu sama, tidak melulu pendeta atau penginjil. 
Mereka mungkin mahasiswa atau pelajar yang 
sedang kesulitan ekonomi, tidak memiliki tempat 
tinggal atau makanan, atau seorang yang tidak 
berparas rupawan, namun mereka adalah 
penginjil masa depan yang tidak kita duga. Jangan 
tutup hatimu untuk orang-orang asing yang Tuhan 
kirimkan bagi kita. (NL)
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PENGABDIAN DAN
KEHORMATAN

Jumat, 26 Maret 2021

Ketika menulis surat kepada orang-orang Kristen 
di Roma, Paulus melukiskan gambaran: Apakah 
masuk akal jika satu bagian tubuh menyakiti 
bagian tubuh yang lain? Apakah mungkin 
seseorang sengaja mengigit jari tangan, atau 
menyodok mata, atau mungkin mematahkan  
tulang rusuk sendiri? Tentu saja tidak ada orang 
yang melakukan hal tersebut.

Demikian pula kekristenan, kita semua adalah 
bagian dari yang lain. Kita dirajut bersama 
oleh Roh Kudus menjadi bagian tubuh Kristus. 
Saling menopang dan menghormati satu sama 
lain harus terlihat jelas seperti halnya manusia 
merawat gigi, jari tangan dan bagian tubuh 
lainnya.

Cinta kasih itu butuh tindakan nyata; kita 
melihat kasih diberlakukan dalam kepedulian 
kita satu sama lain. Jika pergelangan tangan 
kita terkilir, bukankah kita merangkul lengan 
kita dan bersantai selama beberapa hari? Jika 
seseorang terluka atau marah, bukankah kita 
harus meluangkan waktu untuk mendengarkan 

Bacaan : Roma 12: 1-13
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dan bahkan melepaskan agenda kita sendiri 
untuk menunjukkan bahwa kita peduli? Jika 
seseorang memiliki opini yang keras, dapatkah 
kita memahami kebutuhan mereka untuk 
didengarkan meskipun kita tidak setuju? Bisakah 
kita tetap terhubung meskipun mereka terluka?

Budaya kita mengatakan: kita harus menghormati 
hanya mereka yang mendapatkan hak istimewa. 
Hanya yang terkuat yang pantas dihormati. Tapi 
Tuhan memanggil kita untuk menghormati orang 
lain di atas kepentingan kita sendiri. Kristus, 
tidak berpegang teguh pada kehormatan-Nya 
sebagai Tuhan, mengosongkan diri-Nya sampai 
mati di kayu salib (lihat Filipi 2: 5-8). Dan Dia 
melakukan-Nya untuk kita orang yang dikasihi-
Nya.

Mengabdikan diri kita pada tubuh Kristus. 
Hormatilah satu sama lain. Prioritaskan orang 
lain, dan tunjukkan kasih Kristus! (HK)
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SEMPURNA SEPERTI APA?
Sabtu, 27 Maret 2021

Firman Tuhan mengatakan “Karena itu haruslah 
kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang 
di sorga adalah sempurna” (Matius. 5:48 ITB). 
Melalui pernyataan tersebut kita mengerti 
bahwa Allah menghendaki agar kita sempurna 
karena Allah adalah sempurna. Apakah mungkin 
manusia sebagai ciptaan yang terbatas dan 
fana bisa menjadi sempurna seperti Allah sang 
pencipta dan tidak terbatas? Pastilah tidak 
mungkin manusia bisa menjadi sempurna seperti 
kesempurnaan Allah. Allah adalah pencipta, 
manusia adalah ciptaan. Allah adalah sempurna 
dan maha kuasa, sedangkan manusia sangat 
terbatas dan lemah. Meski demikian, pernyataan 
tersebut bukanlah tanpa makna jika kita harus 
sempurna seperti Allah.

Allah hanya menghendaki kita untuk memiliki 
kesalehan Kristiani yang sejati yang berpusat 
kepada sifat Allah. Kita harus berproses dalam 
proses pengudusan yang berdasarkan anugerah 
Allah. Tujuan hidup kita adalah memuliakan 
Allah. Itulah dasar dari kehidupan spiritualitas 
sejati. Hal ini berbeda dengan orang Farisi yang 
munafik, meskipun mereka telah melakukan 
segala hukum Taurat dengan luar biasa tetapi 

Bacaan : Matius 5:48
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mereka tidak memiliki relasi yang dekat dengan 
Allah. Yesus memuji mereka karena usaha mereka 
dalam kesalehan. Yesus juga mengatakan bahwa 
jika kita hidup keagamaan kita tidak lebih benar 
daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan 
orang-orang Farisi, maka kita tidak akan layak.

Allah menghendaki setiap orang percaya 
berproses sedemikian rupa untuk serupa dengan 
Yesus Kristus melalui kekudusan hidup sejati. 
Kita harus membuang jauh-jauh kemunafikan 
rohani. Penyembahan kepada Allah tidak boleh 
hanya berorientasi kepada ibadah jasmaniah. 
Selain itu iman orang percaya adalah buah dari 
pembenaran yang Allah berikan berdasarkan 
kasih anugerah-Nya. Jadi intinya, menjadi 
sempurna seperti Allah adalah proses optimal 
spiritualitas berdasarkan anugerah Allah dan 
untuk memuliakan Allah. (YDI)
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Agenda Minggu Ini
P E N G U M U M A N

Hari/Tgl Pukul Keterangan

Senin
22 Mar ‘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: Anak Evangeline

Selasa
23 Mar ‘21

HUT: Bp. Herry Judianto

HUT: Sdri. Ni Kadek Defvin Setyawati

Rabu
24 Mar ‘21

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja Yang 
Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Ev. Heri Kristanto (DILIBURKAN)

19.00 Latihan Musik KU 3

Kamis
25 Mar ‘21

18.30
Pembinaan Jemaat modul 2 “Gereja 
Yang Menggerakkan Jemaat”
Oleh: Pdt. Yohanes Dodik Iswanto
(DILIBURKAN)

19.00 Latihan Musik KU 1 dan KU 2
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P E N G U M U M A N

Sabtu
27 Mar‘ 21

06.30 Doa Pemuridan (DOA DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC Kutisari
(IBADAH DIRUMAH)

18.00 Persekutuan Pemuda REC MERR
(IBADAH DIRUMAH)

22.00
Siaran rohani “Grace Alone”
Pdt. Yakub Tri Handoko, Th.M
di Radio Mercury, 96 FM

HUT: Sdri. Eveelyn Febe Gunawan

HUT: Sdr. Ian Adianto Priadi

HUT: Sdr. Ruben K

Minggu
28 Mar ‘21

HUT: Sdri. Michelle Alda Gunawan

HUT: Anak Micheline Chiesa Wijanto



IB
A

D
A

H
 M

IN
G

G
U

2
1 M

A
R

ET 2
0

2
1

Link Youtube
Ibadah

Pengkhot-
bah

Tem
a

w
w

w
.youtube.com

/REC
Indonesia

Pdt. Yohanes D
odik Isw

anto

Em
pat U

jian Kasih (Rom
a 12

:13-16) 

IBAD
AH

 LIV
E STREAM

IN
G

 SELU
RU

H
 C

ABAN
G

 REFO
RM

ED
 EX

O
D

U
S C

O
M

M
U

N
ITY

pk. 0
8.0

0
 | 10

.0
0

 | 17.0
0

IB
A

D
A

H
 M

IN
G

G
U

2
8

 M
A

R
ET 2

0
2

1

Pengkhot-
bah

Tem
a

Pdt. Yakub Tri H
andoko

Eksposisi Filipi

IBAD
AH

 LIV
E STREAM

IN
G

 SELU
RU

H
 C

ABAN
G

 REFO
RM

ED
 EX

O
D

U
S C

O
M

M
U

N
ITY

pk. 0
8.0

0
 | 10

.0
0

 | 17.0
0



E-Magazine
21 Maret 2021

56

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

PANDUAN IBADAH BERSAMA KELUARGA 
Reformed Exodus Community (REC),

21 Maret 2021
(Bila ingin mengadakan ibadah langsung,

bukan lewat live streaming)

1. 15 menit sebelum ibadah, kepala keluarga 
(pemimpin ibadah) mengajak semua ang-
gota keluarga untuk bersiap-siap. Tampilkan 
teks Roma 12:13-16 di TV (atau dicetak/lewat 
HP saja) sambil memutar lagu Jesus Paid It 
All - Kim Walker-Smith (https://youtu.be/
Ymkl0t0FOcw) 

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

3. Ibadah dimulai. Pemimpin ibadah men-
gajak semua anggota keluarga berdiri. 
langsung diikuti dengan votum 
“Ibadah ini kita mulai dengan keyakinan bah-
wa satu-satunya jalan menuju takhta karunia 
Bapa sudah dibuka yaitu melalui pengurba-
nan 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 anugerah dari 
Allah Tritunggal dalam ibadah ini. Amin.” 
Jemaat dipersilakan duduk. 
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Oleh Kuasa Darah-Mu 
(https://youtu.be/bVKiLVbcYnA ) 
Verse 1:
Saat ku masuk ke hadirat-Mu
Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu
Pujian ku naikkan, sembah ku berikan
Bagi-Mu Allah yang mulia

Verse 2
Kau layakkanku menghampiri-Mu
Melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan
Pujian ‘ku naikkan, sembah ‘ku berikan
Bagi-Mu Allah yang mulia

Chorus:
Oleh kuasa darah-Mu 
Kau t’lah tebus dosaku
Kekudusan-Mu melingkupiku
Kasih-Mu mengalir 
Memulihkan hidupku
Sungguh besar anug’ra-Mu 
Kau s’lamatkan hidupku
‘Ku menjadi ciptaan yang baru
Oleh kuasa darah-Mu

Verse 2: …
Chorus: …
Ending:
‘Ku menjadi ciptaan yang baru
Oleh kuasa darah-Mu
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Hanya Oleh Darah Yesus 
(https://youtu.be/5AL59kQCdHE) 
Verse 1:
Dosaku t’lah ditebus,
hanya oleh darah Yesus
Kudapat hidup baru,
hanya oleh darah Yesus

Verse 2:
Kulihat pengampunan,
hanya oleh darah Yesus
Hatiku disucikan,
hanya oleh darah Yesus

Chorus: (2x)
O..darah yang kudus, darahnya Penebus
Jiwaku ditebus,  hanya oleh darah Yesus

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

5. Petunjuk hidup baru 
Roma 5:8, 9, 11 “Akan tetapi Allah menun-
jukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena 
Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih 
berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang 
telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti 
akan diselamatkan dari murka Allah. Dan 
bukan hanya itu saja! Kita malah bermegah 
dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, 
sebab oleh Dia kita telah menerima penda-
maian itu.
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Nyanyian jemaat  
Dia Sungguh Baik 
(https://youtu.be/vqzKo7TYbtk) 
Verse 1:
Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku
Dia Tuhan Allah peny’lamatku
Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan
Dia Tuhan Allah kem’nanganku

Chorus: (2x)
Dia sungguh baik, Dia sangat baik
Yesus Dia baik bagiku 

Verse 2:
Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku
Dia Tuhan Allah kekuatanku
Dia penuhi hatiku, dengan kuasa kasihNya
Dia Tuhan Allah kem’nanganku

Chorus: (2x)
Dia sungguh baik, Dia sangat baik
Yesus Dia baik bagiku 

Interlude
Chorus: (2x)

Chorus: (2x)
He is so good to you, He is so good to me
Jesus – He’s so good to you and me
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Ending: (2x)
Jesus – He’s so good to you and me

6. Pujian Firman: 
Mengenal-Mu 
(https://youtu.be/k1GSBhVWZdY )
Verse:
Bila kubuka mataku dan lihat wajah-Mu
Kuterkagum
Bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu
Kutersanjung

Pre Chorus:
Karena semua yang baik dalam hidupku
Itulah karya-Mu
Kau beri kesempatan yang baru

Chorus:
Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
Lebih dalam dari semua yang kukenal
Tiada kasih yang melebihi-Mu
Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu

Verse: ..
Pre Chorus: …
Chorus: …

Interlude
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Chorus-Ending: 
Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
Lebih dalam dari semua yang kukenal
Tiada kasih yang melebihi-Mu
Ku ada untuk menjadi (3x)
PenyembahMu

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 
 
Sungguh Alangkah Baiknya
(https://youtu.be/y4_xRCUFxww) 
Verse: 2x
Sungguh alangkah baiknya
Sungguh alangkah indahnya
Bila saudara semua hidup rukun bersama
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CHORUS :
Seperti minyak di kepala Harun yang ke 
janggut dan jubahnya turun
Seperti embun yang dari Hermon
mengalir ke bukit Sion
Sebab ke sanalah Allah mem’rintah agar 
berkat-berkat-Nya tercurah
Serta memberikan anugerah
untuk slama-lamanya

Verse: 2x
Chorus: 2x
Ending: 2x
Serta memberikan anugerah untuk
slama-lamanya

10.  Doa syafaat 
Lampiran halaman 12 

11. Pengumuman

12. Doxology 
Puji Allah Bapa Putera 
Puji Allah Rohul Kudus 
Ketiganya Yang Esa 
Pohon selamat sumber berkat
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